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المعارف العامة 000
المعارف العامة 000

001.3 2018-1
أشغال  : مطبوع]  [نص  اإلنسانية  العلوم  في  المفاهيم 
للنشر مقاربات   : فاس  مقاربات.-  لمؤسسة  السنوي  المؤتمر 
والصناعات الثقافية، 2018.- 1 مج. (456 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO0641.- ردمك 978-9954-571-26-8

العلوم اإلنسانية

001.42 2018-2
الخمليشي، الزهرة

/ وتقنياته  : مراحله خطواته  [نص مطبوع]  الميداني  البحث 
الزهرة الخمليشي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (طنجة : سيليكي

أخوين) .- 1 مج. (160 ص.) : غالف مص.؛ 22 سم
ببليوغرافيا: ص. 107-113 .- إق 2018MO5244.- ردمك -978-9920

720-46-5
البحث العلمي - - البحث الميداني

001.42 2018-3
اللبري، هشام

دليل الكتابة العلمية في البحوث الجامعية [نص مطبوع] /
الثقافية، والصناعات  للنشر  مقاربات   : فاس  اللبري.-  هشام 

21 سم مص.؛  غالف   : (114 ص.)  مج.   1  -.2018
إق 2018MO3745.- ردمك 978-9920-9608-5-4

التربية والتعليم - - البحث العلمي - - المغرب

001.420964 2018-4
الفاخوري، إدريس

إدريس  / مطبوع]  [نص  ومناهجه  العلمي  البحث  أسس 
المعرفة، : مكتبة  الفاخوري.- ط. 4 مزيدة ومنقحة.- مراكش 

باأللوان؛ 24 سم : غالف مزيّن  2018.- 1 مج. (301 ص.) 
إق 2018MO5134.- ردمك 978-9920-9748-1-3

البحث العلمي - - مناهج - - أسس

البيبليوغرافيا 010

011 2018-5
انميرات، عبد العزيز

المرشد المعين في طرق اإلحالة على المراجع وتوثيقها
وفهرستها [نص مطبوع] / عبد العزيز انميرات.- [د.م.] : [عبد
مزين غالف   : (129 ص.)  مج.   1  -.2018 انميرات]،  العزيز 
باأللوان؛ 22 سم.- (سلسلة أساسيات البحث الجامعي ومقومات

التحرير)
إق 2018MO5613.- ردمك 9789920978200

المراجع

011.7 2018-6
المغرب. وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

والشؤون األوقاف  وزارة   / مطبوع]  [نص  الجوائز  دليل 
اإلسالمية.- [د.م.] : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 2018.- 1

مج. (139 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO1310.- ردمك 9789954665794

جائزة محمد السادس لفن الزخرفة المغربية - - دليل

015 2018-7
المغرب. وزارة الثقافة واإلتصال

دليل جائزة الحسن الثاني للمخطوطات [نص مطبوع] :
الدورة 39 برسم سنة 2018 / وزارة الثقافة واالتصال.- الرباط :
وزارة الثقافة واإلتصال، 2018 (دار المناهل).- 1 مج. (433 ص.)؛

23 سم
إق 2018MO2296.- ردمك 978-9954-625-94-1

جائزة الحسن الثاني - - التراث العربي - - المخطوطات العربية - -
المغرب

015.64034 2018-8
الفهرس العام لمجلة آفاق [نص مطبوع] : مجلة اتحاد كتاب
المغرب / محمد يحيى قاسمي.- الرباط : منشورات اتحاد كتاب

المغرب، 2018.- 1 مج. (238 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO2780.- ردمك 9789981291980

الفهارس

016.89333 2018-9
قاسمي، محمد يحيى (1960-....)

[نص بالمغرب  األمازيغي  األدبي  اإلبداع  يبليوغرافيا 
: [د.م.]  قاسمي.-  يحيى  محمد   /  (1968-2016)  : مطبوع] 
منشورات اتحاد كتاب المغرب، 2018 (الرباط : نداكوم) .- 1 مج.

(102 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2018MO2781.- ردمك 9789981291997

البيبليوغرافيات

علوم المكتبات والمعلومات 020

025 2018-10
اإلدارات أرشيف  قسم  المغرب.  أرشيف  المغرب. 
أرشيف مصلحة  العمومية.  والمؤسسات  المركزية 

المركزية اإلدارات 
دراسة واقع األرشيف والممارسة األرشيفية باإلدارات
المركزية للدولة [نص مطبوع] / إعداد قسم أرشيف اإلدارات
اإلدارات أرشيف  العمومية.مصلحة  والمؤسسات  المركزية 
المركزية؛ تحت إشراف د.جامع بيضا.- الرباط : أرشيف المغرب،

2018.- 1 مج. (76 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO1076.- ردمك 978-9954-9252-1-8

اإلدارات المركزية للدولة

025.8 2018-11
البياتي، صفاء صابر مجيد

علم تجميع التراث المفقود [نص مطبوع] / صفاء صابر مجيد
البياتي.- الدار البيضاء : مركز نجيبويه، 2018.- 1 مج. (234 ص.)

إق 2018MO5499.- ردمك 978-9954-607-80-0
التراث - - تجميع التراث

028 2018-12
العمران، علي بن محمد

المشوق إلى القراءة وطلب العلم [نص مطبوع] / علي بن
محمد العمران.- ط. 12.- الدار البيضاء : مكتبة الهداية، 2018.- 1

مج. (211 ص.) : غالف مزين باأللوان؛ 22 سم
إق 2018MO5314.- ردمك 9789920977401

القراءة

الصحافة والصحف والنشر 070

070.1 2018-13
المحافظ، جمال
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[نص اإلعالمي  النقابي  واألداء  المغاربة  الصحفيون 
الوطنية للصحافة النقابة   : [د.م.]  المحافظ.-  / جمال  مطبوع] 
المغربية، 2018.- 1 مج. (384 ص.) : غالف مزين باأللوان؛ 24

سم
إق 2018MO2938.- ردمك 97-000008-9920-36-079-1

الصحافة

070.1 2018-14
بن الطالب، عبداللطيف

التربية دليل   : [نص مطبوع]  الغد  اليوم… صحافيو  تالميذ 
اإلعالمية والصحافة المدرسية / عبداللطيف بن الطالب.- أكادير :
[د.ن.]، 2018 (مطبعة قرطبة).- 1 مج. (94 ص.) : غالف مزين

باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO1709.- ردمك 9789920355032

الصحافة المدرسية

070.4 2018-15
الدخيل، لبات

/ المحلية [نص مطبوع]  التنمية  اإلعالم الجهوي ورهان 
الكاظم محمد األسدي.- د. عبد  تقديم ومراجعة  الدخيل؛  لبات 
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (بركان : مطبعة تريفة) .- 1 مج. (123

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO5193.- ردمك 9789954780008

اإلعالم الجهوي

070.433 2018-16
وكالة المغرب العربي لألنباء (الرباط)

المغرب اآلن 2017 [نص مطبوع] : األخبار واألحداث الهامة في
إصدار شامل واحد / تقديم خليل الهاشمي اإلدريسي.- [د.م.] :
وكالة المغرب العربي لألنباء، 2018.- 1 مج. (482 ص.) : غالف

مزين باأللوان، صور باأللوان؛ 22 سم
إق 2018MO1912.- ردمك 978-9954-787-03-8

وسائل اإلعالم - - المغرب

070.4350964 2018-17
MAP 2017 [نص مطبوع] : أخبار من المغرب / [نشر [وكالة
المغرب العربي لألنباء؛ [تقديم] خليل الهاشمي اإلدريسي.- الرباط
: نشر وكالة المغرب العربي لألنباء، 2018.- 1 مج. (659 ص.)؛

21 سم
إق 2018MO1560.- ردمك 978-9954-787-02-1

وكالة المغرب العربي لألنباء - - المغرب - - مقاالت

070.5 2018-18
المغرب. وزارة الثقافة و اإلتصال

دليل الناشرين [نص مطبوع] : المعرض الدولي للنشر و الكتاب
الدار واإلتصال.-  الثقافة  وزارة   /  Catalogue  éditeurs  =
البيضاء : وزارة الثقافة، 2018.- 1 مج. (130-60 ص.)؛ 24 سم

إق 2018MO0360.- ردمك 9789954625880
النشر - - المغرب - - دليل

070.5 2018-19
الكتاب مديرية  واإلتصال.  الثقافة  وزارة  المغرب. 

والمحفوظات والخزانات 
دليل جائزة المغرب للكتاب 2018 [نص مطبوع] / وزارة
والخزانات الكتاب  مديرية   : الرباط  واإلتصال.-  الثقافة 
والمحفوظات، 2018.- 1 مج. (87 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2018MO3948.- ردمك 978-9954-9276-7-0

جائزة الكتاب - - المغرب - - النشر

070.573 2018-20
أحادون، رشيد

الكتاب الرقمي [نص مطبوع] : فضاء جديد إلبداع النص وتفعيله
/ رشيد أحادون.- مكناس : مطبعة وراقة االداب الزيتونة، 2018.-

1 مج. (75 ص. )؛ 22 سم

إق 2018MO3456.- ردمك 978-9920-9618-0-6
الكتاب الرقمي

070.92 2018-21
بن استيتو، علي

مذكرات صحفي ... [نص مطبوع] : رحلة في المكان والزمان /
: منشورات حموش، 2018.- 1 مج. الرباط  علي بن استيتو.- 

(196 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO3588.- ردمك 978-9920-773-00-3

مذكرات صحفي

071.64 2018-22
والنيعام، لحسن

معايير االحترافية في الصحافة الورقية [نص مطبوع] :
قراءة في تجربة "الصحافة المستقلة" بالمغرب / لحسن والنيعام.-
الرباط : المركز المغربي للتطوير والتدريب، 2018.- 1 مج. (111

ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2018MO4284.- ردمك 978-9954-648-42-1

الصحافة المكتوبة

079.64 2018-23
المغرب. وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

نشرة األنشطة الموازية للدروس الحسنية [نص مطبوع] /
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.- [الرباط] : منشورات عكاظ،

إق 2018.- 1 مج. (101 ص.) : غالف مزين؛ 27 سم
نشرة سنوية .- إق 2018MO2497.- ردمك 978-9954-665-96-1

نشرة

المخطوطات والكتب النادرة 090

091 2018-24
بن فضيل، عبد الواحد

أضواء على نخبة من نوادر المخطوطات بواحة تافياللت
[نص مطبوع] / الدكتور عبد الواحد بن فضيل.- بني مالل : مطبعة

نسمة، 2018.- 1 مج. (72 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO3694.- ردمك 978-9920-9630-0-8

المخطوطات - - المغرب

091 2018-25
[نص والصحراء  سوس  في  المخطوط  التراث  خزائن 
المغربي التراث  في  البحث  فريق   / والمآل  الواقع   : مطبوع] 
المخطوط؛ إشراف خديجة الراجي.- أكادير : كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية بأكادير، فريق البحث في التراث المغربي المخطوط،

2018.- 1 مج. (232 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO1311.- ردمك 978-9954-721-08-7

المخطوطات - - الصحراء المغربية

091.1072064 2018-26
حمداوي، جميل (1963-....)

منهج تحقيق التراث [نص مطبوع] : نظرية وممارسة / جميل
حمداوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (تطوان : الخليج العربي) .- 1

مج. (221 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2018MO0292.- ردمك 978-9954-743-16-4

تحقيق المخطوطات

091.10964 2018-27
المغرب. وزارة الثقافة واالتصال. قطاع الثقافة

أبحاث في الكتاب العربي المخطوط [نص مطبوع] / وزارة
الثقافة واالتصال- قطاع الثقافة.- الرباط : وزارة الثقافة واالتصال-
الثقافة، 2018 (الرباط : مطبعة دار المناهل) .- 2 مج. قطاع 

(348،690 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO2298.- ردمك 978-9954-625-95-8
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المخطوطات - - المغرب

الفلسفة وعلم النفس 100
الفلسفة وعلم النفس 100

101 2018-28
الشبة، محمد

نشأة الفلسفة [نص مطبوع] : تحليل نصوص فلسفية / محمد
الناشر األطلسي، 2018.- 1 مج. (86  : البيضاء  الدار  الشبة.- 
النص تحليل  (سلسلة  باأللوان؛ 20 سم.-  مزيّن  : غالف  ص.) 

الفلسفي؛ 1)
إق 2016MO4702.- ردمك 978-9954-670-63-7

الفلسفة

101 2018-29
سكحال، بلعيد

: بلعيد سكحال.- [د.م.]   / محاورات فلسفية [نص مطبوع] 
[د.ن.]، 2018.- 1 مج. (82 ص.)؛ 21 سم.- (سلسلة في تقريب

الفلسفة)
إق 2018MO0833.- ردمك 9789954721063

محاورات فلسفية

103.1 2018-30
أوزي، أحمد

بالتعليم والمتعلمات  للمتعلمين  الفلسفي  المعجم 
/ Le dictionnaire philosophique = [نص مطبوع] الثانوي
د. أحمد أوزي، د. الحسين باعدي، د. عبد الواحد أوالد الفقيهي.-
الرباط : منشورات مجلة علوم التربية، 2018 (الدار البيضاء :
مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (184 ص.) : غالف مص.؛ 21

سم
إق 2018MO3127.- ردمك -978-9920  -. : ص. 151  بيبليوغرافيا 

9592-0-9
الفلسفة - - معجم مصطلحات

107 2018-31
العلوي، رشيد

تدريس الفلسفة [نص مطبوع] : تجارب دولية / العلوي رشيد.-
الرباط : منشورات المعارف دار نشر المعرفة، 2018.- 1 مج.

(204 ص.)
إق 2018MO5768.- ردمك 9789954691427

الفلسفة - - التعليم

107 2018-32
بوبكري، عبد العزيز

كتاب صديقي في الفلسفة وطريقي إلى النجاح [نص
مطبوع] / األستاذ عبد العزيز بوبكري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018
(الرباط : دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع) .- 1 مج. (159

ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO2051.- ردمك 978-9954-22-339-0

الفلسفة - - مناهج التدريس - - المغرب

108 2018-33
الشبة، محمد

لحظات في تاريخ الفلسفة [نص مطبوع] : تحليل نصوص
فلسفية / محمد الشبة.- الدار البيضاء : الناشر األطلسي، 2018.-
1 مج. (93 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم.- (سلسلة تحليل

النص الفلسفي؛ 2)
إق 2016MO4700.- ردمك 978-9954-670-61-3

الفلسفة - - تاريخ

ما وراء الطبيعة (الميتافيزيقا) 110

110 2018-34
المساوي، الحسين

/ فلسفية  دراسة   : مطبوع]  [نص  الوجود  روح  اإلنسانية 
الخليج  : (تطوان  [د.ن.]، 2018   : [د.م.]  المساوي.-  الحسين 
باأللوان؛ 21 سم : غالف مزيّن  .- 1 مج. (84 ص.)  العربي) 

إق 2017MO4498.- ردمك 9789954743072
فلسفة - - ميتافيزيقا

110 2018-35
دلبوس، فكتور

اإلشكال األخالقي [نص مطبوع] : في فلسفة سبينوزا وفي
تاريخ الفلسفة السبينوزية / فكتور دلبوس؛ ترجمة وتقديم وتعليق
أحمد العلمي.- الدارالبيضاء : أفريقيا الشرق، 2018 (الدارالبيضاء

: أفريقيا الشرق) .- 1 مج. (270 ص.)؛ 23 سم
إق 2017MO3944.- ردمك 9789954685471

فلسفة - - سبينوزا - - ميتافيزيقا

113 2018-36
ألكييه، فردناند

دروس السوربون [نص مطبوع] : الطبيعة والحقيقة في فلسفة
Les cours de la sorbone Nature et vérité = سبينوزا
dans la philosophie de Spinoza / فردناند ألكييه؛ ترجمة
أفريقيا الشرق،  : البيضاء  الدار  العلمي.-  وتقديم وتعليق أحمد 

باأللوان؛ 22 سم 2018.- 1 مج. (206 ص.) : غالف مزيّن 
إق 2017MO3943.- ردمك 9789954685464

الطبيعة

113 2018-37
الوفاء، حسن

"برتراند فلسفة  في  دراسة   : مطبوع]  [نص  الحياة  معنى 
فيرجلي" / حسن الوفاء.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (طنجة : سليكي

إخوان) .- 1 مج. (129 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2018MO2321.- ردمك 978-9920-720-03-8

برتراند فيرجلي

نظرية المعرفة، السببية، الجنس
البشري

120

120 2018-38
الشبة، محمد

أفريقيا  : البيضاء  الدار  الشبة.-  محمد   / مطبوع]  [نص  الغير 
(سلسلة سم.-   21 ص.)؛   79) مج.   1  -.2018 إق  الشرق، 

(2 2508-9366؛  والحياة،  الفلسفة 
إق 2018MO5723.- ردمك 978-9920-740-13-5

فلسفة

121.68 2018-39
تشومسكي، نعام

: مساهمات لسانية في دراسة [نص مطبوع]  اللغة والعقل 
مصطفى مشروح،  إبراهيم  ترجمة  تشومسكي؛  نعام   / العقل 
خالل.- ط. 2.- مراكش : الملتقى، 2018.- 1 مج. (147 ص.)؛

21 سم
إق 1993MO0297.- ردمك 978-9981-842-00-1

فلسفلة اللغة

123.7 2018-40
الشبة، محمد
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الواجب [نص مطبوع] / محمد الشبة.- الدار البيضاء : أفريقيا
(سلسلة سم.-   21 ص.)؛   79) مج.   1  -.2018 إق  الشرق، 

(4 2508-9366؛  والحياة،  الفلسفة 
إق 2018MO5721.- ردمك 978-9920-740-11-1

فلسفة

126 2018-41
الشبة، محمد

الشخص [نص مطبوع] / محمد الشبة.- الدار البيضاء : أفريقيا
(سلسلة سم.-   21 ص.)؛  مج.119   1) اق.-   2018 الشرق، 

(1 2508-9366؛  والحياة،  الفلسفة 
إق 2018MO5724.- ردمك 978-9920-740-14-2

فلسفة

126 2018-42
الشبة، محمد

الوعي [نص مطبوع] : تحليل نصوص فلسفية / محمد الشبة.-
الدار البيضاء : الناشر األطلسي، 2018.- 1 مج. (95 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 20 سم.- (سلسلة تحليل النص الفلسفي؛ 3)
إق 2016MO4696.- ردمك 978-9954-670-57-6

الوعي - - فلسفة

128.092 2018-43
بوحوش، محمد

/ أنطولوجيا   : [نص مطبوع]  التونسي  الجريد  أصوات من 
والنشر، للطباعة  مقاربات  مؤسسة   : فاس  بوحوش.-  محمد 

سم  21 ص.)؛   147) مج.   1  -.2018
إق 2018MO5055.- ردمك 978-9920-780-27-8

أنطولوجيا

128.1 2018-44
المختار، جبران

إحياء القلوب في زمن الغروب : حقائق إيمانية في المعرفة
الدار  : البيضاء  الدار  المختار.-  جبران   / [نص مطبوع]  اإللهية 
العالمية للكتاب، 2018.- 1 مج. (80 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2018MO5183.- ردمك 978-9920-9757-0-4

العقل اإليماني

128.37 2018-45
الشبة، محمد

السعادة [نص مطبوع] / محمد الشبة.- الدار البيضاء : أفريقيا
(سلسلة سم.-   21 ص.)؛   79) مج.   1  -.2018 إق  الشرق، 

(6 2508-9366؛  والحياة،  الفلسفة 
إق 2018MO5719.- ردمك 978-9920-740-09-8

فلسفة

128.4 2018-46
البوعالوي، عبد الله

إصالح الفعل اإلنساني [نص مطبوع] / عبد الله البوعالوي.-
: (بني مالل  األبحاث، 2018  للدراسات و  : مركز رؤى  [د.م.] 

: غالف مزين؛ 24 سم .- 1 مج. (118 ص.)  مطبعة نسمة) 
إق 2018MO2441.- ردمك 978-9920-35-933-7

سلوك اإلنساني

128.4 2018-47
نانسي، جان لوك (1940-....)

خالد ترجمة  نانسي؛  لوك  جان   / مطبوع]  [نص  ؟  العمل  ما 
بلقاسم؛ مراجعة محمد زرنين.- الرباط : دار أبي رقراق للطباعة
: غالف مزين؛ 24 سم.- والنشر، 2018.- 1 مج. (121 ص.) 

ترجمات) (سلسلة 
إق 2018MO4260.- ردمك 978-9920-9678-2-2

األنثروبولوجيا الفلسفية

128.5 2018-48

وادي، خديجة
مقاربة  : مطبوع]  [نص  الحياة  الموت  تمثل  يقلق  حين 
سيكوإكلينيكية / وادي خديجة.- الدار البيضاء : أفريقيا الشرق،

2018.- 1 مج. (245 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2018MO0582.- ردمك 978-9954-685-93-8

الموت - - التحليل النفسي

المدارس الفلسفية المحددة 140

140 2018-49
(39؛ 2017؛ (أصيلة)  الدولي  الثقافي  أصيلة  موسم 

أصيلة)
الفكر العربي المعاصر والمسألة الدينية [نص مطبوع] /
أعده للنشر المختار بنعبدالوي؛ [نشر من طرف]مؤسسة منتدى
أصيلة.- أصيلة : مؤسسة منتدى أصيلة، 2018.- 1 مج. (174

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO2638.- ردمك 978-9954-641-37-8

الفكر العربي

142.78 2018-50
الكرعاني، منجد النور

البراغماتية الوجودية [نص مطبوع] / منجد النور الكرعاني.-
[د.م.] : [منجد النور الكرعاني]، 2018 (الدار البيضاء : مطبعة
صناعة الكتاب) .- 1 مج. (104 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17

سم
إق 2017MO5528.- ردمك 978-9920-32-393-2

الوجودية

144.3 2018-51
الكرعاني، منجد النور

بعدي الكوانتي مع  والفكر  البراغماتي  العقل  تفاعل 
الظاهر والباطن [نص مطبوع] / منجد النور الكرعاني.- [د.م.]

: [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (80 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO3553.- ردمك 9789920362467

العقل البراغماتي - - فلسفة

149.7 2018-52
العبيوي، خالد

عقالنية كارل بوبر [نص مطبوع] : من العلم الى السياسة /
خالد العبيوي.- الرباط : دار أبي رقراق للطباعة والنشر، 2018.-

1 مج. (137 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO0880.- ردمك 978-9920-35-182-9

الفلسفة العقالنية

علم النفس 150

150 2018-53
بناني، جليل

محلل نفساني في المدينة [نص مطبوع] / جليل بناني؛ حوار
وترجمة أحمد العمراوي.- الدار البيضاء : ملتقى الطرق، 2018.-

1 مج. (176 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO0391.- ردمك 978-9954-1-0651-8

التحليل النفسي

150.1 2018-54
والشؤون اإلسالمية. جامعة األوقاف  المغرب. وزارة 
األئمة لتكوين  السادس  محمد  معهد  القرويين. 

والمرشدات المرشدين 
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دليل األئمة والمرشدين إلى علم النفس [نص مطبوع] /
معهد محمد السادس لتكوين األئمة المرشدين والمرشدات، جامعة
القرويين، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.- الرباط : منشورات
والمرشدات، المرشدين  األئمة  لتكوين  السادس  محمد  معهد 
2018 (دار أبي رقراق للطباعة والنشر).- 1 مج. (89 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO5454.- ردمك 9789954794050

علم النفس

150.195 2018-55
الجابري، عبد اللطيف

التقنيات الفعالة في تنمية الموارد و العالقات الذاتية و
االجتماعية و المهنية [نص مطبوع] / د. عبد اللطيف الجابري.-
[د.م.] : إديسيون بلوس، إق 2018 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح

الجديدة) .- 1 مج. (201 ص.) : غالف مزين؛ 20 سم
إق 2018MO0815.- ردمك 978-9954-699-17-1

سيكولوجية اإلنسان

150.195 2018-56
بوخصيبي، نور الدين

سينما وتحليل نفسي [نص مطبوع] / نور الدين بوخصيبي.-
: مطبعة البيضاء  (الدار  بوخصيبي، 2018  الدين  نور   : [د.م.] 
صناعة الكتاب) .- 1 مج. (128 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2017MO4528.- ردمك 978-9954-99-734-5

السينما

150.1952 2018-57
برادة، البشير (1950-....)

التحليل النفسي بين العلم وااليديولوجيا [نص مطبوع] /
: : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (186 ص.)  البشير.- [د.م.]  برادة 

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO1477.- ردمك 9789920354196

التحليل النفسي

152.042 2018-58
معكفي، محمد احمد محمد

كيف تكتسب الطاقة االيجابية [نص مطبوع] / محمد احمد
محمد معكفي.- الرباط : مكتبة دار السالم، 2018.- 1 مج. (199

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO3670.- ردمك 9789920754019

علم النفس

152.48 2018-59
الخريم، عرفة (1964-....)

الروح ودراسة تأثيرها بالعلوم الفيزيائية الكمية الحديثة
[نص مطبوع] / الكاتب الباحث الخريم عرفة.- [د.م.] : [د.ن.]، إق
2018 (تطوان : مطبعة الخوارزمي) .- 1 مج. (130 ص.) : غالف

مزين؛ 21 سم
إق 2018MO2918.- ردمك 978-9920-36-068-5

ظواهر فيزيائية

153.42 2018-60
التنجي، أسماء حسين

ريجيو إميليا [نص مطبوع] : تنمية التفكير االبتكاري للطفل /
أسماء حسين التنجي.- القاهرة الكبرى؛ اإلسكندرية ؛الدار البيضاء
: منشورات دار لوتس للنشر الحر، 2018.- 1 مج. (287 ص.)؛

20 سم
إق 2018MO5379.- ردمك 978-9920-790-20-8

154.63 2018-61
الميموني، رابحي عبد القادر

الحلم كمنبع للتفكير [نص مطبوع] : بحث نظري / رابحي عبد
القادر الميموني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (132 ص.)؛

18 سم

إق 2018MO2206.- ردمك 9789920357623

155.5 2018-62
زادني، محمد المختار (1953-....)

مرحلة المراهقة [نص مطبوع] : بمنظور حديث / محمد المختار
زادني.- [د.م.] : منشورات زادني، 2018.- 1 مج. (411 ص.).-

(كيف ومتى : سلسلة دراسات؛ 1)
إق 2018MO5566.- ردمك 978-9920-36-801-8

المراهقة

158.1 2018-63
ازوين، محمد

كيف السبيل إلى النجاح والسعادة [نص مطبوع] / د. محمد
ازوين.- [د.م.] : األكاديمية الدولية للتدريب واالستشارات، 2018.-

1 مج. (179 ص.)؛ 20 سم
إق 2018MO3340.- ردمك 978-9920-36-194-1

السعادة والنجاح

158.1 2018-64
شنيتفة، نزهة

نزهة.- / شنيتفة  بالنفس [نص مطبوع]  الثقة  كيف تقوي 
[د.م.] : مطبعة مراكز، 2018.- 1 مج. (69 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO4018.- ردمك 9954-9920-36-349-5

الثقة بالنفس - - جوانب نفسية

المنطق 160

160 2018-65
السلمي الحاج  ابن  الطالب  الله محمد  عبد  الفاسي، 

المرداسي
الجوهرة الفريدة في حل رموز الخريدة [نص مطبوع] / أبو
تحقيق الفاسي؛  السلمي  الحاج  ابن  المحدث  محمد  الله  عبد 
جعفرابن الحاج السلمي؛ تقديم محمد العدلوني اإلدريسي.- [د.م.]
: منشورات تطاون أسمير الجمعية المغربية للدراسات األندلسية،
2018 (مطبعة الخليج العربي).- 1 مج. (295 ص.)؛ 24 سم.-

(سلسلة تراث؛ 19)
ببليوغرافيا ص. 267-289 .- إق 2018MO0822.- ردمك -978-9920

9548-0-8
الفلسفة - - علم المنطق

160 2018-66
القادري، عبد السالم بن الطيب

[نص المنطق  في  الخالف  توجيه  في  المعبق  النسيم 
مطبوع] / عبد السالم بن الطيب القادري؛ دراسة وتحقيق وتعليق
عزيز أبو شرع.- [د.م.] : مركز روافد للدراسات واألبحاث في
حضارة المغرب وتراث المتوسط، 2018 (مطبعة أمين غراف.- 1

مج. (174 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO5365.- ردمك 9789954983409

المنطق

160 2018-67
اليدالي، زين العابدين بن أجمد

أهبة المنتطق إلى علم المنطق [نص مطبوع] / نظم العالمة
زين العابدين بن أجمد اليدالي؛ تفديم وتحقيق القاضي محمد بن
محمدن بن اجمد.- الدار البيضاء : قطر الندى للثقافة واالعالم

والنشر، 2018.- 1 مج. (68 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO1083.- ردمك 978-9920-727-07-5

المنطق
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علم األخالق، الفلسفة األخالقية 170

170 2018-68
أمقدوف، مصطفى

األخالقية أفقا للتغيير [نص مطبوع] : نحو بناء إنسانية جديدة :
الدار الرحمن / مصطفى أمقدوف.-  بحث في فلسفة طه عبد 
البيضاء : عقول الثقافة للنشر والتوزيع مركز معارف للدراسات
واألبحاث دار المقاصد للطباعة والنشر، 2018.- 1 مج. (256

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO0201.- ردمك 978-9920-35-039-6

األخالق

170 2018-69
العود، صالح بن علي

عظمة األخالق والسلوك في معامالت السلف والخلف
وحياة الملوك [نص مطبوع] / جمع وإعداد وتقديم الشيخ صالح
بن علي العود.- تطوان : مكتبة سلمى الثقافية، 2018 (الخليج
العربي).- 1 مج. (180 ص.).- (مكتبة سلمى الثقافية. كتب؛ 145)

إق 2018MO5113.- ردمك 9789954728307
المعاملة - - األخالق

171 2018-70
تروتسكي، ليون

أخالقهم وأخالقنا [نص مطبوع] / ليون تروتسكي، جون ديوي؛
الملتقى، منشورات   : مراكش  نوفاك.-  جورج  وتعقيب  تقديم 

سم  24 (102 ص.)؛  مج.   1  -.2018
إق 2017MO5266.- ردمك 9789954919866

172 2018-71
الشبة، محمد

الدولة والعنف [نص مطبوع] / محمد الشبة.- الدار البيضاء :
أفريقيا الشرق، إق 2018.- 1 مج. (95 ص.)؛ 21 سم.- (سلسلة

الفلسفة والحياة، 2508-9366؛ 3)
إق 2018MO5722.- ردمك 978-9920-740-12-8

فلسفة

172.2 2018-72
المسعودي، محمد (1965-....)

العدالة الدولية وقانون الشعوب بين كانط ورولز [نص
مطبوع] / محمد المسعودي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (مطبعة

أبودا).- 1 مج. (159 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2017MO5419.- ردمك 978-9954-791-00-4

نظرية العدالة

174.96 2018-73
الفالح، توفيق

البحث العلمي و سؤال القيم [نص مطبوع] : األمانة العلمية
نموذجا / توفيق الفالح؛ تقديم محمد بوكريبات.- [د.م.] : [د.ن.]،
2018 ([مكناس] : [مطبعة سجلماسة]) .- 1 مج. (91 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (مشكالت جامعية؛ 1)
إق 2017MO5104.- ردمك 978-9954-756-00-3

العلوم واألخالق

175 2018-74
الهزل والسخرية [نص مطبوع] : من منظور فلسفات األخالق /
عبد الله الكدالي.- الدارالبيضاء : المركز الثقافي للكتاب، 2018.-

1 مج. (317 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO3019.- ردمك 978-9954-705-06-3

فلسفة األخالق - - السخرية

179.9 2018-75
الشبة، محمد

الرغبة [نص مطبوع] : تحليل نصوص فلسفية / محمد الشبة.-
الدار البيضاء : الناشر األطلسي، 2018.- 1 مج. (77 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 20 سم.- (سلسلة تحليل النص الفلسفي؛ 4)
إق 2016MO4699.- ردمك 978-9954-670-60-6

الرغبة - - فلسفة

الفلسفة القديمة فلسفة العصور
الوسطى والفلسفة اإلسالمية

180

182 2018-76
الدوي، سهيل

رومية روما [نص مطبوع] / سهيل الدوي، عبد الغني مموح.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (مطبعة الحرية).- 1 مج. (128 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO3210.- ردمك 9789920361415

الفلسفة اليونانية

185 2018-77
بن رشد، محمد بن أحمد بن محمد

إلى (األخالق   : مطبوع]  [نص  أرسطو  أخالق  تلخيص 
الوليد محمد بن أحمد بن رشد؛ ترجمه من أبو   / نيقوماخوس) 
العبرية وحقق نصه وقابله باألصل اإلغريقي أحمد شحالن.- [د.م.]

: [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (525 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO5446.- ردمك 9789954986301

األرسطوطاليسية - - األخالق

189 2018-78
أفاية، محمد نور الدين (1956-....)

صور الغيرية [نص مطبوع] : تجليات اآلخر في الفكر العربي
اإلسالمي / محمد نور الدين أفاية.- الدارالبيضاء؛ بيروت : المركز

الثقافي للكتاب، 2018.- 1 مج. (351 ص.)؛ 22 سم
إق 2017MO3016.- ردمك 9789954705032

الفكر اإلسالمي

189 2018-79
الزكي، عبد الله

محمد إقبال وتجديد الفكرالديني [نص مطبوع] / عبد الله
الزكي، الشرقي قصاب.- [د.م.] : دار الطباعة للنشر والتوزيع،
2018 (تطوان : الخليج العربي) .- 1 مج. (139 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO5117.- ردمك 978-9920-36-671-7

الفلسفة اإلسالمية - - محمد إقبال

189.1 2018-80
الرفعي، عبد السالم

: اإلجتهاد ومقاصده في الفكر اإلسالمي [نص مطبوع] 
النشأة واالمتداد / عبد السالم الرفعي.- الدار البيضاء : الناشر
األطلسي، 2018.- 1 مج. (166 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22

سم
إق 2017MO0221.- ردمك 9789954685143

اإلجتهاد - - الفكر اإلسالمي

189.1 2018-81
العروي، عبد الله (1933-....)

السنة واإلصالح [نص مطبوع] / عبد الله العروي. [ويليه] دين
الفطرة / جان جاك روسو.- الدار البيضاء؛ بيروت : المركز الثقافي

للكتاب، 2018.- 1 مج. (354 ص.) : غالف مزين؛ 25 سم
إق 2017MO4832.- ردمك 978-9954-705-18-6

الفلسفة اإلسالمية

189.1 2018-82
الفاهم، محمد
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وأقوال في حكم   : مطبوع]  [نص  شذرات فلسفية طاوية 
فلسفة الحياة والوجود / الفاهم محمد.- [د.م.] : إيدسيون بلوس،
2018 (الدار البيضاء : النجاح الجديدة) .- 1 مج. (86 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2018MO0674.- ردمك 9789954682586

الفلسفة اإلسالمية

189.1 2018-83
المهدوي، اسماعيل

الفلسفة  : مطبوع]  [نص  الغزالي  حامد  أبو  اإلمام  نقد 
التصوف وعلم الكالم / إسماعيل المهدوي.- ط. 2.- مراكش :
الملتقى، 2018.- 1 مج. (199 ص.) : غالف مزيّن بالصور؛ 21

سم
9981-842-01-X 1993.- ردمكMO0295 إق

الفلسفة

189.1 2018-84
واقع وآفاق البحث في تاريخ الفكر بالغرب اإلسالمي
Reality and perspectives of research = [نص مطبوع]
:  on  the  history  of  thought  in  the  islamic  west
مراجعات في الفلسفة والتصوف وأصول الفقه : أعمال مهداة إلى
المفكر المغربي الدكتور عبد المجيد الصغير : ندوة دولية يومي 21
اإلنسانية والعلوم  اآلداب  كلية  برحاب   2018 فبراير  و22 
روافد مركز   : [سال]  أبوشرع.-  عزيز  د.  تنسيق  بالقنيطرة؛ 
المتوسط، وتراث  المغرب  حضارة  في  واألبحاث  للدراسات 

(1 ندوات؛  (سلسلة  ص.).-   662  ،328) مج.   2  -.2018
إق 2018MO2914.- ردمك 9789920360654

التصوف اإلسالمي

189.12 2018-85
الزكي، عبد الله

الله علم الكالم والحاجة إلى تجديده [نص مطبوع] / عبد 
الزكي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (دار الطباعة).- 1 مج. (237

ص.)؛ 22 سم
إق 2018MO4751.- ردمك 978-9920-9716-0-7

علم الكالم

189.12 2018-86
السالمي، ياسين

: وراقية ألهم ما طبع من مصادر علم الكالم [نص مطبوع] 
تآليف المعتزلة واألشاعرة(إلى حدود ق5 ه) / ياسين السالمي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : دار القلم) .- 1 مج . (94ص. )؛

20 سم
إق 2018MO0737.- ردمك 9789954686515

فلسفة - - علم الكالم

189.12 2018-87
بلحسني، عالل

علم الكالم بين سياقات النشأة وعوامل التطور [نص
مطبوع] / د. عالل بلحسني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (طنجة :

سليكي أخوين) .- 1 مج. (293 ص.) : غالف مزين؛ 21سم
إق 2018MO2974.- ردمك 9789954722992

علم الكالم

189.13 2018-88
إشكال العالقة بين الحوار واألخالق في الفكر المعاصر
/ نموذجا  الرحمن  الفيلسوف طه عبد  : مشروع  [نص مطبوع] 
كروم أحمد  زهيد،  الحميد  عبد  بنخدة،  يحيى  وتنسيق  إعداد 
(وآخرون...).- الجديدة : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2018.- 1

مج. (341 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO5854.- ردمك 978-9954-9725-7-1

الفلسفة - - الفكر المعاصر

189.173 2018-89
أومليل، محمد

منهج ابن خلدون ومنطقه في صياغة نظريته اإلجتماعية
[نص مطبوع] / محمد أومليل.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج .

(199ص. )؛ 21 سم
إق 2018MO1795.- ردمك 9789920355421

ابن خلدون - - فلسفة

189.18 2018-90
أجهر، عبد الحكيم

الله اآلخرية في الحضور [نص مطبوع] : اآلخرية في الحضور
أو ما وراء األصالة والمعاصرة / عبد الحكيم أجهر.- الدار البيضاء؛
بيروت : المركز الثقافي للكتاب، 2018.- 1 مج. (399 ص.)؛ 24

سم
بيبليوغرافيا : ص. 391-399 .- إق 2018MO1949.- ردمك -978-9954

705-31-5
الفكر اإلسالمي

189.18 2018-91
السعدي، سعيد

مقاالت في الفكر العربي اإلسالمي [نص مطبوع] / سعيد
: [د.ن.]، 2018 تقديم مصطفى الشكدالي.- [د.م.]  السعدي؛ 
: غالف .- 1 مج. (157 ص.)  السريعة)  المطبعة   : (القنيطرة 

مزين؛ 24 سم
ببليوغرافيا : ص. 151-156 .- إق 2018MO2935.- ردمك -978-9920

36-077-7
الفلسفة اإلسالمية - - مقاالت ومحاضرات

189.18 2018-92
التاريخانية الجديدة واألدب [نص مطبوع] / غرينبالت، منتروز،
غالغر... [وآخرون]؛ ترجمة لحسن أحمامة.- الدار البيضاء : المركز
مزيّن غالف   : ص.)   176) مج.   1  -.2018 للكتاب،  الثقافي 

سم  22 باأللوان؛ 
إق 2017MO3020.- ردمك 9789954705070

األدب - - نقد

189.191 2018-93
المصباحي، محمد (1966-....)

