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دليل التدقيق والبت في الحسابات [نص مطبوع] / المجلس
األعلى للحسابات.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (112 ص.)

إق 2018MO1778.- ردمك 978-9954-9664-9-5
الحسابات

القانون 340

340 2018-683
أجعون، أحمد

الوجيز في التنظيم اإلداري المغربي [نص مطبوع] / أحمد
أجعون.- الرباط : المجلة المغربية لألنظمة القانونية والسياسية،

2018.- 1 مج. (254 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO1413.- ردمك 978-9920-35-390-8

القانون اإلداري - - المغرب

340 2018-684
الوسيط من أجل الديموقراطية وحقوق اإلنسان

[نص والترافع  والوساطة  الحماية  مجال  في  منجزنا 
اإلنسان.- وحقوق  الديموقراطية  أجل  من  الوسيط   / مطبوع] 
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (ال بليم روج).- 1 مج. (101 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
إق 2018MO1075.- ردمك 97899260731010

حقوق اإلنسان

340 2018-685
خمري، سعيد

قضايا علم السياسة [نص مطبوع] : مقاربات نظرية / سعيد
خمري.- الرباط : الجمعية المغربية للعلوم والسياسة، 2018.- 1

مج. (176 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO2610.- ردمك 978-9920-726-01-6

سياسة

340.0230964 2018-686
المهن القانونية والقضائية [نص مطبوع] : مختلف النصوص
التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمهن القانونية والقضائية / تنسيق
زكرياء العماري.- الرباط : مجلة القضاء المدني، 2018.- 1 مج.

(534 ص.)؛ 15 سم.- (نصوص ووثائق قانونية؛ 25)
إق 2018MO0204.- ردمك 978-9954-543-44-3

القضاء (مهنة)

340.03 2018-687
شكرة، الحاج

/ [نص مطبوع]  القانونية  المصطلحات  لدراسة  المدخل 
الدكتور الحاج شكرة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (سال : دعاية) .- 1

مج. (149 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
ببليوغرافيا : ص. 144-145 .- إق 2018MO4100.- ردمك -978-9920

36-367-9
المصطلحات القانونية

340.03933 2018-688
معجم المصطلحات القانونية [نص مطبوع] : عربي- أمازيغي-
فرنسي- إنجليزي = Lexique juridique / [الحسين أموزاي،
عائشة بوحجر، عبد السالم بومصر، وآخرون].- الرباط : المعهد
الملكي للثقافة األمازيغية، 2018.- 1 مج. (212 ص.) : غالف
مزين؛ 24 سم.- (منشورات المعهد الملكي للثقافة األمازيغية :

سلسلة معاجم؛ 14)
إق 2018MO4240.- ردمك 978-9920-9674-0-2

قانون - - معجم

340.07 2018-689
أولتيت، إبراهيم

المنهج في العلوم االجتماعية [نص مطبوع] : حالة الدراسات
: (أكادير  [د.ن.]، 2018   : [د.م.]  أولتيت.-  إبراهيم   / القانونية 
مطبعة قرطبة) .- 1 مج. (233 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2018MO4768.- ردمك 978-9954-735-50-3

العلوم اإلجتماعية - - قانون - - مناهج

340.07 2018-690
شكرة، الحاج

الوجيز في دراسة مناهج العلوم القانونية واإلجتماعية
[نص مطبوع] / الدكتور الحاج شكرة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018

(سال : دعاية) .- 1 مج. (186 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
ببليوغرافيا: ص. 175-180 .- إق 2018MO4600.- ردمك -978-9920

36-511-6
العلوم القانونية - - مناهج البحث

340.1 2018-691
بن اعرمو، عبال

األول، الجزء  مطبوع].  [نص  القانونية  العلوم  إلى  مدخل 
نظرية القانون / عبال بن اعرمو, أحمد الدراري.- [د.م.] : [د.ن.]،
2018 (أزرو : مكتبة األطلس) .- 1 مج. (203 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO4612.- ردمك 978-9954-99-779-6

العلوم القانونية

340.1 2018-692
بنعياش، رشيد

منهجية البحث في العلوم القانونية [نص مطبوع] / رشيد
بنعياش.- ط. 2.- [د.م.] : مركز متعدد التخصصات للبحث في
حسن االداء والتنافسية، 2018 (الرباط : مطبعة شمس برينت) .-

1 مج. (115 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO4660.- ردمك 978-9920-9563-7-6

العلوم القانونية - - مناهج البحث

340.1 2018-693
بوكير، عبد المجيد

المفهوم في  دراسة   : مطبوع]  [نص  القانون  علم  أصول 
بوكير؛ تقديم األستاذ المجيد  الدكتور عبد   / والتكوين والتطبيق 
العميد الدكتور حسن الزاهر.- فاس : أكس برانت للطباعة والنشر

والتوزيع، 2018.- 1 مج. (507 ص.) : غالف مزين؛ 25 سم
ببليوغرافيا : ص. 461-480 .- إق 2018MO3078.- ردمك -978-9954

754-05-4
علم القانون

340.1 2018-694
حموش، عبد الرحمان

المدخل إلى العلوم القانونية [نص مطبوع] : نظرية القانون،
: [د.ن.]، 2018 الرحمان حموش.- [د.م.]  / عبد  الحق  نظرية 
(الرباط : مطبعة لينا) .- 1 مج. (267 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2018MO4568.- ردمك 9789920364973

العلوم القانونية - - المغرب

340.1 2018-695
عزوز، طارق

/ مطبوع]  [نص  القانونية  المصطلحات  في  محاضرات 
الدكتور طارق عزوز.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (أكادير : مطبعة

قرطبة) .- 1 مج. (150 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO4865.- ردمك 978-9954-735-53-4

المصطلحات القانونية

340.115 2018-696
والبحث والتكوين  للتربية  األعلى  المجلس  المغرب. 

العلمي
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في مساهمة   : مطبوع]  [نص  اإلجتماعية  العدالة  مدرسة 
Une  école  de  justice  = التنموي  النموذج  حول  التفكير 
العلمي.- للتربية والتكوين والبحث  / المجلس األعلى   sociale
العلمي، والبحث  والتكوين  للتربية  االعلى  المجلس   : الرباط 

سم  24 مزين؛  غالف   : ص.)   48-52) مج.   1  -.2018
إق 2018MO1168.- ردمك 9789954988350

الفوارق االجتماعية

340.64 2018-697
الزوجال، يوسف

القانون المنازعات في  البديلة لفض  الوسائل  تجربة 
الوضعي المغربي [نص مطبوع] : المعيقات القانونية والواقعية
التجاري، القانون  المدني،  القانون  ضوء  على  نقدية  دراسة   :
يوسف  / االداري  القانون  االسري،  القانون  الجنائي،  القانون 
الزوجال.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : دار السالم) .- 1 مج.

(197 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO0870.- ردمك 9789954223277

القانون الوضعي - - المغرب

340.64 2018-698
فالي، عالل (1975-....)

اشكاالت  : مطبوع]  [نص  القانونية  النصوص  صناعة 
المعارف : مطبعة  الرباط  فالي.-  / عالل  والصياغة  االختصاص 

الجديدة، 2018.- 1 مج. (536 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO2740.- ردمك 978-9954-9699-7-7

340.90964 2018-699
محروك، محمد

الوجيز في أحكام القانون الدولي الخاص [نص مطبوع] :
دراسة في تنازع القوانين والجنسية وفق آخر التعديالت / محمد
محروك.- مراكش : مكتبة المعرفة، 2018.- 1 مج. (287 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO1774.- ردمك 978-9954-711-11-8

الجنسية - - تنازع القوانين

341 2018-700
غلمان، فاطمة

مدخل إلى القانون الدولي االنساني [نص مطبوع] / فاطمة
غلمان.- مراكش : مكتبة المعرفة، 2018.- 1 مج. (176 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO2012.- ردمك 9789920954426

القانون الدولي

341.02 2018-701
العثماني، اسعيدة

دور المصادر في بناء قواعد القانون الدولي اإلنساني
: [د.م.]  أسعيدة.-  العثماني   / تطبيقية  دراسة   : [نص مطبوع] 
[د.ن.]، 2018 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (180 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO1903.- ردمك 978-9920-720-02-1

القانون الدولي

341.2 2018-702
التويجري، عبد العزيز بن عثمان (1950-....)

[نص اإلسالمي  العالم  مستقبل  وصناعة  اإليسيسكو 
مطبوع] : مع الترجمتين اإلنجليزية والفرنسية / عبد العزيز بن
Isesco and the shaping of the future = عثمان التويجري
of the islamic world = L'Isesco et la construction de
l'avenir du monde islamique.- الرباط : إيسيسكو، 2018.-

1 مج. (39-71 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO0118.- ردمك 978-9981-26-644-5

البالد اإلسالمية - - تنمية

341.4 2018-703
حامد، سيدي محمد

النظام القانوني للعالقات القنصلية [نص مطبوع] / سيدي
محمد حامد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : الرباط نت) .- 1

مج. (191 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO0299.- ردمك 9789920350624

341.48 2018-704
المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان

مدى اإلنسان حول  لحقوق  المغربية  المنظمة  تقرير 
الكتاب في  اإلنسان  حقوق  ومبادئ  قيم  إعمال 
المدرسي [نص مطبوع] / المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان.-

[د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (160 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO2191.- ردمك 9789920357500

حقوق اإلنسان - - المغرب

341.48 2018-705
المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان

مذكرات ترافعية وتقارير 2015 ـ 2017 [نص مطبوع] /
المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1

مج. (175 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO2194.- ردمك 9789920357531

حقوق اإلنسان - - المغرب

341.48 2018-706
اإلنسان وحقوق  الديمقراطية  أجل  من  الوسيط 

(الرباط)
بمنطقة الفاعلين  ودور  والحريات  الحقوق  وضع 
الصحراء [نص مطبوع] : تقرير / الوسيط من أجل الديمقراطية
وحقوق اإلنسان.- الرباط : الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق

اإلنسان، 2018.- 1 مج. (31 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO0983.- ردمك 978-9920-35-231-4

حقوق اإلنسان

341.48 2018-707
بوجعبوط، المصطفى

حقوق اإلنسان بالمغرب بمنظار تقارير وزارة الخارجية
تونس، الجزائر  بين  : دراسة مقارنة  األمريكية [نص مطبوع] 
المصطفى  /  1999-2009 السعودية  العربية  المملكة  مصر، 
بوجعبوط.- القنيطرة : القرويين للنشر والتوزيع، 2018.- 1 مج.

(214 ص.)؛ 24 سم
ببليوغرافيا ص. 200-211 .- إق 2018MO4158.- ردمك -978-9920

36-378-5
حقوق اإلنسان - - المغرب

341.48 2018-708
طارق، حسن

تأصيل من   : مطبوع]  [نص  للتفكير  أفقا  اإلنسان  حقوق 
دار  : البيضاء  الدار  / حسن طارق.-  الهوية  مأزق  إلى  الحرية 
توبقال، 2018 (الدار البيضاء : النجاح الجديدة) .- 1 مج. (174

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO5484.- ردمك 978-9954-659-53-3

اإلنسان - - حقوق

341.481 2018-709
المجاهد، غزالن

: مطبوع]  [نص  األساسية  والحريات  اإلنسان  حقوق 
المجاهد.- غزالن   / والحماية  الرقابة  وآليات  تطورها  مصادرها 
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : مطبعة المعارف الجديدة) .- 1

مج. (253 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO1656.- ردمك 978-9920-35-483-7

حقوق اإلنسان - - المغرب

341.481 2018-710
بوز، أحمد
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وآليات المرجعية  األسس   : مطبوع]  [نص  اإلنسان  حقوق 
الحماية / أحمد بوز.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : مطبعة
البصيرة) .- 1 مج. (174 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2018MO1971.- ردمك 978-9920-35-616-9
حقوق اإلنسان - - المغرب

341.4810964 2018-711
بن المصطفى، عكاشة

حقوق اإلنسان في المغرب [نص مطبوع] : دراسة قانونية
ومؤسساتية / عكاشة بن المصطفى.- [الدار البيضاء] : دار اآلفاق
: غالف والتوزيع، 2018.- 1 مج. (206 ص.)  للنشر  المغربية 

مزين؛ 24 سم
إق 2017MO5258.- ردمك 9789954291917

حقوق اإلنسان

341.75 2018-712
معمرو، بومكوسي

التحكيم التجاري الدولي ودوره في تسوية المنازعات
اإلستثمارات األجنبية [نص مطبوع] / بومكوسي معمرو؛ تقديم
2018 المغربي،  القضاء  مجلة   : [د.م.]  مياد.-  محمد  العربي 
(الرباط : دار السالم للطباعة و النشر و التوزيع) .- 1 مج. (381
المنشورات ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (سلسلة األبحاث و 

المغربي) القضاء  لمجلة 
إق 2018MO1163.- ردمك 978-9920-35-297-0

التحكيم التجاري الدولي

342 2018-713
أبحكان، أسماء

أسماء  / [نص مطبوع]  المرحلة  تحديات  السلطة و  رجل 
أبحكان.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (تطوان : مطبعة تطوان) .- 1

مج. (336 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO0685.- ردمك 978-9920-35-136-2

رجل السلطة

342 2018-714
التائبو، نور الدين

ضوء على  القضائي  والعمل  المحاماة  مهنة  قانون 
الدار التائبو.-  الدين  نور   / [نص مطبوع]  التعديالت الجديدة 
البيضاء : دار النشر المغربية، 2018.- 1 مج. (174 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO1483.- ردمك 9789920354226

المحاماة

342 2018-715
الحالبي الكتاني، موالي ادريس

القانوني العمل  بين  اإلداري  االستعجالي  القضاء 
الحالبي ادريس  / موالي  [نص مطبوع]  القضائي  والتطبيق 
الكتاني.- الرباط : دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع، 2018.- 1

مج . (480ص. )؛ 24 سم
إق 2018MO2388.- ردمك 978-9954-22-343-7

المحاكم اإلدارية - - المغرب

342 2018-716
صحيب، حسن

القانون اإلداري المغربي [نص مطبوع] : التنظيم االداري /
حسن صحيب.- ط. 2.- مراكش : مكتبة المعرفة، 2018.- 1 مج.
(415 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة دراسات

وابحاث في االدارة ةالقانون. 1)
إق 2016MO1880.- ردمك 9789954376980

القانون االداري - - المغرب

342 2018-717
مقتدر، محمد رضا

المغربية التجربة  بين  العرائض  تقديم  في  الحق 
والتجارب الدولية [نص مطبوع] / محمد رضا مقتدر؛ تقديم
: شمس (الرباط  [د.ن.]، 2018   : [د.م.]  الخلفي.-  مصطفى 

(180 ص.)؛ 24 سم مج.   1  -. برينت) 
بيبليوغرافيا ص. 167-177 .- إق 2018MO3491.- ردمك -978-9920

9563-6-9
الديمقراطية التشاركية

342 2018-718
ناتي، مهدي محمد

التنظيمي القانون  المحلية في ضوء  التنمية  شركات 
المتعلق بالجماعات [نص مطبوع] / ذ.مهدي محمد ناتي؛ تقديم
األستاذ: أحمد أجعون.- [د.م.] : المجلة المغربية لألنظمة القانونية
والسياسية، 2018 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1
مج. (181 ص.)؛ 24 سم.- (منشورات المجلة المغربية لألنظمة

القانونية والسياسية؛ 4)
بيبليوغرافيا : ص. 165-177 .- إق 2017MO5341.- ردمك -978-9954

9817-0-2
التنمية المحلية - - المغرب

342 2018-719
قانون العماالت واألقاليم [نص مطبوع] : وفق آخر التعديالت
/ إعداد وتنسيق عبد الكريم كمران.- ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]،
مزيّن : غالف  (80 ص.)  مج.   1 نت).-  الرباط  (مطابع   2018
باأللوان؛ 17 سم.- (مجموعة قوانين المملكة المغربية وفق آخر

التعديالت؛ 15)
إق 2018MO3782.- ردمك 978-9954-709-32-0

قانون العماالت واألقاليم - - المغرب

342 2018-720
آخر وفق   : مطبوع]  [نص  للجهات  التنظيمي  القانون 
التعديالت / إعداد وتنسيق عبد الكريم كمران.- [د.م.] : [د.ن.]،
مزيّن : غالف  (80 ص.)  مج.   1 نت).-  الرباط  (مطابع   2018
باأللوان؛ 17 سم.- (مجموعة قوانين المملكة المغربية وفق آخر

التعديالت؛ 17)
إق 2018MO3801.- ردمك 978-9954-709-36-8

القانون التنظيمي للجهات - - المغرب

342.00964 2018-721
بوطريكي، الميلود

النظرية العامة للقرارات اإلدارية في القانون اإلداري
الميلود  / المستجدات  آخر  وفق   : مطبوع]  [نص  المغربي 
بوطريكي؛ تقديم ثريا لعيوني.- الدار البيضاء : دار اآلفاق المغربية
للنشر والتوزيع، 2018.- 1 مج. (158 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2018MO1376.- ردمك 9789954770016

القانون اإلداري - - المغرب

342.02 2018-722
أبو المجد، عبد الجليل

الدساتير والهوية [نص مطبوع] : بين الماضي والحاضر / عبد
الجليل أبو المجد.- الدار البيضاء : أفريقيا الشرق، 2018.- 1 مج.

(214 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO4076.- ردمك 978-9954-685-54-9

الدساتير

342.02 2018-723
المغرب. الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان
[نص بالشباب  الصلة  ذات  العمومية  السياسات  تقييم 
مطبوع] : يونيو 2010 / الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق
االنسان.- [د.م.] : الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق االنسان،

2018.- 1 مج. (63 ص.)؛ 22 سم
إق 2018MO0985.- ردمك 978-9920-35-233-8

المغرب - - السياسات العمومية
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342.02 2018-724
بكور، عبد اللطيف

والمؤسسات الدستوري  للقانون  العامة  المبادئ 
السياسية [نص مطبوع] / عبد اللطيف بكور.- [د.م.] : مقاربات،
2018 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (11 ص.) : غالف
منهجية  : البيداغوجية  (السلسلة  سم.-   20 باأللوان؛  مزيّن 

وديداكتيك)
إق 2018MO3679.- ردمك 978-9920-9608-3-0

القانون الدستوري - - المغرب

342.02 2018-725
زين الدين، محمد

القانون الدستوري والمؤسسات السياسية [نص مطبوع] /
محمد زين الدين.- ط.4.- الدار البيضاء : محمد زين الدين، 2018
(مطبعة النجاح الجديدة.- 1 مج. (293 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم
إق 2018MO5192.- ردمك 978-9920-9761-0-7

القانون الدستوي

342.02 2018-726
القانون التنظيمي المتعلق بمجلس الوصاية [نص مطبوع]
Loi  organique  relative  au  = للحكومة  العامة  األمانة   /
: (الرباط   2018 [د.ن.]،   : [د.م.]   -.conseil  de  régence
القانونية (الوثائق  .- 1 مج. (14-7 ص.).-  الرسمية)  المطبعة 

المغربية؛ 63)
إق 2018MO0509.- ردمك 978-9954-720-55-4

مجلس الوصاية

342.02 2018-727
آخر وفق   : مطبوع]  [نص  للمملكة  الدستوري  التنظيم 
التعديالت : الدستور : المحكمة الدستورية : مجلس الوصاية /
إعداد وتنسيق عبد الكريم كمران.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (مطابع
الرباط نت).- 1 مج. (80 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17 سم.-

(مجموعة قوانين المملكة المغربية؛ 11)
إق 2018MO3929.- ردمك 978-9954-709-39-9

التنظيم الدستوري - - المغرب

342.06 2018-728
بن شريف، مصطفى

،1 شريف.  بن  مصطفى   / مطبوع]  [نص  اإلداري  القانون 
مطبعة  : (وجدة   2018 [د.ن.]،   : [د.م.]  اإلداري.-  التنظيم 
الجسور) .- 1 مج. (201 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2018MO2016.- ردمك 978-9920-35-643-5
القانون اإلداري - - المغرب

342.06 2018-729
القانون اإلداري وعلم اإلدارة [نص مطبوع] : [عدم التركيز
اإلداري] : [مراقبة التدبير المفوض] : [تنظيم السير والجوالن] /
: (الجديدة  [د.ن.]، 2018   : [د.م.]  الحق طالبي.-  عبد  إعداد 
مطبعة براتيك) .- 1 مج. (115 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20

سم
إق 2018MO3549.- ردمك 978-9920-36-244-3

القانون اإلداري - - المغرب

342.066 2018-730
األعرج، محمد

القضاء تطبيقات  في  األساسية  والحقوق  الحريات 
اإلداري المغربي [نص مطبوع] / محمد األعرج؛ تقديم السيد
محمد أوجار.- الرباط : المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية،
باأللوان؛ 24 سم.- : غالف مزيّن  2018.- 1 مج. (242 ص.) 

وأعمال جامعية؛ 117) (مؤلفات 
إق 2018MO2790.- ردمك 978-9954-626-68-9

القضاء اإلداري - - المغرب

342.066 2018-731

الدراري، أحمد
إيقاف تنفيذ القرارات اإلدارية [نص مطبوع] : دراسة مقارنة

/ أحمد الدراري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (301 ص.)
إق 2018MO4175.- ردمك 978-9920-36-381-5

القانون اإلداري

342.066 2018-732
المجلة المغربية لألنظمة القانونية والسياسية

تطور القضاء اإلداري المغربي بعد ربع قرن من إحداث
المحاكم اإلدارية [نص مطبوع]؛ إعداد وتنسيق أحمد أجعون.-
القانونية والسياسية، 2018 : المجلة المغربية لألنظمة  [د.م.] 
(الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (248 ص.)؛ 24 سم.- (األعداد

الخاصة؛ 10)
إق 2018MO5645.- ردمك 978-9954-9817-4-0

المغرب - - القضاء اإلداري

342.066 2018-733
بوعزاوي، بوجمعة

القضاء اإلداري المغربي [نص مطبوع] / بوجمعة بوعزاوي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : مطبعة المعارف الجديدة) .- 1

مج. (197 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO3414.- ردمك 978-9920-761-00-0

القضاء اإلداري - - المغرب

342.07 2018-734
السقاف، محمود علي

الرقابة القضائية على انتخابات المجالس المحلية في
: مطبوع]  [نص  اليمنية  والجمهورية  المغربية  المملكة 
دراسة مقارنة / محمود علي السقاف.- الرباط : مكتبة دار السالم،

2018.- 1 مج. (411 ص.) : غالف مزيّن؛ 24 سم
إق 2018MO4921.- ردمك 978-9920-754-06-4

القوانين اإلنتخابية

342.08 2018-735
الجمعية الوطنية للمحامين الشباب بالمغرب

دراسة حول حماية نشطاء حقوق االنسان [نص مطبوع] /
: [الخميسات]  بالمغرب.-  الشباب  للمحامين  الوطنية  الجمعية 
الجمعية الوطنية للمحامين الشباب بالمغرب، 2018.- 1 مج. (49-

50 ص.) : غالف مزين
إق 2018MO4125.- ردمك 978-9920-9663-0-6

حقوق االنسان

342.085 2018-736
أزحاف، صالح

دستوري تأسيس  نحو   : مطبوع]  [نص  االساسية  الحريات 
لمجتمع التعايش / صالح أزحاف.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط
: مطبعة المعارف الجديدة) .- 1 مج. (273 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO4415.- ردمك 9789954686737

الحريات العامة

342.085 2018-737
دليل حول اإلطار القانوني الدولي والوطني المنظم
للحقوق االقتصادية واالجتماعية األساسية في العمل
[نص مطبوع] / جمعية عدالة.- الرباط : جمعية عدالة، 2018.- 1

مج. (94 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO0390.- ردمك 9789954953969

حقوق اإلنسان - - المغرب

342.085 2018-738
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: مساهمات متنوعة : مقاربات متعددة  الحرية [نص مطبوع] 
الندوة الدولية تكريما لألستاذ رشيد العلمي اإلدريسي : أعمال 
البحث المنظمة يومي 2 و3 دجنبر 2016 من طرف مجموعة 
حول اإلدارة والسياسات العمومية وشعبة القانون العام بشراكة
جاري، تنسيق مصطفى   / األلمانية  هانس سايدل  مع مؤسسة 
La liberté :  approche = أبي سرور بنعلي، محمد  يوسف 
plurielle : mélanges offert au Pr.Rachid Alami Idrissi :
actes du colloque internationale organisé le 01-02
décembre  2016  par  le  groupe  de  recherche  sur
l'administration  et  les  politiques  publiques  et  le
département du droit public en partenariat avec la
القانونية العلوم  كلية   : fondation Hans Seidel.- مراكش 
والوراقة المطبعة   : (مراكش  واإلجتماعية، 2018  واإلقتصادية 
: غالف مزين؛ 24 سم.- .- 1 مج. (298-254 ص.)  الوطنية) 

والندوات؛ 2018-55) المؤتمرات  (سلسلة 
إق 2017MO5242.- ردمك 978-9981-00-110-7

342.085 2018-739
التجمعات قانون   : مطبوع]  [نص  العامة  الحريات  قوانين 
العمومية : قانون تأسيس الجمعيات : قانون األحزاب السياسية :
قانون إلتماس اإلحسان العمومي : وفق آخر التعديالت / إعداد
(مطابع [د.ن.]، 2018   : [د.م.]  الكريم كمران.-  وتنسيق عبد 
الرباط نت).- 1 مج. (80 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17 سم.-

(مجموعة قوانين المملكة المغربية؛ 13)
إق 2018MO3799.- ردمك 978-9954-709-34-4

الحريات العامة - - المغرب

342.0852 2018-740
الريسوني، أحمد (1953-....)

النظام القانوني للمساجد بالمغرب [نص مطبوع] / أحمد
: مطبعة (الرباط  الرشاد، 2018  : مكتبة  الريسوني.- سطات 

.- 1 مج. (607 ص.)؛ 25 سم األمنية) 
إق 2018MO1627.- ردمك 9789954632406

المساجد

342.08522 2018-741
ازعيمي، المصطفى

االنسان ... والعقول المنكسرة [نص مطبوع] / ذ. المصطفى
أزعيمي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (244 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2018MO5456.- ردمك 978-9920-36-770-7

حقوق االنسان

342.09 2018-742
قانون الجماعات المحلية [نص مطبوع] : وفق آخر التعديالت /
إعداد وتنسيق عبد الكريم كمران.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (مطابع
الرباط نت).- 1 مج. (208 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17 سم.-

(مجموعة قوانين المملكة المغربية وفق آخر التعديالت؛ 14)
إق 2018MO3781.- ردمك 978-9954-709-31-3

قانون الجماعات المحلية - - المغرب

342.64 2018-743
بلفقيه، عبد الحق

دعوى الدفع بعدم دستورية نص تشريعي مابين رؤية
المشرع المغربي وتدخل القاضي الدستوري [نص مطبوع]
: دراسة مقارنة / تأليف عبد الحق بلفقيه.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018
(طنجة : التازي بريس) .- 1 مج. (220 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم
إق 2018MO3527.- ردمك 978-9920-36-239-2

القانون الدستوري - - المغرب

342.64 2018-744
بنلمليح، منية

المنازعات العقدية في القانون اإلداري المغربي بين
الحلول القضائية والحلول البديلة [نص مطبوع] / ذة منية
Le  contentieux  contractuel  en  droit  = بنلمليح 
administrat i f  marocain  entre  les  solut ions
-.juriditionnelles et alternatives / Mounia Benlamlih
الرباط : المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، 2018.- 1 مج.
(226 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم.- (مؤلفات وأعمال

جامعية؛ 123)
إق 2018MO4121.- ردمك 978-9954-626-86-3

القانون اإلداري - - المغرب

342.64 2018-745
صحيب، حسن

القانون اإلداري المغربي [نص مطبوع] : الوسائل القانونية
للعمل اإلداري / حسن صحيب؛ التصفيف واإلخراج الفني صباح
القصير.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (مراكش : المطبعة والوراقة
الوطنية) .- 1 مج. (294 ص.)؛ 24 سم.- (دراسات وأبحاث في

اإلدارة والقانون؛ 2)
إق 2018MO4379.- ردمك 978-9954-711-16-3

القانون اإلداري - - المغرب

342.64 2018-746
إشكاالت صناعة القرار العمومي بالمغرب [نص مطبوع] /
مجموعة من الباحثين؛ تنسيق عبد العزيز دحماني؛ تقديم صبح الله
الغازي.- الرباط : مركز تفاعل للدراسات واألبحاث في العلوم
(سلسلة سم.-   24 (437 ص.)؛  مج.   1  -.2018 االجتماعية، 

(1 والدستورية؛  السياسية  الدراسات 
إق 2018MO2599.- ردمك 9789954223475

األنظمة السياسية - - المغرب

342.64 2018-747
قانون الجماعات الترابية [نص مطبوع] : مختلف النصوص
واألقاليم والعماالت  بالجهات  المتعلقة  والتنظيمية  التشريعية 
مجلة  : الرباط  العماري.-  زكرياء  ونتسيق  جمع   / والجماعات 
القضاء المدني، 2018.- 1 مج. (493 ص.)؛ 20 سم.- (سلسلة

نصوص ووثائق قانونية؛ 20)
إق 2017MO4742.- ردمك 978-9954-543-38-2

الجماعات الترابية - - قانون - - المغرب

342.6402 2018-748
الحنودي، علي

محاضرات في األنظمة الدستورية المقارنة [نص مطبوع]
ريف  : (تطوان   2018 [د.ن.]،   : [د.م.]  الحنودي.-  علي   /

سم  22 ص.)؛   232) مج.   1  -. امبريمري) 
إق 2018MO5810.- ردمك 9789920368698

األنظمة الدستورية - - دراسة مقارنة

342.6402 2018-749
السعيد، أمين

أمين  / مطبوع]  [نص  دستورية  وتحليالت  ومواقف  آراء 
السعيد؛ تقديم الدكتور حسن طارق.- [د.م.] : [أ. السعيد]، 2018
(الرباط : مطبعة شمس برينت) .- 1 مج. (230 ص.) : غالف

مزين؛ 21 سم
إق 2018MO1577.- ردمك 9789954782088

القانون الدستوري - - المؤسسات السياسية - - السلطة التشريعية - -
المغرب

342.6402 2018-750
الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان

مقترحنا بشأن اإلصالحات الدستورية [نص مطبوع] : مذكرة
موجهة للجنة اإلستشارية لمراجعة الدستور : 19 أبريل 2011 /
: [الرباط]  اإلنسان.-  وحقوق  الديمقراطية  أجل  من  الوسيط 
[الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان]، 2018.- 1 مج.

(35 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.
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إق 2018MO0914.- ردمك 9789920352031
اإلصالح الدستوري - - دستور 2011 - - المغرب

342.6402 2018-751
بوز، أحمد

القانون الدستوري واألنظمة الدستورية [نص مطبوع] :
لألنظمة العامة  المبادئ  في ضوء  المغربي  الدستوري  النظام 
الدستورية الكبرى / أحمد بوز.- [د.م.] : [إصدارات المركز]، إق

2018.- 1 مج. (285 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.
إق 2018MO5311.- ردمك 978-9920-9773-0-2

القانون الدستوري - - الدستور المغربي - - المبادئ العامة - - دراسة
مقارنة

342.6406 2018-752
الغيوبي، الشريف

الوسائل القانونية لعمل اإلدارة وفق التشريع واالجتهاد
الدار الغيوبي.-  / الشريف  القضائي المغربي [نص مطبوع] 
البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة، 2018.- 1 مج. (198 ص.)؛ 24

سم
إق 2018MO4775.- ردمك 978-9954-9686-6-6

القانون اإلداري - - المغرب

342.6406 2018-753
حيضرة، عبد الكريم

المختصر في التنظيم اإلداري المغربي [نص مطبوع] / عبد
الكريم حيضرة.- مراكش : مكتبة المعرفة، 2018 (الدار البيضاء :
مزيّن غالف   : (224 ص.)  مج.   1  -. الجديدة)  النجاح  مطبعة 

24 سم باأللوان؛ 
إق 2018MO0180.- ردمك 978-9954-711-09-5

القانون اإلداري - - المغرب

342.64066 2018-754
العلوي، محمد بن موالي هاشم

المعتمد العملي في مباحث قانون المسطرة المدنية
قضائية تشريعية  دراسة   : مطبوع]  [نص  اإلداري  والقضاء 
مقارنة / محمد بن موالي هاشم العلوي.- ط. 2.- الرباط : دار أبي

رقراق للطباعة والنشر، 2018.- 1 مج. (383 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO4735.- ردمك 9789920967853

القضاء اإلداري - - المغرب

342.64066 2018-755
شكرة، الحاج

الحاج  / القانون اإلداري -التنظيم اإلداري [نص مطبوع] 
شكرة.- سال، 2018 (مطبعة دعاية).- 1 مج. (189 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO0605.- ردمك 978-9920-35-118-8

التنظيم اإلداري - - المغرب

342.64068 2018-756
زيدوح، إبراهيم

معركة تشريعية من أجل ترسيم أعوان اإلدارة : 80 ألف
من أعوان اإلدارة المؤقتين والعرضيين [نص مطبوع] / إبراهيم
زيدوح؛ إعداد وإنجاز عبد الحي بنيس.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018
(الرباط : الكرامة) .- 1 مج. (46 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم

إق 2018MO0147.- ردمك 9789920350297
القانون اإلداري - - ترسيم الموظف - - أعوان اإلدارة - - المغرب

342.640680263 2018-757
الزاهري، خالد

التقديرية السلطة  بين   : المخالفات التأديبية [نص مطبوع] 
بلمليح.- تقديم منية  الزاهري؛  / خالد  التقنين  لإلدارة وإشكالية 
المغرب : منشورات مجلة العلوم القانونية، 2018.- 1 مج. (173
ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة البحث األكاديمي؛

(26
إق 2018MO4723.- ردمك 978-9954-719-37-4

اإلدارة - - السلطة التقديرية - - المغرب

342.640680263 2018-758
بوكطب، محمد

النظام بين   : مطبوع]  [نص  الجمركي  التأديبي  النظام 
محمد  /  1962 ومرسوم  العمومية  للوظيفة  العام  األساسي 
بوكطب، حسن بكاوي؛ تقديم األستاذ مصطفى السيمو.- الرباط :
(المعارف ص.).-   119) مج.   1  -.2018 المعرفة،  نشر  دار 

(55 والقضائية؛  القانونية 
إق 2017MO4709.- ردمك 978-9954-688-46-5

النظام التأديبي الجمركي

342.6407 2018-759
زوير، عبد السالم

الرقابة القضائية على انتخابات الجماعات الترابية [نص
مطبوع] / ذ. عبد السالم زوير؛ تقديم ذ. أحمد أجعون.- الرباط :
القانونية والسياسية، 2018.- 1 مج. المغربية لألنظمة  المجلة 
(200 ص.)؛ 24 سم.- (األعداد الخاصة للمجلة المغربية لألنظمة

القانونية والسياسية؛ 7)
ببليوغرافيا : ص. 191-196 .- إق 2018MO1581.- ردمك -978-9920

35-450-9
االنتخابات الجماعبة - - الرقابة القضائية - - المغرب

342.64082 2018-760
[نص االنسان  وحقوق  المتوسط  حوض  في  الهجرة 
La migration en méditerranée et droits de = [مطبوع
l'homme / اشراف وتنسيق إدريس لكريني.- مراكش : مكتبة

المعرفة، 2018.- 1 مج. (72-155 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO4540.- ردمك 978-9954-711-17-0

الهجرة - - المغرب

342.64083 2018-761
بكور، حافظ

المغربي والمقارن [نص القانون  الجنسيات في  تعدد 
أفراد لدى  الجنسية  بازدواجية  تعنى  قانونية  دراسة   : مطبوع] 
الجالية المغربية / حافظ بكور؛ تقديم عبد اللطيف هداية الله.-
سطات : مكتبة الرشاد، 2018 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج.

(215 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO0533.- ردمك 978-9920-9513-0-2

تعدد الجنسيات - - قوانين وتشريعات - - المغرب

342.64085 2018-762
النصوص مختلف   : مطبوع]  [نص  العامة  الحريات  مدونة 
التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالجمعيات والتجمعات العمومية
واألحزاب السياسية والنقابات ومدونة الصحافة والنشر / تنسيق
زكرياء العماري.- الرباط : مجلة القضاء المدني، 2018.- 1 مج.

(438 ص.)؛ 15 سم.- (نصوص ووثائق قانونية؛ 21)
إق 2017MO4744.- ردمك 978-9954-543-40-5

الحريات العامة - - قانون

342.640878 2018-763
حقوق المرأة العاملة بين المقتضى القانوني الوطني
ومعايير العمل الدولية [نص مطبوع] : دراسة قانونية / فريدة
اليوموري.- الرباط : منتدى الزهراء للمرأة المغربية، 2018.- 1

مج. (159 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO4424.- ردمك 9789920968805

حقوق المرأة - - المغرب

342.640902 2018-764
جفري، سعيد

جفري.- / سعيد  مطبوع]  [نص  بالمغرب  الترابي  التنظيم 
سطات : مكتبة الرشاد، إق 2018.- 1 مج. (343 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
إق 2018MO5527.- ردمك 9789920768177

التنظيم الترابي - - الجهات - - العماالت - - الجماعات المحلية - - المغرب
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342.6409026 2018-765
مدونة الجماعات الترابية [نص مطبوع] : الجماعات، العماالت
واألقاليم، الجهات / المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية.-
[الرباط] : المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، 2018.- 2

مج. (361، 868 ص.).- (سلسلة نصوص ووثائق؛ 298)
إق 2018MO0564.- ردمك 9789954626771
الجماعات الترابية - - التقسيم الترابي - - المغرب

342.64090263 2018-766
بوعزاوي، بوجمعة

للدولة، المركزية  اإلدارة   : مطبوع]  [نص  اإلداري  التنظيم 
الجماعات الترابية / بوجمعة بوعزاوي.- ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]،

2018.- 1 مج. (349 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO1062.- ردمك 978-9954-782-05-7

النظام اإلداري - - المغرب

343.02 2018-767
الغواطي، محمد

قانون لمشروع  التشريعية  المسطرة  في  الفاعلون 
مالية السنة على ضوء دستور 2011 والقانون التنظيمي
للمالية رقم 130.13 [نص مطبوع] / محمد الغواطي.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2018 (الرباط : دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع) .-

1 مج. (310 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO2817.- ردمك 978-9920-9562-1-5

قانون المالية

343.02 2018-768
بكور، عبد اللطيف

القانون الميزانية العامة للدولة [نص مطبوع] : على ضوء 
اللطيف عبد   / التطبيقية  ونصوصه  للمالية 130-13  التنظيمي 
بكور.- [د.م.] : [ع. بكور]، 2018 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1
مج . (316ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم.- (دراسة وأبحاث)

إق 2018MO3680.- ردمك 978-9920-9608-4-7
قانون المالية - - ميزانية الدولة - - المغرب

343.02 2018-769
بلحاج الفحصي، محمد (1983-....)

