
153

ديوان شعري

811 2018-1361
برادة، البشير (1950-....)

سوبرانو العشق [نص مطبوع] : اإليقاع كبسمة الطفولة جرس
روحي / برادة البشير.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (114

ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2019MO0794.- ردمك 978-9920-9574-8-9

ديوان شعري

811 2018-1362
برادة، البشير (1950-....)

"الباكو" مقام  على  عزف   : مطبوع]  [نص  الصدى  شاعرية 
البشير.- برادة   / "أبا"  العشق  : كلحن  "اآلكو"  يردده  والماكو" 
[د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (99 ص.) : غالف مزين؛ 22 سم

إق 2018MO3021.- ردمك 9789920957410
ديوان شعري

811 2018-1363
برادة، البشير (1950-....)

قاف...العشق [نص مطبوع] : عزف على مقام رموش العين /
برادة البشير.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (83 ص.) : غالف

مزين؛ 21 سم
إق 2019MO0789.- ردمك 9789920957434

ديوان شعري

811 2018-1364
برادة، البشير (1950-....)

برادة  / [نص مطبوع]  اوديب  لقاح ضد  (ديوجين)  قنديل 
البشير.- إفران : رابطة كاتبات المغرب، 2018.- 1 مج. (144

ص.)؛ 22 سم
إق 2017MO5229.- ردمك 9789954978207

811 2018-1365
برادة، البشير (1950-....)

مشكاة العشق [نص مطبوع] : نزهة في رياض لمم العرب :
لمسة تمهر الوصال / برادة البشير.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1

مج. (103 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2019MO0892.- ردمك 9789920987950

ديوان شعري

811 2018-1366
برادة، البشير (1950-....)

: الروح  تغازل  نجوى العشق [نص مطبوع] : وجدانية الشعر 
: البشير.- [د.م.]  / برادة  تفيض على ضفاف الحروف والجمل 

[د.ن.]، 2018.- 1 مج. (89 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2019MO0791.- ردمك 978-9920-9574-5-8

ديوان شعري

811 2018-1367
بن خلوق، عمر

بن عمر   / وزجليات  قصائد   : مطبوع]  [نص  الخريف  أزهار 
خلوق.- [د.م.] : [د.ن.]، إق 2018 (الجديدة : المطبعة النعومية)

.- 1 مج. (غير مرقم)
إق 2018MO5020.- ردمك 9789954984932

شعر - - زجل

811 2018-1368
بنعباد، محمد

بر الوالدين [نص مطبوع] : ديوان شعري / بنعباد محمد.- الرباط
: دار السالم، 2018.- 1 مج. (60 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2018MO5571.- ردمك 978-9920-36-798-1

الشعر العربي

811 2018-1369

بنيس، محمد
أندلس الشعراء [نص مطبوع] : منتخبات أندلسية من الشعر
للكتاب، الثقافي  المركز   : الدارالبيضاء  بنيس.-  / محمد  والنثر 

2018.- 1 مج. (316 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO2699.- ردمك 978-9954-705-02-5

الشعر األندلسي

811 2018-1370
بومديان، هند

هند  / ديوان شعر   : [نص مطبوع]  الوجع  ناصية  حلم على 
بومديان.- الرباط : دار الوطن، 2018.- 1 مج. (138 ص.)؛ 22

سم
إق 2018MO5717.- ردمك 978-9920-36-852-0

ديوان شعر

811 2018-1371
بياض، أحمد

موت كف على غسيل نجمة [نص مطبوع] : سرد تعبيري / ذ.

بياض أحمد.- [د.م.] : جامعة المبدعين المغاربة، 2018.- 1 مج.
(52 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2018MO0397.- ردمك 9789954710159
سرد تعبيري - - شعر

811 2018-1372
تيلخ، وصفي حرب

تهويمة حب [نص مطبوع] : (في الحب والحرب) : ديوان شعر /
وصفي حرب تيلخ.- [د.م.] : مجلس الكتاب واألدباء والمثقفين
العرب، 2018.- 1 مج. (118 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2018MO5714.- ردمك 978-9920-9802-3-4

الشعر العربي

811 2018-1373
ثابت، العياشي

نوسطالجيا بلدية [نص مطبوع] : حكايات / العياشي ثابت.-
2018 اإللكتروني،  اإلعالم  و  الصخافة  منتدى   : بنور  سيدي 

سم  21 ص.)؛   83) مج.   1 روبرو).-  (الجديدة 
إق 2018MO3969.- ردمك 978-9920-36-339-6

الشعر العربي

811 2018-1374
جودي، سميرة

وأَمتدُّ في نبض الروح [نص مطبوع] / سميرة جودي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018.- (1 مج.168 ص.)؛ 20 سم

إق 2018MO0593.- ردمك 978-9920-35-115-7
الشعر العربي

811 2018-1375
حاضر، عبد النبي

/ عبد أطلس يحمل برتقالة السماء [نص مطبوع] : شعر 
النبي حاضر.- [د.م.] : القلم المغربي، 2018.- 1 مج. (140 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO2061.- ردمك 978-9920-35-664-0

الشعر العربي

811 2018-1376
حريري، حليمة

غربة الروح [نص مطبوع] : شعر / حليمة حريري.- مراكش :
مؤسسة افاق، 2018.- 1 مج. (70 ص.)؛ 22 سم

إق 2018MO1981.- ردمك 978-9954-467-91-6
الشعر العربي

811 2018-1377
حسونة، خليل إبراهيم
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لو...!! [نص مطبوع] : شعر / خليل إبراهيم حسونة.- [د.م.] :
: العرب، 2018.- 1 مج. (92 ص.)  الكتاب والمثقفين  مجلس 

باأللوان؛ 24 سم غالف مزيّن 
إق 2018MO5674.- ردمك 978-9920-9820-1-0

الشعر العربي

811 2018-1378
حلمي، نجية

همسات معلقة إلى حين [نص مطبوع] : شعر / نجية حلمي.-
مزيّن غالف   : (126 ص.)  مج.   1  -.2018 مقاربات،   : فاس 

سم  21 باأللوان؛ 
إق 2018MO5457.- ردمك 978-9920-780-33-9

811 2018-1379
رابطة كاتبات المغرب

تجربة شعرية لشباب إقليم إفران [نص مطبوع] / رابطة
كاتبات المغرب.- إفران : رابطة كاتبات المغرب، 2018.- 1 مج.

(85 ص.)؛ 22 سم
إق 2018MO4384.- ردمك 9789920364447

811 2018-1380
زاين، عبد الرحيم

قصد وقصيد [نص مطبوع] : شعر / عبد الرحيم زاين.- [د.م.] :
.- 1 مج. (139 القرويين)  : دار  البيضاء  (الدار  [د.ن.]، 2018 

ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO0667.- ردمك 9789954146118

الشعر العربي

811 2018-1381
سعودي، محمد

لهيب الماضي و اإلنكسارات [نص مطبوع] / محمد سعودي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الدار البيضاء : مطبعة صناعة الكتاب) .-

1 مج. (200 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO1789.- ردمك 978-9954-759-02-8

شعر

811 2018-1382
شاوتي، فاطمة

/ فاطمة شاوتي.- على صفيح ساخن [نص مطبوع] : شعر 
[د.م.] : منشورات مقاربات، 2018.- 1 مج. (90 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 20 سم.- (إبداع)
إق 2018MO0065.- ردمك 9789954751176

الشعر العربي

811 2018-1383
شرف الدين، أحمد

روح وريحان [نص مطبوع] : ديوان شعر / أحمد شرف الدين.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الدارالبيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .-

1 مج. (444 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO4157.- ردمك 978-9920-36-377-8

الشعر العربي

811 2018-1384
شريف، نوال

سيئة أنا [نص مطبوع] : ديوان شعري / نوال شريف.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018 (خريبكة : ياميس برانت) .- 1 مج. (113 ص.)؛ 20

سم
إق 2018MO2397.- ردمك 9789920358675

الشعر العربي - - المغرب

811 2018-1385
صرودي، عبد المجيد

أوراق من الجنوب..! [نص مطبوع] / عبد المجيد صرودي.-
[د.م.] : عبد المجيد صرودي، 2018 (تنغير : إسراس مركز تنغير)

.- 1 مج. (42 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2018MO3282.- ردمك 9789920361675
شعر

811 2018-1386
عروسي، عز العرب

وتستمر الحياة [نص مطبوع] : شذرات من سيرة حياة / عز
العرب عروسي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : مطابع الرباط

نت) .- 1 مج. (127 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO5655.- ردمك 978-9920-36-827-8

الشعر العربي

811 2018-1387
عسو، عبد النبي

رياض العشاق [نص مطبوع] : شعر / عبد النبي عسو.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018.- 1 مج. (74 ص.)؛ 22 سم

إق 2018MO0443.- ردمك 978-9920-9506-0-2
الشعر العربي

811 2018-1388
عويشي، السهلي

الفروسية [نص مطبوع] : شعر / السهلي عويشي.- [د.م.] :
: .- 1 مج. (96 ص.)  الرقية)  البصمة   : [د.ن.]، 2018 (وجدة 

باأللوان؛ 22 سم غالف مزيّن 
إق 2018MO1160.- ردمك 978-9920-35-295-6

الشعر العربي

811 2018-1389
عويشي، السهلي

حب في حلب [نص مطبوع] : شعر / السهلي عويشي.- [د.م.] :
: .- 1 مج. (98 ص.)  الرقية)  البصمة   : [د.ن.]، 2018 (وجدة 

باأللوان؛ 22 سم غالف مزيّن 
إق 2018MO0388.- ردمك 978-9920-35-080-8

الشعر العربي

811 2018-1390
عيشان، العربي

كالم مطرز [نص مطبوع] / العربي عيشان.- [د.م.] : [العربي
عيشان]، 2018.- 1 مج. (94 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22

سم
إق 2017MO4346.- ردمك 978-9954-99-523-5

الشعر العربي

811 2018-1391
بن آمين  بن سيد  المامي  محمد  آمين،  بن سيد  فتى 

الله بارك  بن  البخاري  بن  المامي  محمد  الشيخ 
ديوان فتى بن سيد آمين [نص مطبوع] / فتى بن سيد آمين؛
جمع ودراسة وتحقيق المعلوم محمد الحضرمي.- الدار البيضاء :
قطر الندى للثقافة واإلعالم والنشر، 2018.- 1 مج. (181 ص.)؛

24 سم
إق 2018MO2881.- ردمك 978-9920-727-28-0

الشعر العربي

811 2018-1392
كريفطي، سعاد

آخر فصول العشق [نص مطبوع] : شعر / سعاد كريفطي.-
الدارالبيضاء : إديسيون بلوس، 2018.- 1 مج. (79 ص.)؛ 21 سم

إق 2018MO5433.- ردمك 978-9954-682-52-4
الشعر العربي

811 2018-1393
لغتيري، مصطفى

تأتأة الروح [نص مطبوع] : شعر / مصطفى لغتيري.- [د.م.] :
منشورات غاليري األدب، 2018.- 1 مج. (77 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان
إق 2018MO1609.- ردمك 978-9920-35-459-2
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الشعر العربي

811 2018-1394
مرشد، أحمد

االستكشاف الجمالي لعالـم النص الشعري [نص مطبوع] /
مرشد أحمد.- فاس : مؤسسة مقاربات للطباعة والنشر، 2018.-

1 مج. (204 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO4339.- ردمك 978-9920-780-19-3

شعر - - نقد

811 2018-1395
مفيد، عزيزة

خمرة األشواق [نص مطبوع] : نصوص / عزيزة مفيد.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018.- 1 مج. (138 ص.)؛ 22 سم

إق 2018MO5294.- ردمك 978-9920-36-746-2
ديوان شعري

811 2018-1396
ملكاوي، ياسر

آخرة العشاق [نص مطبوع] / ياسر ملكاوي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2018.- 1 مج. (80 ص.)