التجديد الثقافي عند الشيخ محمد الغزالي [نص مطبوع] /
مطابع  : (الرباط   2018 [د.ن.]،   : [د.م.]  المصباحي.-  محمد 

21 سم مزين؛  غالف   : (87 ص.)  مج.   1  -. نت)  الرباط 
إق 2018MO0408.- ردمك 978-9920-35-086-0

الثقافة اإلسالمية - - الفكر االسالمي

الفلسفة المعاصرة الحديثة 190

190 2018-94
عراقي، محمد رشيد

اإلرشاد [نص مطبوع] : وجهة نظر مواطن دنيوي / محمد رشيد
عراقي؛ لحسن وريغ.- [د.م.] : محمد رشيد عراقي، 2018.- 1

مج. (207 ص.)
إق 2018MO4920.- ردمك 978-9920-36-602-1

فلسفة

190 2018-95
مارتن هايدجر [نص مطبوع] : الهوية واالختالف, مبدأ الهوية :
مزيان؛ ترجمة محمد   / االاله  مات   : نيتشه  كلمة   : العلة  مبدأ 
مراجعة محمد سبيال.- [د.م.] : فضاء آدم، 2018.- 1 مج. (206

ص.)
إق 2018MO0202.- ردمك 97-000008-9954-9726-6-3

فلسفة

190.9614 2018-96
القباج، محمد مصطفى (1940-....)

الببليوغرافيا الوطنية المغربية 2018

7



60

ندوة فكرية  : راهنية الشخصانية اإلسالمية [نص مطبوع] 
المغربية.- المملكة  أكاديمية  / إعداد  الحبابي  حول محمد عزيز 
الرباط : أكاديمية المملكة المغربية، 2018.- 1 مج. (379 ص.) :
المملكة أكاديمية   / الندوات  (سلسلة  24 سم.-  مزين؛  غالف 

المغربية)
إق 2018MO3753.- ردمك 978-9920-778-00-8

الشخصانية

191 2018-97
الحسني، إسماعيل

: دراسة وضبط لمتن التجديد والنقد الذاتي [نص مطبوع] 
فضيلة العالمة األستاذ عالل الفاسي / الدكتور إسماعيل الحسني.-
[د.م.] : [إسماعيل الحسني]، 2018 (مراكش : المطبعة والوراقة

الوطنية) .- 1 مج. (394 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO3946.- ردمك 978-9954-99-614-0

الفكر اإلصالحي

191 2018-98
العلمي، فاطمة

إشكالية المنهج في قراءة التراث اإلسالمي عند مفكري
العرب المعاصرين [نص مطبوع] / فاطمة العلمي؛ تقديم د.
محمد البنعيادي.- الرباط : دار األمان، 2018.- 1 مج. (278 ص.)؛

24 سم
إق 2018MO2118.- ردمك 978-9954-723-11-1

التراث اإلسالمي - - الفكر العربي المعاصر

191 2018-99
القباج، محمد مصطفى

محمد عزيز الحبابي: الفكر المتحرك [نص مطبوع] : من
الشخصانية الواقعية إلى الشخصانية اإلسالمية إلى الغدية / محمد
للطباعة والنشر، أبي رقراق  دار   : [الرباط]  القباج.-  مصطفى 

2018.- 1 مج. (394 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO2971.- ردمك 978-9920-36-091-3

الفكر الفلسفي

191 2018-100
معهد اإلسالمية.  والشؤون  األوقاف  وزارة  المغرب. 
المرشدين والمرشدات لتكوين األئمة  السادس  محمد 
األوقاف / وزارة  التيارات االسالمية [نص مطبوع]  كراسة 
والشؤون اإلسالمية، جامعة القرويين، معهد محمد السادس لتكوين
األئمة المرشدين والمرشدات.- [الرباط] : معهد محمد السادس
لتكوين األئمة المرشدين والمرشدات، 2018 (الرباط : دار أبي

رقراق للطباعة والنشر) .- 1 مج. (81 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO5458.- ردمك 978-9954-794-09-8

التيارات االسالمية المعاصرة

191 2018-101
بلقزيز، عبد اإلله

من اإلصالحية إلى المشروع النهضوي [نص مطبوع] / عبد
للكتاب، الثقافي  المركز   : بيروت  البيضاء؛  الدار  بلقزيز.-  اإلله 

: غالف مزين؛ 24 سم 2018.- 1 مج. (197 ص.) 
إق 2017MO4378.- ردمك 9789954705148

الفكر العربي

191 2018-102
بوجنال، محمد

الوعي بمعنى الوجود [نص مطبوع] : شرط تحرير الشعوب
العربية / محمد بوجنال.- الرباط : دار التوحيدي، 2018.- 1 مج.

(299 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
بيبليوغرافيا : ص. 289-298 .- إق 2018MO2563.- ردمك -978-9954

660-56-0
الفلسفة العربية

191 2018-103
عال، محمد (1979-....)

إشكالية الثنائيات في فكر عبد الوهاب المسيري [نص
مطبوع] : دراسة في المنطلقات المنهجية والنماذج المعرفية /
الدكتور محمد عال.- الدار البيضاء؛ [القاهرة] : عقول الثقافة مركز
معارف للدراسات واألبحاث دار المقاصد، 2018.- 1 مج. (204

ص.)؛ 24 سم
بيبليوغرافيا : ص. 189-199 .- إق 2018MO0232.- ردمك -978-9954

9893-0-2
الفكر العربي المعاصر

191 2018-104
باروخ سبينوزا في أسس الدولة، وفي الحق الطبيعي
والقانون المدني المتعلقين بالفرد، وفي الحق الخاص
بصاحب السيادة . 2، التنوير والحداثة [نص مطبوع] / ترجمة
عبد الله البلغيتي العلوي.- [د.م.] : مركز األزمنة الحديثة، 2018
(الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (112 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO0705.- ردمك 978-9954-721-04-9

العقالنية والتنوير - - الفلسفة الغربية

191 2018-105
/ الثقافي  السياسي و  بين   : أولويات اإلصالح [نص مطبوع] 
مركز مغارب للدراسات في اإلجتماع اإلنساني.- الرباط : مركز
مغارب للدراسات في اإلجتماع اإلنساني، 2018.- 1 مج. (143

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (مغارب؛ 2 العدد)
إق 2018MO3277.- ردمك 978-9920-9605-0-2

اإلصالح السياسي

191 2018-106
أعمال ندوة قراءات في مشروع محمد عابدي الجابري
الفكري 13 و 14 أبريل 2017 [نص مطبوع] / تنسيق عبد
النبي مخوخ ، محمد نعيم.- الرباط : دار األمان، 2018.- 1 مج.

(294 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO0380.- ردمك 978-9954-701-58-4

محمد عابد الجابري

191.64 2018-107
الكط، بوسلهام

العودة إلى اإلنسان والروح والجسد ... ؟ [نص مطبوع] /
بوسلهام الكط.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (القنيطرة : المطبعة

cm 20 السريعة) .- 1 مج.(127ص.)؛
إق 2018MO3474.- ردمك 978-9954-653-09-8

الفلسفة الغربية

191.64 2018-108
د. محمد عابد الجابري [نص مطبوع] : الفلسفة العربية في
مرآة النقد / نشر من طرف مركز الدراسات و األبحاث اإلنسانية
مدى.- الدار البيضاء : مركز الدراسات و األبحاث اإلنسانية مدى،
2018.- 1 مج. (132 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (سلسلة

إضاءات حول مشاريع فكرية؛ 1)
إق 2018MO0917.- ردمك 978-9920-35205-5

الفكر العربي

193 2018-109
المزوغي، محمد

الدار المزوغي.-  / محمد  نيتشه [نص مطبوع]  التخلص من 
الشرق، 2018.- 1 مج. (384 ص.) : غالف أفريقيا   : البيضاء 

باأللوان؛ 24 سم مزيّن 
إق 2018MO0031.- ردمك 978-9954-685-84-6

فكر نيتشه - - فلسفة

193 2018-110
هايدغر، مارتين
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قريبا من هايدغر [نص مطبوع] / مارتين هايدغر؛ اختيار وترجمة
توبقال، 2018.- 1 مج. : دار  البيضاء  الدار  حسونة مصباحي.- 
(104 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم.- (سلسلة المعرفة

الفلسفية؛ 578)
إق 2017MO4575.- ردمك 978-9954-659-45-8

هايدغر، مارتن (1976-1889)

193 2018-111
هيدجر، مارتن (1976-1889)

رسالة حول النزعة اإلنسانية ؛ ما الفلسفة [نص مطبوع] /
الدكتور مراجعة  مزيان؛  الدكتور محمد  ترجمة  هايدجر؛  مارتن 
والوراقة (المطبعة  آدم، 2018  : فضاء  محمد سبيال.- مراكش 
باأللوان؛ 17 سم الوطنية).- 1 مج. (182 ص.) : غالف مزيّن 

إق 2018MO0203.- ردمك 978-9954-9726-7-0
النزعة اإلنسانية - - الفلسفة

194 2018-112
فوكو، ميشيل (1984-1926)

ما هو النقد؟ [نص مطبوع] : تليه نصوص حول ثقافة الذات =
/ Qu'est-ce que la critique ? suivi de la culture de soi
أفريقيا  : البيضاء  الدار  ازويتة.-  محمد  ترجمة  فوكو؛  ميشيل 
(الفلسفة) سم.-   22 ص.)؛   207) مج.   1  -.2018 الشرق، 

إق 2017MO4484.- ردمك 978-9954-685-72-3
النقد الفلسفي

الديانات 200
الديانات 200

200.1 2018-113
العصبة، رضوان

مدخل إلى فلسفة الدين [نص مطبوع] / رضوان العصبة.-
أفريقيا  : (الدارالبيضاء  الشرق، 2018  أفريقيا   : الدارالبيضاء 

(264 ص.)؛ 24 سم مج.   1  -. الشرق) 
إق 2018MO0482.- ردمك 9789954685891

الدين - - فلسفة

200.9 2018-114
معهد اإلسالمية.  والشؤون  األوقاف  وزارة  المغرب. 
المرشدين والمرشدات لتكوين األئمة  السادس  محمد 
السادس / معهد محمد  كراسة تاريخ األديان [نص مطبوع] 
لتكوين األئمة المرشدين والمرشدات.- [الرباط] : معهد محمد
السادس لتكوين األئمة المرشدين والمرشدات، 2018.- 1 مج.

(81 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO5462.- ردمك 9789954794135

تاريخ األديان

201 2018-115
أصمان، يان

الديانات التوحيدية ولغة العنف [نص مطبوع] / يان أصمان.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : دار القبرة) .- 1 مج. (64 ص.) :

غالف مزين؛ 21 سم.- (علوم الثقافة؛ 1)
إق 2017MO5146.- ردمك 978-9954-9751-0-7

العنف - - الجانب الديني - - اليهودية

201.5092 2018-116
غزالي، الهواري

دونيز ماسون [نص مطبوع] = Denise Masson / الهواري
غزالي.- الدار البيضاء (المركز الثقافي للكتاب) ، 2018.- 1 مج.

(143 ص.) : غالف مزين؛ 19 سم
إق 2018MO4452.- ردمك 978-9954-705-48-3

التسامح الديني

201.72 2018-117
إمغران، يونس

الباجي الوليد  أبي  القاضي  رسالة راهب فرنسا ورد 
عليها [نص مطبوع] : دراسة تحليلية تاريخية مقارنة بين عقائد
النصرانية واإلسالم / يونس إمغران؛ تقديم الدكتور يوسف الكالم.-

طنجة : سليكي أخوين، 2018.- 1 مج. (258 ص.)؛ 24 سم
بيبليوغرافيا : ص. 233-244 .- إق 2018MO0635.- ردمك -978-9954

722-62-6
الباجي، سليمان بن خلف بن خلف (1081-1012) (0474-0403)

202 2018-118
الخالدي، محمد

حتى يطمئن قلبي [نص مطبوع] : لكل شاب يسأل عن أدلة
[د.ن.]، 2018 (مطبعة  : [د.م.]  الخالدي.-  / محمد  الله  وجود 

: غالف مزين؛ 24 سم الصقر).- 1 مج. (124 ص.) 
إق 2018MO4510.- ردمك 978-9920-36-473-7

أدلة - - وجود الله

203 2018-119
الحسني، يوسف

قصة هالك قوم نوح وأولى مراحل خلق اإلنسان في
القرآن الكريم [نص مطبوع] : مقدمة لمنهجية البحث في سننية
: (أكادير  [د.ن.]، 2018   : [د.م.]  الحسني.-  يوسف   / التاريخ 

(25 ص.)؛ 20 سم مج.   1  -. قرطبة) 
إق 2018MO0993.- ردمك 9789920352420

القرآن الكريم - - خلق النسان

اإلسالم 210

210 2018-120
السميج، عبد السالم (-....1976)

الفوائد الجامعة في عدة مسائل نافعة [نص مطبوع] / عبد
الرباط : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، السالم السميج.- 

2018.- 1 مج. (447 ص.)
إق 2018MO2281.- ردمك 978-9954-665-95-4

210 2018-121
الكنتي، سيدي المختار بن أحمد بن أبي بكر

األجوبة األباتية [نص مطبوع] : التي أجاب فيها مسائل رفعها
الطالب ابن  جدو  أحمد  الطالب  بن  ابات  الطالب  الشيخ  إليه 
المختار الشريف القلقمي / سيدي المختار بن أحمد بن أبي بكر
الكنتي؛ تقديم وتحقيق مأمون محمد أحمد أمينوه الكنتي.- الدار
للثقافة واإلعالم والنشر، 2018.- 1 مج. الندى  البيضاء : قطر 

(359 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (ديوان الشناقطة)
إق 2018MO1078.- ردمك 9789920727020

المعارف اإلسالمية

210 2018-122
جوهر، عبد الصمد

فتح القدوس السالم في التعريف بالحال والمقام [نص
مطبوع] / عبد الصمد جوهر.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (مراكش :
المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (220 ص.) : غالف مزين؛

24 سم
إق 2018MO4508.- ردمك 978-99201-36-471-3

العبادات - - المعامالت

210.092 2018-123
مرزاق، محمد بن عمرو

[نص بالقنادسة  وزاويته  زيان  ابي  بن  محمد  الشيخ 
مطبوع] : الدور الديني والثقافي و السياسي / محمد بن عمرو
مرزاق.- وجدة : مركز الدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية،

2018.- 1 مج. (981 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
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إق 2018MO5304.- ردمك 978-9954-9614-5-2
محمد بن ابي زيان - - تراجم

210.1 2018-124
انميرات، عبد العزيز

القراءة التكاملية للتراث العربي اإلسالمي [نص مطبوع] :
منهج التقريب التداولي للدكتور طه عبد الرحمن أنموذجا / عبد
العزيز انميرات.- [د.م.] : [عبد العزيز انميرات]، 2018.- 1 مج.

(61 ص.)
إق 2018MO5806.- ردمك 9789920979217

التراث العربي اإلسالمي

210.18 2018-125
حليم، سعيد

/ سعيد حليم.- العلوم الشرعية [نص مطبوع]  مدخل الى 
الرباط : دار األمان، 2018.- 1 مج. (151 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO0383.- ردمك 9789954701614

العلوم الشرعية

210.202 2018-126
الحاجي، عبد الوهاب

مسار مادة التربية اإلسالمية من خالل كتبها المدرسية
[نص مطبوع] : منذ 1957 إلى تعديالت 2016م دراسة وتوثيق
ومقارنة نماذج / عبد الوهاب الحاجي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 إق
(223 ص.).- (سلسلة .- 1 مج.  برانت)  أنفو  : مطبعة  (فاس 

والدراسات؛ 5) لألبحاث  مداد  إصدارات مركز 
إق 2018MO4327.- ردمك 9789954733035

اإلسالم - - الكتب الدراسية

210.202 2018-127
فارس، محمد

إشكالية تقويم القيم في مادة التربية اإلسالمية [نص
مطبوع] : األسس النظرية والممارسات العملية / محمد فارس،
أنفو (مطبعة  إق   2018 [د.ن.]،   : [د.م.]  مومني.-  الراضي 

سم  21 ص.)؛   197) مج.   1 برانت).- 
إق 2018MO4330.- ردمك 9789954733042

اإلسالم - - الكتب الدراسية

210.23 2018-128
اشبابو، عبد العزيز (1959-....)

: [نص مطبوع]  السياسية  إلى معترك  الدعوة  من منبر 
تجربة سياسية غير منتظرة / عبد الله اشبابو.- [د.م.] : [د.ن.]،
2018 (الرباط : مطبعة شمس برانت) .- 1 مج. (391 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم.- (مسارات)
إق 2018MO3214.- ردمك 978-9920-36-145-3

مذكرات - - عبد الله أشبابو

210.4 2018-129
-1142)) بكر  أبي  بن  أحمد  بن  المختار  الكنتي، 

((1811-1730)(1226
رسالة في زينة النساء [نص مطبوع] / تأليف سيدي المختار
عبد العربي  أ.  وتحقيق  دراسة  الكنتي؛  بكر  أبي  بن  أحمد  بن 
للثقافة واالعالم والنشر، الندى  البيضاء : قطر  الدار  الرحمن.- 

2018.- 1 مج. (51 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO1080.- ردمك 978-9920-727-04-4

الزينة (فقه إسالمي)

210.4 2018-130
رحائم، سعاد

: مطبوع]  [نص  الشرعي  الخطاب  سياق  في  المرأة 
المنطوق والمفهوم / سعاد رحائم.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الدار
البيضاء : كوفاك ماروك) .- 1 مج. (181 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم
ببلوغرافيا : ص. 166-178 .- إق 2018MO2697.- ردمك -978-9920

36-007-4
المرأة في اإلسالم

210.4 2018-131
ياسين، عبد السالم (2012-1928)

تنوير المؤمنات [نص مطبوع] / عبد السالم ياسين.- ط. 2.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الدار البيضاء : أفريقيا الشرق للطباعة

والنشر) .- 2 مج. (324، 326 ص.)
إق 2018MO2531إق 2018MO2604.- ردمك -978-9920-740-03

6.- ردمك 978-9920-740-05-0
المرأة المسلمة

210.7 2018-132
الرفعي، عبد السالم

الفكر التربوي اإلسالمي [نص مطبوع] : في مساره التاريخي
/ عبد السالم الرفعي.- الدار البيضاء : الناشر األطلسي، 2018.-

1 مج. (124 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2017MO0222.- ردمك 978-9954-685-15-0

الفكر التربوي - - اإلسالم

210.7 2018-133
المغرب. وزارة األوقاف والشؤون االسالمية

إحصائيات مؤسسات التعليم العتيق [نص مطبوع] : الموسم
األوقاف والشؤون اإلسالمية.- / وزارة  الدراسي 2018/2017 
أبي (دار  اإلسالمية، 2018  والشؤون  األوقاف  وزارة   : الرباط 
باأللوان؛ 30 سم مزيّن  : غالف  (193 ص.)  رقراق).- 1 مج. 

إق 2018MO3458.- ردمك 978-9954-665-99-2
التعليم األصيل - - المغرب

210.7 2018-134
براصة، أحمد

اإلسهام في الوفاء بميثاق العلماء [نص مطبوع] : برنامج
تأهيل أئمة المساجد : اإلمام و الثوابت : القرآن الكريم والتعليم
[د.ن.]، 2018  : [د.م.]  براصة.-  / أحمد  جمع وترتيب وتهذيب 

القدس) : مطبعة  (جرسيف 
إق 2017MO5337.- ردمك 978-9954-9816-2-7

التعليم اإلسالمي

210.7064 2018-135
المسكيني، محمد

الحلول الرقمية لمداخل منهاج التربية اإلسالمية [نص
مطبوع] : تمارين وحلول وخالصات وفق األطر المرجعية للتقويم /
msm-medias،  : [د.م.]  باريبي.-  المسكيني; سفيان  محمد 

24 سم مزين؛  غالف   : (256 ص.)  مج.   2018.-  1
إق 2017MO5107.- ردمك 9789954740033

التربية اإلسالمية - - تمارين وحلول - - المغرب

210.71 2018-136
ناشيد، المكي

الدرس الديني وعوائق بناء قيم التسامح [نص مطبوع] :
دراسة تحليلية نقدية للدرس الديني اعتمادا على المنهاج التربوي
التعليمية بمختلف بالمؤسسات  التربية اإلسالمية  لمادة  المقرر 
أفريقيا  : البيضاء  الدار  المكي.-  ناشيد   / واألسالك  المستويات 
الشرق، 2018.- 1 مج. (208 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22

سم
إق 2017MO3938.- ردمك 978-9954-685-41-9

التربية الدينية - - المناهج البيداغوجية - - المغرب

210.9 2018-137
الحقوني، مرزوق

ذاكرة اإلسالم بين مقومات اإلئتالف وجذور اإلنحراف
: [د.م.]  الحقوني.-  مرزوق   / تاريخية  مقاربة   : [نص مطبوع] 

(459 ص.)؛ 24 سم مج.   1 الحقوني]، 2018.-  [مرزوق 
إق 2018MO2499.- ردمك 978-9920-35-938-2

التاريخ اإلسالمي
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210.91 2018-138
السلكي، عمر

الغرب بالد  للمسلمين في  الدينية والثقافية  الحقوق 
[نص مطبوع] / عمر السلكي.- الدار البيضاء : أفريقيا الشرق،

2018.- 1 مج. (260 ص.)
إق 2017MO4483.- ردمك 9789954685716

الحقوق الدينية

210.91 2018-139
بنعبدالوي، المختار

Les = المسلمون في الغرب [نص مطبوع] : الواقع والمأمول
/  musulmans en Occident :  réalités et aspirations
أعده للنشر د. المختار بنعبدالوي.- [د.م.] : مؤسسة منتدى أصيلة،

2018.- 1 مج. (132 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO2636.- ردمك 978-9954-641-35-4

اإلسالم والغرب

210.914 2018-140
الفارس، نادية

سياسة بين   : مطبوع]  [نص  بأوروبا  المسلمة  الجالية 
اإلندماج... وسؤال الهوية : ألمانيا وفرنسا نموذجا / نادية الفارس.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (وجدة : مكتبة الطالب) .- 1 مج. (277

ص.)
إق 2018MO3938.- ردمك 9789954974919

الجالية المسلمة - - أوروبا

210.92 2018-141
البخاللي، امحند

جواهر الكمال في ذكر الشرفاء أوالد البقال [نص مطبوع]
سليكي  : (طنجة   2018 [د.ن.]،   : [د.م.]  البخاللي.-  امحند   /
باأللوان؛ 24 سم : غالف مزيّن  .- 1 مج. (174 ص.)  اخوان) 

إق 2018MO2344.- ردمك 9789954722886
تراجم

210.92 2018-142
الفارسي، نادية

أعالم الحديث بالرباط [نص مطبوع] / نادية الفارسي.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (125 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم

إق 2018MO3939.- ردمك 978-9954-9749-2-6
تراجم - - الحديث

210.92 2018-143
المحمدي، هشام

الفقيه الحافظ العبدوسي أبو محمد عبد الله بن محمد
بن موسى [نص مطبوع] / هشام المحمدي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2018 (طنجة : مطبعة سليكي اخوان) .- 1 مج. (106 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم
إق 2018MO1394.- ردمك 9789954722718

تراجم

210.92 2018-144
بجيبجو، الهادي (1942-....)

الشيخ القطب سيدي الحاج عبد السالم بن الحاج العربي
الوزاني 1252-1310 هـ، 1834-1892 م [نص مطبوع] /
بجيبجو الهادي؛ مراجعة وتقديم الدكتور خالد الحسني الوزاني.-
الرباط : [دار أبي رقراق للطباعة والنشر]، 2018.- 1 مج. (157

ص.)؛ 23 سم
ببليوغرافيا ص. 153-155 .- إق 2018MO1860.- ردمك -978-9920

35-589-6
أعالم المغرب - - تراجم

210.92 2018-145
جبيلي، الزهير

إتحاف القاري بترجمة العالمة عبد السالم بن الخضر
الجباري [نص مطبوع] / الزهير جبيلي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018
(الرباط : مطبعة شمس برينت) .- 1 مج . (160ص. ) : غالف

مزيّن؛ 23 سم
إق 2018MO1787.- ردمك 9789954782095

تراجم

210.92 2018-146
كيكر، عبد الله (1942-....)

إبراهيم [نص الدين  من رجاالت سوس األستاذ شرف 
مطبوع] : مسار حياة / عبد الله كيكر.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018
(الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (150 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO4064.- ردمك 978-9920-36-362-4

شرف الدين إبراهيم - - تراجم

210.92 2018-147
التعازي والمراثي [نص مطبوع] : في حق العالمة سيدي صالح
بن عبد الله الصالحي اإللغي / جمع وتنسيق محفوظ السعيدي،
محمد الصالحي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (141 ص.)

إق 2018MO2807.- ردمك 978-9920-36-039-5
رجال اإلسالم - - تراجم

210.922 2018-148
دامي، محمد

إتحاف النبيه بذكر مفاخر ميارة الفقيه [نص مطبوع] : جزء
الشهير ب أحمد  بن  الفقيه األصولي محمد  العالمة  ترجمة  في 
ميارة الفاسي (توفي سنة 1072 ه) / تأليف محمد دامي.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2018 (الرباط : دار القلم) .- 1 مج. (114 ص.)؛ 22

سم.- (التعريف بأعالم الغرب اإلسالمي؛ 1)
إق 2018MO1488.- ردمك 978-9954-686-53-9

فقهاء - - تراجم

القرآن الكريم 211

211 2018-149
إسماعيل، أنوار

القرآن العالمية في  األمنية  الخفية لألجهزة  األسرار 
: منشورات الرباط  إسماعيل.-  أنوار   / الكريم [نص مطبوع] 

(226 ص.)؛ 24 سم الحلبي، 2018.- 1 مج. 
إق 2018MO3684.- ردمك 978-9954-646-66-3

االعجاز - - القرآن الكريم

211 2018-150
ابياط، محمد

/ مطبوع]  [نص  المبين  القرآن  مع  المسلمين  مشكالت 
محمد ابياط؛ راجعه وأعده للطبع سالم ابياط.- [د.م.] : [د.ن.]،
2018 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (117 ص.)؛ 24 سم

إق 2018MO2392.- ردمك 978-9920-35-862-0
القرآن

211 2018-151
األجهوري المالكي، علي بن محمد

نزوله وجمعه القرآن وكيفية  آداب قراءة  رسالة في 
ورسمه [نص مطبوع] / علي بن محمد األجهوري المالكي؛ تقديم
وتحقيق د. جمعة محمود الزريقي.- [د.م.] : المنظمة اإلسالمية
مطبعة  : (الرباط   2018 إيسيسكو،  والثقافة  والعلوم  للتربية 

24 سم مزين؛  غالف   : (145 ص.)  مج.   1  -. اإليسيسكو) 
إق 2018MO5958.- ردمك 9789920369152

القرآن الكريم

211 2018-152

الببليوغرافيا الوطنية المغربية 2018

11



64

البدرة، محمد الحبيب
فهم القرآن الكريم بين ترتيب النزول وترتيب المصحف
الدار  : البيضاء  الدار  البدرة.-  الحبيب  محمد   / مطبوع]  [نص 
العالمية للكتاب، 2018.- 1 مج. (203 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة

تجديد الخطاب الديني)
إق 2018MO1991.- ردمك 9789954455746

القرآن الكريم - - ترتيب النزول

211 2018-153
المستغانمي، محمد صافي

التعبير الصفات في  توالي  اتساق  تدبرية في  وقفة 
القرآني [نص مطبوع] / محمد صافي المستغانمي.- نواكشوط :
مجلس اللسان العربي بموريتانيا، 2018 ([الدار البيضاء] : مركز
نجيبويه للمخطوطات وخدمة الثرات) .- 1 مج. (18 ص.) : غالف
مزين؛ 24 سم.- (مجلة اللسان : دورية علمية محكمة سنوية.

بحوث محكمة؛ 3)
إق 2018MO2747.- ردمك 9789920727235

التعبير القرآني

211 2018-154
المسيح، محمد

لدراسة مدخل   : مطبوع]  [نص  القرآن  مخطوطات 
الوطن، دار   : الرباط  المسيح.-  / محمد  القديمة  المخطوطات 

2018.- 1 مج. (364 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO4228.- ردمك 978-9954-648-41-4

القرآن الكريم - - مخطوطات

211 2018-155
المغراوي، محمد بن عبد الرحمن (1948-....)

نداء لمحبي القرآن والسنة [نص مطبوع] / الدكتور محمد بن
عبد الرحمان مغراوي، أبي النعمان عبد القادر دراري.- مراكش :
جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة، دار القرآن، 2018.- 1 مج.

(68 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO5460.- ردمك 978-9920-36-772-1

حفظ القرآن الكريم

211 2018-156
الهند، المصطفى

المقاصد العقدية في القرآن الكريم [نص مطبوع] : مالمح
منهجية ومعرفية / موالي المصطفى الهند.- الدار البيضاء : الدار
العالمية للكتاب، 2018.- 1 مج. (96 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة

تجديد الخطاب الديني)
إق 2018MO2968.- ردمك 978-9954-455-75-3

القرآن الكريم - - علم الكالم

211 2018-157
صبري، أمين

علم الكتاب [نص مطبوع] : أبحاث أمين صبري / أبحاث أمين
صبري.- الرباط : دار األمان، 2018 (الرباط : األمنية) .- 1 مج.

(غير مرقم)؛ 20 سم
إق 2018MO0435.- ردمك 9789954723074

الكتاب - - القرآن الكريم - - علوم

211 2018-158
والتربية الكريم  القرآن  دروس  في  المفيد  التفسير 
المربيين. للسنة تأليف جماعة من   / اإلسالمية [نص مطبوع] 
األولى من التعليم االبتدائي.- الدار البيضاء : دار الرشاد الحديثة،

2018.- 1 مج. (88 ص.) : غالف مزين باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO0320.- ردمك 978-9981-30441-3

القرآن الكريم

211 2018-159

دليل [نص مطبوع] : الرسائل واألطروحات الجامعية بالمغرب في
مجال الدراسات القرآنية : جرد بيبليوغرافي وتصنيف موضوعي
Index = وتقييم / فاطمة الزهراء الناصري؛ تقديم أحمد عبادي
of papers and university thesises in Morocco in the
field of Quranic studies.- الرباط : الرابطة المحمدية للعلماء
مركز الدراسات القرآنية، 2018.- 1 مج. (387 ص.)؛ 24 سم.-

(األدلة والكشافات؛ 1)
إق 2017MO2434.- ردمك 9789954600443

القرآن الكريم - - دراسات

211.14 2018-160
أبو علي، عبد المنعم

دليل الكتاب الحكيم للباحث في آيات القرآن العظيم
[نص مطبوع] / عبد المنعم أبو علي.- الدار البيضاء : دار النشر غ.
م. ب، 2018 (دار النشر المغربية).- 1 مج. (574 ص.)؛ 27 سم

إق 2018MO1498.- ردمك 978-9920-35-430-1
القرآن الكريم - - اآليات

211.51 2018-161
محمد سيدي، محمد سيدي بن محمد االغضف

الرضاب المعسول من أسباب النزول [نص مطبوع] / نظم
وتعليق محمد سيدي بن محمد االغظف بن محمد سيدي؛ تقديم
للثقافة واإلعالم الندى  : قطر  البيضاء  الدار  البراء.-  ولد  يحيى 

: غالف مزين؛ 24 سم والنشر، 2018.- 1 مج. (152 ص.) 
إق 2018MO1077.- ردمك 9789920727013

القرآن الكريم - - أسباب النزول

211.6 2018-162
البوعالوي، عبد الله

روعة اإلبداع [نص مطبوع] : في الجمع بين القراءة في عالم
الله عبد   / العلق  سورة  خالل  من  الشهادة  وعالم  الغيب 
البوعالوي.- بني مالل : نمسة، 2018.- 1 مج. (118 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
إق 2018MO2423.- ردمك 9789920358866

القرآن الكريم - - سورة العلق - - تفسير

211.6 2018-163
زمرد، فريدة

التأصيل بين  الكريم  للقرآن  المصطلحي  الدرس 
والتطوير [نص مطبوع] / فريدة زمرد.- ط. 2.- الرباط : الرابطة
المحمدية للعلماء مركز الدراسات القرآنية، 2018.- 1 مج. (144
ومصطلحات مفاهيم  (سلسلة  24 سم.-  مزين؛  غالف   : ص.) 

(2 قرآنية؛ 
ببليوغرافيا: ص. 137-141 .- إق 2017MO2061.- ردمك -978-9954

600-39-9
القرآن الكريم - - دراسة مصطلحية

211.6 2018-164
منتوران، مصطفى

نحو الفراء [نص مطبوع] : في األساليب والتراكيب / مصطفى
منتوارن.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (مراكش : المطبعة والوراقة

الوطنية) .- 1 مج. (149 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO1983.- ردمك 978-9954-9784-1-2

القرآن - - بالغة

211.61 2018-165
العمراني، توفيق (1969-....)

الخالف واإلختالف [نص مطبوع] : مقاربة مصطلحية / توفيق
أنفو-  : العمراني.- [د.م.] : [ زكرياء العمراني]، 2018 (فاس 

برانت) .- 1 مج. (66 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO1792.- ردمك 978-9920-35-540-7

ألفاظ القرآن - - ألفاظ الحديث - - دراسة

211.8 2018-166
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-0660)) محمد  بن  محمد  بن  علي  بري،  ابن 
((1329-1261)(0730

الدرر اللوامع [نص مطبوع] : في أصل مقرأ اإلمام نافع / ألبي
التازي الحسين  بن  ابن محمد  بن علي  بن محمد  الحسن علي 
الرباطي الشهير بابن بري. موشحا بالغرر السواطع / للعالمة زين
التاه بن محمدن بن احمد و اليدالي؛ تحقيق  العابدين بن احمد 
: انواكشط  البيضاء؛  الدار  السالك.-  فال محمد محمود  محمد 
مؤسسة قطر الندى ديوان الشّناقطة، 2018.- 1 مج. (112 ص.)؛

24 سم
إق 2018MO1079.- ردمك 9789920727037

القرآن الكريم - - القراءات

211.8 2018-167
اركيبي، عزيز أحمد

ديداكتيك علم القراءات والتجويد [نص مطبوع] : من مصادر
المعرفة إلى الدرس الصوتي / عزيز أحمد اركيبي.- الدار البيضاء؛
دمشق ؛بيروت : الدار العالمية للكتاب اليمامة، 2018.- 1 مج.

(183 ص.)؛ 25 سم.- (سلسة أهل القرآن المهرة)
إق 2017MO5038.- ردمك 978-9954-455-68-5

القرآن الكريم - - القراءات والتجويد

211.8 2018-168
العيادي العروسي، عبد العزيز (1942-....)

الوقفية من الثوابت الوطنية إلى الدبلوماسية الدينية
العروسي.- طبعة العيادي  العزيز  الدكتور عبد   / [نص مطبوع] 
مطبعة  : (طنجة   2018 [د.ن.]،   : [د.م.]  ومنقحة.-  مزيدة 

سم  24 ص.)؛   145) مج.   1  -. سبارطيل) 
إق 2018MO0135.- ردمك 978-9920-35-019-8

القرآن الكريم - - القراءات

211.8 2018-169
الهالل، ياسين

الوقف القرآني وأثره في تلوين الخطاب اإللهي [نص
مطبوع] / الدكتور ياسين الهالل.- سيدي قاسم : المجلس العلمي
المحلي، 2018.- 1 مج. (189 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.-

المحلي لسيدي قاسم؛ 4) العلمي  المجلس  (منشورات 
ردمك  -.2018MO5466 إق   - .  186-167 ص.  ليوغرافيا  ب ي ب

9789920367745
القرآن الكريم - - التجويد والقراءات

211.8 2018-170
بن احمد اليدالي، زين العابدين

الغرر السواطع [نص مطبوع] / زين العابدين بن احمد اليدالي
المتوفى سنة 1358 هـ.. بتوشيح الدرر اللوامع في أصل مقرأ
اإلمام نافع / أبو الحسن علي بن محمد بن علي ابن محمد بن
الحسين التازي الرباطي الشهير ب(ابن بري) المتوفى سنة 731
التاه بن محمد بن احمد, محمد فال محمد محمود هـ.؛ تحقيق 
الندى ديوان البيضاء؛ نواكشط : مؤسسة قطر  الدار  السالك.- 

الشّناقطة، 2018.- 1 مج. (112 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO1249.- ردمك 9789920727129

القرآن الكريم - - القراءات

211.8 2018-171
بنمعروف، عبد الرزاق

اإليصال إلى شرح تحفة األطفال [نص مطبوع] / عبد الرزاق
و المطبعة   : (مراكش   2018 [د.ن.]،   : [د.م.]  معروف.-  بن 
الوراقة الوطنية) .- 1 مج. (125 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم

إق 2018MO2600.- ردمك 97-000008-9920-35-976-4
التجويد - - علوم القرآن

211.8 2018-172
عبد بن  أحمد  بن  محمد  بن  الحسن  علي  أبي  كنبور، 

اللجائي العزيز 

شرح تصوير الهمز من مورد الظمآن [نص مطبوع] / أبي
علي الحسن بن محمد بن أحمد بن عبد العزيز اللجائي؛ دراسة
وتحقيق عبد الواحد الصمدي، حسن كريم.- ط. 2.- [الرباط] :

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 2018.- 1 مج.
إق 2018MO5317.- ردمك 9789920977500

القرآن الكريم - - القراءات

211.8 2018-173
منتوران، مصطفى

الداللة الصوتية والمعجمية في معاني القرآن للقراء
[مصطفى  : [د.م.]  منتوران.-  مصطفى  د.   / مطبوع]  [نص 
منتوران]، إق 2018 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1

مج. (158 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO2011.- ردمك 978-9954-9784-2-9

أحكام التجويد

211.821 2018-174
بنزيدي، ابراهيم (1965-....)

القرآنية بالقراءات  األخذ  في  والنحاة  القراء  منهج 
واالحتجاج لها [نص مطبوع] / إبراهيم بن محمد بنزيدي.- الدار

البيضاء : كوفات ماروك، 2018.- 1 مج. (373 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO5668.- ردمك 978-9920-9799-0-0

القرآن الكريم - - القراءات

211.822 2018-175
المصمودي المغربي، محمد بن أحمد (ت. بعد 1007هـ.)