الطرق التشريعية في إدارة وتدبير األراضي الجماعية
األراضي بتمليك  المتعلقة  التعديالت  آخر  : وفق  [نص مطبوع] 
الجماعية الواقعة بدوائر الري / محمد بلحاج الفحصي.- سطات :
مكتبة الرشاد، 2018.- 1 مج. (331 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم

إق 2018MO5143.- ردمك 978-9920-9553-7-9
األراضي الجماعية

343.02 2018-770
مدونة المحاكم المالية [نص مطبوع] : وفق آخر التعديالت /
إعداد وتنسيق عبد الكريم كمران.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (مطابع
الرباط نت).- 1 مج. (88 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17 سم.-

(مجموعة قوانين المملكة المغربية وفق آخر التعديالت؛ 24)
إق 2018MO3774.- ردمك 978-9954-709-27-6

مدونة المحاكم المالية - - المغرب

343.04 2018-771
برابح، توفيق

مراقبة الوعاء الضريبي بين واقع النص وسؤال الفعالية
المالية لسنة قانون  تعديالت  آخر  دراسة وفق   : [نص مطبوع] 
2018 / توفيق برابح.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (350

ص.)؛ 20 سم
إق 2018MO3538.- ردمك 978-9954-9778-1-1

الضرائب - - المغرب

343.04 2018-772
جامعة القاضي عياض. كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية.
المركز المغربي للبحث والدراسات الترابية (مراكش)

التمويل الترابي في ضوء القوانين التنظيمية للجماعات
والدراسات للبحث  المغربي  المركز   / [نص مطبوع]  الترابية 
Financement territorial = الترابية؛ تنسيق إدريس أيت لحو
à  la  lumière des lois  organiques des collectivités
territoriales  au  Maroc  /  Centre  marocain  de  la
coordination ؛recherche et des études territoriales
Driss Ait Lhou.- مراكش : المركز المغربي للبحث والدراسات
الترابية، 2018 (مطبعة النجاح الجديدة).- 1 مج. (207-31ص.) :
غالف مزين؛ 24 سم.- (سلسلة الندوات حول التمويل الترابي

بالمغرب؛ 1)
إق 2017MO5527.- ردمك 978-9954-711-08-8

التمويل الترابي

343.04 2018-773
مدونة تحصيل الديون العمومية [نص مطبوع] : وفق آخر
التعديالت / إعداد وتنسيق عبد الكريم كمران.- [د.م.] : [د.ن.]،
مزيّن : غالف  (80 ص.)  مج.   1 نت).-  الرباط  (مطابع   2018
باأللوان؛ 17 سم.- (مجموعة قوانين المملكة المغربية وفق آخر

التعديالت؛ 25)
إق 2018MO3773.- ردمك 978-9954-709-26-9

الديون العمومية - - المغرب

343.04 2018-774
المنازعات الضريبية بين القانون والعمل القضائي [نص
مطبوع] / [إشراف] عمر السكتاني.- الرباط : منشورات مجلة
المهن القانونية والقضائية، 2018 (مطبعة األمنية).- 1 مج. (232
ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة القضاء اإلداري

والمنازعات اإلدارية؛ 1)
إق 2018MO2863.- ردمك 978-9920-9513-3-3

القانون الجبائي - - المغرب

343.07 2018-775
قانون حماية المستهلك [نص مطبوع] : وفق آخر التعديالت /
إعداد وتنسيق عبد الكريم كمران.- ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018
(مطابع الرباط نت).- 1 مج. (80 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17
سم.- (مجموعة قوانين المملكة المغربية وفق آخر التعديالت؛ 18)

إق 2018MO3802.- ردمك 978-9954-709-37-5
قانون العماالت واألقاليم - - المغرب

343.07 2018-776
قانون حرية األسعار والمنافسة مع القانون التنظيمي
آخر وفق   : مطبوع]  [نص  المنافسة  بمجلس  المتعلق 
التعديالت / إعداد وتنسيق عبد الكريم كمران.- ط. 2.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018 (مطابع الرباط نت).- 1 مج. (80 ص.) : غالف
مزيّن باأللوان؛ 17 سم.- (مجموعة قوانين المملكة المغربية وفق

آخر التعديالت؛ 19)
إق 2018MO3803.- ردمك 978-9954-709-38-2

قانون العماالت واألقاليم - - المغرب

343.09 2018-777
مدعشا، هشام

هيئات الضبط [نص مطبوع] : ضبط قطاع االتصال السمعي
البصري وفق السمعي  لالتصال  العليا  الهيئة   : نموذجا  البصري 
القوانين الجديدة / هشام مدعشا.- [د.م.] : المختار مقتضيات 
الصالحي، 2018 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج.

(183 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO0800.- ردمك 978-9920-35-162-1

الوسائل السمعية البصرية

343.0958 2018-778
أسامة، سارة
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المدنية المسؤولية  إقرار  بين  السككي  النقل  عقد 
د. تقديم  أوسامة؛  / سارة  [نص مطبوع]  التعويض  وتأصيل 
بناصر الحاجي.- الرباط : دار نشر المعرفة، 2018.- 1 مج. (444

ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة أعمال جامعية، 554X-2028؛ 21)
إق 2017MO5062.- ردمك 978-9954-688-50-2

السكك الحديدية

343.099 2018-779
النويضي، عبد العزيز

الدليل العملي في قضايا القذف والمس بالحياة الخاصة
العزيز عبد   / مطبوع]  [نص  والنشر  الصحافة  قانون  في 
النويضي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح

الجديدة) .- 1 مج. (167 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO2474.- ردمك 978-9920-35-923-8

القذف

343.64 2018-780
بشتاوي، فتحية

التسويق الترابي ودينامية المجال [نص مطبوع] / د. فتحية
بشتاوي؛ تقديم د. أحمد أجعون.- الرباط : المجلة المغربية لألنظمة
القانونية والسياسية، 2018.- 1 مج. (407 ص.) : غالف مزين؛

24 سم.- (المجلة المغربية لألنظمة القانونية والسياسية؛ 9)
إق 2018MO5291.- ردمك 9789954981733

الجماعات المحلية

343.64020263 2018-781
اليوسفي، حورية

ضوء في  الجماعية  العامة  األمالك  استغالل  رخص 
التشريع والقضاء [نص مطبوع] / حورية اليوسفي؛ تقديم د.
أحمد أجعون.- الرباط : منشورات مجلة الحقوق دار نشر المعرفة،

2018.- 1 مج. (151 ص.).- (المعارف القانونية والقضائية؛ 56)
إق 2017MO5511.- ردمك 9789954688588

األمالك العامة الجماعية

343.640252 2018-782
بفقير، محمد

وباالحتالل العامة  المنفعة  ألجل  الملكية  نزع  قانون 
المؤقت والعمل القضائي المغربي [نص مطبوع] / محمد
بفقير.- الرباط : محمد بفقير، 2018.- 1 مج. (238 ص.)؛ 24

سم
إق 2018MO1302.- ردمك 9789981854956

الملكية - - قوانين وتشريعات - - المغرب

343.640252 2018-783
مياد، العربي محمد

العمل ضوء  على  العامة  المنفعة  ألجل  الملكية  نزع 
القضائي ومواثيق حقوق اإلنسان [نص مطبوع] : دراسة
العامة، المنفعة  إعالن   : العربية  التشريعات  بعض  مع  مقارنة 
إجراءات نزع الملكية، إشكالية تنفيذ التعويض، الضريبة المترتبة
عن التعويض عن نزع الملكية / العربي محمد مياد.- ط. مزيدة
ومنقحة.- [الدار البيضاء] : [دار اآلفاق المغربية]، 2018 (الرباط :
المعارف الجديدة) .- 1 مج. (216 ص.) : غالف مزيّن مطبعة 

باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة إعالم وتبصير المستهلك؛ 32)
إق 2017MO4975.- ردمك 978-9954-29-187-0

نزع الملكية - - القانون المغربي

343.640340263 2018-784
السراجي، المكي

Le  droit  des مطبوع] =  [نص  المالية  المناصب  قانون 
: [د.ن.]، المكي السراجي.- [د.م.]   /  postes budgétaires

2018.- 1 مج. (287 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO4905.- ردمك 9789954999226

القوانين التنظيمية - - الوظيفة العمومية - - المالية العامة

343.6404 2018-785

اعليلوش، فاطمة
الجباية التشاركية في القانون الضريبي المغربي [نص
مطبوع] : دراسة مقارنة / فاطمة اعليلوش؛ تقديم الدكتور كمال
مرصالي.- الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة، 2018.- 1 مج.

(549 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
بيبليوغرافيا : ص. 505-521 .- إق 2018MO4974.- ردمك -978-9920

9553-4-8
القانون الجبائي - - المغرب

343.6404 2018-786
البقالي، سي محمد

المدخل الوجيز لدراسة القانون الضريبي  [نص مطبوع] :
مقاربة قانونية واجتماعية / سي محمد البقالي.- الرباط : كلية
(مطبعة  2018 واالجتماعية،  االقتصادية  القانونية،  العلوم 

سم  24 مزيّن؛  غالف   : ص.)   248) مج.   1 البصيرة).- 
إق 2018MO1421.- ردمك 978-9920-35-395-3

القانون الضريبي - - المغرب

343.6404 2018-787
العمراني، توفيق

المأسسة القانونية اإللزامية ودورها في تفعيل فريضة
الزكاة [نص مطبوع] / توفيق العمراني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018
(فاس : مطبعة آنفو برانت) .- 1 مج. (75 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم
مالحق، ببليوغرافيا ص. 75 .- إق 2018MO1793.- ردمك -97-000008

9920-35-541-4
قانون الضرائب - - الزكاة

343.6404 2018-788
جيري، نجيب

الالمركزية الترابية بالمغرب ونظم الرقابة على المالية
المحلية [نص مطبوع] : دراسة نقدية ألنظمة رقابة المشروعية
على المالية المحلية / د. نجيب جيري.- الرباط : دار نشر المعرفة،

2018.- 1 مج. (239 ص.).- (المعارف القانونية والقضائية؛ 54)
إق 2017MO4710.- ردمك 9789954688472

الالمركزية الترابية - - المغرب

343.6404 2018-789
القانون واألعمال [نص مطبوع] : الخصوصيات واإلشكاالت.
الرباط : دار نشر تيعالتي.-  القادر  الثالث / إشراف عبد  الجزء 
المعرفة، 2018.- 1 مج. (214 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم.- (سلسلة المعارف القانونية والقضائية)
إق 2018MO0766.- ردمك 9789954688694

القانون

343.64040269 2018-790
الملزم ضمانات  بين  بالمغرب  الضريبية  المنازعات 
الدكتور تقديم  ودراسة  [نص مطبوع]؛ جمع  اإلدارة  وحقوق 
القانونية المهن  مجلة  منشورات   : الرباط  جفري.-  سعيد 
والقضائية، 2018.- 1 مج. (286 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة القضاء

اإلداري والمنازعات اإلدارية؛ 2)
إق 2018MO4430.- ردمك 978-9920-768-14-6

المنازعات الجبائية

343.640546 2018-791
الغازي، حفيظة

في ظل  : مطبوع]  [نص  العقارية  األرباح  على  الضريبة 
إدريس تقديم  الغازي؛  حفيظة   / للضرائب  العامة  المدونة 
الفاخوري.- مراكش : مكتبة المعرفة، 2018.- 1 مج. (303ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO4545.- ردمك 978-9920-9544-3-3

األرباح العقارية - - الضريبة - - المغرب

343.64071 2018-792
مهم، أبو بكر
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المنتجات الناجمة عن  األضرار  من  المستهلك  حماية 
المعروضة في السوق [نص مطبوع] : بين تشديد التزامات
المهنيين وفعالية مراقبة الدولة / أبو بكر مهم.- الدار البيضاء : دار
اآلفاق المغربية، 2018.- 1 مج. (295 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم
إق 2017MO4773.- ردمك 9789954998694

حماية المستهلك

343.64096 2018-793
قانون التجارة البحرية مع نصوصه التنظيمية وفق آخر
التعديالت؛ ويليه القانون الجنائي و التأديبي البحري؛
ظهير الشرطة البحرية؛ ظهير الحراسة الصحية البحرية؛
البحري؛ الحطام  ظهير  البحري؛  النقل  أنواع  ظهير 
الدولية األتفاقيات  للموانئ؛  الوطنية  الوكالة  قانون 
المتعلقة بالقانون البحري؛ المنتقى من قضاء محكمة
النقض في لمنازعات البحرية [نص مطبوع] / تحيين و تنسيق
مصطفى ادحموا.- سطات : مكتبة الرشاد، 2018.- 1 مج. (533

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO5142.- ردمك 978-9920-9553-6-2

قانون البحار

344.01 2018-794
جنوي، أشرف

/ المدخل لدراسة قانون الشغل المغربي [نص مطبوع] 
أشرف جنوي.- مراكش : مكتبة المعرفة، 2018.- 1 مج. (253

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO3789.- ردمك 978-9954-711-14-9

قانون األسرة - - المغرب

344.01 2018-795
التشريعية النصوص  مختلف   : مطبوع]  [نص  الشغل  مدونة 
االجتماعي الضمان  الشغل ونظام  بمدونة  المتعلقة  والتنظيمية 
زكرياء وتنسيق  جمع   / المهنية  واالمراض  الشغل  وحوادث 
العماري.- الرباط : مجلة القضاء المدني، 2018.- 1 مج. (700
ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم.- (سلسلة نصوص ووثائق

قانونية، 2509-1239؛ 30)
إق 2018MO0530.- ردمك 978-9954-543-47-4

مدونة الشغل - - المغرب

344.07 2018-796
مجلة القضاء المدني (الرباط)

رصد  : مطبوع]  [نص  والتكوين  للتربية  العملي  الدليل 
لمختلف النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمنظومة التربية
والتكوين / جمع وتنسيق زكرياء العماري.- الرباط : مجلة القضاء
المدني، 2018.- 1 مج. (642 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم.- (دالئل عملية؛ 4)
إق 2018MO2861.- ردمك 978-9954-543-55-9

منظومة التربية والتكوين - - المغرب

344.64 2018-797
البالي، نعيمة

من قانون البيئة للتنمية المستدامة [نص مطبوع] / نعيمة
البالي / زبيدة نكاز.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (مطبعة جسور :

وجدة) .- 1 مج. (256 ص.) : غالف مص.
إق 2018MO5570.- ردمك 978-9920-36-799-8

قانون البيئة

344.64 2018-798
جرندي، محمد سعد

الدليل العملي لمدونة الشغل [نص مطبوع] : قراءة تحليلية
نقدية لمقتضيات المدونة مدعمة بأهم اجتهادات محكمة النقض.
الجزء الثاني، من المادة 86 إلى المادة 280 من المدونة / محمد
سعد جرندي.- الدار البيضاء : مطبعة صناعة الكتاب، 2018.- 1

مج. (480 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم

إق 2018MO0415.- ردمك 978-9920-35-091-4
مدونة الشغل

344.64 2018-799
جوهر، مكتبة

قانون الشغل بالمغرب [نص مطبوع] : عقد الشغل الفردي
بين النظرية والتطبيق / وفاء جوهر.- مراكش : مكتبة المعرفة،

2018.- 1 مج. (318 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO4654.- ردمك 978-9954-711-18-7

قانون الشغل - - المغرب

344.64 2018-800
لنصار، أحمد

من األجير  لحماية  والقضائية  التشريعية  الضمانات 
الفصل التعسفي [نص مطبوع] : دراسة تأصيلية عملية مدعمة
بأهم القرارات الصادرة عن الغرفة االجتماعية بمحكمة النقض
ذات الصلة بالمسطرة التأديبية لألجير / أحمد لنصار؛ تقديم الدكتور
محمد بنحساين.- الرباط : مطبعة األمنية، 2018.- 1 مج. (111

ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO2715.- ردمك 978-9920-36-022-7

مدونة الشغل - - المغرب

344.6401 2018-801
رفيق، مصطفى

الوسائل السلمية لتسوية نزاعات الشغل الجماعية [نص
مطبوع] : المصالحة والتحكيم : دراسة قانونية / إعداد مصطفى
رفيق؛ تقديم محمد محبوبي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (سطات :
[مجاهد كوم]) .- 1 مج. (94 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2018MO3698.- ردمك 978-9920-36-276-4
قانون الشغل - - المغرب

344.6401 2018-802
كوتو، صباح

دروس في القانون اإلجتماعي [نص مطبوع] / صباح كوتو.-
أكادير : مكتبة دار العرفان، 2018 (مطبعة قرطبة).- 1 مج. (295

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO4819.- ردمك 978-9954-735-24-4

القانون اإلجتماعي

344.64011370263 2018-803
أغبال، محمد

التعويض عن فقدان الشغل [نص مطبوع] : دراسة تحليلية
: الرباط  امباركة.-  دنيا  دة.  تقديم  أغبال؛  محمد  ذ.   / نقدية 
منشورات مجلة القضاء المدني دار نشر المعرفة، 2018.- 1 مج.

(190 ص.).- (أعمال جامعية)
إق 2017MO5430.- ردمك 9789954688564

فقدان الشغل - - التعويض

344.640210263 2018-804
الداودي، مريم

المغربي التشريع  المهنية في  التعويض عن األمراض 
[نص مطبوع] : بين الظهير الشريف 6 فبراير 1963 وقانون رقم
18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل واألمراض المهنية :
دراسة مقارنة بين التشريع المغربي، التشريع التونسي، التشريع
األستاذ تقديم  الداودي؛  مريم   / الفرنسي  والتشريع  المصري 
مصطفى فارس.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (485 ص.)؛

24 سم
إق 2018MO2567.- ردمك 9789954223468

حوادث الشغل - - المغرب

344.640350263 2018-805
الزيادي، عتيق

[نص السجناء-المغرب-  إدماج  وإعادة  السجون  قانون 
مطبوع] : في التنظيم والتسيير واإلدماج / الزيادي عتيق.- [د.م.] :

[د.ن.]، 2018.- 1 مج. (98 ص.)؛ 24 سم
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إق 2018MO0426.- ردمك 978-9920-35-092-1
السجون - - المغرب

344.640411 2018-806
أحيد، أسماء

اجتهادات محكمة الجراح من خالل  الطبيب  مسؤولية 
تقديم أحيد؛  أسماء   / مقارنة  دراسة   : مطبوع]  [نص  النقض 
مصطفى فارس.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : مطبعة دار

القلم) .- 1 مج. (531 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO1738.- ردمك 9789954285343

الخطأ الطبي

344.64063635 2018-807
الوردي، سعيد

الحق في الولوج للسكن الالئق [نص مطبوع] : محاولة في
التأسيس على ضوء المواثيق الدولية والتشريع الداخلي / سعيد
الوردي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (فاس : مطبعة آنفو برانت) .- 1

مج. (256 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO4549.- ردمك 978-9954-99-747-5

السكن غير الالئق

344.640902632 2018-808
قانون الثقافة [نص مطبوع] / نصوص جمعها ونسقها محمد
بنيحي؛ تقديم األستاذ محمد األعرج.- الرباط : منشورات المجلة
المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، 2018.- 2 مج. (1044، 889

ص.).- (سلسلة نصوص ووثائق؛ 300)
إق 2018MO3109إق 2018MO4102.- ردمك 9789954626825.-

ردمك 9789954626856
الثقافة - - قوانين وتشريعات

344.64099 2018-809
التشريعية النصوص  : مختلف  [نص مطبوع]  الرياضة  قانون 
والتنظيمية المتعلقة بالرياضة / جمع وتنسيق زكرياء العماري.-
الرباط : مجلة القضاء المدني، 2018.- 1 مج. (243 ص.)؛ 21

سم
إق 2017MO5215.- ردمك 978-9954-543-41-2

الرياضة البدنية - - قوانين وتشريعات - - المغرب

345 2018-810
العماري. زكرياء

قانون المسطرة الجنائية [نص مطبوع] : مع مختلف النصوص
التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعفو وتنظيم رئاسة النيابة العامة
المعارف مطبعة   : الرباط  العماري.-  زكرياء  وتنسيق  جمع   /
الجديدة، 2018.- 1 مج. (503 ص.)؛ 20 سم.- (نصوص ووثائق

قانونية؛ 29)
إق 2018MO0521.- ردمك 9954-543-46-7 -978

345 2018-811
ورياشي، عبد الكافي

ضمانات المشتبه فيه أثناء مرحلة البحث التمهيدي [نص
تقديم محمد الكافي ورياشي؛  / عبد  : دراسة مقارنة  مطبوع] 
المعارف  : (الرباط  الرشاد، 2018  مكتبة   : أحداف.- سطات 

24 سم (476 ص.)؛  مج.   1  -. الجديدة) 
إق 2018MO0222.- ردمك 9789954632372

القانون الجنائي - - الشرطة القضائية

345.02 2018-812
حميدي، سعاد

الوجيز في شرح القانون الجنائي الخاص [نص مطبوع] /
سعاد حميدي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (طنجة : سليكي أخوين) .-

1 مج. (224 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO1266.- ردمك 978-9954-722-69-5

القانون الجنائي - - المغرب

345.02 2018-813

مرغم، عبد الرحمن أحمد علي
: مطبوع]  [نص  التلبسية  الجريمة  المشهودة؛  الجريمة 
دراسة مقارنة بين القانون المغربي واليمني / عبد الرحمان أحمد
علي مرغم.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : دار السالم للطباعة

والنشر و التوزيع) .- 1 مج. (436 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO2767.- ردمك 978-9954-22-349-9

الجريمة المشهودة

345.04 2018-814
ابريكي، محمد

محمد  / مطبوع]  [نص  الجنائية  المصطلحات  المفيد في 
ابريكي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : شمس برينت) .- 1

مج. (257 ص.)
إق 2018MO3792.- ردمك 97-000008-9920-36-292-4

المصطلحات الجنائية

345.05 2018-815
عينوسي، عبد الجليل

عبد  / مطبوع]  [نص  المغربي  الجنائية  المسطرة  قانون 
الجليل عينوسي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : دار القلم) .-

1 مج. (69-51 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.
إق 2018MO2218إق 2018MO2220.- ردمك -978-9954-686-60

7.- ردمك 978-9954-686-59-1
المسطرة الجنائية

345.05 2018-816
قانون المسطرة الجنائية [نص مطبوع] : وفق آخر التعديالت
[د.ن.]، 2018  : [د.م.]  الكريم كمران.-  وتنسيق عبد  إعداد   /
(مطابع الرباط نت).- 1 مج. (200 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

17 سم.- (قانون المملكة المغربية وفق آخر التعديالت؛ 2)
إق 2018MO4484.- ردمك 978-9954-709-43-6

قانون المسطرة الجنائية - - المغرب

345.07 2018-817
عدي، البشير

[نص المغربي  العام  الجنائي  القانون  في  محاضرات 
مطبوع] / البشير عدي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (أيت ملول :
مكتبة األطلس أزرو) .- 1 مج. (230 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2018MO1463.- ردمك 978-9920-35-411-0

القانون الجنائي - - المغرب

345.64 2018-818
أحداف، محمد

محمد  / مطبوع]  [نص  الجنائية  المسطرة  قانون  شرح 
أحداف. 1، مسطرة البحث التمهيدي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018
(مكناس : سجلماسة) .- 1 مج. (485 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم
إق 2018MO1151.- ردمك 978-9920-35-288-8

القانون الجنائي - - المغرب

345.64 2018-819
القانون الجنائي [نص مطبوع] : وفق آخر التعديالت / إعداد
(مطابع [د.ن.]، 2018   : [د.م.]  الكريم كمران.-  وتنسيق عبد 
الرباط نت).- 1 مج. (160 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17 سم.-

(قانون المملكة المغربية وفق آخر التعديالت؛ 3)
إق 2018MO4483.- ردمك 978-9954-709-42-9

القانون الجنائي - - المغرب

345.64 2018-820
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أشغال  : وتوصيات  تأمالت   : مطبوع]  [نص  جنائية  دراسات 
الندوة التى نظمتها مجموعة األبحاث والدراسات الجنائية بتاريخ
مجيدي.- السعدية  ذة.  وتنسيق  إعداد   /  2016 دجنبر   20-19
مراكش : كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بمراكش،
2018.- 1 مج. (309 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (منشورات
كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية. سلسلة المؤتمرات

والندوات؛ 57)
إق 2018MO4242.- ردمك 978-9920-9675-0-1

القانون الجنائي - - المغرب

345.64 2018-821
القانون الجنائي والنصوص الجنائية الخاصة [نص مطبوع]
المتعلق بالقانون رقم 103.13  المدخلة  التعديالت  آخر  : وفق 
بمحاربة العنف ضد النساء / جمع وتنسيق زكرياء العماري.- الرباط
: مجلة القضاء المدني، 2018.- 1 مج. (327 ص.) : غالف مزيّن
باأللوان؛ 20 سم.- (سلسلة نصوص ووثائق قانونية، 2509-1239؛

(33
إق 2018MO2000.- ردمك 978-9954-543-52-8

القانون الجنائي - - المغرب

345.64 2018-822
الواقع واآلفاق  : السياسة الجنائية بالمغرب [نص مطبوع] 
2004-2018 / من إعداد وتقديم امحمد اقبلي.- سطات : مكتبة
الرشاد، 2018 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (294 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO1780.- ردمك 978-9920-35-534-6

القانون الجنائي - - المغرب

345.6402 2018-823
أعمرة، المختار

الوجيز في القانون الجنائي العام [نص مطبوع] : وتطبيقاته
بقرارات محكمة النقض مع قراءة مقارنة لمشروع تعديل القانون
الجنائي. الجزء األول / المختار اعمرة.- ط. 3.- [د.م.] : المختار
اعمرة، 2018.- 1 مج. (214 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2018MO1355.- ردمك 978-9920-35-354-0
القانون الجنائي - - المغرب

345.6402 2018-824
كرازي، عبد اللطيف

دراسة في القانون الجنائي المغربي [نص مطبوع] : القسم
المستجدات بأحدث  معززة  تطبيقية  نظرية  دراسة   : الخاص 
باألسرة، الماسة  الجرائم   : القضائية  واالجتهادات  التشريعية 
بتداول المتعلقة  الجرائم  المستهلك،  بحقوق  الماسة  الجرائم 
الشيك، الجرائم اإللكترونية، الجرائم الجمركية الجرائم الماسة
[د.ن.]،  : [د.م.]  اللطيف كرازي.-  الدكتور عبد   / العام  بالمال 
.- 1 مج. (280 الوطنية)  المطبعة والوراقة   : 2018 (مراكش 

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO1701.- ردمك 9789920354974

اإلجراءات الجنائية

345.6405 2018-825
الحرشي، عبد الله

الحراسة القضائية بين النظرية والتطبيق [نص مطبوع] /
عبد الله الحرشي؛ تقديم الدكتور الحسين بلحساني.- الرباط :
المنبر القانوني، 2018.- 1 مج. (219 ص.)؛ 21 سم.- (سلسلة

أعمال جامعية؛ 2)
إق 2018MO2565.- ردمك 978-9954-223-45-1

اإلجراءات الجنائية - - المغرب

345.6405 2018-826
الجعدبي ، هاني يحيى

المغربي الجنائي  التشريع  في  عليه  المجني  حقوق 
واليمني [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / القاضي هاني يحيى
الجعدبي.- الرباط : مكتبة دار السالم، 2018.- 1 مج. (194 ص.)

: غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO3671.- ردمك 978-9920-754-02-6

اإلجراءات الجنائية - - المغرب - - اليمن

345.64052 2018-827
العسال، عبد المجيد

تقنيات التحري الخاصة في التشريع الجنائي المغربي
[نص مطبوع] : التسليم المراقب واالختراق نموذجا / عبد المجيد
العسال.- الرباط : دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع، 2018.-

1 مج. (247 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO4448.- ردمك 9789954223062

القانون الجنائي - - عملية اإلختراق - - المغرب

345.6407 2018-828
آيت الغازي، فاطمة

محاضرات في القانون الجنائي المغربي [نص مطبوع] :
[د.ن.]،  : [د.م.]  الغازي.- ط.2.-  آيت  فاطمة   / العام  القسم 
باأللوان؛ 20 سم مزيّن  : غالف  (284 ص.)  مج.   1  -.2018

إق 2018MO1193.- ردمك 978-9920-35-313-7
القانون الجنائي - - المغرب

346 2018-829
بلحاج الفحصي، محمد (1983-....)

نظام التحفيظ العقاري بالمغرب [نص مطبوع] : وفق آخر
التحفيظ لظهير  والمتمم  المغير  رقم 14.07  القانون  تعديالت 
العقاري / محمد بلحاج الفحصي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط
: مطبعة دار السالم) .- 1 مج. (586 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2017MO4956.- ردمك 978-9954-22-310-9

القانون العقاري - - المغرب

346.01 2018-830
الكشبور، محمد

/ قراءة في المادة 16 من مدونة األسرة [نص مطبوع] 
محمد الكشبور.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الدار البيضاء : مطبعة
النجاح الجديدة) .- 1 مج. (178 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20

سم.- (سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة؛ 22)
إق 2018MO2219.- ردمك 978-9920-35-769-2

قانون األسرة - - المغرب

346.01 2018-831
المحبوب، عبد اإلاله

شرح مدونة األسرة [نص مطبوع] : بين المفاهيم والتطبيقات
العملية : أحكام الزواج وانحالل ميثاقه وآثاره / عبد اإلاله المحبوب,
أحمد الوجدي.- ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (233

ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO4179.- ردمك 9789954686348

أنواع الزواج

346.01 2018-832
بلعكيد، عبد الرحمن

أحكام الرضاع بين المختصر الخليلي ومدونة األسرة [نص
مطبوع] : دراسة في ضوء الشروح المعتمدة عند المالكية / عبد
الرحمن بلعكيد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (142 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO1641.- ردمك 978-9954-9686-0-4

أحكام الرضع

346.01 2018-833
بلعكيد، عبد الرحمن
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الخليلي ومدونة المختصر  بين  الزوجية  المنازعة في 
األسرة [نص مطبوع] : دراسة في ضوء الشروح المعتمدة عندنا
/ عبد بين شرح وتعقيب  النقض  المذهب وقرارات محكمة  في 
الرحمن بلعكيد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الدار البيضاء : مطبعة
النجاح الجديدة) .- 1 مج. (216 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2018MO2430.- ردمك 978-9920-35-894-1

النزاعات العائلية

346.01 2018-834
رقيق، حسن (1963-....)

للوسيط األسري في تسوية العلمي والعملي  الدليل 
المنازعات [نص مطبوع] / حسن رقيق.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018

(بيست امبريمري).- 1 مج. (196 ص.)؛ 20 سم
إق 2018MO01900.- ردمك 978-9954-9646-1-3

قانون األسرة

346.01 2018-835
نعناني، محمد

ضوابط التكييف في قضايا األسرة [نص مطبوع] : دراسة
نعناني؛ / محمد  القضائية  تأصيلية عملية على ضوء االجتهادات 
[تقديم الحسن األمراني زنطار, زهور الحر, محمد األزهر].- [د.م.]
: [د.ن.]، 2018 (مطبعة األحمدية).- 1 مج. (366 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO4861.- ردمك 978-9920-36-584-0

التكييف

346.01 2018-836
مدونة األسرة الجديدة [نص مطبوع] : وفق آخر التعديالت /
إعداد وتنسيق عبد الكريم كمران.- ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018
(مطابع الرباط نت).- 1 مج. (88 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17

سم.- (مجموعة قوانين المملكة المغربية؛ 10)
إق 2018MO3772.- ردمك 978-9954-709-25-2

مدونة األسرة - - المغرب

346.01 2018-837
األطفال وكفالة  المدنية  والحالة  الجنسية  قانون 
المهملين [نص مطبوع] : وفق آخر التعديالت / إعداد وتنسيق
عبد الكريم كمران.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (مطابع الرباط نت).-
(مجموعة باأللوان؛ 17 سم.-  مزيّن  : غالف  1 مج. (80 ص.) 

المغربية؛ 22) المملكة  قوانين 
إق 2018MO3776.- ردمك 978-9954-709-29-0

كفالة األطفال - - المغرب

346.015 2018-838
التشريعية النصوص  مختلف   : مطبوع]  [نص  األسرة  مدونة 
والتنظيمية المتعلقة باألسرة والحالة المدنية والجنسية وصندوق
التكافل العائلي وكفالة األطفال المهملين / جمع وتنسيق زكرياء
العماري.- الرباط : مجلة القضاء المدني، 2018.- 1 مج. (254

ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO5431.- ردمك 978-9954-543-43-6

مدونة األسرة - - قانون

346.01564 2018-839
بفقير، محمد

مدونة األسرة والعمل القضائي المغربي [نص مطبوع] :
بفقير.- ط. 4 مزيدة / محمد  التعديالت  مدونة األسرة مع آخر 
ومحينة.- [د.م.] : [محمد بفقير]، 2018.- 2 مج. (381، 743
: قضائية  دراسات  (منشورات  24 سم.-  مزين؛  غالف   : ص.) 
سلسلة القانون و العمل الثضائي المغربيين. العدد األول، مدونة

األسرة و العمل القضائي المغربي)
إق 2018MO4303.- ردمك 978-9920-36-411-9

مدونة األسرة

346.016 2018-840

حفيظ، عبد العلي
والزواج التوثيق  بشؤون  المكلف  القاضي  صالحيات 
بالسفارات والقنصليات المغربية بالخارج [نص مطبوع] :
دراسة في إكراهات تطبيق مدونة األسرة على المواطنين المغاربة
المقيمين بالخارج في ضوء العمل القضائي المغربي والفرنسي /
عبد العلي حفيظ.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : دار القلم) .-

1 مج. (478 ص.)؛ 25 سم
إق 2018MO1509.- ردمك 9789954686546

مدونة األسرة - - الزواج - - القضاء - - المغرب - - فرنسا

346.0163 2018-841
أحيدار، أحمد (1980-....)

اإلتفاقات المالية بين الزوجين في ضوء مدونة األسرة
[نص مطبوع] : دراسة نظرية تطبيقية مقارنة / أحمد أحيدار بن
[د.ن.]،  : [د.م.]  مباركة.-  دنيا  الفاخوري،  ادريس  تقديم  عمر؛ 
2018 (الرباط : دار السالم) .- 1 مج . ( 478ص. ) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO1678.- ردمك 9789954222386

مدونة األسرة - - اإلتفاقات المالية

346.02 2018-842
األمين، محمد

العامة لاللتزامات والعقود [نص النظرية  األساس في 
مطبوع] : دراسة مختصرة ودقيقة لألحكام العامة / محمد األمين.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (أكس برانت).- 1 مج. (220 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO0567.- ردمك 978-9954-754-02-3

قانون االلتزامات والعقود - - المغرب

346.02 2018-843
الدراري، أحمد

حسن النية في مرحلة تكوين العقد [نص مطبوع] : دراسة
المدني والقانون  المغربي  والعقود  اإللتزامات  قانون  في ضوء 
الفرنسي لسنة 2016 / أحمد الدراري.- أكادير : دار العرفان،

2018.- 1 مج. (276 ص.)؛ 25 سم
إق 2018MO1098.- ردمك 978-9954-746-14-1

العقود - - قانون مقارن

346.02 2018-844
بن حفو، حليمة بنت المحجوب

نظرية العقد في القانون المغربي [نص مطبوع] : دراسة
بنت حليمة  الدكتورة   / القضائي  والعمل  التشريعي  النص  بين 
(مطبعة  2018 العرفان،  دار   : أكادير  حفو.-  بن  المحجوب 

سم  20 ص.)؛   209) مج.   1 قرطبة).- 
إق 2018MO1496.- ردمك 978-9954-735-36-7

العقود اإلدارية - - المغرب

346.02 2018-845
قانون االلتزامات والعقود [نص مطبوع] : الظهير الشريف
قانون بمثابة   (1913 غشت   12)  1331 رمضان  في  المؤرخ 
/ جمع وتنسيق زكرياء التعديالت  آخر  والعقود وفق  لاللتزامات 
العماري.- الرباط : مجلة القضاء المدني، 2018.- 1 مج. (323
ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم.- (سلسلة نصوص ووثائق

قانونية، 2509-1239؛ 31)
إق 2018MO1824.- ردمك 978-9954-543-50-4

قانون االلتزامات والعقود - - المغرب

346.02 2018-846
قانون االلتزامات والعقود [نص مطبوع] : وفق آخر التعديالت
[د.ن.]، 2018  : [د.م.]  الكريم كمران.-  وتنسيق عبد  إعداد   /
مزيّن غالف   : (111208 ص.)  مج.   1 نت).-  الرباط  (مطابع 
باأللوان؛ 17 سم.- (قانون المملكة المغربية وفق آخر التعديالت؛

(4
إق 2018MO4482.- ردمك 978-9954-709-41-2
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قانون االلتزامات والعقود - - المغرب

346.03 2018-847
ازميزم، البشير

المسؤولية المدنية على ضوء الفقه والعمل القضائي
[نص مطبوع] : محاضرات / البشير ازميزم.- [د.م.] : [د.ن.]،
2018 (تطوان : مطبعة ريف) .- 1 مج. (169 ص.)؛ 23 سم

إق 2018MO4750.- ردمك 978-9920-36-550-5
المسؤولية المدنية

346.03 2018-848
العروصي، محمد

/ مطبوع]  [نص  المدنية  المسؤولية  المختصر في شرح 
مطبعة  : (مكناس  [د.ن.]، 2018   : [د.م.]  العروصي.-  محمد 
باأللوان؛ 24 سم : غالف مزيّن  .- 1 مج. (245 ص.)  أناسي) 

إق 2018MO4319.- ردمك 978-9920-36-418-8
المسؤولية المدنية - - المغرب

346.04 2018-849
أمهمول، جواد

القانون العقارية وفق  الخبرة القضائية في الشؤون 
المغربي [نص مطبوع] / جواد أمهمول.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018
(الخليج العربي).- 1 مج. (187 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2018MO3693.- ردمك 978-9920-36-273-3

دعوى رفع الضرر - - القضاء المغربي

346.04 2018-850
حرزان، محمد نبيل

وكيل اتحاد المالك المشتركين [نص مطبوع] : السنديك /
دار نشر  : الرباط  الوكاري.-  تقديم محمد  نبيل حرزان؛  محمد 
المعرفة، 2018.- 1 مج. (176 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24
سم.- (سلسلة المعارف القانونية والقضائية، 2028-5477؛ 64)

إق 2018MO0790.- ردمك 978995468748

346.04 2018-851
عبدون، أنوار

الملكية العقارية لألجانب بالمغرب بين النص التشريعي
والعمل القضائي [نص مطبوع] / أنوار عبدون.- [د.م.] : فضاء

آدم، 2018.- 1 مج. (392 ص.)
إق 2018MO4559.- ردمك 97-000008-9920-752-03-9

المغرب - - الملكية العقارية

346.04 2018-852
مدونة الحقوق العينية [نص مطبوع] : وفق آخر التعديالت /
إعداد وتنسيق عبد الكريم كمران.- ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018
(مطابع الرباط نت).- 1 مج. (80 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17
سم.- (مجموعة قوانين المملكة المغربية وفق آخر التعديالت؛ 16)

إق 2018MO3798.- ردمك 978-9954-709-33-7
مدونة التجارة - - المغرب

346.04 2018-853
التشريعية النصوص  مختلف   : مطبوع]  [نص  التعمير  مدونة 
العقارية والتجزئات  والبناء  بالتعمير  المتعلقة  والتنظيمية 
والمحافظة على المباني اآليلة للسقوط والملكية المشتركة ونزع
العماري.- وتنسيق زكرياء  / جمع  الحضارية  والوكاالت  الملكية 
الرباط : مجلة القضاء المدني، 2018.- 1 مج. (412 ص.) : غالف
مزيّن باأللوان؛ 20 سم.- (سلسلة نصوص ووثائق قانونية، 2509-

1239؛ 28)
إق 2018MO0947.- ردمك 978-9954-543-48-1

قانون التعمير - - المغرب

346.041 2018-854
بوفتيل، سعيد (1962-....)