إق 2018MO3681.- ردمك 97-000008-9920-36-270-2
شعر

811 2018-1397
ملواني، لحسن

ملواني.- لحسن   / : شعر  [نص مطبوع]  ناطقة  بورتريهات 
المغاربة، 2018.- 1 مج. (74 المبدعين  : جامعة  الدارالبيضاء 

ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO3186.- ردمك 978-9954-710-24-1

الشعر العربي

811 2018-1398
مليكي علوي، عبد العزيز (1961-....)

آثار شعرية ومصنفات نثرية للحافظ أبي محمد عبد الله
بن علي ابن طاهر الحسني السجلماسي (ت 1042 هـ)
[نص مطبوع] : تحقيق ودراسة / عبد العزيز مليكي علوي.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2018 (الرشيدية : مؤسسة الراوي) .- 1 مج. (320

ص.)؛ 24 سم
إق 2015MO1064.- ردمك 978-9954-35-190-1

الشعر العربي - - العصر السعدي

811 2018-1399
منتصر، عزيز

على قدر الهوى يأتي العتاب [نص مطبوع] / عزيز منتصر.-
[د.م.] : همسات دون عناوي بلحن حزين، 2018 (فاس : وراقة

بالل) .- 1 مج. (100 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO1590.- ردمك 9789954767023

الشعر العربي

811 2018-1400
منصر، نبيل

المتحف الكوني [نص مطبوع] : شعر / نبيل منصر.- فاس :
مزيّن : غالف  (78 ص.)  مج.   1 مقاربات، 2018.-  منشورات 

باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO2825.- ردمك 978-9954-751-82-4

الشعر العربي

811 2018-1401
منعم، محمد

مسارك سيبقى..فال تحجبه بخط أحمر..! [نص مطبوع] :
ديوان شعر / محمد منعم.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : دار

السالم) .- 1 مج. (111 ص.)؛ 22 سم
إق 2018MO5435.- ردمك 978-9920-36-765-3

الشعر العربي

811 2018-1402
موساوي، عبد الله

الله / عبد  التشبيه في شعر امرئ القيس [نص مطبوع] 
موساوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (مراكش : المطبعة الوطنية) .-

1 مج. (120 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2018MO5586.- ردمك 978-9920-36-793-6

811 2018-1403
ولد آدب، أدي

بصمة روحي [نص مطبوع] : شعر / أدي ولد آدب.- مراكش :
مؤسسة آفاق، 2018.- 1 مج. (175 ص.)؛ 24 سم

إق 2018MO1768.- ردمك 9789954467893
الشعر العربي

811 2018-1404
ونيسي، بشير

كتاب العقل الشعري [نص مطبوع] : شهود الموجود للوجود
بشير  / مفدي  أحمد  الكبير  العربي  المغربي  الشاعر  أدب  في 
الرحيوي.- [د.م.] : الكريم  الدكتور عبد  بعناية وتقديم  ونيسي؛ 
[د.ن.]، 2018 (فاس : مطبعة أميمة) .- 1 مج. (167 ص.)؛ 25

سم
بيبليوغرافيا : ص. 162-164 .- إق 2018MO1397.- ردمك -978-9920

35-381-6
نقد الشعر العربي

811 2018-1405
الحسن األستاذ سي  تأبين  -وقائع  الشاعرية  إخالص 
مصطفى محمد  وترتيب  جمع  مطبوع]؛  [نص   / الريسوني 
الريسوني .- طنجة : الزاوية الريسونية، 2018.- 1 مج. (67 ص.)؛

24 سم
إق 2018MO0957.- ردمك 978-9954-9670-1-0

شعراء - - تراجم

811 2018-1406
ديوان القندوسيين [نص مطبوع]؛ جمع، دراسة وتحقيق محمد
بوزيان بنعلي، العربي هاللي.- فجيج : جمعية فجيج للتراث وثقافة
الواحات، 2018.- 1 مج. (181 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة تراث

فجيج؛ 17)
بيبليوغرافيا : ص. 241-243 .- إق 2018MO4074.- ردمك -978-9920

9657-0-5
الشعر العربي

811 2018-1407
تماما كاألصابع [نص مطبوع] / مجموعة من المؤلفين.- خريبكة
: مبيت المبدع، 2018 (خريبكة : األنوار الذهبية) .- 1 مج. (101

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO4505.- ردمك 9789920970105

الشعر العربي

811.003 2018-1408
بعقيلي، أحمد

[د.ن.]،  : [د.م.]  بعقيلي.-  أحمد   / العناق [نص مطبوع]  ربع 
.- 1 مج. (72 ص.)؛ 21 سم نت)  الرباط   : (الرباط   2018

إق 2018MO3226.- ردمك 9789920957892
الشعر العربي

811.003 2018-1409
عطران، بوشعيب (1963-....)

/ بوشعيب لفحات عن فائض الغياب [نص مطبوع] : شعر 
عطران.- الدارالبيضاء : إيدسيون بلوس، 2018 (الدارالبيضاء :

النجاح الجديدة) .- 1 مج. (71 ص.)؛ 20 سم
إق 2018MO0503.- ردمك 9789954682555

الشعر العربي

811.008 2018-1410
 الجيدي، محمد
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كما تغيب في القمر السماء [نص مطبوع] : شعر / محمد
الجيدي.- [د.م.] : الراصد الوطني للنشر والقراءة، 2018 (طنجة

: سليكي أخوين) .- 1 مج. (134 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO1710.- ردمك 9789954668269

الشعر العربي

811.008 2018-1411
أبو يوسف، عبد الرحمان

أهدي جرحا قديما..لسيف جديد [نص مطبوع] / عبد الرحمن
أبو يوسف.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرشيدية : مؤسسة الراوي

للتجارة والخدمات) .- 1 مج. (99 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO0094.- ردمك 9789920350075

الشعر العربي

811.008 2018-1412
أخريف، محسن (1979-....)

مفترق الوجود [نص مطبوع] : شعر / محسن أخريف.- [د.م.] :
بيت الشعر في المغرب، 2018 (دار المناهل).- 1 مج. (96 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO3239.- ردمك 9789920361590

الشعر العربي

811.008 2018-1413
أمزيان، عبد العزيز (1963-....)

: [د.م.]  أمزيان.-  العزيز  / عبد  الريح [نص مطبوع]  جمرات 
[د.ن.]، 2018 (فاس : وراقة بالل) .- 1 مج. (95 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2018MO2124.- ردمك 978-9920-35-709-8

الشعر العربي

811.008 2018-1414
الحراق، ياسين

بغير جناح [نص مطبوع] : ديوان شعر / ياسين الحراق.- الرباط :
مرسم، 2018 (الرباط : دار أبي رقراق) .- 1 مج. (95 ص.)؛ 21

سم
إق 2018MO0401.- ردمك 9789954744123

الشعر العربي

811.008 2018-1415
الراجي، مبارك (1966-....)

مبارك  / الغربان  كتاب  من   : مطبوع]  [نص  نائبة  شذرات 
الراجي.- الدارالبيضاء : نشر الفنك، 2018.- 1 مج. (169 ص.)؛

21 سم
إق 2017MO5199.- ردمك 9789954168257

الشعر العربي

811.008 2018-1416
السباعي يرتاوي، ادريس

قطاري قادم [نص مطبوع] : ديوان شعري / السباعي يرتاوي
ادريس.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : مطابع الرباط نت) .-

1 مج. (72 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO2857.- ردمك 9789920360517

الشعرالعربي

811.008 2018-1417
الشافي، مريم

الشافي.- مريم   / ديوان شعر   : [نص مطبوع]  أنثى  بصمات 
(150 ص.)؛ 21 سم [د.ن.]، 2018.- 1 مج.   : [د.م.] 

إق 2018MO3697.- ردمك 9789920362757
الشعر العربي

811.008 2018-1418
الشاوي، مصطفى

مصطفى  / شعرية  نصوص   : مطبوع]  [نص  الحروف  غدير 
الشاوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (119 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO0236.- ردمك 9789920350457

نصوص شعرية

811.008 2018-1419
الطليكي، الزهرة

مراسي شاردة [نص مطبوع] : ديوان شعر / الزهرة الطليكي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (فاس : وراقة بالل) .- 1 مج. (87 ص.)؛

21 سم
إق 2018MO4326.- ردمك 9789920364225

الشعر العربي

811.008 2018-1420
الطود، سعاد

: الطود.- طنجة  / سعاد  : شعر  [نص مطبوع]  الغمامة  ظل 
(99 ص.)؛ 21 سم مج.   1 أخوين، 2018.-  سليكي 

إق 2018MO2973.- ردمك 9789954722985
الشعرالعربي

811.008 2018-1421
العدراوي، عماد

عليك بهؤالء الحمقى [نص مطبوع] / عماد العدراوي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018 (فاس : وراقة بالل) .- 1 مج. (62 ص.)؛ 21 سم

إق 2018MO5329.- ردمك 9789920963312
الشعر العربي

811.008 2018-1422
العربي، إبراهيم

كلمة على كلمة كن ما دويتي تبقى محتار [نص مطبوع] :
زجل / إبراهيم العربي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الدارالبيضاء :

مطبعة أركانا) .- 1 مج. (60 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO1468.- ردمك 978-9920-35-415-8

الشعر العربي

811.008 2018-1423
العلوي، السعدية

العلوي.- السعدية   / ديوان أوصاف وخواطر [نص مطبوع] 
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (مريزيق للطباعة والنشر).- 1 مج. (52

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2018MO5955.- ردمك 9789920982009

الشعر العربي

811.008 2018-1424
الغراس، حنان

باطن القلب [نص مطبوع] : شعر / حنان الغراس.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018.- 1 مج. (183 ص.)؛ 21 سم

إق 2017MO4865.- ردمك 9789954999073
الشعر العربي

811.008 2018-1425
القاسمي، بدر الدين

: [د.م.]  القاسمي.-  الدين  بدر   / : شعر  [نص مطبوع]  راحلة 
)؛ 20 سم . (116ص.  [د.ن.]، 2018.- 1 مج 

إق 2018MO4204.- ردمك 9789920363839
الشعر العربي

811.008 2018-1426
القاسمي، نادية

متلبسة بالتراب [نص مطبوع] : شعر / نادية القاسمي.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2018 (دار المناهل).- 1 مج. (83 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO3231.- ردمك 9789954966389

الشعر العربي
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811.008 2018-1427
المغربي، سالمة

المغربي.- دكتاتورية الحب [نص مطبوع] : خواطر / سالمة 
القاهرة؛ اإلسكندرية ؛الدار البيضاء : منشورات دار لوتس للنشر

الحر، 2018.- 1 مج. (63 ص.).- (خواطر)
إق 2019MO0146.- ردمك 978-9920-790-95-6

الشعر العربي

811.008 2018-1428
الملواني، محمد

الملواني.- / محمد  ديوان شعر   : بردة العمدة [نص مطبوع] 
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج.

(126 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO3971.- ردمك 9789920363419

الشعر العربي

811.008 2018-1429
برادة، أمل

الحرية المسلوبة [نص مطبوع] / أمل برادة.- [د.م.] : [د.ن.]،
2018.- 1 مج. (80 ص.)؛ 21 سم

إق 2018MO0150.- ردمك 9789920350310
الشعر العربي

811.008 2018-1430
برادة، البشير (1950-....)

جندل العشاق [نص مطبوع] : سياحة في فضاء : "جنة العريف"
/ برادة البشير.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (129 ص.)؛ 21

سم
إق 2018MO0607.- ردمك 9789954978269

الشعر العربي

811.008 2018-1431
بروزيين، شيماء (1992-....)