المنحة المحكية للمبتدي القراءة المكية [نص مطبوع] /
محمد بن أحمد المصمودي المغربي؛ تحقيق رشيد الخالدي.- طنجة
: سيليكي أخوين، 2018.- 1 مج. (96 ص.) : غالف مزين؛ 25

سم
.- إق 2018MO3486.- ردمك -978-9920 ببليوغرافيا: ص. 91-89 

720-23-6
القرآن الكريم - - القراءات

211.822 2018-176
واسكار، محمد

الكتاب المنير في قراءة المكي بن كثير [نص مطبوع] :
بروايتي أحمد البزي و محمد قنبل. الجزء األول / محمد واسكار.-
[د.م.] : [د.ن.]، إق 2018 (مطبعة المصباح).- 1 مج. (151 ص.)؛

24 سم
إق 2018MO4382.- ردمك 9789920364423

القرآن الكريم - - قراءات

211.826 2018-177
الشالف، أحمد

صور الهمزة لتسهيل قراءة حمزة [نص مطبوع] / ذ.أحمد
الشالف.- تطوان : مكتبة سلمى الثقافية، 2018 (مطبعة الخليج
العربي).- 1 مج. (111 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.-

(كتب مكتبة سلمى الثقافية؛ 138)
إق 2018MO3254.- ردمك 978-9954-728-20-8

القراءات - - قراءة حمزة

211.84 2018-178
اللغوية والبحوث  للدراسات  الربيع  أبي  ابن  مركز 
واألدبية. أعمال الندوة الدولية (1؛ 16ـ17 دجنبر 2015؛

تطوان)
البيان في فهم الخطاب القرآني وتأويله [نص أصول 
مطبوع] / أعمال الندوة الدولية األولى التي نظمها مركز ابن أبي
الربيع للدراسات والبحوث اللغوية واألدبية التابع للرابطة المحمدية
للعلماء التى انعقدت بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان يومي
األربعاء والخميس 05-06 ربيع األول 1437هـ - 16-17 دجنبر.-
تطوان : الرابطة المحمدية للعلماء مركز ابن أبي الربيع السبتي
للدراسات اللغوية واألدبية، 2018.- 1 مج . (482ص. )؛ 24 سم.-

(سلسلة ندوات ومؤتمرات؛ 1)
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إق 2017MO2096.- ردمك 9789954600405
القرآن الكريم - - التفسير

211.86 2018-179
البخاري، المصطفى

الصنوان فيما اختلف فيه القراء األربعة مع العشرة في
الدار البخاري.-  المصطفى   / مطبوع]  [نص  القرآن  حروف 
البيضاء؛ دمشق ؛بيروت : الدار العالمية للكتاب اليمامة، 2018.- 2
: غالف مزين؛ 25 سم.- (سلسلة أهل مج. (423، 856 ص.) 

المهرة) القرآن 
إق 2017MO2323.- ردمك 9789954287378

القرآن الكريم - - قراءات

211.9 2018-180
الزيتوني، حميد

: سورة [نص مطبوع]  الكريم  القرآن  التقابل في  بالغة 
الرعد نموذجا / حمديد الزيتوني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج.

(202 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO2006.- ردمك 978-9920-35-636-7

التقابل

211.9 2018-181
السليماني، عز الدين

النص القرآني واإلجراء العلماني للمقاصد [نص مطبوع] :
: البيضاء  الدار  السليماني.-  الدين  عز   / نقدية  تحليلية  دراسة 

(164 ص.) مج.   1 الشرق، 2018.-  أفريقيا 
إق 2017MO4077.- ردمك 9789954685556

القرأن الكريم

211.9 2018-182
المغرب. المجالس العلمية المحلية لجهة سوس ماسة

جهود السوسيين في خدمة القرآن الكريم حصيلة وافاق
المجالس نظمتها  التي  العلمية  الندوة  أعمال   : مطبوع]  [نص 
العلمية بجهة سوس ماسة درعة بتنسيق مع كلية الشريعة أيام
كلية بمقر   2012 دجنبر   23-22-21 واألحد  والسبت  الجمعة 
المجالس وتنسيق  إعداد   / ملول-اكادير  أيت  المزار  الشريعة 
العلمية المحلية لجهة سوس ماسة.- [د.م.] : المجالس العلمية
المحلية لجهة سوس ماسة، 2018 (الرباط : مطبعة دار األمان) .-

1 مج. (600 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO0618.- ردمك 978-9954-701-72-0

علوم القرآن

211.9 2018-183
معهد اإلسالمية.  والشؤون  األوقاف  وزارة  المغرب. 
المرشدين والمرشدات لتكوين األئمة  السادس  محمد 
كراسة علوم القرآن [نص مطبوع] / وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية، جامعة القرويين، معهد محمد السادس لتكوين األئمة
المرشدين والمرشدات.- [الرباط] : معهد محمد السادس لتكوين
األئمة المرشدين والمرشدات، 2018.- 1 مج. (71 ص.)؛ 24 سم

إق 2017MO5460.- ردمك 9789954794111
علوم القرآن - - مباحث عامة

211.9 2018-184
المقرئ اإلدريسي، أبو زيد

القرآن والعقل [نص مطبوع] : مدخل معرفي ونماذج تطبيقية /
أبو زيد المقرئ اإلدريسي.- ط. 3 منقحة ومعدلة.- الدار البيضاء :
مؤسسة اإلدريسي الفكرية لألبحاث والدراسات، 2018.- 1 مج.

(18 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO4021.- ردمك 978-9954-9475-9-3

القرآن - - العقل

211.9 2018-185
الندوة العلمية الدولية حول القيم األسرية في القرآن

الكريم (2؛ 2016؛ الدار البيضاء)

القيم األسرية في القرآن الكريم [نص مطبوع] : أشغال
اآلداب كلية  مارس 2016،   24 و   23 الدولية،  العلمية  الندوة 
والعلوم اإلنسانية، عين الشق، الدار البيضاء.- الدار البيضاء : مركز
والقانون، 2018-2017 القيم  والبحث في  األسرية  الدراسات 
(الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 2 مج. (397،374 ص.)

: غالف مزين؛ 21 سم.- (سلسلة ندوات دولية؛ 2)
إشارات بيبليوغرافية .- إق 2017MO1229.- ردمك 9789954953679

القيم األسرية

211.9 2018-186
حضران، مصطفى

توازن الوحي والعقل [نص مطبوع] : في المنهجية القرآنية /
للدراسات رؤى  مركز   : [د.م.]   -.2 ط.  حضران.-  مصطفى 
واألبحاث، 2018 (الرباط : طوب بريس) .- 1 مج. (137 ص.)؛

21 سم
إق 2017MO5263.- ردمك 978-9954-690-94-9

الخطاب القرآني - - المنهجية القرآنية

211.9 2018-187
خوسي، فاطمة

/ الكريم [نص مطبوع]  الناس من خالل القرآن  تفاضل 
فاطمة خوسي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (فاس : طارقزوركان) .-

1 مج. (124 ص.) : غالف مص.؛ 24 سم
ببليوغرافيا : ص. 116-121 .- إق 2018MO1953.- ردمك -978-9920

35-602-2
القرآن الكريم - - تفاضل الناس

211.9 2018-188
ماهر، عبد الرحيم

ونهاية بداية مشرقة   : [نص مطبوع]  بالمغرب  القرآن  دور 
محرقة / عبد الرحيم ماهر.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : دار
.- 1 مج. (91 ص.) : غالف السالم للطباعة والنشر والتوزيع) 

مزين؛ 24 سم
إق 2018MO2856.- ردمك 978-9920-36-050-0

دور القرآن

211.91 2018-189
نيار، عبد الحفيظ (1978-....)

القراءة الجماعية ومشروعيتها لمناهضة االستعمار من
القرآن قراءة  حرم  لمن  المقنعة  "األدلة  كتاب  خالل 
جماعة يوم الجمعة" للفقيه إدريس بناصر األسفي [نص
: [د.ن.]، نيار.- [د.م.]  الحفيظ  تقديم ومراجعة عبد   / مطبوع] 
2018 (آسفي : [آسفي غراف]) .- 1 مج. (144 ص.) : غالف

مزين؛ 21 سم
بيبليوغرافيا : ص. 135-142 .- إق 2018MO4702.- ردمك -978-9920

9712-0-1
القرآن الكريم - - آداب

211.94 2018-190
شكري، فريد

األسرة في القرآن الكريم [نص مطبوع] / فريد شكري.- ط.
2.- الدار البيضاء : مركز الدراسات األسرية والبحث في القيم
: غالف مزين؛ 21 سم.- والقانون، 2018.- 1 مج. (96 ص.) 

(سلسلة بحوث و دراسات علمية؛ 5)
إق 2018MO0913.- ردمك 978-9920-35-202-4

األسرة

211.98 2018-191
-....)) علي  بن  الملك  عبد  بن  محمد  المنتوري، 

([  (1431-....)(0834
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ري الظمآن في عدد آي القرآن للمنتوري القيسي (ت.
834) [نص مطبوع] : دراسة وتحقيق / تحقيق الدكتور عبد المجيد
بوشبكة؛ توضيب واخراج هشام النصري.- [الجديدة] : [كلية اآلداب
والعلوم االنسانية]، 2018.- 1 مج. (356 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم
إق 2018MO0304.- ردمك 978-9981-00-878-6

القرآن الكريم

التفسير 212

212 2018-192
إمونن، إبراهيم

[نص القرآنية  النصوص  تفسير  أساسية في  مقدمات 
: (تطوان  [د.ن.]، 2018   : [د.م.]  إمونن.-  ابراهيم   / مطبوع] 
باأللوان؛ 24 سم : غالف مزيّن  .- 1 مج. (100 ص.)  الخليج) 

إق 2018MO4662.- ردمك 978-9920-36-518-5
النصوص القرآنية - - تفسير

212 2018-193
اجوييد، محمد

[نص الغرب اإلسالمي  تفاسير  والهيللة في  الحمدلة   
مطبوع] : الهبطي - اللمطي - اليوسي / محمد اجوييد.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (140 ص.)؛ 24

سم
إق 2018MO0286.- ردمك 978-9954-722-54-1

علم التفسير

212 2018-194
الرهوني، أحمد بن محمد التطواني (1953-1871)

تنبيه األنام على ما في كتاب الله من المواعظ واألحكام
[نص مطبوع] / أبي العباس الرهوني التطواني؛ دراسة وتحقيق
الرباط : وزارة األوقاف والشؤون الحسن بوقسيمي.- ط. 2.- 
اإلسالمية، 2018 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (539 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
ببليوغرافيا: ص. 497-530 .- إق 2009MO2141.- ردمك -978-9954

05159-7
القرآن - - أحكام - - الوعظ واإلرشاد في القرآن

212 2018-195
السقاط، حنان (1966-....)

علوم القرآن والتفسير عند مسلمي الهند [نص مطبوع] :
المهايمي نموذجا / حنان السقاط.- الرباط : منشورات الرباط نت،

2018.- 1 مج. (272 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO4854.- ردمك 978-9954-721-18-6

القرآن - - تفسير

212 2018-196
المختار، جبران

التأويل كما أراد الجليل جل جالله [نص مطبوع] : توجيه
الخطوب إلى إحياء القلوب / جبران المختار.- الدار البيضاء : الدار
العالمية للكتاب مغرب الكتاب، 2018.- 1 مج. (64 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
إق 2018MO5184.- ردمك 978-9920-9757-1-1

القرآن الكريم - - تفسير

212 2018-197
الينبعي، امحمد

: مباحث علمية [نص مطبوع]  التفسير  مقدمات في علم 
ونماذج تطبيقية / امحمد الينبعي.- [د.م.] : امحمد الينبعي، 2018
(فاس : مطبعة أميمة) .- 1 مج. (141 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم

إق 2019MO0565.- ردمك 9789920986502
علم التفسير - - القرآن الكريم

212.1 2018-198
قجوي، محمد

محمد  / مطبوع]  [نص  التفسير  أصول  البحث في  منهج 
العلمية، والدراسات  للبحوث  نور  مؤسسة   : [د.م.]  قجوي.- 
في بحوث  (سلسلة  سم.-   20 ص.)؛   41) مج.   1  -.2018

(1 القرآنية؛  الدراسات 
978-9920- ردمك   -.2018MO4797 إق  -. ببليوغرافيا ص. 41-37 

9705-3-2
أصول التفسير - - القرآن الكريم

212.31 2018-199
شواهد التفسير عند ابن عباس في مسائل ابن األزرق
[نص مطبوع] / جمع وتحقيق ودراسة أحمد الخياطي.- ط. 2.-
القرآنية، الدراسات  للعلماء مركز  المحمدية  الرابطة   : الرباط 
2018.- 2 مج. (989 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (سلسلة

دراسات قرآنية؛ 3)
إق 2017MO2111.- ردمك 9789954600429

القرآن الكريم - - تفاسير مأثورة

212.356 2018-200
بن فضيل، عبد الواحد

في رحاب غريب القرآن [نص مطبوع] : مصنفات ومناهج /
الدكتور عبد الواحد بن فضيل.- بني مالل : مطبعة نسمة، 2018.-

1 مج. (120 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO3695.- ردمك 978-9920-9630-1-5

212.9 2018-201
الجعفي المغربي الشاذلي، أبو الفتح عبد العزيز

كتاب المفاهيم [نص مطبوع] / أبو الفتح عبد العزيز الجعفي
المغربي الشاذلي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (سال : مطبعة شمس

برينت) .- 1 مج. (206 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO4894.- ردمك 978-9920-9724-2-0

تفسير القرآن

الحديث الشريف وعلومه 213

213 2018-202
اجوييد، محمد

جونة العطار [نص مطبوع] : دراسة وتحقيق / محمد اجوييد.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (117

ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO0287.- ردمك 978-9954-722-55-8

الحديث

213 2018-203
الخرشافي، إدريس (1963-....)

دراسات في الحديث النبوي وعلومه [نص مطبوع] / إدريس
الخرشافي.- ط. 2 مزيدة ومنقحة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (فاس

: مطبعةآنفو-برانت) .- 1 مج. (186 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO4343.- ردمك 978-9920-36-426-3

الحديث النبوي

213 2018-204
العمريش، الحسين

علم الرجال [نص مطبوع] : رجال الحديث والقراءات القرآنية /
الحسين العمريش.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (فاس : مطبعة وراقة

بالل) .- 1 مج. (68 ص.) : غالف مزين؛ 20 سم
إق 2018MO5654.- ردمك 978-9920-36-826-1

رجال الحديث
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213 2018-205
الكتاني، محمد إبراهيم (1990-1907)

الدعوة إلى استقالل الفكر في اإلسالم [نص مطبوع] : من
الكتاب وسيرة الرسول العملية وصحابته الكرام / محمد إبراهيم
الكتاني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : شمس برانت) .- 1

مج. (216 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO0748.- ردمك 9789920351515

الحديث الشريف - - اإلسالم - - الفكر

213 2018-206
والشؤون اإلسالمية. جامعة األوقاف  المغرب. وزارة 

(الرباط) الحسنية  الحديث  دار  القرويين. مؤسسة 
السنة وعلومها في الدراسات المعاصرة [نص مطبوع] :
ندوة علمية دولية نظمت برحاب مؤسسة دار الحديث الحسنية
يومي األربعاء والخميس 8-9 مايو 2013 / مؤسسة دار الحديث
الحسنية.- الرباط : مؤسسة دار الحديث الحسنية، 2018.- 1 مج.

(690 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO4323.- ردمك 978-9954-9653-5-1

السنة النبوية

213 2018-207
معهد اإلسالمية.  والشؤون  األوقاف  وزارة  المغرب. 
المرشدين والمرشدات لتكوين األئمة  السادس  محمد 
األوقاف وزارة   / مطبوع]  [نص  وعلومها  السنة  كراسة 
والشؤون اإلسالمية، جامعة القرويين، معهد محمد السادس لتكوين
األئمة المرشدين والمرشدات.- [الرباط] : معهد محمد السادس
لتكوين األئمة المرشدين والمرشدات، 2018.- 1 مج. (144 ص.)؛

24 سم
إق 2017MO5457.- ردمك 9789954794081

السنة - - علوم

213 2018-208
المملكة المغربية. وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

البيقونية بشرح علوم الحديث [نص مطبوع] : من المنظومة 
وزارة  / العتيق  الثانوي  التعليم  من  األولى  السنة   : الزرقاني 
األوقاف والشؤون اإلسالمية.- الرباط : وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية، 2018 (دار أبي رقراق للطباعة والنشر).- 1 مج. (144

ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2018MO3446.- ردمك 978-9954-726-19-8

علوم الحديث

213 2018-209
اليندوزي، ريحانة

مسالك درء التعارض [نص مطبوع] : عن مختلف الحديث في
فتح الباري : دراسة أصولية / ريحانة اليندوزي.- مراكش : مكتبة

المعرفة، 2018.- 1 مج. (142 ص.)
إق 2018MO4886.- ردمك 97-000008-9920-9544-6-4

علوم الحديث

213 2018-210
حليم، سعيد بن محمد

الدكتور  / [نص مطبوع]  الحديث  المنهج في مباحث علم 
: (الرباط  األمان، 2018  دار   : الرباط  بن محمد حليم.-  سعيد 
.- 1 مج. (430 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم الكرامة)  مطبعة 
بيبليوغرافيا : ص. 411-416 .- إق 2018MO0382.- ردمك -978-9954

701-60-7
الحديث الشريف

213 2018-211
خديد، فاطمة

اجتهاد مشاهير المفسرين المحدثين في أحكم العالقة
بين المسلمين وغيرهم [نص مطبوع] / فاطمة خديد.- الرباط

: [د. ن.]، 2018.- 1 مج. (482 ص.)
إق 2018MO2246.- ردمك 978-9920-35-778-4

الحديث الشريف - - التفسير

213 2018-212
خروبات، محمد

تقديم خروبات؛  / محمد  [نص مطبوع]  الحديث  علمية علم 
(شمس  2018 [د.ن.]،   : [د.م.]  الملبياري.-  الله  عبد  حمزة 

سم  21 (348 ص.)؛  مج.   1 برانت).- 
إق 2018MO1357.- ردمك 978-9920-35-356-4

علم الحديث

213 2018-213
خلفي، عبد الكريم

عبد  / مطبوع]  [نص  الحديث  لدراسة  مدخل  مذكرة في 
الكريم خلفي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (اكادير : قرطبة) .- 1 مج.

(144 ص.)؛ 22 سم
إق 2018MO4867.- ردمك 978-9954-735-55-8

الحديث الشريف

213 2018-214
زمهنى، المصطفى

الحديث والفقه من االتصال اإليضاح والبيان لما بين 
/ العلوم  لتكامل  التأصيل  إسهام   : مطبوع]  [نص  واالقتران 
المصطفى زمهني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (خنيفرة : سيكما-

أطلس) .- 1 مج. (173 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
ببليوغرافيا: ص. 155-169 .- إق 2018MO3748.- ردمك -978-9920

36-279-5
الحديث النبوي - - الفقه

213 2018-215
نيار، عبد الحفيظ

أحمد بن  محمد  الله  عبد  أبو   : مطبوع]  [نص  الصقع  مفتي 
التريكي االسفي (المتوفى سنة 1345ه ونماذج من تقاييده في
الفتوى والتعليم / عبد الحفيظ نيار.- آسفي : صافيكراف، 2018.-

1 مج. (183 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO3222.- ردمك 978-9920-36-149-1

فتاوى

213 2018-216
أفضل من  عليه وسلم  الله  النبي صلى  على  الصالة 
وتنسيق جمع   / مطبوع]  [نص  القربات  وأعظم  العبادات 
وترتيب ابراهيم بن أحمد أبازيز.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (مراكش

: المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (374 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO5995.- ردمك 978-9920-36-925-1

الصالة على النبي

213.1 2018-217
شرح منظومة الطرفة [نص مطبوع] / تقديم وتحقيق الدكتور
عبد العاطي المرضي.- [د.م.] : [د.ن.]، إق 2018 (فاس : مطبعة

آنفو) .- 1 مج. (231 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.
إق 2018MO2138.- ردمك 978-9920-35-701-2

مصطلح الحديث

213.17 2018-218
دحان، الزبير

األسافة في كتاب الخرافة [نص مطبوع] : "صحيح البخاري
نهاية أسطورة" لصاحبه الصحفي رشيد أيالل / تأليف الزبير دحان.-
[د.م.] : [مكتبة سلمى الثقافية]، 2018 (تطوان : الخليج العربي)
(مكتبة سلمى : غالف مزين؛ 24 سم.-  .- 1 مج. (297 ص.) 

كتب؛ 141)  : الثقافية 
إق 2018MO3699.- ردمك 978-9954-728-25-3

اإلسالم - - الحديث النبوي - - صحيح البخاري - - المغرب

213.2 2018-219
الدمناتي، العربي بن محمد
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فهرسة أبي حامد العربي بن محمد الدمناتي المتوفى
سنة 1253 هـ، 1837 م، المسماة سمط الجوهر في
األسانيد المتصلة بالفنون واألثر [نص مطبوع] / الدمناتي،
العربي بن محمد (....-1837) (....-1253؛ تقديم د. عبد المجيد
[د.ن.]، إق 2018  : [د.م.]  د. محمد عيسوي.-  تحقيق  خيالي، 

.- 1 مج. (376 ص.)؛ 24 سم الطالب)  : مكتبة  (وجدة 
ببليوغرافيا ص. 351-376 .- إق 2018MO4230.- ردمك -978-9920

36-391-4
الفهارس

213.2 2018-220
الدمناتي، محمد العربي

سمط الجوهر في األسانيد المتصلة بالفنون واألثر [نص
مطبوع] / فهرسة محمد العربي الدمناتي )ت 1236 ه/1873 م(؛
الثقافية، دراسة وتحقيق محمد أفيالل.- [د.م.] : مكتبة سلمى 
2018 (تطوان : الخليج العربي) .- 1 مج. (154 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
إق 2018MO0768.- ردمك 978-9954-728-13-0

علم اإلسناد

213.3 2018-221
المرهومي، مطيع

حجر البن  الباري  بفتح  والباحثين  العلماء  عناية 
العسقالني(ت 852 ه) [نص مطبوع] : قديما وحديثا : جمعا
ووصفا / الدكتور مطيع المرهومي.- الرباط : دار القلم، 2018.- 1

مج. (105 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO4117.- ردمك 978-9920-9961-0-8

علم الحديث

213.31 2018-222
اعزيبو بوتفاح، طارق

معالم منهج النقد الحديثي عند علماء الغرب اإلسالمي
[نص مطبوع] : ابن عبد المالك المراكشي أنمودجا / طارق اعزيبو
بوتفاح.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج.

(109 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
ببليوغرافيا : ص. 106-108 .- إق 2018MO0216.- ردمك -978-9954

722-47-3
الحديث - - الجرح والتعديل

213.31 2018-223
البوعالوي، عبد الله

صيانة الحديث [نص مطبوع] : من خالل الضبط عند المتشددين
: بني مالل  البوعالوي.-  الله  عبد   / والتعديل  الجرح  رجال  من 

مزين؛ 24 سم : غالف  (102 ص.)  مج.   1 [د.ن.]، 2018.- 
إق 2017MO5413.- ردمك 9789954985007

الحديث - - الجرح والتعديل

213.33 2018-224
السرار، محمد

صور من غرائب حفظ المغاربة واألندلسيين [نص مطبوع]
محمد  / العلم  فنون  من  وغيرهما  والسيرة  الحديث  لكتب   :
السرار.- الرباط؛ العرائش : دار األمان الرابطة المحمدية للعلماء
مركز الدراسات واألبحاث وإحياء التراث مركز ابن قطان، 2018.-
1 مج. (288 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (دراسات وأبحاث؛

(21
إق 2018MO2783.- ردمك 978-9954-600-62-7

الحديث الشريف

213.376 2018-225
هموش، حسين بن جامع

المبتدئين الطيبين على حفظ أحاديث تشجيع أحبابنا 
خاتم النبيئين صلى الله عليه وسلم [نص مطبوع] / حسين
بن جامع هموش.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (أكادير : قرطبة حي

السالم) .- 1 مج. (105 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم

إق 2018MO3979.- ردمك 978-9954-735-45-9
العلم في الحديث

213.55 2018-226
العلمي المروني، يوسف

مباحث علم الحديث عند اإلمام الشافعي من خالل كتابه
الرسالة [نص مطبوع] / يوسف العلمي المروني؛ تقديم بدر بن
محمد البدر العنزي.- ط. 2 مزيدة ومنقحة.- الدار البيضاء : دار
النوادر المغربية، 2018.- 1 مج. (120 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم
ببليوغرافيا : ص. 112-115 .- إق 2017MO4534.- ردمك -978-9954

99-737-6
علم الحديث - - اإلمام الشافعي

213.691 2018-227
السكوني الفجيجي، أحمد بن أبي بكر

إتمام النعمة وسبب نيل الشفاعة والنجاة بكشف القناع
على ألفاظ دالئل الخيرات [نص مطبوع] / أحمد بن أبي بكر
السكوني الفجيجي؛ تحقيق بناصر جباري، العربي هاللي، محمد
اعجاجة...وآخرون.- فجيج : المجلس العلمي األعلى، 2018 (وجدة

: مطبعة الجسور) .- 1 مج. (347 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO4075.- ردمك 97-000008-9920-9657-1-2

ألفاظ دالئل الخيرات

213.693 2018-228
العلوي، الحسن

التمهيد لنقد التراث الحديثي [نص مطبوع]. الجزء األول،
لسان عمل أهل الحديث / الحسن العلوي.- الرباط : دار الوطن
للصحافة والطباعة والنشر، 2018.- 1 مج. (511 ص.)؛ 24 سم

إق 2018MO0412.- ردمك 9789954648339
الحديث الشريف

أصول الدين 214

214 2018-229
السالمي، ياسين

مناظرات في أصول الدين بين المسلمين وغيرهم [نص
القلم، دار   : الرباط  السالمي.-  ياسين  / جمع وترتيب  مطبوع] 

باأللوان؛ 29 سم : غالف مزيّن  2018.- 1 مج. (115 ص.) 
ردمك  -.2018MO4829 إق   - .  112-109 ص.  ليوغرافيا  ب ي ب

9789920968027
أصول الدين

214 2018-230
العلوي الشنقيطي، محمد سعيد بن بد

بغية اآلمل في حمل ما نسب إلى الشيخين سيدي أحمد
التجاني وسيدي محمد البكري على أحسن المحامل [نص
مطبوع] / تأليف محمد سعيد بن محمد بن بد الشنقيطي.- الدار
البيضاء : مؤسسة قطر الندى، إق 2018.- 2 مج. (287، 112

ص.)؛ 23 سم.- (ديوان الشناقطة)
إق 2018MO1087إق 2018MO1085.- ردمك -978-9920-727-11

2.- ردمك 978-9920-727-09-9
العقيدة اإلسالمية

214 2018-231
المسيري، منير

من أنوار الله في أسماء الله [نص مطبوع] / منير المسيري.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (تطوان : الخوارزمي) .- 1 مج. (426

ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO1165.- ردمك 9789920352994

أسماء الله الحسنى
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214 2018-232
اليدالي، محمد

المربي على صالة ربي [نص مطبوع] / محمد اليدالي؛ تحقيق
و تعليق أواه بن محمد األمين.- [د.م.] : أواه بن محمد األمين،

2018.- 1 مج. (434 ص.)؛ 24 سم
2018MO1030 إق

214.1 2018-233
الزجني، محمد بن العافية الحسني (1136هـ)

شمس القلوب وخرق الحجوب في معرفة عالم الغيوب
[نص مطبوع] / محمد بن محمد بن العافية؛ تحقيق ربيعة سحنون.-
الرباط : دار االمان للنشر والتوزيع، 2018.- 1 مج. (590 ص.)؛

24 سم.- (سلسلة مأثورات السلوك؛ 10)
إق 2017MO2059.- ردمك 978-9954-600-37-5

اصول الدين

214.1 2018-234
بومهدي، مصطفى

قصة الوجود [نص مطبوع] / د.بومهدي مصطفى.- الرباط : دار
السالم للنشر، 2018.- 1 مج. (657 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم

إق 2018MO4711.- ردمك 978-9920-36-535-2
الوجود

214.3 2018-235
بنتهيلة، محمد

القرن واألندلس في  المغرب  متصوفة  عند  اإللهيات 
قسي، ابن  برجان،  ابن   : مطبوع]  [نص  الهجري  السادس 
بنتهيلة.- مهدي  بنتهيلة؛  محمد  الدكتور   / عربي  ابن  القصري، 
بأكادير، مختبر مناهج اإلنسانية  اآلداب والعلوم  : كلية  [أكادير] 
العلوم اإلسالمية وعلوم االجتهاد، 2018.- 1 مج. (149 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO1686.- ردمك 978-9954-508-68-8

المتصوفة - - المغرب

214.37 2018-236
عال، محمد (1979-....)

رسالة في مقاصد اإليمان بالقضاء والقدر [نص مطبوع] :
مقاربة شرعية وإضاءات حضارية / محمد عال.- [د.م.] : مركز رؤى
للدراسات واألبحاث، 2018.- 1 مج. (196 ص.) : غالف مص.؛

21 سم
ببليوغرافيا : ص. 181-192 .- إق 2018MO0080.- ردمك -978-9954

9876-1-2
أصول الدين - - اإليمان - - القضاء والقدر

214.71 2018-237
العالمي، حليمة (1968-....)

العالمي؛ حليمة   / [نص مطبوع]  األنبياء إخوة دينهم واحد 
تنسيق وإعداد كريم محمد لشقر.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1
مج. (141 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (سلسلة نهج المسلم

(589X-2550 ،4 القويم؛
إق 2018MO2931.- ردمك 978-9920-36-075-3

سيرة األنبياء

214.77 2018-238
اليحصبي موسى  بن  الفضل  أبو  عياض،  القاضي 

(544هـ/1149م)
Les fondements de la = [نص مطبوع] العقائد اإليمانية
foi / أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي؛
تقديم وتعليق حليمة العالمي، إعداد وتنسيق وترجمة كريم محمد
لشقر.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (60-59 ص.) : غالف
(598X-2550 ،6 سلسلة نهج المسلم القويم؛) -.مزين؛ 24 سم

إق 2018MO3926.- ردمك 978-9920-36-328-0
أصول الدين - - اإليمان

214.77 2018-239

حما، الحسن
مفهوم اإليمان في اإلسالم [نص مطبوع] : مدخل تفسيري
لدور العقيدة في البناء االجتماعي / الدكتور الحسن حما.- [الرباط]
: مركز أبحاث للدراسات االجتماعية واالستراتيجية، 2018 (شمس
باأللوان؛ 21 سم.- برينت).- 1 مج. (144 ص.) : غالف مزيّن 

الدينية؛ 2) الدراسات  (سلسلة 
إق 2018MO4757.- ردمك 978-9920-9563-8-3

اإلسالم - - أصول الدين - - اإليمان

الفرق اإلسالمية 215

215 2018-240
ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد

النصائح المنجية من الفضائح المخزية والقبائح المردية
المعتزلة األربع  الفرق  من  البدع  أهل  أقوال  من 
والمرجئة والخوارج والشيع [نص مطبوع] / للفقيه الحافظ
أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم؛ دراسة وتحقيق الزبير
دحان.- تطوان : مكتبة سلمى الثقافية، 2018 (تطوان : الخليج
ابن حزم تراث  (نفائس ودرر  .- 1 مج. (287 ص.).-  العربي) 

الثقافية. كتب؛ 139) (مكتبة سلمى  األندلسي) 
إق 2018MO3415.- ردمك 9789954728222

الفرق اإلسالمية

215 2018-241
السناني، محمد الرضى بن إدريس (.... -1965)

/ اإلتحاف والوداد ببعض متعلقات االوالد [نص مطبوع] 
محمد الراضي بن إدريس بن علي السناني؛ تقديم وتحقيق فاطمة
خديد.- الرباط : دار ابي رقراق للطباعة والنشر، 2018.- 1 مج.

(164 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO2970.- ردمك 978-9920-36090-6

السنة النبوية

215 2018-242
كريمة، بومعاز

والتيارات الفرق  مواجهة  في  المغرب  علماء  جهود 
المنحرفة [نص مطبوع] : دراسة نماذج / كريمة بومعاز.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2018 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (198 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO0175.- ردمك 978-9954-722-45-9

الفرق اإلسالمية

215.2 2018-243
مختارات جاحظية [نص مطبوع] : الرسائل الكالمية / إعداد
وتقديم محمد الشيكر.- الرباط : منشورات الزمن، 2018.- 1 مج.

(205 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة من التراث؛ 1)
إق 2018MO0023.- ردمك 9789954516997

علم الكالم - - المعتزلة

215.4 2018-244
عرفة، الخريم (1964-....)

من بتحريض  إسرائيل  بني  في  الشيعي  الفكر  نشأة 
اليهود قبل امتداده إلى العالم االسالمي [نص مطبوع] /
مطبعة  : (تطوان   2018 [د.ن.]،   : [د.م.]  عرفة.-  الخريم 
سم  24 مزين؛  غالف   : ص.)   173) مج.   1  -. الخوارزمي) 

إق 2018MO2393.- ردمك 978-9920-35-863-7
الفكر الشيعي - - تاريخ

215.6 2018-245
بنطاهر التناني السوسي، عبد الله
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العقيدة األشعرية هي عقيدة أهل السنة والجماعة [نص
مطبوع] / عبد الله بنطاهر التناني السوسي.- ط. 2.- الرباط : دار

االمان، 2018.- 1 مج. (206 ص.)؛ 24 سم
إق 2013MO2532.- ردمك 9789954325568

اإلسالم - - العقيدة األشعرية

215.7 2018-246
العامة. األمانة  األعلى.  العلمي  المجلس  المغرب. 
المجلس العلمي المحلي بإقليم السمارة (أعمال ندوة)

(4؛ 2016؛ السمارة)
العقيدة األشعرية بالمغرب [نص مطبوع] : إختيار والتزام :
المحلية لجهة العلمية  الرابعة للمجالس  الجهوية  الندوة  أشغال 
بإقليم المحلي  العلمي  المجلس   / الحمراء،...  الساقية  العيون 
السمارة.- السمارة : المجلس العلمي المحلي بإقليم السمارة،
2018 (العيون : مطبعة القرويين) .- 1 مج. (162 ص.) : غالف

مزين؛ 29 سم
إق 2018MO1149.- ردمك 9789920352871

العقيدة األشعرية - - المغرب

215.7 2018-247
جامعة القرويين. معهد محمد السادس لتكوين األئمة

المرشدين والمرشدات
كراسة العقيدة [نص مطبوع] / جامعة القرويين، معهد محمد
السادس لتكوين األئمة المرشدين والمرشدات.- الرباط : معهد
محمد السادس لتكوين األئمة المرشدين والمرشدات، 2018.- 1

مج. (190 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO5452.- ردمك 978-9954-794-03-6

العقيدة األشعرية

الفقه اإلسالمي 216

216 2018-248
أبركان، محمد

سيدي محمد أبركان [نص مطبوع] / تحقيق الباحث عبد الله
مطبعة  : (بركان  [د.ن.]، 2018   : [د.م.]   -.2 لحسايني.- ط. 

20 سم (336 ص.)؛  مج.   1  -. الشرق) 
إق 2018MO2223.- ردمك 9789920357593

الفقه اإلسالمي

216 2018-249
البوسيفي، محمد

دراسات في قراءة النص الشرعي في الفكر اإلسالمي
[نص مطبوع] / محمد البوسيفي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (فاس :

سايس ميديا كوبي) .- 1 مج. (175 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO0179.- ردمك 9789954988725

الفكر اإلسالمي

216 2018-250
البوسيفي، محمد

قواعد العموم والخصوص وطرق استثمارها عند الطاهر
ابن عاشور [نص مطبوع] / محمد البوسيفي.- [د.م.] : [د.ن.]
سايس ميديا كوبي، 2018 (فاس.- 1 مج. (138 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
إق 2018MO0178.- ردمك 9789954988718

المقاصد الشرعية

216 2018-251
البويسفي، محمد

عند التفسير  في  ودورها  اللغوية  األصولية  القواعد 
الشنقيطي [نص مطبوع] / محمد البويسفي.- [د.م.] : [د.ن.]
[د.ن.]، 2018 (فاس.- 1 مج. (140 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم

إق 2018MO0177.- ردمك 9789954988701
القواعد األصولية

216 2018-252
الترابي، حسن عبد الله

قراءة في الدعوة إلى تجديد أصول الفقه اإلسالمي [نص
مطبوع] : مقاربة وصفية تحليلية نقدية / حسن عبد الله الترابي؛
كتبه الدكتور مطيع المرهومي.- الرباط : دار القلم، 2018.- 1 مج.

(158 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO4118.- ردمك 978-9920-9961-1-5

الفقه اإلسالمي

216 2018-253
الديماني، محنض بابه بن اعبيد (1860-1771)

المباحث الفقهية [نص مطبوع] / محنض بابه بن محمذن بن
حامدن بن محمذن بن محنض بابه بن اعبيد الشنقيطي الديماني.-
الدار البيضاء : قطر الندى للثقافة واالعالم والنشر، 2018.- 1

مج. (344 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO1707.- ردمك 978-9920-727-16-7

الفقه اإلسالمي

216 2018-254
الريسوني، أحمد (1953-....)

أحمد  / [نص مطبوع]  مقصد السالم في شريعة اإلسالم 
الريسوني.- [د.م.] : حركة التوحيد واإلصالح، 2018 (الرباط :
مزين؛ 21 سم.- : غالف  (56 ص.)  مج.   1  -. برينت)  شمس 

منهجية) (دراسات 
ببليوغرافيا : ص. 51-53 .- إق 2018MO3305.- ردمك -978-9920

9607-1-7
اإلسالم - - السلم

216 2018-255
السالمي، ياسين

ياسين  / مطبوع]  [نص  اإلسالمية  الفرق  في  محاضرات 
السالمي. الجزء األول.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : دار

القلم) .- 1 مج. (237 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO4692.- ردمك 9789920968010

الفرق اإلسالمية

216 2018-256
الشيخ الخديم، أبو المحامد أحمد بمب امباكي (1854-

(1927
تزود الصغار إلى جنان الله ذي األنهار [نص مطبوع] / أبو
le  viatique  des  = امباكي  بمب  أحمد  الشيخ  المحامد 
adolescents  :  "Tazawudu as-sighar"  /  traduit  par
Serigne Sam Mbaye.- [د.م.] : دائرة فتح الغفار المغرب،
المعارف الجديدة) .- 1 مج. (38-34 2018 (الرباط : مطبعة 

باأللوان؛ 24 سم ص.) : غالف مزيّن 
إق 2018MO1847.- ردمك 9789920355636

العقيدة - - اإلسالم

216 2018-257
الصويب، محسن

 المدخل السامي إلى التشريع اإلسالمي [نص مطبوع] /
محسن  : [د.م.]  الناجي.-  إسماعيل  موالي  الصويب،  محسن 
الصويب موالي إسماعيل الناجي، 2018.- 1 مج. (214 ص.)؛ 24

سم
إق 2018MO5102.- ردمك 978-9920-36-664-9

الفقه اإلسالمي - - التشريع اإلسالمي

216 2018-258
المديني، أبو إسحاق إبراهيم بن سعيد بن عثمان
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كتاب مختصر أبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري [نص
مطبوع] = Kitabu Mukhtasari : (242-150هـ) / رواية أبي
إسحاق إبراهيم بن سعيد بن عثمان المديني؛ دراسة وتحقيق نور
الدين شوبد.- الرباط : الرابطة المحمدية للعلماء مركز الدراسات
واألبحاث وإحياء التراث، 2018.- 1 مج. (507 ص.)؛ 24 سم.-

(سلسلة نوادر التراث؛ 32)
إق 2018MO4186.- ردمك 978-9954-619-71-1

الفقه

216 2018-259
اليدالي، أحمدو بن التاه بن حمين

الفروع الرطبة المنيفة التي اختص بها عن اإلمام مالك
أبو حنيفة [نص مطبوع] / أحمدو بن التاه بن حمين اليدالي.-
الدار البيضاء : قطر الندى للثقافة واالعالم والنشر، 2018.- 1

مج. (30 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO1084.- ردمك 978-9920-727-08-2

الفقه اإلسالمي

216 2018-260
اليدالي، زين العابدين بن أحمد

علي بن  القادر  عبد  لسيدي  الكبرى  النوازل  نظم 
الفاسي المتوفى سنة 1091ه [نص مطبوع] / زين العابدين
بن أحمد اليدالي المتوفى سنة 1358؛ تقديم وتحقيق وتعليق ولد
محمد عينين ولد اعلي الشنقيطي.- الدارالبيضاء : مؤسسة قطر

الندى، 2018.- 1 مج. (167 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO1769.- ردمك 978-9920-727-17-4

الفتاوي - - اإلسالم

216 2018-261
بن الصديق، أحمد بن محمد (1961-1901)

فرائد الغرائب في كتاب جؤنة العطار في طرف الفوائد
ونوادر األخبار [نص مطبوع] / الشيخ الحافظ اإلمام سيدي أحمد
بن محمد بن الصديق الحسني الغماري؛ تقديم و تخريج هشام
المحمدي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (طنجة : سليكي إخوان) .- 1

مج. (101 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO1393.- ردمك 978-9954-722-70-1

الفقه اإلسالمي

216 2018-262
جمعية البحث في الفكر المقاصدي

: المقاصد والقيم اإلنسانية : قضايا مقاصدية [نص مطبوع] 
رؤى تربوية ومعرفية / جمعية البحث في الفكر المقاصدي.- الدار
البيضاء : دار المقاصد للطباعة والنشر والتوزيع، 2018.- 1 مج.