المستجدات ضوء  في  الجماعية  اإلدارية  الشرطة 
القانونية والعمل القضائي [نص مطبوع] / سعيد بوفتيل.-
: القانونية، 2018.- 1 مج. (310 ص.)  العلوم  الرباط : مجلة 
غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة البحث األكاديمي؛ 32)

إق 2018MO4023.- ردمك 978-9954-719-29
القانون االداري - - المغرب

346.043 2018-855
أزوكار، عمر

[نص النقض  محكمة  قضاء  ضوء  في  الشفعة  أحكام 
مطبوع] / عمر أزوكار.- الدار البيضاء : عمر أزوكار، 2018.- 1

مج. (303 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO4771.- ردمك 978-9920-9720-0-0

الشفعة

346.043 2018-856
الزوجال، يوسف

: مطبوع]  [نص  بالمغرب  الكرائية  القوانين  قراءة في 
دراسة مدعمة بالتوجهات القضائية / يوسف الزوجال.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018 (الرباط : دار السالم للطباعة و النشر و التوزيع) .-

1 مج. (194 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO1676.- ردمك 978-9954-22-236-2

قوانين الكرائية

346.043 2018-857
الشعابتي، عثمان

أحكام عقد المغارسة في ضوء مدونة الحقوق العينية
[نص مطبوع] / عثمان الشعابتي.- الرباط : دار السالم، 2018.- 1

مج. (119 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO4263.- ردمك 978-9920-36-400-3

الحقوق العينية

346.043 2018-858
الصالحي، الحسن

بناء  : : أحكامه وحاالته  البناء في ملك الغير [نص مطبوع] 
المالك الذي زالت ملكيته بأثر رجعي : بناء المشتري في األرض
المشفوع فيها : بناء الشريك في األرض المشاعة : تجاوز الباني
الرشاد، : مكتبة  الصالحي.- سطات  الحسن   / الجار  إلى أرض 

باأللوان؛ 24 سم : غالف مزيّن  2018.- 1 مج. (279 ص.) 
إق 2018MO4713.- ردمك 978-9920-9513-5-7

الملكية العقارية - - المغرب

346.043 2018-859
العماري، زكرياء

الدليل العملي للعقار [نص مطبوع] : رصد لمختلف النصوص
التشريعية والتنظيمية والمناشير والدوريات والمذكرات المتعلقة
باألنظمة العقارية / جمع وتنسيق زكرياء العماري.- الرباط : مجلة
القضاء المدني، 2018 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .-
2 مج. (564، 540 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (سلسلة دالئل

عملية؛ 3)
إق 2018MO0289.- ردمك 978-9954-543-45-0

الملكية العقارية

346.043 2018-860
الفاخوري، إدريس

[نص بالمغرب  العقاري  التحفيظ  نظام  في  الوسيط 
إدريس  / بالمغرب  العقاري  التحفيظ  لنظام  دراسة   : مطبوع] 
(الدار  2018 المعرفة،  مكتبة   : مراكش   -.3 ط.  الفاخوري.- 
البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (404 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
إق 2018MO1863.- ردمك 978-9954-711-13-2

التحفيظ العقاري - - المغرب

346.043 2018-861
الفتيحي، عبد اللطيف
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على ضوء العقارية  المنازعات  الخالفية في  القضايا 
اجتهاد دراسة في   : [نص مطبوع]  النقض  قرارات محكمة 
محكمة النقض في العقار في طور التحفيظ والعقار المحفظ / عبد
اللطيف الفتيحي؛ تقديم الدكتور عبدالكريم الطالب.- مراكش :

مكتبة المعرفة، 2018.- 1 مج. (399 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO1459.- ردمك 978-9954-711-10-1

المنازعات العقارية - - المغرب

346.043 2018-862
بخال، خالد

الوضعية القانونية للمرأة الساللية [نص مطبوع] : تطور
القانون المغربي : إجراءات مجلس مكانة المرأة الساللية في 
الوصاية ووضعية المرأة الساللية : قضايا اإلرث في أراضي الجموع
وإشكاالتها مع حلول عملية : حماية حقوق المرأة الساللية في
: [د.م.]  ادريوش.-  أحمد  تقديم  بخال؛  خالد   / المغربي  القضاء 
والقضائية، 2018.- 1 مج. القانونية  للحكامة  المغربية  المجلة 

(دراسات وأعمال جامعية) (181 ص.)؛ 24 سم.- 
إق 2018MO1829.- ردمك 9789920355551

المرأة الساللية - - الملكية العقارية - - قانون

346.043 2018-863
مجلة القضاء المدني (الرباط)

المنازعات العقارية [نص مطبوع] : دراسات وأبحاث في ضوء
والمستجدات العينية  الحقوق  ومدونة  العقاري  التحفيظ  نظام 
التشريعية في المادة العقارية / جمع وتنسيق زكرياء العماري.
المدني، 2018.- 1 مج. القضاء  : مجلة  الرباط  الرابع.-  الجزء 
(387 ص.)؛ 24 سم.- (دراسات وأبحاث؛ 21، 6313-2605)

إق 2018MO2225.- ردمك 978-9954-543-54-2
المنازعات العقارية - - قانون

346.043 2018-864
القانون العقاري [نص مطبوع] : مختلف النصوص التشريعية
العماري.- زكرياء  وتنسيق  / جمع  بالعقار  المتعلقة  والتنظيمية 
الرباط : مجلة القضاء المدني، 2018.- 1 مج. (211 ص.) : غالف
مزيّن باأللوان؛ 20 سم.- (سلسلة نصوص ووثائق قانونية، 2509-

1239؛ 327)
إق 2018MO1460.- ردمك 978-9954-543-549-8

القانون العقاري - - المغرب

346.0433 2018-865
بنيحيى، محمد

مبنية لعقارات  المشترك  للمالك  القانوني  الدليل 
ولوكيل اتحاد المالك المشتركين [نص مطبوع] : (السنديك)
Guide juridique du copropriétaire  d'immeubles =
bâtis et du syndic de copropriété / محمد بنيحيى.- الرباط
: المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، 2018.- 1 مج. (298،
201 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 30 سم.- (دالئل التسيير؛ 40)

إق 2018MO4349.- ردمك 978-9954-626-87-0

346.05 2018-866
عبد الرحمان، أسامة

أحكام التركات [نص مطبوع] : النظرية العامة للميراث / أسامة
عبد الرحمان.- طبعة منقحة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (وجدة :
مطبعة الجسور) .- 1 مج . (211ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2018MO2210.- ردمك 978-9920-35-763-0

التركات

346.06 2018-867
السباعي، عبد الرحمان

مبدأ المساواة بين المساهمين في شركات المساهمة
[نص مطبوع] / عبد الرحمان السباعي.- الدار البيضاء : دار اآلفاق
التوزيع، 2018.- 1 مج. (599 ص.) : غالف المغربية للنشر و 

مزين؛ 24 سم

إق 2018MO3460.- ردمك 978-9920-765-00-8
شركات المساهمة

346.06 2018-868
لفروجي، امحمد

قانون الشركات وفق آخر التعديالت [نص مطبوع] : شركة
المساهمة، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، شركة التضامن،
شركة التوصية البسيطة، شركة التوصية باألسهم، شركة المحاصة
/ امحمد لفروجي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الدارالبيضاء : مطبعة
(مجموعة سم.-   24 (191 ص.)؛  مج.   1  -. الجديدة)  النجاح 

(97 المغربي؛  القانون 
إق 2018MO3766.- ردمك 978-9920-9634-1-1

قانون الشركات

346.06 2018-869
التعديالت / جمع : وفق آخر  قانون الشركات [نص مطبوع] 
وتنسيق زكرياء العماري.- ط. 2.- الرباط : مجلة القضاء المدني،
سم.-  20 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (80 ص.)  مج.   1  -.2018
التعديالت؛ 20) آخر  وفق  المغربية  المملكة  قوانين  (مجموعة 

إق 2018MO3800.- ردمك 978-9954-709-35-1
قانون الشركات - - المغرب

346.06 2018-870
[نص األخرى  االقتصادية  والتجمعات  الشركات  قانون 
المتعلقة والتنظيمية  التشريعية  النصوص  مختلف   : مطبوع] 
بالشركات والمجموعات ذات النفع االقتصادي والتعاونيات / جمع
وتنسيق زكرياء العماري.- الرباط : مجلة القضاء المدني، 2018.-
باأللوان؛ 20 سم.- (سلسلة : غالف مزيّن  1 مج. (334 ص.) 

قانونية، 2509-1239؛ 32) نصوص ووثائق 
إق 2018MO1825.- ردمك 978-9954-543-51-1

قانون الشركات - - المغرب

346.07 2018-871
أبوياسين، إسماعيل

المقاولة [نص الوقاية والمعالجة من صعوبة  إجراءات 
مطبوع] / إسماعيل أبوياسين.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (اكادير :

مطبعة عالم االقتصاد) .- 1 مج. (164 ص.)؛ 23 سم
إق 2017MO4434.- ردمك 9789954995525

المغرب

346.07 2018-872
العفوي، حسن

اإلثبات في المادة التجارية من خالل العمل القضائي
حساب- كشف   : وتطبيقية  قانونية  دراسة   : مطبوع]  [نص 
2018 [د.ن.]،   : [د.م.]  العفوي.-  حسن   / الشيك  الكمبيالة- 
مزيّن غالف   : (351 ص.)  مج.   1 الجديدة).-  النجاح  (مطبعة 

24 سم باأللوان؛ 
إق 2018MO2431.- ردمك 978-9920-35-895-8

القانون التجاري - - المغرب

346.07 2018-873
المحبوب، عبد اإلاله

الكمبيالة,  : مطبوع]  [نص  واالئتمان  األداء  شرح وسائل 
الكمبيالة الموحدة, السند ألمر, الشيك / عبد اإلاله المحبوب, حنان
البكوري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (مكناس : مطبعة سجلماسة) .-

1 مج. (160 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2018MO1636.- ردمك 978-9954-686-56-0

المغرب - - القانون التجاري

346.07 2018-874
بونجة، مصطفى

خالل من  التجارية  الشركات  في  الشركاء  منازعات 
العمل القضائي المغربي [نص مطبوع] / مصطفى بونجة،
نهال اللواح.- طنجة : المركز المغربي للتحكيم ومنازعات األعمال،

2018.- 1 مج. (246 ص.)؛ 24 سم
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إق 2018MO0744.- ردمك 9789920953504
المحاكم التجارية

346.07 2018-875
مدونة التجارة [نص مطبوع] : مع مختلف النصوص التشريعية
ونظام األداء  وآجال  المحاسبية  بالقواعد  المتعلقة  والتنظيمية 
المقاول الذاتي وفق آخر التعديالت المدخلة بالقانون رقم 73.17
العماري.- زكرياء  وتنسيق  جمع   / المقاولة  بصعوبات  المتعلق 
الرباط : مجلة القضاء المدني، 2018.- 1 مج. (316 ص.) : غالف
مزيّن باأللوان؛ 20 سم.- (سلسلة نصوص ووثائق قانونية، 2509-

1239؛ 34)
إق 2018MO2112.- ردمك 978-9954-543-53-5

مدونة التجارة - - المغرب

346.07 2018-876
إعداد  / التعديالت  آخر  وفق   : [نص مطبوع]  التجارة  مدونة 
(مطابع [د.ن.]، 2018   : [د.م.]  الكريم كمران.-  وتنسيق عبد 
الرباط نت).- 1 مج. (160 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17 سم.-

(قانون المملكة المغربية وفق آخر التعديالت؛ 5)
إق 2018MO4481.- ردمك 978-9954-709-40-5

مدونة التجارة - - المغرب

346.08 2018-877
الفقيهي، نور الدين

المعين في فهم القانون البنكي المغربي [نص مطبوع] /
[د.ن.]،  : [د.م.]  ومنقحة.-  مزيدة  الفقيهي.- طبعة  الدين  نور 

(197 ص.) مج.   1  -.2018
إق 2018MO6025.- ردمك 978-9920-32-040-5

المغرب - - القانون البنكي

346.082 2018-878
والهيئات االئتمان  : مؤسسات  [نص مطبوع]  األبناك  قانون 
المعتبرة في حكمها : وفق آخر التعديالت / إعداد وتنسيق عبد
الكريم كمران.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (مطابع الرباط نت).- 1
مج. (80 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17 سم.- (مجموعة قوانين

المملكة المغربية؛ 21)
إق 2018MO3777.- ردمك 978-9954-709-30-6

حوادث الشغل - - المغرب

346.64 2018-879
العرعاري، عبد القادر

المعدة للسكنى واإلستعمال على ضوء كراء المحالت 
القادر عبد   / مطبوع]  [نص   67.12 رقم  الجديد  القانون 
العرعاري. الكتاب الثاني، العقود الخاصة.- ط. 4.- الرباط : مكتبة

دار األمان، 2018.- 1 مج. (239 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO5551.- ردمك 978-9954-723-21-0

كراء المحالت - - قانون

346.64 2018-880
الغازي، محمد

حدود العقاب في المقاولة [نص مطبوع] / محمد الغازي.-
تطوان : محمد الغازي، 2018.- 1 مج. (401 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO4725.- ردمك 9789920365390

الشركات - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.64 2018-881
الفاخوري، ادريس

وفق  : العينية  والحقوق  العقاري  التحفيظ  أحكام 
/ ادريس القانونين 14.07 و 39.08 [نص مطبوع]  مستجدات 
الفاخوري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (مطبعة جسور : وجدة) .- 1

مج. (352 ص.)
إق 2018MO4795.- ردمك 978-9920-36-560-4

التحفيظ العقاري

346.64 2018-882
اللمتوني، عبد الرحمان

دور االجتهاد القضائي في خلق القاعدة القانونية [نص
الرحمان عبد   : الرباط  اللمتوني.-  الرحمان  عبد   / مطبوع] 
اللمتوني، 2018 (مطبعة دار القلم).- 1 مج. (467 ص.)؛ 24 سم

إق 2018MO0411.- ردمك 978-9954-686-50-8
االجتهاد القضائي

346.64 2018-883
بونجة، مصطفى

التجارية المحالت  إفراغ  لدعاوى  العملي  الدليل 
والصناعية والحرفية [نص مطبوع] : دراسة عملية لمساطر
اإلفراغ والتعويض في القانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو
المحالت المخصصة لالستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي /
الدكتور مصطفى بونجة؛ تقديم األستاذ النقيب الدكتور عبد الله
درميش.- طنجة : المركز المغربي للتحكيم ومنازعات األعمال،
2018 (طنجة : مطبعة ليتوغراف) .- 1 مج. (226 ص.)؛ 24 سم

إق 2017MO3970.- ردمك 978-9954-99-674-4
اإلشعار باإلفراغ - - المغرب

346.64 2018-884
بونجة، مصطفى

مساطر صعوبات المقاولة وفقا للقانون رقم 17-73
اللواح.- طنجة : المركز [نص مطبوع] / مصطفى بونجة، نهال 
المغربي للتحكيم ومنازعات االعمال، 2018.- 1 مج. (361 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO4815.- ردمك 9789920966214

القانون التجاري

346.64 2018-885
دقوقي، عبد العالي

التنظيم القانوني للحق العيني في ضوء القانون 39.08
[نص مطبوع] : حق الملكية والضمانات العينية والشخصية / عبد
مطبعة  : (مكناس   2018 [د.ن.]،   : [د.م.]  دقوقي.-  العالي 

سم  23 ص.)؛   268) مج.   1  -. سجلماسة) 
ببليوغرافيا ص. 261-265 .- إق 2018MO3179.- ردمك -978-9954

9815-6-6
الحقوق العينية - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.64 2018-886
مبروك مهالوي، أمنة

مدخل لدراسة النظام العقاري المغربي [نص مطبوع] :
مقاربة قانونية / آمنة مبروك مهالوي؛ ترجمة عبد الله إدومجود،
عبد السالم زيزون.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : المعارف

الجديدة) .- 1 مج. (508 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO4926.- ردمك 9789954999349

النظام العقاري - - قانون - - المغرب

346.64015 2018-887
بحماني، إبراهيم (1945-....)

العمل القضائي في قضايا األسرة [نص مطبوع] : مرتكزاته
ومستجداته في مدونة األحوال الشخصية ومدونة األسرة. المجلد
الثالث / إبراهيم بحماني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : مكتبة
دار السالم) .- 1 مج. (403 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2018MO0704.- ردمك 978-9954-22-326-0
قانون األسرة

346.64015 2018-888
صوالحي، محمد

قضايا في  وتطبيقات  الحق  استعمال  في  التعسف 
األسرة [نص مطبوع] : دراسة على ضوء أحكام مدونة األسرة
والفقه اإلسالمي والعمل القضائي / محمد صوالحي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018 (الرباط : دار القلم) .- 1 مج. (185 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO1799.- ردمك 9789920355438
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قضايا األسرة - - الفقه اإلسالمي

346.64016 2018-889
جمعية صوت المرأة األمازيغية (الرباط)

تزويج الطفالت بالمغرب : دراسة تشخيصية لظاهرة تزويج
الطفالت بين التشريع والعمل القضائي المغربي والممارسة [نص
Estudio  = أزيالل  بإقليم  الطفالت  حاالت   : مطبوع] 
diagniostico sobre el fenomeno del matrimonio de
ninas entre legislacion y accion judicial marroqui y
practica : casos de ninas de provincia de Azilal = Le
mariage  des  filles  mineures  au  Maroc  :  Etude
diagnostic  du  phénomène  de  mariage  des  filles
mineures entre législation, jurisprudence et pratique
cas des filles de Province d'Azilal : / جمعية صوت المرأة
األمازيغية.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : وراقة الشرقية) .- 1

مج. (85 ص.) : غالف مزين
إق 2017MO1514.- ردمك 9789954399835

الزواج - - القاصرات - - المغرب

346.6401660269 2018-890
اقتسام األموال المكتسبة بين الزوجين بعد الفراق في
ضوء قرارات محكمة النقض [نص مطبوع] / محكمة النقض.-
الرباط : مركز النشر والتوثيق القضائي، 2018.- 1 مج. (207
ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (دفاتر محكمة النقض؛ 29)

إق 2018MO2121.- ردمك 9789954957783
قانون األسرة

346.6401780263 2018-891
برا، عبد القادر

كفالة األطفال المهملين في القانون الدولي الخاص
[نص مطبوع] / بشرى برا.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 دار السالم

(الرباط.- 1 مج. (70 ص.)؛ 23 سم
إق 2018MO0612.- ردمك 978-9954-22-320-8

قانون األسرة

346.64022 2018-892
مياد، العربي محمد

عقود اإلذعان بين التأصيل الفقهي والعمل القضائي
[نص مطبوع] : دراسة مقارنة محينة / العربي محمد مياد.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2018 (الرباط : مطبعة المعارف الجديدة) .- 1 مج.

(534 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO5219.- ردمك 978-9954-29-190-0

عقود اإلذعان - - القانون المغربي

346.64023 2018-893
العبار، يونس

[نص الترابية  للهيئات  العمومية  الصفقات  منازعات 
مطبوع] : دراسة وفق التشريع المغربي / يونس العبار.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018 (وجدة : مطبعة الجسور) .- 1 مج . (173 ص. )؛

24 سم
إق 2018MO0657.- ردمك 978-9920-35-128-7

الصفقات العمومية - - المغرب

346.6403 2018-894
ضوء في  المسؤولية  لنظم  التشريعية  التوجهات 
األساتذة؛ من  مجموعة   / مطبوع]  [نص  الحديثة  التطورات 
: الرباط  البجدايني].-  حياة  [تصدير  مومن؛  محمد  د.  إشراف 
منشورات مجلة الحقوق، 2018.- 1 مج. (167 ص.)؛ 24 سم.-

(المعارف القانونية والقضائية؛ 58)
إق 2018MO5313.- ردمك 978-9954-688-54-0

المسئولية المدنية - - المغرب

346.6404 2018-895
الوجدي، أحمد

مدونة ضوء  على  المواريث  لقانون  العلمي  الدليل 
األسرة [نص مطبوع] / أحمد الوجدي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018
(تطوان : مطبعة تطوان) .- 1 مج. (90 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم
إق 2018MO4812.- ردمك 9789920972901

المواريث - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.64043 2018-896
أدخول، سليمان

المدخل لدراسة الطبيعة القانونية لعمل العدول [نص
مطبوع] : دراسة نظرية تحليلية معززة بنماذج عملية استشرافية
للصياغة العصرية لمحررات العدول على ضوء القانون رقم 39.08
المتعلق بمدونة الحقوق العينية / األستاذ سليمان أدخول.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018 (الرباط؛ مكتبة دار السالم.- 1 مج. (320 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO1461.- ردمك 978-9954-22-334-5

مهنة العدول - - قانون

346.64043 2018-897
الصامت، فؤاد

القواعد الموضوعية لألمن العقاري [نص مطبوع] : دراسة
فقهية وقانونية وقضائية / فؤاد الصامت؛ تقديم إدريس اجويلل.-
األطلس مجلة  منشورات   : [د.م.]  ومنقحة.-  مزيدة   2 ط. 
2018 والقضائية،  واالقتصادية  والقانونية  الفقهية  للدراسات 
(الرباط : مكتبة دار السالم) .- 1 مج. (543 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
بيبليوغرافيا : ص. 527-499 .- إق 2018MO2308.- ردمك -978-9954

22-341-3
األمن العقاري - - المغرب

346.64043 2018-898
بن حفو، حليمة بنت المحجوب

القانون العقاري المغربي وفق آخر المستجدات [نص
: قضائية  باجتهادات  معززة  تطبيقية  نظرية  دراسة   : مطبوع] 
الحقوق العينية، التحفيظ العقاري، األنظمة العقارية، نظام الملكية
المشتركة للعقارات المبنية، النظام القانوني للماء، التحديد اإلداري
/ حليمة بنت المحجوب بن حفو.- الرباط : دار السالم، 2018.- 1

مج. (351 ص.)؛ 24 سم
ببليوغرافيا ص. 315-336 .- إق 2017MO4058.- ردمك -978-9954

22-302-4
القانون العقاري - - المغرب

346.640430269 2018-899
الوردي، سعيد

جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير [نص مطبوع] : دراسة
فقهية وقضائية في ضوء أحكام الفصل 570 من القانون الجنائي
الحديثة القضائية  االجتهادات  بأهم  بملحق  مشفوعة  المغربي 
الصادرة عن محاكم الموضوع ومحكمة النقض / سعيد الوردي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (216

ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO2149.- ردمك 978-9920-35-723-4

نزع الملكية - - المنازعات العقارية - - الحيازة - - القانون العقاري

346.640432 2018-900
أدخول، سليمان

نظام في  العدلية  الوثائق  لمركز  العملي  الشرح 
السجالت العقارية [نص مطبوع] : دراسة على ضوء التوثيق
العدلي والتشريع العقاري بالمغرب / سليمان أدخول.- ط . 2.-
الرباط : مكتبة دار السالم، 2018.- 1 مج. (477 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO1462.- ردمك 978-9954-22-335-2

التوثيق العدلي - - المغرب

346.640432 2018-901
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قراءات في المادة العقارية [نص مطبوع]. 4.- الرباط : دار
نشر المعرفة، 2018.- 1 مج. (220 ص.).- (سلسلة المعارف

القانونية والقضائية؛ 60)
إق 2017MO5513.- ردمك 9789954688601

التحفيظ العقاري - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.6404344 2018-902
الرفاعي، جواد

الكراء التجاري الثابت والمتغير في ضوء القانون رقم
16-49 [نص مطبوع] / جواد الرفاعي.- سطات : مكتبة الرشاد،

2018.- 1 مج. (288 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO5104.- ردمك 978-9920-9553-5-5

اإليجارات - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.6404346202 2018-903
السلكي، محمد

الكراء قانون  ضوء  في  البناء  وضعية  بسبب  اإلفراغ 
التجاري رقم 49-16 [نص مطبوع] : دراسة نظرية تطبيقية
لمساطر اإلفراغ والتعويض ورصد لإلشكاالت واقتراح الحلول مع
استعراض لموقف القضاء من خالل العديد من األحكام التي تنشر
ألول مرة / ذ. محمد السلكي؛ تقديم الدكتور محمد مومن.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2018 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج.

(327 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO4304.- ردمك 9789920364126

اإليجار التجاري

346.640438 2018-904
إيذار، محمد

خصوصيات التعرض على المساطر الخاصة [نص مطبوع] :
مسطرة تحفيظ األراضي المضمومة والتحديد اإلداري نموذجا /
: منشورات الرباط  بلحساني.-  الحسين  د.  تقديم  إيذار؛  محمد 
مجلة القضاء المدني دار نشر المعرفة، 2018.- 1 مج. (152

ص.).- (أعمال جامعية)
إق 2017MO4711.- ردمك 9789954688489

تحفيظ األراضي - - القانون - - المغرب

346.64043802 2018-905
بلحاج الفحصي، محمد (1983-....)

المساطر اإلدارية والقضائية للتحفيظ العقاري بالمغرب
[نص مطبوع] : وفق آخر تعديالت القانون رقم: 07.14 المغير
بلحاج محمد   / المغربي  العقاري  التحفيظ  لظهير  والمتمم 
الفحصي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : دار السالم) .- 1 مج.

(355 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO4957.- ردمك 9789954223116

الملكية العقارية

346.6404380263 2018-906
المعروفي، سعاد

الحماية القانونية للحق العيني العقاري على ضوء مدونة
تقديم المعروفي؛  د.سعاد   / مطبوع]  [نص  العينية  الحقوق 
د.ادريس اجويلل.- [الرباط] : المجلة المغربية لألنظمة القانونية
والسياسية، 2018 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1
مج. (421 ص.)؛ 24 سم.- (منشورات المجلة المغربية لألنظمة

القانونية والسياسية؛ 5)
بيبليوغرافيا : ص. 361-410 .- إق 2018MO0405.- ردمك -978-9920

9500-0-8
الحقوق العينية

346.64044 2018-907
زرداني، حسن

أراضي الجموع وسؤال الحكامة والتنمية الترابية [نص
مطبوع] : أعمال الندوة الوطنية التي نظمتها المحكمة االبتدائية
بتيزنيت بشراكة مع مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية وهيئة
الجمعة والعيون...،  بأكادير  المحامين لدى محكمتي االستئناف 
الدكتور حسن / إعداد وتنسيق  أبريل 2016  والسبت 22 و23 
إق 2018 [د.ن.]،   : [د.م.]  الساخي.-  أحمد  واألستاذ  زرداني 
(295 ص.).- مج.   1  -. الجديدة)  المعارف  مطبعة   : (الرباط 

الدراسية) واأليام  الندوات  (سلسلة 
إق 2018MO1952.- ردمك 9789920356015

أراضي الجموع

346.640482 2018-908
الشرقاوي، عبد السعيد

حق المؤلف في الخزانات العامة ثروة غير محصنة من
أضرار القرصنة [نص مطبوع] : المبادئ األولية للثروة الجديدة
واإلقتصاد المستدام / عبد السعيد الشرقاوي.- الرباط : دار أبي
رقراق للطباعة والنشر، 2018.- 1 مج. (295 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO0686.- ردمك 978-9920-35-137-9

حقوق المؤلف - - القانون المغربي

346.6404820263 2018-909
النوازلي، إدريس

إلكترونية الجريمة [نص مطبوع] : الملكية الفكرية وقرصنتها
نموذجا / إدريس النوازلي.- مراكش : مكتبة المعرفة، 2018.- 1
(سلسلة سم.-   24 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : ص.)   139) مج. 

(6 االلكترونية؛  النوازلي 
إق 2018MO4546.- ردمك 978-9920-9544-4-0

الملكية الفكرية - - القانون الجنائي

346.64052 2018-910
الوجدي، أحمد

المعين في قانون المواريث على ضوء مدونة األسرة -
فقها وعمال- [نص مطبوع] / أحمد الوجدي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2018 (تطوان : مطبعة تطوان) .- 1 مج. (255 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان
إق 2018MO4530.- ردمك 978-9920-36-478-2

المواريث - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.6406 2018-911
دحماني، عبد العزيز

التأهيل وإشكالية  بالمغرب  الجمعوي  العمل  واقع 
القانوني [نص مطبوع] / د. عبد العزيز دحماني؛ تقديم الدكتور
صبح الله الغازي.- الرباط : مركز تفاعل للدراسات واألبحاث في
العلوم االجتماعية، 2018.- 1 مج. (222 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم
إق 2018MO3691.- ردمك 978-9920-754-03-3

الجمعيات - - المغرب

346.64065 2018-912
شميعة، عبد الرحيم

شرح نظام مساطر معالجة صعوبات المقاولة في ضوء
القانون 73.17 [نص مطبوع] : قانون االعمال / عبد الرحيم
شميعة.- الدار البيضاء : دار االفاق المغربية، 2018.- 1 مج. (287

ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO4380.- ردمك 978-9920-765-03-9

الشركات - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.64066 2018-913
عوادي، عبد العزيز

أو مسيريها  وأحد  الشركة  بين  المبرمة  اإلتفاقات 
شركائها والمصلحة االجتماعية للشركة [نص مطبوع] / عبد
العزيز عوادي؛ تقديم الدكتور بوعبيد عباسي.- مراكش : مطبعة

المعرفة، 2018.- 1 مج. (638 ص.)؛ 24 سم
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إق 2018MO1862.- ردمك 978-9954-711-12-5
العقود التجارية

346.64066420269 2018-914
اإلدريسي العلمي المشيشي، محمد (1947-....)

أصول المسؤولية المدنية في شركات المساهمة [نص
العلمي اإلدريسي  الدكتور محمد  تقديم  بحير؛  / رشيد  مطبوع] 
المشيشي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : مطبعة المعارف

الجديدة) .- 1 مج. (447 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO2766.- ردمك 978-5554-9699-8-4

الشركات المساهمة

346.640668 2018-915
المريني، عبد الوهاب

سلطة األغلبية في شركة المساهمة [نص مطبوع] / عبد
المعرفة، 2018.- 1 مج. : دار نشر  الرباط  المريني.-  الوهاب 
(562 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة أعمال جامعية، 554X-2028؛

(20
إق 2017MO5063.- ردمك 978-9954-688-51-9

الشركات التجارية

346.6407 2018-916
التبر، يوسف

أساسيات القانون التجاري المغربي [نص مطبوع] / يوسف
التبر. 1.- [د.م.] : أكس برانت للطباعة والنشر والتوزيع، 2018.-

1 مج. (192 ص.)
إق 2018MO2285.- ردمك 9789954754047

القانون التجاري

346.64078 2018-917
فالي، عالل

[نص المقاولة  مساطر صعوبات  قانون  على  التعليق 
مطبوع] : على ضوء 20 سنة من القضاء التجاري، 2018-1998 /
عالل فالي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (528 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
إق 2018MO4839.- ردمك 9789920754040

المقاولة - - قانون

346.6407802 2018-918
المستجدات  : مطبوع]  [نص  المقاولة  صعوبات  مساطر 
القانون رقم 73.17 : قراءات في ضوء مستجدات  والرهانات 
/ التجارة  مدونة  من  الخامس  الكتاب  وتعويض  بنسخ  القاضي 
مجلة منشورات   : [الرباط]  السكتاني.-  عمر  الدكتور  إشراف 
المهن القانونية والقضائية، 2018.- 1 مج. (575 ص.) : غالف
مزين؛ 24 سم.- (سلسلة قانون األعمال والممارسة القضائية؛ 2)

إق 2018MO5242.- ردمك 9789920955393
القانون التجاري

346.64082 2018-919
الحسني، لطيفة

التحكيم في منازعات البنوك التشاركية [نص مطبوع] /
السالم، دار  : مكتبة  الرباط  النماوي.-  الحسني، لطيفة  لطيفة 

باأللوان؛ 24 سم : غالف مزيّن  2018.- 1 مج. (150 ص.) 
إق 2018MO2389.- ردمك 978-9954-22-344-4

البنوك التشاركية - - التشريع المغربي

346.64082 2018-920
السوسي، حسن

التمويل بتقنية رأس المال المخاطر [نص مطبوع] : دراسة
مقارنة / حسن السوسي.- الدارالبيضاء : صوماديل، 2018.- 1

مج. (143 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO5103.- ردمك 978-9954-9686-8-0

قانون األبناك

346.64082 2018-921

بحور، حسن
البنكية الممارسة  البنكي في ضوء  الحساب  إشكاالت 
والعمل القضائي [نص مطبوع] : دراسة قانونية وعلمية مقارنة
وفق القانون المغربي والقوانين المقارنة واإلجتهادات القضائية.
البنكي من خالل العمل الثاني، إشكاالت قفل الحساب  الكتاب 
البنكي والعمل القضائي، مفهوم قفل الحساب البنكي من خالل
الفوائد احتساب  إشكاالت  القضائي،  والعمل  البنكي  العمل 
والعموالت... / بحور حسن.- ط. 2.- الرباط : دار السالم للنشر،

2018.- 1 مج. (534 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO2052.- ردمك 978-9954-22-340-6

الحساب البنكي - - القانون المغربي

346.64082 2018-922
التشريعية النصوص  القانون البنكي [نص مطبوع] : مختلف 
والتنظيمية المتعلقة بمؤسسات االئتمان والعمليات التي تقدمها /
جمع وتنسيق زكرياء العماري.- الرباط : منشورات مجلة القضاء
المدني، 2018.- 1 مج. (251 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20

سم.- (سلسلة نصوص ووثائق قانونية؛ 19)
إق 2017MO4743.- ردمك 978-9954-543-39-9

القانون البنكي

347 2018-923
تروال بن الحسن، علي

شهادة اللفيف بين األصالة و تحديات العصر [نص مطبوع]
الواقع و  اإلسالمي،  الفقه  أحكام  ضوء  في  تعليق  و  دراسة   :
العملي، و العمل القضائي و القانوني / الدكتور علي تروال بن
الحسن.- الرباط : دار األمان، 2018.- 1 مج. (147 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
إق 2018MO0206.- ردمك 0 -978-9954-701-56

أحكام الفقه الّّإسالمي

347 2018-924
محكمة قرارات  ضوء  في  القضائي  المفوض  مهنة 
النقض [نص مطبوع].- الرباط : محكمة النقض، 2018 (الرباط :
مطبعة األمنية) .- 1 مج. (351 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة إصدارات

المكتب الفني؛ 5)
إق 2018MO1629.- ردمك 9789954957776

محكمة النقض - - قانون - - المغرب

347 2018-925
المستحدث في قضاء الغرفة اإلدارية بمحكمة النقض
في منازعات االختصاص النوعي بين المحاكم اإلدارية
والمحاكم العادية [نص مطبوع]؛ إعداد وتقديم أحمد أجعون.-
القانونية والسياسية، 2018 : المجلة المغربية لألنظمة  [د.م.] 
سم.-  24 )؛  (223ص.   . مج   1  -. األمنية)  مطبعة   : (الرباط 

(1 والقضائية؛  القانونية  (الدالئل 
إق 2018MO1961.- ردمك 9789954981719

محكمة النقض - - المحاكم اإلدارية

347.01 2018-926
بلعكيد، عبد الرحمن

المذهب : دراسة مسطرية في ضوء  التقاضي [نص مطبوع] 
: [د.م.]  بلعكيد.-  الرحمن  عبد   / المغربي  التشريع  و  المالكي 
[د.ن.]، 2018 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج.