المصطفى شيماء   / شعر   : مطبوع]  [نص  الحزن  إجهاض 
بروزيين.- ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (50 ص.)؛ 21

سم
إق 2018MO0828.- ردمك 9789954710180

الشعر العربي

811.008 2018-1432
بنشقرون بلعباس، سعيد

حسن الحبيب وإحسان المحب [نص مطبوع] : أشعار االمحبة
/ سعيد بنشقرون بلعباس.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (فاس : آنفو

برانت) .- 1 مج. (184 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO3959.- ردمك 9789954994443

الشعر العربي

811.008 2018-1433
بوهو، عبدالفتاح

راس لوقيدة [نص مطبوع] : زجل / عبدالفتاح بوهو.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018.- 1 مج. (81 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2018MO2192.- ردمك 978-9920-35-751-7
الشعر العربي

811.008 2018-1434
حاجوي، عبد العزيز

عبد  / ديوان شعري   : [نص مطبوع]  الصغير  أيها  بابي  دق 
العزيز حاجوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (74 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO1467.- ردمك 9789920354141

الشعر العربي

811.008 2018-1435
حاميدي، كنزة (1963-....)

: [د.ن.]، / كنزة حاميدي.- [د.م.]  أنين الروح [نص مطبوع] 
2018 (مكناس : وراقة سجلماسة) .- 1 مج. (69 ص.)؛ 20 سم.-

(مجموعة خواطر)
إق 2018MO0734.- ردمك 9789920351461

الشعر العربي

811.008 2018-1436
حسيني، عبد الحق

متى يعود النورس؟ [نص مطبوع] : ديوان شعري / عبد الحق
حسيني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (بركان : نجمة الشرق) .- 1 مج.

(61 ص.)؛ 20 سم
إق 2017MO5024.- ردمك 9789954999653

الشعر العربي

811.008 2018-1437
دامي، عمر

معابر الحبر [نص مطبوع] / دامي عمر.- [د.م.] : بيت الشعر في
المغرب، 2018.- 1 مج. (163 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2018MO3232.- ردمك 9789954966396

الشعر العربي

811.008 2018-1438
داني، محمد

داني.- / محمد  : شعر  للبحر [نص مطبوع]  بابا  ثريا..تفتح 
[د.ن.]، 2018.- 1 مج. (99 ص.)؛ 21 سم  : [د.م.] 

إق 2018MO3339.- ردمك 9789954981573
الشعرالعربي

811.008 2018-1439
دخيسي، بوعالم (1969-....)

بوعالم  / شعر   : مطبوع]  [نص  الكمان  خصر  على  عطفا 
دخيسي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (وجدة : الجسور) .- 1 مج.

(112 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO0804.- ردمك 9789920954303

الشعر العربي

811.008 2018-1440
دوغي، ميشيل

ميشيل  / منتخبات شعرية   : [نص مطبوع]  كالحياة  كالحب، 
دوغي؛ ترجمة وتقديم محمد بنيس.- الدار البيضاء : دار توبقال،
2018 (الدار البيضاء : النجاح الجديدة) .- 1 مج. (261 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO2818.- ردمك 978-9954-659-56-4

الشعر العربي

811.008 2018-1441
زايد، ثورية

رحل لبحر [نص مطبوع] : زجل / ثورية زايد.- [د.م.] : [د.ن.]،
2018.- 1 مج. (69 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2018MO4930.- ردمك 978-9920-9737-1-7
الشعر العربي

811.008 2018-1442
زكار، عزيز

مرايا العري [نص مطبوع] : شعر / عزيز زكار.- الدارالبيضاء :
إيدسيون بلوس، 2018 (الدار البيضاء : النجاح الجديدة) .- 1 مج.

(77 ص.)؛ 20 سم
إق 2017MO5434.- ردمك 9789954682531

الشعر العربي

811.008 2018-1443
زيطان، نعيمة (1967-....)

إروتيكا [نص مطبوع] : شعر / نعيمة زيطان.- تطوان : منشورات
باب الحكمة، 2018.- 1 مج. (82 ص.)؛ 21 سم
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إق 2014MO2726.- ردمك 9789954341131
الشعر العربي

811.008 2018-1444
صاريح، عبد الله

الله صاريح.- أتيت بدون عنوان [نص مطبوع] : شعر / عبد 
[د.م.] : جامعة المبدعين المغاربة، 2018 (فاس : وراقة بالل) .-

1 مج. (63 ص.)؛ 20 سم
إق 2018MO1372.- ردمك 9789954710197

الشعر العربي

811.008 2018-1445
عرش، محمد (1950-....)

مخبزة اونغاريتي [نص مطبوع] : شعر / محمد عرش.- [د.م.] :
بيت الشعر في المغرب، 2018 (دار المناهل).- 1 مج. (70 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO3236.- ردمك 9789920361569

الشعر العربي

811.008 2018-1446
عال الله آل لطيف، محمد بن إبراهيم

رفات الذكريات [نص مطبوع] : شعر / محمد بن إبراهيم عال
الله آل لطيف.- طنجة : سليكي أخوين، 2018.- 1 مج. (305

ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO3987.- ردمك 9789954722206

الشعرالعربي

811.008 2018-1447
عيشان، العربي

روح الروح [نص مطبوع] / العربي عيشان.- [د.م.] : [د.ن.]،
2018 (الدارالبيضاء : النجاح الجديدة) .- 1 مج. (156 ص.)؛ 21

سم
إق 2017MO4345.- ردمك 9789954995228

الشعر العربي

811.008 2018-1448
قطوف

قطوف و حروف [نص مطبوع] : خواطر و أشعار / مجموعة
مؤلفين.- القاهرة الكبرى, اإلسكندرية,الدار البيضاء : منشورات
دار لوتس للنشر الحر، 2018.- 1 مج. (281 ص.) : غالف مزين

إق 2018MO5402.- ردمك 978-9920-790-24-6
الشعر العربي

811.008 2018-1449
لبريني، صالح (1970-....)

لبريني.- / صالح  : شعر  [نص مطبوع]  الغريب  بعزلة  جدير 
[د.م.] : بيت الشعر في المغرب، 2018.- 1 مج . (86ص. ) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO3234.- ردمك 9789920361545

الشعر العربي

811.008 2018-1450
مساعيد، عبد المالك (1992-....)

المالك عبد   / شعر   : مطبوع]  [نص  صلصالها  تودع  أكف 
مساعيد.- [د.م.] : بيت الشعر في المغرب، 2018 (دار المناهل).-

1 مج. (171 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO3229.- ردمك 9789954966365

الشعر العربي

811.008 2018-1451
ملح، مصطفى

: ملح.- فاس  / مصطفى  : شعر  [نص مطبوع]  أوبخ أحدا  ال 
مقاربات للنشروالصناعات الثقافية، 2018.- 1 مج. (122 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO2798.- ردمك 9789954751817

الشعر العربي

811.008 2018-1452
نوحي، محمد

ومضات... وإشراقات طيف الوصال [نص مطبوع] : شعر /
القيم والمجتمع والتنمية، 2018 أكادير : مختبر  محمد نوحي.- 
(الرباط : الرباط نت) .- 1 مج. (126 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2017MO4996.- ردمك 9789954508633

الشعر العربي

811.008 2018-1453
الشعراء.- التالميذ   / ديوان التالميذ الشعراء [نص مطبوع] 
: (فاس   2018 والتكوين،  للتربية  الجهوية  األكاديمية   : فاس 
الشركة العامة للتجهيز والطبع) .- 1 مج. (56-45 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO4383.- ردمك 9789920364430

الشعر العربي - - مجموعات

811.008 2018-1454
نادي شعراء  : [د.م.]  : شعر.-  سنابل اإلبداع [نص مطبوع] 
العرب والزجل المغربي، 2018 (فاس : مكتبة ووراقة بالل) .- 1

مج. (120 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO5526.- ردمك 9789920750110

الشعر العربي

811.009 2018-1455
أحادون، رشيد

قراءة في ديوان أدونيس [نص مطبوع] : أول الجسد آخر
البحر / رشيد أحادون.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (80 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO3457.- ردمك 978-9920-9618-1-3

ديوان أدونيس

811.009 2018-1456
الدناي، محمد ( 1948-2013)

،2 مطبوع].  [نص  الشعرية  المعرفة  إثراء  إلى  تطلعا 
دراسات مغاربية / محمد الدناي؛ تقديم عباس الجراري؛ إعداد
كلية  : بنحامي.- فاس  العلوي، فاطمة  بنصر  الله  وتنسيق عبد 
اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2018.- 1 مج. (1553 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO1528.- ردمك 9789954981436

األدب المغاربي

811.009 2018-1457
الرحيوي، عبد الكريم

دالئل اإلبداع [نص مطبوع] : أبحاث في إبداعات أحمد مفدي
الشعرية والنقدية / د. عبد الكريم الرحيوي.- الرباط : دار األمان،

2018.- 1 مج. (163 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO3341.- ردمك 978-9954-701-90-4

النقد األدبي

811.009 2018-1458
الزكري، عبد اللطيف

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

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

شعر

811.009 2018-1459
السخيري، عبد اللطيف
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القصيدة وظالل المعنى [نص مطبوع] : قراءات في الشعر
المغربي المعاصر / عبد اللطيف السخيري.- [د.م.] : [عبد اللطيف
السخيري]، 2018.- 1 مج. (115 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20

سم
إق 2018MO5035.- ردمك 9789920974905

الشعر العربي - - تاريخ ونقد

811.009 2018-1460
السخيري، عبد اللطيف

المتنبي في مراكش [نص مطبوع] : تلقي الوزير عبد العزيز
الفشتالي لديوانه / عبد اللطيف السخيري.- [د.م.] : [عبد اللطيف

السخيري]، 2018.- 1 مج. (156 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO5036.- ردمك 978-9920-9749-1-2

الشعر العربي - - نقد

811.009 2018-1461
الشامي، عبد المالك

محاورات لبعض شعراء الخليج العربي المعاصرين [نص
مطبوع] / عبد المالك الشامي.- فاس : المركز األكاديمي للثقافة
والدراسات المغاربية والشرق أوسطية والخليجية، 2018.- 1 مج.

(158 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO4706.- ردمك 978-9920-9714-2-3

الشعر - - األدب العربي - - نقد

811.009 2018-1462
الصابر ماء العينين، أم الفضل

المدح في الشعر المعيني [نص مطبوع] : دراسة / أم الفضل
الصابر ماء العينين.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (المنار2).- 1 مج.

(68 ص.)؛ 29 سم
إق 2018MO0090.- ردمك 9789920350037

الشعر العربي - - نقد

811.009 2018-1463
العجان، عبد الغني

خطاب الحداثة الشعرية [نص مطبوع] : دراسة ونقد في تجربة
أدونيس / عبد الغني العجان.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج.

(105 ص.)؛ 20 سم
إق 2018MO0746.- ردمك 9789920351492

الشعر العربي - - نقد

811.009 2018-1464
المغايل، مسيرة

الحداثة في الشعر [نص مطبوع] : محمد السرغيني نموذجا :
مسيرة ذة   / السبئي  الكائن  ديوانه  من  العالمات  عن  قصيدة 
: (فاس  المغاربة، 2018  المبدعين  جامعة   : [د.م.]  المغايل.- 
مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (77 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2018MO4741.- ردمك 978-9954-710-33-3

الشعر العربي - - نقد

811.009 2018-1465
بجاوي، ملود

آثار الدارسين كتابات الدكتور مانع سعيد العتيبة في 
[نص مطبوع] : قراءة ببليوغرافية تحليلية ونقدية / ملود بجاوي.-

[د.م.] : [ملود بجاوي]، [2018].- 1 مج. (616 ص.)؛ 23 سم
إق 2018MO2226.- ردمك 9789920357739

الشعر العربي - - نقد

811.009 2018-1466
بطالي، عبد المجيد (1958-....)