(192 ص.)
إق 2018MO0257.- ردمك 9789954989340

أصول الفقه - - الفكر المقاصدي

216 2018-263
حسيني، مصطفى

اإلمتحانات التجريبية في مادة المدخل لدراسة الشريعة
مزيدة ط.  مصطفى.-  حسيني   / مطبوع]  [نص  اإلسالمية 
ومنقحة.- أكادير : دار العرفان، 2018 (أكادير : مطبعة قرطبة) .-

1 مج. (211 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO4706.- ردمك 978-9954-735-21-3

الشريعة اإلسالمية

216 2018-264
حسيني، مصطفى

المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية [نص مطبوع] / حسيني
العرفان، 2018 دار   : أكادير  ومنقحة.-  مزيدة  مصطفى.- ط. 
(مطبعة قرطبة).- 1 مج. (162 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2017MO4708.- ردمك 978-9954-735-23-7

الشريعة اإلسالمية

216 2018-265
حليم، سعيد (1963-....)

المقاصد العليا للشريعة اإلسالمية [نص مطبوع] / الدكتور
سعيد حليم.- الرباط : دار األمان، 2018.- 1 مج. (368 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
ببليوغرافيا : ص. 353-365 .- إق 2018MO0384.- ردمك -978-9954

701-62-1
مقاصد الشريعة - - الشريعة اإلسالمية - - أصول الفقه اإلسالمي

216 2018-266
صوصي، موالي المصطفى

دراسة  : مطبوع]  [نص  االجتهاد  وتحرير  الفقهي  العقل 
موالي  / األفعال  على  للحكم  الشريعة  في  المآالت  العتبار 
: البيضاء  الدار  ادريس مقبول.-  د.  تقديم  المصطفى صوصي؛ 
أفريقيا الشرق، 2018.- 1 مج. (310 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2017MO5382.- ردمك 9789954685839

الفقه اإلسالمي

216 2018-267
طاهري، عبد القادر

[نص المعاصر  األصولي  الخطاب  في  التنزيل  سؤال 
مختبر منشورات   : [د.م.]  طاهري.-  القادر  عبد   / مطبوع] 
الدراسات الشرعية والعمران البشري، 2018 (مكناس : مطبعة

مكتبة سجلماسة) .- 1 مج. (169 ص.)؛ 20 سم
إق 2017MO5364.- ردمك 9789954983300

الفقه اإلسالمي

216 2018-268
قاسمي، محمد

أصول المذهب المالكي النقلية وتطبيقاتها الفقهية [نص
مطبوع] / محمد قاسمي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (61

ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO4061.- ردمك 978-9920-36-360-0

أصول الفقه

216 2018-269
متالي، محمذن فال بن

فتح الحق في حقوق الخالق والخلق [نص مطبوع] / تأليف
محمذن فال بن متالي؛ تحقيق سيدي بن محمد سالم بن النونو
اليدالي الشمشوي؛ أشرف على طبعه ونشره جمعة بن عبد الله
الكعبي.- الدار البيضاء؛ نواكشوط : مركز نجيبويه دار المذهب،

2018.- 1 مج. (663 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO1531.- ردمك 9789945607701

الفقه اإلسالمي

216.092 2018-270
حمزاوي، أحمد

تحقيق  / مطبوع]  [نص  القصار  بن قاسم  فهرسة محمد 
(البصمة  2018 [د.ن.]،   : [د.م.]  القصار.-  قاسم  بن  محمد 

سم  20 مزين؛  غالف   : ص.)   87) مج.   1 الرقمية).- 
إق 2017MO5506.- ردمك 978-9920-32-392-5

الفقهاء المالكية - - تراجم

216.1 2018-271
أبوزيد، سفيان

وعلم الفقه  أصول  بين   : مطبوع]  [نص  بالحكمة  التعليل 
المقاصد / سفيان أبوزيد؛ تقديم أحمد الريسوني.- الرباط : مركز
برانت).- 1 مج. للدراسات والبحوث، 2018 (شمس  المقاصد 

: قضايا علمية؛ 2)  ) (200 ص.)؛ 21 سم.- 
إق 2018MO1558.- ردمك 9789954782071

أصول الفقه - - التعليل

216.1 2018-272
ازميزم، البشير
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المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية [نص مطبوع] / البشير
ازميزم.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (تطوان : ريف امبريمري) .- 1

مج. (170 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO5021.- ردمك 9789920366328

الشريعة اإلسالمية

216.1 2018-273
األزهري الطوبوي، أبو مدين شعيب تياو

في  : مطبوع]  [نص  الصغار  تزود  الغفار في شرح  فتح 
األزهري تياو  شعيب  مدين  أبو   / والتصوف  والفقه  العقيدة 
الطوبوي.- [د.م] : الرابطة الخديمة للباحثين والدارسين، 2018
.- 1 مج. (254 ص.)؛ 24 سم.- الجديدة)  المعارف   : (الرباط 

(متون مشروحة؛ 2)
إق 2018MO1175.- ردمك 9789920353069

الفقه اإلسالمي - - أصول الفقه

216.1 2018-274
التجيبي القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الحاج
نوازل ابن الحاج التجيبي [نص مطبوع] / أبي عبد الله محمد
بن أحمد بن الحاج التجيبي القرطبي؛ دراسة وتحقيق أحمد شعيب
االندلسية، للدراسات  المغربية  الجمعية   : تطوان  اليوسفي.- 
2018.- 3 مج. (759، 410، 200 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم

إق 2018MO1837.- ردمك 978-9920-35-560-5
النوازل الفقهية

216.1 2018-275
الزرهوني، محمد العربي

النوازل الفقهية [نص مطبوع]. 2 / محمد العربي الزرهوني؛
دراسة تحقيق عبد العاطي المرضي.- [الرباط] : وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية، 2018.- 1 مج. (986 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم.
إق 2018MO2033.- ردمك 978-9954-665-91-6

أصول الفقه

216.1 2018-276
الكواني، عبد الحق

أحكام النوازل الفقهية للمسلمين بأوروبا [نص مطبوع] /
أبي رقراق للطباعة : دار  الرباط  الكواني.-  الحق  الدكتور عبد 

والنشر، 2018.- 1 مج. (844 ص.) : غالف مزين؛ 25 سم
ردمك  -.2018MO2937 إق   - .  826-769 ص.  ليوغرافيا  ب ي ب

9789954669396
النوازل الفقهية

216.1 2018-277
معهد اإلسالمية.  والشؤون  األوقاف  وزارة  المغرب. 

المرشدين األئمة  لتكوين  السادس  محمد 
كراسة علم المقاصد الشرعية [نص مطبوع] / وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية، جامعة القرويين، معهد محمد السادس لتكوين
األئمة المرشدين والمرشدات.- [الرباط] : منشورات معهد محمد
السادس لتكوين األئمة المرشدين والمرشدات، 2018 (الرباط :
: غالف .- 1 مج. (99 ص.)  والنشر)  للطباعة  أبي رقراق  دار 

مزين؛ 24 سم
إق 2017MO5549.- ردمك 978-9954-794-00-5

علم المقاصد الشرعية

216.1 2018-278
اليندوزي، ريحانة

دالالت األلفاظ عند األصوليين [نص مطبوع] : نماذج تطبيقية
من كتاب فتح الباري البن حجر العسقالني / ريحانة اليندوزي.-
المعرفة، 2018.- 1 مج. (145 ص.) : غالف مراكش : مكتبة 

باأللوان مزيّن 
إق 2018MO4914.- ردمك 978-9920-9544-9-5

أصول الفقه اإلسالمي

216.1 2018-279

اليندوزي، ريحانة
مباحث في الحكم الشرعي [نص مطبوع] / ريحانة اليندوزي.-
ط. 2.- الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة، 2018.- 1 مج.

(87 ص.)
إق 2018MO5033.- ردمك 97-000008-9920-9748-0-6

أصول الفقه

216.1 2018-280
براصة، أحمد

وتوثيق وترتيب  تهذيب  الضروري في  العلمي  البحث 
بهجة التسولي [نص مطبوع] : البيوع والنكاح نموذجا / أحمد
براصة.- [د.م. ] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (210 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
إق 2017MO5211.- ردمك 978-9954-9710-5-5

البيوع

216.1 2018-281
بالمين، عبد العلي

المعالي عبد العقدية عند إمام الحرمين أبي  القواعد 
الملك الجويني (ت478ه- 1085م) [نص مطبوع] : من خالل
كتابه اإلرشاد إلى قواطع األدلة في أصول االعتقاد عرض وتصنيف
بالمين، العلي  عبد   : [د.م.]  بالمين.-  العلي  عبد  د.   / ودراسة 

24 سم (143 ص.)؛  مج.   1  -.2018
ببليوغرافيا ص. 131-138 .- إق 2018MO5997.- ردمك -978-9920

36-927-5
أصول الفقه

216.1 2018-282
بن امباله، سيدنا عالي ولد سيداتي

القواعد األصولية [نص مطبوع] : من خالل شرح التلقين لإلمام
المازري (ت. 536 هـ) : جمعا- وترتيبا- ودراسة / تأليف سيدنا
عالي ولد سيداتي بن امباله.- الرباط : منشورات دار األمان، إق

2018.- 1 مج. (528 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO2379.- ردمك 9789954701867

أصول الفقه

216.1 2018-283
حمادي، إدريس

الخطاب الشرعي وطرق استثماره [نص مطبوع] / إدريس
حمادي.- الدار البيضاء : أفريقيا الشرق، 2018.- 1 مج. (520

ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO0140.- ردمك 978-9954-670-95-8

أصول الفقه

216.1 2018-284
[نص أوصافه  أحد  تغير  ولم  نجاسة  خالطته  إذا  الماء 
القلتين : دراسة حديثية فقهية أصولية و معه مطبوع] : حديث 
أبي وائل  / التعديل  و  الجرح  إبن إسحاق من حيث  دراسة عن 
يونس بن محمد الوالدي المغربي؛ راجع أصله فضيلة الشيخ عبد
محفوظ محمد  السعيدي،  الجردي  محمد   ، الصاعدي  العزيز 
البحراوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (فاس : مطبعة أميمة) .- 1
مج. (135 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (سلسلة فقه السنة؛ 1)

إق 2018MO0223.- ردمك 978-9920-35-0426
فقه السنة

216.11 2018-285
اعزيبو بوتفاح، طارق

السببية بين األصوليين المتكلمين [نص مطبوع] : دراسة
نظرية تطبيقية / طارق اعزيبو بوتفاح.- [د.م.] : [د.ن.]، إق 2018
(طنجة : التصفيف والطباعة سليكي أخوين) .- 1 مج. (154 ص.)

: غالف مزين؛ 25 سم
إق 2018MO0218.- ردمك 978-9954-722-49-7

السببية (أصول الفقه )

216.11 2018-286
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الجباري، عبد الله (1974-....)
اإلجتهاد في الدرس العقدي عند اإلمام الحافظ عبد الله
الله عبد  الدكتور   / مطبوع]  [نص  الغماري  الصديق  ابن 
(مطبعة إق 2018  األمان،  دار  منشورات   : الرباط  الجباري.- 

مزين؛ 24 سم : غالف  (223 ص.)  مج.   1 األمنية).- 
إق 2018MO2517.- ردمك 978-9920-35-946-7

االجتهاد (أصول فقه)

216.11 2018-287
العمراني، توفيق (1969-....)

أصل االستصحاب [نص مطبوع] : المصطلح وقضاياه : القواعد
وتطبيقاتها / توفيق العمراني.- [د.م.] : [ زكرياء العمراني]، 2018

(فاس : أنفو-برانت) .- 1 مج. (159 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO1791.- ردمك 978-9920-35-539-1

االستصحاب - - أصول الفقه

216.17 2018-288
الرزاقي، أحمد

التسيب في إعمال المقاصد [نص مطبوع] : دراسة علمية
نحو وسطية  : المتطرف  التيار  لدى  المقاصدي  النظر  نقد  في 
واعتدال في إعمال المقاصد / أحمد الرزاقي؛ تقديم الدكتور عبد
اإلله القاسمي.- [د.م.] : [أحمد الرزاقي]، 2018 (مكناس : مكتبة

الهدى) .- 1 مج. (215 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO5786.- ردمك 978-9954-9794-1-9

فقه المقاصد - - اإلسالم

216.19 2018-289
المغرب. وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية. جامعة

القرويين. مؤسسة دار الحديث الحسنية
[نص وتطبيقا  تأصيال  المالكية  عند  الفقهية  النوازل 
مطبوع] : ندوة علمية دولية / نظمت برحاب مؤسسة دار الحديث
الحسنية.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (سال : مطبعة ألوان الريف) .-

1 مج. (548 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO4599.- ردمك 9789954965368

النوازل الفقهية - - المذهب المالكي

216.2 2018-290
المغرب. وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

وزارة  / مطبوع]  [نص  العبادات  وأجوبة في فقه  أسئلة 
السادس محمد  معهد   : [د.م.]  اإلسالمية.-  والشؤون  األوقاف 
لتكوين األئمة المرشدين والمرشدات، 2018 (الرباط : دار أبي
رقراق للطباعة والنشر) .- 1 مج. (142 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم
إق 2018MO4755.- ردمك 978-9954-794-22-7

الفقه اإلسالمي

216.21 2018-291
السباعي، إدريس طارق (1937-....)

الهدي المحمدي في الصالة [نص مطبوع] / إدريس طارق
: مطبعة (الرباط  [د.ن.]، 2018   : [د.م.]   -.2 السباعي.- ط. 

مزين؛ 21 سم : غالف  (161 ص.)  .- 1 مج.  بوسيفال) 
ببليوغرافيا : ص. 156-158 .- إق 2018MO2399.- ردمك -978-9920

35-869-9
الصالة - - الفقه اإلسالمي

216.21 2018-292
بنقاسم، محمد

والنسيان السهو  بأحكام صالة  األحبة والخالن  إتحاف 
عبد األستاذ  بمراجعة  بنقاسم؛  ذ/محمد  تأليف   / [نص مطبوع] 
الرشيد مارصو.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (القنيطرة : المطبعة

السريعة) .- 1 مج. (225 ص.)؛ 20 سم
إق 2018MO3475.- ردمك 978-9920-36-227-6

الصالة - - المذهب المالكي

216.21 2018-293

بوستة، محمد
الصالة وصناعة التفوق [نص مطبوع] / بوستة محمد.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2018.- 1 مج . (43 ص. )؛ 18 سم.- (سلسلة حديث

إلى الشباب)
إق 2018MO2030.- ردمك 9789920356541

العبادات - - الصالة

216.21 2018-294
مركوم، ميمون بن محمد

[نص الصلوات  هيئات  في  الحيوانات  بمخالفة  األمر 
[د.ن.]، 2018  : [د.م.]  بن محمد مركوم.-  ميمون   / مطبوع] 
(بركان : نجمة الشرق) .- 1 مج. (48 ص.) : غالف مزين؛ 20 سم

إق 2018MO5109.- ردمك 9789920366670
الصالة - - التشبه بالحيوانات

216.22 2018-295
أبوزيد، سفيان

كليات رمضانية [نص مطبوع] : تأمالت وإشارات لما ورد في
الكتاب والسنة عن رمضان من هدايات / سفيان أبوزيد.- الرباط :

شمس برانت، 2018.- 1 مج. (100 ص.)؛ 23 سم
إق 2018MO2336.- ردمك 978-9920-35-819-4

رمضان

216.22 2018-296
أيت ابراهيم أبلقاسم الخزامي، أحمد

إتحاف اإلخوان بدروس رمضان [نص مطبوع] / أحمد أيت
ابراهيم أبلقاسم الخزامي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (116

ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO1384.- ردمك 9789920353731

الفقه اإلسالمي - - رمضان

216.23 2018-297
اعزيبو بوتفاح، طارق

النظر المقاصدي وأثره في تدبير االختالف الفقهي عند
القاضي عبد الوهاب البغدادي- كتاب الزكاة نموذجا [نص
مطبوع] / طارق اعزيبو بوتفاح.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (طنجة :

سليكي أخوين) .- 1 مج. (152 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO0217.- ردمك 978-9954-722-48-0

الفقه اإلسالمي - - الزكاة

216.23 2018-298
الحفظاوي، محمد بن عبد الرحمان

أحكام استثمار أموال الزكاة وتطبيقاته [نص مطبوع] / د.
محمد الحفظاوي؛ تقديم أ. د. محمد بلبشير الحسني.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018 (الرشيدية : مؤسسة الراوي للتجارة والخدمات) .-

1 مج. (120 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO1049.- ردمك 978-9920-728-00-3

الزكاة (فقه إسالمي)

216.23 2018-299
المحمدي، هشام

الزكاة وأهميتها في دعم مؤسسة التكافل [نص مطبوع] /
هشام المحمدي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (167 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO1395.- ردمك 9789954722725

الزكاة

216.23 2018-300
المسلوتي، مصطفى بن عمر

/ مطبوع]  [نص  المالكي  المذهب  في  الزكاة  مفردات 
مصطفى بن عمر المسلوتي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط :
مطبعة المعارف الجديدة) .- 1 مج. (749 ص.) : غالف مزيّن؛ 24

سم
إق 2018MO0806.- ردمك 9789954508664

الزكاة
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216.23 2018-301
توفيق، محمد عز الدين

د. محمد عز  / [نص مطبوع]  المالية  العبادات  رسالة في 
الدين توفيق، د. محمد الروكي، د. محمد قرطاج.- الرباط : حركة
التوحيد واالصالح، 2018 (الرباط : شمس برينت) .- 1 مج . (67

ص. )؛ 17 سم
إق 2018MO3189.- ردمك 978-9920-36-133-0

الزكاة - - الفقه اإلسالمي

216.233 2018-302
الطابخ، محمد

الزيتون : فوائده و أحكام زكاته [نص مطبوع] / تأليف محمد
الطابخ، محمد فارس، محمد صنهاجي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018
النجاح الجديدة) .- 1 مج. (62 ص.) : البيضاء : مطبعة  (الدار 

غالف مزين؛ 20 سم.- (سنن الهدى)
إق 2017MO5114.- ردمك 978-9954-682-49-4

أحكام الزكاة - - الزيتون

216.24 2018-303
العراقي، إدريس

تحفة الناظر فيما يحتاج إليه الحاج والزائر [نص مطبوع].

الجزء األول / إدريس العراقي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج.
(315 ص.)؛ 24 سم

إق 2018MO1909.- ردمك 9789954970539
العبادات - - الحج

216.249 2018-304
شهبون، محمد

لبيك اللهم عمرة [نص مطبوع] : دليل عملي لعمرة ميسرة :
[د.ن.]،  : [د.م.]  / محمد شهبون.-  نصائح  ـ  توجيهات  ـ  أحكام 

(134 ص.)؛ 24 سم 2018.- 1 مج. 
إق 2018MO1954.- ردمك 978-9920-35-603-9

العمرة - - أحكام

216.3 2018-305
البعزاوي، سعيد

الفقهية القواعد  على  وأثره  المخاطر  من  اإلحتياط 
الحاكمة للمعامالت المالية [نص مطبوع] : قراءة في فقرات
من عقود بيع المرابحة لآلمر بالشراء / د. سعيد البعزاوي.- [د.م.]
.- 1 مج. (152 ص.) : أنفو)  : [د.ن.]، 2018 (فاس : مطبعة 

غالف مزين؛ 24 سم
ببليوغرافيا : ص. 135-150 .- إق 2018MO1690.- ردمك -978-9920

35-491-2
المرابحة (فقه إسالمي)

216.3 2018-306
بحماني، إبراهيم (1945-....)

عقود التبرع في الفقه والقانون والقضاء [نص مطبوع] :
المذاهب التبرع في  تتضمن شروط صحة عقود  فقهية  دراسة 
بداية منذ  القضاء  طرف  من  تطبيقها  ومدى  الكبرى  األربعة 
التسعينات إلى نهاية 2017 وذلك من خالل 134 قرارا من أهم
القرارات الصادرة في التبرعات وقضايا القسمة والشفعة المتعلقة
والمواد الوقاف  مدونة  به  وألحق  بعضها  على  التعليق  مع  بها 
إبراهيم  / العينية  الحقوق  مدونة  في  التبرع  بعقود  المتعلقة 
السالم، 2018.- 1 مج. دار  : مكتبة  الرباط  بحماني.- ط. 2.- 

باأللوان؛ 24 سم : غالف مزيّن  (646 ص.) 
إق 2017MO4671.- ردمك 9789954223079

الفقه اإلسالمي - - عقود التبرع

216.3 2018-307
حاضر، يونس

البعد العقدي في الدرس األصولي عند اإلمام الباقالني
[نص مطبوع] / يونس حاضر.- الدار البيضاء : كلية اآلداب و العلوم

اإلنسانية، 2018.- 1 مج. (65 ص.)
إق 2018MO2994.- ردمك 978-9920-36-098-2

أصول الفقه

216.3 2018-308
لغزاوي، نوال

تعليل األحكام في عقود األموال [نص مطبوع] : عند مالكية
الغرب اإلسالمي / نوال لغزاوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (فاس :

مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (311 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO1643.- ردمك 978-9954-9718-2-6

األموال (فقه إسالمي) - - المذهب المالكي

216.3 2018-309
يعكوبي، إدريس (1970-....)

بيان مسائل االتفاق واالختالف من أحكام القراض [نص
مطبوع] : من خالل بداية ابن رشد / إدريس يعكوبي.- [د.م.] :
[د.ن.]، إق 2018 (فاس : آنفو-برانت للطباعة والنشر والتوزيع)

.- 1 مج. (131 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
بيبليوغرافيا ص. 117-122 .- إق 2018MO0263.- ردمك -978-9920

35-052-5
المعامالت - - اإلسالم

216.301 2018-310
أبياط، سالم بن محمد

الفقه بين  االستثمارية  للصكوك  األساسية  المفاهيم 
اإلسالمي والتطبيق المعاصر [نص مطبوع] / سالم بن محمد
أبياط.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (فاس : مطبعة أميمة) .- 1 مج.

(109 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
ببليوغرافيا : ص. 94-106 .- إق 2017MO3973.- ردمك -978-9954

99-675-1
العقود (فقه إسالمي)

216.302 2018-311
العروصي، محمد

[نص البيع  عقد  تكوين  مرحلة  باإلعالم خالل  اإللتزام 
قانون سالمة و  االستهالك 31.08  قانون  إدخال  مع   : مطبوع] 
المنتوجات و الخدمات 24.09 / محمد العروصي؛ تقديم أحمد عبد
السالم فيغو.- ط . 2 مزيدة و منقحة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018
(مكناس : مطبعة أناسي) .- 1 مج. (420 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم
إق 2018MO3211.- ردمك 978-9920-36-142-2

البيع (فقه إسالمي)

216.395 2018-312
بلعكيد، عبد الرحمن

المذهب ضوء  في  دراسة   : مطبوع]  [نص  الشفعة  أحكام 
النقض بين شرح المغربي وقرارات محكمة  المالكي والتشريع 
2018 [د.ن.]،   : [د.م.]  بلعكيد.-  الرحمن  عبد   / وتعقيب 
(الدارالبيضاء : النجاح الجديدة) .- 1 مج. (462 ص.)؛ 24 سم

إق 2018MO0798.- ردمك 9789920351607
الفقه اإلسالمي - - الشفعة

216.4 2018-313
أقجوج، ناجية

[نص المالكي  الفقه  في  المواريث  علم  إلى  مدخل 
مطبوع] : أصول وبيانات / دة. ناجية أقجوج.- [د.م.] : [د.ن.]،
2018 (فاس : مطبعة أميمة) .- 1 مج. (173 ص.) : غالف مزين؛

24 سم
إق 2018MO4937.- ردمك 978-9920-36-608-3

اإلرث (فقه إسالمي)

216.4 2018-314
اإللغي، صالح بن عبد الله الصالحي (1995-1925)
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دليل الفارض على الفرائض [نص مطبوع] : تهذيب الشرح
الصغير ألرجوزة العالمة سيدي أحمد بن سليمان الرسموكي (ت
1133 ه) رحمه الله / للصالحي صالح بن عبد الله اإللغي.- [د.م.]
: صالح الصالحي، 2018.- 1 مج. (282 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم
إق 2018MO0803.- ردمك 9789920351645

علم الفرائض

216.4 2018-315
البخاري، التائب محمد

منهاج الفارض إلى علم الوصايا والفرائض [نص مطبوع] /
: (الرباط  األمان، 2018  دار   : الرباط  البخاري.-  التائب محمد 
الكرامة) .- 1 مج. (333 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2018MO4357.- ردمك 978-9954-723-13-5
الفقه اإلسالمي - - الفرائض

216.4 2018-316
الصمدي، أحمد بن عبد الكريم

بصائر العارفين في تبيان حظوظ الوارثات والوارثين
[نص مطبوع] / تأليف أحمد بن عبد الكريم الصمدي؛ تقديم أحمد
عبادي.- الرباط : الرابطة المحمدية للعلماء، 2018.- 1 مج. (138

ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO1344.- ردمك 978-9954-600-57-3

المواريث (فقه إسالمي)

216.5 2018-317
الرفعي، عبد السالم

المال والبنون [نص مطبوع] : معالم مالية وأسرية / عبد السالم
الرفعي.- الدار البيضاء : الناشر األطلسي، 2018.- 1 مج. (159

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2017MO0223.- ردمك 9789954685167

المال - - اإلسالم

216.5 2018-318
العسري، حسن

اإلجهاض بين التجريم والتقنين [نص مطبوع] : رؤية شرعية
دار  : الرباط  العسري.-  / حسن  ومجتمعية  وحقوقية  وقانونية 

24 سم مزين؛  غالف   : (111 ص.)  مج.   1 األمان، 2018.- 
ببليوغرافيا ص . 97-105 .- إق 2019MO0650.- ردمك -978-9954

723-25-8
اإلجهاض - - تقنين

216.5 2018-319
توفيق، وفاء

التعليل المقاصدي [نص مطبوع] : دراسة في أحكام األسرة
عند مفسري الغرب اإلسالمي : نماذج وقضايا / وفاء توفيق؛ تقديم
ادريس مقبول.- الدارالبيضاء : أفريقيا الشرق، 2018.- 1 مج.

(310 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO0060.- ردمك 9789954670866

أحكام األسرة - - الغرب اإلسالمي

216.5 2018-320
رفيق، محمد

فقه األسرة والتحوالت اإلجتماعية بالمغرب [نص مطبوع]
/ محمد رفيق.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (سطات : [مجاهد كوم])

.- 1 مج. (142 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO0297.- ردمك 978-9920-35-060-0

مدونة األسرة - - المغرب

216.5 2018-321
نايت لشقر، مليكة

والهدي القرآني  الخطاب  المسلمة في  األسرة  فقه 
النبوي [نص مطبوع] / مليكة نايت لشقر.- الدار البيضاء : مركز
الدراسات االسرية والبحث في القيم والقانون، 2018.- 1 مج.

(302 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة رسائل جامعية؛ 4)

إق 2017MO3240.- ردمك 9789954953693
االسالم

216.51 2018-322
الكاللي، إبراهيم بن عبد الرحمن

مناظرة فقهية حول الشرع والعرف في العصر السعدي
[نص مطبوع] : المسألة الشهية اإلمليسية في األنكحة المنعقدة
الرحمن عبد  بن  ابراهيم  تأليف   / الغريسية  البلد  عوائد  على 
الكاللي؛ دراسة وتحقيق موالي الحسن اخروش.- [د.م.] : [د.ن.]،
2018 (مكناس : مطبعة سجلماسة) .- 1 مج. (71 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO1366.- ردمك 978-9920-35-362-5

األنكحة - - الفقه اإلسالمي

216.7 2018-323
عبادي، أحمد (1960-....)

أحمد الدكتور   / مطبوع]  [نص  الجهاد  تفكيك مفهوم  في 
: للعلماء، 2018 (الرباط  الرابطة المحمدية   : الرباط  عبادي.- 
مزيّن : غالف  (52 ص.)  مج.   1  -. الجديدة)  المعارف  مطبعة 
باأللوان؛ 20 سم.- (سلسلة اإلسالم و السياق المعاصر / الرابطة

المحمدية للعلماء : [دفاتر تفكيك خطاب التطرف ]؛ 3)
إق 2018MO1271.- ردمك 978-9954-600-54-2

الجهاد - - اإلسالم

216.74 2018-324
عبادي، أحمد

أحمد الدكتور   / مطبوع]  [نص  الجزية  تفكيك مفهوم  في 
: للعلماء، 2018 (الرباط  الرابطة المحمدية   : الرباط  عبادي.- 
مزيّن : غالف  (24 ص.)  مج.   1  -. الجديدة)  المعارف  مطبعة 
(2 والمعاصر؛  والسياق  اإلسالم  (سلسلة  باأللوان؛ 20 سم.- 

إق 2018MO1272.- ردمك 978-9954-600-55-9
اإلسالم

216.91 2018-325
اعزيبو بوتفاح، طارق

األساس في الفكر الخالفي الفقهي [نص مطبوع] / طارق
اعزيبو بوتفاح.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (طنجة : سليكي أخوين) .-

1 مج . (232ص. )؛ 24 سم
إق 2018MO0219.- ردمك 9789954722503

الفقه اإلسالمي - - الخالفة

216.91 2018-326
اإلدريسي ميار، خالد

وبيان الشروط  : قراءة في  الدولة اإلسالمية [نص مطبوع] 
: الرباط  اإلدريسي.-  ميار  خالد   / المتطرف  الخطاب  تهافت 
الرابطة المحمدية للعلماء، 2018.- 1 مج. (52ص.) : غالف مزين؛
تفكيك دفاتر  المعاصر.  والسياق  اإلسالم  (سلسلة  سم..-   24

(7 التطرف؛  خطاب 
إق 2018MO1267.- ردمك 9789954600504

الدولة المتطرفة - - جيوسياسة

216.91 2018-327
طويل، عبد السالم

السياق : قراءة في  من الخالفة إلى الدولة [نص مطبوع] 
وتفكيك المفهوم / الدكتور عبد السالم طويل.- الرباط : الرابطة
المحمدية للعلماء، 2018 (الرباط : مطبعة المعارف الجديدة) .- 1
مج. (36 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم.- (سلسلة اإلسالم
تفكيك دفاتر   : للعلماء  المحمدية  الرابطة   / المعاصر  والسياق 

التطرف؛ 6) خطاب 
إشارات بيبليوغرافية .- إق 2018MO1268.- ردمك -978-9954-600

51-1
الخالفة

216.92 2018-328
الرفاعي، زكرياء
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التمويالت الحديثة من المنظور الشرعي [نص مطبوع] :
اإلكتتاب، خطاب الضمان، اإلعتماد الرفاعي / زكرياء الرفاعي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (77

ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO1640.- ردمك 9789920354769

الفقه اإلسالمي - - اإلكتتاب - - الضمان

216.92 2018-329
طحطح، خالد

العلماء والترتيب، مع دراسة وتخريج [نص مطبوع] : عناية
االستعانة في حكم التوظيف والمعونة لعلي بن محمد السوسي
: منشورات الرباط  خالد طحطح.-   / م)  السماللي (ت 1893 
الزمن، 2018.- 1 مج. (251 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة شرفات؛

(100
إق 2018MO4139.- ردمك 9789954516966

ضريبة الترتيب - - النظام الجبائي

216.92 2018-330
لهروي، صالح

: رؤية مقاصدية / صالح التحديات المصرفية [نص مطبوع] 
لهروي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (سيدي سليمان : مطبعة وراقة

بالل) .- 1 مج. (106 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO1775.- ردمك 9789920355315

االقتصاد اإلسالمي

216.93 2018-331
والشؤون اإلسالمية. جامعة األوقاف  المغرب. وزارة 
األئمة لتكوين  السادس  محمد  معهد  القرويين. 

والمرشدات المرشدين 
كراسة مدخل إلى االقتصاد االسالمي [نص مطبوع] / معهد
جامعة والمرشدات،  المرشدين  األئمة  لتكوين  السادس  محمد 
القرويين، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.- الرباط : منشورات
المرشدات، و  المرشدين  األئمة  لتكوين  السادس  محمد  معهد 
2018 (دار أبي رقراق للطباعة و النشر).- 1 مج. (66 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO5461.- ردمك 9789954794128

االقتصاد االسالمي

المذاهب الفقهية اإلسالمية 217

217 2018-332
القرشي أحمد  بن  الملك  عبد  مروان  أبو  المش،  ابن 

القرطبي األموي 
أبو مروان عبد  / المفيد في الفقه والسنن [نص مطبوع] 
الملك بن أحمد القرشي األموي القرطبي المعروف بابن المش؛
تقديم وتحقيق محمد بن عبد الله البخاري.- الرباط : دار االمان،

2018.- 1 مج. (348 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO4187.- ردمك 9981-9945-619-72-8

الفقه المالكي

217 2018-333
باحوس، منير

الخالف األصولي بين المالكية والظاهرية [نص مطبوع] :
الفردوس، مؤسسة   : [د.م.]  باحوس.-  منير   / مقارنة  دراسة 

24 سم (189 ص.)؛  مج.   1  -.2018
إق 2018MO4879.- ردمك 9789920365871

الفقه المالكي

217 2018-334
عبادي، أحمد (1960-....)

الالمذهبية على واقعنا أثر فوضى  و  المذهبية  أهمية 
المعاصر [نص مطبوع] / الدكتور أحمد عبادي.- الرباط : الرابطة
المحمدية للعلماء، 2018 (الرباط : مطبعة المعارف الجديدة) .- 1
مج. (54 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم.- (سلسلة اإلسالم
الرابطة  / التطرف  تفكيك خطاب  دفاتر   : المعاصر  السياق  و 

(8 للعلماء؛  المحمدية 
إق 2018MO5754.- ردمك 978-9954-600-87-0

اإلسالم - - المذاهب الفقهية

217.2 2018-335
معهد اإلسالمية.  والشؤون  األوقاف  وزارة  المغرب. 
المرشدين والمرشدات لتكوين األئمة  السادس  محمد 
كراسة فقه العبادات [نص مطبوع] / وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية، جامعة القرويين، معهد محمد السادس لتكوين األئمة
محمد معهد  منشورات   : [الرباط]  والمرشدات.-  المرشدين 
السادس لتكوين األئمة المرشدين و المرشدات، 2018 (الرباط :
دار أبي رقراق للطباعة و النشر) .- 1 مج. (173 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
إق 2017MO5465.- ردمك 9789954794166

الفقه المالكي

217.2 2018-336
الوالتي، محمد يحيى بن محمد المختار (1330-1259

هـ)
إلى السالك  إيصال  بحاشية على  المالك  الوهاب  فتح 
أصول اإلمام مالك [نص مطبوع] / للفقيه الشيخ سيدي محمد
بن يحيى الوالتي الشنقيطي؛ أعدها موسى بن محمد الدخيلة.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (مكناس : شركة بوتي كوان دو كوم) .- 1

مج. (96 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
بيبليوغرافيا : ص. 89-90 .- إق 2017MO5105.- ردمك -978-9954

757-00-0
الفقه المالكي

217.2 2018-337
اوالسو، محمد

مبادئ  : مطبوع]  [نص  المالكي  المذهب  أصول  كراسة 
ومباحث / [محمد اوالسو].- [الرباط] : منشورات معهد محمد
السادس لتكوين األئمة المرشدين والمرشدات، 2018.- 1 مج.

(206 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO5453.- ردمك 9789954794043

المذهب المالكي

217.2 2018-338
بن امباله، سيدنا عالي ولد سيداتي

القواعد الفقهية من خالل شرح التلقين لإلمام المازري
الدكتور سيدنا عالي ولد تأليف   / (ت 536 هـ) [نص مطبوع] 
سيداتي بن امباله.- الرباط : منشورات دار األمان، 2018 (مطبعة

األمنية).- 1 مج. (171 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO2378.- ردمك 978-9954-701-85-0

الفقه المالكي

217.2 2018-339
عمور، رشيد

اآلراء الكالمية العقدية [نص مطبوع] : لإلمام عبد الجليل بن
أبي بكر الربعي القروي الديباجي، كان حيا سنة 478 هجري /
الدار التمسماني.-  محمد  العالمة  الدكتور  تقديم  عمور؛  رشيد 
للكتاب، 2018.- 1 مج. (307 ص.) : العالمية  الدار   : البيضاء 

الديني) غالف مزين؛ 24 سم.- (سلسلة تجديد الخطاب 
إق 2017MO5174.- ردمك 978-9954-455-69-2

المذاهب الفقهية اإلسالمية - - المذهب المالكي

217.62 2018-340
السالمي، ياسين
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موقف علماء الغرب اإلسالمي من االعتزال [نص مطبوع]
: مكي بن أبي طالب (437 ه أنموذجا) / ياسين السالمي.- [د.م.]
: [د. م.]، إق 2018 (الرباط : دارالقلم) .- 1 مج. (124 ص.)؛ 20

سم
ببليوغرافيا ص. 115-121 .- إق 2018MO4292.- ردمك -978-9920

9680-03
المعتزلة - - فرقة إسالمية

217.67 2018-341
الحميدي السكتاني، الحسن بن الحسين إد سعيد

عبد بن  عيسى  مهدي  أبي  المحقق  العالمة  حاشية 
الرحمان السكتاني (1062 هـ) على صغرى السنوسي
وشرحها [نص مطبوع] / الحسن بن الحسين إد سعيد الحميدي
: سما (مكناس  [د.ن.]، 2018   : [د.م.]  السوسي.-  السكتاني 

: غالف مزين؛ 24 سم .- 1 مج. (325 ص.)  ديزاين) 
إق 2016MO5142.- ردمك 978-9954-39-207-2

العقيدة األشعرية

217.92 2018-342
البعزاوي، مصطفى

المعيار نوازل  خالل  من  المائية  لبيئة  ا قضايا 
مصطفى الدكتور   / مطبوع]  [نص  هـ)   914) للونشريسي 
لمراكش]، المحلي  العلمي  [المجلس   : [مراكش]  البعزاوي.- 
.- 1 مج. (214 الوطنية)  المطبعة والوراقة   : 2018 (مراكش 
ص.) : غالف مزين؛ 17 سم.- (سلسلة التوعية اإلسالمية؛ 22)
بيبليوغرافيا : ص. 189-210 .- إق 2018MO0167.- ردمك -978-9954

9593-4-3
البيئة - - فتاوى فقهية

217.92 2018-343
اللمطي السجلماسي، عبد الرحمان بن محمد بن احمد

الحبيب (1200 هجرية -....)
[نص الفقهية  األبواب  على  الحطاب  التزامات  ترتيب 
مطبوع] / تأليف الشيخ عبد الرحمان بن محمد بن أحمد الحبيب
اللمطي السجلماسي؛ تقديم وتحقيق أبي زكرياء محمد صغيري
الفياللي؛ تقديم عبد الهادي حميتو.- الدار البيضاء : دار الرشاد

الحديثة، 2018.- 1 مج. (462 ص.) : غالف مزين؛ 25 سم
إق 2017MO4778.- ردمك 978-9981-30-436-9

النوازل (أصول فقه)

217.92 2018-344
مرزوق، إدريس

الفتوى عند مالكية المغرب األقصى  [نص مطبوع] : دراسة
في الخصائص المنهجية وأصول االستدالل / د. إدريس مرزوق.-
أنفو-برانت) .- 1 مج. [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (فاس : مطبعة 

(105 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2018MO1955.- ردمك 978-9920-35-604-6

الفقه المالكي - - فتاوى

الموضوعات اإلسالمية المتنوعة 218

218 2018-345
الشرايبي، عبد الواحد

المؤنس في ملتقى آل الشرايبي بتونس [نص مطبوع] :
أو رحلة البرهان لصلة األرحام بين أهل فاس والقيروان / إعداد
عبد الواحد الشرايبي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (24 ص.)