(313 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO1910.- ردمك 978-9954-9686-5-9

التقاضي

347.01 2018-927
التنظيم القضائي للمملكة والمحاكم اإلدارية ومحاكم
االستئناف والمحاكم التجارية وقضاء القرب [نص مطبوع]
: وفق آخر التعديالت / إعداد وتنسيق عبد الكريم كمران.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018 (مطابع الرباط نت).- 1 مج. (80 ص.) : غالف
مزيّن باأللوان؛ 17 سم.- (مجموعة قوانين المملكة المغربية؛ 12)
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إق 2018MO3771.- ردمك 978-9954-709-24-5
التنظيم القضائي - - المغرب

347.016 2018-928
الزاوي، محمد

المسؤولية المدنية والتأديبية للعدل في ظل القانون
الفاخوري.- ادريس  الزاوي؛  محمد   / [نص مطبوع]  المغربي 
الرباط : دار القلم، 2018.- 1 مج. (167 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم
إق 2018MO1963.- ردمك 978-9920-35-610-7

العالقات الدولية

347.016 2018-929
بدالوي، رضوان

واجب إسداء النصح في المهن القانونية [نص مطبوع] :
القضائي العمل  : دراسة على ضوء  نموذجا  العدول والموثقين 
المغربي والمقارن / رضوان بدالوي؛ تقديم عمرو لمزرع.- الرباط :
مزيّن : غالف  (263 ص.)  مج.   1 السالم، 2018.-  دار  مكتبة 

باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO1677.- ردمك 978-9954-22-237-9

المهن القانونية - - المغرب

347.035 2018-930
زيان، أمين

الجوانب قانونية في  دراسة   : [نص مطبوع]  النقض  وسائل 
الفنية لتقنيات الطعن بالنقض ـ مع اقتراحات لتعديالت تشريعية
Les moyens = تهم بعضا من فصول قانون المسطرة المدنية ـ
de cassation / أمين زيان؛ تقديم عبد القادر العرعاري.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2018 (الرباط : دار السالم) .- 1 مج. (260 ص.)؛ 24

سم
إق 2018MO0977.- ردمك 9789954223304

النقض - - دراسة قانونية

347.05 2018-931
أمهمول، جواد

المسطرة المدنية [نص مطبوع] : الدعوى وإجراءاتها : الطلبات
والدفوع : طرق الطعن : التنفيد الجبري / جواد أمهمول.- الدار
البيضاء : دار اآلفاق المغربية، 2018.- 1 مج. (246 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO5344.- ردمك 978-9954-29-192-4

دعوى رفع الضرر - - القضاء المغربي

347.05 2018-932
بهتي، سعيد

المختصر في التنظيم القضائي المغربي [نص مطبوع] /
سعيد بهتي.- طبعة منقحة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (216

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO2178.- ردمك 978-9954-735-41-1

التنظيم القضائي

347.05 2018-933
قيلش، أحمد

المدنية العملي لقانون المسطرة  الوجيز في الشرح 
[نص مطبوع] / محمد زنون, أحمد قيلش. الجزء األول، الولوجية
والمقررات االستدعاءات  تبليغ  المالية,  الولوجية  القانونية, 
المدنية.- الدعوة  القضائية, الطلبات والدفوع, إجراءات تحقيق 

[د.م.] : فضاء آدم، 2018.- 1 مج. (204 ص.)
إق 2018MO1589.- ردمك 978-9954-9704-8-5

المسطرة المدنية

347.05 2018-934
قانون المسطرة المدنية [نص مطبوع] : وفق آخر التعديالت /
إعداد وتنسيق عبد الكريم كمران.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (مطابع
الرباط نت).- 1 مج. (136 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17 سم.-

(قانون المملكة المغربية وفق آخر التعديالت؛ 1)

إق 2018MO4485.- ردمك 978-9954-709-44-3
قانون المسطرة المدنية - - المغرب

347.64 2018-935
أصواب، مارية

تنفيد االحكام المدنية في ضوء العمل القضائي مدعم
بقرارات محكمة النقض [نص مطبوع] / مارية أصواب؛ تقديم
عبد العزيز وقيدي.- الرباط : دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع،

2018.- 1 مج. (310 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
ببليوغرافيا : ص. 307-308 .- إق 2018MO0955.- ردمك -978-9954

22-329-1
القانون - - القضاء - - المغرب - - أحكام قضائية - - قضايا مدنية

347.64 2018-936
العيدوني، وداد

التنظيم القضائي المغربي على ضوء آخر المستجدات
: مشروع قانون رقم التشريعية والتنظيمية [نص مطبوع] 
38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، قانون رقم 33.17 المتعلق
باستقالل النيابة العامة، القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق
رقم التنظيمي  القانون  القضائية،  للسلطة  األعلى  بالمجلس 
106.13 المتعلق بالنظام األساسي للقضاة، القانون رقم 108.13
المتعلق بالقضاء العسكري، قانون تنظيمي رقم 066.13 المتعلق
بالمحكمة الدستورية / وداد العيدوني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018
(طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (249 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم
إق 2018MO1779.- ردمك 9789954722770

النظام القضائي

347.64 2018-937
بن حفو، حليمة بنت المحجوب

دراسة في قانون المسطرة المدنية [نص مطبوع] : دراسة
نظرية تطبيقية معززة بأحدث االجتهادات القضائية : االختصاص
خصوصيات التحقيق،  إجراءات  والدفوع،  والطلبات  والدعوى 
المسطرة أمام قضاء األمور المستعجلة... / الدكتورة حليمة بنت
المحجوب بن حفو.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (مراكش : المطبعة

والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (179 ص.)؛ 24 سم
ببليوغرافيا : ص. 257-269 .- إق 2018MO1317.- ردمك -978-9920

35-342-7
اإلجراءات القضائية - - المغرب

347.64 2018-938
بن عجيبة، أحمد

قاضي أمام  مدني  كطرف  التنصيب  مع  الشكاية 
الطرف عن  الصادر  المباشر  واالستدعاء  التحقيق، 
المدني أمام المحكمة [نص مطبوع] / أحمد بن عجيبة.- [د.م.]
.- 1 مج. (40 : [د.ن.]، إق 2018 (تطوان : مطبعة الحمامة) 

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO2518.- ردمك 978-9920-35-947-4

شكاية الطرف المدني

347.64 2018-939
بو الهند، هدى

إختصاصات رؤساء المحاكم [نص مطبوع] / هدى بو الهند.-
الدار البيضاء : دار اآلفاق المغربية للنشر و التوزيع، إق 2018
(الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (485 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم.- (سلسلة النبراس في القانون؛ 2)
بيبليوغرافيا : ص. 473-477 .- إق 2018MO4153.- ردمك -978-9920

765-01-5
رئيس المحكمة

347.64 2018-940
دقوقي، عبد العالي
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الوجيز في القانون المدني [نص مطبوع] : النظرية العامة
لإللتزام : المصادر اإلرادية لإللتزام / عبد العالي دقوقي.- ط. 2.-
الرباط : دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، 2018.- 1 مج. (285

ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO4360.- ردمك 978-9954-686-72-0

القانون المدني

347.64 2018-941
لمغاري، حليمة

آخر وفق   : مطبوع]  [نص  المغربي  القضائي  التنظيم 
دار  : أكادير   -.3 لمغاري.- ط.  حليمة   / القانونية  المستجدات 

(263 ص.)؛ 24 سم مج.   1 العرفان، 2018.- 
إق 2017MO2196.- ردمك 9789954968048

القانون المغربي

347.64002643 2018-942
الرميلي، حسن

الوسيط في اإلجراءات أمام المحاكم [نص مطبوع] : في
القضايا المدنية والتجارية واالجتماعية. الجزء األول، تقديم الدعوى
/ الرميلي حسن.- الدار البيضاء : دار اآلفاق المغربية، 2018.- 1
مج. (190 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (السلسلة القانونية في

اإلجراءات أمام المحاكم؛ 1)
إق 2018MO5475.- ردمك 9789920765114

347.64012 2018-943
الزوجال، يوسف

قضاء القرب بين النظري والتطبيق [نص مطبوع] : دراسة
عملية على ضوء أحكام قسم قضاء القرب قرارات اإللغاء ونماذج
الرباط : المجيد غميجة.-  تقديم عبد  الزوجال؛  / يوسف  عملية 
مزيّن : غالف  (321 ص.)  مج.   1 السالم، 2018.-  دار  مكتبة 

باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO0871.- ردمك 978-9954-22-328-4

قضاء القرب - - المغرب

347.6403 2018-944
الطودار، محمد

الطعن بالنقض لفائدة القانون في التشريع المغربي
[نص مطبوع] : دراسة مقارنة / محمد الطودار.- الدارالبيضاء : دار
مزيّن غالف   : ص.)   220) مج.   1  -.2018 المغربية،  األفاق 

سم  24 باأللوان؛ 
ردمك  -.2017MO5345 إق   -.  216-201 ص.   : بيبليوغرافيا 

9789954291931
محاكم النقض - - المغرب

347.6405 2018-945
الداودي، لطيفة

دراسة في قانون المسطرة الجنائية المغربية وفق اخر
لطيفة  / مطبوع]  [نص   2017 سنة  غاية  إلى  التعديالت 
الداودي.- ط. 7.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (مراكش : المطبعة

والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (430 ص.)؛ 24 سم
إق 2005MO0364.- ردمك 978-9920-32-444-1

اإلجراءات الجنائية - - المغرب

347.6405026 2018-946
قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي [نص مطبوع]
بقانون المتعلقة  والتنظيمية  التشريعية  النصوص  مختلف   :
المسطرة المدنية والتنظيم القضائي والنصوص المرتبطة بها /
جمع وتنسيق زكرياء العماري.- الرباط : مجلة القضاء المدني،
2018 (الرباط : المعارف الجديدة) .- 1 مج. (476 ص.)؛ 20

(554X-2028 ،24 نصوص ووثائق قانونية؛) -.سم
إق 2017MO5321.- ردمك 9789954543429

القانون المدني

347.64052 2018-947
لهمام، صالح

سلطة المحكمة في تعديل نطاق الدعوى المدنية [نص
مطبوع] : التأصيل الفقهي والمظاهر التشريعية والقضائية / صالح
والوراقة المطبعة   : [د.ن.]، 2018 (مراكش   : [د.م.]  لهمام.- 

: غالف مزين؛ 24 سم .- 1 مج. (447 ص.)  الوطنية) 
إق 2018MO0427.- ردمك 97899203500938

المحاكم - - الدعوى المدنية

347.64067 2018-948
الخبرة والخبراء من خالل إجتهدات محكمة النقض [نص
مطبوع] / نشر محكمة النقض.- الرباط : محكمة النقض، 2018.-
1 مج. (511 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (سلسلة إصدارات

المكتب الفني؛ العدد 3)
إق 2017MO5135.- ردمك 978-9954-9577-5-2

الخبرة - - محكمة النقض

347.6409 2018-949
العناية، حاتم

التحكيم بالمغرب [نص مطبوع] : مفهومه، أنواعه وشروطه /
حاتم العناية.- [د.م.] : [د.ن.]، إق 2018 (الرباط : طوب بريس)

.- 1 مج. (192 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2018MO0172.- ردمك 978-9954-9885-1-0

التحكيم - - القضاء المغربي

347.6409 2018-950
بو الهند، هدى

دعوى رفع الضرر بين قانون اإللتزامات والعقود ومدونة
المنظمة القانونية  القواعد   : [نص مطبوع]  العينية  الحقوق 
مدونة إلى  والعقود  االلتزامات  قانون  من  الضرر  رفع  لدعوى 
الحقوق العينية : الجهات القضائية المختصة بالنظر في دعوى رفع
الضرر : صور األضرار المطالب برفعها والقواعد المتحكمة في
ذلك / هدى بو الهند.- ط. 2.- الدار البيضاء : دار اآلفاق المغربية،
2018 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج . (174ص. ) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة النبراس في القانون؛ 1)
إق 2017MO5057.- ردمك 978-9954-29-188-7

دعوى رفع الضرر - - القضاء المغربي

347.64090285 2018-951
كوريتي، عبد الحق

التجارة منازعات  لتسوية  كالية  اإللكتروني  التحكيم 
االلكترونية [نص مطبوع] / عبد الحق كوريتي.- الرباط : مكتبة

دار السالم، 2018.- 1 مج. (445 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO4720.- ردمك 978-9954-22-308-6

348.64 2018-952
قاسمي، موالي عبد الرحمن

األسرة مدونة   : [نص مطبوع]  التشريعية  الصياغة  قواعد 
السالم دار   : الرباط  قاسمي.-  الرحمن  عبد  موالي   / نموذجا 
للطباعة والنشر والتوزيع، 2018.- 1 مج. (356 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
إق 2018MO0148.- ردمك 978-9954-22-317-8

المدونات القانونية - - المغرب

348.64 2018-953
مهم، أبو بكر

: دراسة وفق آخر المدخل لدراسة القانون [نص مطبوع] 
المستجدات التي عرفتها الترسانة القانونية المغربية / أبو بكر
مهم.- [د.م.] : أبو بكر مهم، 2018.- 1 مج. (375 ص.)؛ 24 سم

إق 2018MO4945.- ردمك 978-9920-36-609-0
دراسة القانون المغربي

348.6402 2018-954
مديرية اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  المغرب، 

القانونية الشؤون 
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بالجوائز الخاصة  والتنظيمية  التشريعية  النصوص 
[نص اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  بوزارة  المتعلقة 
مطبوع] / وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.- الرباط : وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية، 2018.- 1 مج. (91 ص.) : غالف

مزين؛ 21 سم
إق 2018MO1611.- ردمك 978-9954-665-80-0

نصوص تشريعية

اإلدارة العامة 350

350.6 2018-955
كياس، حسن

النظام التأديبي في الوظيفة العمومية [نص مطبوع] : بين
المشروعية اإلجرائية والرقابة القضائية : دراسة مقارنة : لفائدة
افريقيا  : البيضاء  الدار  كياس.-  / حسن  والباحثين  الموظفين 
: غالف (248 ص.)  مج.   1 والنشر، 2018.-  للطباعة  الشرق 

(2018/03 : أطروحات  (سلسلة  مزين؛ 24 سم.- 
إق 2018MO2264.- ردمك 978-9920-737-02-9

الوظيفة العمومية

351 2018-956
اللواح، خليل

دور اإلدارة العمومية في تحسين مناخ األعمال بالمغرب
[نص مطبوع] / خليل اللواح.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط :
دار السالم) .- 1 مج. (517 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم

إق 2018MO1348.- ردمك 9789954223321
اإلدارة العمومية - - المغرب

352 2018-957
الندوة العلمية حول الذكاء الترابي والجماعات الترابية

(Agadir 2018؛)
الترابية أي رهانات ؟ [نص الترابي والجماعات  الذكاء 
L'intelligence territoriale et  collectivités = [مطبوع
territoriales: Quels enjeux? / ؟ الندوة العلمية حول الذكاء
الترابي والجماعات الترابية، أي رهانات مستقبلية ؟ المنظمة بكلية
بتاريخ 23 و24 مارس 2018؛ أحمد حضراني، الحقوق، أكادير 
خالد البهالي.- [مكناس] : مركز الدراسات في الحكامة والتنمية
الترابية، 2018.- 1 مج. (207-27 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إشارات بيبليوغرافية .- إق 2018MO5862.- ردمك -978-9920-9806

1-6
الجهوية

352 2018-958
قريشي، المصطفى

مالئمة نظام الالتمركز بالمغرب مع متطلبات الجهوية
المتقدمة [نص مطبوع] / المصطفى قريشي : وفق مقتضيات
دستور 2011 و القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017 (الرباط : دار السالم للطباعة و النشر و التوزيع) .-

1 مج. (463 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO1730.- ردمك 97-000008-9954-22-282-9

الالمركزية

352.140964 2018-959
للجماعات العامة  المديرية  الداخلية.  المغرب. وزارة   

(الرباط) المحلية 
المراسيم التطبيقية للقانون التنظيمي رقم 112.14
المتعلق بالعماالت و األقاليم [نص مطبوع] / المديرية العامة
للجماعات المحلية.- الرباط : المديرية العامة للجماعات المحلية،
2018.- 1 مج. (155 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة نصوص قانونية)

إق 2018MO0364.- ردمك 978-9981-155-73-2
الجماعات المحلية - - المغرب

352.140964 2018-960
للجماعات العامة  المديرية  الداخلية.  المغرب. وزارة   

(الرباط) المحلية 
المراسيم التطبيقية للقانون التنظيمي رقم 113.14
المتعلق بالجماعات [نص مطبوع] / المديرية العامة للجماعات
المحلية.- الرباط : المديرية العامة للجماعات المحلية، 2018.- 1
قانونية، 2509- نصوص  (سلسلة  (164 ص.)؛ 24 سم.-  مج. 

(0607
إق 2018MO0363.- ردمك 978-9981-155-72-5

الجماعات المحلية - - المغرب

352.140964 2018-961
للجماعات العامة  المديرية  الداخلية.  وزارة  المغرب. 

(الرباط) المحلية 
المراسيم التطبيقية للقانون التنظيمي رقم 111.14
المتعلق بالجهات [نص مطبوع] / المديرية العامة للجماعات
المحلية.- الرباط : المديرية العامة للجماعات المحلية، 2018.- 1

مج. (160 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة نصوص قانونية)
إق 2018MO0365.- ردمك 9789981155749

الجماعات المحلية - - المغرب

352.140964 2018-962
الرباط-سال- الداخلية. جهة  المغربية. وزارة  المملكة 

القنيطرة
برنامج عمل الجماعة [نص مطبوع] : 2017-2022 / وزارة
الداخلية، جهة الرباط-سال-القنيطرة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1

مج. (113 ص.)
إق 2018MO6009.- ردمك 978-9920-32-382-6

الجماعات المحلية - - المغرب

352.140964 2018-963
اإلنسان وحقوق  الديمقراطية  أجل  من  الوسيط 

(الرباط)
السياسات لتقييم  مدنية  لمقاربة  التأسيس  في 
أجل الوسيط من   / [نص مطبوع]  العمومية، 2018-2008 
أجل من  الوسيط   : الرباط  اإلنسان.-  وحقوق  الديمقراطية 
الديمقراطية وحقوق اإلنسان، 2018.- 1 مج. (127 ص.)؛ 21

سم
إق 2018MO1069.- ردمك 978-9920-731-00-3

تدبير الشأن العام

352.2 2018-964
الغزيل، محمد

اإلرتقاء نحو المؤسسية [نص مطبوع] / محمد الغزيل.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2018 (شمس برينت).- 1 مج.(80 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO5145.- ردمك 978-9920-9724-3-7

نظام المؤسسة

352.387 2018-965
المركزية اإلدارات  أرشيف  قسم  المغرب.  أرشيف 

الرباط العمومية.  والمؤسسات 
/ : نصوص قانونية وتنظيمية  أرشيف المغرب [نص مطبوع] 
إعداد قسم أرشيف اإلدارات المركزية والمؤسسات العمومية =
Archives  du  Maroc  :  Textes  jur id iques  et
réglementaires.- الرباط : أرشيف المغرب، 2018.- 1 مج.

(40-36 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO2058.- ردمك 978-9920-35-662-6

أرشيف المغرب - - نصوص قانونية - - نصوص تنظيمية

352.43 2018-966
المغرب. المجلس األعلى للحسابات
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تعنى التي  الرعاية االجتماعية  تقرير حول مؤسسات 
المملكة  / مطبوع]  [نص  صعبة  وضعية  في  باألشخاص 
المغربية، المجلس األعلى للحسابات.- الرباط : المجلس األعلى

للحسابات، 2018.- 1 مج. (45 ص.)
إق 2018MO2282.- ردمك 978-9920-35-797-5

352.430964 2018-967
المغرب. المجلس األعلى للحسابات

مجموعة قرارات صادرة عن المجلس األعلى للحسابات
حول استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات [نص
مطبوع] / المجلس االعلى للحسابات. الجزء الثاني.- [الرباط] :
منشورات المجلس االعلى للحسابات، 2018.- 1مج. (250 ص.)؛

29 سم
إق 2018MO4828.- ردمك 9789920751056

المجلس األعلى للحسابات

352.430964 2018-968
بالميزانية المتعلق  التأديب  قرارات صادرة عن غرفة 
والشؤون المالية [نص مطبوع] / المجلس األعلى للحسابات.-
الرباط : المجلس األعلى للحسابات، 2018.- 1 مج . (208 ص.

)؛ 24 سم
إق 2018MO1280.- ردمك 978-9954-9664-8-8

الميزانية

352.48 2018-969
العرفي ، حسن

المبسط في شرح الميزانية [نص مطبوع] / حسن العرفي.-
: غالف الجمعوي، 2018.- 1 مج. (65 ص.)  الفضاء   : الرباط 

مزين؛ 21 سم
إق 2018MO2688.- ردمك 978-9920-36-003-6

الميزانية الجماعية

352.630964 2018-970
أي مستقبل للمرفق العمومي بالمغرب؟ [نص مطبوع] =
Quel avenir pour le service public au Maroc? / جمع
وتنسيق ذ. إدريس فخور، ذ. محمد أبي السرور، ذ. يوسف بنعلي.-
مراكش : كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بمراكش،
2018 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (126-
178 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (سلسلة المؤتمرات والندوات؛

(56
إق 2018MO3780.- ردمك 978-9920-779-00-5

المرفق العمومي - - المغرب

352.632130964 2018-971
للجماعات العامة  المديرية  الداخلية.  وزارة  المغرب. 

المحلية
الجماعات العرائض على مستوى  تدبير  دليل مساطر 
[نص مطبوع] [نص مطبوع] / المملكة المغربية، وزارة الداخلية،
المديرية العامة للجماعات المحلية.- [الرباط] : [وزارة الداخلية،
المديرية العامة للجماعات المحلية]، 2018.- 1 مج. (73 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم..- (سلسلة دليل المنتخب)
إق 2018MO4927.- ردمك 978-9920-9736-0-1

التدبير االداري - - الموارد البشرية

352.632130964 2018-972
للجماعات العامة  المديرية  الداخلية.  وزارة  المغرب. 

المحلية
دليل مساطر تدبير العرائض على مستوى الجهات [نص
العامة المديرية  الداخلية،  وزارة  المغربية،  المملكة   / مطبوع] 
للجماعات المحلية.- [الرباط] : [وزارة الداخلية، المديرية العامة
للجماعات المحلية]، 2018.- 1 مج. (72 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم..- (سلسلة دليل المنتخب)
إق 2018MO4925.- ردمك 978-9920-9736-0-1

التدبير االداري - - الموارد البشرية

352.632130964 2018-973
للجماعات العامة  المديرية  الداخلية.  وزارة  المغرب. 

المحلية
العماالت مستوى  على  العرائض  تدبير  مساطر  دليل 
الداخلية، المغربية، وزارة  المملكة   / واألقاليم [نص مطبوع] 
المديرية العامة للجماعات المحلية.- [د.م.] : [المديرية العامة
للجماعات المحلية]، 2018.- 1 مج. (72 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم..- (سلسلة دليل المنتخب)
إق 2018MO4926.- ردمك 97-000008-9920-9736-1-8

التدبير االداري - - تدبير الموارد البشرية

353.13 2018-974
البالي، نعيمة

من العالقات الدولية للعالقات العبر وطنية [نص مطبوع] /
نعيمة البالي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (مطبعة جسور : وجدة) .-

1 مج. (142 ص.) : غالف مص.
إق 2018MO5612.- ردمك 978-9920-9781-0-1

العالقات الدولية

353.360964 2018-975
الحسيني، محمد زين العابدين

من الشرطة إلى األمن الوطني [نص مطبوع] : صفحات من
الدار الحسيني.-  العابدين  زين  محمد   / بالمغرب  األمن  تاريخ 
البيضاء : إديسيون بلوس، 2018.- 1 مج. (215 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
إق 2018MO4369.- ردمك 978-9954-699-29-4

تاريخ األمن - - المغرب

353.533 2018-976
المغرب. وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمية

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

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

قضايا األسرة - - المغرب

353.78 2018-977
المنجد، عبد الناصر

الصيد الرياضي الشاطئي [نص مطبوع] : المبادئ والتقنيات /
عبد الناصر المنجد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (174 ص.)؛

21 سم
إق 2018MO4691.- ردمك 978-9920-36-526-0

الصيد الشاطئي

353.964073 2018-978
La  = المركزية  اإلدارة  و  لمتقدمة  ا الجهوية 
régionalisation avancée et l'administration centrale
[نص مطبوع] / تحت إشراف إبراهيم زياني.- الرباط : المرصد
العمومية، 2018.- 1 مج. (232-128 ص.) : المغربي لإلدارة 

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO4060.- ردمك 978-9920-714-02-0

الجهوية

355.02 2018-979
البسيري، أحمد ((1937-....))

مقاربة تحليلية لبعض القضايا الحربية في تاريخ المغرب
Approche  analytique  de  quelques  = مطبوع]  [نص 
questions militaires dans l'histoire du Maroc / أحمد
البسيري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : مطبعة دار القلم) .-

1 مج. (158 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO0410.- ردمك 978-9920-35-088-4

تاريخ المغرب

الببليوغرافيا الوطنية المغربية 2018

72



125

358.384 2018-980
طارق، حسن (1974-....)

التواصل بين المجتمع المدني والبرلمان [نص مطبوع] :
ّ ذ. حسن  / المرجعيات، االجتهاد المغربي والممارسات الجيدة 
La  = األعرج  محمد  قديم  ت ني؛  دا لحمي ا طه  طارق، 
communication  entre  la  société  civile  et  le
parlement / Hassan Tarik, Taha Lahmidani.- الرباط :
منشورات المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، 2018 ([سال]
.- 1 مج. (210 ص.)؛ 24 سم.- (مواضيع البيضاوي)  : مطبعة 

الساعة؛ 102)
إق 2017MO5106.- ردمك 978-9954-626-73-3

التواصل

الخدمات االجتماعية؛ الجمعيات 360

360 2018-981
عيشان، المصطفى

تقييم  : لتنمية مراكش [نص مطبوع]  المخطط الجماعي 
مكانة المجتمع المدني / مصطفى عيشان، زينب مبسوط، فؤاد
جوهر.- مراكش : مؤسسة آفاق للدراسات و النشر و اإلتصال،
2018 (مراكش : المطبعة و الوراقة الوطنية) .- 1 مج. (240
ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (سلسلة دراسات حول المجتمع

المدني؛ 4)
إق 2018MO0425.- ردمك 978-9954-467-85-9

جغرافية التنمية

360.2 2018-982
رابطة األمل للطفولة المغربية

الرؤية التربوية للعمل الطفولي [نص مطبوع] : مجموعة
: رابطة األمل المغربية.- سال  / رابطة األمل للطفولة  قصصية 
للطفولة المغربية، 2018 (المؤسسة المغربية للفن و االبداع).- 1

مج. (71 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO2066.- ردمك 978-9920-35-667-1

التربية - - المغرب

361.7 2018-983
والتنمية واألسرة  والمرأة  التضامن  وزارة  المغرب. 

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

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

المشاريع التنموية

361.8 2018-984
بنعتو، محمد

المغربية الصحراوية  بالمجاالت شبه  المدني  المجتمع 
[نص مطبوع] : الواقع والدينامية والطموح الترابي أمام التحديات
الجيوسياسية والجيواستراتيجية بواد نون وباني / محمد بنعتو، عبد
بأكادير، : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  أكادير  اللطيف مليح.- 
2018.- 1 مج. (244 ص.) : غالف مزيّن باأللوان وصور؛ 24 سم
بيبليوغرافيا : ص. 224-234 .- إق 2018MO5980.- ردمك -978-9954

508-78-7
المجتمع المدني

362.4 2018-985
واألسرة والمرأة  التضامن  وزارة  المغربية.  المملكة 

اإلجتماعية والتنمية 

صندوق دعم التماسك اإلجتماعي لفائدة األشخاص في
وضعية إعاقة [نص مطبوع] : تقرير اليوم الدراسي: الحصيلة و
والمرأة التضامن  وزارة   / أكتوبر 2018   30 الرباط   : التقييم 
واألسرة والتنمية اإلجتماعية.- الرباط : وزارة التضامن والمرأة
واألسرة والتنمية اإلجتماعية، 2018.- 1 مج. (48 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO5052.- ردمك 978-9954-696-45-3

المعاقون

362.4 2018-986
واألسرة والمرأة  التضامن  وزارة  المغربية.  المملكة 

اإلجتماعية والتنمية 
العمومية السياسة   : مخطط العمل الوطني [نص مطبوع] 
للنهوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة 2017- المندمجة 
2021 / وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية اإلجتماعية.-
التضامن والمرأة واألسرة والتنمية اإلجتماعية، الرباط : وزارة 

باأللوان؛ 24 سم 2018.- 1 مج. (90 ص.) : غالف مزيّن 
إق 2018MO4856.- ردمك 978-9920-36-580-2

اإلعاقة - - المغرب

362.73 2018-987
الخمليشي، الزهرة

يعيق الوصم   : األطفال في وضعية التخلي [نص مطبوع] 
االندماج / الزهرة الخمليشي؛ تقديم زينب النجار.- [د.م.] : [د.ن.]،
: غالف .- 1 مج. (121 ص.)  : سليكي اخوين)  2018 (طنجة 

مزين؛ 24 سم
بيبليوغرافيا : ص. 116-120 .- إق 2018MO0174.- ردمك -978-9954

722-44-2
األطفال المتخلى عنهم

362.8292 2018-988
اسموني، مصطفى

العنف ضد الرجل [نص مطبوع] : اتحدوا إلنهاء العنف / اسموني
مصطفى.- الدار البيضاء : جمعية إسالن أبي الجعد، 2018.- 1

مج. (95 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO1039.- ردمك 978-9920-35-253-6

الرجال - - العنف

362.83 2018-989
مركز حماية النساء ضحايا العنف (الخميسات)

في النساء  إلى  االستماع  في  الفضلى  الممارسات 
الجمعيات لفائدة  دليل عملي   : [نص مطبوع]  وضعية صعبة 
العاملة مع النساء بالمغرب ومراكز االستماع للنساء ضحايا العنف
Des meilleures pratiques techniques d'écoute aux =
femmes en situation difficile / إعداد مركز حماية النساء
جمعية منشورات   : الخميسات  بالخميسات.-  العنف  ضحايا 
: غالف (52-64 ص.)  مج.   1 إق 2018.-  الشباب،  المحامين 

مزين؛ 21 سم
إق 2018MO0707.- ردمك 978-9954-9441-3-4

العنف ضد المرأة - - المغرب

363.11 2018-990
المغرب. وزارة الشغل واإلدماج المهني

La santé et la = [نص مطبوع] الصحة والسالمة المهنية
Le : مدونة الشغل ونصوصها التطبيقية : sécurité au travail
وزارة  /  code du travail  et  ses textes d'application
الشغل وزارة  : منشورات  [الرباط]  المهني.-  واإلدماج  الشغل 

المهني، 2018.- 1 مج. (97-109 ص.) واإلدماج 
إق 2018MO5726.- ردمك 9789920980333

السالمة المهنية

363.125 2018-991
الزهواني، لخضر
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الطريق إلى الحياة [نص مطبوع] / لخضر الزهواني.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018 (طنجة : مطبعة المجاهد) .- 1 مج. (91 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2018MO4556.- ردمك 978-9920-36-492-8

السالمة الطرقية

363.325 2018-992
التكفيري اإلرهابي [نص الفكر  أسئلة حول منطلقات 
مطبوع] / تقديم محمد يسف؛ إعداد عبد السالم األزعر.- [د.م.] :
والمرشدات، المرشدين  األئمة  لتكوين  السادس  محمد  معهد 
2018 (الرباط : دار أبي رقراق للطباعة والنشر) .- 1 مج. (69

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO4732.- ردمك 978-9954-794-21-0

التطرف الديني

363.7 2018-993
العاصمي، مليكة

العاصمي.- / مليكة  المناخ والبيئة [نص مطبوع]  موسوعة 
الرباط : دار أبي رقراق للطباعة و النشر، 2018.- 3 مج. (122-

276-406 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
ردمك  -.2018MO3976 2018MO3977إق  2018MO3978إق  إق 
8-8-9599-9920-978.- ردمك 4-6-9599-9920-978.- ردمك -978

9920-9599-7-1

363.7 2018-994
اإلنسان والبيئة [نص مطبوع] : مقاربات دينامية لدرء مخاطر
التغيرات المناخية / إشراف وتنسيق الحسين شكراني، عبد الرحيم
المرصد [إعداد  فوال؛  محمد  األستاذ  اللغوية  المراجعة  خالص؛ 
المغربي لألجيال المقبلة].- مراكش : فضاء آدم، 2018 (المطبعة
والوراقة الوطنية).- 1 مج. (324 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2018MO0220.- ردمك 978-9954-9726-8-7

قضايا البيئة - - التغيرات المناخية - - المغرب

363.730964 2018-995
مختبر الجيومرفلوجيا، البيئة والمجتمع (المغرب)

: مطبوع]  [نص  المغرب  الهشة في  الطبيعية  األوساط 
Les milieux = المندمج التدبير  التشخيص وعوائق  إكراهات 
naturels  vulnérables  au  Maroc  :  contraintes  de
/ diagnostic et problématiques de la gestion intégrée
مختبر الجيومرفلوجيا، البيئة والمجتمع؛ تنسيق عبد الرحيم بنعلي،
محمد كالد.- مراكش : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2018.- 1

مج. (208-84 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO5676.- ردمك 978-9920-36-835-3

األوساط الطبيعية الهشة

364 2018-996
أحداف، محمد

والسلوك العلمية  النظريات   : مطبوع]  [نص  اإلجرام  علم 
2018 [د.ن.]،   : [د.م.]   -.3 ط.  أحداف.-  محمد   / االجرامي 
(مكناس : مطبعة سجلماسة) .- 1 مج. (400 ص.) : غالف مزين؛

24 سم
إق 2017MO3776.- ردمك 9789954993996

علم االجرام

364 2018-997
اطويف، محمد

المختصر في علم اإلجرام [نص مطبوع] / د. محمد اطويف.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (اكادير : مطبعة المنار) .- 1 مج. (166

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO4853.- ردمك 978-9920-9679-1-4

علم اإلجرام

364 2018-998
حميدي، سعاد

مبادئ علم اإلجرام [نص مطبوع] / سعاد حميدي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (231 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO5315.- ردمك 978-9920-720-47-2

علم اإلجرام

364.01 2018-999
أطويف، محمد

أطويف.- محمد   / مطبوع]  [نص  اإلجرام  علم  دروس في 
24 سم (174 ص.)؛  مج.   1  -.2018 [د.ن.]،   : [د.م.] 

إق 2017MO4943.- ردمك 978-9954-99-939-4
علم اإلجرام

364.106 2018-1000
بوصوف، أحمد

الجريمة المنظمة [نص مطبوع] : دراسة مقارنة بين إتفاقية
األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة و التشريعات الوطنية /
أحمد بوصوف.- سطات : مكتبة الرشاد، 2018.- 1 مج. (381

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO1038.- ردمك 978-9920-791-02-1

الجريمة المنظمة - - إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة

364.1323 2018-1001
جمعية المحامين الشباب بالخميسات

الخميسات بإقليم  الرشوة  دراسة ميدانية حول واقع 
Etude de terrain sur la réalité de la = [نص مطبوع]
/ جمعية  corruption dans la  province de khemissat
المحامين الشباب بالخميسات.- [د.ن.] : [د.م.]، 2018.- 1 مج .

(102-38ص. )؛ 24 سم
إق 2018MO0708.- ردمك 978-9954-9441-4-1

364.154 2018-1002
جنان (1996-....)

سبية داعش [نص مطبوع] = Esclave de Daech / جنان،
: دار األمان، الرباط  الرحيم حزل.-  أوبرلي؛ ترجمة عبد  ثييري 

باأللوان؛ 22 سم 2018.- 1 مج. (293 ص.) : غالف مزيّن 
إق 2018MO2824.- ردمك 978-9954-701-89-8

داعش - - اإلختطاف

365.640964 2018-1003
المغرب. المرصد المغربي للسجون

الدعم اتفاقية  ضمن  المنجز  حصيلة  حول:  تقرير 
والمساعدة القانونية لفائدة نزالء المؤسسات السجنية
سنة 2018 [نص مطبوع] / المرصد المغربي للسجون.- الدار
البيضاء : منشورات المرصد المغربي للشغل، 2018.- 1 مج. (60

ص.)؛ 22 سم
إق 2019MO2632.- ردمك 9789954933084

المؤسسات السجنية

365.96 2018-1004
جيدان، إدريس

صناع مصير مغاير [نص مطبوع] : الحرف التقليدية و التهيء
الصناعة حول  معطيات   / المغربية  بالسجون  اإلدماج  إلعادة 
إدريس جيدان؛ الهجراوي؛ نصوص  الجليل  التقليدية محمد عبد 
تصوير جون ماديسكي؛ تصميم منية النجار ، غيثة بادو؛ تقديم عبد
الحق المريني.- الرباط : المندوبية العامة إلدارة السجون و إعادة

اإلدماج، 2018.- 1 مج. (246 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO0479.- ردمك 978-9954-9720-3-8

منتوجات الحرف التقليدية

369 2018-1005
أشهبون، محمد

العمل التطوعي و مؤسسة "األمل" [نص مطبوع] / محمد
أشهبون.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (141 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
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إق 2019MO1917.- ردمك 978-9920-37-438-5
العمل التطزعي

369.064 2018-1006
سامي، أمين

: مطبوع]  [نص  الجمعوية  للمؤسسة  العملية  الحقيبة 
: [د.م.]  أمين سامي.-  وتأليف  / جمع وإعداد  اإلدارية  الحكامة 
[د.ن.]، 2018 إق (القنيطرة : ميموزة) .- 1 مج. (238 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO5397.- ردمك 978-9920-36-761-5

المؤسسات الجمعوية

369.0944716 2018-1007
المجموعة المغربية للتطوع

دفتر التحمالت الخاص بمواصفات الجمعيات المرسلة
والمستقبلة للمتطوعين في مهمات التطوع التعاقدي
المجموعة  / (مشروع)   : مطبوع]  [نص  وخارجه  بالمغرب 
: [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (39 ص.) للتطوع.- [د.م.]  المغربية 

إق 2019MO1537.- ردمك 9789920992510
الشباب

التربية والتعليم 370

370 2018-1008
والبحث والتكوين  للتربية  األعلى  المجلس  المغرب. 

العلمي
التربية على القيم [نص مطبوع] : بالمنظومة الوطنية للتربية
والتكوين للتربية  األعلى  المجلس   / العلمي  والبحث  والتكويين 
والتكوين للتربية  األعلى  المجلس   : الرباط  العلمي.-  والبحث 

30 سم (32 ص.)؛  1مج.   -.2018 العلمي،  والبحث 
إق 2018MO0038.- ردمك 978-9954-9580-5-6

التربية

370 2018-1009
والبحث والتكوين  للتربية  األعلى  المجلس  المغرب. 

العلمي
تقرير عن التربية غير النظامية [نص مطبوع] : تقرير رقم
2/17 / المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.- الرباط
: المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، 2018.- 1

مج. (32 ص.)؛ 30 سم
إق 2018MO0037.- ردمك 978-9954-9580-4-9

التربية غير النظامية

370 2018-1010
جناني، عزيز

نظرية  : [نص مطبوع]  المعرفة  وبناء  التعليم  تكنولوجيا 
البرمجيات الثالث / عزيز جناني.- الرباط : دار أبي رقراق للطباعة
والنشر، 2018.- 1 مج. (78 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2018MO0765.- ردمك 978-9954-26-030-2
التعليم

370 2018-1011
شفيق، محمد (1926-....)

محمد  / مطبوع]  [نص  والثقافة  التربية  آراء في قضايا 
شفيق.- [د.م.] : أكاديمية المملكة المغربية، 2018.- 1 مج. (462

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO1733.- ردمك 9789981460942

التربية - - الثقافة

370 2018-1012

التربية منظومة  على  بالتعاقد  التوظيف  سياسة  أثر 
: الحسين عماري.- خنيفرة  تنسيق   / والتكوين [نص مطبوع] 
المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، 2018.- 1 مج. (126 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 25 سم
إق 2017MO5505.- ردمك 9789954789018

التربية - - التكوين

370 2018-1013
دليل تحضير مباريات التوظيف بالتعاقد [نص مطبوع] / عبد
الفتاح ديبون.- ط. 2.- القنيطرة : دار القلم، 2018.- 1 مج. (264

ص.)؛ 22 سم
إق 2017MO4601.- ردمك 9789954997758

التربية - - التكوين

370.1 2018-1014
بن أهنية، عبد الله

أهنية؛ بن  الله  عبد   / مطبوع]  [نص  المستقبل  بناء مغرب 
2018 [د.ن.]،   : [د.م.]  الكريم.-  عبد  جميل  وتقديم  مراجعة 
مزيّن غالف   : (281 ص.)  مج.   As  vision)  .-  1  : (الجديدة 

24 سم باأللوان؛ 
إق 2018MO3959.- ردمك 9789920363372

370.1 2018-1015
بونيت، عز الدين

الثقافة والفضاء الجامعي [نص مطبوع] : أي عالقات؟ أي
رهانات؟ / عز الدين بونيت.- أكادير : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
مزيّن غالف   : ص.)   27) مج.   1  -.2018 زهر،  ابن  جامعة   -

سم  21 باأللوان؛ 
إق 2018MO1309.- ردمك 978-9954-721-07-0

الثقافة - - الفضاء الجامعي

370.1 2018-1016
حمداوي، جميل (1963-....)