النص المشتعل وتوهج المعنى [نص مطبوع] : قراءة نقدية
تأويلية في شعر الدكتور أحمد مفدي / عبد المجيد بطالي؛ تقديم
أحمد رزيق.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (فاس : مطبعة وراقة بالل)

.- 1 مج. (232 ص.)؛ 20 سم
ببليوغرافيا ص. 225-228 .- إق 2018MO4560.- ردمك -978-9920

36-495-9
الشعر العربي - - نقد

811.009 2018-1467
بنهنية، إسماعيل

[نص درويش  محمود  جدارية  في  الشعري  اإليتوس 
للنشر مقاربات   : فاس  بنهنية.-  إسماعيل   / دراسة   : مطبوع] 
والصناعات الثقافية، 2018.- 1 مج. (142 ص.) : غالف مزين؛

24 سم
إق 2018MO4411.- ردمك 9789920780254

الشعر العربي - - تاريخ ونقد

811.009 2018-1468
داني، محمد

تجربة محمد علي : من خالل  [نص مطبوع]  الشعر  تجليات 
الرباوي الشعرية : دراسة نقدية / محمد داني.- [د.م.] : [تورية]،

2018.- 1 مج. (170 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2018MO2540.- ردمك 978-9920-35-951-1

شعر - - دراسة نقدية

811.009 2018-1469
داني، محمد

في رياض الشعر [نص مطبوع] : قراءة لشعر الدكتور علي
العلوي / محمد داني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (مكناس : مطبعة
سجلماسة الزيتون) .- 1 مج. (120 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

20 سم
إق 2018MO1801.- ردمك 9789920355452

811.009 2018-1470
راكب، ميمون

: مطبوع]  [نص  التقليدية  والموسيقى  البدوي  الشعر 
ميمون  / المغرب  بشرق  السوسيوثقافية  الهوية  في  حفريات 
راكب؛ تقديم محمد الغرايب.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط :
مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (327 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إشارات بيبليوغرافية .- إق 2017MO0703.- ردمك 9789954567890

الشعر البدوي - - نقد - - المغرب

811.009 2018-1471
رحماني، جميلة

غواية الكتابة ومدارج التأويل [نص مطبوع] : قراءات في
ديوان "جسد..جسد" للشاعر الطيب هلو / جميلة رحماني.- [د.م.]
: إديسيون بلوس، 2018 (الدارالبيضاء : النجاح الجديدة) .- 1 مج.

(151 ص.)؛ 20 سم
إق 2018MO0617.- ردمك 9789954699119

الشعر العربي - - نقد

811.009 2018-1472
منتدى سجلماسة للثقافة واإلبداع. مهرجان سلجماسة

الدولي للشعر والتشكيل (1؛ 2018)
الشعر والتشكيل [نص مطبوع] : جسر للديبلوماسية الثقافية :
مهرجان سجلماسة الدولي للشعر والتشكيل، الدورة األولى 03-
06 ماي 2018 / تنسيق عبد الله بريمي، عبد اللطيف شاكير.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (غير مرقم) : غالف مزين؛ 24

سم
إق 2018MO1998.- ردمك 9789920356312

الشعر العربي - - دراسة ونقد - - المغرب

811.009 2018-1473
هاللي، خالد

[نص لقاح  الناصر  عبد  شعر  في  موضوعاتية  دراسة 
مطبوع] : االغتراب كنموذج / خالد هاللي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018
(الرشيدية : مطبعة الودغيري) .- 1 مج. (127 ص.) : غالف مزين؛

20 سم
إق 2018MO5017.- ردمك 97-000008-9920-36-630-4

نقد الشعر العربي
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811.009 2018-1474
عزة مانع سعيد العتيبة [نص مطبوع] : حرمة المجد : كتاب
التعازي / تنسيق الدكتور عبد الله بنصر العلوي.- فاس : المركز
أوسطية والشرق  المغاربية  والدراسات  للثقافة  األكاديمي 
: برانت).- 1 مج. (211 ص.)  آنفو  والخليجية، 2018 (مطبعة 

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO5891.- ردمك 978-9954-9518-5-2

الشعر العربي - - نقد

811.009 2018-1475
مانع سعيد الدكتور  مؤلفات  السالم في  الى  الدعوة 
العتيبة [نص مطبوع] : مداخل وعتبات : كتاب / اعداد الدكتور
للثقافة األكاديمي  المركز   : فاس  العلوي.-  بنصر  الله  عبد 
والدراسات المغاربية والشرق أوسطية والخليجية، 2018 (مطبعة

آنفو برانت).- 1 مج. (279 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO5464.- ردمك 978-9954-9518-4-5

الشعر العربي - - نقد

811.009 2018-1476
الشعر التحرري في موريتانيا [نص مطبوع] : من 1946 م
حتى 1961 م / جمع ودراسة محمد بن محمذن بابه بن عم لمين.-
الدارالبيضاء : قطر الندى للثقافة واإلعالم والنشر، 2018.- 1 مج.

(118 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO1081.- ردمك 9789920727051

الشعر العربي - - موريتانيا - - نقد

811.009 2018-1477
على النهج [نص مطبوع] / مجموعة من الكتاب والنقاد؛ جمع
2018 زويريق،  اسماعيل   : [د.م.]  زويريق.-  اسماعيل  وطبع 
(مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 2 مج. : غالف مزين؛ 24

سم
إق 2018MO3074.- ردمك 978-9920-36-112-5
الشعر العربي - - المغرب - - المديح - - دراسة ونقد

811.009 2018-1478
التجربة منعطفات  في   : مطبوع]  [نص  باالختالف  الوجود 
الشعرية لصالح بوسريف / تنسيق جمال بوطيب.- فاس : مقاربات
للنشر والصناعات الثقافية، 2018.- 1 مج. (174 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم.- (دراسات)
إق 2018MO1836.- ردمك 9789954751510

النقد األدبي

811.0092 2018-1479
الشامي، عبد المالك

خاقان) (ابن  االشبيلي  القيسي  الله  عبيد  بن  الفتح 
السيرة واآلثار [نص مطبوع] / عبد المالك الشامي.- فاس :
المركز االكاديمي للثقافة والدراسات المغاربية والشرق اوسطية

والخليجية، 2018.- 1 مج. (340 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO4239.- ردمك 9789920363938

التراث االندلسي - - سيرة شاعر

811.0092 2018-1480
فكري، محمد

تحفة الشعر في رياض الفكر [نص مطبوع] / محمد فكري.-
[د.م.] : [د.ن.]، إق 2018 (مكناس : مطبعة مكتبة سجلماسة) .-

1 مج. (70 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2018MO1964.- ردمك 9789920356114

الشعراء العرب

811.01 2018-1481
الدومي، حنان

: [د.م.]  الدومي.-  حنان   / مطبوع]  [نص  الرمادية  األمواج 
سم.  24 مزين؛  غالف   : (83 ص.)  مج.   1  -.2018 [د.ن.]، 

إق 2018MO3283.- ردمك 978-9920-36-168-2
شعر - - أدب عربي

811.01 2018-1482
محاسن، سميرة

: [د.م.]  محاسن.-  سميرة   / مطبوع]  [نص  أنثى  خربشات 
مجلس الكتاب واألدباء والمثقفين العرب، 2018.- 1 مج. (100

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (همسات أطلسية)
إق 2018MO5532.- ردمك 978-9920-36-810-0

الشعر العربي

811.02 2018-1483
الجشتيمي، عبد الرحمان بن عبد الله بن محمد ((1771-

((1269-1185) (1853
شعر الجشتيميين [نص مطبوع] : الجزء الثاني : ديوان أبي زيد
الجشتيمي / أبو زيد عبد الرحمن الجشتيمي؛ جمع وتحقيق اليزيد
الراضي.- [د.م.] : اليزيد الراضي، 2018 (الدار البيضاء : مطبعة

النجاح الجديدة) .- 1 مج. (605 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO5085.- ردمك 9789920366595

الشعر العربي - - المغرب

811.02 2018-1484
زويريق، إسماعيل ((...-1944))

على النهج بأجزائه الخمسة [نص مطبوع] : معارضات في
المديح النبوي و الخلفاء الراشدين و قصائد في الشعر اإلسالمي.
1 / إسماعيل زويريق.- الطبعة الثانية.- [د.م.]، 2018 (مراكش :
المطبعة و الوراقة الوطنية) .- 1 مج . ( 431ص. ) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO6032 $z 2018MO3074.- ردمك -978-9920-32-156

3 $z 978-9920-36-112-5
الشعر - - النقد األدبي - - األمداح النبوية - - األدب العربي

811.02 2018-1485
على النهج [نص مطبوع] : الدراسات. 1 / مجموعة من الكتاب
والنقاد؛ جمع وطبع اسماعيل زويريق.- ط. 2 مزيدة ومنقحة.-
[د.م.] : اسماعيل زويريق، 2018 (مراكش : المطبعة والوراقة

الوطنية) .- 1 مج. (327 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO6031 $z 2018MO3074.- ردمك -978-9920-32-155

6 $z 978-9920-36-112-5
الشعر العربي - - المغرب - - المديح

811.03 2018-1486
برادة، البشير (1950-....)

الزمان البديل [نص مطبوع] : طفرة الطفولة في نطفة البراءة
/ برادة البشير.- [فاس] : [برادة البشير]، 2018 (فاس : مطبعة

Kariclasse) .- 1 مج. (129 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2018MO0741.- ردمك 978-9954-9782-7-6

ديوان شعري

811.05 2018-1487
امباركي، محمد

امباركي.- حكايات قلب [نص مطبوع] : شعر غنائي / محمد 
[د.م.] : زكرياء بني عزي، 2018.- 1 مج . (79ص. ) : غالف

باأللوان؛ 20 سم مزيّن 
إق 2018MO0884.- ردمك 9789920351836

الشعر العربي

811.05 2018-1488
بدناوي، أحمد

قال يانا سيدي [نص مطبوع] : ديوان من شعر الملحون / أحمد
والتراث الملحون  لفن  رجال  سبعة  جمعية   : [د.م.]  بدناوي.- 
: غالف مزين؛ 24 سم المغربي، 2018.- 1 مج. (140 ص.) 

إق 2018MO3360.- ردمك 9789920362030
الشعر المغربي - - الملحون

811.05 2018-1489
بلمقدم، محجوب
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امازيغية [نص مطبوع] : شعر غنائي / بلمقدم محجوب.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018.- 1 مج. (120 ص.)؛ 21 سم

إق 2018MO5833.- ردمك 978-9920-36-882-7
شعر الغناء

811.05 2018-1490
بلمقدم، محجوب

قبيلة هداوة [نص مطبوع] : شعر غنائي / بلمقدم محجوب.-
: بلمقدم محجوب، 2018.- 1 مج. (302 ص.) : غالف [د.م.] 

باأللوان؛ 21 سم مزيّن 
إق 2018MO1170.- ردمك 978-9920-35-302-1

شعر الغناء

811.05 2018-1491
رحمون، إدريس

الشهد المشور [نص مطبوع] : ديوان شعر الملحون / إدريس
رحمون؛ تقديم عباس الجراري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج .

(302ص. )؛ 24 سم
إق 2017MO4667.- ردمك 9789954998250

الشعر العربي - - الملحون

811.05 2018-1492
كمالي، نجيب مصطفى

تفاعلي لألطفال في : أول مؤلف  أغنية البحر [نص مطبوع] 
العالم العربي / نجيب مصطفى كمالي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.-
1 مج. (31 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (قصص تفاعلية

لألطفال؛ 2)
إق 2018MO2115.- ردمك 978-9920-711-03-6

شعر الغناء

811.05 2018-1493
نايت اعتيق، مريريدة

الشفوي الشعر  من  قصائد   : مطبوع]  [نص  تاساوت  أغاني 
تقديم أولوج؛  رونيه  ترجمة  اعتيق؛  نايت  مريريدة   / األمازيغي 
وترجمة عبد الكريم جويطي.- بني مالل : فالية للطباعة والنشر

والتوزيع، 2018.- 1 مج. (212 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO0723.- ردمك 978-9954-764-02-2

الشعر األمازيغي

811.05 2018-1494
يوسفي، فؤاد

فورة المخزون في شعر الملحون [نص مطبوع] / يوسفي
والوراقة المطبعة   : (مراكش  [د.ن.]، 2018   : [د.م.]  فؤاد.- 

24 سم (214 ص.)؛  مج.   1  -. الوطنية) 
إق 2018MO2416.- ردمك 978-9920-35-879-8

الشعر العربي

811.06 2018-1495
البادسي، أحمد الشدي

تضرعاتي لخالقي [نص مطبوع] : ديوان شعري / أحمد الشدي
البادسي.- طنجة : [أحمد الشدي البادسي]، 2018.- 1 مج. (114

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO2069.- ردمك 978-9920-35-669-5

الشعر الديني

811.06 2018-1496
الحامدي، عبد الله بن يحيى

بالترجمة المشهور  السرور  يورث  بما  الصدور  تلقيح 
األمازيغية للبردة [نص مطبوع] / عبد الله بن يحيى الحامدي؛
تحقيق وتقديم أحمد المنادي.- الرباط : المعهد الملكي للثقافة
األمازيغية، 2018.- 1 مج. (252 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.-

(سلسلة نصوص ووثائق؛ 10)
إق 2018MO4241.- ردمك 9789920967419

المخطوط األمازيغي - - المغرب

811.06 2018-1497
الحجوي، محمد بن محمد

نموذج  : مطبوع]  [نص  المدح  شعر  في  النبوية  السيرة 
القصيدة الميمونية لميمون بن عبد الخالق الصنهاجي ابي عمرو
ابن خبازة الفاسي : تحليل ودراسة / محمد بن محمد الحجوي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (شمس برينت).- 1 مج. (130 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان
إق 2018MO2341.- ردمك 978-9920-35-825-5

الشعر العربي

811.06 2018-1498
النسائية إحياء ليلة المولد النبوي [نص مطبوع] / الحضرة 
بتنظيم ورئاسة اللة مليكة واللة باهية : منزل شرفاء وزان دار
الشريف موالي أحمد الوزاني الحسني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.-

3 مج. (20، 18، 9 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO5041.- ردمك 978-9920-36-640-3

الشعر الديني

811.062 2018-1499
منصوري، نوهاد

سبل وتسبيالت [نص مطبوع] : قربان من سنة وقرآن. الجزء
الثاني / نوهاد منصوري.- ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط :

دار القلم) .- 1 مج. (306 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO5895.- ردمك 978-9954-686-84-3

الشعر العربي الديني

811.08 2018-1500
أبو محفوظ، جهاد

أبو جهاد  الشريف   / مطبوع]  [نص  الوطن  همسات عاشق 
محفوظ؛ تصميم الغالف أحمد عبد الكريم هيكل.- [الدار البيضاء] :
مجلس الكتاب والمثقفين العرب، إق 2018.- 1 مج. (95 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO4744.- ردمك 978-9920-36-547-5

الشعر القومي

811.08 2018-1501
البادسي، أحمد الشدي

ديوان  : مطبوع]  [نص  وقوميتي  عروبتي  العراق حصن 
شعري / أحمد الشدي البادسي.- طنجة : [أحمد الشدي البادسي]،

2018.- 1 مج. (128 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO2070.- ردمك 978-9920-35-670-1

الشعر القومي

811.08 2018-1502
البادسي، أحمد الشدي

حبي وعشقي لوطني [نص مطبوع] : ديوان شعري / أحمد
الشدي البادسي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 ([أوربي وأوربي]).- 1

مج. (123 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO2073.- ردمك 978-9920-35-672-5

الشعر العربي - - المغرب

811.08 2018-1503
بشارات، معالي

نشيد الجمر [نص مطبوع] / معالي بشارات.- [د.م.] : مجلس
الكتاب والمثقفين العرب، 2018.- 1 مج. (94 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO5850.- ردمك 978-9920-9802-4-1

الشعر العربي

811.08 2018-1504
حسونة، خليل إبراهيم

لم تزل هي القصيدة [نص مطبوع] / خليل إبراهيم حسونة.-
[د.م.] : مجلس الكتاب واألدباء المثقفين العرب، 2018.- 1 مج.

(88ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO5673.- ردمك 978-9920-9820-0-3
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الشعر العربي

811.095 2018-1505
أومهدي، عبد الواحد

الواحد عبد   / زجلية  قصائد   : مطبوع]  [نص  الحروف  جنان 
أومهدي؛ تقديم محمد الشرع.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (تارودانت :
.- 1 مج. (101 ص.) : غالف مزيّن برانت)  إيعزة  أيت  مطبعة 

باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO3212.- ردمك 978-9920-36-143-9

الزجل - - المغرب

811.095 2018-1506
اعويدات، محمد (1965-....)

معاني وحروف [نص مطبوع] : زجل / محمد اعويدات.- الرباط
: دار التوحيدي، 2018 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (83

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO2314.- ردمك 978-9954-660-52-2

الزجل - - المغرب

811.095 2018-1507
اكرولة، عبد النبي

باقي في الخاطر ما نكول [نص مطبوع] : زجل / عبد النبي
اكرولة.- الدار البيضاء : إصدارات أمنية، 2018.- 1 مج. (108
ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم.- (السلسلة اإلبداعية؛ 44)

إق 2018MO1980.- ردمك 978-9954-792-01-8
الزجل - - المغرب

811.095 2018-1508
اإلدريسي، كمال

عيوط هايجة في سكات الليل [نص مطبوع] : غنيت وكان
صوتي موال : هايكو ـ زجل / كمال اإلدريسي؛ تقديم نور الدين
ضرار.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1

مج. (85 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO1937.- ردمك 978-9920-35-596-4

الزجل - - المغرب

811.095 2018-1509
الباهلي، عبد المجيد

حبيق الموت [نص مطبوع] : زجل / عبد المجيد الباهلي.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2018 (فاس : مطبعة ووراقة بالل) .- 1 مج. (99 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO0777.- ردمك 9789920953313

زجل

811.095 2018-1510
البطل، عبد اللطيف

البطل.- اللطيف  / عبد  : زجل  جبان كولوبان [نص مطبوع] 
تمارة : كلمات للنشر والتوزيع، 2018.- 1 مج. (89 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO3223.- ردمك 978-9954-555-99-6

زجل - - المغرب

811.095 2018-1511
التومي، نور اليقين

اليقين نور   / الزجل  ديوان   : مطبوع]  [نص  الحروف  نحل 
: [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (97 ص.)؛ 21 سم التومي.- [د.م.] 

إق 2018MO5076.- ردمك 978-9920-36-654-0
الشعر العربي - - زجل

811.095 2018-1512
الحمري، ابتسام

حاجيتك وجيتك [نص مطبوع] : زجل / ابتسام الحمري.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2018 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (72 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO3130.- ردمك 978-9920-9578-7-8

الزجل - - المغرب

811.095 2018-1513
الخمليشي، ياسين

بال زواق : زجل [نص مطبوع] / ياسين الخمليشي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018 (الجديدة : ريبرو) .- 1 مج. (69 ص.)

إق 2018MO1406.- ردمك 978-9920-35-387-8
الزجل - - المغرب

811.095 2018-1514
الرميقي، ميلود

ميلود  / الحال  واقع  : زجل من  [نص مطبوع]  لرصاد  شهدة 
الرميقي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (مراكش : المطبعة والوراقة

الوطنية) .- 1 مج. (56 ص.)؛ 20 سم
إق 2018MO5902.- ردمك 978-9920-36-904-6

الزجل - - المغرب

811.095 2018-1515
الزكراوي، نجيب

الكفة مكعورة [نص مطبوع] : زجل / نجيب الزكراوي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018.- : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2017MO5018.- ردمك 9789954999592
زجل

811.095 2018-1516
الزكراوي، نجيب

لي بلى يعفو [نص مطبوع] : زجل غنائي / نجيب الزكراوي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (99 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2017MO5217.- ردمك 9789954977606

الشعر العربي

811.095 2018-1517
الزهاني، محمد

الزهاني.- / محمد  ديوان زجلي   : صياد الكالم [نص مطبوع] 
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج.

(79 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO3128.- ردمك 978-9920-9578-5-4

الزجل - - المغرب

811.095 2018-1518
السامحي، أحمد

/ أحمد : زجل  يا الفاهم بال فهامة فهمني [نص مطبوع] 
المغاربة، 2018 المبدعين  جامعة   : البيضاء  الدار  السامحي.- 
(فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (103 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 22 سم
إق 2018MO5169.- ردمك 978-9954-710-35-7

الزجل - - المغرب

811.095 2018-1519
العياشي، الميلودي

غمارة من لغمام [نص مطبوع] : زجل / الميلودي العياشي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج.

(135 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO3111.- ردمك 978-9920-9578-2-3

الزجل - - المغرب

811.095 2018-1520
الفتح، بهية

سوارت لكالم [نص مطبوع] : ديوان زجل / بهية الفتح.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (71 ص.)؛

21 سم
إق 2018MO0687.- ردمك 978-9920-35-138-6

الشعر العربي - - زجل

811.095 2018-1521
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الكزولي، محمد
ديوان حروف الشيهان [نص مطبوع] : شعر ملحون / محمد
الكزولي.- [د. ن.] : [د. م.]، 2018.- 1 مج. (181 ص.)؛ 29 سم

إق 2018MO0181.- ردمك 798-9954-9888-0-0
الشعر المغربي - - الزجل

811.095 2018-1522
الكزولي، محمد

ديوان خير الله [نص مطبوع] : شعر / محمد الكزولي.- [د.ن.] :
[د.م.]، 2018.- 1 مج. (105 ص.)؛ 20 سم

إق 2018MO0183.- ردمك 978-9954-9888-2-4
الشعر المغربي - - الزجل

811.095 2018-1523
الكزولي، محمد

ديوان شياخة الركوب [نص مطبوع] : شعر / محمد الكزولي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (93 ص.)؛ 20 سم

إق 2018MO0185.- ردمك 798-9954-9888-4-8
الشعر المغربي - - الزجل

811.095 2018-1524
الكزولي، محمد

ديوان قوام الفارس [نص مطبوع] : شعر / محمد الكزولي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (88 ص.) : غالف ملون؛ 20 سم

إق 2018MO0184.- ردمك 978-9954-9888-3-1
الشعر المغربي - - الزجل

811.095 2018-1525
الكزولي، محمد

ديوان ليكة السروت [نص مطبوع] : شعر / محمد الكزولي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (85 ص.)؛ 20 سم

إق 2018MO0182.- ردمك 798-9954-9888-7-1
الشعر المغربي - - الزجل

811.095 2018-1526
بنسليمان، 2017؛  (11؛  للزجل  الوطني  المهرجان 

المغرب)
أعمال الدورة الحادية عشرة للمهرجان الوطني للزجل
المديرية  / ماي 2017  بنسليمان 07-06-05   : [نص مطبوع] 
اإلقليمية للثقافة.- سطات : المديرية اإلقليمية للثقافة، 2018.- 1

مج. (122 ص.)؛ 22 سم
إق 2018MO1481.- ردمك 978-9920-35-420-2

الزجل - - المغرب

811.095 2018-1527
الورداني ، أيمن محمد

حلم عاشق [نص مطبوع] : شعر عامية / أيمن محمد الورداني.-
القاهرة؛ اإلسكندرية ؛الدار البيضاء : منشورات دار لوتس للنشر

الحر، 2018.- 1 مج. (95 ص.) : غالف مزين؛ 20 سم
إق 2018MO5376.- ردمك 978-9920-790-17-8

الشعر العربي - - الزجل

811.095 2018-1528
الوفي، فؤاد

/ : ديوان غنائي  : أزجال وقصائد  الحياة محبة [نص مطبوع] 
الوفي فؤاد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : مطبعة فضل الله)

.- 1 مج. (106 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO0638.- ردمك 978-9920-35-124-9

الزجل - - المغرب

811.095 2018-1529
باقية، عبد الرحمان

المهم اقرا [نص مطبوع] : ديوان زجل / عبد الرحمان باقية.-
.- 1 مج. : مطبعة مراكش)  : [د.ن.]، 2018 (مراكش  [د.م.] 