: غالف مزين؛ 29 سم
إق 2018MO3381.- ردمك 9789920961301

آل الشرايبي

218 2018-346

توفيق، محمد عز الدين
الدين عز  محمد  د.   / مطبوع]  [نص  الحياة ورشة مفتوحة 
توفيق.- الرباط : حركة التوحيد واالصالح، 2018 (الرباط : شمس

برينت) .- 1 مج. (47 ص.)؛ 17 سم
إق 2018MO3188.- ردمك 978-9954-9624-8-0

اإلنسان - - اإلسالم

218 2018-347
طاهري، عبد القادر

الرحمة في القرآن الكريم [نص مطبوع] : من التأصيل إلى
التنزيل / عبد القادر طاهري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (مكناس :
مطبعة ديكابرينت) .- 1 مج. (140 ص.) : غالف مزين باأللوان؛

24 سم
إق 2018MO4571.- ردمك 9789920364997

القرآن الكريم - - الرحمة

218 2018-348
غازي، إدريس

إدريس د.   / مطبوع]  [نص  البدعة  في إستشكال مفهوم 
: (الرباط  للعلماء، 2018  المحمدية  الرابطة   : الرباط  غازي.- 
مطبعة المعارف الجديدة) .- 1 مج . (36 ص. ) : غالف مزيّن
باأللوان؛ 20 سم.- (سلسلة اإلسالم و السياق والمعاصر / الرابطة

المحمدية للعلماء : دفاتر تفكيك خطاب التطرف؛ 9)
إق 2018MO5753.- ردمك 978-9954-600-86-3

اإلسالم - - البدعة

218 2018-349
قرطاج، مصطفى

مصطفى د.   / مطبوع]  [نص  التدين  ترشيد  في  نظرات 
: (الرباط   2018 واالصالح،  التوحيد  حركة   : الرباط  قرطاج.- 
.- 1 مج. (157 ص.)؛ 21 سم.- (سلسلة فقه برينت)  شمس 

اإلصالح)
إق 2018MO3767.- ردمك 978-9920-9607-3-1

التدين - - اإلسالم

218 2018-350
-2014  : مطبوع]  [نص  والتزكية  االستقامة  في  بصائر 
2018.- الرباط : حركة التوحيد واالصالح، 2018 (الرباط : شمس

برينت) .- 1 مج. (222 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO3343.- ردمك 978-9920-9607-2-4

موضوعات إسالمية متنوعة

218.1 2018-351
ابن الوحشي، عبد الله بن يحيى

يحيى بن  الله  عبد   / [نص مطبوع]  القضاعي  شرح شهاب 
بوعالم.- يونس  الوحشي؛  بابن  المعروف  األقليشي  التجيبي 
[الرباط] : وزارة االوقاف والشؤون االسالمية، 2018.- 2 مج.

(1231،603 ص.) : غالف مزين باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO1845.- ردمك 3-92-665-9954-000008-97.- ردمك

978-9954-665-86-2
اإلسالم - - الحكم - - المواعظ

218.1 2018-352
ابياط، محمد

حسن التدبير والتصرف في معالجة اإلنحراف والتطرف
[نص مطبوع] / محمد ابياط؛ أعده وراجعه سالم ابياط.- [د.م.] :

[د.ن.]، 2018.- 1 مج. (127 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO2868.- ردمك 978992095670

محاربة التطرف

218.1 2018-353
الشنقيطي، أباي محمد محمود

آداب المسجد [نص مطبوع] / أباي محمد محمود الشنقيطي؛
اعتنى بمراجعته الداي محمد.- الدار البيضاء : قطر الندى، 2018.-

1 مج. (86 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
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إق 2018MO1661.- ردمك 978-9920-727-15-0
المساجد - - اآلداب اإلسالمية

218.1 2018-354
اليندوزي، ريحانة

/ األخالق مقصد شرعي وضرورة انسانية [نص مطبوع] 
تأليف الدكتورة ريحانة اليندوزي، الدكتور أحمد أمحرزي علوي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (مراكش : مطبعة المعرفة) .- 1 مج.

(109 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO4912.- ردمك 978-9920-9544-7-1

األخالق اإلسالمية

218.1 2018-355
بركي، حميد

السلوك واألخالق [نص مطبوع] : مبادئ وقيم / حميد بركي؛
تقديم د. عبد الفتاح رديف.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (مكناس :
مطبعة سجلماسة) .- 1 مج. (97 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2018MO2871.- ردمك 978-9920-9568-0-2

األخالق - - اإلسالم

218.1 2018-356
بنصالح الحصري، رضوان

وصية المعافى بن عمران األزدي الموصلي (ت 185 هـ)
وسائر والقرابة  الولد  من  كتابه  بلغه  من  إلى   : [نص مطبوع] 
Wasiyyatu Al-Mu'âfâ Ibn Imrân Al-Azdî Al- = المسلمين
Mawsilî  :  les  recommandations  de  Al-Mu'âfâ  Ibn
Imrân Al-Azdî Al-Mawsilî (m.185 H.) à ceux, enfants,
proches et l'ensemble des musulmans, qui prennent
connaissance de son livre / رواية أبي عمر يوسف ابن عبد
البر النمري القرطبي؛ ضبط نصها د. رضوان الحصري.- الرباط :
ةإحياء واألبحاث  الدراسات  مركز  للعلماء  المحمدية  الرابطة 
التراث، 2018.- 1 مج. (166 ص.)؛ 25 سم.- (وصايا العلماء؛ 1)

إق 2017MO1958.- ردمك 978-9954-600-36-8
األخالق اإلسالمية

218.1 2018-357
داوود، محمد احمد

مسؤولية المسلم في المهاجر [نص مطبوع] / محمد احمد
داوود.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (طنجة : مطبعة سليكي اخوان) .-

1 مج. (247 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO0771.- ردمك 9789920351584

األخالق اإلسالمية

218.1 2018-358
دني، الغازي

األخالق وأثرها في المجتمع [نص مطبوع] / الغازي دني.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : مطبعة شمس برينت) .- 1 مج.

(377 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
بيبليوغرافيا : ص. 365-372 .- إق 2018MO5894.- ردمك -978-9954

782-13-2
االخالق واآلداب اإلسالمية

218.1 2018-359
عمور، عبد الحي (1935-....)

القيم األخالقية بين اإلسالمية والعلمانية [نص مطبوع] /
عبد الحي عمور.- ط. 2 منقحة ومزيدة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018
(فاس : آنفو برانت للطباعة والنشر والتوزيع) .- 1 مج. (141

ص.) : غالف مزين؛ 22 سم
إق 2018MO1297.- ردمك 9789954755013

القيم األخالقية - - اإلسالم

218.1 2018-360
ياسين، عبد السالم (2012-1928)

اإلحسان [نص مطبوع] / عبد السالم ياسين.- ط. 2.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018 (الدار البيضاء : أفريقيا الشرق للطباعة والنشر) .-

2 مج. (441، 467 ص.)
إق 2018MO1641.- ردمك 978-9920-740-00-5

األخالق اإلسالمية

218.2 2018-361
أبو زيد، عبد الحق

فقه الذكر [نص مطبوع] / عبد الحق أبو زيد.- الرباط : شمس
برنت، 2018.- 1 مج. (314 ص.)؛ 21 سم

إق 2018MO4473.- ردمك 978-9954-782-11-8
األذكار

218.2 2018-362
الجزولي، امحمد بن سليمان ((0870-0807)(1404-

((1465
النبي على  الصالة  ذكر  في   : مطبوع]  [نص  الخيرات  دالئل 
: البيضاء  (الدار  [د.ن.]، 2018   : [د.م.]  الجزولي.-   / المختار 

.- 1 مج. (240 ص.)؛ 21سم مطبعة سوماكرام) 
إق 2018MO0557.- ردمك 9789954750056

األذكار واألوراد

218.2 2018-363
الشرايبي، سلوى

الصالة الشاملة [نص مطبوع] : كما تلقيتها مباشرة عن سيدنا
: [مراكش]  الشرايبي.-  / سلوى  عليه وسلم  الله  محمد صلى 
جمعية الحسنى للعمل اإلحساني والحماية اإلجتماعية، 2018.- 1

مج. (80 ص.)
إق 2018MO3281.- ردمك 9789920361668

الصالة على النبي

218.2 2018-364
الشرايبي، سلوى

كتاب التنوير [نص مطبوع] : تنوير العالمين بالصالة على سيد
المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه
الله سيدنا محمد الشاملة من حضرة رسول  الصالة   : أجمعين 
صلى الله علية وسلم / سلوى الشرايبي.- [د.م.] : جمعية الحسنى
للعمل اإلحساني والحماية اإلجتماعية، 2018 (مراكش : المطبعة

والوراقة الوطنية) .- 1 مج . (61 ص. )؛ 21 سم
إق 2018MO2428.- ردمك 978-9920-35-892-7

األوراد واألذكار

218.2 2018-365
العباسي، زكريا

نصح اللبيب في الدخول على الله من باب الصالة على
الحبيب [نص مطبوع] / تأليف األستاذ زكريا العباسي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018 (وادي زم : مطبعة أبو آية) .- 1 مج. (123 ص.) :

غالف مزين باأللوان؛ 20 سم
إق 2018MO0116.- ردمك 978-9920-35-015-0

األوراد واألذكار

218.3 2018-366
سعيدي، رحمة

القدس والديار [نص مطبوع] / رحمة سعيدي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2018.- 1 مج. (74 ص.) : غالف مزين؛ 20 سم

إق 2018MO0349.- ردمك 978-9920-35-072-3

218.37 2018-367
األماسيني الخزامي، أحمد أيت إبراهيم أبلقاسم

خطب الجمع واألعياد التي يحتاج إليها العباد [نص مطبوع]
/ أحمد أيت ابراهيم أبلقاسم.- ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1

مج. (383 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO0897.- ردمك 978-9920-35-191-1

الخطب الدينية
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218.37 2018-368
الجراري، عباس (1937-....)

خطب منبرية [نص مطبوع] : الجزء الثالث / عباس الجيراري.-
الرباط : النادي الجراري، 2018.- 1 مج. (405 ص.) : 24 سم.-

(منشورات النادي الجراري؛ 78)
978- ردمك   -.978-9981-893-39-9 ردمك   -.2018MO2699 إق 

978-9920-36-008-1 ردمك   -.9981-893-33-7
الخطب الدينية

218.37 2018-369
الركيبي، إدريس (1983-....)

إرشاد الخطيب إلى منهجية إعداد الكالم الطيب وكيفية
إدريس لألستاذ   / مطبوع]  [نص  الحبيب  منبر  إلقاءه على 
الركيبي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الدار البيضاء : رحاب بريس) .-

1 مج. (57 ص.) : غالف مزين باأللوان؛ 17 سم
إق 2017MO1497.- ردمك 978-9954-39-975-0

الوعظ واإلرشاد - - خطب الجمعة

218.37 2018-370
والشؤون اإلسالمية. جامعة األوقاف  المغرب. وزارة 
األئمة لتكوين  السادس  محمد  معهد  القرويين. 

والمرشدات والمرشدين 
كراسة الخطابة والوعظ [نص مطبوع] / معهد محمد السادس
لتكوين األئمة والمرشدين والمرشدات.- [فاس] : معهد محمد
السادس لتكوين األئمة والمرشدين والمرشدات، 2018 (الرباط :
: غالف .- 1 مج. (77 ص.)  والنشر)  للطباعة  أبي رقراق  دار 

مزين؛ 24 سم
إق 2017MO5464.- ردمك 9789954794159

الوعظ

218.37 2018-371
عبيد، جواد

خطب منبرية من الكتاب والسنة [نص مطبوع] / جواد عبيد.-
فاس : مؤسسة مقاربات للنشر والصناعات الثقافية، 2018.- 1

مج. (989 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (إسالميات)
إق 2018MO2424.- ردمك 978-9954-751-66-4

خطب - - الكتاب - - السنة

218.37 2018-372
لوح، عبد األحد

البعد الفني في شعر المديح النبوي للشيخ أحمد بامبا
مباكي [نص مطبوع] / عبد األحد لوح.- طوبى، السنغال : عبد
1  -. الجديدة)  المعارف  مطبعة   : (الرباط   2018 لوح،  األحد 

مج.(223 ص.)
إق 2018MO4822.- ردمك 978-9920-9552-1-8

الشعر الديني

218.4 2018-373
الروسي، محمد الحافظ

/ مطبوع]  [نص  التطرف  ظاهرة  لفهم  بالغية  مداخل 
د.محمد الحافظ الروسي.- الرباط : الرابطة المحمدية للعلماء،
2018 (الرباط : مطبعة المعارف الجديدة) .- 1 مج. (42 ص.) :
السياق و  اإلسالم  (سلسلة  سم.-   20 باأللوان؛  مزيّن  غالف 
المحمدية الرابطة   / التطرف  تفكيك خطاب  دفاتر   : والمعاصر 

للعلماء؛ 16)
إق 2018MO5746.- ردمك 978-9954-600-79-5

التطرف

218.4 2018-374
المنتار، محمد (1980-....)

ونقض التطرف  لتفكيك  آلية  المقاصدية  الصناعة 
الرابطة  : الرباط  المنتار.-  د. محمد   / مقوالته [نص مطبوع] 
المحمدية للعلماء، 2018 (الرباط : مطبعة المعارف الجديدة) .- 1
مج. (43 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم.- (سلسلة اإلسالم
و السياق والمعاصر / الرابطة المحمدية للعلماء : دفاتر تفكيك

خطاب التطرف؛ 13)
إق 2018MO5749.- ردمك 978-9954-600-82-5

التطرف الديني

218.4 2018-375
الناصري، محمد

في حقيقة القتال في سبيل الله ونصرة المستضعفين
الرابطة  : الرباط  الناصري.-  محمد  الدكتور   / مطبوع]  [نص 
المحمدية للعلماء، 2018 (الرباط : مطبعة المعارف الجديدة) .- 1
مج. (42 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم.- (سلسلة اإلسالم
و السياق والمعاصر / الرابطة المحمدية للعلماء : دفاتر تفكيك

خطاب التطرف؛ 5)
إق 2018MO1269.- ردمك 978-9954-600-52-8

الجهاد - - اإلسالم

218.4 2018-376
الناصري، محمد

تـجــاوز أجــل  مـن   : مطبوع]  [نص  الحاكمية  مفهوم 
إشـكـــاالت المفهـوم والتوظيـف اإليديولوجـي / الدكتور محمد
الناصري.- الرباط : الرابطة المحمدية للعلماء، 2018 (الرباط :
مزيّن : غالف  (48 ص.)  مج.   1  -. الجديدة)  المعارف  مطبعة 
باأللوان؛ 20 سم.- (سلسلة اإلسالم والسياق والمعاصر / الرابطة

المحمدية للعلماء : دفاتر تفكيك خطاب التطرف؛ 4)
إق 2018MO1270.- ردمك 978-9954-600-53-5

اإلسالم

218.4 2018-377
الهند، موالي المصطفى

المقاصد الكلية للدين اإلسالمي وأهميتها في مواجهة
الهند.- المصطفى  / د.موالي  ظاهرة التطرف [نص مطبوع] 
: مطبعة (الرباط  للعلماء، 2018  المحمدية  الرابطة   : الرباط 
المعارف الجديدة) .- 1 مج. (40 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20
سم.- (سلسلة اإلسالم و السياق والمعاصر : دفاتر تفكيك خطاب

التطرف / الرابطة المحمدية للعلماء؛ 11)
إشارات بيبليوغرافية .- إق 2018MO5751.- ردمك -978-9954-600

84-9
اإلسالم

218.4 2018-378
امراني علوي، محمد (1972-....)

محمد  / مطبوع]  [نص  اإلسالمية  الحضارة  في  دراسات 
امراني علوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الودغيريون).- 1 مج.

(152 ص.)؛ 20 سم
إق 2018MO2944.- ردمك 978-9920-36-085-2

الحضارة اإلسالمية

218.4 2018-379
بودرع، عبد الرحمن (1956-....)

التطرف وخطاب الفهم والتحليل [نص مطبوع] / د. عبد
2018 للعلماء،  المحمدية  الرابطة   : الرباط  بودرع.-  الرحمن 
(الرباط : مطبعة المعارف الجديدة) .- 1 مج. (46 ص.) : غالف
مزيّن باأللوان؛ 20 سم.- (سلسلة اإلسالم و السياق والمعاصر :

دفاتر تفكيك خطاب التطرف؛ 10)
إق 2018MO5752.- ردمك 978-9954-600-85-6

خطاب التطرف

218.4 2018-380
بولعوالي، التجاني (1973-....)
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دراسات حول  : [نص مطبوع]  العولمة  المسلمون وفوبيا 
قضايا الهوية والتربية والتنمية واإلعالم / التجاني بولعوالي.- فاس :
مقاربات للنشر والصناعات الثقافية، 2018.- 1 مج. (183 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم.- (دراسات)
بيبليوغرافيا : ص. 175-183 .- إق 2018MO0640.- ردمك -978-9954

751-25-1
اإلسالم والعولمة

218.4 2018-381
تاج الدين، المصطفى

: مطبوع]  [نص  التأسيس  اإلسالم في عصر  مؤسسات 
جدلية الشريعة والسلطة والمجتمع / المصطفى تاج الدين.- الدار
البيضاء؛ بيروت : المركز الثقافي للكتاب، 2018.- 1 مج. (344

ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2018MO0070.- ردمك 978-9954-9872-0-9

مؤسسات اإلسالم

218.4 2018-382
شهيد، الحسان

في التقريب العلمي لنقد خطاب التطرف والغلو [نص
مطبوع] / د.الحسان شهيد.- الرباط : الرابطة المحمدية للعلماء،
2018 (الرباط : مطبعة المعارف الجديدة) .- 1 مج. (32 ص.) :
السياق و  اإلسالم  (سلسلة  سم.-   20 باأللوان؛  مزيّن  غالف 
تفكيك خطاب دفاتر   : للعلماء  المحمدية  الرابطة   / والمعاصر 

التطرف؛ 15)
إق 2018MO5747.- ردمك 978-9954-600-80-1

اإلسالم

218.4 2018-383
صبري، أمين

أمين  / أمين صبري  موسوعة   : مطبوع]  [نص  الحياة  معجم 
صبري.- [د.م.]؛ الرباط : شركة جيدارت منشورات دار األمان،

2018.- 1 مج. (170 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO0436.- ردمك 978-9954-723-08-1

علوم القرآن

218.4 2018-384
طويل، عبد السالم

والثقافية الفكرية  المواجهة  مداخل ومنطلقات  أهم 
لظاهرة العنف والتطرف [نص مطبوع] / الدكتور عبد السالم
: (الرباط  للعلماء، 2018  المحمدية  الرابطة   : الرباط  طويل.- 
مزيّن : غالف  (54 ص.)  مج.   1  -. الجديدة)  المعارف  مطبعة 
باأللوان؛ 20 سم.- (سلسلة اإلسالم والسياق والمعاصر / الرابطة

المحمدية للعلماء : دفاتر تفكيك خطاب التطرف؛ 14)
إشارات بيبليوغرافية .- إق 2018MO5748.- ردمك -978-9954-600

81-8
التطرف

218.4 2018-385
عدنان، لالعائشة

قضايا التوحيد بين اليهودية والمسيحية واإلسالم [نص
مطبوع] : عرض ونقد / لالعائشة عدنان؛ تقديم سامي محمود
محمود إبراهيم اإلمام.- الرباط : دار القلم، 2018.- 1 مج. (270

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO4584.- ردمك 978-9954-9812-1-4

اإلسالم والديانات األخرى

218.4 2018-386
علواني، سيف الله

بطولة العالمين [نص مطبوع] : "وأولئك هم الفائزون" / سيف
الله علواني.- القاهرة : دار اإلسراء، 2018.- 1 مج. (326 ص.) :

غالف مزين؛ 20 سم
إق 2017MO3842.- ردمك 978-9954-99-628-7

اإلسالم - - مواضيع مختلفة

218.4 2018-387
غازي، عبد الصمد

العمل التزكوي ونقض مقوالت التطرف [نص مطبوع] /
د.عبد الصمد غازي.- الرباط : الرابطة المحمدية للعلماء، 2018
(الرباط : مطبعة المعارف الجديدة) .- 1 مج. (32 ص.) : غالف
مزيّن باأللوان؛ 20 سم.- (سلسلة اإلسالم والسياق المعاصر /
الرابطة المحمدية للعلماء : دفاتر تفكيك خطاب التطرف؛ 17)

إق 2018MO5745.- ردمك 978-9954-600-78-8
التطرف

218.4 2018-388
معصر، عبد الله

تقريب القول في تفكيك خطاب التطرف الديني [نص
مطبوع] / د. عبد الله معصر.- الرباط : الرابطة المحمدية للعلماء،
2018 (الرباط : مطبعة المعارف الجديدة) .- 1 مج. (27 ص.) :
غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم.- (سلسلة اإلسالم والسياق المعاصر

/ الرابطة المحمدية للعلماء : دفاتر تفكيك خطاب التطرف؛ 12)
إق 2018MO5750.- ردمك 978-9954-600-83-2

التطرف الديني

218.4 2018-389
موفق، عبد الرحيم

التأويل الكالمي [نص مطبوع] : عند ابن خمير السبتي(ت:614
ه ـ 1217 م) / عبد الرحيم موفق.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (وجدة

: مكتبة الطالب) .- 1 مج. (165 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO4954.- ردمك 9789954974902

التأويل اللغوي - - القرآن الكريم - - الحديث النبوي

218.4 2018-390
ميار اإلدريسي، خالد

وبيان الشروط  : قراءة في  الدولة اإلسالمية [نص مطبوع] 
تهافت الخطاب المتطرف / الدكتور خالد ميار اإلدريسي.- الرباط :
المعارف : مطبعة  (الرباط  للعلماء، 2018  المحمدية  الرابطة 
الجديدة) .- 1 مج. (52 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم.-
(سلسلة اإلسالم والسياق المعاصر : دفاتر تفكيك خطاب التطرف

/ الرابطة المحمدية للعلماء؛ 7)
إشارات بيبليوغرافية .- إق 2018MO1267.- ردمك -978-9954-600

50-4
الدولة اإلسالمية

218.4 2018-391
: [نص مطبوع]  المغرب  الدين والتدين في  تقرير حالة 
الرباط : مركز / تنسيق وتحرير منتصر حمادة.-   2017-2015
التوحيدي، المغرب األقصى للدراسات واألبحاث دار األمان دار 

2018.- 1 مج. (458 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO2695.- ردمك 9789954660584

الحياة الدينية

218.415 2018-392
الشاهدي، إدريس

الحكيم الترمذي ومدرسته في تحليل النفس اإلنسانية
[نص مطبوع] / إدريس الشاهدي.- فاس : مقاربات، 2018.- 1

مج. (52 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم.- (دراسات)
إق 2018MO3830.- ردمك 978-9920-9608-7-8

علم النفس - - اإلسالم

218.4291 2018-393
الشرقاوي، نادية

السموأل المغربي وجهوده في علم األديان؛ من خالل
كتابه بذل المجهود في إفحام اليهود [نص مطبوع] / نادية
الشرقاوي؛ تقديم يوسف الكالم.- الدار البيضاء : جسور للدراسات
العلمية والتدريب، 2018.- 1 مج. (72 ص.) : غالف واألبحاث 
مزين؛ 23 سم.- (سلسلة إسهامات علماء المسلمين في علم

األديان، 2657-2931؛ 3)
إق 2018MO4558.- ردمك 978-9920-36-494-2
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علم األديان - - اليهودية - - اإلسالم

218.5 2018-394
السباعي، محمد

المنهج في مكافحة فكر التطرف العنيف [نص مطبوع] /
محمد السباعي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : دار السالم
: غالف .- 2 مج. (202،236 ص.)  والتوزيع)  والنشر  للطباعة 

مزين؛ 24 سم
إق 2018MO2816إق 2018MO2920.- ردمك -978-9920-9562-0

8.- ردمك 9789954223512
السلطة السياسية

218.5 2018-395
عبادي، أحمد (1960-....)

الدكتور أحمد  / في تفكيك خطاب التطرف [نص مطبوع] 
: للعلماء، 2018 (الرباط  الرابطة المحمدية   : الرباط  عبادي.- 
مزيّن : غالف  (32 ص.)  مج.   1  -. الجديدة)  المعارف  مطبعة 
باأللوان؛ 20 سم.- (سلسلة اإلسالم والسياق المعاصر / الرابطة

المحمدية للعلماء : [دفاتر تفكيك خطاب التطرف ]؛ 1)
إق 2018MO1273.- ردمك 978-9954-600-56-6

اإلسالم

218.5 2018-396
كرماس، محمد

صوت الحق [نص مطبوع] / محمد كرماس.- [د.م.] : [د.ن.]،
2018 (تطوان : مطبعة الخوارزمي) .- 1 مج . (140ص. )؛ 21

سم
إق 2018MO1403.- ردمك 978-9920-35-386-1

الدفاع عن اإلسالم

218.5 2018-397
لحميدي، خالد

صورة الرسول في المعرفة الغربية [نص مطبوع] / خالد
لحميدي.- [د.م.] : مؤسسة الموجة الثقافية، 2018.- 1 مج. (86

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO0738.- ردمك 978-9920-35-147-8

اإلسالم - - دفع مطاعن

218.69 2018-398
حركة التوحيد واإلصالح (المغرب)

التوحيد حركة   / مطبوع]  [نص  الدعوي  الفقه  أوراق في 
واإلصالح.- الرباط : حركة التوحيد واإلصالح، 2018.- 1 مج. (114

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO3215.- ردمك 9789920361460

اإلسالم - - الدعوة

218.8 2018-399
رمضان، طارق (1962-....)

De = [نص مطبوع] أضواء على قضايا اإلسالم والمسلمين
l'islam et des musulmans : réflexions sur l'Homme,
la réforme, la guerre et l'Occident : تأمالت في اإلنسان
وقضايا اإلصالح والحرب والغرب / طارق رمضان؛ ترجمة محمد
صالح شياظمي.- الدار البيضاء : أفريقيا الشرق، 2018.- 1 مج.

(206 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2017MO3937.- ردمك 9789954685402

اإلسالم

218.81 2018-400
اعنونو، أحمد

الزواج بالموظفة محمود مع مراعاة مالها وما عليها في
مدونة األسرة [نص مطبوع] / أحمد اعنونو.- [د.م.] : [د.ن.]،
2018 (تطوان : مطبعة الخليج العربي) .- 1 مج. (172 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO2450.- ردمك 978-9920-35-905-4

عمل المرأة

218.81 2018-401
التمسماني، عبد الباقي

السياسة [نص الحضارة.. في  الدين.. في  المرأة في 
مطبوع] / إعداد وتصنيف عبد الباقي التمسماني.- [د.م.] : [د.ن.]،
.- 1 مج. (176 ص.) : : مطبعة جريدة طنجة)  2018 (طنجة 

باأللوان؛ 24 سم غالف مزيّن 
إق 2018MO2139.- ردمك 978-9920-35-715-9

المرأة - - اإلسالم - - المجتمع

218.81 2018-402
باكو، أحمد (1933-....)

/ أحمد ثقافة السفور وكوارثها الحضارية [نص مطبوع] 
باكو.- [د.م.] : [أحمد باكو]، 2018 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح

الجديدة) .- 1 مج. (343 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO2433.- ردمك 978-9920-35-897-2

سفور المرأة

218.81 2018-403
حنفي، مصطفى

الحديث [نص الفكر اإلصالحي  االجتهاد في  إشكاليات 
مطبوع] : ظواهر وقضايا / مصطفى حنفي.- تطوان : كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية، 2018.- 1 مج. (233 ص.) : غالف مص.؛ 24

سم
إق 2018MO0378.- ردمك 978-9954-568-78-1

الفكر اإلصالحي اإلسالمي

218.83 2018-404
أمحزون، محمد

: [د.م.]  أمحزون.-  / محمد  [نص مطبوع]  الديمقراطية  فخ 
البيضاء.- 1 مج. (142 ص.)؛ 21 سم (الدار  [د.ن.]، 2018 

إق 2018MO0802.- ردمك 978-9954-9056-4-7
الديمقراطية - - العالم اإلسالمي

218.83 2018-405
-....)) أحمد  بن  القادر  عبد  بن  محمد  الكردودي، 

((1852-....)(1268
كشف الغمة ببيان أن حرب النظام حق على هذه األمة
[نص مطبوع] / محمد بن عبد القادر الكردودي؛ دراسة وتحقيق
مراد بنجلون.- [د.م.] : منشورات الزمن، 2017-2018.- 2 مج.
(سلسلة باأللوان؛ 24 سم.-  مزيّن  : غالف  (224، 563 ص.) 

شرفات؛ 101)
إق 2017MO4136.- ردمك 978-9954-516-93-5 

المخزن - - الفترة اإلستعمارية - - المغرب

218.85 2018-406
أمزال، سناء

األسس الشرعية لتوزيع األرباح والخسائر في المذهب
المالكي وتطبيقاته في المصارف اإلسالمية [نص مطبوع]
/ سناء أمزال.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : شمس برانت) .-

1 مج . (358ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO0252.- ردمك 978-9954-782-01-9

المصارف اإلسالمية - - المذهب المالكي

218.85 2018-407
اإلدريسي، أحمد بن محمد

العقود والصيغ البديلة في البنوك اإلسالمية [نص مطبوع]
: : [د.ن.]، 2018 (فاس  / أحمد بن محمد اإلدريسي.- [د.م.] 
مطبعة آنفو برانت) .- 1 مج. (130 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2018MO1749.- ردمك 978-9920-35-527-8

العقود - - المصارف اإلسالمية

218.85 2018-408
الرفاعي، زكرياء

الببليوغرافيا الوطنية المغربية 2018

30



83

الوسائل اإلجرائية لبعض العقود اإللكترونية [نص مطبوع]
: بطاقة اإلئتمان والحوالة المصرفية / تأليف زكرياء الرفاعي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (73

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO1904.- ردمك 978-9920-35-577-3

المعامالت اإللكترونية - - المصارف اإلسالمية

218.85 2018-409
الوردي، سيدي محمد (1972-....)

اإلسالمي الفقه  في  الشركات  أحكام  في  الوجيز 
حسن الوردي،  محمد   / مطبوع]  [نص  المغربي  والتقنين 
القصاب.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (أكادير : مكتبة قرطبة) .- 1

مج. (269 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2018MO4591.- ردمك 978-9954-735-47-3

الشركات - - الفقه اإلسالمي

218.85 2018-410
بن الطاهر التناني، عبد الله

المالكي الفقه  إطار  بالمغرب في  التشاركية  البنوك 
وأدلته [نص مطبوع] : دراسة تأصيلية مقارنة على ضوء المذاهب
األربعة / عبد الله (ابن الطاهر) التناني السوسي.- [د.م.] : [د.ن.]،

2018.- 1 مج. (319 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO2432.- ردمك 978-9920-35-896-5

البنوك التشاركية اإلسالمية - - دراسة مقارنة - - المغرب

218.85 2018-411
حنفي، عبد الرفيع

/ عبد الودائع االستثمارية تأصيال وتطبيقا [نص مطبوع] 
الرفيع حنفي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (فاس : مطبعة أميمة) .- 1

مج. (64 ص.) : غالف مزين؛ 20 سم
إق 2018MO0176.- ردمك 9789954988602

الودائع االستثمارية

218.85 2018-412
لهروري، صالح

شركة القراض وتطبيقها في المصارف اإلسالمية في
: دراسة بالغرب اإلسالمي [نص مطبوع]  المالكي  الفقه 
فقهية اقتصادية / صالح لهروري.- وجدة : كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية، 2018 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (487 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO1748.- ردمك 978-9920-35-526-1

المصارف اإلسالمية - - الفقه المالكي

218.85 2018-413
لهروري، صالح

اإلسالمي المصرف  في  المال  استثمار  ضوابط 
والضمانات الالزمة للدول اإلسالمية لحمايته [نص مطبوع]
: استثمار الوقف بين صيغ التمويل وتجربة الصناديق اإلستثمارية :
دراسة فقهية اقتصادية / صالح لهروري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018
(فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (107 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 20 سم.- (سلسة في اإلقتصاد اإلسالمي)
إق 2018MO1839.- ردمك 978-9920-35-562-9

اإلستثمار - - المصرف اإلسالمي

218.85 2018-414
نجم، علي

قانون البنوك التشاركية في المغرب [نص مطبوع] : دراسة
شرعية واستشرافات مستقبلية / علي نجم.- الرباط : دار األمان،

2018 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (415 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO1250.- ردمك 9789954701805

البنوك التشاركية - - المصارف اإلسالمية

218.85 2018-415
وامومن، ابراهيم

االجتهادات الفقهية في اقتناء السكن بالقروض البنكية
إبراهيم  / الفتاوى المعاصرة  [نص مطبوع] : دراسة فقهية في 
المعيار اإلدريسي.- مراكش : الدين  تقديم محمد عز  وامومن؛ 
المجلس العلمي المحلي لمراكش، 2018.- 1 مج. (254 ص.).-
(سلسلة التوعية اإلسالمية. منشورات المجلس العلمي المحلي

لمراكش؛ 23)
إق 2019MO5767.- ردمك 978-9920-9406-2-7

المعامالت (فقه إسالمي)

218.87 2018-416
L'art  et  la  = عالقة؟  أية   : مطبوع]  [نص  والدين  الفن 
religion : quel rapports? / تنسيق أمينة أدردور.- الرباط :
المعهد الجامعي للبحث العلمي، 2018.- 1 مج. (108-67 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO2136.- ردمك 9789954538401

اإلسالم - - الفن

218.9 2018-417
أحمدون، محاسن

تصوف الفقهاء بالمغرب [نص مطبوع] : دراسة نماذج / دة.
محاسن أحمدون.- [د.م.] : [د.ن.]، إق 2018 (طنجة : التصفيف
والطباعة سليكي أخوين) .- 1 مج. (111 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم
إق 2018MO0231.- ردمك 978-9954-722-52-7

التصوف اإلسالمي - - المغرب

218.9 2018-418
ابن زاكور، محمد بن قاسم بن محمد

النفحات األرجية والنسمات البنفسجية لنشر ما راق من
مقاصد الخزرجية [نص مطبوع] / ألبي القاسم محمد ابن زاكور
الفهري.- تطوان : مكتبة الفاسي، ت 1120 هـ؛ تحقيق محمد 

الثقافية، 2018.- 1 مج. (351 ص.) سلمى 
إق 2018MO4968.- ردمك 978-9920-9743-18

التصوف اإلسالمي

218.9 2018-419
الزاهر، رجاء

معارج المنى واألماني [نص مطبوع] : الجزء الثاني : دراسة
وتحقيق / رجاء الزاهر.- فاس : مؤسسة مقاربات للطباعة والنشر،

2018.- 1 مج. (405 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO3853.- ردمك 978-9920-9608-9-2

التصوف

218.9 2018-420
السوباعي، هشام

الكشف اشكاالت   : مطبوع]  [نص  الصوفي  الفكر  نقد 
والمهدوية / هشام السوباعي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج.

(52 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO0248.- ردمك 978-9920-35-048-8

التصوف اإلسالمي

218.9 2018-421
الشرقي، عبد الخالق بن محمد بن أحمد العروسي

المرقي [نص مطبوع] : في بعض مناقب القطب سيدي محمد
أحمد بن  محمد  بن  الخلق  عبد  تأليف   / (1010ه)  الشرقي 
العروسي بن الشرقي ابن عبد القادر ين سيدي محمد الشرقي؛
دراسة و تحقيق محمد الشرقاوي بن العربي.- الرباط؛ وجدة :
الرابطة المحمدية للعلماء مركز اإلمام الجنيد للدراسات و األبحاث
الصوفية المتخصصة، 2018.- 1 مج. (787 ص.) : غالف مزين؛

24 سم.- (مأثورات السلوك؛ 9)
إق 2017MO2060.- ردمك 978-9954-600-38-2

التصوف اإلسالمي

218.9 2018-422
العشاب، عبد الصمد (2012-1937)
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أنوار صوفية وإشراقات ربانية لعلماء وصلحاء المغرب
[نص مطبوع] / عبد الصمد العشاب؛ إعداد وتنسيق د. نبوية عبد
الصمد العشاب.- [د.م.] : [د.ن.]، إق 2018 (طنجة : سليكي

أخوين) .- 1 مج. (117 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2018MO2323.- ردمك 978-9920-720-05-2

التصوف اإلسالمي - - المغرب

218.9 2018-423
المراكشي، محمد إلياس

التصوف السني بالمغرب و إتجاهاته الفكرية والسلوكية
[نص مطبوع] / محمد إلياس المراكشي.- الرباط : دار أبي رقراق
للطباعة والنشر، 2018.- 1 مج. (212 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم..- (فلسفة وإسالميات)
إق 2019MO0729.- ردمك 978-9920-9871-0-3

التصوف - - المغرب

218.9 2018-424
المغرب. المجلس العلمي المحلي. ندوة علمية (بوجدور)

(5؛ 2017؛ بوجدور)
التصوف السني بالصحراء المغربية وامتداداته بالعمق
اإلفريقي [نص مطبوع] / من تنظيم المجلس العلمي المحلي
ببوجدور.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (العيون : مطبعة القرويين) .- 1

مج. (49 ص.) : غالف مزين، صور باأللوان؛ 29 سم
إق 2018MO1973.- ردمك 978-9920-35-618-3

التصوف اإلسالمي - - المغرب

218.9 2018-425
والشؤون اإلسالمية. جامعة األوقاف  المغرب. وزارة 
األئمة لتكوين  السادس  محمد  معهد  القرويين. 