نظريات التعلم بين األمس و اليوم [نص مطبوع] / جميل
حمداوي.- [د.ن] : [د.م.]، 2018 (تطوان : مطبعة الخليج العربي)

.- 1 مج. (220 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO1351.- ردمك 978-9954-743-23-2

التعليم

370.1 2018-1017
مزيان، علي

اإلصالح مفكري  خطاب  في  التربوي  الفكر  تطور 
(1750-1950م) [نص مطبوع] / علي مزيان.- وجدة : المركز
الشرق، 2018.- 1 مج. لجهة  والتكوين  التربية  لمهن  الجهوي 

: غالف مزين؛ 24 سم (214 ص.) 
إق 2018MO5609.- ردمك 97-000008-9920-9789-2-7

370.1 2018-1018
مهداد، الزبير

الفكر التربوي عند اإلمام الشاطبي [نص مطبوع] : رواية /
الثقافية، 2018 (مطبعة الزبير مهداد.- تطوان : مكتبة سلمى 
الخليج العربي).- 1 مج. (122 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم.- (كتب مكتبة سلمى الثقافية؛ 133)
إق 2018MO4232.- ردمك 978-9954-728-27-7

التربية

370.11 2018-1019
فقهية، رؤى   : مطبوع]  [نص  اإلنسانية  والقيم  المقاصد، 
أصولية / د. فريد شكري، د. هشام تهتاه، ذ. الحسين مهداوي...
[وآخرون].- الدار البيضاء؛ [القاهرة] : عقول الثقافة مركز معارف
للدراسات واألبحاث دار المقاصد، 2018.- 1 مج. (192 ص.)؛ 24

سم.- (قضايا مقاصدية؛ 3)
إق 2018MO0258.- ردمك 9789954989357

مقاصد الشريعة
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370.113 2018-1020
والبحث والتكوين  للتربية  األعلى  المجلس  المغرب. 

العلمي
لمنظومة القانون-اإلطار  مشروع  في  المجلس  رأي 
التربية والتكوين والبحث العلمي [نص مطبوع] : رأي رقم
للتربية والتكوين والبحث العلمي.- 2/2016 / المجلس األعلى 
العلمي، والبحث  والتكوين  للتربية  األعلى  المجلس   : الرباط 

سم  30 ص.)؛   18) 1مج.   -.2018
إق 2018MO0040.- ردمك 978-9954-9580-7-0

التربية

370.113 2018-1021
المصاحبة والتكوين عبر الممارسة بالتعليم المدرسي
المغربي [نص مطبوع] : نموذج جهة طنجة، تطوان، الحسيمة /
العبدالوي الورياغلي  مصطفى  العماري،  يوسف  بوستا،  عزيز 
[وآخرون..].- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (طنجة : سليكي أخوين) .-

1 مج. (187 ص.)؛ 24 سم
ببليوغرافيا ص. 181-182 .- إق 2018MO3886.- ردمك -978-9920

720-28-1
التربية والتعليم - - المغرب

370.114 2018-1022
والبحث والتكوين  للتربية  األعلى  المجلس  المغرب. 
التربية منظومة  لتقييم  الوطنية  الهيئة  العلمي. 

العلمي البحث  و  والتكويين 
تصور التكوين المهني [نص مطبوع] : تقرير الخبرة / المجلس
األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الهيئة الوطنية لتقييم
: [د.ن.]، العلمي.- [د.م.]  البحث  التربية والتكويين و  منظومة 

2018.- 1 مج. (76 ص.)؛ 30 سم
إق 2018MO0112.- ردمك 978-9954-9882-5-1

التكوين المهني - - المغرب

370.115 2018-1023
حمداوي، جميل (1963-....)

سوسيولوجيا التربية [نص مطبوع] / جميل حمداوي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018 (تطوان : الخليج العربي) .- 1 مج. (326 ص.)؛ 20

سم
إق 2018MO0196.- ردمك 978-9954-743-15-7

علم االجتماع التربوي

370.15 2018-1024
الراجي، محمد (1955-....)

بيداغوجيا الكفايات [نص مطبوع] : من أجل الجودة في التربية
والتعليم / محمد الراجي.- ط. 3.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط

: شمس برانت) .- 1 مج. (150 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO0832.- ردمك 978-9954-782-04-0

التربية - - منظومة التعليم

370.15 2018-1025
المطيلي، أحمد

علم النفس المدرسي [نص مطبوع] : معالم نظرية ومنهجية
2018 المطيلي،  أحمد   : [د.م.]  المطيلي.-  أحمد   / وتطبيقية 
(تطوان : مطبعة الهداية) .- 1 مج. (279 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم.- (علم النفس التطبيقي؛ 1)
إق 2018MO5805.- ردمك 978-9920-36-867-4

علم النفس التربوي

370.1523 2018-1026
فارس، خالد

سيكولوجية النمو والتعلم [نص مطبوع] / د. خالد فارس.-
الرباط : دار نشر المعرفة، 2018 (مطبعة المعارف الجديدة).- 1

مج. (168 ص.).- (سلسلة المعرفة التربوية)
إق 2017MO4021.- ردمك 9789954688434

سيكولوجية التعلم

370.154 2018-1027
لبريمي، نهال

رباعي التفوق الدراسي [نص مطبوع] / نهال لبريمي.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2018 (مكناس : رشا برنت) .- 1 مج. (83 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان
إق 2018MO4381.- ردمك 978-9920-36-441-6

التفوق الدراسي

370.158 2018-1028
قضايا في سوسيولوجيا التربية [نص مطبوع] : النوع والبيئة
عبد نبيل  جرموني،  رشيد  النجاري،  زينب  تأليف   / والقيم 
الله عبد  بوخريص،  فوزي  وتنسيق  تقديم  الصمد...[وآخرون.]؛ 
هرهار.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1

مج. (199 ص.)؛ 22 سم
إق 2018MO3114.- ردمك 978-9920-9588-0-6

قضايا التربية والتعليم

370.28 2018-1029
بريسول، أحمد

عبد المسؤول  المدير   / مطبوع]  [نص  التدريس  دكتوريات 
Doctoriales = الزرهوني بديعة  التحرير  بلحاج؛ مدير  الحنين 
Attadriss  /  directeur  responsable  Abdelhanine
Belhaj؛ directeur de rédaction Badia Zerhoun.- [د.م.]
: منشورات مجلة التدريس، 2018 (الرباط : مطابع الرباط نت) .-
1 مج. (244-171 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (دفاتر البحث؛

(2
إق 2018MO2026.- ردمك 978-9920-35-650-3

التدريس - - المغرب

370.3 2018-1030
أوالد الفقيهي، عبد الواحد

[نص والتربوي  اإلداري  التكوين  المعجمي في  الدليل 
التربية بمهن  والمهتمين  الفاعلين  لكل  موجه  دليل   : مطبوع] 
الجعماطي, السالم  الفقيهي, عبد  أوالد  الواحد  / عبد  والتكوين 
الخليج  : (تطوان   2018 [د.ن.]،   : [د.م.]  يعيش.-  ابن  محمد 

21 سم (172 ص.)؛  مج.   1  -. العربي) 
إق 2018MO5449.- ردمك 978-9920-36-767-7

التكوين اإلداري

370.3 2018-1031
الشامل في علوم التربية [نص مطبوع] : موسوعة المفاهيم
التربوية / إعداد وتعريب وترجمة الحسن اللحية.- الرباط : دار نشر
المعرفة، 2018.- 1 مج. (304 ص.)؛ 21 سم.- (سلسلة المعارف

البيداغوجية)
إق 2018MO0395.- ردمك 978-9954-688-64-9

علوم التربية

370.68 2018-1032
شميعة، مصطفى

التدبير اإلداري و التفتيش التربوي نحو عالقة تشاركية
: فاس  شميعة.-  مصطفى   / دراسة   : مطبوع]  [نص  جديدة 
مقاربات للنشر و الصناعات الثقافية، 2018.- 1 مج. (120 ص.)

إق 2018MO4410.- ردمك 978-9920-780-24-7
التدبير - - اإلدارة التربوية

370.7 2018-1033
جامعة محمد الخامس. المدرسة العليا لألساتذة

التاريخ في  العلمي  البحث  ومستجدات  قضايا  بعض 
والجغرافيا والديداكتيك [نص مطبوع] : أعما ل اليوم الدراسي
الوطني األول المنظم يوم االثنين 29 أبريل 2013 م /الموافق 17
جمادى اآلخر 1434 هـ بمقر المدرسة العليا لألساتذة - الرباط /
تنسيق د. عبد العزيز باحو؛ إعداد األساتذة عبد اإلله الدحاني؛ عبد
العزيز باحو؛ سيدي محمد العيوض؛ عز العرب معنينو؛ عبد النور
صديق.- الرباط : المدرسة العليا لألساتذة، 2018.- 1 مج. (223

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
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بيبليوغرافيا ص. 220-221 .- إق 2018MO0770.- ردمك -978-9920
35-157-7

البحث العلمي - - المغرب

370.72 2018-1034
بوطيب، جمال

منهجية البحث [نص مطبوع] : األسس والتقنيات : نحو منهجية
للعمل الجامعي / جمال بوطيب.- فاس : مختبر التواصل الثقافي
وجمالية النص، 2018.- 1 مج. (100 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2018MO0062.- ردمك 978-9954-751-14-5

منهجية البحث

370.72 2018-1035
حليم، كريمة

األسس المنهجية للبحث العلمي في الدراسات التربوية
[د.ن.]،  : [د.م.]  / كريمة حليم.-  واالجتماعية [نص مطبوع] 
2018 (فاس : مطبعة آنفو-برانت) .- 1 مج. (266 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
بيبليوغرافيا : ص. 236-241 .- إق 2017MO5129.- ردمك -978-9954

766-00-2
البحث العلمي - - أسس ومنهجيات

370.964 2018-1036
أمزيان، علي

تطور الفكر التربوي في خطاب مفكري اإلصالح [نص
مطبوع] : من 1750 م إلى 1950 م / د. علي أمزيان.- وجدة :
المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق، 2018 (مكتبة
قرطبة).- 1 مج. (215 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.-

(أبحاث تربوية محكمة؛ 2)
إق 2018MO5609.- ردمك 978-9920-9789-2-7

الفكر التربوي - - المغرب

370.964 2018-1037
والبحث والتكوين  للتربية  األعلى  المجلس  المغرب. 
التربية منظومة  لتقييم  الوطنية  الهيئة  العلمي. 

العلمي والبحث  والتكوين 
األطلس المجالي الترابي لفوارق في التربية 2017 [نص
مطبوع] / المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الهيئة
الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.- الرباط
: المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، 2018.- 1

مج. (79 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2018MO0110.- ردمك 978-9954-9882-3-7

التمدرس - - المغرب

371 2018-1038
أيت زهرة، سعيد

التدريس المعلومات واالتصاالت في  إدماج تكنولوجيا 
اللغة العربية أنموذجا / سعيد أيت زهرة,سعيد  : [نص مطبوع] 
لحمودي.- الدار البيضاء : المركز المغربي ضياء للتكوين والتنمية

المستدامة، 2018.- 1 مج.(249 ص.)
إق 2018MO5780.- ردمك 978-9920-36-213-9

التعليم - - اللغة العربية

371 2018-1039
المهني الوطنيةوالتكوين  التربية  وزارة  المغرب. 
المكلفة المديرية  العلمي.  والبحث  العالي  والتعليم 

المدرسية بالحياة 
: دليل عملي لألنشطة التربوية الالصفية [نص مطبوع] 
األنشطة القرائية : من أجل االرتقاء بالتربية عبر تحقيقا إلنصاف
والتكوين الوطنية  التربية  وزارة  المغربية،  المملكة   / والجودة 
المديرية  : [د.م.]  العلمي.-  والبحث  العالي  والتعليم  المهني 

ص.)  11) مج.   1  -.2018 المدرسية،  بالحياة  المكلفة 
إق 2018MO3096.- ردمك 97-000008-9920-9585-5-4

مناهج التربية والتعليم

371.00964310904 2018-1040
العفاقي، رشيد

[نص  1914-1909 بطنجة،  األلمانية  المدرسة  تاريخ 
: بنداكو.- طنجة  الدين  العفاقي، محمد صالح  / رشيد  مطبوع] 
سليكي أخوين، 2018.- 1 مج. (123 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم

إق 2017MO5163.- ردمك 978-9954-772-35-0
تاريخ - - المدرسة األلمانية - - طنجة

371.01 2018-1041
لخصاضي، المصطفى

التحديات  : مطبوع]  [نص  العمومية  الوطنية  المدرسة 
وإمكانيات التجاوز / المصطفى لخصاضي.- الدارالبيضاء : إديسيون

بلوس، 2018.- 1 مج. (231 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO0905.- ردمك 978-9954-699-21-8

التعليم العمومي - - المغرب

371.010964 2018-1042
الدافعية داخلية المنشأ [نص مطبوع] : وبدائل التعليم والتعلم
في المدرسة العمومية المغربية / تنسيق الزهرة براهيم، عبد الله
الزهرة مهرير،  وآخ...محمد  الكتاب  في  المساهمون  لحميمة؛ 
المدرسة البحث  فريق   : القنيطرة  لحميمة.-  الله  عبد  براهيم، 
وبدائل التعلم EcoALta المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين
الرباط سال القنيطرة، 2018 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1

مج. (207 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO3788.- ردمك 978-9920-36-289-4

المدرسة العمومية - - المغرب

371.020964 2018-1043
والبحث والتكوين  للتربية  األعلى  المجلس  المغرب. 
التربية منظومة  لتقييم  الوطنية  الهيئة  العلمي. 

العلمي والبحث  والتكوين 
[نص الخصوصي  للتعليم  الترابي  المجالي  األطلس 
مطبوع] / المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الهيئة
الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛ أنجز هذا
التقرير تحت إشراف رحمة بورقية، وائل بنعبد العالي، سعدالله
برحيلي... [وآخرون].- الرباط : المجلس األعلى للتربية والتكوين
والبحث العلمي، 2018.- 1 مج. (137 ص.) : غالف مزين؛ 21

سم
إق 2018MO4093.- ردمك 9789920785013

التعليم الخاص

371.07 2018-1044
وكاك، الحسين

جزولة العاملة [نص مطبوع] : توجيهاته وتشجيعاته نصره الله /
الحسين وكاك.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (مطبعة فورست بيبر).- 1

مج. (320 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO3783.- ردمك 978-9920-36-286-3

التراث الثقافي

371.102 2018-1045
بازي، محمد (1970-....)

صناعة التدريس ورهانات التكوين [نص مطبوع] / محمد
بازي.- ط. 2.- [د.م.] : مكتبة دار العرفان، 2018.- 1 مج. (176

ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO5707.- ردمك 978-9954-735-69-5

المدرسون - - تدريب

371.2011 2018-1046
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والتعليم التربية  بمؤسسات  العام  الحارس  مهام 
العمومية [نص مطبوع] / إعداد وتحرير عبد القادر دحيوي، عمار
القلعي، محمد زين العابدين التوالي،...[وآخرون].- وجدة : المركز
(مكتبة  2018 الشرق،  لجهة  والتكوين  التربية  لمهن  الجهوي 
قرطبة).- 1 مج. (66 ص.) : غالف مزيّن باأللوان.- (كتيبات في

التربية والتكوين؛ 1)
إق 2018MO5607.- ردمك 978-9920-9789-0-3

اإلدارة التربوية

371.26 2018-1047
التوري، ميلود

: التطبيق  إلى  التنظير  : من  تقويم التعلمات [نص مطبوع] 
ميلود  / تطبيقاته،...  النظرية،  أنموذجاته  التقويم،  كرونولوجيا 
التوري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1

مج. (152 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO0193.- ردمك 978-9920-35-034-1

تقويم التعلمات

371.3 2018-1048
المهني والتكوين  الوطنية  التربية  وزارة  المغرب. 

العلمي والبحث  العالي  والتعليم 
بطاقات األعداد وأوراق الحساب الذهني [نص مطبوع] :
دليل االستعمال / المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والتكوين
المهني والتعليم والبحث العلمي.- [د.م.] : مديرية المناهج، 2018
(الرباط : دار أبي رقراق للطباعة والنشر) .- 1 مج. (26 ص.)؛

29 سم.
إق 2018MO3092.- ردمك 978-9920-9585-2-3

منهجيات التعليم

371.3 2018-1049
بويزمي، زايد

دليل عملي [نص مطبوع] : لتحريك النشاط البيداغوجي : دور
األستاذ المصاحب نموذجا / زايد بويزمي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018

(مطبعة الجنوب الشرقي).- 1 مج. (116 ص.)
إق 2018MO3106.- ردمك 97-000008-9920-9587-0-7

النشاط البيداغوجي

371.3 2018-1050
العليا المدرسة  الله.  عبد  بن  محمد  سيدي  جامعة 

فاس) (2017؛  (المغرب)  دولية  ندوة  لألساتذة. 
البحث التربوي وتجديد المناهج التعليمية [نص مطبوع] :
أعمال الندوة الدولية، 12- 14 دجنبر 2017 / نظمتها المدرسة
العليا لألساتذة بفاس؛ االشراف العام سعيد حليم.- فاس : آنفو

برانت، 2018.- 1 مج. (550 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO5500.- ردمك 978-9920-36-782-0

التعليم - - المغرب

371.3 2018-1051
جغايمي، جامع

التدريس المتمركز حول المتعلم والمتعلمة [نص مطبوع] /
[د.ن.]، إق 2018  : [د.م.]  تأليف األستاذ جامع جغايمي.-  من 
(أكادير : مطبعة شروق) .- 1 مج. (95 ص.) : غالف مزين؛ 22

سم
إق 2018MO2986.- ردمك 978-9920-36-096-8

التدريس

371.3 2018-1052
حمداوي، جميل (1963-....)

جميل  / مطبوع]  [نص  العامة  الديدكتيك  في  محاضرات 
الخليج مطبعة   : (تطوان   2018 [د.ن.]،   : [د.م.]  حمداوي.- 
21 سم مزين؛  غالف   : 869 ص.)   ،508) مج.   2  -. العربي) 

إق 2018MO1119.- ردمك 978-9954-743-20-1
التربية

371.3 2018-1053

داوود، بالل
التخطيط الديداكتيكي والبيداغوجي لبناء التعلمات حول
: الناظور  داوود.-  بالل   / [نص مطبوع]  الثقافة السينمائية 
جمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر، 2018 (مطبعة الواحة).-

1 مج. (63 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO2983.- ردمك 9789920360937

التخطيط الديداكتيكي

371.3 2018-1054
عباسي، عبد الكريم (1965-....)

الصورة وتطوير منظومة القيم [نص مطبوع] : (ابتدائي-
إعدادي- تأهيلي) / عبد الكريم عباسي، الحبيب ناصري، العربي
قنديل.- [د.م.] : [د.ن.]، [2018].- 1 مج. (170 ص.)؛ 23 سم
ببليوغرافيا ص. 165-169 .- إق 2018MO0374.- ردمك -978-9920

35-077-8

371.3 2018-1055
فريق البحث في الفلسفة والتربية على المواطنة. ندوة

(المغرب) (2018؛ مكناس)
التسامح واستعمال العقل [نص مطبوع] : 2018 ،مواد ندوة
/ من تنظيم فريق البحث في الفلسفة والتربية على المواطنة؛
تنسيق محمد قشيقش، محمد ياسين.- مكناس : المدرسة العليا

لالساتذة، 2018.- 1 مج. (246 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO1382.- ردمك 978-9920-35-372-4

المناهج التعليمية - - التسامح - - المغرب

371.3 2018-1056
ناسك، جمال الدين

معجم مصطلحات التكوين التربوي واالداري [نص مطبوع]
/ جمال الدين ناسك؛ لحسن الصديق؛ تنسيق محمد أبحير.- بني
مالل : منشورات المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، 2018.-

1 مج. (216 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO0084.- ردمك 978-9954-9880-0-8

التربية والتكوين - - معجم

371.30964 2018-1057
الخطيب، عزيز

: مطبوع]  [نص  المغاربة  عند  وطرقه  التدريس  صناعة 
/ عزيز والعروض  والبالغة  والنحو  اللغة  : في  ودراسة  نصوص 
الخطيب.- [د.م.] : [د.ن.]، إق 2018 (الرباط : مطابع الرباط

نت) .- 1 مج. (192 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO5174.- ردمك 978-9954-721-19-3

النحو

371.30964 2018-1058
الضاقية، عبد الرحيم

نحو  : التدريس [نص مطبوع]  المقاربة المجزوءاتية في 
تطوير الكفايات المهنية للمدرس/ة / عبد الرحيم الضاقية.- الدار
البيضاء : ملتقى الثقافات للنشر والتوزيع، 2018.- 1 مج. (259

ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
.- إق 2018MO3274.- ردمك -978 بيبليوغرافيا : ص. [255]-259 

9920-9602-0-5
المناهج البيداغوجية - - المغرب

371.30964 2018-1059
سلين، ياسين

[نص والبيداغوجيا  التربية  المختصر في علوم  الدليل 
مطبوع] / ياسين سلين.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (86

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO4885.- ردمك 978-9920-36-592-5

علوم التربية

371.33 2018-1060
إفاضصن، عبد الرحيم
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تدريس في  واالتصال  المعلومات  تكنولوجيا  توظيف 
نموذج تأسيس  نحو   : مطبوع]  [نص  والكيمياء  الفيزياء 
بيداغوجي جديد / عبد الرحيم إفاضصن.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018

(الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (160 ص.)؛ 20 سم
إق 2018MO3473.- ردمك 978-9920-36-226-9

تكنولوجيا المعلومات واالتصال

371.33 2018-1061
سالم، عبد الرحيم

الديداكتيك االلتقائية [نص أو  التدريس االلتقائي  علم 
مطبوع] / تأليف عبد الرحيم سالم.- وجدة : المركز الجهوي لمهن
التربية والتكوين لجهة الشرق، 2018 (مكتبة قرطبة).- 1 مج.
(127 ص.) : غالف مزين؛ 20 سم.- (اإلصدار التربوي األول؛ 1)

إق 2018MO5611.- ردمك 978-9920-9789-4-1
المناهج التربوية - - ديداكتيك

371.33520964 2018-1062
لمغرز، حسن

لمادة المدرسي  الكتاب  التربوية في  الصورة  وظيفة 
حسن  / مطبوع]  [نص  التأهيلي  بالثانوي  العربية  اللغة 
لجهة والتكوين  التربية  لمهن  الجهوي  المركز   : وجدة  لمغرز.- 
الشرق، 2018 (مكتبة قرطبة).- 1 مج. (95 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 20 سم.- (اإلصدار التربوي األول؛ 2)
إق 2018MO5610.- ردمك 978-9920-9789-3-4

الصورة التربوية

371.8 2018-1063
بيدادة، محمد

كيف نربي أطفالنا ؟ [نص مطبوع] : أسس علمية وموجهات
الدار لحرش.-  لطيفة  ؛  بيدادة  / محمد  واألمهات  لآلباء  تربوية 
البيضاء : دار الثقافة، 2018.- 1 مج. (263 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO0979.- ردمك 978-9954-613-60-3

تربية األطفال

371.92 2018-1064
المهني والتكوين  الوطنية  التربية  وزارة  المغرب. 

العلمي والبحث  العالي  والتعليم 
لفائدة األطفال المنهاجية  للهندسة  المرجعي  اإلطار 
/ الدامجة  التربية  : أقسام  في وضعية إعاقة [نص مطبوع] 
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث
العلمي.- [الرباط] : مديرية المناهج، 2018 (سال : مطبعة بني

ازناسن) .- 1 مج. (248 ص.) : غالف مزين؛ 27 سم
إق 2017MO5119.- ردمك 9789954762004

الهندسة المنهاجية

372.19 2018-1065
ديبون، عبد الفتاح (1967-....)

ديداكتيك المواد المدرسة بالتعليم االبتدائي [نص مطبوع]
: منهاج اللغة العربية، منهاج اللغة الفرنسية، منهاج الرياضيات،
منهاج النشاط العلمي / تجميع عبد الفتاح ديبون.- [د.م.] : دار
القلم العربي للنشر والتوزيع، 2018.- 1 مج. (156 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
إق 2018MO2872.- ردمك 9789920738040

التعليم االبتدائي

372.210964 2018-1066
وخلفن، عبد الله

التعليم األولي بالمغرب [نص مطبوع] : رؤية عن قرب / عبد
الله وخلفن؛ تقديم الدكتور عبد الحكيم حجوجي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2018 (الرباط : دار القلم) .- 1 مج. (102 ص.) : غالف مزين؛

20 سم
إق 2018MO5912.- ردمك 978-9954-686-86-7

372.35044 2018-1067

التومي، عبد الرحمان
الجامع في ديدكتيك النشاط العلمي [نص مطبوع] : تأطير
الرحمان / عبد  التعليمية  للوضعيات واألنشطة  نظري وديدكتي 
التومي.- [د.م.] : [عبد الرحمان التومي]، 2018 (الرباط : مطبعة

المعارف الجديدة) .- 1 مج. (271 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO2119.- ردمك 9789920357067
المناهج البيداغوجية - - نظريات تربوية - - المغرب

372.41 2018-1068
ديبون، عبد الفتاح (1967-....)

ديداكتيك المواد المدرسة بالتعليم االبتدائي [نص مطبوع]
/ عبد الفتاح ديبون.- القنيطرة : دار القلم العربي، 2018.- 1 مج.

(172 ص.)؛ 23 سم
إق 2018MO3369.- ردمك 978-9920-738-05-7

المناهج البيداغوجية

372.417 2018-1069
والبحث والتكوين  للتربية  األعلى  المجلس  المغرب. 

العلمي
رأي المجلس في موضوع التعليم األولي [نص مطبوع] :
/ : رأي رقم 3/2017  الجديدة  المغربية  المدرسة  بناء  أساس 
: الرباط  العلمي.-  والبحث  والتكوين  للتربية  األعلى  المجلس 
المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، 2018.- 1 مج.

(33 ص.)؛ 30 سم
إق 2018MO0039.- ردمك 978-9954-9580-6-3

التعليم األولي

372.60964 2018-1070
التومي، عبد الرحمان

الجامع في ديدكتيك اللغة العربية [نص مطبوع] : مفاهيم،
التومي.- طبعة الرحمان  عبد   / بيداغوجية  ومقاربات  منهجيات 
: [د.م.]  البيداغوجية.-  المستجدات  آخر  وفق  ومنقحة  مزيدة 
[د.ن.]، 2018 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (231 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO2859.- ردمك 9789920360524

اللغة العربية - - بيداغوجية - - ديداكتيك - - منهاج تدريس

372.60964 2018-1071
برادة، البشير (1950-....)

: الثالثة [نص مطبوع]  المغربي دون السن  لغة الطفل 
مراحل نمو الطفل المغربي. الجزء األول / برادة البشير.- [د.م.] :

[د.ن.]، 2018.- 1 مج. (135 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO5481.- ردمك 9789954978238

372.65 2018-1072
برني زعيم، حسن

/ اللغة العربية [نص مطبوع]  مشروع ابن عيسى لتعلم 
حسن برني زعيم.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (مكناس : سجلماسة)

.- 1 مج. (46 ص.)؛ 20 سم
إق 2018MO3575.- ردمك 978-9920-36-251-1

التعليم األولي - - اللغة العربية

372.86 2018-1073
برة، عثمان

المعين في التربية البدنية والرياضية [نص مطبوع] / ذ.
عثمان برة.- [د.م.] : [المؤلف]، إق 2018.- 1 مج. (76 ص.) :

غالف مزين؛ 30 سم
إق 2018MO3640.- ردمك 978-9920-36-259-7

التربية البدنية - - دراسة وتعليم

373 2018-1074
كرحو، محمد
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و النشأة   : مطبوع]  [نص  بإغرام  التأهيلية  األرك  ثانوية 
التأسيس / محمد كرحو. الجزء األول.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018
(أيت ملول : مركز الطباعة أيت ملول) .- 1 مج. (100 ص.) :

غالف مزين؛ 21 سم
إق 2018MO3342.- ردمك 978-9920-36-195-8

ثانوية األرك التأهيلية

373.2 2018-1075
السموني، عبد الوهاب

التنزيل  : مطبوع]  [نص  والجغرافيا  التاريخ  في  المعين 
العملي لمنهجية االشتغال على الوثائق والمواضيع المقالية في
التعليم الثانوي التأهيلي / عبد الوهاب السموني.- [د.م.] : [د.ن.]،

2018 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (92 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO1373.- ردمك 9789920353656

التعليم الثانوي التأهيلي

373.64 2018-1076
الجذع تالمذة  مكتسبات  لتقييم  الوطني  البرنامج 
المشترك [نص مطبوع] = P.N.E.A. 2016 : التقرير التحليلي /
المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الهيئة الوطنية
: الرباط  العلمي.-  البحث  و  والتكوين  التربية  منظومة  لتقييم 
المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، 2018.- 1 مج.

(86 ص.) : غالف مزين؛ 29 سم
إق 2018MO0109.- ردمك 978-9954-9882-2-0

التعليم الثانوي - - المغرب

375.00108821096 2018-1077
المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق.
شعبة التربية اإلسالمية. يوم دراسي (2017؛ وجدة)

منهاج التربية اإلسالمية الجديد [نص مطبوع] : إشكاليات
التصور وعقبات التنزيل : أعمال اليوم الدراسي الذي نظمته شعبة
التربية والتكوين لجهة بالمركز الجهوي لمهن  التربية اإلسالمية 
الشرق يوم السبت 11 مارس 2017 / إعداد وتنسيق د. الحسن
لجهة والتكوين  التربية  لمهن  الجهوي  المركز   : وجدة  قايدة.- 
مزيّن غالف   : (145 ص.)  مج.   1 (قرطبة).-   2018 الشرق، 

(4 دراسية؛  وأيام  (ندوات  باأللوان.- 
إق 2018MO5608.- ردمك 978-9920-9789-1-0

التربية اإلسالمية

375.84 2018-1078
العلمية الدراسة  بين  التربية االسالمية  مداخل منهاج 
من مجموعة   / مطبوع]  [نص  البيداغوجية  والمقارنبة 
المؤلفين؛ تنسيق وتقديم د. الحسن القايدة؛ تصميم الغالف بوبكر
آيت الغازي.- وجدة : مكتبة قرطبة، 2018.- 1 مج. (183 ص.) :

غالف مزين؛ 20 سم
إق 2018MO3970.- ردمك 978-9920-36-340-2

التربية اإلسالمية

378 2018-1079
والبحث والتكوين  للتربية  األعلى  المجلس  المغرب. 

العلمي
رأي المجلس في مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون
01-00 المتعلق بالتعليم العالي [نص مطبوع] : رأي رقم
للتربية والتكوين والبحث العلمي.- 1/2015 / المجلس األعلى 
العلمي، والبحث  والتكوين  للتربية  األعلى  المجلس   : الرباط 

سم  30 ص.)؛   21) مج.   1  -.2018
إق 2018MO0041.- ردمك 978-9954-9580-8-7

التعليم العالي - - المغرب

378.0130964 2018-1080
بو عبد الله، إبراهيم

مماثلة التكوين في المسالك الجامعية للتربية للولوج
إلى مهن التدريس [نص مطبوع] / إبراهيم بو عبد الله.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2018 (وجدة : مكتبة قرطبة) .- 1 مج. (217 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
مصادر و المراجع ص. 190-209 .- إق 2018MO5465.- ردمك -978

9920-36-773-8
الجامعات - - التدريب - - المغرب

378.104 2018-1081
إيد الحاج، عبد الوهاب

الجامعة والمحيط ورهان التنمية [نص مطبوع] / عبد الوهاب
: مطبعة (تطوان  [د.ن.]، 2018   : [د.م.]  الحاج.- ط. 2.-  إيد 

.- 1 مج (324 ص.)؛ 21 سم العربي)  الخليج 
إق 2018MO3310.- ردمك 978-9920-36-184-2

التعليم العالي - - المغرب

378.1250964 2018-1082
والبحث والتكوين  للتربية  األعلى  المجلس  المغرب. 
التربية منظومة  لتقييم  الوطنية  الهيئة  العلمي. 

العلمي والبحث  والتكوين 
ونجاعة فعالية   : مطبوع]  [نص  بالمغرب  العالي  التعليم 
وتحديات النظام الجامعي ذي الولوج المفتوح : التقرير القطاعي /
المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؛ أنجز هذا التقرير
حميد بوعبيد، ليلى لبيض، ياسين كريم وآخ...؛ تحت إشراف رحمة
والبحث والتكوين  للتربية  األعلى  المجلس   : الرباط  بورقية.- 
28 سم مزين؛  غالف   : (107 ص.)  مج.   1  -.2018 العلمي، 

إق 2018MO4924.- ردمك 978-9920-785-04-4
التعليم العالي - - المغرب

378.17 2018-1083
قيسامي، محمد (1958-....)

بيداغوجيا الخطأ [نص مطبوع] : الالزم والمتعدي : حوار تربوي
/ أ. د. محمد قيسامي؛ أ. د. جميل حمداوي.- [د.م.] : [د.ن.]،
: 2018 (بركان : مطبعة نجمة الشرق) .- 1 مج. (134 ص.) 

غالف مزين؛ 20 سم
إق 2018MO0170.- ردمك 978-9954-743-14-0

األنظمة التعليمية - - المغرب

379.152 2018-1084
المغرب. المجلس األعلى للحسابات

تقرير حول تقييم اإلستعجالي لوزارة التربية الوطنية
[نص مطبوع] / المجلس األعلى للحسابات.- [الرباط] : المجلس
األعلى للحسابات، 2018.- 1 مج. (103 ص.) : غالف مزين؛ 30

سم
إق 2018MO5660.- ردمك 978-9920-751-07-0

قطاع التربية

379.64 2018-1085
الشرقاوي، بوبكر

التربية والتعليم كمشروع تنموي في إصالح منظومة 
المغرب [نص مطبوع] : من خالل تنمية شخصية التلميذ بإنجاز
األنشطة التربوية الموجهة في االبتدائي -إنجاز عملي- ، تدعيم
في والتقنية  والفنية  العلمية  بالمعارف  والقدرات  المواهب 
وتحديث المتخصصة  الثانويات  إلى  التوجيه  تطوير  اإلعدادي، 
التكوين المهني، بعد البكالوريا: إحداث المعاهد للتطوير المهني
وتوازنها مع معاهد البحث العلمي. / ذ. بوبكر الشرقاوي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018 (تطوان : مطبعة الخليج العربي) .- 1 مج. (112

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO2214.- ردمك 9789920357661

منظومة التربية والتعليم

379.64 2018-1086
والبحث والتكوين  للتربية  األعلى  المجلس  المغرب. 

العلمي
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التقرير السنوي عن حصيلة وآفاق عمل المجلس 2016
[نص مطبوع] / المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.-
العلمي، والبحث  والتكوين  للتربية  األعلى  المجلس   : [د.م.] 

سم  30 مزين؛  غالف   : ص.)   70-61) مج.   1  -.2018
إق 2018MO0036.- ردمك 978-9954-9580-3-2

التربية والتكوين - - المغرب

379.64 2018-1087
والبحث والتكوين  للتربية  األعلى  المجلس  المغرب. 

العلمي
التقرير السنوي عن حصيلة وآفاق عمل المجلس 2017
Rapport annuel : bilan et perspectives = [نص مطبوع]
للتربية األعلى  المجلس   /  de  l'action  du  conseil  2017
للتربية األعلى  [المجلس   : [د.م.]  العلمي.-  والبحث  والتكوين 
والتكوين والبحث العلمي]، 2018.- 1 مج. (63-59 ص.) : غالف

مزين؛ 30 سم
إق 2018MO5893.- ردمك 978-9920-785-05-1

التربية والتكوين - - المغرب

379.64 2018-1088
والبحث والتكوين  للتربية  األعلى  المجلس  المغرب. 

العلمي
حكامة منظومة التربية والتكوين بالمغرب [نص مطبوع] :
التعليم العالي، التربية الوطنية، التكوين المهني : تقييم تطبيق
توصيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، 2000-2013 / تقرير
المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.- [د.م.] : دار
القلم العربي للنشر والتوزيع، 2018.- 1 مج. (128 ص.) : غالف
مزين؛ 24 سم.- (سلسلة نصوص ووثائق تربوية / بإشراف ذ. عبد

الفتاح ديبون، 6455-2550)
إق 2017MO4603.- ردمك 978-9954-99-777-2

سياسة التعليم - - المغرب

379.64 2018-1089
والبحث والتكوين  للتربية  األعلى  المجلس  المغرب. 
التربية منظومة  لتقييم  الوطنية  الهيئة  العلمي. 

العلمي والبحث  والتكوين 
حكامة منظومة التربية والتكوين بالمغرب [نص مطبوع] :
تقييم تطبيق توصيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين 2000-
2013 / تقرير المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي،
الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.-
العلمي، والبحث  والتكوين  للتربية  األعلى  المجلس   : [د.م.] 