باأللوان؛ 24 سم (100 ص.) : غالف مزيّن 

إق 2018MO4214.- ردمك 978-9920-36-388-4
الشعر العربي - - زجل

811.095 2018-1530
بالرحمون، صالح الدين (1971-....)

الهبال الغيواني [نص مطبوع] : زجل / صالح الدين بالرحمون.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (88

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO3487.- ردمك 9789920720243

زجل

811.095 2018-1531
بن العيدود، السعيد

أمواج لكالم [نص مطبوع] : زجل / السعيد بن العيدود.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج .

(117 ص. )؛ 21 سم
إق 2018MO2492.- ردمك 978-9920-35-935-1

زجل

811.095 2018-1532
بن اهدى، خالد

لكالم المعقول [نص مطبوع] : زجل / خالد بن اهدى.- الدار
البيضاء : دار النشر المغربية، 2018.- 1 مج. (71 ص.)؛ 20 سم

إق 2017MO4776.- ردمك 9789954998724
الزجل المغربي

811.095 2018-1533
بن خلوق، عمر

ميزان لخواطر [نص مطبوع] : قصائد زجلية / بن خلوق عمر.-
مزيّن غالف   : مرقم)  (غير  مج.   1  -.2018 [د.ن.]،   : [د.م.] 

سم  21 باأللوان؛ 
إق 2018MO2701.- ردمك 9789954984925

زجل

811.095 2018-1534
بنخلوق، عمر

جوهرة لقلوب [نص مطبوع] : ديوان زجلي / عمر بنخلوق.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (سيدي بنور : النعومية) .- 1 مج. (97

ص.)؛ 20 سم
إق 2018MO1359.- ردمك 9789954984918

الشعر العربي - - زجل

811.095 2018-1535
بنسيدي علي، موالي الحسن (1959-....)

الحسن موالي   / زجلي  ديوان   : مطبوع]  [نص  المداح  جذبة 
بنسيدي علي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (بركان : نجمة الشرق) .-

1 مج. (92 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2018MO0794.- ردمك 978-9920-9542-0-4

الزجل - - المغرب

811.095 2018-1536
بنسيدي علي، موالي الحسن (1959-....)

بنسيدي الحسن  / موالي  ديوان زجلي   : [نص مطبوع]  لميمة 
علي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (بركان : نجمة الشرق) .- 1 مج.

(98 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2018MO0795.- ردمك 978-9920-9542-1-1

الزجل - - المغرب

811.095 2018-1537
بوسحاب اجغاغ، محمد (1958-....)

بوسحاب محمد   / شعر  ديوان   : مطبوع]  [نص  تراثك  خيمة 
اجغاغ.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (مطبعة الجنوب).- 1 مج. (188

ص.)؛ 20 سم
إق 2018MO1262.- ردمك 978-9920-35-325-0

الشعر المغربي - - الزجل
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811.095 2018-1538
بوشواري، محمد

كلها وقياسو [نص مطبوع] : ديوان زجل / محمد بوشواري.-
مزيّن غالف   : ص.)   159) مج.   1  -.2018 [د.ن.]،   : [د.م.] 

سم  20 باأللوان؛ 
إق 2018MO4486.- ردمك 9789920364669

ديوان زجل

811.095 2018-1539
بوصباع، نور الدين

هتوف اليقين [نص مطبوع] : زجل / نور الدين بوصباع.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (103 ص.)؛ 21 سم

إق 2018MO3113.- ردمك 9789920957847
الشعرالعربي - - زجل

811.095 2018-1540
بوطرين، سعيد

حروف زاهية [نص مطبوع] : زجل / سعيد بوطرين.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018 (فاس : وراقة بالل) .- 1 مج. (99 ص.)؛ 21 سم

إق 2018MO2150.- ردمك 9789920953337
الشعر العربي - - زجل

811.095 2018-1541
بولحديد، حمزة

أحالم شمسية [نص مطبوع] / حمزة بولحديد.- [د.م.] : [د.ن.]،
2018 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (54 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO3129.- ردمك 978-9920-9578-6-1

الزجل - - المغرب

811.095 2018-1542
حجامي، ليلى

الرجوع الله [نص مطبوع] : ديوان زجلي / ليلى حجامي.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2018 (الرباط : الرباط نت) .- 1 مج. (144 ص.)؛ 21

سم
إق 2018MO0406.- ردمك 9789920350853

الشعر العربي - - زجل

811.095 2018-1543
حدوشي، نور الدين

لعمر جدبة [نص مطبوع] : ديوان زجلي / نور الدين حدوشي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .-

1 مج. (182 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO2017.- ردمك 978-9920-35-644-2

الزجل - - المغرب

811.095 2018-1544
داني، محمد

قدام البحر..تعال نقولو كليمة [نص مطبوع] : زجل / محمد
داني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (مكناس : المطبعة سجلماسة) .-

1 مج. (74 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2018MO3937.- ردمك 9789954981580

زجل

811.095 2018-1545
رواح، حسن

حروف لمعاني [نص مطبوع] : زجل / حسن رواح.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018 (فاس : مطبعة ووراقة بالل) .- 1 مج. (106 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO3416.- ردمك 978-9920-750-07-3

زجل

811.095 2018-1546
سهوم، أحمد (1936-....)

موسوعة الملحون [نص مطبوع] : ديوان الشيخ أحمد سهوم /
المغربية؛ التابعة ألكاديمية المملكة  الملحون  جمع وإعداد لجنة 
أكاديمية  : الرباط  الجراري.-  عباس  األستاذ  وتقديم  إشراف 
سم.-  30 ص.)؛   1027) مج.   1  -.2018 المغربية،  المملكة 

التراث) (سلسلة 
إق 2018MO5573.- ردمك 978-9920-778-01-5

الشعر الشعبي العربي - - المغرب

811.095 2018-1547
صنعاوي، بوعزة

ضحكت القصيدة [نص مطبوع] : قصائد زجلية ساخرة / بوعزة
صنعاوي.- [د.م.] : جمعية مهرجان تامسنا، 2018.- 1 مج. (80

ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO2481.- ردمك 978-9920-35-927-6

الشعر العربي - - المغرب

811.095 2018-1548
طابوش، السعيد

طرز لقاسي [نص مطبوع] / السعيد طابوش.- [د.م.] : [د.ن.]،
2018 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (93 ص.)

: غالف مزين؛ 21 سم
إق 2018MO4426.- ردمك 978-9954-687-05-5

الشعر المغربي - - زجل

811.095 2018-1549
عبده، وسام محمد

عبرات ضاحكة [نص مطبوع] : شعر عامية / وسام محمد عبده.-
القاهرة؛ اإلسكندرية ؛الدار البيضاء : منشورات دار لوتس للنشر
الحر، 2018.- 1 مج. (91 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم

إق 2018MO5485.- ردمك 978-9920-790-57-4
الشعر العربي - - الزجل

811.095 2018-1550
عمري، الزهرة

حروف مالونة [نص مطبوع] : زجل / الزهرة عمري.- [د.م.] :
[الزهرة عمري]، 2018.- 1 مج. (85 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

20 سم
إق 2018MO1563.- ردمك 978-9920-35-447-9

الزجل - - المغرب

811.095 2018-1551
لشهب، سعيد

بغيت نج قصيدة [نص مطبوع] : زجل / سعيد لشهب.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018.- 1 مج. (103 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2018MO1578.- ردمك 978-9920-35-449-3

زجل

811.095 2018-1552
لعصايب، محمد

دخان الصهد [نص مطبوع] : نصوص زجلية / محمد لعصايب.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (90 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

20 سم
إق 2018MO0739.- ردمك 9789920953306

نصوص زجلية

811.095 2018-1553
لغالم، عبد الحافظ

اللّي بغيتوليك [نص مطبوع] : زجل / عبد الحافظ لغالم.- [د.م.]
: [عبد الحافظ لغالم]، 2018.- 1 مج. (90 ص.) : غالف مزين؛

24 سم
إق 2018MO2421.- ردمك 9789920358842

الشعر العربي - - الزجل - - المغرب

811.095 2018-1554
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لقلع، عبد الرحيم
لقلع.- الرحيم  عبد   / زجل   : [نص مطبوع]  سلطان لحروف 
مزيّن غالف   : ص.)   128) مج.   1  -.2018 [د.ن.]،   : [د.م.] 

سم  21 باأللوان؛ 
إق 2017MO5034.- ردمك 9789954999721

زجل

811.095 2018-1555
لمباشري، المصطفى

القصيدة الزجلية بالمغرب [نص مطبوع] : عزف على أوتار
العشق والغضب / المصطفى لمباشري.- [د.م.] : إديسيون بلوس،

2018.- 1 مج. (183 ص.)؛ 20 سم
إق 2018MO1004.- ردمك 978-9954-699-22-5

الزجل

811.095 2018-1556
مهداوي، محمد

لباردي والفردي [نص مطبوع] : زجل / محمد مهداوي.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (125 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2018MO1379.- ردمك 978-9920-35-369-4

زجل

811.095 2018-1557
مومني، محمد

ماشفت بحال صبرك يا صبري [نص مطبوع] : زجل / محمد
مومني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (87 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO2478.- ردمك 9789920359245

زجل

811.095 2018-1558
نفاع، محمد

عطش الزمان [نص مطبوع] : زجل / محمد نفاع.- الدار البيضاء
: جامعة المبدعين المغاربة، 2018 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .-

1 مج. (90 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2018MO5791.- ردمك 9789954710371

زجل

811.095 2018-1559
مجاديب الحرف [نص مطبوع] : زجل : ديوان مشترك.- [د.م.] :
منشورات نادي شعراء العرب والزجل المغربي، 2018 (فاس :
مكتبة ووراقة بالل) .- 1 مج. (95 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2018MO5525.- ردمك 9789920750103

زجل

811.095 2018-1560
حروف ولهانة [نص مطبوع] : زجل / جماعة من الزجالين.-
[د.م.] : نادي شعراء العرب والزجل المغربي، 2018 (فاس :
مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (154 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2018MO2516.- ردمك 978-9954-9743-6-0

الزجل - - المغرب

811.095 2018-1561
الزجاالت / جماعة من  : زجل  صهيل لقصايد [نص مطبوع] 
والزجالين.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (فاس : مطبعة ووراقة بالل)

.- 1 مج. (168 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO3052.- ردمك 978-9920-750-03-5

الشعر العربي

811.095 2018-1562

بالبل الحروف [نص مطبوع] : زجل.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018
(فاس : مطبعة ووراقة بالل) .- 1 مج. (155 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO4860.- ردمك 978-9920-9533-4-4

زجل

811.095 2018-1563
غزيل لكالم [نص مطبوع] : زجل / جماعة من الزجالين.- [د.م.]
: منشورات نادي شعراء العرب والزجل المغربي، 2018 (فاس :
مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (89 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2018MO4329.- ردمك 9789954974520

زجل

811.1 2018-1564
الولقاضي، طارق

حراك الوعي الشعري [نص مطبوع] : دراسة في األسلوب
القصصي للوحة الظعنية في قصيدة ما قبل اإلسالم / د. طارق
الولقاضي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (مكناس : سجلماسة) .- 1

مج. (204 ص.)؛ 24 سم
ببليوغرافيا ص. 188-203 .- إق 2018MO2333.- ردمك -978-9920

35-820-0
الشعر العربي - - تاريخ ونقد - - العصر الجاهلي

811.5 2018-1565
العلوي، علي (1971-....)