والمرشدات المرشدين 
أسئلة العقيدة والتصوف [نص مطبوع] / وزارة األوقاف و
الشؤون اإلسالمية.جامعة القروين.معهد محمد السادس لتكوين
األئمة المرشدين و المرشدات.- الرباط : دار أبي رقراق للطباعة

والنشر، 2018.- 1 مج. (123 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO4731.- ردمك 978-9954-794-20-3

التصوف

218.9 2018-426
الوهابي، عبد اللطيف

بن السالم  الجامع موالي عبد  الالمع والغوث  القطب 
مشيش [نص مطبوع] / عبد اللطيف الوهابي؛ تقديم الدكتور عبد
السالم شقور.- طنجة : سليكي أخوين، 2018.- 1 مج. (183

ص.)؛ 21 سم
بيبليوغرافيا : ص. 177-181 .- إق 2018MO2797.- ردمك -978-9954

722-95-4
التصوف اإلسالمي

218.9 2018-427
بن عجيبة الحسني، أحمد (1748-1809م)

إيقاظ الهمم في شرح الحكم [نص مطبوع] / للعارف بالله
متنه وخرج الحسني؛ صححه  بن عجيبة  بن محمد  أحمد  سيدي 
دار  : البيضاء  الدار  بيروت؛  الله زهار.-  بن عبد  أحاديثه عدنان 
الرشاد الحديثة المكتبة الثقافية، 2018.- 1 مج. (614 ص.)؛ 22

سم
إق 2017MO4341.- ردمك 9789981304314

التصوف

218.9 2018-428
رمضاني، محمد

ببني ومؤسسها   : مطبوع]  [نص  الرمضانية  الزاوية  قطب 
القرن مطلع  إلى  وأعقاب  وحفدة  بنين  من  وماخلف  يزناسن 
الحادي والعشرين الميالدي / محمد رمضاني.- [د.م.] : [د.ن.]،
2018 (أبركان : نجمة الشرق) .- 1 مج. (246 ص.)؛ 20 سم

إق 2018MO1052.- ردمك 9789920352574

التصوف - - الزاوية الرمضانية

218.9 2018-429
زكري، محمد سعيد

: مطبوع]  [نص  اعجيبة  ابن  أحمد  عند  اإلشاري  الشرح 
دراسة وصفية للمصادر واألسس النظرية والمنهجية / محمد سعيد
زكري.- وجدة : [محمد سعيد زكري]، [2018].- 1 مج. (188

ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO2685.- ردمك 978-9954-38-042-0

الفكر الصوفي

218.9 2018-430
طاهري، عبد القادر

: في اإلمام الشاطبي والخطاب الصوفي [نص مطبوع] 
القادر عبد   / التصوف  حول  الشاطبي  أطروحة  إلى  الحاجة 
طاهري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (مكناس : ديكابرنت) .- 1 مج.

(265 ص.)؛ 22 سم
إق 2018MO4572.- ردمك 9789920365000

الخطاب الصوفي

218.9 2018-431
عداس، كلود

La  Ma ison  = وع]  مطب نص  ] لمحمدي  ا بيت  ل ا
Muhammadienne aperçu de la dévotion au prophète
النبي في : نظرات على محبة   en mystique musulmane
الدار الزاهي.-  فريد  ترجمة  كلود عداس؛   / اإلسالمي  التصوف 
البيضاء : دار توبقال، 2018.- 1 مج. (172 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم.- (المعرفة االجتماعية)
إق 2017MO5510.- ردمك 978-9954-659-54-0

التصوف اإلسالمي

218.9 2018-432
ياسين، مريم

التصوف السني [نص مطبوع] : دراسة في إحداثيات اإلصالح
النفسي واالجتماعي والسياسي / مريم ياسين.- الدارالبيضاء :

أفريقيا الشرق، 2018.- 1 مج. (302 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO3936.- ردمك 978-9954-685-39-6 

التصوف - - اإلصالح النفسي

218.9 2018-433
التصوف التادلي في العصر الحديث [نص مطبوع] : عصر
االوج والقوة / محمد حقي، الحسين عماري.- بني مالل : كلية
: غالف االنسانية، 2018.- 1 مج. (322 ص.)  والعلوم  االداب 

مزين؛ 24 سم
إق 2018MO2522.- ردمك 978-9981-875-10-4

التصوف

218.9 2018-434
المجموعة الصغرى المشتملة على بعض أجوبة العارف
بالله أبي المحامد أحمد بمب امباكي ... [نص مطبوع] /
رتبها وحققها وعلق عليها عبد القادر امباكي، محمد بمب درامي،
الرابطة  : السنغال  طوبى،  [وآخرون.-   ... كي  عافية  عيسى 
الخديمية للباحثين والدارسين، 2018 (الرباط : مطبعة المعارف

الجديدة) .- 1 مج. (345 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO3856.- ردمك 978-9920-9640-0-5

الحديث النبوي

218.9 2018-435
الملتقى  : مطبوع]  [نص  الشاوية  مقام  في  عربي  ابن 
الثقافي األول بجماعة بني خلوق / تنظيم المديرية اإلقليمية لوزارة
الثقافة بسطات : 18 مارس 2017؛ تنسيق شعيب حليفي، عبد
المجيد جهاد ونادية شفيق.- سطات : المديرية اإلقليمية للثقافة،
2018.- 1 مج. (190 ص.) : غالف مزين، صور باأللوان؛ 21 سم.-

(سلسلة تراث وأعالم الشاوية؛ 14)
بيبليوغرافية .- إق 2017MO5201.- ردمك 978-9954-9771-0-1
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المتصوفون - - األندلس

218.9 2018-436
إدراك المراد من تحقيق المستفاد [نص مطبوع] / تنسيق
جمال بوطيب.- فاس : مقاربات، 2018.- 1 مج. (146 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (دراسات)
إق 2018MO0288.- ردمك 978-9954-751-22-0

التصوف اإلسالمي

218.92614 2018-437
الوزاني الحسني، عبد الله بن الطيب بن أحمد (1240-

(1900-1824 1318
الله عبد  موالي  بأوالد  التعريف  في  المنيف  الروض 
الشريف [نص مطبوع] / تأليف الشريف العالمة سيدي عبد الله
لطيفة الدكتورة  وتحقيق  دراسة  الحسني؛  الوزاني  الطيب  بن 
الوزاني الطيبي.- الدار البيضاء : الدار العالمية للكتاب، 2018.- 2

مج. (518، 1035 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة المناهل)
إق 2018MO0047.- ردمك 978-9954-455-71-5

عبد الله الشريف، عبد الله بن إبراهيم بن موسى (1678-1596) (1005-
(1189

218.94 2018-438
القادري المسكاني، يوسف بن الشيخ موالنا الحاج علي

كوناتي
الفيض الدائم في الصالة على النبي الهائم (ص)؛ ويليه
: مطبوع]  [نص  والعقبى  الحق  لطالبي  القربى  صالة 
الطريقة القادرية المسكانية / يوسف بن الشيخ موالنا الحاج علي
كوناتي القادري المسكاني؛ عبد الجليل الروسي الحسني.- [د.م.]
: عبد الجليل الروسي الحسني، 2018 (مطبعة فولك).- 1 مج.

(72 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO2672.- ردمك 978-9920-35-995-5

التصوف - - الطرق الصوفية - - الطريقة القادرية

218.96 2018-439
كواللي كردودي، حسني

األنوار نور  الصالة والسالم على  بحراألنوار [نص مطبوع من 
صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم] : السلسلة الثالثة : الكتب السّبعة
/ كواللي كردودي حسني إدريسي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 7

مج.؛ 24 سم
2017MO2416إق 2017MO2415إق  2017MO2414إق  إق 
ق 2017MO2419إ ق  2017MO2418إ ق  2017MO2417إ
ك م د ر  - . 9 7 8 9 9 5 4 7 1 2 0 8 5 ك  م د ر  - . 2 0 1 7 M O 2 4 2 0
ردمك  - .9789954712108 ردمك   - .9789954712092
ردمك  - .9789954712122 ردمك   - .9789954712115

9789954712078 ردمك   - .9789954712139
الصالّة على الرسول صلّى الله عليه وسلّم - - صيغ

السيرة النبوية 219

219 2018-440
أحميد، عبد العالي

[نص اإلقناع  و  اإلمتناع  بين  الصوفي  العربي  األدب 
مطبوع] / عبد العالي أحميد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرشيدية :

الودغيريون) .- 1 مج. (86 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.
إق 2018MO0911.- ردمك 978-9920-35-200-0

األدب - - الصوفي

219 2018-441
البوعزاوي، محمد بن الطيب

النحو المطلوب في شمائل النبي المحبوب [نص مطبوع] /
الكراري.- الباسط  عبد  تحقيق  البوعزاوي؛  الطيب  بن  محمد 
المحمدية : [د.ن.]، 2018 (مطبعة فضالة).- 1 مج. (1328 ص.)

إق 2018MO1712.- ردمك 9789920355056
السيرة النبوية

219 2018-442
التزروالتي السوسي، إبراهيم بن صالح (ت. 1353هـ.)

القرى المصفى للراغب في نسب المصطفى صلى الله
عليه وسلم للعالمة سيدي إبراهيم بن صالح التزروالتي
السوسي رحمه الله على منظومة الدرة الخطيرة في
القادري الطيب  بن  السالم  السيرة لسيدي عبد  مهم 
الفاسي رحمه الله [نص مطبوع] / إعداد وتقديم بريك بن أحمد
أشكوت التجرمونتي المجاطي السوسي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018
النجاح الجديدة) .- 1 مج. (63 ص.) : البيضاء : مطبعة  (الدار 

غالف مزين؛ 24 سم
ببليوغرافيا 59-62 .- إق 2018MO3290.- ردمك -978-9920-36-175
0

السيرة النبوية

219 2018-443
الجزولي السماللي الحسني، أبي عبد الله محمد بن عبد

الرحمن بن أبي بكر سليمان
النبي على  الصالة  ذكر  في   : مطبوع]  [نص  الخيرات  دالئل 
المختار / تأليف أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر
سليمان الجزولي السماللي الحسني المتوفى سنة 870ه.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2018 (الدار البيضاء : سوماكرام) .- 1 مج. (224 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO1363.- ردمك 978-9954-750-09-4

السيرة النبوية

219 2018-444
الساحلي، الحسين أكروم بن أحمد

أصول االحتفال بالمولد النبوي في المغرب [نص مطبوع]
الحسن الدكتور  راجعه  الساحلي؛  أحمد  بن  أكروم  الحسين   /
مكراز.- [بيوكرة] : المجلس العلمي المحلي الشتوكة أيت باها،

2018.- 1 مج. (331 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO0089.- ردمك 978-9954-9870-0-1

االحتفال بالمولد النبوي الشريف

219 2018-445
المغرب، معهد محمد السادس لتكوين األئمة المرشدين

األوقاف وزارة   / مطبوع]  [نص  النبوية  السيرة  كراسة 
السادس محمد  معهد  القرويين,  جامعة  اإلسالمية,  والشؤون 
: معهد محمد الرباط  والمرشدات.-  المرشدين  األئمة  التكوين 
السادس لتكوين األئمة المرشدين والمرشدات، 2018.- 1 مج.

(198 ص. )؛ 24 سم
إق 2017MO5456.- ردمك 978-9954-794-07-4

السيرة النبوية

219 2018-446
النكر، سعيد

محمد صلى الله عليه وسلم [نص مطبوع] : إشراق، حضارة،
وسيرة نبي / سعيد النكر.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (سال : شمس

برينت) .- 1 مج. (201 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2018MO5239.- ردمك 9789920972451

محمد صلى الله عليه وسلم

219 2018-447
بن أحمد، موالي أحمد

نبذة في رحاب النبي وآل بيته الطاهرين [نص مطبوع] /
موالي أحمد بن أحمد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : مطابع

الرباط نت) .- 1 مج. (55 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO1838.- ردمك 978-9920-35-561-2

الببليوغرافيا الوطنية المغربية 2018

33



86

حياة النبي صلى عليه و سلم

219 2018-448
بوكماخ، أحمد

محمد عليه السالم [نص مطبوع] : سيرة أعظم األنبياء / أحمد
: (طنجة  [د.ن.]، 2018   : [د.م.]  جدير.-  العزيز  عبد  بوكماخ؛ 

(89 ص.)؛ 24 سم مج.   1  -. أخوين)  مطبعة سليكي 
إق 2018MO2247.- ردمك 978-9954-722-85-5

سيرة ذاتية - - األنبياء

219 2018-449
بومرواني، حسن

السيرة النبوية [نص مطبوع] : من تفسير اإلمام الحافظ العالمة
أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الفقيه المتوفى
سنة 318 ه / حسن بومرواني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج.

(72 ص.) : غالف مزين؛ 20 سم
إق 2017MO4718.- ردمك 9789954998496

السيرة النبوية

219 2018-450
يسف، محمد (1934-....)

الرواية المغربية للسيرة النبوية وطرقها ورواتها إلى
القرن السادس للهجرة [نص مطبوع] / محمد يسف.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (439 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
ببليوغرافيا : ص. 379-403 .- إق 2018MO2922.- ردمك -978-9920

36-070-8
السيرة النبوية

219 2018-451
األمة قضايا  على  واإلنفتاح  الصوفي  الفكر  تجديد 
الندوة العلمية الدولية التي المعاصرة [نص مطبوع] : أعمال 
نظمتها مؤسسة محمد بصير لألبحاث والدراسات واإلعالم تحت
محمد الملك  الجاللة  المؤمنين صاحب  ألمير  السامية  الرعاية 
السادس نصره الله : تخليدا للذكرى السابعة و األربعين ألنتفاضة
سيدي محمد بصير التاريخية بالعيون يومي 13-14 شعبان 1438
موافق 10-11 ماي 2017م بمقر زاوية الشيخ إبراهيم البصير
ببني اعياط إقليم أزيالل / إعداد ومراجعة وتقديم عبد المغيث
بصير.- الرباط : دار أبي رقراق للطباعة والنشر، 2018.- 1 مج.
(455 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم..- (سلسلة مطبوعات مؤسسة

محمد بصير لألبحاث والدراسات واإلعالم؛ 25)
إق 2018MO2712.- ردمك 97-000008-9920-9556-6-7

الفكر الصوفي

219.6 2018-452
الشعيري، أحمد بن الفقيه محمد

الحج السريع [نص مطبوع] : حج رسول الله صلى الله عليه
وسلم حجة الوداع في عشرة أيام / إعداد وتصنيف وترتيب أحمد
بن الفقيه محمد الشعيري.- تطوان : أحمد الشعيري، 2018.- 1
مج. (47 ص.)؛ 24 سمسلسلة مطبوعات مؤسسة محمد بصير

لألبحاث و الدراسات و اإلعالم؛ 24 سم
إق 2018MO3398.- ردمك 9789920362108

الحج

الكتاب المقدس 220

220 2018-453
حما، الحسن

إلى : مدخل  [نص مطبوع]  المقدس  الكتاب  اإلنسان في 
الخطاب الديني اليهودي والمسيحي للعالم اآلخر / الدكتور الحسن
حما.- [د.م.] : مركز أبحاث للدراسات االجتماعية واالستراتيجية،
: غالف .- 1 مج. (226 ص.)  برنت)  : شمس  (الرباط   2018

الدينية؛ 1) الدراسات  مزين؛ 21 سم.- (سلسلة 
إق 2018MO4715.- ردمك 978-9954-782-12-5

الكتاب المقدس

220.4 2018-454
شاكر، المختار

المنحى التجديدي لنقد الكتاب المقدس عند عبد الحميد
الفراهي (ت. 1349 ه/1930 م) [نص مطبوع] : دراسة في
مشروعه العلمي / المختار شاكر؛ تقديم الدكتور أحمد شحالن.-
المغرب للدراسات واألبحاث في حضارة  : مركز روافد  [د.م.] 
وتراث المتوسط، 2018 (سال : مطبعة أمين كراف) .- 1 مج.

(134 ص.)؛ 23 سم.- (سلسلة دراسات وأبحاث؛ 2)
ببليوغرافيا ص. 123-129 .- إق 2018MO4852.- ردمك -978-9920

36-579-6
الكتاب المقدس

220.66 2018-455
بلحسني، عالل

سؤال الموثوقية في األناجيل األربعة [نص مطبوع] / د.
عالل بلحسني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (طنجة : سليكي إخوان)

.- 1 مج. (206 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO2975.- ردمك 978-9920-720-08-3

الكتاب المقدس - - العهد الجديد

الالهوت المسيحي 230

230 2018-456
اليحياوي، ياسين

في البدء..كانت الخطيئة [نص مطبوع] : دراسة في النص
الديني لعقيدة الخطيئة األصلية : دراسة / ياسين اليحياوي.- فاس :
مقاربات للنشر والصناعات الثقافية، 2018.- 1 مج. (139 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم.- (دراسات)
إق 2018MO0964.- ردمك 9789954751350

عقيدة الخطيئة

230 2018-457
زركان، محمد

الرؤية الميثولوجية لعقيدة الصلب المسيحية [نص مطبوع]
: دراسة وصفية تحليلية مقارنة / محمد زركان.- [د.م.] : [د.ن.]،
2018 (سيدي سليمان : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (177 ص.)؛

20 سم
إق 2018MO4582.- ردمك 978-9920-36-506-2

الديانات األخرى والديانة المقارنة 290

296.1 2018-458
معهد اإلسالمية.  والشؤون  األوقاف  وزارة  المغرب. 
المرشدين والمرشدات لتكوين األئمة  السادس  محمد 
التاريخ-  : مطبوع]  [نص  اليهودي  التراث  محاضرات في 
التشريع- العبادات / وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، جامعة
المرشدين األئمة  لتكوين  السادس  محمد  معهد  القرويين، 
األئمة لتكوين  السادس  معهد محمد   : [الرباط]  والمرشدات.- 
والمرشدات، 2018.- 1 مج. (113 ص.)؛ 24 سم المرشدين 

إق 2017MO5450.- ردمك 9789954794012
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اليهود - - المغرب

العلوم االجتماعية 300

300 2018-459
الركيك، رشيدة

د.  / : قراءة سوسيولوجية  هواجس مجتمعية [نص مطبوع] 
رشيدة الركيك.- [د.م.] : [د.ن.]، [2018] (فاس : مطبعة وراقة

بالل) .- 1 مج. (125 ص.) : غالف مزين ملون؛ 20 سم
إق MO58028.- ردمك 978-9920-36-868-1

السوسيولوجيا

300 2018-460
عبد الخلقي، محمد

اإلشكالية في العلوم اإلجتماعية [نص مطبوع] / محمد عبد
: (مراكش  آدم، 2018  : فضاء  [د.م.]  ميري.-  يمينة  الخلقي، 
المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (172 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO2216.- ردمك 978-9920-9507-7-0

علوم اجتماعية

300 2018-461
إلى مدخل   : مطبوع]  [نص  والمجتمع  السلطة  جدلية 
الرحيم عبد  تنسيق  دراسات؛   : بنسعيد  إدريس  سوسيولوجيا 
العطري، عبد الغني زياني.- فاس : منشورات مقاربات، 2018.-
1 مج. (167 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (تجارب سوسيولوجية)

إق 2018MO1282.- ردمك 978-9954-751-46-6
علم االجتماع السياسي

300.1 2018-462
الشبة، محمد

/ تحليل نصوص فلسفية   : [نص مطبوع]  المجتمع والتبادل 
محمد الشبة.- الدار البيضاء : الناشر األطلسي، 2018.- 1 مج.
(79 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم.- (سلسلة تحليل النص

الفلسفي؛ 6)
إق 2016MO4697.- ردمك 978-9954-670-58-3

المجتمعات البشرية - - فلسفة

300.1 2018-463
العروي، عبد الله (1933-....)

نقد المفاهيم [نص مطبوع] : األعمال الكاملة النقدية / عبد الله
العروي.- الدار البيضاء؛ بيروت : المركز الثقافي للكتاب، 2018.-

1 مج. (160 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO0526.- ردمك 9789954705230

التعددية

300.72 2018-464
بهدين، نوال

المختصر في مناهج العلوم القانونية واإلجتماعية [نص
مطبوع] / نوال بهدين، جميلة دليمي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018
(الرباط : دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع) .- 1 مج. (111

ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2018MO4690.- ردمك 978-9920-36-525-3

العلوم اإلجتماعية - - مناهج البحث

300.72064 2018-465
استراتيجيات الثقافة العربية المعاصرة. ندوة (2008؛

وجدة)

سوسيولوجيا أحمد شراك بين البحث والفكر والثقافة
واإلبداع [نص مطبوع] : دراسات، قراءات، شهادات : ندوة علمية
بمناسبة وجدة المعاصرة"  العربية  الثقافة  دولية "استراتيجيات 
استراتيجيات [تنظيم] مختبر   / العربية، 2018  للثقافة  عاصمة 
صناعة الثقافة واالتصال وراهنية التنمية بالمغرب؛ تنسيق وتقديم
د. يحيى عمارة.- وجدة : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بوجدة،

2018.- 1 مج. (213 ص.).- (سلسلة كتاب المختبر؛ 1)
إق 2018MO5217.- ردمك 9789920780315

السوسيولوجيا

301 2018-466
العطري، عبد الرحيم (1972-....)

أفقا الرمزي   : سوسيولوجيا الحياة اليومية [نص مطبوع] 
العلوم : دفاتر  الرباط  العطري.- ط.2.-  الرحيم  / عبد  للتفكير 
اإلنسانية، 2018 (فاس : وراقة بالل) .- 1 مج. (215 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO4533.- ردمك 978-9954-9260-1-7

سوسيولوجيا - - الحياة اليومية

301 2018-467
اليوم الوطني للسوسيولوجيا (1؛ 2017؛ الرباط)

رهانات  : [نص مطبوع]  بالمغرب  الدرس السوسيولوجي 
االول الوطني  اليوم   / العلمي  البحث  وتحديات  التكوين 
للسوسيولوجيا، 17 ماي 2017؛ المعهد الجامعي للبحث العلمي؛
كلية علوم التربية؛ إشراف وتنسيق عبد الفتاح الزين، عبد اللطيف
Le cours de sociologie au Maroc : les enjeux = كداي
de  la  formation  et  les  défis  de  la  recherche
للبحث الجامعي  المعهد  منشورات   : الرباط   -.scientifique

(68-156 ص.) مج.   1  -.2018 العلمي، 
إق 2018MO5614.- ردمك 978-9954-538-46-3

السوسيولوجيا

301 2018-468
تمحري، عبد الرحيم

سوسيولوجية التربية والتنشئة اإلجتماعية [نص مطبوع] /
عبد الرحيم تمحري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (151 ص.)؛

24 سم
إق 2018MO1307.- ردمك 9789920353397

سوسيولوجية

301 2018-469
حمداوي، جميل (1963-....)

/ جميل بيير بورديو وأسئلة علم اإلجتماع [نص مطبوع] 
حمداوي.- [د.م.] : مجلة العلوم القانونية، 2018 (األمنية).- 1 مج.

(94 ص.)؛ 21 سم.- (البحث األكاديمي؛ 30)
إق 2018MO0856.- ردمك 9789954719183

علم اإلجتماع

301 2018-470
رشيق، حسن (1954-....)

القريب والبعيد [نص مطبوع] : قرن من األنثربولوجيا بالمغرب
البيضاء؛ الدار  الطالب.-  وتقديم حسن  تعريب  / حسن رشيق؛ 
بيروت : المركز الثقافي للكتاب، 2018.- 1 مج. (407 ص.)؛ 24

سم
إق 2018MO0072.- ردمك 978-9954-9872-2-3

األنثربولوجيا

301.072064 2018-471
إلى سوسيولوجيا : مدخل  [نص مطبوع]  النقدي  البراديغم 
مصطفى محسن / تنسيق عبد الرحيم العطري، عبد الغني زياني.-
فاس : مقاربات للنشر و الصناعات الثقافية، 2018.- 1 مج. (127

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (تجارب سوسيولوجية؛ 4)
إق 2018MO1097.- ردمك 978-9954-751-41-1

مصطفى محسن - - سوسيولوجيا
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301.091741 2018-472
الشارف، عبد الله (1954-....)

دراسة  : [نص مطبوع]  العربي  العالم  علم االجتماع في 
: [د.ن.]، 2018 (تطوان   : [د.م.]  الشارف.-  الله  / عبد  نقدية 
: غالف مزين؛ 21 سم .- 1 مج. (242 ص.)  مطبعة تطوان) 

ببليوغرافيا : ص. 218-238 .- إق 2018MO2215.- ردمك -978-9920
35-767-8

علم اإلجتماع - - البالد العربية

302.2 2018-473
أحمو، محمد (1988-....)

العمدة في تدقيق لغة اإلعالم العربي [نص مطبوع]. الجزء
األول / محمد أحمو.- [د.م.] : منشورات ميدي1تي في، 2018.-

1 مج. (134 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO1002.- ردمك 9789920719001

اإلعالم العربي

302.2 2018-474
اجبارة، حمد الله

ديناميته،  : مطبوع]  [نص  الصفي  البيداغوجي  التواصل 
ومنقحة.- اجبارة.- ط. 2 مزيدة  الله  / حمد  أسسه، ومعوقاته 
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (فاس : مطبعة أميمة) .- 1 مج. (154

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO0351.- ردمك 9789920350747

التواصل البيداغوجي

302.2 2018-475
تشنغيوي، لوو

فن إدارة المؤسسات [نص مطبوع] / لوو تشنغيوي؛ ترجمة
المنارة شادي محمود.- بكين : تنجل الشعبية المحدودة للنشر 

للنشر، 2018.- 1 مج. (367 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO0631.- ردمك 978-9954-9738-8-2

التواصل

302.22 2018-476
القرائية من أجل التأهيل [نص مطبوع].- [د.م.] : [د.ن.]،

2018.- 1 مج. (116 ص.)
إق 2018MO1430.- ردمك 978-9954-26-048-7

محاربة األمية - - المغرب

302.224 2018-477
شيبوب، حميد

آليات اكتساب الكفاءة التواصلية الشفهية [نص مطبوع] /
حميد شيبوب.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (فاس : مطبعة أميمة) .-

1 مج. (202 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO0086.- ردمك 978-9920-35-000-6

التواصل الشفهي

302.23 2018-478
الشيخ، عبد الله

التواصل واإلشهار في عصر الصورة [نص مطبوع] : مقاربة
التشكيلي، الفكر  الله الشيخ.- [د.م.] : جمعية  وسائطية / عبد 

2018.- 1 مج. (394 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO5434.- ردمك 9789920367646

التواصل - - آليات

302.23 2018-479
العومري، سعيد

/ سعيد [نص مطبوع]  اإلذاعي وتقنياته  اإلعالم  مفاهيم 
(مطبعة  2018 اإلعالمي،  التدريب  مركز   : [د.م.]  العومري.- 
باأللوان؛ 21 سم ) : غالف مزيّن  . (140ص.  قرطبة).- 1 مج 

إق 2018MO0886.- ردمك 978-9920-35-185-0
اإلعالم اإلذاعي

302.23 2018-480
غودار، إلزا

أنا أوسيلفي إذن أنا موجود [نص مطبوع] : تحوالت األنا في
: البيضاء  الدار  بنكراد.-  إلزا غودار؛ سعيد   / االفتراضي  العصر 
للكتاب، 2018.- 1 مج. (215 ص.)؛ 22 سم الثقافي  المركز 

إق 2018MO3303.- ردمك 978-9954-9872-5-4
الوهم االفتراضي

302.23 2018-481
ملوك، عبد القادر

حجاجية الخطاب اإلعالمي [نص مطبوع] : أطر نظرية ونماذج
تطبيقية / عبد القادر ملوك.- الرباط : دار االمان، 2018.- 1 مج.

(327 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO3821.- ردمك 9789954701959

اإلعالم

302.23 2018-482
اإلعالم الجديد ومستقبل الصحافة الورقية [نص مطبوع] /
: مطبعة (أكادير  [د.ن.]، 2018   : [د.م.]  المنتاح.-  العزيز  عبد 

الغالف مصور؛ 20 سم  : .- 1 مج.( 197 ص.)  المنار) 
إق 2018MO0463.- ردمك 978-9920-35-101-0

اإلعالم الجديد

302.2303 2018-483
المغرب. الفيدرالية الوطنية للجمعيات األمازيغية

الوطنية الفيدرالية   / مطبوع]  [نص  اإلعالم  وسائل  معجم 
مج.  1  -.2018 [د.ن.]،   : [د.م.]  األمازيغية.-  للجمعيات 

إق 2018MO3026.- ردمك 9789954958261
وسائل اإلعالم - - معجم

302.234 2018-484
بابان، بيير

لغة و ثقافة وسائل االتصال [نص مطبوع] / بيير بابان.- بني
مالل : فالية، 2018.- 1 مج. (206 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

22 سم
إق 2018MO2241.- ردمك 978-9954-764-06-0

وسائل االتصال

303.4 2018-485
العلمي، الخمار

المجتمع وتحول القيم [نص مطبوع] : حوارات حول تحوالت و
أحداث المغرب المعاصر / الخمار العلمي.- فاس : مقاربات للنشر
و الصناعات الثقافية، 2018.- 1 مج. (207 ص.) : غالف مزين؛

24 سم.- (حوارات)
إق 2018MO2493.- ردمك 978-9954-751-71-8

التحول اإلجتماعي

303.44 2018-486
باجو، حميد

[نص المعقدة  التطورية  لألنظمة  العامة  النظرية  في 
مطبوع] / حميد باجو.- الرباط : دار التوحيدي، 2018.- 1 مج.

(369 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.
إق 2018MO0307.- ردمك 978-9954-660-48-5

األنظمة التطورية

303.440964 2018-487
حيمر، عبد السالم (....-2008)

سياقات المغرب المعاصر [نص مطبوع] : مناوالت ومساءالت
/ عبد السالم حيمر.- فاس : منشورات مقاربات، 2018.- 1 مج.

(124 ص.)؛ 24 سم.- (دراسات)
إق 2018MO3492.- ردمك 978-9920-9608-1-6

التحول اإلجتماعي

303.482 2018-488
العامري، مصطفى
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ثقافة الحوار في التربية والتكوين [نص مطبوع] / مصطفى
العامري.- فاس : مقاربات، 2018.- 1 مج. (109 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO3316.- ردمك 978-9920-9608-0-9

حوار الثقافات

303.482 2018-489
المرزوقي، أبو يعرب

ضرورة الصلح بين الحضارتين الحديثتين لبناء المستقبل
التوحيد : حركة  الرباط  المرزوقي.-  يعرب  ابو   / [نص مطبوع] 
واالصالح، 2018.- 1 مج. (39 ص.)؛ 20 سم.- (سلسلة ندوات

علمية)
إق 2018MO3304.- ردمك 978-9920-9607-0-0

التعايش الثقافي

303.482 2018-490
بوعباني، ادريس

[نص والكونية  المحلية  بين  المغربي  الثقافي  التنوع 
للثقافة األكاديمي  المركز   : بوعباني.- فاس  إدريس   / مطبوع] 
والدراسات المغاربية والشرق أوسطية والخليجية، 2018.- 1 مج.

(351 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO2915.- ردمك 978-9920-36-066-1

التنوع الثقافي

303.482 2018-491
بوعباني، ادريس

/ [نص مطبوع]  الثقافي  التنوع  المغربي حول  الخطاب 
إدريس بوعباني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (فاس : طارق بيرو) .-

1 مج. (139 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO0839.- ردمك 978-9920-710-00-8

التنوع الثقافي

303.482 2018-492
بوعباني، ادريس

الظواهر المؤسسة للتنوع الثقافي بالمغرب [نص مطبوع]
Tariq  Bureau، [د.ن.]   : فاس  [د.م.]؛  بوعباني.-  إدريس   /

24 سم مزين؛  غالف   : (158 ص.)  مج.   2018.-  1
إق 2018MO0840.- ردمك 978-9920-710-01-5

التنوع الثقافي

303.482 2018-493
ليمام، مراد

سؤال الهوية في نظام الخطاب العربي [نص مطبوع] :
مأزق األصل في األنطولوجيا اإلسالمية / مراد ليمام؛ تقديم د.
ادريس مقبول.- الدار البيضاء : أفريقيا الشرق، 2018.- 1 مج.

(103 ص.) : غالف مزين؛ 22 سم
إق 2017MO4078.- ردمك 978-9954-685-56-3

الهوية

303.4820964 2018-494
الجمعية المغربية للبحث التاريخي. األيام الوطنية (23؛

27-28-29 أكتوبر 2018؛ الرباط)
: استلهام ألساليب تدبير المغاربة لالختالف [نص مطبوع] 
التعايش وقبول اآلخر : أعمال األيام الوطنية الثالثة والعشرين /
تنسيق لطيفة الكندوز، الوافي نوحي؛ [تنظيم الجمعية المغربية
للبحث التاريخي].- [د.م.] : الجمعية المغربية للبحث التاريخي،
2018 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (319 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
إق 2018MO0471.- ردمك 978-9920-9509-0-9

التعددية الثقافية

303.482550468 2018-495
لهي، ثريا

التبادل العلمي بين بالد فارس واألندلس [نص مطبوع] /
ثريا لهي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1

مج. (148 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO0454.- ردمك 978-9954-722-60-2

اإلستعارة اللغوية

303.484 2018-496
مونزان، ماري جوزي

الكلمات والصور واألزمنة من أجل راديكالية مصادرة 
ترجمة سعيد موندزان؛  جوزي  ماري   / مطبوع]  [نص  مغايرة 
للطباعة رقراق  أبي  دار   : الرباط  زرنين.-  محمد  الحنصالي؛ 
: غالف مزين؛ 23 سم.- والنشر، 2018.- 1 مج. (161 ص.) 

(ترجمات)
إق 2018MO4259.- ردمك 978-9920-9678-1-5

الراديكالية

303.49 2018-497
كرام، زهور (1961-....)

المستقبلية عند "المهدي الرؤية  التنويري في  الفكر 
: [د.م.]   -.2 كرام.- ط.  زهور  د.   / مطبوع]  [نص  المنجرة" 
[د.ن.]، 2018 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (120 ص.) :

غالف مصور؛ 23 سم
إق 2018MO3889.- ردمك 978-9920-36-321-1

الفكر العربي

303.4964 2018-498
حاجي، البكاي

[نص المغرب  المعاصرة في  الديموغرافية  التحوالت   
مطبوع] / البكاي حاجي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (97

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2017MO2302.- ردمك 9789954287309

تحوالت ديموغرافية - - المغرب

303.6230964 2018-499
بولوز، عمر

الجوع بين سؤال  المغربية  اإلحتجاجية  الحركة  مسار 
/ عمر للمجتمع؟  يفكر  : من  العدالة [نص مطبوع]  ومطلب 
بولوز.- [د.م.] : [عمر بولوز]، 2018 (مكناس : مطبعة وراقة

سجلماسة الزيتون) .- 1 مج. (69 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO2451.- ردمك 978-9920-35-906-1

مطالب العدالة اإلجتماعية - - المغرب

303.625 2018-500
الشتيوي، عبد اللطيف (1974-....)

أطروحة تحت المجهر [نص مطبوع] : المغرب بين تفجيرات
une thèse recherchée : le Maroc = البيضاء والربيع الريفي
entre les attentats de Casablanca et le printemps de
Rif  = una tesis  perseguida :  Marruecos entre  los
/  atentados de Casablanca y la  primavera Rifeña
الشتيوي عبد اللطيف.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (تطوان : مطبعة

الخليج) .- 1 مج. (34-20 ص.) : غالف مص.؛ 21 سم
إق 2018MO0772.- ردمك 978-9920-35-159-1

اإلرهاب - - المغرب

303.625 2018-501
رغاي، سعاد

/ سعاد [نص مطبوع]  الحرية  أنا واإلرهاب وأفول أحالم 
رغاي.- الدارالبيضاء : دار الثقافة، 2018.- 1 مج. (111 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO0729.- ردمك 978-9954-613-58-0

اإلرهاب

303.66 2018-502
التويجري، عبد العزيز بن عثمان (1950-....)
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: مطبوع]  [نص  المعاصر  العالم  في  السالم  معوقات 
Impediments to peace in today's = المخاطر والتحديات
world : dangers and challenges = Obstacles à la paix
/  dans  le  monde  d'aujourd'hui  :  risques  et  défis
إيسيسكو،  : الرباط  التويجري.-  بن عثمان  العزيز  الدكتور عبد 

: غالف مزين؛ 20 سم 2018.- 1 مج. (28-55 ص.) 
إق 2017MO5040.- ردمك 9789981266438

السالم

304.23 2018-503
الرجواني، عصام

ديناميات الفضاء العمومي [نص مطبوع] : دراسة في أسس
االنتقال المدني في المنطقة العربية / ذ. عصام الرجواني؛ تقديم أ.
االجتماعية للدراسات  أبحاث  مركز   : الرباط  بنيس.-  د. سعيد 
: غالف مزين؛ 24 واإلستراتيجية، 2018.- 1 مج. (117 ص.) 

سم.- (سلسلة دراسات استراتيجية؛ 1)
إق 2018MO0745.- ردمك 9789920953603

الفضاء العمومي

304.23 2018-504
المجال العام [نص مطبوع] : من المفهوم إلى التداول : نحو
العام مصطفى اإلشراف  / مجموعة مؤلفين؛  متعدية  مقاربات 
المرابط، خالد حاجي؛ رئيس التحرير جميلة تلوت.- الرباط : مركز
مغارب للدراسات في االجتماع اإلنساني، 2018.- 1 مج. (136

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (سلسلة مغارب. كتاب؛ 1)
إق 2018MO0137.- ردمك 9789920350211

المجال العام

304.6 2018-505
دوار أوالد مسعود [نص مطبوع] : إقليم قلعة السراغنة / زينب
[وآخرون].- بويربيتان...  صالح  عيشان،  المصطفى  مبسوط، 
مراكش : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بمراكش جمعية جيوتنمية،
2018 (مراكش : المطبعة و الوراقة الوطنية) .- 1 مج. (48 ص.)
: غالف مزين؛ 21 سم.- (سلسلة دوار تحت المجهر؛ 1، 2605-

(5988
إق 2017MO5391.- ردمك 978-9954-9843-0-7

المغرب - - أحوال اجتماعية

304.609640902 2018-506
اجميلي، حميد

العصر بالمغرب األقصى خالل  الديموغرافية  المسألة 
الوسيط، ق.6-8 .هـ /12 ـ 14 م. [نص مطبوع] : مؤشرات
إحصائية حول االقتصاد والتمدين / حميد اجميلي؛ تقديم محمد
الغرايب.- الرباط : منشورات الزمن، 2018.- 1 مج. (222 ص.)؛

24 سم.- (سلسلة شرفات؛ 97)
إق 2018MO0074.- ردمك 9789954987308

النمو الديموغرافي - - المغرب

304.8 2018-507
أشهبون، قاسم (1961-....)

لهجرتنا حكايات... [نص مطبوع] / قاسم أشهبون.- الرباط :
مجلس الجالية المغربية بالخارج، 2018 (الرباط : دار أبي رقراق)

.- 1 مج. (129 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO0851.- ردمك 9789954669341

الهجرة - - المغرب

304.82 2018-508
حركاتي، بوشعيب (1950-....)

: Immigration et patrie = [نص مطبوع] الهجرة والوطن
بوشعيب  /  1955 2017ـ  مغربي  مهاجر  أحداث  ألهم  سرد 
حركاتي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج . (167 ص. ) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO4731.- ردمك 9789954681091

الهجرة

304.840644204 2018-509
منصوري، الحسان

جوانب من تاريخ الهجرة من منطقة واد نون إلى أوروبا
/ الحسان منصوري.- ما بين 1960-2010 م [نص مطبوع] 
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : شمس برانت) .- 1 مج. (143

ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO2987.- ردمك 978-9920-9563-1-4

الهجرة - - تاريخ

305.23 2018-510
المعزوزي، سعيد عيسى

أثير الشباب [نص مطبوع] : دليل مبدئي كتيب يسهل قرائته في
أقل من 30 دقيقة لكن حمولته اإلعالمية فعالة ألزيد من 8760
ساعة / سعيد عيسى المعزوزي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج.