سم  30 مزين؛  غالف   : ص.)   88) مج.   1  -.2018
إق 2018MO0111.- ردمك 978-9954-9882-4-4

سياسة التعليم - - المغرب

379.64 2018-1090
حميمو، المصطفى

هندسته بتحديث  بالمغرب  التعليم  أزمة  حل  مقترح 
التنظيمية [نص مطبوع] / المصطفى حميمو.- الدار البيضاء :
للكتاب، 2018.- 1 مج. (159 ص.)؛ 24 سم.- العالمية  الدار 

المناهل) (سلسلة 
ببليوغرافيا ص. 156-158 .- إق 2018MO1990.- ردمك -978-9954

455-73-9
التخطيط التربوي - - المغرب

379.64 2018-1091
زيطان، عبد الرحمان

في قراءة   : مطبوع]  [نص  الجديدة  المغربية  المدرسة 
[إديسيون  : الرحمان زيطان.- [د.م.]  / عبد  التجديد  سيرورات 
بلوس]، 2018 (الدارالبيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 2 مج.
(199, 239 .ص) : غالف ملون مزين؛ 20 سم.- (قضايا التربية

والتكوين)
بيبليوغرافيا .- إق 2018MO0675.- ردمك 978-9954-682-59-3

التعليم - - المدرسة المغربية

379.64 2018-1092
ناجي، عبد الناصر

هوامش على دفتر إصالح التعليم [نص مطبوع] / عبد الناصر
الجمعية  : أوريد.- [د.م.]  الكاتب واألديب حسن  ناجي؛ تقدسم 
المغربية للناشرين، 2018 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة)

.- 1 مج. (149 ص.) : غالف مزين باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO5042.- ردمك 978-9954-750-04-9

إصالح التعليم - - المغرب

التجارة، االتصاالت، النقل 380

381 2018-1093
حموش، عبد الرحمان

الوجيز في وسائل األداء واإلئتمان [نص مطبوع] : دراسة
معززة بقرارات محكمة النقض ومحاكم اإلستئناف التجارية / عبد
الرحمان حموش.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (240 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO1144.- ردمك 9789920352840

اإلئتمان

382 2018-1094
سارة، أبريفايا

النعام تجارة ريش   : [نص مطبوع]  الريش  يهود في مهب 
الدولية / سارة أبريقايا ستاين؛ ترجمة خالد بن الصغير.- الرباط :
كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية، 2018.- 1 مج. (388 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم.- (نصوص وأعمال مترجمة؛ 19)
إق 2018MO0253.- ردمك 978-9981-59-344-2

تجارة ريش النعام - - يهود

384.04 2018-1095
األشقري البكدوري، اسماعيل

اسماعيل  / مطبوع]  [نص  التواصل  علم  لدراسة  مدخل 
Edit concept service، 2018.- : األشقري البكدوري.- الرباط

1 مج. (76 ص.)
إق 2018MO4272.- ردمك 97-000008-9920-36-402-7

التواصل

385.37 2018-1096
المغرب بالسرعة الفائقة [نص مطبوع] / ديفيفر باتريسيا.-
[د.م.] : لغات الجنوب، 2018 (غنت : غرافيوس) .- 1 مج. (193

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO4474.- ردمك 978-9954-695-45-6

القطار عالي السرعة

386.222 2018-1097
-1242)) القادر  عبد  بن  محمد  بن  إبراهيم  التادلي، 

((1894-1827)(1311
زينة النحر بعلوم البحر [نص مطبوع] / ألبي إسحاق إبراهيم
التادلي الرباطي؛ تحقيق وتقديم الدكتور يوسف أمال.- [د.م.] :
مركز المغرب المتعدد للدراسات واألبحاث والتوثيق، 2018.- 1

مج. (109 ص.) : غالف مزين؛ 22 سم
بيبليوغرافيا : ص. 101-105 .- إق 2018MO1129.- ردمك -978-9920

35-277-2
السفن

388 2018-1098
العمراني، جمال

قانون السير [نص مطبوع] : متوافق مع مدونة السير الجديدة /
-.JHB PLUS، 2018 مج.  1 : [د.م.]  العمراني.-  إعداد جمال 

: غالف مزين (176 ص.) 
إق 2018MO4487.- ردمك 97-000008-9920-36-467-6

قانون السير
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العادات والتقاليد وآداب السلوك
والفولكلور

390

394.10964 2018-1099
حبيدة، محمد

المغرب النباتي [نص مطبوع] : الزراعة واألغذية قبل االستعمار
/ محمد حبيدة؛ تقديم عبد األحد السبتي.- الدار البيضاء : ملتقى

الطرق، 2018.- 1 مج. (195 ص.)؛ 22 سم
إق 2017MO5467.- ردمك 978-9954-1-0649-5

التاريخ اإلجتماعي - - الزراعة - - العادات الغذائية - - المغرب

394.7 2018-1100
جمعية معرض الفرس. يوم دراسي (الجديدة) (21-16

octobre 2018؛ الجديدة)
: [نص مطبوع]  الدبلوماسية  العالقات  الفرس في  دور 
ملخص أعمال اليوم الدراسي / جمعية معرض الفرس.- [د.م.] :
جمعية معرض الفرس، 2018 (الرباط : دار أبي رقراق للطباعة

والنشر) .- 1 مج. (25 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO3900.- ردمك 978-9954-737-05-7

ثقافة الفرس - - المغرب

398 2018-1101
محبك، أحمد زياد

الحكاية الشعبية [نص مطبوع] : دراسة ونصوص / أحمد زياد
محبك.- فاس : مقاربات للنشر والصناعات الثقافية، 2018.- 1

مج. (612 ص.).- (دراسة)
إق 2018MO4338.- ردمك 9789920780186

الحكاية الشعبية

398.092 2018-1102
حاكمي، أحمد

[نص  2017 1438موافق  لعام  الشيخ  سيدي  موسم 
مطبوع] / أحمد حاكمي.- [د.م.] : جمعية التراث الشيخي، 2018.-

1 مج. (383 ص.)
إق 2018MO2916.- ردمك 9789920360678

الفلكلور المغربي

398.096417 2018-1103
[نص الحديث  المغربي  التراث  اإلصالح في  معالم  من 
مطبوع] : قضايا ومناهج وأعالم / تقديم عبد االله بنمليحة؛ إعداد
وتنسيق محماد رفيع ومحمد البنعيادي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018
.- 1 مج. (362 ص.)؛ 24 سم.- برانت)  انفو  : مطبعة  (فاس 

اإلسالمية؛ 2) الدراسات  (منشورات شعبة 
إق 2018MO5068.- ردمك 978-9920-36-652-6

التراث المغربي

398.2 2018-1104
متوكل، طه

الحكاية الشعبية في جنوب المغرب [نص مطبوع] : منطقة
الشرق، أفريقيا   : الدارالبيضاء  متوكل.-  / طه  نموذجا  ـ  درعة 

)؛ 22 سم (176ص.   . مج   1  -.2018
إق 2017MO0056.- ردمك 9789954670828

الحكاية الشعبية - - التراث الشعبي

398.2071064 2018-1105
العبيد، أحمد ((1957-...))

األنشطة التربوية الموازية والمندمجة [نص مطبوع] : آليات
واستراتيجيات دعم جودة التعلمات. الجزء األول، الحكاية التربوية
: [د.م.]  بومجيمر.-  العزيز  عبد  د.  العبيد،  أحمد  ذ.   / التعليمية 
[د.ن.]، إق 2018 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (84 ص.)
واألدبية التربوية  الدراسات  (سلسلة  مزين؛ 20 سم.-  : غالف 

(5 المتجددة؛  والفنية 
إق 2018MO0834.- ردمك 978-9920-35-177-5

المناهج البيداغوجية - - الحكاية - - المغرب

398.20964 2018-1106
شهير، وسام

األساطير والطقوس في المجتمع المغربي [نص مطبوع]
: قراءة في الوظائف والدالالت / تأليف د. وسام شهير ويوسف
ماحي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (وجدة : مكتبة الطالب) .- 1 مج.

(142 ص.) : غالف مزيّن؛ 24 سم
إق 2018MO4370.- ردمك 978-9920-36-435-5

المغرب - - عادات وطقوس

398.80964 2018-1107
تهنية، حميد

الذاكرة الغنائية لمدينة فاس [نص مطبوع] / حميد تهنية.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (فاس : ماجيك كوبي) .- 1 مج. (249

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO4034.- ردمك 978-9920-36-355-6

الموروث الغنائي - - فاس

398.99270964 2018-1108
لغلى، بوزيد

نفاضة الذاكرة الشعبية الحسانية [نص مطبوع] : أضواء على
قيم المجتمع الصحراوي من خالل األمثال الحسانية / بوزيد الغلى،
عمر الغلى.- [د.م.] : إديسيون بلوس، إق 2018 (الدار البيضاء :
مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (151 ص.) : غالف مزين؛ 20

سم
إق 2018MO0504.- ردمك 978-9954-682-56-2

الثقافة الحسانية - - األمثال الشعبية - - المغرب

اللغات 400

400 2018-1109
سفير، عبد النبي

بنية اللغة المتخصصة في النظريات المصطلحية الحديثة
[نص مطبوع] : دراسة / عبد النبي سفير.- [د.م.] : حلقة الفكر
المغربي، إق 2018.- 1 مج. (144 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم

إق 2018MO0064.- ردمك 978-9954-751-16-9
المفردات المتخصصة

401 2018-1110
السالمي، فاطمة

/ اللسانيات [نص مطبوع] : مقدمات نظرية ونماذج تطبيقية 
مج.  1  -.2018 آفاق،  مؤسسة   : مراكش  السالمي.-  فاطمة 

لسانية) (معارف  سم.-   21 مزين؛  غالف   : (72ص.) 
إق 2018MO3922.- ردمك 978-9920-756-2-0

المدارس اللسانية

401 2018-1111
الشبة، محمد

اللغة [نص مطبوع] : تحليل نصوص فلسفية / محمد الشبة.- الدار
الناشر األطلسي، 2018.- 1 مج. (71 ص.) : غالف  : البيضاء 
الفلسفي؛ 5) النص  باأللوان؛ 20 سم.- (سلسلة تحليل  مزيّن 

إق 2016MO4698.- ردمك 978-9954-670-59-0
اللغة - - فلسفة

401 2018-1112
اليكوف، جورج (1941-....)

تذييل طبعة : مع  االستعارات التي نحيا بها [نص مطبوع] 
2003 / جورج اليكوف ومارك جونسن؛ ترجمة عبد المجيد جحفة.-
الدار البيضاء : دار توبقال للنشر، 2018.- 1 مج. (293 ص.)؛ 24

سم.- (المعرفة اللسانية، 3733-2028)
إق 2018MO0359.- ردمك 978-9954-659-55-7

401.4 2018-1113
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المرابط، عبد الواحد
: مدخل إلى االتجاهات السيميائية الحديثة [نص مطبوع] 
أنساق الداللة والمعنى والثقافة والتواصل / عبد الواحد المرابط.-
مراكش : مركز األبحاث السيميائية والدراسات الثقافية فضاء آدم،
2018 (المطبعة والوراقة الوطنية).- 1 مج. (115 ص.) : غالف

مزين؛ 21 سم.- (سلسلة مداخل معرفية وتربوية)
إق 2018MO2116.- ردمك 978-9920-9507-5-6

السيميائية

401.41 2018-1114
الراهنة خطابات ونماذج [نص السيميائيات والتحديات 
التاريخ والعلم مطبوع] / عبد المجيد نوسي.- الجديدة : مختبر 
والمجتمع، 2018.- 1 مج. (426 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم

إق 2018MO0009.- ردمك 978-9954-9725-3-3
السيميائية

401.4105 2018-1115
المرابط، عبد الواحد

مدخل إلى السيمياء [نص مطبوع] : األسس اللسانية واالمتداد
األبحاث مركز   : مراكش  المرابط.-  الواحد  عبد  د.   / المعرفي 
السيميائية والدراسات الثقافية، 2018.- 1 مج. (99 ص.)؛ 24

سم.- (مداخل معرفية وتربوية)
بيبليوغرافيا : ص. 93-98 .- إق 2018MO1398.- ردمك -978-9920

35-382-3
علم السيمياء

401.7 2018-1116
الكرطوطي، معتصم

االكتساب اللغوي عند الطفل [نص مطبوع] : مقاربة لمراحل
منشورات  : الرباط  الكرطوطي.-  معتصم   / الداللية  التمثالت 
الزمن، 2018.- 1 مج. (127 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة شرفات؛

(98
إق 2017MO3892.- ردمك 9789954516928

اكتساب اللغة - - األطفال

401.7 2018-1117
تقييم تأثير اللغة العربية على التمكن من اللغة والثقافة
[نص مطبوع] : عند الجالية المغربية المقيمة بالخارج : التقرير
الموضوعاتي؛ المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي،
الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية و التكوين و البحث العلمي.-
[الرباط ] : [المجلس األعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي ]،

2018.- 1 مج. (82 ص.) : غالف مزين؛ 29 سم
إق 2018MO0108.- ردمك 978-9954-9882-1-3

اللغة العربية - - التعليم - - الجالية المغربية بالخارج

401.93 2018-1118
كمران، عبد الكريم

قواعد ومحادثات اإلنجليزية مبسطة للجميع [نص مطبوع]
اإلنجليزية ومحادثاتها بطريقة لقواعد  المبادئ األساسية  تعلم   :
سهلة ومبسطة / عبد الكريم كمران.- ط. 2.- الرباط : مطابع
الرباط نت، 2018.- 1 مج. (64 ص.).- (سلسلة تعليم اللغات

للجميع)
إق 2017MO4437.- ردمك 9789954709139

تعلم اللغة اإلنجليزية

401.93009649333 2018-1119
اعمر / مفتاحة  اللغة األمازيغية [نص مطبوع]  إلى  مدخل 
رشيد ترجمة  [وآخرون]؛  بوخريص..  فاطمة  بوحجار،  ،عائشة 
الملكي المعهد   : الرباط  ومنقحة.-  مصححة   3 لعبدلوي.- ط. 
للطباعة رقراق  أبي  دار  (مطبعة   2018 األمازيغية،  للثقافة 
والنشر).- 1 مج. (106 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (منشورات
المعهد الملكي للثقافة األمازيغية / مركز الترجمة والتوثيق والنشر

والتواصل. سلسلة ترجمات؛ 18)
إق 2018MO6021.- ردمك 978-9920-739-22-1

اللغة األمازيغية - - دراسة وتعليم

404 2018-1120
سفير، عبد النبي

الصواتة في  التركيبية  المعلومات  تمثيل  مظاهر 
التوليدية [نص مطبوع] : مداخل نظرية للوصل اإلعرابي : دراسة
/ عبد النبي سفير.- [د.م.] : منشورات االستهالل، 2018 (فاس :

مطعة وراقة بالل) .- 1 مج. (150 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO0063.- ردمك 9789954751152

البنيات الصوتية

408 2018-1121
الطويل، حسن

ظواهر لسانية [نص مطبوع] : مقاربة صوتية - صرفية - تركيبية
/ الدكتور حسن الطويل.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : مطبعة

دار القلم) .- 1 مج. (226 ص.)؛ 24 سم
بيبليوغرافيا .- إق 2018MO2696.- ردمك 978-9920-36-005-0

التواصل اللساني - - اللغة العربية

408.02 2018-1122
أزذاذ، نادية

الترجمة والثقافة [نص مطبوع] : إثنا عشر قرنا من التواصل
الثقافي اإلسالمي-الغربي / د. نادية أزذاذ.- فاس : مقاربات للنشر
والصناعة الثقافية، 2018.- 1 مج. (100 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم.- (دراسات)
ببليوغرافيا : ص. 91-99 .- إق 2018MO0882.- ردمك -978-9954

751-34-3
الترجمة - - تاريخ

408.02 2018-1123
معطاوي، مليكة

الترجمة أفقا للحوار [نص مطبوع] : الخطاب النقدي الغربي
المعاصر في المغرب / مليكة معطاوي.- فاس : مقاربات للنشر
سم.-  24 ص.)؛   240) مج.   1  -.2018 الثقافية،  والصناعة 

(دراسات)
إق 2018MO4086.- ردمك 978-9920-780-12-4

الترجمة

اللغة العربية 410

410 2018-1124
النحوي، الخليل (1955-...)

اللغة العربية [نص مطبوع] : معالم الحاضر ومخايل المستقبل /
الخليل النحوي.- نواكشوط : مجلس اللسان العربي بموريتانيا،
وخدمة للمخطوطات  نجيبويه  مركز   : البيضاء]  ([الدار   2018
(مجلة مزين؛ 24 سم.-  : غالف  (59 ص.)  مج.   1  -. الثرات) 

(2 بحوث محكمة؛  علمية محكمة سنوية.  دورية   : اللسان 
إق 2018MO2748.- ردمك 9789920727242

اللغة العربية

410 2018-1125
الندوة المجمعية (مجلس اللسان العربي) (1؛ موريتانيا)

الندوة المجمعية األولى [نص مطبوع] : العربية بين التحديات
اآلنية والفرص اآلتية / مجلس اللسان العربي بموريتانيا.- نواكشط
: مجلس اللسان العربي بموريتانيا، 2018.- 1 مج. (95 ص.) :
غالف مزين؛ 24 سم.- (مجلة اللسان : ندوات متنوعة؛ ب (1))

إق 2018MO2744.- ردمك 978-9920-727-20-4
اللغة العربية

410 2018-1126
بودرع، عبد الرحمن (1956-....)

الببليوغرافيا الوطنية المغربية 2018

83



136

النص الذي نحيا به [نص مطبوع] : قضايا ونماذج في تماسك
النص ووحدة بنائه / عبد الرحمن بودرع.- تطوان : كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية، 2018.- 1 مج. (307 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم
إق 2018MO0782.- ردمك 9789981610583

النص

410 2018-1127
جحفة، عبد المجيد (1959-....)

دراسات داللية في اللغة العربية [نص مطبوع] : األسوار
واألحداث والزمن / عبد المجيد جحفة.- الدار البيضاء : دار توبقال،

2018.- 1 مج . ( 180ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO4530.- ردمك 9789954659441

اللغة العربية

410 2018-1128
حدادي، أحمد

مبادئ لغوية [نص مطبوع] / أحمد حدادي؛ إعداد وتعليق إلهام
سته.- وجدة : منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2018.- 1

مج. (56 ص.).- (سلسلة تواصل)
إق 2018MO5700.- ردمك 978-9954-689-20-2

اللغة العربية

410 2018-1129
خربوش، ثريا

ثريا  / مطبوع]  [نص  واللهجات  الفصحى  في  تصورات 
مطبعة  : (المحمدية   2018 [د.ن.]،   : [د.م.]  خربوش.- 
سم  24 مزين؛  غالف   : ص.)   140) مج.   1  -. المتفيبرينتر) 
ببليوغرافيا : ص. 133-140 .- إق 2018MO3510.- ردمك -978-9920

36-233-7
اللغة العربية - - عامية

410 2018-1130
عفط، محمد

اللغة و األدب و التقافة [نص مطبوع] : التمثالت و المقاربات
/ إعداد و تنسيق محمد عفط، رشيد بن زكو.- مكناس : مختبر
الدراسات اللسانية و الديداكتيكية و المعرفية، 2018.- 1 مج.

(252 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (ندوات؛ 1)
إق 2018MO1616.- ردمك 978-9920-35-465-3

قضايا اللغة

410 2018-1131
ولد سيدي أحمد، إسلمو (1948-....)

: أقسامه وقواعده الجمع في اللغة العربية [نص مطبوع] 
وأوزانه، مع مقتطفات من أهم ما جاء منه في المعجمات / إسلمو
مطبعة  : (الرباط   2018 [د.ن.]،   : [د.م.]  أحمد.-  ولد سيدي 
باأللوان؛ 22 سم : غالف مزيّن  .- 1 مج. (582 ص.)  األمنية) 

إق 2017MO0383.- ردمك 9789954394816
اللغة العربية

410 2018-1132
ولد عبد المالك، البكاي

مكانة اللغة العربية ودورها في تطور العلوم في الحقبة
: نواكشوط  المالك.-  عبد  البكاي   / مطبوع]  [نص  الوسيطة 
مجلس اللسان العربي بموريتانيا، 2018 ([الدار البيضاء] : مركز
نجيبويه للمخطوطات وخدمة الثرات) .- 1 مج. (67 ص.) : غالف
مزين؛ 24 سم.- (مجلة اللسان : دورية علمية محكمة سنوية.

بحوث محكمة؛ 1)
إق 2018MO2749.- ردمك 9789920727259

اللغة العربية

410 2018-1133

تخطيط متن اللغة العربية [نص مطبوع] : الواقع و اآلفاق /
أحمد الباهي، السعدية صغير، عبد الصمد الرواعي.- الجديدة : كلية
اآلداب و العلوم اإلنسانية، 2018.- 1 مج. (400 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
إق 2018MO2263.- ردمك 978-995-701-83-6

اللغة العربية - - تعليم

410.03 2018-1134
الشكيري، محمد

معجم العربية بين القياس والسماع [نص مطبوع] : أوزان
المشتقات نموذجا / محمد الشكيري.- الرباط : دار أبي رقراق

للطباعة والنشر، 2018.- 1 مج. (279 ص.)؛ 24سم
إق 2018MO4608.- ردمك 9789920365123

اللغة العربية

410.1 2018-1135
مركز المولى إسماعيل للدراسات واألبحاث في اللغة

واآلداب والفنون (1؛ 28-29 مارس 2018؛ مكناس)
قضايا معاصرة في الدراسات اللغوية واألدبية والجمالية
الدولي المؤتمر  : أشغال  والرهانات  التحوالت   : [نص مطبوع] 
المولى مركز  تنظيم   /  2018 مارس   29-28 األول،  السنوي 
إسماعيل للدراسات واألبحاث في اللغة واآلداب والفنون؛ تنسيق
د. عبد العالي السراج، د. عبد الرحمان النوايتي، د. سليمان زين
العابدين... [وآخرون].- فاس؛ مكناس : منشورات مقاربات مركز
المولى إسماعيل للدراسات واألبحاث في اللغة واآلداب والفنون،

2018.- 2 مج. (453، 442 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO1417.- ردمك 9789954751497

410.1 2018-1136
ملواني، لحسن

اللغة العربية [نص مطبوع] : جمال وإهمال / لحسن ملواني.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (فاس : وراقة بالل) .- 1 مج. (123 ص.)؛

21 سم
إق 2018MO5635.- ردمك 9789954710364

اللغة العربية - - الفكر العربي

410.1 2018-1137
هباد، حمادي

دعاوى في  العقالنية   : مطبوع]  [نص  التداولي  المنعطف 
2018 آدم،  فضاء   : [د.م.]  حمادي.-  هباد   / اللغوية  غرايس 
(مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (154 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO1832.- ردمك 978-9920-9507-4-9

اللغة العربية - - فلسفة

410.7 2018-1138
إسماعيلي علوي، عبد السالم

اللغة والعلم [نص مطبوع] : اللغات الخاصة وإشكالية المصطلح
التقني / عبد السالم إسماعيلي علوي.- مكناس : فريق البحث في
اللغات، جامعة موالي إسماعيل، كلية السميولسانيات وهندسة 
: غالف االنسانية، 2018.- 1 مج. (118 ص.)  والعلوم  اآلداب 

مزين؛ 24 سم
ببليوغرافيا : ص. 105-114 .- إق 2018MO3286.- ردمك -978-9920

36-171-2
اللغة العربية - - التعريب

410.7 2018-1139
التومي، عبد الرحمان

الجامع في ديدكتيك اللغة العربية [نص مطبوع] : مفاهيم،
منهجيات ومقاربات بيداغوجية / عبد الرحمان التومي.- [د.م.] :
.- 1 مج. الجديدة)  المعارف  : مطبعة  (الرباط  [د.ن.]، 2018 

باأللوان؛ 24 سم : غالف مزيّن  (254 ص.) 
إق 2018MO4859.- ردمك 9789920365833

اللغة العربية - - نظريات تربوية
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410.7 2018-1140
معهد اإلسالمية.  والشؤون  األوقاف  وزارة  المغرب. 
المرشدين والمرشدات لتكوين األئمة  السادس  محمد 
كراسة اللغة العربية [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. (200 ص.)؛ 24

سم
إق 2018MO0245.- ردمك 978-9954-794-19-7

اللغة العربية

410.7 2018-1141
هندوف، محمد

بالمدارس العربية  اللغة  لمدرسي  العملي  الموجه 
اإلبتدائية [نص مطبوع] / هندوف محمد.- الدارالبيضاء : شركة
النشر والتوزيع، 2018.- 1 مج. (191 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2018MO0501.- ردمك 978-9954-0-7683-5

اللغة العربية - - المدارس اإلبتدائية - - منهج

410.7 2018-1142
الكافي في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها [نص
ليلى شهيد،  الفتاح  عبد  تأليف   / المتقدم  المستوى  مطبوع]. 
الحسن جامعة   : توفيق..[وآخرون].- سطات  خديجة  الخلفي، 

30 سم (314 ص.)؛  مج.   1  -.2018 األول، 
إق 2018MO2279.- ردمك 978-9920-35-795-1

اللغة العربية - - تعليم

410.7 2018-1143
مقاربات  : مطبوع]  [نص  العربية  باللغة  القراءة  تدريس 
جديدة / عبد الله الشكيري.- إفران : جامعة األخوين، 2018.- 1

مج. (248 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO4577.- ردمك 9789954413883

اللغة العربية - - تدريس

411.1 2018-1144
البريسم، قاسم

الدراسات ضوء  في   : مطبوع]  [نص  العربي  الصوت  علم 
الصوتية الحديثة / قاسم البريسم.- الدارالبيضاء : أفريقيا الشرق،
2018 (الدارالبيضاء : أفريقيا الشرق) .- 1 مج. (214 ص.)؛ 24

سم
إق 2017MO3940.- ردمك 9789954685433

علم الصوت - - الفونيم

411.1 2018-1145
سفير، عبد النبي

اللغوي التراث  في  الوصلية  للظواهر  لسانية  قراءة 
/ عبد دراسة   : الحديثة [نص مطبوع]  العربي واللسانيات 
النبي سفير.- فاس : مرصد مدائن، 2018.- 1 مج. (116 ص.) :

غالف مصور؛ 24 سم
إق 2018MO1842.- ردمك 9789954751534

اللسانيات

412 2018-1146
به فضيل، عبد الواحد

مقاصد داللة األلفاظ وتطبيقاتها عند األصوليين [نص
مطبوع] / عبد الواحد به فضيل.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (بني
مالل : جنات) .- 1 مج. (139 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2018MO5639.- ردمك 9787-9920-63-816-6
اللغة العربية - - علم الداللة

412 2018-1147
سته، إلهام

إلهام  / حدود المعنى في الدرس اللساني [نص مطبوع] 
اآلداب كلية  : منشورات  الناهي.- وجدة  هيثم  أ.د.  تقديم  سته؛ 
والعلوم اإلنسانية، 2018.- 1 مج. (98 ص.).- (سلسلة تواصل)

إق 2018MO2530.- ردمك 9789954689127
علم الداللة

412 2018-1148
سته، إلهام

ومضات لسانية [نص مطبوع] / إلهام سته.- وجدة : منشورات
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2018 (مختبر التواصل التطبيقي).-

1 مج. (104 ص.).- (سلسلة تواصل)
إق 2018MO2529.- ردمك 9789954689110

علم األصوات

412 2018-1149
دراسات في الداللة والذريعيات [نص مطبوع] : أعمال مهداة
إلى األستاذ محمد غاليم / إشراف ذ. أحمد بريسول؛ تنسيق حليمة
أغربي، رشيد الشنشي، المهدي المنهابي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018

(الرباط : مطبعة دار القلم) .- 1 مج. (253 ص.)؛ 23 سم
ببليوغرافيا ص.252-253 .- إق 2018MO5393.- ردمك -978-9954

686-81-2
األدب العربي - - لسانيات

412 2018-1150
اللسانيات العربية المقارنة [نص مطبوع] / إعداد وتنسيق
أحمد بريسول؛ تصدير محمد الفران.- الرباط : معهد الدراسات
واألبحاث للتعريب، 2018.- 1 مج. (499 ص.)؛ 24 سم.- (دفاتر

الدكتوراه في اللسانيات؛ 1)
إق 2017MO4516.- ردمك 978-9954-412-25-1

اللسانيات العربية

412 2018-1151
المصطلح إبستيمولوجيا   : مطبوع]  [نص  والنص  االشتقاق 
وقواعد اإلعمال : بحوث محكمة / تنسيق عبد المجيد طلحة، عبد
الكريم الدخيسي، عبد الله صغيري.- [د.م.]؛ الرشيدية ؛مكناس :
متعددة الكلية  التفسيري  والنموذج  والفكر  النص  البحث  فريق 
التخصصات جامعة موالي اسماعيل، 2018.- 1 مج. (587 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO5211.- ردمك 9789920367004

المصطلح

412.5 2018-1152
اليدالي، أحمد بن اجمد (ت. سنة 1354 هـ.)

المترادف [نص مطبوع] : وزنا ومعنى / للعالمة أحمد بن اجمد
الدار التاه بن محمدن بن اجمد.-  اليدالي؛ تصحيح ومراجعة د. 
البيضاء : قطر الندى، 2018.- 1 مج. (59 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم
إق 2018MO1082.- ردمك 978-9920-727-06-8

اللغة العربية - - مترادفات

413 2018-1153
أوشني، الحسين

المعجم اللغوي في شرح التبريزي على ديوان الحماسة؛
الصرفية والنحوية وفهرس المصطلحات  يليه فهرس 
ديوان التبريزي على  البالغية في شرح  المصطلحات 
[د.ن.]،  : [د.م.]  أوشني.-  الحسين   / الحماسة [نص مطبوع] 

2018.- 1 مج. (305 ص.)؛ 20 سم
إق 2018MO0672.- ردمك 9789920351331
المعجم اللغوي - - التبريزي - - الحماسة - - ديوان

413 2018-1154
برحو، محمد

علم المصطلح وصناعة المعاجم المختصة [نص مطبوع] :
بحث في القضايا واألسس الفنية / محمد برحو.- [د.م.] : [د.ن.]،

2018.- 1 مج. (144 ص.)؛ 20 سم
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إق 2018MO0396.- ردمك 9789920350839
علم المصطلح - - اللغة العربية

413 2018-1155
كويس، سعيد

المغيب الحاضر في ثقافة الصحراء [نص مطبوع] / سعيد
كويس.- [د.م.] : منشورات مركز تاكوست للتوثيق، 2018 (كلميم

: مطبعة المدينة) .- 1 مج. (120 ص.)
إق 2018MO4880.- ردمك 9789920365888

الحسانية

413.3 2018-1156
بنيس، عبد الحق

السياسية واالنتخابية والبرلمانية المصطلحات  معجم 
[نص مطبوع] / عبد الحق بنيس.- [د.م.] : دار األمان، 2018.- 1

مج. (451 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO5384.- ردمك 978-9954-723-19-7

المصطلحات السياسية - - معجم

414 2018-1157
الحمومي، أسماء

[نص  / الشعرية  الشروح  في  والتلقي  القراءة  آليات 
مطبوع] / أسماء الحمومي.- فاس : منشورات مقاربات، 2018.-

1 مج. (280 ص.)؛ 24 سم.- (دراسة)
بيبليوغرافيا : ص. 273-278 .- إق 2018MO2755.- ردمك -978-9954

751-80-09

414 2018-1158
الرشدي، عبد الله

نحو بناء مدخل منهجي نقدي لتحقيق النص التراثي [نص
مطبوع] : مقاربة نظرية تطبيقية / عبد الله الرشدي؛ تقديم فيصل
واالبحاث في حضارة للدراسات  روافد  مركز   : الحفيان.- سال 
المغرب وتراث المتوسط، 2018.- 1 مج. (158 ص.)؛ 24 سم

إق 2018MO1939.- ردمك 978-9954-9834-1-6
البالغة الحجاجية

414 2018-1159
الرقبي، رضوان

البالغة والحجاج [نص مطبوع] : بحث في تداوليات الخطاب /
2018 الشرق،  أفريقيا   : الدارالبيضاء  الرقبي.-  رضوان 
(الدارالبيضاء : أفريقيا الشرق) .- 1 مج. (176 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 23 سم
إق 2017MO5381.- ردمك 9789954685822

البالغة - - الحجاج - - الخطاب

414 2018-1160
الزجالي، عبيد الله بن أحمد بن محمد

ري األوام ومرعى السوام في نكت الخواص والعوام
[نص مطبوع] / أبو يحيى الزجالي؛ دراسة وتحقيق نزيهة المتنبي.-
الرباط : الرابطة المحمدية للعلماء، 2018.- 2 مج. (152، 382

ص.)؛ 24 سم.- (ذخائر في اللغة واألدب)
إق 2017MO3374.- ردمك 9789954600450

اللغة العربية - - البالغة

414 2018-1161
الصباني، محمد

تجديد النظر في الخطاب البالغي [نص مطبوع] / محمد
مطبعة  : البيضاء  (الدار   2018 [د.ن.]،   : [د.م.]  الصباني.- 

سم  24 ص.)؛   110) مج.   1  -. فردوس) 
إق 2018MO5034.- ردمك 978-9920-36-638-0

البالغة

414 2018-1162
العلوي، موالي مروان

الشرطيات في لسانيات الخطاب [نص مطبوع] : دراسة في
ضوء المنطق والداللة الصورية / موالي مروان العلوي؛ تقديم عبد
الصمد الرواعي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (165 ص.)؛ 20

سم
إق 2018MO0751.- ردمك 9789920351522

اللغة العربية - - البالغة - - اللسانيات

414 2018-1163
سلطان، سارة مجدي عبد المنعم

المصطلح البالغي في كتاب الروض المريع في صناعة
البديع البن البناء المراكشي [نص مطبوع] : قراءة في ضوء
البالغة العامة / سارة مجدي عبد المنعم سلطان.- الدار البيضاء :

أفريقيا الشرق، 2018.- 1 مج. (319 ص.)؛ 23 سم
إق 2018MO0581.- ردمك 9789954685921

المصطلح البالغي

414.09460902 2018-1164
كتاب المؤتمر الدولي "حازم القرطاجني وقضايا تجديد
الرؤية والمنهج في البالغة العربية القديمة" [نص مطبوع]
/ من تنظيم شعبة اللغة العربية وآدابها بكلية اآلداب بتطوان، أيام
بكلية  2017 نوفمبر   16-15-14 والخميس،  واألربعاء  الثالثاء 
اآلداب، تطوان؛ جمع وإعداد وترتيب عبد الرحمان بودرع.- تطوان :
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان، 2018.- 1 مج. (365 ص.)؛

24 سم
إشارات ببليوغرافية .- إق 2018MO1979.- ردمك -978-9981-61-059
0

األدب العربي - - النقد األدبي

415 2018-1165
أعرضي، رشيد بن عمر

محاضرات في النحو والصرف [نص مطبوع]. القسم األول،
المعرفة، مكتبة   : مراكش  أعرضي.-  عمر  بن  رشيد   / الفعل 

سم  24 مزين؛  غالف   : (220 ص.)  مج.   1  -.2018
مراجع ص 205-213 .- إق 2018MO5323.- ردمك -978-9920-9748

3-7
النحو - - اللغة العربية

415 2018-1166
السالمي، فاطمة

[نص والداللة  التركيب  في  مقارنة  لسانية  دراسات 
اللسانيات وتحليل  : السالمي.- مراكش  / دة. فاطمة  مطبوع] 
الخطاب- كلية اللغة العربية بمراكش مؤسسة آفاق، 2018.- 1

مج. (143 ص.)؛ 23 سم.- (معارف لسانية)
بيبليوغرافيا : ص. 139-143 .- إق 2018MO3358.- ردمك -978-9920

756-00-6
دراسات لسانية

415 2018-1167
العمري، نادية

[نص والداللة  والمعجمة  التركيب  في  العربية  أسئلة 
(شمس  2018 [د.ن.]،   : [د.م.]  العماري.-  نادية   / مطبوع] 

سم  24 مزين؛  غالف   : ص.)   143) مج.   1 برينت).- 
إق 2018MO4790.- ردمك 978-9920-9563-9-0

اللغة العربية

415 2018-1168
الكعاك، إبراهيم

اللسانيات النسقية الوظيفية ونحو اللغة العربية [نص
: (الرباط  : [د.ن.]، 2018  الكعاك.- [د.م.]  إبراهيم   / مطبوع] 
مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (252 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم

إق 2018MO4804.- ردمك 978-9920-36-563-5
اللسانيات

415 2018-1169
بونيد، عبد الصمد
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مبادئ الدرس اللغوي [نص مطبوع] : وأرجوزة لتحديد المنازل
آنفو [د.ن.]   : [د.م.]  بونيد.-  الصمد  / عبد  الزمن  واألبراج في 
بريس، 2018 (فاس.- 1 مج. (68 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم

إق 2018MO5212.- ردمك 9789920367011
اللغة العربية - - القواعد اللغوية

415 2018-1170
مقاربات لسانية [نص مطبوع] / إعداد عبد المجيد جحفة.- الدار

البيضاء : مختبر اللسانيات، 2018.- 1 مج. (255 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO0637.- ردمك 9789920351232

اللغة العربية - - النحو

415.092 2018-1171
زروق، الحسين (1973-....)

معجم علماء اللغة والنحو بالمغرب األقصى [نص مطبوع] /
اللطيف عبد  د.  الخطيب،  عزيز  د.  زروق،  الحسين  د.  صنعة 
الخالفي.- الرباط؛ تطوان : الرابطة المحمدية للعلماء مركز ابن
أبي الربيع السبتي للدراسات اللغوية، 2018.- 2 مج. (954 ص.)