االغتراب في الجسد [نص مطبوع] : قراءة في شعر أبي العالء
المعري / علي العلوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الدار البيضاء :
مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (255 ص.)؛ 21 سم.- (كتب

مكتبة سلمى الثقافية؛ 130)
إق 2018MO1195.- ردمك 978-9981-854-91-8

أبو العالء المعري

811.5 2018-1566
بغية، رشيدة

تجليات النزعة الحضرية في شعر ابن المعتز [نص مطبوع]
القلم دار   : (الرباط   2018 [د.ن.]،   : [د.م.]  بغية.-  رشيدة   /
للطباعة والنشر والتوزيع) .- 1 مج. (356 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم
إق 2017MO4291.- ردمك 978-9954-686-35-5

الشعر العربي

811.6 2018-1567
الوكيلي، حاتم

المتن الشعري للطرب األندلسي [نص مطبوع] : أداء موالي
أحمد الوكيلي (تسجيال ومخطوطا) / حاتم الوكيلي، إدريس كديرة.-
[د.م.] : جمعية نسائم األندلس لهواة الطرب األندلسي، 2018.-

1 مج. (266 ص.)؛ 29 سم
إق 2018MO3194.- ردمك 978-9920-36-137-8

الشعر العربي

811.9 2018-1568
أبو يوسف، عبد الرحمان

حتى النسور تعذبها طرائدها.. [نص مطبوع] : شعر / عبد
الرحمان أبو يوسف.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرشيدية : مؤسسة
الراوي للتجارة والخدمات) .- 1 مج. (123 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 20 سم
إق 2018MO4032.- ردمك 978-9920-9654-0-8

الشعر العربي

811.9 2018-1569
أحنضور، محمد

محمد  / شعر  ديوان   : مطبوع]  [نص  يوميات  من  شذرات 
أحنضور.- الرباط : دار السالم، 2018.- 1 مج. (56 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
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إق 2018MO2280.- ردمك 978-9920-35-796-8
الشعر العربي

811.9 2018-1570
أزراغيد، جمال (1962-....)

حوريات بقدم الكون [نص مطبوع] : شعر / جمال أزراغيد.-
فاس : مقاربات للنشر والصناعات الثقافية، 2018.- 1 مج. (80

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (إبداع)
إق 2018MO2447.- ردمك 978-9954-751-68-8

الشعر العربي

811.9 2018-1571
أعراب، هدى

: [د.م.]  أعراب.-  / هدى  : شعر  [نص مطبوع]  ليال شرقية 
جامعة المبدعين المغاربة، 2018.- 1 مج. (79 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO2996.- ردمك 9789954710234

شعر

811.9 2018-1572
أمجد مجدوب، رشيد (1972-....)

فاس وأخواتها [نص مطبوع] : في الشعر العربي الحديث /
أمجد مجدوب رشيد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (317 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 25 سم
إق 20185MO1802.- ردمك 9789920954518

الشعر العربي

811.9 2018-1573
أمالل، سميرة

وحده الليل يفقه سر الفراشات [نص مطبوع] / سميرة
أمالل.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (ورزازات : نيت أمريسيون) .- 1

مج. (117 ص.) : غالف مزين
إق 2018MO1261.- ردمك 9789920353243

الشعر العربي

811.9 2018-1574
أيت العربي، موسى

خربشات ثائر [نص مطبوع] / بشار ثائر( موسى أيت العربي).-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (82 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم

إق 2018MO1100.- ردمك 978-9920-35-267-3
الشعر العربي - - المغرب

811.9 2018-1575
إدريسي، خديجة

ورود في دنيا الدواوين [نص مطبوع] : مجموعة قطع شعرية
: شمس (الرباط  [د.ن.]، 2018   : [د.م.]  إدريسي.-  / خديجة 
باأللوان؛ 21 سم مزيّن  : غالف  (72 ص.)  .- 1 مج.  برانت) 

إق 2018MO2190.- ردمك 978-9954-672-53-2
الشعر العربي

811.9 2018-1576
اكطيطي، عبد المجيد

دموع العوسج [نص مطبوع] : شعر / عبد المجيد اكطيطي.-
مراكش : مؤسسة آفاق للدراسات والنشر واالتصال، 2018.- 1

مج. (66 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO0099.- ردمك 9789920350129

شعر

811.9 2018-1577
األمراني، حسن

ديوان حسن األمراني [نص مطبوع]. الجزء األول، بقية مما
ترك آل عمر / حسن األمراني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط :

طوب بريس) .- 1 مج. (484 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO0301.- ردمك 978-9954-782-03-03

ديوان شعري - - المغرب

811.9 2018-1578
األوديي، محمد

: [د.م.]  األوديي.-  / محمد  عيونك نبيذ [نص مطبوع] : شعر 
[د.ن.]، 2018 (الرباط : مطبعة سكرايب) .- 1 مج. (66 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2018MO4300.- ردمك 978-9920-9502-2-0

الشعر العربي

811.9 2018-1579
التاج، عائشة

قالدة من نبض [نص مطبوع] : ديوان / عائشة التاج.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (101 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO1685.- ردمك 978-9920-35-489-9

الشعر العربي

811.9 2018-1580
الجبلي، سعيد

قلب يتكلم [نص مطبوع] : ديوان الشعر الحر / سعيد الجبلي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (53 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2018MO2683.- ردمك 9789920359979

شعر

811.9 2018-1581
الحسني، أمينة (1963-....)

خواطر وأحالم حياتي [نص مطبوع] / أمينة الحسني.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018.- 1 مج. (34 ص.) : غالف مزيّن؛ 21 سم

إق 2018MO2024.- ردمك 978-9920-35-649-7
الشعر العربي - - خواطر

811.9 2018-1582
الحيول، يونس (1973-....)

رجل يقرأ طالعه [نص مطبوع] : شعر / يونس الحيول.- الدار
البيضاء : منشورات بيت الشعر في المغرب، 2018 (مطبعة دار

المناهل).- 1 مج. (82 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO3233.- ردمك 978-9920-36-153-8

الشعر العربي

811.9 2018-1583
الخضير، هشام

ميلودراما [نص مطبوع] : شعر / هشام الخضير.- الرباط : دار
التوحيدي، 2018.- 1 مج. (93 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم + 1 قرص مدمج
إق 2018MO2557.- ردمك 978-9954-660-53-9

الشعر العربي

811.9 2018-1584
الخطيبي، مراد

شهقات الرياح [نص مطبوع] : شعر / مراد الخطيبي.- الدار
البيضاء : إديسيون بلوس، 2018 (مطبعة النجاح الجديدة).- 1 مج.

(85 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2018MO0781.- ردمك 978-9954-699-16-4

الشعر العربي

811.9 2018-1585
الزواق، عمر

أنفاس [نص مطبوع] / عمر الزواق.- الرباط : منشورات الزمن،
2018.- 1 مج. (95 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم

إق 2018MO4421.- ردمك 9789920364539
الشعر العربي

811.9 2018-1586
السايحي، محمد نجيب
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أشواق نافرة [نص مطبوع] : شعر / محمد نجيب السايحي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (مطبعة وراقة بالل).- 1 مج. (60 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2018MO4770.- ردمك 9789920971904

شعر

811.9 2018-1587
السعداني، محمد

قصائد مارقة [نص مطبوع] : شعر / السعداني محمد.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018.- 1 مج. (112 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2018MO2483.- ردمك 9789920359290

شعر

811.9 2018-1588
السعيدي، نوفل (1983-....)

ال أريد أن أكبر [نص مطبوع] : شعر / نوفل السعيدي.- مراكش
: مؤسسة آفاق للدراسات والنشر واالتصال، 2018.- 1 مج. (80

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2018MO3407.- ردمك 9789954618363

شعر - - األدب

811.9 2018-1589
السقاط الضخامة، أمال

تراتيل فجر [نص مطبوع] : شعر / أمال السقاط الضخامة.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (فاس : مطبعة الكتاب) .- 1 مج. (121

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO4404.- ردمك 978-9920-36-450-8

الشعر العربي

811.9 2018-1590
السليماني الغراس، لطيفة

السليماني لطيفة   / شعر   : مطبوع]  [نص  الباقية  الحروف 
الغراس.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1

مج. (100 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO2795.- ردمك 978-9920-36-034-0

الشعر العربي

811.9 2018-1591
السليماني الغراس، لطيفة

السليماني لطيفة   / شعر   : مطبوع]  [نص  الذكريات  ذيول 
الغراس؛ تقديم سوزان سامي جميل.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018
(فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (100 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO2027.- ردمك 978-9920-35-651-0

الشعر العربي

811.9 2018-1592
الشدادي، دنيا

دال النشيد [نص مطبوع] : ياء األقاصي : شعر / دنيا الشدادي؛
لوحة الغالف جواد مباركي.- ط. 2 مزيدة ومنقحة.- [د.م.] : [دنيا

الشدادي]، 2018.- 1 مج. (95 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO3876.- ردمك 978-9954-741-11-5

الشعر العربي

811.9 2018-1593
الشملول، محمد رأفت

رأفت محمد   / خواطر   : مطبوع]  [نص  الريح  مع  خواطر 
الشملول.- القاهرة الكبرى؛ اإلسكندرية ؛الدار البيضاء : منشورات

دار لوتس للنشر الحر، 2018.- 1 مج. (69 ص.)؛ 20 سم
إق 2018MO5373.- ردمك 978-9920-790-14-7

الشعر العربي

811.9 2018-1594
الطميزي، صالح

صالح  / ديوان   : مطبوع]  [نص  األقصى  قلب  من  صرخة 
العرب للطباعة الكتاب والمثقفين  الطميزي.- [د.م.] : مجلس 
والنشر والتوزيع، 2018.- 1 مج. (121 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم
إق 2018MO5077.- ردمك 9789920366557

الشعر العربي

811.9 2018-1595
العصافرة، محمد

تعالي نتقاسم الكبرياء [نص مطبوع] : ديوان شعر / محمد
العصافرة.- الرباط : مجلس الكتاب واالدباء والمثقفين العرب،

2018.- 1 مج. (77 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO5870.- ردمك 9789920980258

الشعر العربي

811.9 2018-1596
الغوات، عبد الرحمن

الرحمن عبد   / شعرية  مجموعة   : مطبوع]  [نص  الحب  لمن 
الغوات.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : مطابع الرباط نت) .-

1 مج. (71 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO1404.- ردمك 978-9954-721-11-7

الشعر العربي

811.9 2018-1597
الفياللي، عبد الوهاب

نظرات محبة في فكر الدكتور مانع سعيد العتيبة وشعره
المركز  : الفياللي.- فاس  الوهاب  الدكتور عبد   / [نص مطبوع] 
أوسطية والشرق  المغاربية  والدراسات  للثقافة  األكاديمي 
: برانت).- 1 مج. (146 ص.)  آنفو  والخليجية، 2018 (مطبعة 

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO2183.- ردمك 978-9920-35-744-9

األدب العربي - - نقد

811.9 2018-1598
القطيب، أحمد بن محمد بن المدني

أغاريد الحروف [نص مطبوع] : ديوان شعر / أحمد بن محمد بن
المدني القطيب.- [د.م.] : أحمد بن محمد بن المدني القطيب،

2018.- 1 مج. (135 ص.)
إق 2018MO5664.- ردمك 978-9920-36-832-2

شعر

811.9 2018-1599
القمري، الحسين (1944-....)

كيمياء الحياة واألمكنة [نص مطبوع] : ديوان شعر. 2، متعب
في انتظار الصباح / الحسين القمري.- الرباط : دار أبي رقراق،

2018.- 1 مج. (207 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2018MO3001.- ردمك 978-9954-26-040-1

الشعر العربي

811.9 2018-1600
الماعزي، عز الدين (1960-....)