(38 ص.)؛ 17 سم
إق 2018MO0254.- ردمك 978-9920-35-049-5

الشباب - - الصحافة

305.2350964 2018-511
سال المستقبل

: المواطنة للشباب بسال [نص مطبوع]  دليل المشاركة 
المرتكزات وآليات الترافع : 2018 / سال المستقبل.- سال : جمعية
سال المستقبل، 2018 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (63

ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2018MO0407.- ردمك 978-9954-9182-8-9

المشاركة السياسية

305.242 2018-512
من أجل فعل شبابي مبدع ومندمج [نص مطبوع] : تقرير
تركيبي ألشغال الجامعة الجهوية الصيفية للشباب أيام 07و 08و
09شتنبر و اليوم الدراسي الجهوي يوم 20 أكتوبر 2018.- سال :
جمعية سال المستقبل، 2018 (الرباط : مطبعة الرباط نت) .-

1مج. (80 ص.)
إق 2019MO0211.- ردمك 9789920983419

الشباب - - أحوال اجتماعية

305.3 2018-513
بنعياش، عمر

دور االعالم التلفزي العمومي في إحقاق المساواة بين
الجنسين [نص مطبوع] : القناتان األولى والثانية نموذجا / إنجاز
الرامي؛ الوهاب  عبد  الدكتور  مراجعة  بنعياش؛  عمر  الدكتور 
بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق االنسان.- [الرباط] :
المركز المغربي للدراسات واألبحاث في حقوق االنسان، 2018

(Cana Print).- 1 مج. (147 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO4853.- ردمك 978-9954-99-898-4

اإلعالم المرئي - - المغرب

305.3 2018-514
ماسي، إريك

مابعد المجتمعات الذكورية [نص مطبوع] : محاولة إلرساء
تقديم القاسمي؛  إريك ماسي؛ ترجمة كنزة   / النوع  نظرية في 
عائشة بلعربي.- الدار البيضاء : مكتبة باب أنفا، 2018.- 1 مج.

(240 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO3312.- ردمك 9789920361866

علم اإلجتماع - - الذكورية

305.4 2018-515
السهلي، علي (1939-....)

المرأة الفيجيجية [نص مطبوع] : مراحل اإلنفتاح والتطور /
علي السهلي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (وجدة : مطبعة عين) .- 1

مج. 121 ص. ) : غالف مصور؛ 20 سم
إق 2018MO0901.- ردمك 978-9920-35-195-9

النساء

305.4 2018-516
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واألسرة والمرأة  التضامن  وزارة  المغربية.  المملكة 
اإلجتماعية والتنمية 

الخطة الحكومية للمساواة [نص مطبوع] : إكرام 2، 2017-
plan gouvernemental pour l'égalité = 2021 / وزارة
التضامن والمرأة واألسرة والتنمية اإلجتماعية.- الرباط : وزارة
التضامن والمرأة واألسرة والتنمية اإلجتماعية، 2018.- 1 مج .

(99 ص. ) : غالف باأللوان؛ x 18 24 سم
إق 2018MO5477.- ردمك 978-9920-9782-1-7

المساواة بين الجنسين

305.4 2018-517
المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان (الدار البيضاء)

/ [نص مطبوع]  للمغرب  المنظمة والممارسة اإلتفاقية 
Parallel report to = تنسيق المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان
the  sixth  periodic  report  of  Morocco  on  the
implementation of the international convenant on
civil  and political  rights  submitted  to  the  human
rights.- [د.م.] : منظمة حقوق األنسان، 2018.- 1 مج. (84-85

ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2018MO2161.- ردمك 978-9920-35-729-6

إتفاقية حقوق اإلنسان

305.4 2018-518
محسن، مصطفى (1947-....)

مقاربة نحو   : مطبوع]  [نص  واإلختالف  الثقافة  في 
سوسيوثقافية نقدية للمسألة النسائية / مصطفى محسن.- الدار
البيضاء؛ بيروت : المركز الثقافي العربي، 2018.- 1 مج. (176

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2017MO4947.- ردمك 978-9954-705-20-9

المسألة النسائية - - علم اإلجتماع

305.4 2018-519
الدار (2016؛  النسائية  الزعامات  حول  دراسي  يوم 

البيضاء)
أعمال اليوم الدراسي حول الزعامات النسائية، الخميس
Actas  de  la  jornada  sobre  El  =  2016 أكتوبر   13
حول البحث  مختبر   / مطبوع]  [نص   liderazgo  femenino
المغرب والعالم اإليبيري واإليبيروأمريكي؛ تنسيق رجاء داكر.- الدار
اإليبيري والعالم  المغرب  حول  البحث  مختبر   : البيضاء 
(ندوات) (116-118 ص.).-  واإليبيروأمريكي، 2018.- 1 مج. 

إق 2018MO1970.- ردمك 978-9920-35-615-2

305.4 2018-520
اللغة والمرأة والتنمية [نص مطبوع] / إعداد وتنسيق محمد
Langue ,  f emme  e t  = مر  ع ن ب ة  ز ن ك ضي,  را ل ا
développement.- الرباط : معهد الدراسات واألبحاث للتعريب،

2018.- 1 مج.(91-29 ص.)
إق 2016MO5371.- ردمك 97-000008-9954-9587-5-9

اللغة - - المرأة - - التنمية

305.4 2018-521
فاطمة المرنيسي [نص مطبوع] : مالمح من مشروعها الفكري
بديعة العلمية  اللجنة  بديعة الطاهري؛  / تنسيق وتقديم  واألدبي 
الطاهري، ربيعة معروفي، رابعة سوساني..- أكادير : كلية اآلداب
والعلوم النسانية -جامعة ابن األزهر، 2018.- 1 مج. (160 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO4574.- ردمك 978-9954-508-74-9

المساواة بين الجنسين

305.409645 2018-522
شبكة نساء األطلس (تافياللت)

[نص الراشدية  إقليم  في  المرأة  ضد  العنف  ظاهرة 
األطلس نساء  إعداد شبكة  من   / دراسة موضوعية   : مطبوع] 
للتنمية الوطنية  المبادرة  مع  بشراكة  2015-2016؛  تافياللت 
البشرية.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الراشدية : مؤسسة الراوي
للتجارة والخدمات) .- 1 مج. (84 ص.) : غالف مزين باأللوان؛ 24

سم
إق 2017MO5086.- ردمك 978-9954-99-995-0

العنف ضد النساء - - الراشيدية (المغرب)

305.42 2018-523
ابن محمود، السعدية

المرأة المغربية والتاريخ الوطني [نص مطبوع] : إشكالية
الفعل النسائي بين التاريخ العالم والتاريخ المدرسي / السعدية ابن
محمود.- [الرباط] : المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء
جيش التحرير، 2018 (نيكوس كوم).- 1 مج. (190 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
إق 2018MO1893.- ردمك 978-9954-675-53-3

حركات التحرير الوطنية

305.42 2018-524
الكشك، خديجة

المرأة والحضارة [نص مطبوع] / دة. خديجة كشك.- [د.م.] :
مكتبة أم سلمى الثقافية، 2018 (تطوان : مكتبة الخليج العربي)

.- 1 مج. (71 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2018MO2300.- ردمك 978-9954-728-18-5

المرأة - - أحوال اجتماعية

305.7 2018-525
أدرداك، شريف

إشكالية األقليات اللغوية بالمغرب : أمازيغية صنهاجة سراير
نموذجا [نص مطبوع] / شريف أدرداك.- طنجة : منشورات مجلة
تيدغين لألبحاث األمازيغية والتنمية، 2018.- 1 مج. (150 ص.).-

(منشورات مجلة تيدغين لألبحاث األمازيغية والتنمية؛ 2)
إق 2018MO2679.- ردمك 978-9920-9553-0-0

األقليات اللغوية

305.8 2018-526
مؤسسة ذاكرة األندلسيين

القضية الموريسكية والقانون [نص مطبوع] : الندوة الدولية
الثانية / مؤسسة ذاكرة األندلسيين؛ كوثر العمري، رحمة الحضري،
محمد نجيب لوباريس.- الرباط : مركز ذاكرة األندلسيين للنشر،
سم..-  24 مزين؛  غالف   : ص.)   156-139) مج.   1  -.2018

(2 للنشر؛  األندلسيين  ذاكرة  مركز  (منشورات 
إق 2018MO2075.- ردمك 97-000008-9920-35-675-6

تاريخ األندلس

305.8 2018-527
منير، لحسن

أسرار إنفلونزا العنصرية [نص مطبوع] : كيف تتخلص من
عالم وأحاسيس العنصرية والكراهية في حياتك إلى األبد / لحسن
المطبعة  : (مراكش   2018 [د.ن.]،   : [د.م.]   -.2 ط.  منير.- 
والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (251 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم

إق 2017MO5530.- ردمك 978-9920-32-394-9
العنصرية

305.89 2018-528
الحاحي، رشيد

الهوية وقضايا األمازيغية واإلسالم السياسي والحريات
[نص مطبوع] / تأليف رشيد الحاحي.- الدار البيضاء؛ ورززات :
شركة دي إير أ ميديا، 2018 (الراشيدية : مطبعة بنلفقيه) .- 1

مج. (107 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO0761.- ردمك 978-9920-9540-0-6

الهويات الثقافية - - المغرب

306 2018-529
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الشارف، الطيب
الثقافات حوار  في  المغربية  الثقافة  إسهامات 
والحضارات [نص مطبوع] / الطيب الشارف.- [د.م.] : [د.ن.]،
2018 (فاس : أنفو برانت للطباعة و النشر) .- 1 مج. (193 ص.)

: غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO0814.- ردمك 978-9920-35-170-6

حوار الثقافات

306 2018-530
الهيشو، عبد الواحد

: [نص مطبوع]  العنصرة  المغربية وملحمة  أنجرة  تاريخ 
أخوين، 2018 : سليكي  الهيشو.- طنجة  الواحد  عبد   / دراسة 
(المطبعة والوراقة الوطنية).- 1 مج. (196 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
بيبليوغرافيا : ص 191-195 .- إق 2018MO2687.- ردمك -978-9954

722-93-0
الثقافة - - المغرب

306 2018-531
بنصر العلوي، عبد الله (1949-....)

من إبداع المثاقفة ومثاقفة اإلبداع إلى ثقافة الحوار
والسالم [نص مطبوع] : أبحاث ومتابعات وكلمات وشعراء / عبد
الله بنصر العلوي.- [د.م.] : [د.ن.]، إق 2018 (فاس : مطبعة
باأللوان؛ 24 انفوـ برانت) .- 1 مج. (239 ص.) : غالف مزيّن 
سم.- (في صحبة مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية؛ 2)

إق 2018MO0566.- ردمك 978-9920-9518-0-7
ثقافة الحوار - - اإلبداع

306 2018-532
عارف، أحمد

: الممارسة الثقافية والجمعوية بالمغرب [نص مطبوع] 
مقاربة سوسيو ثقافية / أحمد عارف.- الدار البيضاء : إديسيون
بلوس، 2018.- 1 مج. (150 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2018MO0904.- ردمك 9789954699201
الثقافة - - المغرب

306 2018-533
لبيتي، محمد

في دراسة   : مطبوع]  [نص  والعالمية  الخصوصية  ثنائية 
برينت، dيميس   : خريبكة  لبيتي.-  محمد   / والبدائل  المفاهيم 

سم  22 (118 ص.)؛  مج.   1  -.2018
إق 2018MO4769.- ردمك 978-9920-36-555-0

الخصوصية الثقافية - - المغرب

306.096 2018-534
البيظان في مرآة الرحالة والمستكشفين [نص ثقافة 
السبت العيون  بمدينة  نظمت  ثقافية  ندوة  أشغال   : مطبوع] 
03دجنبر 2016؛ تنسيق إبراهيم الحيسن.- العيون : منشورات
بالعيون، 2018.- 1 مج. الحسانية  األبحاث  و  الدراسات  مركز 

: غالف مزين؛ 21 سم (148 ص.) 
إق 2018MO4409.- ردمك 978-9920-36-542-2

البيظان

306.2091767 2018-535
غليون، برهان (1945-....)

حول أزمة المجتمعات العربية [نص مطبوع] : حوار مفتوح
في الحداثة والديمقراطية واإلسالم / برهان غليون.- الدار البيضاء،
بيروت : المركز الثقافي للكتاب للنشر والتوزيع، 2018.- 1 مج.

(191 ص.) : غالف مزين باأللوان؛ 22 سم
إق 2018MO0071.- ردمك 978-9954-9872-1-6

الحداثة (علم اجتماع)

306.20964092 2018-536

إلى مدخل   : مطبوع]  [نص  السياسي  الحقل  مساءلة 
العطري، عبد الرحيم  تنسيق عبد   / سوسيولوجيا حسن قرنفل 
الغني زياني.- فاس : منشورات مقاربات، 2018.- 1 مج. (168

ص.)؛ 24 سم.- (دراسات)
إق 2018MO0796.- ردمك 978-9954-751-32-9

علم االجتماع السياسي

306.36 2018-537
القرطبي، عبد الله

في سوسيولوجية الشغل [نص مطبوع] / عبد اللـه القرطبي؛
مراجعة وتقديم ذة. يمينة ميري، ذ. محمد عبد الخلقي.- مراكش :
الوطنية).- 1 مج. (223 (المطبعة والوراقة  فضاء آدم، 2018 

باأللوان؛ 24 سم ص.) : غالف مزيّن 
إق 2018MO1794.- ردمك 978-9920-9507-3-2

الشغل - - سوسيولوجيا

306.3620960904 2018-538
الناجي، محمد (1949-....)

جند وخدم وسراري [نص مطبوع] : الرق في المغرب / محمد
الناجي؛ ترجمة محمد الغرايب.- بني مالل : دار فالية، 2018.- 1

مج. (286 ص.)؛ 21 سم
بيبليوغرافيا : ص. 273-280 .- إق 2018MO0045.- ردمك -978-9954

54-764-01-05
التاريخ اإلجتماعي - - المغرب

306.4 2018-539
أوريد، حسن (1962-....)

من أجل ثورة ثقافية بالمغرب [نص مطبوع] / حسن أوريد.-
[د.م.] : توسنا، 2018 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .-

1 مج. (342 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO1198.- ردمك 9789981854932

الثقافة

306.4 2018-540
الناضي، بدر الدين

الشعوذة أم الجرائم [نص مطبوع] : خلق الضحية / بدر الدين
الناضي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (74 ص.) : غالف مص.؛

21 سم
.- إق 2018MO3289.- ردمك -978-9920-36 ببليوغرافيا: ص. 73 

174-3
الشعوذة - - الدجل - - السحر

306.4 2018-541
عزيز، خديجة

جوانب من الثقافة األمازيغية المعاصرة [نص مطبوع] /
خديجة عزيز.- الرباط : المعهد الملكي للثقافة األمازيغية، 2018.-

1 مج. (140 ص.) : غالف مص.؛ 24 سم.- (دراسات؛ 69)
بيبليوغرافيا : ص. 137-138 .- إق 2018MO2440.- ردمك -978-9920

35-901-6
الثقافة األمازيغية - - الهويات الثقافية - - التراث الثقافي - - الفترة

المعاصرة - - المغرب

306.40710648 2018-542
توثيق النصوص الشفهية للتراث الشعبي الفني بواحة
الجرف تافياللت [نص مطبوع] : مساهمة في التأريخ وحفظ
الذاكرة / جمع وتحقيق المصطفى عميمي؛ تنسيق عبد الرحيم
رزوقي.- [الرشيدية] : جمعية فضاء النخيل للتنمية وتدوين التراث

المحلي الجرف، 2018.- 1 مج. (219 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO0518.- ردمك 978-9920-35-107-2

التراث الشعبي

306.42 2018-543
عمراوي، مصطفى
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الكائن العارف من الوعي إلى اإلبداع [نص مطبوع] / تأليف
مصطفى عمراوي.- [د.م.] : [.د.ن.]، 2018.- 1 مج. (225 ص.)؛

20 سم
إق 2018MO2453.- ردمك 978-9920-35-907-8

السلوك االجتماعي

306.42 2018-544
يقطين، سعيد (1955-....)

اللغة، الثقافة، المعرفة [نص مطبوع] : إشكاالت ورهانات /
سعيد يقطين.- الرباط : الدار المغربية العربية، 2018.- 1 مج.

(232 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (سلسلة دراسات)
إق 2018MO3733.- ردمك 978-9920-9508-1-7

الثقافة

306.420830964 2018-545
حدية، المصطفى (1953-....)

[نص المعرفة  مجتمع  في  االندماج  وتحديات  الشباب 
مطبوع] / المصطفى حدية.- [الرباط] : [وزارة الثقافة]، 2018

(الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (175 ص.)؛ 24 سم
ببليوغرافيا ص. 169-174 .- إق 2018MO0440.- ردمك -978-9954

721-02-5
الشباب - - التعليم - - المغرب

306.43 2018-546
حمراوي، بوشعيب

: [د.م.]  بوشعيب حمراوي.-   / [نص مطبوع]  رسائل تربوية 
[د.ن.]، 2018 (الرباط : مطبعة دار القلم) .- 1 مج. (150 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO5019.- ردمك 978992036631

التربية

306.44 2018-547
بوالزيت، الحسين

ماست [نص مطبوع] : دينامية قبيلة أمازيغية / الحسين بوالزيت.-
الرباط : دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع، 2018.- 1 مج.

(141 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO5770.- ردمك 978-9920-36-853-7

الثقافة األمازيغية

306.44 2018-548
خلفي، عبد السالم

سؤال األمازيغية بالمغرب [نص مطبوع] / من اإلقصاء إلى
للثقافة الملكي  المعهد   : الرباط  الترسيم؛ عبد السالم خلفي.- 
(منشورات األمازيغية، 2018.- 1 مج. (148 ص.)؛ 24 سم.- 

وأبحاث؛ 65) دراسات  األمازيغية.  للثقافة  الملكي  المعهد 
بيبليوغرافيا : ص. 143-148 .- إق 2018MO0352.- ردمك -978-9954

28-252-6
الثقافة األمازيغية

306.44 2018-549
رجواني، عبد النبي

الهوية واللغة [نص مطبوع] : أهواء وتداعيات اآلن وهنا / عبد
النبي رجواني.- الرباط : منشورات الفكر، 2018.- 1 مج. (323

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (دراسات وأبحاث)
إق 2018MO3949.- ردمك 978-9920-36-331-0

اللغة

306.44964 2018-550
(2017؛ والتعليم  اللغة  العصر،  وقضايا  اللغة  مؤتمر 

أكادير)

[نص اللغة  وتعليم  التعليم  لغة  بين  اللغوية  السياسة 
مطبوع] : أبحاث محكمة منتقاة من المؤتمر الدولي حول اللغة
وقضايا العصر : اللغة والتعليم / الذي نظمه مختبر القيم والمجتمع
والتنمية بجامعة ابن زهر؛ تقديم وتنسيق د. محمد الغازي.- أكادير :
جامعة ابن زهر. مختبر القيم والمجتمع والتنمية، 2018 (الرباط :
مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (366 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2018MO2933.- ردمك 978-9954-508-71-8

اللغة والتعليم

306.461 2018-551
خرازي، عزيزة

: مطبوع]  [نص  الصحة  وأنثروبولوجيا  سوسيولوجيا 
أطروحات نظرية / د. عزيزة خرازي؛ تقديم البروفيسور محمد
البياز.- فاس : مقاربات للنشر والصناعات الثقافية، 2018.- 1

مج. (182 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (سوسيولوجيا)
إق 2018MO0643.- ردمك 978-9954-751-28-2

علم االجتماع الطبي

306.48096417 2018-552
ابن يسف

مؤسسة سيدي مشيش العلمي والفنان أحمد بن يسف
في خدمة الفن والثقافة والقنيطرة [نص مطبوع] / ابن
يسف.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (96 ص.) : غالف مزين؛

24 سم.- (مؤسسة سيدي مشيش العلمي؛ 36)
إق 2017MO1765.- ردمك 9789954285404

سيدي مشيش العلمي - - المغرب

306.4810964 2018-553
نرايس، حسن

بحال الضحك [نص مطبوع] : السخرية والفكاهة في التعبيرات
الفنية المغربية : مقاربات نقدية / حسن نرايس.- [د.م.] : [د.ن.]،
2018 (مطبعة ليمورية).- 1 مج. (71 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم

إق 2018MO2007.- ردمك 978-9920-35-637-4
السخرية

306.4870964 2018-554
بلحسين، سعاد

األلعاب التقليدية بجهة بني مالل خنيفرة [نص مطبوع] :
[بني بلحسين.-  / سعاد  والرمزية  المادية  والوظائف  الطقوس 
والتنمية والثقافة  والتراث  التاريخ  في  البحث  مختبر   : مالل] 
مزين؛ 24 سم : غالف  (206 ص.)  مج.   1 الجهوية، 2018.- 

إق 2017MO1841.- ردمك 978-9954-28566-4
األلعاب التقليدية

306.6 2018-555
[نص المغرب، 2017-2016  الدينية في  الحالة  تقرير 
مطبوع] : تقرير / المدير المسؤول امحمد الهاللي؛ تحرير صالح
الرباط : الرجواني...[وآخرون].-  الحسن حما، عصام  النشاط، 
مركز المغربي للدراسات واألبحاث المعاصرة، 2018.- 1 مج.

(296 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO2858.- ردمك 9789954968222

الدين والدولة

306.81 2018-556
كيالي، ميادة

في الزواج   : مطبوع]  [نص  النساء  على  الهيمنة  هندسة 
حضارات العراق ومصر القديمة / ميادة كيالي.- الدار البيضاء :
المركز الثقافي للكتاب، 2018.- 1 مج. (397 ص.) : غالف مزين؛

24 سم
إق 2018MO1872.- ردمك 978-9954-705-30-8

الزواج - - العراق

306.85 2018-557
الحسيني، عبد الواحد
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وحل وقائي  تدبير   : مطبوع]  [نص  األسري  اإلرشاد  دليل 
استباقي / عبد الواحد الحسيني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (مكناس
: مطبعة التميز) .- 1 مج. (182 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم.- (سلسلة األسرة والمجتمع؛ 1)
إق 2017MO4788.- ردمك 978-9954-9729-2-2

اإلرشاد األسري

307.12160964 2018-558
المرصد الحضري لسال

: التقرير السنوي للمرصد الحضري لسال [نص مطبوع] 
2017-2018 : يعنى هذا التقرير بمتابعة الشأن الحضري عموما،
Le Rapport  Annuel  de = بشكل خاص الكبرى  وفي سال 
l'observatoire urbain de Salé : 2017-2018 / المرصد
الحضري لسال؛ تحت إشراف محمد بهضوض.- سال : جمعية سال
المستقبل، 2018 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (149

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO0591.- ردمك 978-9954-9182-9-6

التهيئة الحضرية - - سال - - المغرب

307.14120964 2018-559
[نص الترابية  التنمية  واألبحاث في  الدراسات  ملفات 
Dossiers  des  Etudes  et  =  1  : رقم  ملف   : مطبوع] 
Recherches en Développement Territorial : Dossier
n° 1؛ تنسيق د. بودواح امحمد، أحمو عرشان.- [د.م.] : مختبر
الدراسات واألبحاث في التنمية الترابية، 2018.- 1 مج. (48 ص.)

: غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO3936.- ردمك 978-9920-36-330-3

التنمية الترابية - - المغرب

307.72 2018-560
بل العافية، ابراهيم

الجماعة الترابية سيدي رضوان بين الماضي والحاضر
[نص مطبوع]. الجزء الثاني : التاريخ ـ اإلنسان ـ المجال / ابراهيم
بل العافية.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : مطابع الرباط نت)

.- 1 مج. (232 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO2117.- ردمك 978-9920-35-705-0

الجماعات الترابية

307.72 2018-561
لكريط، عبد الرزاق

اإلثنولوجيا والعرف والدين [نص مطبوع] : الثابت والمتحول
عبد  / الوسطى  ملوية  لقبائل حوض  المجتمعية  الخصائص  في 
الرزاق لكريط.- فاس : دار النشر النماء الحديثة، 2018 (آنفو-

برانت).- 1 مج. (231 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2018MO0336.- ردمك 978-9954-9895-2-4

اإلنثروبولوجيا - - العرف و الدين - - قبائل حوض ملوية الوسطى

307.740961 2018-562
إعادة تشكيل وتنمية المجاالت البيحضرية بحوض البحر
األبيض المتوسط [نص مطبوع] : رؤى متقاطعة : أعمال الندوة
التي احتضنتها كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالجديدة أيام 29 -
30 - 31 أكتوبر 2015. المجلد األول / نظمها مختبر البحث "
إعادة تشكيل المجال والتنمية المستدام.- الجديدة : كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية بالجديدة، 2018.- 1 مج. (461 ص.)؛ 24 سم

إق 2018MO0076.- ردمك 978-9954-9874-1-4
التنمية المجالية

307.76 2018-563
أندري، آدام

الدارالبيضاء [نص مطبوع] : تحول المجتمع المغربي في احتكاكه
راوي فقيهي  ترجمة  آدام؛  أندري   / األول  الجزء   : بالغرب 
الثقافة، الثقافة واالتصال قطاع  الصحراوي.- [الرباط] : وزارة 

2018.- 1 مج. (504 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO5274.- ردمك 978-9920-9682-8

المغرب - - الدارالبيضاء - - تاريخ

307.760964 2018-564
المقري، بدر (1962-....)

مقاربة  : مطبوع]  [نص  وجدة  مدينة  المجال في  تنظيم 
تاريخية وفقهية : (1916-1752) / بدر المقري.- [د.م.] : [د.ن.]،
2018 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (96 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO1747.- ردمك 978-9920-35-525-4

مدينة وجدة - - تاريخ

307.760964 2018-565
حميمي، عبد الحفيظ

مدينة وجدة [نص مطبوع] : من الوظيفة التاريخية إلى وظيفة
الحفيظ حميمي، عالل زروالي.- إعداد عبد   / اإلقليمي  التأطير 
مزيّن غالف   : ص.)   166) مج.   1  -.2018 [د.ن.]،   : [د.م.] 

سم  21 باأللوان؛ 
إق 2018MO1489.- ردمك 9789920354257

مدينة وجدة - - تاريخ

307.760964 2018-566
صواب، ماجدة

قضايا التمدين بالمغرب [نص مطبوع] : بين التطور التلقائي
والتعمير الذكي : دراسة / ماجدة صواب.- فاس : مقاربات للنشر
والصناعات الثقافية، 2018.- 1 مج. (41 ص.) : غالف مزين؛ 19

سم
إق 2018MO4270.- ردمك 978-9920-780-15-5

التمدين - - المغرب

307.770964 2018-567
المؤسسات الجماعية وقضايا التدبير المشترك بالمغرب
الغازي، آيت  القادر  بنطالب، عبد  تنسيق علي   / [نص مطبوع] 
مبارك آيت عدي؛ نشر المعهد الملكي للثقافة األمازيغية.- الرباط :
التاريخية الدراسات  مركز  األمازيغية  للثقافة  الملكي  المعهد 
والبيئية، 2018 (الرباط : دار أبي رقراق للنشر والطباعة) .- 1
مج. (497-12 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (سلسلة الندوات

والمناظرات؛ 50)
إق 2018MO2347.- ردمك 978-9920-35-828-6

المؤسسات الجماعية

العلوم السياسية 320

320 2018-568
الجامعي، خالد

المرسول في تنبيه المسؤول إلى سبيل المعقول [نص
مطبوع] / خالد الجامعي؛ تقديم محمد الهيني.- الدار البيضاء :
منشورات الرمال، 2018.- 1 مج . (215ص. )؛ 24 سمالدولة
والدستور واإلصالح :قراءات سياسية لما بعد الربيع العربي؛ 24

سم
إق 2017MO3690.- ردمك 978-9954-99-365-1

السياسة

320 2018-569
الحسناوي، الحسان

القيادة الناجحة في تدبير اإلدارة التربوية [نص مطبوع] /
الحسان الحسناوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (فاس : مطبعة آنفو)

.- 1 مج. (160 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.
إق 2018MO2620.- ردمك 978-9920-35-980-1

اإلدارة التربوية - - المغرب

320 2018-570
بنموسى، جعفر
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مقدمة في دراسة علم الظاهرة السياسية [نص مطبوع] /
: سليكي (طنجة  [د.ن.]، 2018   : [د.م.]  بنموسى.-  د. جعفر 

(228 ص.)؛ 23 سم مج.   1  -. أخوين) 
ردمك  - .2018MO4808 إق   - .  222-220 ص.  ا  في يوغرا ل ب ب

9789920720397
علم السياسة

320.01 2018-571
آرون، ريمون

الديمقراطية والثورة [نص مطبوع] : مقدمات في الفلسفة
السياسية / ريمون آرون؛ ترجمة عبد اللطيف العلمي.- فاس :
مقاربات للنشر والصناعات الثقافية، 2018.- 1 مج. (207 ص.).-

(ترجمة)
إق 2017MO5188.- ردمك 9789954751046

الديمقراطية - - الفلسفة السياسية

320.01 2018-572
الجماعي، الحسن

محاضرات في علم السياسة [نص مطبوع] / الدكتور الحسن
[د.ن.]، 2018  : [د.م.]  التيجاني.-  األستاذ مصعب  الجماعي، 

24 سم (134 ص.)؛  مج.   1  -. مطبعة سبارطيل)   : (طنجة 
إق 2018MO5590.- ردمك 978-9920-36-790-5

علم السياسة

320.01 2018-573
دياني، سليمان بشير

برغسون ما بعد الكولونيالي [نص مطبوع] : الفلسفة الحيوية
لدى ليبولد سيدار سنغور ومحمد إقبال / سليمان بشير دياني؛
ترجمة فريد الزاهي.- الدار البيضاء : دار توبقال، 2018.- 1 مج.
(86 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (المعرفة الفلسفية)

إق 2018MO4581.- ردمك 978-9954-694-05-3
اإلصالحات السياسية - - فلسفة

320.011 2018-574
السطي، محمد

محاضرات في علم السياسة [نص مطبوع] / السطي محمد.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (170 ص.)؛ 24 سم

إق 2018MO6030 $z 2018MO5021.- ردمك -978-9920-32-154
9 $z 9789920366328

السياسة - - المغرب

320.011 2018-575
المساوي، محمد

سؤال التحديث السياسي في المنطقة المغاربية [نص
مطبوع] : العوائق والتحديات / تنسيق وتقديم محمد المساوي؛
التقرير التركيبي عبد االله امين.- أكادير : دار العرفان، 2018.- 1

مج. (440 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO4578.- ردمك 978-9954-508-60-2

المغرب - - التحديث السياسي

320.05 2018-576
اولتيت، ابراهيم

تاريخ الفكر السياسي من الفكر السياسي اليوناني إلى
: اولتيت.- [د.م.]  ابراهيم   / العقد اإلجتماعي [نص مطبوع] 
[د.ن.]، 2018 (اكادير : قرطبة) .- 1 مج. (174 ص.)؛ 24 سم

إق 2018MO5177.- ردمك 978-9954-735-65-7
الفكر السياسي

320.0964 2018-577
محمد (ملك المغرب؛ 1963-....)

السادس، الملك محمد  الجاللة  خطب ورسائل صاحب 
[نص  2018 يونيو  إلى   2017 يوليوز  من  الله  نصره 
مطبوع] / محمد السادس، ملك المغرب.- [الرباط] : منشورات
وزارة الثثقافة واالتصال- قطاع اإلتصال، 2018 (مطبعة المناهل).-

1 مج. (295 ص.)

إق 2018MO2597.- ردمك 9789954625972
محمد السادس، ملك المغرب

320.11 2018-578
: أسئلة وقضايا في مدارات الفكر السياسي [نص مطبوع] 
الحرية واإلصالح والدستور : دراسات مهداة إلى روح األستاذة نجية
الجمعية منشورات   : الرباط  تنسيق حسن طارق.-   / بنيوسف 
المغربية للعلوم السياسية، 2018.- 1 مج. (339-38 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO1040.- ردمك 978-9920-726-00-9

األنظمة السياسية

320.4 2018-579
الندوي، محسن (1974-....)

مفاهيم أساسية في السياسات العمومية [نص مطبوع] /
محسن الندوي؛ تقديم د.إدريس لكريني.- [د.م.] : مكتبة سلمى
الثقافية، 2018 (تطوان : مطبعة الخليج العربي) .- 1 مج. (133

ص.)؛ 24 سم.- (كتب مكتبة سلمى الثقافية؛ 136)
إق 2018MO3255.- ردمك 978-9954-728-21-5

السياسة الحكومية

320.4 2018-580
زين الدين، محمد

األنظمة السياسية المقارنة [نص مطبوع] : النظام السياسي
السياسي النظام   : األمريكي  السياسي  النظام   : البريطاني 
الفرنسي : النظام السياسي المغربي / محمد زين الدين.- الدار
البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة، 2018.- 1 مج. (239 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO4916.- ردمك 978-9920-36-599-4

األنظمة السياسية

320.5 2018-581
معهد اإلسالمية.  والشؤون  األوقاف  وزارة  المغرب. 
المرشدين والمرشدات لتكوين األئمة  السادس  محمد 
والمؤسسات السياسي  الفكر  إلى  مدخل  كراسة 
السياسية [نص مطبوع] / وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،
جامعة القرويين، معهد محمد السادس لتكوين األئمة المرشدين
األئمة لتكوين  السادس  معهد محمد   : [الرباط]  والمرشدات.- 
(88 ص.)؛ 24 سم مج.   1 والمرشدات، 2018.-  المرشدين 

إق 2017MO5455.- ردمك 978-9954-794-06-7
العلوم السياسية

320.5 2018-582
بهضوض، محمد

اإليديولوجي العقل  نقد   : مطبوع]  [نص  الخالص  سياسات 
الحديث / محمد بهضوض.- الرباط : دار األمان، 2018 (الرباط :

األمنية) .- 1 مج. (431 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO2985.- ردمك 9789954701294

اإليديولوجيات الحديثة

320.557 2018-583
السباعي، محمد

التطرف العنيف [نص مطبوع] : مراحل غسل األدمغة : من
محمد د.  تقديم  السباعي؛  محمد   / التجنيد  إلى  االستقطاب 
الشرايبي.- فاس : منشورات مقاربات، 2018.- 1 مج. (217

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO4390.- ردمك 978-9920-780-23-0

التطرف

320.557 2018-584
ياسين، عبد السالم (2012-1928)

العدل [نص مطبوع] : اإلسالميون والحكم / عبد السالم ياسين.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الدار البيضاء : أفريقيا الشرق للطباعة

والنشر) .- 1 مج. (635 ص.)
إق 2018MO2532.- ردمك 978-9920-740-04-3

الببليوغرافيا الوطنية المغربية 2018

43



96

الدين والسياسة

320.5662 2018-585
الشعبوية والخطاب الغربي حول الحكامة [نص مطبوع] :
Le populisme et l'ordre = 39 موسم أصيلة الثقافي الدولي
de la gouvernance démocratique / أعده للنشر المختار
بنعبدالوي.- الرباط : مؤسسة منتدى أصيلة، 2018.- 1 مج. (89-

93 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO2637.- ردمك 978-9954-641-36-1

الحكامة الديمقراطية

320.6 2018-586
حركات، محمد

مفارقات حكامة الدولة في البلدان العربية [نص مطبوع] /
الفتاح عبد  مراجعة  مستعد؛  محمد  ترجمة  حركات؛  محمد 
ديزاين، 2018.- 1 مج. (254 أكسيس   : [الرباط]  الصادقي.- 

ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO5653.- ردمك 9789920368254

الدول العربية

320.9 2018-587
أبوقاسم، محمد سليمان

قاسم أبو   / مطبوع]  [نص  العربية وصخرة سيزيف  األمة 
2018 سليمان]،  محمد  [أبوقاسم   : [د.م.]  سليمان.-  محمد 
(مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (159 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO3577.- ردمك 978-9920-36-252-8

القومية العربية

320.9 2018-588
البوعينين، أحمد سعد عبد الله

الدولة والدستور واإلصالح [نص مطبوع] : قراءات سياسية
تقديم البوعينين؛  الله  أحمد سعد عبد   / العربي  الربيع  بعد  لما 
2018 القانونية،  العلوم  مجلة   : الرباط]   ] منار.-  المصطفى 
(البحث سم.-   24 ص.)؛   276) مج.   1  -. األمنية)   : (الرباط 

(31 األكاديمي؛ 
إق 2018MO0853.- ردمك 9789954719152

الدولة - - الدستور - - اإلصالح السياسي

320.964 2018-589
الكوهن، عبد الرحمان (1936-....)

افتتاحيات مجموعة   : مطبوع]  [نص  اإلصالح  إلى  الدعوة 
أسبوعية اإلصالح : العدد الثامن / عبد الرحمان الكوهن.- [د.م.] :
[د.ن.]، إق 2018 (الرباط : مطبعة آنفو-برانت) .- 1 مج. (88

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO2883.- ردمك 978-9920-36-059-3

األوضاع السياسية - - المغرب

320.964 2018-590
المصدق، رقية

هل آلت الممارسة السياسية والدستورية إلى النفق؟
[نص مطبوع] / رقية المصدق.- [د.م.] : رقية المصدق، 2018
(الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (238 ص.)؛ 21

سم
إق 2018MO5587.- ردمك 978-9920-36-792-9

النظام السياسي - - المغرب

320.964 2018-591
المغرب. الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق االنسان
بالمؤسسات صلة  ذات  وقوانين  تشريعات  في  رأينا 
الوسيط من  / الوطنية ومؤسسات الحكامة [نص مطبوع] 
أجل الديمقراطية وحقوق االنسان.- [د.م.] : الوسيط من أجل
الديمقراطية وحقوق االنسان، 2018.- 1 مج. (103 ص.)؛ 22

سم
إق 2018MO0984.- ردمك 978-9920-35-232-1

الحكامة

320.964 2018-592
المغرب. حزب التقدم واالشتراكية

نفس ديمقراطي جديد [نص مطبوع] : المؤتمر الوطني 10 /
التقدم حزب   : البيضاء  الدار  واالشتراكية.-  التقدم  حزب 
واالشتراكية، 2018 (مطابع البيان).- 1 مج. (98 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
إق 2018MO14026.- ردمك 9789954532010

السياسة

320.980905 2018-593
أمريكا الالتينية [نص مطبوع] : التقرير السياسي للعام 2017 /
مجموعة من الباحثين؛ تنسيق محسن منجيد.- [د.م.] : [د.ن.]،

2018.- 1 مج. (109 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO0044.- ردمك 9789954746127

أمريكا الالتينية - - العالقات الخارجية

321.040961 2018-594
الكط، بوسلهام

العربية الدول  في  والتقسيم..  الوحدة  إشكالية 
الماضي واإلفريقية..بين  والمغاربية  واإلسالمية 
والحاضر..أية عالقة وأية عودة؟! [نص مطبوع] / بوسلهام
الكط.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (القنيطرة : المطبعة السريعة) .-

1 مج. (183 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO3931.- ردمك 978-9954-653-10-4

العالقات الدولية - - الدول العربية واإلسالمية

321.8 2018-595
نكاوي، سعيد

الملكية البرلمانية في النظام السياسي المغربي [نص
مطبوع] : الواقع واآلفاق : دراسة مقارنة / سعيد نكاوي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018 (الرباط : دار السالم للطباعة والنشر) .- 1 مج.

(214 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم
إق 2018MO3008.- ردمك 9789954223529

األنظمة السياسية

321.8 2018-596
العربية في زمن بالبلدان  الديمقراطي  البناء  إشكال 
د. يوسف الفتاح،  لؤي عبد  تنسيق   / [نص مطبوع]  التحوالت 
اإلنسانية والبحوث  الدراسات  مركز   : وجدة  اليحياوي.- 
واالجتماعية، 2018.- 1 مج. (272 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.-

(ندوات ومؤتمرات؛ 8)
إق 2018MO3152.- ردمك 978-9954-9614-4-5

البناء الديمقراطي - - البلدان العربية

321.80961 2018-597
االصالحات الدستورية في البلدان المغاربية [نص مطبوع]
/ تنسيق محمد الداه عبدالقادر؛ تقديم محمد ولد سيديا ولد خباز.-

[د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (223 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO2005.- ردمك 978-2-37-700-126-2

اإلصالح الدستوري - - البلدان المغاربية - - سياسة وحكومة

321.80964 2018-598
أمرير، عمر (1949-....)