: غالف مزين؛ 30 سم
إق  - .2017MO4188 إق   - .  949-933 ص.   : ا  في يوغرا ل ب ي ب
2017MO4189.- ردمك 2-74-619-9954-978.- ردمك -978-9954

619-73-5
النحويون العرب - - تراجم

415.1 2018-1172
أرسالن، زكرياء

البنية المصطلحية النحوية [نص مطبوع] : مقاربة لسانية ـ
نصية / زكرياء أرسالن.- الدارالبيضاء : أفريقيا الشرق، 2018.- 1

مج. (280 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO4075.- ردمك 9789954685532

النحو - - مقاربة لسانية

415.1 2018-1173
براصة، أحمد

العاصمية التسولي الخفية في إعراب  جهود القاضي 
: جرسيف  براصة.-  احمد   / عاصم  ابن  تحفة   : مطبوع]  [نص 
[د.ن.]، 2018 (مطبعة القدس).- 1 مج. (150 ص.)؛ 24 سم

إق 2017MO5210.- ردمك 978-9954-9710-4-8

415.1 2018-1174
سلمان، زكرياء

الدكتور  / مطبوع]  [نص  الجرجاني  عند  التركيبية  الداللة 
المكتبة  : (مراكش   2018 [د.ن.]،   : [د.م.]  سلمان.-  زكرياء 
والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (170 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.-

(نحو عبد القاهر الجرجاني؛ 2)
إق 2018MO1958.- ردمك 9789920356077

النحو

415.1 2018-1175
سلمان، زكرياء

الداللتان الصوتية والصرفية عند الجرجاني [نص مطبوع] /
: (مراكش   2018 [د.ن.]،   : [د.م.]  سلمان.-  زكرياء  الدكتور 
المكتبة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (219 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم.- (نحو عبد القاهر الجرجاني؛ 1)
إق 2018MO1959.- ردمك 9789920356084

النحو

415.1 2018-1176
أبنية المصادر وإعمالها [نص مطبوع] / جمع وترتيب سعاد
بضري؛ إشراف ومراجعة الدكتور أحمد الناصري.- الرباط : دار

الوطن، 2018.- 1 مج. (34 ص.) : غالف مزين؛ 20 سم
إق 2018MO3750.- ردمك 978-9954-648-39-1

قواعد اللغة العربية

416 2018-1177

الفهري، محمد
[نص االسالمي  الغرب  في  العروضي  التأليف  حركة 
مطبوع] / محمد الفهري.- تطوان : مكتبة سلمى الثقافية، 2018.-

1 مج. (208 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO4967.- ردمك 978-9920-9743-0-1

اللغة العربية - - عروض وقوافي

416 2018-1178
مالك سه، السيد الحاج مالك سه

العروض الحسنيين في علمي  اثنين على إحدى  ثاني 
والقوافي [نص مطبوع] / السيد الحاج مالك سه؛ شرح وتحقيق
التجاني محمود.- العزيز سه ابن المرحوم الشيخ أحمد  باباعبد 

[د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (199 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO5545.- ردمك 978-9920-36-808-7

علم العروض

417 2018-1179
بن سلطانة، المصطفى

بالغة اللغة الدارجة وآفاق التأويل [نص مطبوع] : رودانة
[د.ن.]،  : [د.م.]  المصطفى بن سلطانة.-   / النسوة  حين غنت 
: غالف .- 1 مج. (121 ص.)  : سليكي أخوين)  2018 (طنجة 

مزين؛ 21 سم
إق 2018MO4809.- ردمك 9789920720403

العامية العربية

418 2018-1180
النهيبي، ماجدولين

دليل تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها [نص مطبوع]
: تخطيط، إنتاج، تقييم / د. ماجدولين النهيبي.- الرباط : كلية علوم

التربية، 2018.- 1 مج. (202 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO4791.- ردمك 9789920972406

اللغة العربية

418.007164 2018-1181
طاهيري، عبد الله

الواقع  : المنظومة التربوية واللغة العربية [نص مطبوع] 
والمأمول / عبد الله طاهيري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (مكناس :
مطبعة ديكابرانت) .- 1 مج. (201 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم.- (رسائل اللسان العربي؛ 5)
إق 2018MO4871.- ردمك 978-9954-9185-5-5

418.02 2018-1182
الراضي، محمد

أبحاث في الترجمة واإلصطالح [نص مطبوع] / إعداد وتنسيق
الدراسات : معهد  [الرباط]  الحنصالي.-  الراضي، سعيد  محمد 
واألبحاث للتعريب، 2018.- 1 مج. (154 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم.
إق 2018MO4636.- ردمك 97-000008-9954-99-810-6

لسانيات

418.02 2018-1183
العربي الحقل  في  الحديث  االجتماعي  الفكر  تلقي 
العربية الترجمة  ورهانات  شروط   : مطبوع]  [نص  المعاصر 
للنصوص السوسيولوجية واالنثروبولوجية : أشغال الندوة المنظمة
من قبل مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات اإلسالمية
والعلوم اإلنسانية، يومي 16-17 فبراير 2017 بمقر المؤسسة
بالدار البيضاء / [تقديم ريشارد جاكمون].- الدار البيضاء : مؤسسة
الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات اإلسالمية والعلوم اإلنسانية،

2018.- 1 مج. (170 ص.)؛ 21 سم.- (سلسلة ترجمات)
إق 2018MO0337.- ردمك 978-9954-9667-2-3

علم االجتماع

الببليوغرافيا الوطنية المغربية 2018

87



140

اللغة اإلنجليزية واللغة اإلنجليزية
القديمة

420

428.0072 2018-1184
اللغة اإلنجليزية لفائدة تالميذ التجريبي في  البرنامج 
المستوى الثانوي التأهيلي تحت شعار الصحبة من خالل
اللغة، اللغة من خالل الصحبة [نص مطبوع] : أشغال / الدورة
أيام 22، 23، 24 دجنبر فيه  المشاركين  التكوينية وارتسامات 
2017م.- سال : جمعية مالذ األسرة المديرية اإلقليمية بسال-ثانوية
المنظر الجميل التأهيلية، 2018.- 1 مج. (186ص.) : غالف مزين؛

24 سم
إق 2018MO2023.- ردمك 978-9920-35-648-0

تعليم اإلنجليزية - - المستوى الثانوي التأهيلي

اللغات اإلسبانية و البرتغالية 460

460 2018-1185
عرعار، أحمد

العبارات  : [نص مطبوع]  باالسبانية  المحدثة  المعين في 
El auxiliar en la conversacion = التواصلية األكتر إستعماال
en espanol / أحمد عرعار.- [د.م.] : اديسوفت، 2018 (الجديدة
مزيّن غالف   : (63 ص.)  مج.   1  -. الجديدة)  النجاح  مطبعة   :

24 سم باأللوان؛ 
إق 2017MO3801.- ردمك 978-9954-725-10-8

اللغة اإلسبانية

اللغات األخرى 490

491.55 2018-1186
العرجيوي، رشيد

الرشيد إلى الفارسية [نص مطبوع] / رشيد العرجيوي.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2018 (مطبعة سبأ).- 1 مج. (113 ص.) : غالف مزين؛

20 سم
إق 2018MO1776.- ردمك 9789920355322

اللغة الفارسية

491.55 2018-1187
موسى، أحمد

مدخل إلى اللغة الفارسية [نص مطبوع] : مباحث في اللغات
اإليرانية وتاريخها / أحمد موسى.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج.

(192 ص.) : غالف مزين؛ 20 سم
إق 2018MO4167.- ردمك 9789920966405

اللغة الفارسية - - تاريخ

اللغات األفروآسيوية غير السامية، اللغة
األمازيغية

493

493.3 2018-1188
الوهابي، عبد اللطيف

األصول العربية الفصيحة لألمازيغية [نص مطبوع] : دراسة
: [د.م.]  الوهابي.-  اللطيف  / عبد  لمعاجم محمد شفيق  نقدية 
[د.ن.]، 2018 (طنجة : سليكي إخوان) .- 1 مج. (309 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO3246.- ردمك 978-9920-720-18-2

اللهجة األمازيغية

493.30431 2018-1189
معجم المعاني [نص مطبوع] : أمازيغي-عربي/عربي-أمازيغي :
أكثر من 12800 كلمة ومعانيها مصنفة حسب المجاالت المختلفة
العلمية، التربوية والتعليمية، المهنية والثقافية / محمد أمحدوك.-
الدار البيضاء : الدار العالمية للكتاب مغرب الكتاب دار الثقافة،
المعجم (سلسلة  سم.-   22 ص.)؛   1109) مج.   1  -.2018

الميسر) الوظيفي 
إق 2018MO2969.- ردمك 978-9954-455-76-0

المعاجم اللغوية - - اللغة العربية - - اللغة األمازيغية

493.33 2018-1190
أوزغربلت، الحسن

اللغة والسلطة [نص مطبوع] : في مسألة تدبير التعدد اللغوي
األمازيغي بالمغرب / الحسن أوزغربلت؛ تقديم فتحي بن معمر.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج.

(160 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO1635.- ردمك 9789920354752

اللغة األمازيغية - - التعدد اللغوي - - المغرب

493.33 2018-1191
المغرب. الفيدرالية الوطنية للجمعيات األمازيغية

L'amazighité  au  = مطبوع]  [نص  بالمغرب  األمازيغية 
التشريعات بين  التعارض  مكامن  لتشخيص  دراسة   :  Maroc
الوطنية وااللتزامات الدولية لحقوق اإلنسان / الفيدرالية الوطنية
للجمعيات الوطنية  الفيدرالية   : الرباط  األمازيغية.-  للجمعيات 
األمازيغية، إق 2018.- 1 مج. (114 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم

إق 2018MO5038.- ردمك 978-9954-9582-7-8
األمازيغية - - المغرب

493.33 2018-1192
كريدية، إبراهيم (1951-....)

بحث في جذور وتاريخ أسماء أمازيغية متداولة بآسفي
[نص مطبوع] / ابراهيم كريدية.- آسفي : جمعية آسفي للبحث في
الثراث الديني والتاريخي والفني، 2018.- 1 مج. (110 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO1299.- ردمك 9789954666104

إشارات بيبليوغرافية

493.33 2018-1193
معروف، عبد الله

الفعل في األمازيغية [نص مطبوع] : دراسة صرفية مقارنة
: [د.م.]  معروف.-  الله  عبد  د.   / التوزيعية  النظرية  في ضوء 

24 سم (179 ص.)؛  مج.   1  -.2018 إق  [د.ن.]، 
إق 2018MO4838.- ردمك 978-9920-36-573-4

اللغة األمازيغية

493.33 2018-1194
معروف، عبد الله

القواعد األساسية لتعلم اللغة األمازيغية [نص مطبوع] /
عبد الله معروف.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (132 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO2556.- ردمك 9789920359603

اللغة األمازيغية

العلوم الطبيعية و الرياضيات 500
الرياضيات 510

510.1 2018-1195
التومي، عبد الرحمان
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مفاهيم,  : [نص مطبوع]  الرياضيات  ديدكتيك  الجامع في 
مقاربات بيداغوجية ووضعيات ديدكتيكية : دليل منهجي لألساتذة
[د.ن.]،  : [د.م.]   -.2 التومي.- ط.  الرحمان  عبد   / والمكونين 
2018 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (320 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO4570.- ردمك 978-9920-36-498-0

الرياضيات - - ديدكتيك

510.964092 2018-1196
الرياضيات [نص مطبوع] : في مغرب القرن الرابع عشر : تحفة
دراسة  / م)  هـ، 1413  التادلي (ت. 816  هيدور  البن  الطالب 
المعرفة، نشر  دار   : الرباط  أحمد مصلح.-  د.  وتحقيق  وتحليل 
2018 (مطبعة المعارف الجديدة).- 1 مج. (632 ص.) : غالف

مص.؛ 24 سم
إق 2018MO0394.- ردمك 978-9954-688-63-2

الرياضيات - - القرن 14 - - المغرب

516.2 2018-1197
الحضان، محمد

إلقليدس الخامسة  المصادرة  حول  التاريخي  الحجاج 
مؤسسة  : طنجة  الحضان.-  محمد   / مطبوع]  [نص  المصري 
سيكما للعلوم والثقافة، 2018.- 1 مج. (191 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO3072.- ردمك 9789920720168

الهندسة

الفلك و العلوم ذات العالقة 520

520 2018-1198
البوبكري الهوزيوي السوسي، عبد الله بن إبراهيم

: تصنيف نزهة اإلدراك في معرفة األفالك [نص مطبوع] 
ميسر في علم الهيئة واألفالك والتقاويم التاريخية وأجزاء األزمنة
الهوزيوي البوبكري  إبراهيم  بن  الله  / عبد  واألوقات وغير ذلك 
السوسي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (126 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO0091.- ردمك 9789920350044

األفالك

520 2018-1199
صبري، أمين

علم  : مطبوع]  [نص  مكورة  العقول  و  مسطحة  األرض 
السماوات و األرض و مابينهما / أمين صبري.- الرباط : منشورات

دار األمان، 2018.- 1 مج. (196 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO0385.- ردمك 978-9954-701-63-8

الكون

526 2018-1200
كالد، محمد

سيميائية التعبير الخرائطي [نص مطبوع] / محمد كالد.- الدار
البيضاء : إديسيون بلوس، 2018.- 1 مج. (199 ص.) : خرائط؛

20 سم.- (قضايا التربية والتكوين)
إق 2018MO0773.- ردمك 978-9954-699-14-0

السيميولوجيا

526 2018-1201
نافع، فاطمة

والوثيقة التاريخية  الوثيقة  على  التعليق  منهجية 
بوزيد.- نافع، نسيبة  إعداد فاطمة   / الجغرافية [نص مطبوع] 
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : مطبعة الريشة) .- 1 مج. (...

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم..- (مقاربات منهجية؛ 1)
إق 2018MO4202.- ردمك 97-000008-9920-36-382-2

وثيقة التاريخية

529.0964 2018-1202
معهد اإلسالمية.  والشؤون  األوقاف  وزارة  المغرب. 
المرشدين والمرشدات لتكوين األئمة  السادس  محمد 
كراسة مادة التوقيت [نص مطبوع] / وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية، جامعة القرويين، معهد محمد السادس لتكوين األئمة
محمد معهد  منشورات   : [الرباط]  والمرشدات.-  المرشدين 
السادس لتكوين األئمة المرشدين والمرشدات، 2018 (الرباط :
دار أبي رقراق للطباعة والنشر) .- 1 مج. (121 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
إق 2017MO5451.- ردمك 978-9954-794-02-9

علم الفلك

529.32 2018-1203
دكان، عبد الصمد

األهلة بالمغرب خالل األلفية الثالثة [نص مطبوع] / عبد
الصمد دكان.- [د.م.] : جمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر،

2018.- 1 مج. (140 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO1090.- ردمك 9789920352659

علم القلك - - الحسابات الفلكية - - رؤية الهالل - - المغرب

علوم األرض 550

551.489096428 2018-1204
سالك، بوعزة

توزيعها  : [نص مطبوع]  المائية  التعرية  أساليب وأشكال 
تأطير يحيى بوعزة سالك؛   / الكبير األوسط  باألطلس  المجالي 
للنشر آدام  فضاء   : [د.م.]  عارف.-  سعيد  مراجعة  الخالقي، 
: غالف مزين؛ 24 سم. والتوزيع، 2018.- 1 مج. (207 ص.) 
ببليوغرافيا ص. 194-189 .- إق 2018MO4264.- ردمك -97-000008

9920-752-02-2
التعرية المائية

علوم الحياة 570

572.565 2018-1205
بعزيز، محمد

بنيات واستقالب السكريات [نص مطبوع] / محمد بعزيز =
Structures et métabolisme des sucres / Mohammed
Baaziz.- [د.م.] : منشورات تكوين، 2018 (مراكش : المطبعة
والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (358 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم +

قرص مدمج
ردمك  - .2018MO1336 ق  إ  - . ة  ورقمي ة  صي ن ومات  ل مع

9789920353458
السكريات - - بنية

573.154 2018-1206
ميسو، عبد الله (1976-....)

الفصائل الدموية وعالقتها بالتغذية الشخصية والصحة
[نص مطبوع] / ميسو عبد الله.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج.

(120 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO1613.- ردمك 9789920354622

الفصائل الدموية

علوم الحيوان 590
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598.176 2018-1207
ريحان، عبد السالم

طيور المناطق الرطبة وجوارها بالمحمدية وبن سليمان
[نص مطبوع] : طيور جهة الدار البيضاء-سطات : 224 لوحة-224
السالم عبد   / صورة   426 مرفقا-  نصا   96 معلومات-  بطاقة 
ريحان.- [د.م.] : إديسيون بلوس، 2018.- 1 مج. (191 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO4009.- ردمك 978-9954-682-47-0

طيور المناطق الرطبة - - المغرب

التكنولوجيا (العلوم التطبيقية) 600

600 2018-1208
الزيغام، مبارك

اإلبل في الثقافة الحسانية [نص مطبوع] / مبارك الزيغام؛
مركز  : [د.م.]  جوماني.-  أحمد  بوبريك،  رحال  إشراف  تحت 
الدراسات الصحراوية، 2018.- 1 مج. (143 ص.) : غالف مزين؛

24 سم
إق 2018MO0022.- ردمك 978-9954-578-72-8

الثقافة الحسانية

العلوم الطبية الطب 610

610.7 2018-1209
الكداري، إبراهيم الخليل

/ مطبوع]  [نص  السرطان  محاربة  في  سنة  أربعون 
2018 [د.ن.]،   : [د.م.]  الكداري.-  الخليل  إبراهيم  البرفسور 

(167 ص.) مج.   1  -. نت)  الرباط  مطابع   : (الرباط 
إق 2018MO2754.- ردمك 9789920360135

السرطان

611.018 2018-1210
كريم، حسناء

النفس والجينوم والذرة / حسناء  : لغة العقل [نص مطبوع] 
كريم.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (وادي زم : مطبعة أبو أية) .- 1

مج. (318 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 26 سم
هوامش ص. 315-317 .- إق 2018MO4857.- ردمك -978-9920-36

581-9
علم النفس

612.115 2018-1211
مواديلي، مريم

كيف أراقب عالجي المضاد لتختر الدم؟ [نص مطبوع] :
مضاد فيتامين هـ (Anti vitamine K) : دفتر المتابعة الخاص
بالمرض / د. مواديلي مريم.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (مراكش :
المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (غير مرقم) : غالف مزين؛

15 سم
إق 2018MO1827.- ردمك 978-9920-35-553-7

أمراض القلب والشرايين

614.15 2018-1212
كسيم، سليم

رسائل من طبيب نفسي [نص مطبوع] : المعتقدات السائدة
بين الطب النفسي الحديث والدين / كسيم سليم.- [د.م.] : [دار

القلم]، 2018.- 1 مج. (107 ص.)؛ 20 سم
ببليوغرافيا ص. 102-107 .- إق 2018MO4922.- ردمك -978-9920

36-603-8
الطب النفسي

615.82 2018-1213
جي وو، بارك

/ Su Jok for everybody = [نص مطبوع] سو جوك للجميع
بارك جي وو؛ ترجمة مروان بنباضرييف.- مراكش : مؤسسة آفاق
للدراسات والنشر واالتصال، 2018.- 1 مج. (128 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم.- (طب بديل)
إق 2018MO3981.- ردمك 9789954618370

المعالجة بالسوجوك

616.8 2018-1214
كرماج، نعيمة

األمراض النفسية بين الطب والمعتقدات [نص مطبوع] /
نعيمة كرماج.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : مطبعة البصيرة)

.- 1 مج. (105 ص.) : غالف مزين؛ 20 سم
إق 2018MO5207.- ردمك 978-9920-36-698-4

أمراض نفسية

616.89 2018-1215
معهد اإلسالمية.  والشؤون  األوقاف  وزارة  المغرب. 
المرشدين والمرشدات لتكوين األئمة  السادس  محمد 
كراسة عناصر عن الصحة النفسية [نص مطبوع] : لفائدة
الطلبة المرشدين / وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية. جامعة
المرشدين األئمة  لتكوين  السادس  محمد  معهد  القرويين. 
والمرشدات.- الرباط : منشورات معهد محمد السادس لتكوين
األئمة المرشدين والمرشدات، 2018 (دار أبي رقراق للطباعة و

النشر).- 1 مج. (87 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2017MO5463.- ردمك 9789954794142

الصحة النفسية

616.97920964 2018-1216
مجدول، بوشعيب

ومسارات الشباب   : مطبوع]  [نص  واإليديولوجيا  المرض 
التعايش مع السيدا بالمغرب / بوشعيب مجدول.- أكادير : كلية
: غالف اإلنسانية، 2018.- 1 مج. (342 ص.)  والعلوم  اآلداب 

مزين؛ 24 سم
إق 2018MO0386.- ردمك 978-9954-508-65-7

متالزمة العوز المناعي المكتسب - - وقاية ومكافحة - - المغرب

617.952 2018-1217
أبو فراس، عبد اللطيف

طب وجراحة التجميل [نص مطبوع] / عبد اللطيف أبو فراس.-
والوراقة المطبعة   : [د.ن.]، 2018 (مراكش   : [د.م.]  ط. 2.- 

: غالف مزين؛ 21 سم .- 1 مج. (180 ص.)  الوطنية) 
إق 2018MO4331.- ردمك 978-9920-36-423-2

جراحة التجميل

618 2018-1218
البحراوي، عبد اللطيف

اللطيف عبد   / مطبوع]  [نص  الصحي  ومرشدها  المرأة 
البحراوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (139 ص.) : غالف

مزين
إق 2018MO1101.- ردمك 9789920352680

المرأة

العلوم الهندسية و العمليات ذات العالقة 620

627.0964 2018-1219
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= مطبوع]  [نص  بالمغرب  والتنمية  المائي  التراث 
Patrimoine hydraulique et développement au Maroc
/ تنسيق علي بنطالب، عزيز بن الطالب، مصطفى أعفي.- الرباط
للثقافة األمازيغية، 2018.- 1 مج. (44-420 الملكي  المعهد   :
ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (منشورات المعهد الملكي للثقافة

األمازيغية : سلسة الندوات والمناظرات؛ 51)
إق 2018MO2448.- ردمك 978-9920-35-903-0

التنمية - - المغرب

الزراعة 630

636.1 2018-1220
معرض الفرس للجديدة (10؛ 2017؛ الجديدة)

معرض الفرس للجديدة من 17 إلى 22 أكتوبر 2017
الدراسي في اليوم  أعمال   : [نص مطبوع]  العاشرة  الدورة 
موضوع تربية واستعماالت الفرس بين الماضي والحاضر / نظمته
جمعية معرض الفرس.- الجديدة : جمعية معرض الفرس، 2018.-

1 مج . (76 ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO3901.- ردمك 978-9954-737-06-4

الفروسية - - الثقافة المغربية - - معرض

اإلدارة و الخدمات المساعدة 650

657 2018-1221
فضل المولى عبد الوهاب حماد، محمد

المختصر في نظم المعلومات المحاسبية [نص مطبوع] :
مفهوم و تطوير / محمد فضل المولى عبد الوهاب حماد.- القاهرة
الكبرى؛ اإلسكندرية ؛الدار البيضاء : منشورات دار لوتس للنشر

الحر، 2018.- 1 مج. (80 ص.)
إق 2018MO5428.- ردمك 978-9920-790-50-5

657 2018-1222
المشاركات : في ظل معيار  التقارير المالية [نص مطبوع] 
اإلسالمية / محمد فضل المولى عبد الوهاب حماد.- القاهرة, الدار
البيضاء : دار لوتس للنشر الحر، 2018.- 1 مج. (101 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2018MO5971.- ردمك 978-9920-790-83-3

التقارير المالية - - البالد العربية

658.11 2018-1223
بنعبد الله، عبد الرحيم

حضور المقاولة في ثقافة النادي الجراري [نص مطبوع] /
عبد الرحيم بنعبد الله.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : مطبعة
المعارف الجديدة) .- 1 مج. (131 ص.) : غالف مزيّن؛ 24 سم

إق 2018MO4557.- ردمك 9789920364935
تدبير المقاوالت

658.31 2018-1224
التصميم المديري الجهوي للتكوين المستمر [نص مطبوع]
: لجهة الرباط-سال-القنيطرة : نتائج التشخيص و برمجة التكوين.-
الرباط : جهة الرباط سال القنيطرة، 2018.- 1 مج. (118 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO2480.- ردمك 978-9920-35-926-9

التكوين المستمر

658.45 2018-1225
المريني، أحمد

اإلتصال المؤسساتي بالمغرب [نص مطبوع] : نحو إتصال
تدبيري / أحمد المريني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (تطوان : مكتبة
البديع للطباعة للنشر) .- 1 مج. (121 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم
إق 2018MO3646.- ردمك 978-9920-9625-5-1

التواصل المؤسساتي - - المغرب

659.1 2018-1226
القبلي، كريمة

سيميوطيقا األهواء والخطاب اإلشهاري [نص مطبوع] :
البنية والداللة / كريمة القبلي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج.

(264 ص.)
إق 2018MO3184.- ردمك 978-9920-36-131-6

الخطاب اإلشهاري

الصناعات الستخدامات محددة 680

686.20964 2018-1227
جمعية متقاعدي التعليم لجهة مراكش آسفي

تاريخ وآفاق / جمعية  : الطباعة في المغرب [نص مطبوع] 
متقاعدي التعليم لجهة مراكش آسفي.- [د.م.] : [منشورات جمعية
التعليم لجهة مراكش آسفي]، 2018.- 1 مج. (154 متقاعدي 
ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (منشورات جمعية متقاعدي التعليم

لجهة مراكش آسفي؛ 3)
إق 2018MO4534.- ردمك 9789920364799

الطباعة - - تاريخ - - المغرب

686.36 2018-1228
السعيد، مصطفى

نسخ وتسفير وترميم الكتب السماوية المقدسة الثالث
المغرب الكريم في  والقرآن  واإلنجيل  التوراة   : [نص مطبوع] 
واألندلس / السعيد مصطفى.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط :
دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع) .- 1 مج. (154 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
إق 2018MO2919.- ردمك 978-9920-36-069-2

ترميم الكتب - - نسخ وتسفير

الفنون 700
الفنون 700

700.4552 2018-1229
بلهيبة، ياسر (1976-....

في قراءة   : مطبوع]  [نص  كإشكالية  الراقص  الجسد 
سوسيولوجيا الجسد الراقص من خالل تجربة الكريغرافي توفيق
ازديو. 1 / ياسر بلهيبة،توفيق ازديو.- [د.م.] : فضاء آدم، 2018
(مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (160 ص.)؛ 21

سم
إق 2018MO1343.- ردمك 9789920950725

الكريغرافي - - سوسيولوجيا

فن المدن و المناظر الطبيعية 710

711 2018-1230
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إعداد المجال وآفاق التنمية في المغرب [نص مطبوع] =
Aménagement  de  l'espace  et  perspectives  de
بوزيد؛ أسماء نسيبة  تنسيق   /  développement au Maroc
بوعوينات؛ محمد سرتو.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : مطبعة
الريشة) .- 1 مج. (148-51 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (دفاتر

البحث الجغرافي؛ 2)
إق 2018MO3921.- ردمك 9789920363259

التنمية المستدامة - - المغرب

العمارة (الهندسة المعمارية) 720

727.0964 2018-1231
البركة، محمد

مدرسة سماط العدول بمكناس [نص مطبوع] : إضاأت من
تاريخ معلمة مرينية ومنارة تعليمية ق.8 ه./14 م. / محمد البركة؛
تصدير فريد األنصاري.- مكناس : رابطة مجودي القرآن العظيم،

2018.- 1 مج. (120 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO1306.- ردمك 978-9920-35-337-3

مدرسة سماط العدول - - مكناس - - المغرب

النحت و الفنون التشكيلية 730

730 2018-1232
بوركة، عزالدين

الفن التشكيلي في المغرب [نص مطبوع] : من البدء إلى
الحساسية / عز الدين بوركة. الجزء األول.- [بني مالل] : مؤسسة
مزين.- : غالف  (163 ص.)  مج.   1 الثقافية، 2018.-  الموجة 

(مقاربة)
بيبليوغرافيا .- إق 2017MO1174.- ردمك 978-9954-39-808-1

الفنون التشكيلية - - المغرب

الرسم و الفنون الزخرفية 740

741.5 2018-1233
مادون، محمد

/ ذ. محمد : كاريكاتير  نزيف الندوب العارية [نص مطبوع] 
مادون.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرشيدية : مطبعة الودغيريون)

.- 1 مج. (100 ص.)؛ 10 سم
إق 2018MO0077.- ردمك 978-9954-9875-0-6

فن الكاريكاتور

741.50964 2018-1234
الحيسن، إبراهيم (1967-....)

الكاريكاتير في المغرب [نص مطبوع] : السخرية على محك
ابراهيم الحيسن؛ تقديم بوشعيب الضبار.- طنطان : الممنوع / 
جمعية أصدقاء متحف الطنطان، 2018.- 1 مج. (150 ص.)؛ 24

سم
إق 2018MO5440.- ردمك 9789920367660

فن الكاريكاتير

747.30964 2018-1235
السايب، خالد

التوريق المغربي في الفن الزخرفي [نص مطبوع] / خالد
السايب.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (204 ص.) : غالف

مزين؛ 31 سم

إق 2017MO3958.- ردمك 978-9954-99-395-8
الزخرفة المعمارية - - المملكة المغربية

التصوير الفوتوغرافي و الصور
الفوتوغرافية

770

770 2018-1236
الزاهي، فريد (1960-....)

/ : وقائع وتحوالت  من الصورة إلى البصري [نص مطبوع] 
فريد الزاهي.- الدار البيضاء : المركز الثقافي للكتاب، 2018.- 1

مج. (384 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2017MO3018.- ردمك 9789954705056

الصورة

770 2018-1237
بارث، روالن

العلبة النيرة [نص مطبوع] : مذكرة حول الفوتوغرافيا / روالن
بارث؛ ترجمة إدريس القري.- بني مالل : فالية، 2018.- 1 مج.

(179 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO5131.- ردمك 9789954764008

مذكرة - - فوتوغرافيا

779 2018-1238
العتيبة، مانع سعيد

الرائق من الصور واألشعار في مانع بن مانع الالئق [نص
مطبوع] : 16-11-2018 : في الذكرى األولى لميالده السعيد /
مانع سعيد العتيبة.- فاس : المركز األكاديمي للثقافة والدراسات
: (فاس  والخليجية، 2018 2018  أوسطية  والشرق  المغاربية 
مطبعة آنفو-برانت) .- 1 مج. (160 ص.) : غالف مزين؛ 30 سم

إق 2018MO5462.- ردمك 978-9954-9518-2-1
مانع بن مانع الالئق - - صور

الموسيقى 780

780.964 2018-1239
بنرسول، مصطفى

الثقافة جوانب  على  إطاللة   : مطبوع]  [نص  رسالة  للنغم 
الموسيقية والتربية الفنية / مصطفى بنرسول.- الرباط : جمعية
رباط الفتح للتنمية المستديمة، 2018.- 1 مج. (311 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
إق 2018MO1159.- ردمك 978-9920-35-294-9

الثقافة الموسيقية

782 2018-1240
المتيوي، عمر

Nuba = نوبة االستهالل [نص مطبوع] : تاريخ،تدوين، تحليل
Al-Isthlal : historique, analyse et transcription / تأليف
الرباط : الجراري، محمد قطاط.-  تقديم عباس  المتيوي؛  عمر 
أكاديمية المملكة المغربية، إق 2018.- 1 مج. (502 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم.- (سلسلة التراث)
إق 2018MO4245.- ردمك 9789954556030

الموسيقى األندلسية

782.430964 2018-1241
بن عبد الجليل، عبد العزيز

المغرب في المؤتمر األول للموسيقى العربية بالقاهرة،
1932 [نص مطبوع] / عبد العزيز ابن عبد الجليل.- الرباط : دار
األمان، 2018.- 1 مج. (151 ص.) : مص.، غالف مص.؛ 24 سم

إق 2017MO5389.- ردمك 978-9954-701-54-6
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الفرق الموسيقية

789.2 2018-1242
البوعالمي القادر اإلدريسي  الخبزاوي، محمد بن عبد 

(كان حيا سنة 1267هـ)
الصافنات األجياد في  يتيمة  العباد في  نزهة خواطر 
المعدة للجهاد [نص مطبوع] / محمد بن عبد القادر بن عثمان
بن عبد الله الخبزاوي اإلدريسي الحسني؛ تقديم وتحقيق محمد
سعيد حنشي.- [د.م.] : جمعية معرض الفرس، 2018.- 1 مج.

(568 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO3973.- ردمك 978-9954-737-07-1

الفروسية والسبق والرماية

فنون التسلية و الترويح 790

790.138 2018-1243
بطان، أحمد

متعة القراءة [نص مطبوع] : أسرار ومفاتيح / أحمد بطان.-
الدار البيضاء : وراقة المصلى، 2018.- 1 مج. (78 ص.)؛ 22 سم

إق 2018MO0907.- ردمك 9789920351966
القراءة

791.43 2018-1244
المسعودي، بوشعيب (1957-....)

الثقافة الطبية في السينما [نص مطبوع] : من خالل عينة
من األفالم / بوشعيب المسعودي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1

مج. (179 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO4162.- ردمك 978-9954-9559-9-4

سينما

791.43 2018-1245
عناب، جميلة

التلقي من األدب إلى السينما [نص مطبوع] / جميلة عناب .-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (136 ص.)؛ 21 سم

إق 2018MO0636.- ردمك 978-9954-722-63-3
سينما

791.43 2018-1246
محقق، نور الدين (1960-....)

سينما الحداثة والتعبير الجمالي [نص مطبوع] : قراءات في
السينما المغربية / نور الدين محقق.- الدار البيضاء : إديسيون
بلوس، 2018 (مطبعة النجاح الجديدة).- 1 مج. (85 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO0780.- ردمك 978-9954-699-15-7

النقد السينمائي - - المغرب

791.43 2018-1247
واكريم، عبد الكريم

سينمات عالمية : أفالم ومخرجون [نص مطبوع] : قراءات في
: [د.ن.]، 2018 الكريم واكريم.- [د.م.]  / عبد  تجارب مغايرة 
مزيّن غالف   : مج.(123 ص.)   1  -. أخوين)  سليكي   : (طنجة 

24 سم باأللوان؛ 
إق 2017MO4834.- ردمك 978-9954-722-31-2

السينما المغربية

791.43 2018-1248
مصطفى المسناوي ناقدا سينمائيا [نص مطبوع].- طنجة :
سليكي أخوين، 2018.- 1 مج. (254 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم

إق 2018MO3434.- ردمك 9789920720199
السينما

791.43 2018-1249

Le silnece dans le = [نص مطبوع] الصمت في السينما
cinéma.- [د.م.] : نادي إيموزار للسينما، 2018.- 1 مج. (141-

75 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO4569.- ردمك 978-9954-9418-6-7

سينما

791.4309 2018-1250
دراسي) يوم  (أعمال  السابع  للفن  إيسوراف  جمعية 

أكادير) (2017؛ 
: من صناعة [نص مطبوع]  السينما األمازيغية والجمهور 
الفرجة إلى تشكل المتلقي : أعمال يوم دراسي / نظمته جمعية
إيسوراف للفن السابع بشراكة مع كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
السينمائي والتحليل  للكتابة  المهنية  اإلجازة  أكادير،[شعبة] 
والسمعي البصري سنة 2017.- أكادير : جمعية إيسوراف للفن

السابع، 2018.- 1 مج. (74 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO0831.- ردمك 9789920708005

الفن السابع - - السينما األمازيغية - - الجمهور - - المغرب

791.430964 2018-1251
بوخصيبي، نور الدين

مسافات اللعب والوهم [نص مطبوع] : قراءات في السينما
المغربية / نور الدين بوخصيبي.- تمارة : كلمات للنشر والطباعة

والتوزيع، 2018.- 1 مج. (104 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2018MO5544.- ردمك 978-9920-9682-2-5

السينما المغربية

791.430964092 2018-1252
سيجلماسي، أحمد

أحمد  / مطبوع]  [نص  السينمائي  المغرب  من  وجوه 
سيجلماسي.- الدار البيضاء : النادي السينمائي لسيدي عثمان،

2018.- 1 مج. (64 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2018MO2187.- ردمك 9789920357494

المغرب

791.437 2018-1253
بنعزيز، محمد (1968-....)

كيف تعلمت السينما ؟ [نص مطبوع] : وصفة األفالم والكتب /
محمد بنعزيز.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : مطبعة البيضاوي)

.- 1 مج. (137 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2018MO1074.- ردمك 978-9954-593-41-7

السينما

792.01 2018-1254
قناني، لحسن

[نص والفكر  الفن  وجدلية  والفلسفة  المسرح  حوار 
مطبوع]. الجزء الثاني، اختالف الذات وتماثل الصفات / لحسن
قناني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (وجدة : مطبعة األندلس) .- 1 مج.
(193 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (سلسلة الكوميديا

الصادمة؛ 15/2018)
إق 2017MO4457.- ردمك 978-9954-99-563-1

المسرح - - فلسفة

792.0232 2018-1255
شريط، سنوسي

المخرج والنص المسرحي [نص مطبوع] : من التصور إلى
للنشر والصناعات : مقاربات  اإلنجاز / سنوسي شريط.- فاس 

الثقافية، 2018.- 1 مج. (67 ص.) : غالف مص.؛ 21 سم
.- إق 2018MO2608.- ردمك -978-9954 ببليوغرافيا: ص. 66-62 

751-74-9
اإلخراج المسرحي

792.071164 2018-1256
ملواني، لحسن
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المسرح المدرسي [نص مطبوع] : مسرحة النصوص : لماذا
المبدعين جامعة   : البيضاء  الدار  ملواني.-  لحسن   / وكيف؟ 
المغاربة، 2018.- 1 مج. (134 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20

سم
إق 2018MO3410.- ردمك 978-9954-710-27

العروض المسرحية - - المغرب

796 2018-1257
السمغولي، عبد الكريم

لكل الرياضيين [نص مطبوع] / عبد الكريم السمغولي.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (غير مرقم)

إق 2018MO0300.- ردمك 97899203520631
الرياضة - - فوائد الرياضة

796 2018-1258
الوزاني اإلبراهيمي، عبد الرزاق

اإلنجاز تحسين  في  الرياضي  النفس  علم  أهمية 
والمردودية [نص مطبوع] : المحددات النفسية لإلنجاز : مقاربة
l'importance de la psychologie du sport dans = نظرية
l'optimisation de la performance / عبد الرزاق الوزاني
اإلبراهيمي. 1.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (131 ص.).-

(مدخل في علم النفس الرياضي)
إق 2018MO3313.- ردمك 9789920361873

علم النفس الرياضي

796.33 2018-1259
فؤاد، عبد اللطيف ناجم

من ذكريات حي كاسطور الكروية بمراكش [نص مطبوع] /
: (مراكش  [د.ن.]، 2018   : [د.م.]  فؤاد.-  ناجم  اللطيف  عبد 

(111 ص.)؛ 21 سم مج.   1  -. الوطنية)  والوراقة  المطبعة 
إق 2018MO3185.- ردمك 978-9920-36-132-3

الذاكرة الكروية - - مراكش

796.334 2018-1260
سالم، بلخير

كأس العرش...تاريخ لقب ملكي [نص مطبوع] : من الثورة
بلخير.- / سالم   2018-1946 : الرياضية  الثروة  إلى  النضالية 
-.(Maroc impression مج. بلخير، 2018 (1  [د.م.] : سالم 

(521 ص.) : غالف مزين؛ 30 سم
ببليوغرافيا ص. 341 .- إق 2015MO3348.- ردمك -978-9954-36

256-3
كرة القدم - - المغرب

796.3340964 2018-1261
الفياللي، محمد (1945-....)

مذكراتي [نص مطبوع] / محمد الفياللي.- وجدة : تعاونية زيري
للنشر واإلشهار، 2018.- 1 مج. (145 ص.) : غالف مزين، صور؛

20 سم
إق 2018MO2470.- ردمك 978-9920-35-920-7

النوادي الرياضية - - المغرب

798.2 2018-1262
الفقير، شاهين الزيني

الرمح ولعب  الفروسية  الفنون في  المخزون ألرباب 
المعروف الزيني،  لشاهين  : مخطوط  [نص مطبوع]  وبنودها 
بالمذهب والشهير بالفقير / شاهين الزيني؛ دراسة وتحقيق الدكتور
حميد الفرخ.- الرباط : دار القلم، 2018.- 1 مج. (434 ص.)؛ 24

سم
بيبليوغرافيا : ص 409-424.- في األصل، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه
في التاريخ، جامعة ابن طفيل،2016 .- إق 2018MO0709.- ردمك -978

9920-141-6
الفروسية

798.2 2018-1263
تيالني، عبد العزيز (1950-....)

خدمة في  التاريخ  زكوطة  مهرجان  في  الفروسية   
التنمية البشرية [نص مطبوع] : تاريخ الفروسية بقبائل كيش
بالتاريخ المعقلية ذات األصول الصحراوية، والمعتزة  الشراردة 
العلوي المجيد / د.عبدالعزيز التليد في ركاب العرش  المغربي 
تيالني، د خالد غاوش.- الرباط : الرباط نت، 2018.- 1 مج. (127

ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO2083.- ردمك 978-9920-35-684-8

الفروسية - - تاريخ

798.24 2018-1264
الكزولي، محمد

التبوريدة [نص مطبوع]. 2 : جمالية التراث في عراقة طرقه /
عزيزة بوعبيد، محمد الكزولي.- [د. ن.] : [د. م.]، 2018.- 1 مج.

(143 ص.)؛ 29 سم
إق 2018MO0357.- ردمك 798-9954-9888-8-6

فن التبوريدة - - المغرب

798.24 2018-1265
الكزولي، محمد

التراث الئحة  ضمن  التبوريدة  تراث  إدراج  مشروع 
العالمي [نص مطبوع] / عزيزة بوعبيد، محمد الكزولي.- [د. ن.]

: [اليونيسكو]، 2018.- 1 مج. (143 ص.)؛ 29 سم
إق 2018MO0356.- ردمك 978-9954-8889-7-9

فن التبوريدة - - المغرب

اآلداب والبالغة 800
اآلداب والبالغة 800

800.92 2018-1266
المجاطي، علي بن أحمد زكي

رحلتي [نص مطبوع] : سيرة ذاتية / علي زكي المجاطي.- [د.م.]
: علي زكي، 2018.- 1 مج. (270 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم

إق 2018MO2927.- ردمك 9789920360746
سيرة ذاتية

801.93 2018-1267
عيادي، خالد

الفلسفية والمفاهيم : األسس  جمالية التلقي [نص مطبوع] 
اإلجرائية / خالد عيادي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (167

ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
بيبليوغرافيا ص. 155-165 .- إق 2018MO0994.- ردمك -978-9920

35-243-7
األدب - - فلسفة

802 2018-1268
الشبة، محمد

منهجية الكتابة اإلنشائية الفلسفية [نص مطبوع] / محمد
الشبة.- قنيطرة : القرويين للنشر والتوزيع، 2018.- 1 مج. (305

ص.) : غالف ملون؛ 24 سم
إق 2018MO5455.- ردمك 978-9920-9601-5-1

الفلسفة - - المناهج الفلسفية - - اللغة - - االدب - - الثقافة

802 2018-1269
حاجبي، نزيه

قضايا وشجون [نص مطبوع] : صراع العلم وسلطة الواقع :
/ نزيه المزاج...شيء من الحب...  الفكر...شيئ من  شيء من 
حاجبي.- مراكش : مكتبة المعرفة، 2018.- 1 مج. (124 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO4813.- ردمك 978-9920-9544-5-7

اآلداب - - كتابات مختلفة - - متفرقات

802.85 2018-1270
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العنوز، محمد ((1981-....))
تدريس األدب الرقمي بالجامعات [نص مطبوع] : ثقافته-
وسائطه / د.محمد العنوز.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرشيدية :

مطبعة الجنوب) .- 1 مج. (100 ص.)؛ 25 سم
إق 2018MO1263.- ردمك 978-9920-35-326-7

التكنولوجيا الحديثة

802.85 2018-1271
نحن والثقافة الرقمية [نص مطبوع] / إشراف زهور كرام.-
[الرباط] : روابط رقمية منشورات دار األمان، 2018 (الرباط؛
: غالف مزين؛ 24 سم.- ( 192 ص.)  األمنية.- 1 مج.  مطبعة 

: سلسلة معرفية علمية رقمية محكمة؛ 1) (روابط رقمية 
إق 2017MO0653.- ردمك 9789954395844

األدب الرقمي

807 2018-1272
البوعزاوي، خديجة

تدريسية النص األدبي في ضوء القراءة المنهجية [نص
مطبوع] : مستوى الثانوي التأهيلي / خديجة البوعزاوي.- فاس :
مقاربات للنشر والصناعات الثقافية، 2018.- 1 مج. (137 ص.) :

غالف مزين؛ 21 سم.- (ديداكتيك)
ردمك  -.2018MO2609 إق   - .  134-131 ص.  ليوغرافيا  ب ي ب

9789954751756
النص األدبي - - دراسة

808 2018-1273
جليل، خيرة

/ خيرة التوثيق [نص مطبوع]  التطبيق وإشكالية  جمالية 
جليل.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (213 ص.) : غالف مزين؛

24 سم
إق 2017MO4890.- ردمك 9789954999189

توثيق المصادر - - كتابة البحوث -

808.257 2018-1274
العاقل، أنس

الدراماتورجيا والتحليل الدراماتورجي [نص مطبوع] / د.
: [طنجة]  الخليلي.-  العزيز  عبد  الغالف  نصميم  العاقل؛  أنس 
RSR)  2018  ، فرجة ل ا ت  سا ا ر د ل ي  ل و د ل ا ز  ك مر ل ا
Communication).- 1 مج. (126 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم.-

(منشورات المركز الدولي لدراسات الفرجة؛ 54)
إق 2018MO4407.- ردمك 978-9954-514-40-5

الدراماتورجيا

808.5 2018-1275
العمقي، حديفة بن عبد العزيز

أسرار اإللقاء الرائع وقوة الثقة بالنفس [نص مطبوع] /
العزيز العمقي.- [د.م.] : مؤسسة صناع القرار حديفة بن عبد 
الدولية، 2018 (مطبعة صناعة الكتاب).- 1 مج. (158 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO1375.- ردمك 978-9920-35-366-3

منهجية اإللقاء

808.831 2018-1276
شاموازو، باتريك

: La matière de l'absence = [نص مطبوع] مادة الغياب
رواية / باتريك شاموازو.- الدار البيضاء : دار توبقال، 2018.- 1
مج. (286 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (نصوص أدبية)

إق 2018MO4499.- ردمك 978-9954-694-04-6
األدب الفرنسي - - رواية

809.03 2018-1277

األدب الرقمي والمكتبات الرقمية [نص مطبوع] / تنسيق و
إعداد لكبير الشميطي، عبد الفتاح شهيد، عمو عسو، أحمد دكار،
و التربية  لمهن  الجهوي  المركز  من طرف  نشر  بدوح؛  حسن 
التكوين، كلية المتعددة التخصصات بخريبكة.- بني مالل : المركز
الجهوي لمهن التربية و التكوين، 2018.- 1 مج. (225 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO1714.- ردمك 978-9920-35-507-0

األدب الرقي

810 األدب العربي

810 2018-1278
 ابن شريفة، محمد

األعمال الكاملة ألبي المطرف ابن عميرة (658 ه) [نص
مطبوع] / محمد ابن شريفة؛ تقديم أحمد عبادي.- ط. ثانية مزيدة
الدراسات للعلماء مركز  الرابطة المحمدية   : الرباط  ومنقحة.- 
واألبحاث وإحياء التراث، 2018.- 1 مج. (450 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم.- (نوادر التراث؛ 31)
إق 2017MO4193.- ردمك 978-9954-619-78-0

المقامات األدبية

810 2018-1279
الموذن، محمد

شرود سياسي [نص مطبوع] : عشية القبض على عمر دهكون
/ محمد الموذن.- طنجة : سليكي أخوين، 2018.- 1 مج. (102

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO2720.- ردمك 978-9954-722-94-7

رواية - - أدب العربي

810 2018-1280
الوهابي، عدنان (1982-....)

الله عبد  : سيدي  [نص مطبوع]  المغربي  التراث  حفريات 
المرابط الترغي : منارة علم و نبع أفضال / عدنان الوهابي.- طنجة
: سليكي إخوان، 2018.- 1 مج. (190 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم
إق 2018MO2132.- ردمك 978-9954-722-79-4

التراث المغربي

810 2018-1281
حامد الله، عبد الرحيم

قراءة النص السردي لعبد الفتاح كيليطو [نص مطبوع] /
عبد الرحيم حامد الله.- تطوان : مكتبة سلمى الثقافية، 2018
(مكتبة سلمى العربي).- 1 مج. (148 ص.).-  الخليج  (مطبعة 

كتب؛ 148) الثقافية. 
إق 2019MO0013.- ردمك 9789954728321

السرد

810 2018-1282
زنيبر، محمد (1993-1925)

األعمال األدبية الكاملة [نص مطبوع] / محمد زنيبر؛ [تقديم
محمد مصطفى القباج].- الرباط : دار أبي رقراق، 2018.- 2 مج.

(529، 541 ص.) : غالف مص.؛ 24 سم.- (إبداعات)
إق 2018MO3975إق 2018MO3974.- ردمك -978-9920-9599-5

7.- ردمك 978-9920-9599-4-0
المسرح

810 2018-1283
فكري، محمد

: [د.م.]  فكري.-  محمد   / مطبوع]  [نص  أين؟  إلى  أخالقنا 
[د.ن.]، 2018 (مكناس : مطبعة سجلماسة) .- 1 مج. (34 ص.)؛

20 سم
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إق 2018MO5884.- ردمك 9789920981606
األدب العربي

810 2018-1284
ملتقى عيون األدب العربي (الدورة التاسعة؛ 2018)

األدب المقاوم في القارة اإلفريقية [نص مطبوع] : دورة
الشيخ سيدي المختار الكنتي / ملتقى عيون األدب العربي، الدورة
التاسعة، أبريل 2018؛ [نشر] جمعية النجاح للتنمية اإلجتماعية.-
العيون؛ مراكش : جمعية النجاح للتنمية مؤسسة آفاق، 2018.- 1
مج. (608 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (سلسلة معارف أدبية)

إق 2018MO1946.- ردمك 978-9954-467-90-9

810 2018-1285
دراسات أدبية وحضارية [نص مطبوع] / عبد المالك الشامي.-
فاس : مجموعة البحث في اإلبداع والدراسات المغاربية والشرق
أوسطية والخليجية، 2018 (مطبعة آنفو-برانت).- 1 مج. (121

ص.)
إق 2018MO4705.- ردمك 97-000008-9920-9714-1-6

األدب العربي

810 2018-1286
األعمال الكاملة ألبي المطرف ابن عميرة (658 ه) [نص
مطبوع] / دراسة وتحقيق األستاذ الدكتور محمد ابن شريفة؛ تقديم
أحمد عبادي.- الرباط : الرابطة المحمدية للعلماء مركز الدراسات
واألبحاث وإحياء التراث، 2018.- 6 مج. : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم.- (نوادر التراث؛ 31)
ردمك  -.2017MO4190 2017MO4191إق  2017MO4192إق  إق 
3-77-619-9954-978.- ردمك 3-77-619-9954-978.- ردمك -978
3-77-619-9954.- ردمك 6-76-619-9954-978.- ردمك -978-9954

619-75-9
المقامات األدبية

810 2018-1287
: تصورات ورؤى   : [نص مطبوع]  العربية  النسائية  الكتابة 
/ تنسيق جمال النسائي 2018  العربي لإلبداع  الملتقى  أشغال 
بوطيب.- فاس : مقاربات للنشر والصناعات الثقافية، 2018.- 1

مج. (126 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (دراسات)
إق 2018MO1330.- ردمك 978-9954-751-47-3

الكتابات النسائية

810 2018-1288
محاضرات اليوسي [نص مطبوع] : رحلة في أدب رفيع و بحث
عن أثر في بهجة المجالس / أحمد المريني.- [د.م.] : [د.ن.]،
2018 (تطوان : مكتبة البديع للطباعة و النشر) .- 1 مج. (72

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO3645.- ردمك 978-9920-9625-4-4

محاضرات - - الحسن اليوسي

810 2018-1289
أعمال دراسات في   : [نص مطبوع]  البيبليوغرافي  الكائن 
محمد يحيى قاسمي / تنسيق جمال بوطيب.- فاس : منشورات
(دراسات سم.-   24 ص.)؛   244) مج.   1  -.2018 مقاربات، 

وأبحاث)
إق 2018MO1096.- ردمك 978-9954-751-40-4

األدب العربي

810.009 2018-1290
جامعة موالي اسماعيل. الكلية متعددة التخصصات. ندوة

وطنية (2015؛ الرشيدية)
محمد العالمة  كتابات  في  والبالغي  األدبي  الخطاب 
الوطنية الندوة  أعمال   : مطبوع]  [نص  اإلفراني  الصغير 
المنعقدة بالكلية متعددة التخصصات بالرشيدية يومي 11-12 نونبر
2015 / مجموعة من الباحثين.- الرشيدية؛ مكناس : الكلية متعددة
التخصصات جامعة موالي اسماعيل، 2018.- 1 مج. (404 ص.)؛

24 سم

إق 2017MO4153.- ردمك 978-9954-99-708-6
األدب العربي - - تاريخ ونقد - - المغرب

810.009 2018-1291
فراح، محمد

األدب وجماليات التلقي [نص مطبوع] / محمد فراح.- [د.م.] :
إيديسيون بلوس، 2018 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح) .- 1 مج.

(101 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO5712.- ردمك 9789954699324

األدب العربي - - نقد

810.009 2018-1292
األدب المقارن والهويات المتحركة [نص مطبوع] : (أدب
La  littérature  comparée  et  les  = والمنفى)  الهجرة 
identités mouvantes : (littérature de l'immigration et
de l'exil) / تنسيق فاتحة الطايب، إدريس اعبيزة.- الرباط : كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2018.- 1 مج. (271-224 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم.- (ندوات ومناظرات؛ 191)
إق 2018MO2377.- ردمك 978-9954-701-84-3

األدب المقارن

810.2 2018-1293
الوسيع، أحمد

: [د.م.]  الوسيع.-  أحمد   / [نص مطبوع]  نفحات من القلب 
[د.ن.]، إق 2018 (أكادير : مطبعة قرطبة) .- 1 مج. (91 ص.) :

غالف مزين؛ 21 سم
إق 2018MO3397.- ردمك 978-9920-36-209-2

810.7 2018-1294
بوعلي، عبد الرحمن 1954-....

دراسات وأبحاث في األدب المغربي الحديث [نص مطبوع]
/ عبد الرحمن بوعلي.- وجدة : منشورات كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية، 2018.- 1 مج. (282 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة بحوث

ودراسات؛ 18)
إق 2018MO5079.- ردمك 978-9954-689-18-9

األدب العربي - - المغرب

810.7 2018-1295
عمار، حسن

ديدكتيك الكتابة السردية [نص مطبوع] : السرديات الداللية
ومهارة إنتاج نص سردي / حسن عمار، محمد نجيب.- الرباط : دار

أبي رقراق، 2018.- 1 مج. (230 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO0093.- ردمك 9789920350068

الكتابة السردية

810.8 2018-1296
الثقافة. قطاع  واالتصال.  الثقافة  وزارة  المغرب. 

البيضاء-سطات) (الدار  الجهوية  المديرية 
الحنين إلى المستقبل [نص مطبوع] : كتاب تكريمي لسعيد
يقطين : الدورة العاشرة للمعرض اإلقليمي للكتاب من 29 مارس
إلى 04 أبريل 2018 برشيد / المملكة المغربية، وزارة الثقافة
واالتصال قطاع الثقافة، المديرية الجهوية الدارالبيضاء سطات.-
سطات : منشورات المديرية االقليمية للثقافة، 2018.- 1 مج.

(269 ص.)؛ 23 سم
إق 2018MO0353.- ردمك 978-9954-724-03-3

األدب الشعبي العربي - - المغرب

810.9 2018-1297
إكيدر، عبد الرحمان

حداثة التجريب في األدب المغربي الحديث [نص مطبوع] /
عبد الرحمان أكيدر.- فاس : مقاربات للنشر والتوزيع، 2018.- 1

مج. (125 ص.)؛ 24 سم.- (دراسات)
ببليوغرافيا ص. 123 .- إق 2018MO3746.- ردمك -978-9920-9608

6-1
األدب المغربي
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810.9 2018-1298
البختي، جمال عالل

: وتربية  وإبداع  : مسيرة بحث  مدارات األدب [نص مطبوع] 
أعمال اللقاء التكريمي للدكتور محمد المعلمي المنظم بتطوان
في 21 رمضان 1438؛ إعداد وتنسيق جمال عالل البختي.- تطوان
: مكتبة التواصل، 2018.- 1 مج. (180 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم.- (سلسلة تكريم رجاالت العلم واألدب؛ 6)
إق 2018MO0205.- ردمك 9789954988909

األدب العربي - - تاريخ ونقد - - المغرب

810.9 2018-1299
الشميطي، لكبير

النقل استراتيجية   : مطبوع]  [نص  األدبي  النص  ديدكتيك 
الديدكتيكي وآليات بناء المعنى بالتعليم الثانوي التأهيلي / لكبير
الشميطي، المهدي لعرج، محمد أبو العولة؛ تنسيق المهدي لعرج.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (فاس : وراقة بالل) .- 1 مج. (22 ص.)؛

24 سم
إق 2017MO5405.- ردمك 9789954789001

النص األدبي - - النقل الديدكتيكي

810.9 2018-1300
2018؛ (05؛  المغربي  الفكر  لحلقة  العربي  المنتدى 

المغرب) فاس، 
أنامل التأويل [نص مطبوع] / تنسيق جمال بوطيب.- فاس :

مؤسسة مقاربات، 2018.- 1 مج. (178 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO5090.- ردمك 978-9920-780-28-5

األدب العربي

810.9 2018-1301
بن الوليد، يحيى

قراءة التراث النقدي والبالغي عند العرب [نص مطبوع] /
الثقافية، للنشر والصناعات  : مقاربات  الوليد.- فاس  يحيى بن 

باأللوان؛ 24 سم 2018.- 1 مج. (219 ص.) : غالف مزيّن 
إق 2018MO3831.- ردمك 978-9920-9608-8-5

التراث - - البالغة - - نقد - - العرب

810.9 2018-1302
بنحمان، أمل

النقد األدبي عند األصمعي [نص مطبوع] : دراسة تحليلية / د.
أمل بنحمان.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (دار ابي رقراق للطباعة

والنشر).- 1 مج. (311 ص.)؛ 24 سم
ببليوغرافيا ص. 295-310 .- إق 2018MO3069.- ردمك -978-9920

36-111-8
األدب العربي - - النقد

810.9 2018-1303
بنصر العلوي، عبد الله (1949-....)

التوثيق والسيرورة األكاديمية [نص مطبوع] : كتاب تكريمي
: احتفاء باألستاذ الدكتور أحمد العراقي / تنسيق الدكتور عبد الله
بنصر العلوي.- فاس : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بفاس ظهر
المهراز المركز األكاديمي للثقافة والدراسات المغاربية والشرق
أوسطية والخليجية، 2018.- 1 مج. (556-18 ص.) : غالف مزين؛

24 سم
أبريل 2018، نظمه بفاس في  تكريمي نظم  لقاء  الكتاب أعمال  يضم 
المركز األكاديمي للثقافة والدراسات المغاربية والشرق أوسطية والخليجية

.- إق 2018MO1871.- ردمك 9789954355728
األدب العربي - - المغرب

810.9 2018-1304
زايدي، إدريس

مالمح النقد المغربي الحديث في مجلة الثقافة الجديدة
[نص مطبوع] : دراسات نقدية / إدريس الزايدي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2018 ([فاس] : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (119 ص.) : غالف

مزين باأللوان؛ 20 سم.- (سلسلة عين أكرى)
إق 2018MO0413.- ردمك 978-9920-35-089-1

األدب العربي - - النقد األدبي - - المغرب

810.9 2018-1305
طلبي، رشيد (1979-....)

مفاهيم التلقي في النقد المغربي المعاصر [نص مطبوع]
: نقد / رشيد طلبي.- الرباط : مؤسسة الموجة الثقافية، 2018.-

1 مج. (161 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO1216.- ردمك 9789954398319

النقد األدبي المعاصر

810.9 2018-1306
فتح، هشام

منهجية العمل الجامعي [نص مطبوع] : مهارة تحليل النص :
بالبردة لكعب بن المعروفة  بانت سعاد  نموذج شعري: قصيدة 
تقدم رجال أراك  "إني  السياسية:  التوقيعة  نثري:  نموذج  زهير، 
وتؤخر أخرى" / د. هشام فتح.- مراكش : فضاء آدم، 2018.- 1
مج. (94 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (سلسلة التفكير

المنهجي؛ 1)
إق 2018MO1399.- ردمك 978-9920-35-383-0

األدب العربي - - نقد

810.9 2018-1307
قاسمي، محمد يحيى (1960-....)

الحركة األدبية بالجهة الشرقية 1958-2017 [نص مطبوع]
/ محمد يحيى قاسمي.- الرباط : وزارة الثقافة، 2018.- 1 مج.

(157 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO1252.- ردمك 978-9954-625-90-3

األدب العربي - - الجهة الشرقية

810.9 2018-1308
كنون، عبد الله (1989-1908)

مقدمات العالمة االستاذ عبد الله كنون [نص مطبوع] / جمع
وتقديم البراء الوراكلي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (تطوان : مطبعة

تطوان) .- 1 مج. (321 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO3552.- ردمك 978-9920-36-245-0

األدب المغربي

810.9 2018-1309
مختبر التأويليات والدراسات النصية واللسانية. مؤتمر

(تطوان، المغرب) (01؛ 2018؛ تطوان)
في الحاجة إلى التأويل [نص مطبوع] : أشغال المؤتمر األول،
مختبر التأويليات والدراسات النصية واللسانية، كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية، مرتيل، تطوان، المغرب، 25-26 أبريل 2018 / [عبد
السالم بنعبد العالي، محمد غاليم، عبد الرحيم جيران، وآخرون؛
تنسيق محمد الحيرش، عبد الرحيم جيران].- تطوان : كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية بتطوان، مختبر التأويليات والدراسات النصية
واللسانية باب الحكمة، 2018.- 1 مج. (433 ص.) : غالف مص.؛

24 سم
إق 2018MO1982.- ردمك 978-9954-568-80-4

النقد األدبي

810.9 2018-1310
نشيط، نجية

السيد ابن  بين   : [نص مطبوع]  العالئية  الشعرية  نقد  في 
أحمد الغالف  لوحة  نشيط؛  نجية   / حسين  وطه  البطليوسي 
امجيداوي؛ تصميم الغالف عزيز أغزاي.- فاس : مقاربات للنشر
والصناعات الثقافية، 2018.- 1 مج. (93 ص.) : غالف مزين؛ 20

سم
إق 2018MO2640.- ردمك 978-9954-751-76-3

األدب العربي - - نقد

810.9 2018-1311
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تجربة زيراوي في الكتابة واإلبداع [نص مطبوع] : دراسات
لعرج المهدي  تنسيق   / زيراوي  زهرة  لروح  مهداة  وشهادات 
وعزيزة يحضيه عمر.- [د.م.] : منشورات رابطة كاتبات المغرب،

2018 (مطبعة كرافا نور).- 1 مج. (266 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO0519.- ردمك 978-9954-9665-4-9

األدب - - تاريخ ونقد

810.9 2018-1312
: المغربي  السرد  فراشة   : [نص مطبوع]  مليكة مستظرف 
الله عبد  وتنسيق  إعداد  جماعي؛  مؤلف   / وشهادات  دراسات 
المتقي.- فاس : مقاربات للنشر والصناعات الثقافية، 2018.- 1

مج. (124 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (دراسات)
إق 2017MO4170.- ردمك 978-9954-678-82-4

األدب المغربي

810.9 2018-1313
/ مطبوع]  [نص  والنقدية  اللسانية  المناهج  في  النص 
مجموعة من الباحثين؛ إعداد وتنسيق عبد المنعم حرفان.- فاس :
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بفاس ظهر المهراز، شعبة اللغة

العربية وآدابها، 2018.- 1 مج. (296 ص.)؛ 24 سم
ببليوغرافيا .- إق 2017MO4580.- ردمك 978-9954-99-766-6

النص

810.9 2018-1314
عباس الجراري شاعرا [نص مطبوع] / إعداد وتنسيق وتقديم
محمد احميدة.- الرباط : النادي الجراري، 2018.- 1 مج. (212
ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (منشورات النادي الجراري؛ 79)

إق 2018MO4938.- ردمك 978-9920-9738-0-9
األدب العربي - - المغرب - - نقد

810.9 2018-1315
العالمة عبد الله كنون [نص مطبوع] : دراسات في فكره وأدبه
/ الدكتور سعيد الشقروني، الدكتور محمد بنينير، الدكتور محمد
الحسوني... [وآخرون]؛ تنسيق وتقديم الدكتور محمد المتقن.-
.- 1 مج. : [د.ن.]، 2018 (فاس : مطبعة وراقة بالل)  [د.م.] 

(113 ص.)؛ 19 سم
بيبليوغرافية .- إق 2018MO1301.- ردمك -978-9920-35 إشارات 

334-2
كنون، عبد الله (1989-1908)

810.99 2018-1316
أحمد، مرشد

[نص الله  نصر  إبراهيم  روايات  في  السردية  الحداثة 
للنشر مقاربات   : فاس  أحمد.-  مرشد   / دراسة   : مطبوع] 

ص.)  142) مج.   1  -.2018 الثقافية،  والصناعات 
إق 2018MO5356.- ردمك 9789920780322

السرد - - األدب العربي - - النقد

810.99 2018-1317
األدب العربي في المغرب األقصى [نص مطبوع]. الجزء
الثاني / تصنيف محمد بن العباس القباج.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018
(الرباط : مطبعة دار المناهل) .- 2 مج. (128, 128 ص.)؛ 24

سم
إق 2018MO3511.- ردمك 978-9954-9276-6-3

األدب العربي

810.99614 2018-1318
تاجا، وحيد

جنين المعنى [نص مطبوع] : رؤى وقراءات في المسار الثقافي
: محترف فاس  المؤلفين.-  / جماعة من  ادريسو  أحمد  لسالم 
الكتابة، 2018 (مطبعة وراقة بالل).- 1 مج. (239 ص.) : غالف

مزين؛ 21 سم
إق 2018MO0778.- ردمك 978-9954-9813-1-3

األدب العربي - - المغرب - - نقد

811 الشعر العربي

811 2018-1319
آيت أوشان، علي (1962-....)

المتخيل الشعري [نص مطبوع] : قراءات في نصوص شعرية
معاصرة / علي آيت أوشان.- الرباط : دار أبي رقراق للطباعة

والنشر، 2018.- 1 مج. (167 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2018MO308.- ردمك 978-9954-26-026-5

األدب العربي

811 2018-1320
أبو يوسف، عبد الرحمن

أنا وأنت..كعازف الكونترباص.. [نص مطبوع] / عبد الرحمن
أبو يوسف.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرشيدية : مؤسسة الراوي

للتجارة والخدمات) .- 1 مج. (100 ص.)؛ 20 سم
إق 2018MO1337.- ردمك 9789920353465

الشعر العربي

811 2018-1321
أخريف، المهدي (1952-....)

المعمار والشعر [نص مطبوع] : عشر سنوات من الحوار / عبد
بنيس، أسامة المهدي أخريف؛ بمساهمة محمد  الواحد منتصر، 
الزكاري.- أصيال : جمعية ابن خلدون للبحث التاريخي واالجتماعي،

2018.- 1 مج. (143 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO2207.- ردمك 978-9954-722-82-4

الشعر

811 2018-1322
أسغير، نعيمة

أسغير.- نعيمة   / [نص مطبوع]  وجع... وجدار قلب تصدع 
couv. ill.  en : (.102 ص) .[د.ن.]، 2018.- 1 مج : [د.م.] 

cm 24 ؛.coul
إق 2018MO4730.- ردمك 978-9920-9655-1-4

الشعر العربي

811 2018-1323
أماش، جمال (1957-....)

ملح الفجوات [نص مطبوع] : شعر / جمال أماش.- الدارالبيضاء
: إديسيون بلوس، 2018.- 1 مج. (78 ص.)؛ 21 سم

إق 2018MO0502.- ردمك 978-9954-682-54-8
الشعر العربي

811 2018-1324
ادريسو، سالم أحمد (1960-....)

أحمد سالم   / غسق   ،1 شعر.   : مطبوع]  [نص  الخضر  ليلة 
إدريسو.- فاس : محترف الكتابة، 2018.- 1 مج. (155 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2018MO0779.- ردمك 978-9954-9813-2-0

الشعر العربي

811 2018-1325
اسغير، نعيمة

اسغير.- نعيمة   / مطبوع]  [نص  الكالم...صرخة  في صمت 
[د.م.] : [نعيمة اسغير]، 2018.- 1 مج. (70 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO4035.- ردمك 978-9920-9655-0-7

الشعر العربي

811 2018-1326
اكرام، خديجة

أعلنت الهيجاء [نص مطبوع] : مجموعة شعرية / خديجة اكرام.-
الوطنية).- 1 مج. والوراقة  (المطبعة  [د.ن.]، 2018   : [د.م.] 

باأللوان؛ 22 سم : غالف مزيّن  (118 ص.) 
إق 2018MO1036.- ردمك 978-9920-35-252-9
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الشعر العربي

811 2018-1327
األشول، عبد الناصر

ال تحزني [نص مطبوع] / عبد الناصر األشول.- الدار البيضاء؛
القاهرة : منشورات دار لوتس للنشر الحر، 2018.- 1 مج. (88

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO5377.- ردمك 9789920790185

شعر

811 2018-1328
البيض، توفيق

همس القوافي [نص مطبوع] : شعر / توفيق البيض.- ط. 2.-
مزيّن غالف   : ص.)   156) مج.   1  -.2018 [د.ن.]،   : [د.م.] 

سم  20 باأللوان؛ 
إق 2018MO2737.- ردمك 978-9920-750-00-4

811 2018-1329
التاقي، لطيفة

تفاهات متمردة [نص مطبوع] : قصائد نثر / لطيفة التاقي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (خنيفرة : زهور المدينة) .- 1 مج. (90

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2018MO3520.- ردمك 9789920362375

قصائد نثر

811 2018-1330
الجباري، مليكة

شذرات مجنحة [نص مطبوع] / مليكة الجباري.- [د.م.] : [د.ن.]،
2018 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (126 ص.)؛ 21 سم

إق 2018MO0453.- ردمك 9789954722596
الشعر العربي

811 2018-1331
الحنشي، أسامة

جسر العودة [نص مطبوع] : قصائد نثرية / أسامة الحنشي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (115 ص.)؛ 21 سم

إق 2018MO0830.- ردمك 9789920351768
الشعر العربي

811 2018-1332
الخنيفي، عبد الجواد

الخنيفي.- الجواد  عبد   / : شعر  [نص مطبوع]  للغاية  أبتسم 
تطوان : منشورات رابطة أدباء الشمال، 2018.- 1 مج. (109

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO3993.- ردمك 9789954-765-00-5

الشعر العربي

811 2018-1333
الدبا، عيسى عالتي

عناقيد الرماد [نص مطبوع] : شعر / عيسى عالتي الدبا.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (183 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20

سم
إق 2018MO5396.- ردمك 9789920969413

الشعر العربي

811 2018-1334
الديهاجي، محمد

: [نص مطبوع]  المغربي  النسوي والجندري في الشعر 
الديهاجي.- / محمد  ثقافية في وضع مختلف  مساءالت نسقية، 
فاس : منشورات مقاربات، 2018.- 1 مج. (156 ص.) : غالف

مزين؛ 20 سم
إق 2018MO3950.- ردمك 978-9920-780-06-3

األدب المغربي

811 2018-1335
الرخا، عبد الله

في انتظارك..قرب أرض الغياب [نص مطبوع] : شعر / عبد
الله الرخا.- مراكش : مؤسسة آفاق، 2018.- 1 مج. (112 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO1562.- ردمك 9789954618325

الشعر العربي

811 2018-1336
الركراكي، منير

من األقصى إلى األقصى [نص مطبوع] : ديوان شعر / منير
الركراكي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج.(145 ص.)

إق 2018MO1607.- ردمك 978-9920-35-457-8
الشعر العربي

811 2018-1337
الزاهر، علي

: [د.م.]  الزاهر.-  علي   / : شعر  [نص مطبوع]  النخل  سيدة 
مج.  1  -. الودغيريون)  : مطبعة  (الرشيدية  [د.ن.]، 2018 

إق 2018MO1360.- ردمك 9789920353588
شعر

811 2018-1338
الزيدوحي، حامد

: [د.م.]  الزيدوحي.-  حامد   / [نص مطبوع]  أوراق متطايرة 
[د.ن.]، 2018 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج.

(67 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO4892.- ردمك 978-9920-36-596-3

شعر عربي

811 2018-1339
السايسي، غيثة (1994-....)

جزيرة الحروف [نص مطبوع] : شعر / غيثة السايسي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018.- 1 مج. (غير مرقم)؛ 20 سم
إق 2018MO1183.- ردمك 9789920353083

الشعر العربي

811 2018-1340
السعيدي، خديجة

السعيدي.- خديجة   / ديوان شعري   : مطبوع]  [نص  شهقتان 
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (فاس : وراقة بالل) .- 1 مج. (68 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2018MO5298.- ردمك 978-9920-750-09-7

الشعر العربي

811 2018-1341
الشدي البادسي، أحمد

: مطبوع]  [نص  عاشقتي  والقدس  حبيبتي  فلسطين 
األعمال الكاملة / الشاعر أحمد الشدي البادسي.- [د.م.] : [د.ن.]،

إق 2018.- 1 مج. (105 ص.) : غالف مزين؛ 25 سم
إق 2018MO2071.- ردمك 9789920356718

ديوان شعري

811 2018-1342
الطبال، عبد الكريم (1931-....)

في حضرة موالنا [نص مطبوع] : شعر / عبد الكريم الطبال.-
تطوان : باب الحكمة، 2018.- 1 مج. (105 ص.)؛ 21 سم

إق 2018MO0461.- ردمك 978-9954-568-79-8
الشعر العربي

811 2018-1343
الطريبق، أحمد (1945-....)

ومعراج األشواق على براق يوسفي [نص مطبوع] : دراسة
/ أحمد الطريبق أحمد.- طنجة : سليكي أخوين، 2018.- 1 مج.

(272 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO2203.- ردمك 978-9954-722-80-0

ديوان شعر
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811 2018-1344
العلمي، محمد

: العلمي.- فاس  / محمد  في اإليقاع واللغة [نص مطبوع] 
المركز األكاديمي للثقافة والدراسات المغاربية والشرق أوسطية و

الخليجية، 2018.- 1 مج. (137 ص.) : غالف مصور؛ 24 سم
إق 2018MO2999.- ردمك 978-9920-36-100-2

األدب العربي

811 2018-1345
الغاري، محمد

دمعة قلم [نص مطبوع] : شعر / محمد الغاري.- فاس : مطبعة
وراقة بالل، 2018.- 1 مج. (109 ص.)

إق 2018MO2862.- ردمك 97-000008-9920-36-053-1
الشعر العربي

811 2018-1346
الغزيزال، يوسف

/ ديوان شعر   : مطبوع]  [نص  القصيدة  حفريات على خد 
يوسف الغزيزال.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (89 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO3825.- ردمك 978-9920-36-303-7

الشعر العربي

811 2018-1347
الفتح، هية

بنت آدم [نص مطبوع] : شعر / بهية الفتح.- [د.م.] : [د.ن.]،
2018.- 1 مج. (57 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2018MO4788.- ردمك 978-9920-9723-0-7
الشعر العربي

811 2018-1348
الفتح، هية

عاشقة في مملكة النحل [نص مطبوع] : شعر / بهية الفتح.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (65 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2018MO4789.- ردمك 978-9920-9723-1-4

الشعر العربي

811 2018-1349
الفشتالي، عبد العزيز

ترتيب ديوان المتنبي [نص مطبوع] / عبد العزيز الفشتالي؛
دراسة وتحقيق الغالي بنهشوم.- الرباط : دار ابي رقراق، 2018.-

1 مج. (681 ص.)
إق 2018MO1805.- ردمك 97-000008-9954-665-82-4

الشعر العربي

811 2018-1350
القنبعي اإلدريسي، عبدالكريم

عبدالكريم  / : شعر  [نص مطبوع]  امرأة  وشم على كاحل 
القنبعي اإلدريسي.- فاس : منشورات مقاربات، 2018.- 1 مج.

(121 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2018MO2055.- ردمك 978-9954-751-57-2

الشعر العربي

811 2018-1351
الملياني، إدريس

أعراس الميادين [نص مطبوع] : شعر / إدريس الملياني.- فاس
: منشورات مقاربات، 2018.- 1 مج. (131 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 22 سم
إق 2018MO2056.- ردمك 978-9954-751-58-9

الشعر العربي

811 2018-1352
الموساوي، جمال

سنتذكر ونندم [نص مطبوع] : شعر / جمال الموساوي.- فاس :
مقاربات، 2018.- 1 مج. (96 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22

سم
إق 2018MO2444.- ردمك 978-9954-751-69-5

الشعر العربي

811 2018-1353
المومني، جواد

أول البوح..آخر الصمت [نص مطبوع] : شعر / جواد المومني.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الدارالبيضاء : صبري) .- 1 مج. (82 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO0878.- ردمك 978-9920-35-181-2

الشعر العربي

811 2018-1354
الهاشمي البلغيثي التلمساني، آسية

الهاشمي آسية   / شعر  ديوان   : مطبوع]  [نص  الميالد  فجر 
[د.ن.]، 2018  : [د.م.]  الثانية.-  الطبعة  التلمساني.-  البلغيثي 
(الرباط : مطبعة المعارف الجديدة) .- 1 مج. (80 ص.) : غالف

مزيّن؛ 23سم
إق 2018MO3541.- ردمك 9789920362412

811 2018-1355
الهواري، سليمان

/ ديوان شعر   : [نص مطبوع]  األربعون  العشق  إصحاحات 
سليمان الهواري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : مطابع الرباط

نت) .- 1 مج. (142 ص.)؛ 22 سم
إق 2018MO4363.- ردمك 978-9920-36-432-4

الشعر العربي

811 2018-1356
الهواري، يوسف

صمت الوطن [نص مطبوع] / يوسف الهواري.- [د.م.] : [د.ن.]،
2018 (السيدة الحرة).- 1 مج. (55 ص.)؛ 21 سم

إق 2018MO0207.- ردمك 9789954989005
الشعر العربي

811 2018-1357
الياسمني، ميلود

ميلود  / شعر   : مطبوع]  [نص  ناعم...جاءت  كطوفان 
الياسمني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (عمران أمبرسيون).- 1 مج.

(91 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2018MO0442.- ردمك 978-9920-35-096-9

الشعر العربي

811 2018-1358
برادة، البشير (1950-....)

برادة  : البشير.- فاس  برادة   / أبجدية العشق [نص مطبوع] 
: غالف مزين؛ 21 سم البشير، 2018.- 1 مج. (86 ص.) 

إق 2019MO0792.- ردمك 978-9920-9574-6-5
ديوان شعري

811 2018-1359
برادة، البشير (1950-....)

دهشة العشق [نص مطبوع] : كدهشة الطفولة من نبع الحدس /
برادة البشير.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (124 ص.)؛ 21

سم
إق 2019MO0788.- ردمك 978-9920-9574-2-7

811 2018-1360
برادة، البشير (1950-....)

رمانة العشق [نص مطبوع] : عزف على مقام "الحاء" / برادة
البشير.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (89 ص.) : غالف مزين؛

22 سم
إق 2018MO2782.- ردمك 9789920360319
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