[نص سنة  ألف  منذ  المغرب  في  الديمقراطية  جدور 
والنشر للطباعة  دارالسالم   : الرباط  أمرير.-  عمر   / مطبوع] 
24 سم مزين؛  غالف   : (90 ص.)  مج.   1  -.2018 والتوزيع، 

إق 2018MO1559.- ردمك 978-9920-35-444-8
الديمقراطية - - المغرب

322 2018-599
بومعاز، كريمة
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طرق و  تجلياته،  جذوره،   : مطبوع]  [نص  التكفيري  الفكر 
التصدي له / كريمة بومعاز.- طنجة : سليكي اخوين، 2018.- 1

مج. (91 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO0200.- ردمك 9789954722466

التطرف الديني

322 2018-600
ديناميات الدولة والمجتمع والمجال [نص مطبوع] : دراسات
Les dynamiques = تكريما لالستاذ الدكتور عبد المجيد اسعد
تنسيق عبد  /  de l'Etat,  de la société et du territoire
: منشورات حوارات، الرباط  الحجيوي.-  نجيب  الجبار عراش؛ 

(271-118 ص.)؛ 24 سم 2018.- 1 مج. 
إق 2012MO1152.- ردمك 978-9954-31-000-7

المغرب - - أحوال اجتماعية

322.1 2018-601
اشبابو، عبد العزيز (1959-....)

الديانات في  والسياسة  الدين  بين  العالقة  طبيعة 
السماوية [نص مطبوع] / تأليف د. عبد العزيز اشبابو.- الدار
البيضاء : دار الرشاد الحديثة، 2018.- 1 مج. (560 ص.) : غالف

مص.؛ 24 سم
بيبليوغرافيا : ص. 537-547 .- إق 2017MO4342.- ردمك -978-9981

30-432-1
الديانات - - سياسة

322.1 2018-602
حميمنات، سليم

: السياسة الدينية بالمغرب [نص مطبوع] : 2002-1984 
أصولية الدولة وإكراهات التحديث السلطوي / سليم حميمنات؛
تقديم األستاذ عبد الحي مودن.- الدار البيضاء : أفريقيا الشرق،

2018.- 1 مج. (462 ص.) : غالف مزين باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO4079.- ردمك 9789954685570

السياسة الدينية

322.1 2018-603
شكري، محمد سالم

محمد سالم  / مطبوع]  [نص  والعلمانية  واألصولية  الدين 
شكري.- الدار البيضاء : أفريقيا الشرق، 2018.- 1 مج. (246

ص.) : غالف مزين باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO0139.- ردمك 9789954670941

الدين - - األصولية

322.10882109 2018-604
العماري، إلياس

تحوالت الجماعات اإلسالمية [نص مطبوع] : التنظيم العالمي
لإلخوان : المسلمين أنموذجا / إلياس العماري.- [د.م.] : [د.ن.]،
2018 (الصخيرات : مطبعة بريستيجيا) .- 1 مج. (193 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO2501.- ردمك 9789954287897

الجماعات اإلسالمية

322.409643 2018-605
أمزيان، محمد (1959-....)

/ [نص مطبوع]  الريف من االنتفاضة إلى الحراك  محنة 
محمد أمزيان؛ تقديم لبيب فهمي.- [الحسيمة] : منشورات تيفراز

ن أريف، 2018.- 1 مج. (198 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO1679.- ردمك 978-9920-744-00-3

حراك الريف

322.409643 2018-606
الدغرني، أحمد

حراك الريف [نص مطبوع] : التأصيل واالمتداد / أحمد الدغرني.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج . (84ص. )؛ 24 سم

إق 2018MO0562.- ردمك 9789920351126
حراك الريف

322.409643 2018-607
جمعية أطاك المغرب (الرباط)

أجل بطولي من  نضال شعبي   : [نص مطبوع]  الريف  حراك 
المغرب.- أطاك  جمعية  [إعداد]   / االجتماعية  والعدالة  الحرية 
: المغرب، 2018.- 1 مج. (151 ص.)  : جمعية أطاك  الرباط 

مص.، غالف مص.؛ 21 سم
إق 2018MO0820.- ردمك 978-9920-9547-0-9

حراك الريف

322.420964092 2018-608
التوزاني، امحمد

ثورة لم تكتمل [نص مطبوع] : مذكرات امحمد التوزاني : من
معسكر الزبداني بسوريا إلى معسكر السواني بليبيا إلى حمام
البيضاء : الدار  التوزاني.- ط. 2.-  بالجزائر... / امحمد  بوحجار 
[د.ن.]، 2018.- 1 مج. (320 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2018MO4998.- ردمك 978-9920-36-617-5

سيرة ذاتية

323 2018-609
إبراهيمي، حسن

دليل اتفاقيات التعاون القضائي والقانوني في المادة
Recueil  des  Conventions  = مطبوع]  [نص  المدنية 
/ d'Entraide Judiciair et Juridique En Matière Civile
حسن إبراهيمي.- الرباط : دار نشر المعرفة، 2018 (الرباط :
المعارف الجديدة) .- 1 مج . (637ص. )؛ 24 سم.- (المعارف

القانونية والقضائية؛ 61)
إق 2018MO0032.- ردمك 9789954688618

التعاون - - القانون المدني

323 2018-610
اإلنسان وحقوق  الديمقراطية  أجل  من  الوسيط 

(الرباط)
Human  rights منظمة  تقرير  بخصوص  مالحظاتنا 
أجل من  الوسيط   / مطبوع]  [نص   2009 لسنة   Watch
أجل من  الوسيط   : الرباط  اإلنسان.-  وحقوق  الديمقراطية 
la Plume Rouge).- 1) 2018 الديمقراطية وحقوق اإلنسان، إق

مج. (14 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO0982.- ردمك 978-9920-35-230-7

حقوق اإلنسان

323 2018-611
بن محمود، السعدية

حقوق ثقافة  مبادئ  نشر  في  المدرسية  الكتب  دور 
د.  / نموذجا  االجتماعيات  مادة  : كتب  [نص مطبوع]  اإلنسان 
السعدية بن محمود.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : مطابع

الرباط نت) .- 1 مج. (263 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO0284.- ردمك 9789920350549

حقوق اإلنسان

323 2018-612
بيانات وبالغات المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان [نص
المغربية المنظمة  من طرف  نشر   /  2018-2015 : مطبوع] 
لحقوق المغربية  المنظمة   : البيضاء]  [الدار  اإلنسان.-  لحقوق 
مزين؛ 21 سم : غالف  (214 ص.)  مج.   1 اإلنسان، 2018.- 

إق 2018MO2167.- ردمك 978-9920-35-734-0
بيانات

323.042 2018-613
الندوي، محسن (1974-....)

الديمقراطية التشاركية [نص مطبوع] : المفهوم - النشأة -
الثقافية، مكتبة سلمى   : [تطوان]  الندوي.-  محسن   / اآلليات 

24 سم (118 ص.)؛  مج.   1  -.2018
إق 2018MO3611.- ردمك 978-9954-728-23-9

الديمقراطية التشاركية
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323.0964 2018-614
مؤسسة فريدريش ابرت

معلومات اعداد  وتقنيات  مبادئ  حول  عملي  دليل 
الدوري االستعراض  آللية  الموجهة  المدني  المجتمع 
: الرباط  ابرت.-  / مؤسسة فريدريش  الشامل [نص مطبوع] 
ابرت، 2018.- 1 مج. (41 ص.)؛ 24 سم مؤسسة فريدريش 

إق 2018MO5510.- ردمك 978-9920-36-786-8
حقوق اإلنسان - - المغرب

323.3223 2018-615
اإلقتصادية الحقوق  وضعية  حول  الميداني  البحث 
واإلجتماعية واألساسية في العمل [نص مطبوع] / جمعية
عدالة.- الرباط : جمعية عدالة، 2018.- 1 مج. (125 ص.)؛ 24

سم
إق 2018MO0389.- ردمك 9789954953952

الحقوق اإلقتصادية - - الشغل - - المغرب

323.34 2018-616
العمراني، صباح

: مطبوع]  [نص  بالمغرب  السياسية  والمشاركة  المرأة 
مساهمة تحليلية إلدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية /
صباح العمراني؛ تقديم د. ادريس مقبول.- الدار البيضاء : أفريقيا
الشرق، 2018.- 1 مج. (352 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2017MO3935.- ردمك 9789954685389

المرأة

323.34 2018-617
المغرب. وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمية

االجتماعية
الجنسين بين  المساواة  لتحقيق  والفرص  التحديات 
وتمكين النساء والفتيات القرويات [نص مطبوع] : تقرير
المملكة المغربية - مارس 2018 / [إعداد وزارة األسرة والتضامن
والمساواة والتنمية االجتماعية].- الرباط : وزارة األسرة والتضامن
والمساواة والتنمية االجتماعية، 2018.- 1 مج. (74 ص.) : غالف

مزين؛ 21 سم
إق 2018MO4864.- ردمك 9789954696446

المغرب

323.60964 2018-618
إيد الحاج، عبد الوهاب

الحترام جيدة  حكامة  نحو   : مطبوع]  [نص  مواطن  إهانة 
[د.ن.]، 2018  : [د.م.]  الحاج.-  إيد  الوهاب  عبد   / المواطنين 
(تطوان : مطبعة الخليج العربي) .- 1 مج. (174 ص.) : غالف

مزين؛ 21 سم
إق 2018MO1625.- ردمك 978-9920-35-470-7

المواطنة

324 2018-619
المرصد الوطني لحقوق الناخب أحمد

باالنتخابات المتعلقة  االنتخابية  المنظومة  إصالح 
التشريعية [نص مطبوع] / من إنجاز المرصد الوطني لحقوق
الناخب.- [د.م.] : مؤسسة كونراد أديناور، مكتب المغرب، 2018.-

1 مج.(66 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO5671.- ردمك 978-9920-9801-0-4

االنتخابات التشريعية

324.2 2018-620
السنوسي معنى، محمد (1945-....)

االتحاد الوطني/االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية من
الذاكرة للمذكرة [نص مطبوع] : تاريخ وتطور حزب من القمة
إلى االتجاه المجهول / محمد السنوسي معنى.- الدار البيضاء :
النشر دار   : البيضاء  (الدار   2018 معنى]،  السنوسي  [محمد 
المغربية) .- 1 مج. (461 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (على

الطريق)

إق 2018MO1298.- ردمك 978-9954-8885-2-0
تاريخ االحزاب - - االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية

324.20964 2018-621
حزب الديمقراطيين الجدد

الوثيقة المرجعية [نص مطبوع] / حزب الديمقراطيين الجدد.-
[د.م.] : منشورات حزب الديمقراطيين الجدد، 2018.- 1 مج.

(199 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO5230.- ردمك 9789920367387

األحزاب السياسية - - المغرب

324.264 2018-622
نقد السياسة [نص مطبوع] : في أمراض العمل السياسي / عبد
اإلله بلقزيز.- الرباط : منشورات الزمن، 2018.- 1 مج. (199

ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO3664.- ردمك 978-9954-705-37-7

األحزاب السياسية

324.2640709047 2018-623
تأليف  / مطبوع]  [نص  المغرب  اليسار في  وآفاق  واقع 
جماعي.- الدار البيضاء : جريدة اليسار الديمقراطي، 2018 (الدار
: غالف .- 1 مج. (109 ص.)  القرويين)  دار  : مطبعة  البيضاء 

مزين؛ 24 سم
إق 2018MO0035.- ردمك 978-9920-32-391-8

األحزاب السياسية - - المغرب

324.264074 2018-624
الفقيه البصري، محمد (2003-1927)

الوفاء / حوار الفقيه محمد البصري [نص مطبوع] : سيرة 
حسن نجمي؛ تقديم ع. الصمد بلكبير.- ط. 2 منقحة.- مراكش :
اتصاالت سبو، 2018 (الرباط : شمس برينت) .- 1 مج. (295

ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO6020.- ردمك 978-9920-32-396-3

المناضلون

324.96 2018-625
قرنفل، حسن

هل يوجد ناخب عقالني في المغرب؟ [نص مطبوع] / د.
حسن قرنفل.- فاس : منشورات مقاربات، 2018.- 1 مج. (121

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (دراسات)
إق 2018MO2571.- ردمك 978-9954-751-72-5

اإلنتخابات

324.964 2018-626
تشريعات 2016 بين إنعاش اآلمال وتكريس اإلحباطات
[نص مطبوع] : قراءة في النتائج والتداعيات / تنسيق عبد الرحيم
العالم؛ المراجعة اللغوية خالد لشهب.- أكادير : دار العرفان مركز
تكامل الدراسات واألبحاث، 2018 (أكادير : مطبعة قرطبة) .- 1

مج. (451 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO5509.- ردمك 978-9954-735-31-2

الحمالت اإلنتخابية - - المغرب

325.56 2018-627
تفكجي، خليل

االستيطان في مدينة القدس [نص مطبوع] / خليل تفكجي.-
الرباط : منشورات وكالة بيت مال القدس الشريف، 2018.- 1

مج. (246 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO0470.- ردمك 978-9954-9278-3-0

االستيطان اإلسرائيلي - - القدس

327 2018-628
الجموسي، عبد القادر (1969-....)
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الدبلوماسية [نص مطبوع] : الممارسة، المؤسسة، النظرية /
Diplomacy / abdelkader Jamoussi = عبد القادر الجموسي
: [د.ن.]، 2018 :.- [د.م.]   Practice, Institution, theory
: غالف .- 1 مج. (243 ص.)  السريعة)  المطبعة   : (القنيطرة 

مزين؛ 24 سم
إق 2018MO4302.- ردمك 978-9920-36-410-2

الديبلوماسية

327 2018-629
المغرب. معهد الدراسات اإلسبانية البرتغالية

الشراكة بين العالم العربي وأمريكا الالتينية والكاريبي
[نص مطبوع] : دينامية متجددة : المغرب جسر للتعاون مع أمريكا
الالتينية وبوابة نحو أفريقيا : أشغال المؤتمر الدولي المنعقد في
Partenariado  mundo  Arabe-  =  2018 أكتوبر  شهر 
/ America latina y El Caribe : Una dinamica renovada
بنلباه، رجاء معهد الدراسات اإلسبانية البرتغالية؛ تنسيق فاتحة 
الخامسي، كوثر العمري.- [الرباط] : منشورات معهد الدراسات

اإلسبانية البرتغالية، 2018.- 1 مج. (219-90 ص.)؛ 22 سم
إق 2018MO5520.- ردمك 9789920958929

العالقات الدولية

327 2018-630
بوخريص، أحمد

الحرب الباردة الجديدة [نص مطبوع] / أحمد بوخريص.- وجدة
: [د.ن.]، 2018 (مكتبة قرطبة).- 1 مج. (196 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO4123.- ردمك 978-9954-746-24-0

حرب باردة عالمية

327 2018-631
شيات، خالد عبد القادر

نظرية الحرب الكامنة [نص مطبوع] : معضلة االنتقال من األمة
القادر شيات.- / خالد عبد  الفتنة والصراع  الدولة وانبعاث  إلى 
الرباط : دار األمان، 2018 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج.

(256 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO0668.- ردمك 9789954701782

العالقات الدبلوماسية

327.01 2018-632
نشطاوي، محمد

العالقات الدولية [نص مطبوع] : مقترب في دراسة النظريات،
الفاعلين وأنماط التفاعل / محمد نشطاوي.- ط. 3.- مراكش :
مكتبة المعرفة، 2018.- 1 مج. (326 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2018MO4288.- ردمك 978-9954-711-15-6

العالقات الدولية - - نظام

327.09 2018-633
الملتقى الثقافي لمدينة صفرو (29؛ 2018؛ صفرو)

[نص الدولية  والعالقات  والمتوسطية  الصغرى  المدن 
مطبوع] : تحت شعار دبلوماسية محلية في خدمة التنمية المحلية :
أشغال الدورة التاسعة والعشرين للملتقى الثقافي لمدينة صفرو
أيام 27-28-29- أبريل 2018 / تقديم جمال الفاللي.- صفرو :
منشورات الملتقى الثقافي لمدينة صفرو، 2018.- 1 مج. (314

ص.)؛ 24 سم
بيبليوغرافيا ص. 214 .- إق 2018MO2057.- ردمك -879-0299-53

166-9
العالقات الدولية

327.101 2018-634
شكراني، الحسين

/ شكراني [نص مطبوع]  الدولية  العالقات  بنية ودينامية 
الحسين.- [د.م.] : فضاء آدم، 2018 (مراكش : المطبعة والوراقة

الوطنية) .- 1 مج. (295 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم

إق 2018MO2921.- ردمك 978-9920-9507-8-7
العالقات الدولية

327.101 2018-635
صبري، عبد النبي

ضوابط العالقات الدولية المعاصرة [نص مطبوع] : دراسة
النبي / عبد  الراهن  الوقت  العصور حتى  في األصول منذ غابر 
صبري.- [د.م.] : [د.ن.]، إق 2018 (الرباط : مطبعة أمستين) .-

1 مج. (281 ص.)؛ 21 سم
ببليوغرافيا ص. 264-278 .- إق 2018MO5124.- ردمك -978-9920

36-675-5
العالقات الدولية - - المغرب

327.101 2018-636
لكريني، إدريس (1974-....)

وقضايا أساسية  مفاهيم   : مطبوع]  [نص  الدولية  العالقات 
معاصرة / ادريس لكريني.- مراكش : مكتبة المعرفة، 2018.- 1

مج. (197 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO4955.- ردمك 9789954711057

العالقات الدولية

327.116 2018-637
القضاوي، خالد

من أجل أمن مستدام [نص مطبوع] : دراسة نقدية للسياسات
األوروبية تجاه المنطقة / خالد القضاوي.- [مراكش] : فضاء آدم،

2018.- 1 مج. (239 ص.) : مص.، غالف مص.؛ 24 سم
إق 2018MO0902.- ردمك 978-9920-9507-1-8

السياسات األوروبية - - األمن

327.116 2018-638
السياسات األمنية والمخاطر اإلرهابية بين التدابير اآلنية
واالستراتيجيات المستقبلية [نص مطبوع] : أعمال الندوة
Politiques de sécurité et risques terroristes = الدولية
entre  les  mesures  immédiates  et  les  stratégies
االنتقال حول  األبحاث  مختبر  من طرف  المنظمة   /  futures
األبحاث االستراتيجية حول األمن المقارن ومركز  الديمقراطي 
واإلرهاب بشراكة مع كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية
بجامعة الحسن األول بسطات بتعاون مع المؤسسة األلمانية هانس
سايدل، يومي 24 و 25 مارس 2017 بمراكش؛ التنسيق العلمي
الرباط : منشورات الحجيوي.-  الجبار عراش، د. نجيب  د. عبد 
حوارات-مجلة الدراسات السياسية واالجتماعية، 2018 (الرباط :
مطبعة المعارف الجديدة) .- 1 مج. (50-158 ص.) : غالف مزين؛

24 سم.- (ندوات ومنتديات؛ 5، 25-79-2028)
إق 2018MO6033 $z 2012MO1152.- ردمك -978-9954-9353-1

6  $z 978-9954-31-000-7
السياسات األمنية - - اإلرهاب الدولي

327.160956 2018-639
طه، عبد الرحمن (1944-....)

ثغور المرابطة [نص مطبوع] : مقاربة ائتمانية لصراعات األمة
الحالية / طه عبد الرحمن.- الرباط : مركز مغارب للدراسات في
مزيّن : غالف  (252 ص.)  اإلنساني، 2018.- 1 مج.  االجتماع 

باأللوان؛ 24 سم
ببليوغرافيا ص. 247-252 .- إق 2018MO4605.- ردمك -978-9920

9605-1-9
النزاع العربي اإلسرائيلي - - تاريخ

327.1609648 2018-640
اليازغي، محمد (1935-....)

الصحراء هويتنا [نص مطبوع] : [حوار] / [مع] محمد اليازغي؛
[حاوره] يوسف ججيلي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الدار البيضاء :
دار النشر المغربية) .- 1 مج. (170 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم

إق 2018MO4152.- ردمك 978-9920-9610-2-8
الصحراء المغربية
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327.1609648 2018-641
كوكاس، عبد العزيز

جبهة البوليساريو...من حلم التحرر إلى أوهام اإلنفصال
: [د.م.]  كوكاس.-  العزيز  عبد   / مغايرة  رؤية   : [نص مطبوع] 
[د.ن.]، 2017 (الرباط : مطبعة دار القلم) .- 1 مج. (162 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO4377.- ردمك 978-9954-99-530-3

الصحراء المغربية

327.1609648 2018-642
زيني إدريسي ، موالي المهدي (1948-....)

قضية الصحراء المغربية قضية ملك وشعب [نص مطبوع] /
زيني إدريسي موالي المهدي.- الرباط : مجلس الجالية المغربية

بالخارج، 2018.- 1 مج. (127 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO0852.- ردمك 978-9954-669-35-8

الصحراء المغربية - - تاريخ المغرب

327.1609648 2018-643
الوطنية الرهانات  بين  المغربية  الصحراء  آفاق قضية 
والتحديات اإلقليمية والمستجدات األممية [نص مطبوع] /
تقديم التوزاني، محمد لكريني؛  التنسيق حكيم  مؤلف جماعي؛ 
محمد السنوسي.- [الرباط] : مركز الدراسات واألبحاث القانونية
والقضائية واالجتماعية، 2018.- 1 مج. (449 ص.) : غالف مزين؛

23 سم
إق 2018MO5777.- ردمك 978-9920-754-07-1

الصحراء المغربية

327.5692056 2018-644
شوفانسي، فرانسوا (1954-....)

حرب  : مطبوع]  [نص  الفاشل  الهجوم  قطر،  حصار 
المعلومات، صراع بسط النفوذ، المواجهة االقتصادية / الجنرال
فرانسوا شوفانسي.- الدار البيضاء : ملتقى الطرق، 2018.- 1

مج. (298 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO5125.- ردمك 978-9920-753-03-6

صراع النفوذ - - قطر

327.569401821 2018-645
بودميع، الحسين

جذور وأسباب اإلنحياز الغربي ل "إسرائيل" [نص مطبوع]
: في فكر عبد الوهاب المسيري : دراسة تحليلية نقدية / الحسين
: [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (158 ص.) : غالف بودميع.- [د.م.] 

باأللوان؛ 24 سم مزيّن 
إق 2018MO0306.- ردمك 9789920350679

إسرائيل - - اإلنحياز الغربي - - دراسة

327.64043 2018-646
المنتدى الثقافي المغربي األلماني. أشغال (1)

المغرب-ألمانيا [نص مطبوع] : تواصل، تبادل وتطور : أشغال
Marokko- = الدورة األولى للمنتدى الثقافي المغربي األلماني
Deutschland  :  Begegnung,  Austausch  und
Entwicklung / تقديم عبد الرحمان عمار؛ تنسيق وبها ابراهيم؛
ترجمة النصوص وبها إبراهيم، عبد الرحيم بوكيو.- [د.م.] : جمعية
تيماتارين، 2018 (طباعة ونشر سوس).- 1 مج. (93-72 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم.- (أشغال ندوة، 2605-6232؛ 2)
إق 2018MO0424.- ردمك 978-9920-9503-0-5

العالقات الدولية

327.640492 2018-647
أشهبون، محمد

في إقتفاء أثر السلف بكابل ، هولندا [نص مطبوع] / محمد
أشهبون.- الرباط : دار السالم للطباعة والنشر، 2018.- 1 مج.

(121 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2018MO2950.- ردمك 978-9920-36-089-0

العالقة المغربية الهولندية

327.640561 2018-648
الذاكرة المشتركة المغربية-التركية [نص مطبوع]؛ تنسيق د.
الدين نور  د.  الطبايلي،  الحفيظ  عبد  د.  المودن،  الرحمان  عبد 
لهريم.- الرباط : المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء

التحرير، 2018.- 1 مج. (181 ص.)؛ 24 سم جيش 
إشارات بيبليوغرافية.- مالحق .- إق 2018MO1878.- ردمك -978-9954

675-39-7
السياسة الخارجية - - المغرب - - تركيا

327.64062 2018-649
[نص المغربية-المصرية  المشتركة  التاريخية  الذاكرة 
المودن، السيد علي أحمد مطبوع] / جمع وتنسيق عبد الحميد 
فليفل، حسن محمد حسن البدوي؛ [تقديم مصطفى الكثيري].-
أعضاء جيش و  المقاومين  لقدماء  السامية  المندوبية   : الرباط 
: غالف مص.؛ 24 سم التحرير، 2018.- 2 مج. (996 ص.) 

إق 2018MO1880.- ردمك 978-9954-675-40-3
العالقات الدولية - - المغرب - - مصر

327.6408 2018-650
بوتكى، حسن

الفلسفة من  مختارة  نصوص   : مطبوع]  [نص  تفكر  إسبانيا 
اإلسبانية المعاصرة / إعداد و تنسيق حسن بوتكى، سعيد بنعبد
الواحد.- الدار البيضاء : مختبر البحث المغرب والعالم اإليببيري
واإليبيرو أمريكي، 2018 (الدار البيضاء : مطبعة دار القرويين) .-

1 مج. (284 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (ترجمات)
إق 2018MO5702.- ردمك 978-9954-598-11-5

الفلسفة المعاصرة

328.64 2018-651
المرصد الوطني لحقوق الناخب

السنة األولى من المغربي خالل  البرلمان  تقرير عن 
الوالية (التشريعية العاشرة )2017-2016 [نص مطبوع] /
من إنجاز المرصد الوطني لحقوق الناخب؛ إعداد حسن الجماعي،
خالد العسري.- [د.م.] : مؤسسة كونراد أديناور المرصد الوطني
لحقوق الناخب، 2018.- 1 مج. (59 ص.) : غالف مزين؛ 22 سم

إق 2017MO5204.- ردمك 978-9954-9610-9-4
البرلمان - - المغرب

328.64 2018-652
المغرب. المرصد الوطني لحقوق الناخب

الثانية من السنة  المغربي خالل  البرلمان  تقرير عن 
الوالية التشريعية العاشرة 2017-2018 [نص مطبوع] /
خالد الجماعي؛  إعداد حسن  الناخب؛  لحقوق  الوطني  المرصد 
العسري.- [د.م.] : كونراد أديناور، 2018.- 1 مج. (72 ص.)؛ 20

سم
إق 2018MO5679.- ردمك 978-9920-9801-1-1

البرلمان - - المغرب

علم االقتصاد 330

330.072 2018-653
زهرو، رضوان (1965-....)

مدخل إلى علوم االقتصاد والتدبير [نص مطبوع] / رضوان
زهرو.- [د.م.] : منشورات مسالك، 2018 (الدار البيضاء : مطبعة

النجاح الجديدة) .- 1 مج. (263 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
ببليوغرافيا : ص. 235-245 .- إق 2015MO3857.- ردمك -978-9954

36-483-3
االقتصاد - - التدبير

330.9 2018-654
الموساوي، جمال
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صراع االقتصاد والسياسة [نص مطبوع] : تأمالت في مشهد
عالمي مضطرب : مقاالت / جمال الموساوي.- تطوان : مكتبة
سلمى الثقافية، 2018 (تطوان : مطبعة الخليج العربي) .- 1 مج.
(151 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم.- (كتب مكتبة سلمى الثقافية؛

(131
إق 2018MO1844.- ردمك 978-9954-728-17-8

العلوم اإلقتصادية

330.964 2018-655
الكراوي، إدريس (1952-....)

التنمية [نص مطبوع] : نهاية نموذج ؟ / إدريس الكراوي.- الدار
البيضاء؛ بيروت : المركز الثقافي للكتاب، 2018.- 1 مج. (176

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO4948.- ردمك 978-9954-705-21-6

التنمية اإلقتصادية - - المغرب

331.4 2018-656
جمعية أطاك المغرب

نساء المغرب في زمن العولمة [نص مطبوع] / جمعية أطاك
المغرب؛ بدعم من مؤسسة روزا لوكسمبورغ.- [د.م.] : جمعية
أطاك المغرب، 2018.- 1 مج. (130 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم

إق 2018MO0829.- ردمك 978-9920-9547-1-6
المرأة - - المغرب

332.1 2018-657
الحسني، لطيفة

الحسني.- لطيفة   / [نص مطبوع]  التشاركية  البنوك  عقود 
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : دار السالم) .- 1 مج. (122

ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO1331.- ردمك 9789954223314

البنوك التشاركية - - عقود

332.10964 2018-658
ماتلينجر، فلورنس

التاريخ لرسم مالمح : 100 عام من  بنك CIH [نص مطبوع] 
المستقبل / فلورنس ماتلينجر.- [د.م.] : لونكاج دي سيد، 2018.-

1 مج. (191 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO2472.- ردمك 9789954695371

بنك القرض العقاري والسياحي - - المغرب

333.0964 2018-659
بنطالب، علي

Gestion = [نص مطبوع] تدبير الموارد المحلية بالمغرب
إلى مهداة  أعمال   :  des  ressources  locales  au Maroc
األستاذ محمد أيت حمزة / علي بنطالب، صباح عالش، عزيز بن
الطالب.- الرباط : المعهد الملكي للثقافة األمازيغية، 2018.- مج.
بيانية؛ 24 سم.- (سلسلة : خرائط، رسوم  (232-79 ص.) 1 

وأبحاث؛ 71) دراسات 
إق 2018MO5089.- ردمك 978-9920-9674-2-6

تدبير الموارد المحلية - - المغرب

333.7 2018-660
حمداوي، جميل (1963-....)

مقاربة  : مطبوع]  [نص  ؟  عالقة  أي  والبيئة:  التنمية 
سوسيولوجية نسقية / جميل حمداوي.- [د.م.] : منشورات مجلة
مزيّن غالف   : ص.)   143) مج.   1  -.2018 القانونية،  العلوم 

(29 األكاديمي؛  البحث  (سلسلة  سم.-   22 باأللوان؛ 
إق 2018MO0855.- ردمك 9789954719176

333.7 2018-661
مبسوط، زينب

األطلنتية [نص المغربية  الصحراء  والماء في  اإلنسان 
مطبوع] / زينب مبسوط.- العيون؛ مراكش : منشورات جمعية
والنشر للدراسات  آفاق  مؤسسة  اإلجتماعية  للتنمية  النجاح 
واإلتصال، 2018.- 1 مج. (368 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2018MO1945.- ردمك 9789954715031

الموارد الطبيعية - - الصحراء المغربية

333.70964 2018-662
قضايا جغرافية في تدبير الموارد وإعادة تشكيل المجال
[نص مطبوع] : أعمال األيام الدراسية األولى المنظمة من طرف
الطلبة الباحثين بالتكوين في الدكتوراه...بالجديدة يومي 15 و16
ماي 2015 : المجاالت الهشة بالمغرب: الدينامية المجالية البيئية
Réflexions  géographiques  sur  la  = التراب  وتدبير 
gestion des ressources et recomposition de l'espace
: actes des 1ère journées d'études organisées par
les doctorants de la formation doctorale... El Jadida,
et 16 mai 2015 15 / التنسيق واإلعداد للنشر عبد اللطيف
جمال.- الجديدة : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالجديدة، 2018.-

1 مج. (86-182 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO5643.- ردمك 978-9954-9725-4-0

الجغرافية - - تدبير الموارد - - المغرب

333.91 2018-663
لبطاح، الطاهر

الماء مفردات   : مطبوع]  [نص  المغربي  الواحي  التراث 
والفالحة في واحة امحاميد الغزالن / الطاهر لبطاح, نسيبة بوزيد.-

[د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (100 ص.)؛ 18 سم
إق 2018MO4575.- ردمك 9789920365017

333.91 2018-664
أنظمة السقي التقليدي بالجنوب المغربي [نص مطبوع] :
أشغال الندوة التي نظمها مركز أكلو للبحث و التوثيق 19 مارس
2016 / تنسيق جامع بنيدير.- أكلو : مركز أكلو للبحث و التوثيق،

2018.- 1 مج. (279 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO2717.- ردمك 978-9954-9685-1-2

جنوب المغرب

333.91 2018-665
الماء والمجتمع باألرياف المغربية [نص مطبوع] : دراسة
العمراني الواحد  وعبد  رحموني  فريد  إشراف  تحت   / حاالت 
مطبعة  : (وجدة   2018 [د.ن.]،   : [د.م.]  الحافيظ.-  وادريس 

(162-50 ص.) مج.   1  -. قرطب) 
إق 2018MO5921.- ردمك 9789920369091

الماء

333.910096433 2018-666
الماء بمنطقة دبدو [نص مطبوع] : الذاكرة واإلشكاليات البيئية
والقانونية وآثار التدخل البشري : أشغال وفعاليات الندوة العلمية،
L'eau dans la région de = 2018 دبدو السبت 17 فبراير
D e b d o u  :  M é m o i r e  e t  p r o b l è m a t i q u e s
environnementales et juridiques et les impacts de
l'intervention humaine / مجموعة أساتذة.- دبدو : جمعية ابن
واالجتماعية اإلنسانية  العلوم  في  والدراسات  لألبحاث  خلدون 
وحماية المآثر التاريخية والبيئة، 2018.- 1 مج. (207 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
إق 2018MO3431.- ردمك 9789920362207

التنمية القروية - - دبدو

333.91009648 2018-667
غوميز مورينو، بيدرو

آبار الصحراء [نص مطبوع] / بيدرو غوميز مورينو؛ ترجمة د.
أحمد صابر.- أكادير : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2018.- 1

مج. (202 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
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إق 2018MO1063.- ردمك 9789954969762
ندرة الماء

333.910964 2018-668
التراث اإليكوثقافي وتثمين الموارد الواحية والجبلية
[نص مطبوع] / تنسيق وإشراف عزيز بن طالب.- [د.م.] : [د.ن.]،
(سلسلة مزين؛ 24 سم.-  : غالف  (308ص.)  مج.   1  -.2018

والمناظرات؛ 1) الندوات 
إق 2018MO1612.- ردمك 9789920354615

تدبيو الموارد المائية - - المغرب

335.43 2018-669
كون، تشانغ لي

قراءة حول الموضوعات األساسية في أفكار شي جين
بينغ عن اإلشتراكية ذات الخصائص الصينية لعصر جديد
[نص مطبوع] / تشانغ لي كون / أحمد الصائغ.- الرباط : دار األمان
للنشر والتوزيع مدرسة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني،

2018.- 1 مج. (307 ص.)
إق 2018MO3344.- ردمك 978-9954-701-91-1

الفكر الشيوعي - - الصين - - اإلشتراكية

336.3435 2018-670
سيرسيرون، نيكوال

الديون والنظام اإلستخراجي [نص مطبوع] : الصعود الحازم
إيريس؛ ترجمة بول  تقديم  نيكوال سيرسيرون؛   / لثنائية مدمرة 
جمعية أطاك المغرب-عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء
الديون غير الشرعية.- [د.م.] : جمعية أطاك المغرب، 2018.- 1

مج. (147 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO1005.- ردمك 9789920954723

الديون غير الشرعية

336.39 2018-671
المغرب. المجلس األعلى للحسابات

التقرير السنوي [نص مطبوع] : المالحظات البارزة : 2016-
2017 / المجلس األعلى للحسابات.- الرباط : المجلس األعلى
للحسابات، 2018.- 1 مج. (172 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم

إق 2018MO2751.- ردمك 978-9920-751-00-1
المجالس الجهوية للحسابات

337.09051 2018-672
بلقزيز، عبد اإلله

المسألة الكيانية والعولمة [نص مطبوع] / عبد اإلله بلقزيز.-
الدار البيضاء : المركز الثقافي للكتاب، 2018.- 1 مج. (288 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2017MO4379.- ردمك 9789954705155

العولمة

337.1 2018-673
الزناتي، محمد

كيف سيمضي القرن 21 [نص مطبوع] : بين جغرافية سياسية
متمردة وعولمة متعثرة / محمد الزناتي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.-

1 مج. (213 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO0528.- ردمك 9789981810105

العولمة - - آفاق

337.6404 2018-674
بوكرين، شفيق

عالقة المغرب باالتحاد األوروبي [نص مطبوع] : نظام الوضع
المتقدم في ظل اتفاقية الشراكة / ذ. شفيق بوكرين؛ تقديم ذ.
Régime du statut avancé à = عبد االله فونتير ابن ابراهيم
la lumière de la convention de partenariat / Chafik
Bougrine.- الرباط : منشورات المجلة المغربية لإلدارة المحلية
والتنمية، 2018.- 1 مج. (524 ص.)؛ 24 سم.- (مؤلفات وأعمال

جامعية؛ 122)
إق 2018MO3270.- ردمك 978-9954-626-83-2

العالقات االقتصادية الدولية

338.47 2018-675
الخليفي، عبد اللطيف

والمجال اإلنسان  على  ووقعها  الصحراوية  السياحة 
الواحي [نص مطبوع] : منطقة محاميد الغزالن نموذجا / عبد
اللطيف الخليفي.- [أكادير] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (155 ص.)؛

24 سم
إق 2018MO5708.- ردمك 9789954966297

338.476 2018-676
عميرة، ادريس

قطاع النسيج واللباس بمدينة فاس [نص مطبوع] / ادريس
عميرة.- فاس : مطبعة وراقة بالل، 2018.- 1 مج. (500 ص.)؛

24 سم
إق 2018MO5001.- ردمك 978-9920-36-620-5

صناعة المنسوجات

338.47910964 2018-677
عمران، إسماعيل (1947-....)

إشكاليات  : مطبوع]  [نص  بالمغرب  السياحية  السياسة 
وتداعيات وبدائل / إسماعيل عمران.- [د.م.] : مطبعتي، 2018.-

1 مج. (452 ص.)
إق 2017MO5133.- ردمك 978-9954-768-00-6

السياسة السياحية - - المغرب

338.9 2018-678
إغزران و محيطها [نص مطبوع] : التاريخ و الثقافة و المجتمع :
تثمين التراث المحلي مرتكز قوي لكسب رهان التنمية / تحرير و
تنسيق محمد البقصي، الحسن الغرايب؛ تقديم محمد بوغالم =
Ighezrane  :  Histoire,  culture,  et  société  :  la
valorisation du patrimoine local : un pilier solide du
développement / coordination Mohammed Elbeqsi,
Avant  propos  Mohamed El؛   Hassane  Laghraib
Boughelam.- صفرو : جماعة القروية إلغزارن، 2018.- 1 مج.
(412-105 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (منشورات الجماعة

القروية إلغزارن؛ 8)
إق 2018MO3287.- ردمك 978-9920-36-172-9

إغزران - - ثقاقة و تاريخ

338.90964 2018-679
مسار جديد لمراكش [نص مطبوع] / اإلشراف على التصميم
والتحرير ديفيفر باتريسيا.- [الدار البيضاء] : لغات الجنوب، 2018

(غنت : غرافيوس) .- 1 مج. (175 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO4475.- ردمك 978-9954-695-46-3

338.964 2018-680
بوزيد، نسيبة

دينامية المجاالت ورهانات التنمية [نص مطبوع] / تنسيق
نسيبة بوزيد؛ أسماء بوعوينات؛ محمد سرتو.- [د.م.] : [د.ن.]،
2018 (مطبعة الريشة).- 1 مج. (114-29 ص.) : غالف مزين؛

24 سم.- (دفاتر البحث الجغرافي؛ 1)
إق 2017MO3180.- ردمك 978-9954-99-173-2

التنمية المستدامة - - المغرب

338.96406 2018-681
شكري، مصطفى

إشراف  / مطبوع]  [نص   2017 في سنة  المغرب  تقرير 
وتحليل لألبحاث  المغربي  المركز   : [د.م.]  مصطفى شكري.- 
السياسات، 2018.- 1 مج. (225 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم

إق 2018MO3030.- ردمك 978-9920-9576-0-1
المغرب - - السياسات العامة - - تقارير

339.3 2018-682
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