الدين عز   / شعر   : مطبوع]  [نص  اإلستعارة  جيب  يد في 
الماعزي.- فاس : مقاربات للنشر والصناعات الثقافية، 2018.- 1

مج. (63 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO0774.- ردمك 978-9954-751-29-9

الشعر العربي

811.9 2018-1601
المتقي، عبد الله (1960-....)

الصيرورة الشعرية في تجربة عبد الله بن ناجي [نص
مطبوع] : قراءات وشهادات وحوارات / إعداد وإشراف عبد الله
المتقي.- فاس : مقاربات للنشر والصناعات الثقافية، إق 2018.-
1 مج. (114 ص.) : غالف مزين؛ 25 سم.- (منشورات مسار

للتربية والثقافة. دراسات؛ 3)
إق 2018MO1931.- ردمك 9789954751558
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المغرب

811.9 2018-1602
المددي، حسن

مسرى الناي [نص مطبوع] : شعر / حسن المددي.- فاس :
مقاربات للنشر والصناعات الثقافية، 2018.- 1 مج. (83 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO3175.- ردمك 9789920959605

شعر

811.9 2018-1603
المرابط، سعاد

حب على ربابة فقدان [نص مطبوع] / سعاد المرابط.- الرباط
: دار الوطن، 2018.- 1 مج. (145 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2018MO5606.- ردمك 978-9954-648-44-5

الشعر العربي

811.9 2018-1604
المرموق، زكية

سيلفي مع ظل بعيد [نص مطبوع] : شعر / زكية المرموق.-
فاس : مقاربات للنشر والصناعات الثقافية، 2018.- 1 مج. (96

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (سلسلة إبداع)
إق 2018MO0066.- ردمك 978-9954-751-18-3

الشعر العربي

811.9 2018-1605
المريني، أحمد

المدينة في الشعر المغربي [نص مطبوع] : تطوان بعيون
الشعراء / أحمد المريني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (تطوان : مكتبة
البديع للطباعة و النشر) .- 1 مج. (63 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم
إق 2018MO3644.- ردمك 978-9920-9625-3-7

شعر

811.9 2018-1606
المريني، أمينة (1955-....)

لدواليك ترقص النايات [نص مطبوع] / أمينة المريني.- فاس :
مقاربات للنشر والصناعات الثقافية، 2018.- 1 مج. (87 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (سلسلة منتخبات)
إق 2018MO0776.- ردمك 978-9954-751-31-2

الشعر العربي

811.9 2018-1607
المريني، بشرى أجناح

: [د.م.]  المريني.-  أجناح  بشرى   / ديوان   : [نص مطبوع]  هو 
[د.ن.]، 2018 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (119 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO2322.- ردمك 9789920720045

ديوان - - شعر

811.9 2018-1608
المويسي، عبد اإلله

السوبرماركت أقرأ كاي جاميسون وأفكر في قابضة 
: الدارالبيضاء  المويسي.-  اإلله  عبد   / شعر   : مطبوع]  [نص 
منشورات بيت الشعر في المغرب، 2018.- 1 مج. (150 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2018MO3230.- ردمك 978-9954-9663-7-2

الشعر العربي

811.9 2018-1609
الميموني، عبد الرحيم سعيد

نبض..ورماد [نص مطبوع] : ديوان شعر / عبد الرحيم سعيد
الميموني.- طنجة : سليكي أخوين، 2018.- 1 مج. (91 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2018MO2595.- ردمك 978-9920-720-06-9
الشعر العربي

811.9 2018-1610
الوادي، عبد الرحمن (1966-....)

المجداف [نص مطبوع] : شعر / عبد الرحمان الوادي.- [د.م.] :
. مج   1  -. الذهبية)  األنوار  مطبعة   : (خريبكة   2018 [د.ن.]، 

21 سم باأللوان؛  مزيّن  غالف   :  ( (96ص. 
إق 2018MO0821.- ردمك 978-9920-35-172-0

الشعر العربي

811.9 2018-1611
الودغيري، هشام

ألفة الهاء [نص مطبوع] : ديوان شعر / هشام الودغيري.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2018 (الرباط : مطبعة كانا برينت) .- 1 مج. (149

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 19 سم
إق 2018MO2422.- ردمك 978-9920-35-885-9

الشعر العربي

811.9 2018-1612
بالرحمون، صالح الدين (1971-....)

عشق ووطن [نص مطبوع] / صالح الدين بالرحمون.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (130 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO3488.- ردمك 9789920720250

شعر

811.9 2018-1613
برادة، البشير (1950-....)

أنشودة العشق [نص مطبوع] : في ما وراء رقصة نرسيس :
"أجراس الروح" / برادة البشير.- [د.م.] : [البشير برادة]، 2018.-

1 مج. (122 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO0054.- ردمك 9789954978245

الشعر العربي

811.9 2018-1614
برادة، البشير (1950-....)

تفاحة آدم [نص مطبوع] : أنفاس العشق : رسالة غضب لبابلو
نيرودا : شعر / برادة البشير.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج.

(122 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO1325.- ردمك 9789954978290

شعر

811.9 2018-1615
برادة، البشير (1950-....)

العواطف في رعشة : دبيب  شاعرية الغروب [نص مطبوع] 
العشق / برادة البشير.- [د.م.] : [البشير برادة]، 2018.- 1 مج.

(101 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO2128.- ردمك 978-9920-35-711-1

األدب المغربي - - الشعر

811.9 2018-1616
برادة، البشير (1950-....)

شاعرية اللوحة [نص مطبوع] : الحساسية الجميلة : حدوس
اللوح المحفوظ / برادة البشير.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج.

(141 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO2621.- ردمك 978-9920-35-981-8

األدب المغربي - - الشعر

811.9 2018-1617
برادة، البشير (1950-....)

لو كان [نص مطبوع] : هكذا تكلم مجانين فاس / برادة البشير.-
فاس؛ برادة البشير، 2018.- 1 مج .(118ص. )؛ 19 سم

إق 2018MO0295.- ردمك 978-9954-9782-5-2
الشعر العربي
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811.9 2018-1618
برادة، البشير (1950-....)

ملحمة العشق [نص مطبوع] : عزف على مقام التاء : رحلة إلى
جزيرة الوقواق / برادة البشير.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج.

(87 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO3020.- ردمك 978-9920-9574-0-3

األدب المغربي - - الشعر

811.9 2018-1619
بركات، رامز

من تربة الورد خلقت [نص مطبوع] / رامز بركات.- القاهرة؛
الحر، للنشر  لوتس  دار  : منشورات  البيضاء  ؛الدار  اإلسكندرية 

: غالف مزين؛ 20 سم 2018.- 1 مج. (110 ص.) 
إق 2018MO5970.- ردمك 978-9920-790-82-6

811.9 2018-1620
بريويك، عبد الهادي (1973-....)

رومانسيات رجل غامض [نص مطبوع] : ديوان شعري / عبد
الهادي بريويك.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : مطابع الرباط

نت) .- 1 مج. (127 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO2445.- ردمك 9789920359023

الشعر العربي

811.9 2018-1621
بالحة، عبد الرحيم

أنا والدنيا [نص مطبوع] / عبد الرحيم بالحة.- الرباط : منشورات
دار األمان، 2018 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (96 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO3355.- ردمك 9789954723128

الشعر العربي - - المغرب

811.9 2018-1622
بلحاج، عبد الله

أقفال صغيرة [نص مطبوع] : شعر / عبد الله بلحاج.- الدار
البيضاء : بيت الشعر في المغرب، 2018.- 1 مج. (111 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO3238.- ردمك 978-9920-36-158-3

شعر

811.9 2018-1623
بن المنصور، محي الدين

نبض حرف ال يخون [نص مطبوع] : خواطر / محي الدين بن
: منشورات دار ؛االسكندرية  القاهرة  البيضاء؛  الدار  المنصور.- 
لوتس للنشر الحر، 2018.- 1 مج. (غير مرقم) : غالف مزين؛ 24

سم.- (مشروع النشر الحر؛ 96)
إق 2019MO0007.- ردمك 978-9920-790-91-8

الشعر العربي

811.9 2018-1624
بناصر، سعاد

ما أبهاك...! [نص مطبوع] : ديوان شعري / سعاد بناصر.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (52 ص.)؛ 20 سم

إق 2018MO2439.- ردمك 978-9920-35-918-4
الشعر العربي

811.9 2018-1625
بنطلحة، محمد (1950-....)

الدار بنطلحة.-  محمد   / : شعر  مطبوع]  [نص  منفرد  كذئب 
البيضاء : فضاءات مستقبلية، 2018.- 1 مج. (120 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان
إق 2018MO5568.- ردمك 978-9920-36-800-1

الشعر العربي

811.9 2018-1626
بنعبد الله، عبد الرحيم

عشب وأزهار [نص مطبوع] : ديوان شعري / عبد الرحيم بنعبد
النجاح : مطبعة  البيضاء  (الدار  [د.ن.]، 2018   : [د.م.]  الله.- 
الجديدة) .- 1 مج. (396 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم

إق 2017MO3879.- ردمك 9789954996386
ديوان شعري

811.9 2018-1627
بنعبو، عبد العزيز

نصيبنا من الظلمة [نص مطبوع] : شعر / عبد العزيز بنعبو.-
[د.م.] : مقاربات للنشر والصناعات الثقافية، 2018.- 1 مج. (58

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO2446.- ردمك 9789954751671

شعر

811.9 2018-1628
بنقدور الوهراني، محمد (1962-....)

بعيدا ... في أول الطريق [نص مطبوع] : شعر / محمد بنقدور
الوهراني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (118 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO1513.- ردمك 9789954722

شعر

811.9 2018-1629
بنهار، عبد القادر

شعر [نص مطبوع]. 3 / عبد القادر بنهار.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018
(وجدة : مطبعة البصمة الرقمية) .- 1 مج. (49 ص.)؛ 20 سم

إق 2018MO1782.- ردمك 978-9920-35-535-3
الشعر العربي

811.9 2018-1630
بودويك، محمد (1953-....)

محمد  / شعر   : مطبوع]  [نص  والعتمة  الضوء  أبهاء  في 
بودويك.- [د.م.] : منشورات بيت الشعر في المغرب، 2018.- 1

مج. (110 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO3235.- ردمك 9789920361552

شعر

811.9 2018-1631
بوعمري، أنس

خطأ في التقدير [نص مطبوع] : شعر / أنس بوعمري.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (110 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2017MO4037.- ردمك 9789954996010

شعر

811.9 2018-1632
بوقسيمي، الحسن

فتح ملهم [نص مطبوع] : صيوان شعر / الحسن بوقسيمي.-
: بلوس، 2018.- 1 مج. (181 ص.)  إديسيون   : البيضاء  الدار 

باأللوان؛ 20 سم غالف مزيّن 
إق 2018MO0505.- ردمك 9789954682579

صيوان شعر

811.9 2018-1633
بوكرين، مليكة

تجاعيد الخريف [نص مطبوع] : شعر / مليكة بوكرين.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (112 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2018MO5989.- ردمك 978-9920-36-920-6

الشعر العربي

811.9 2018-1634
تقني، لطيفة

الببليوغرافيا الوطنية المغربية 2018

117



170

يعانقني الحنين [نص مطبوع] : شعر / لطيفة تقني.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018 (بركان : نجمة الشرق) .- 1 مج. (78 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2018MO4333.- ردمك 978-9920-36-424-9

الشعر العربي

811.9 2018-1635
حرز الله، عبد العالي

للكوكب أمل [نص مطبوع] / الخو عبد العالي حرز الله.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2018 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (63 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO3269.- ردمك 978-9954-99-211-1

الشعر العربي

811.9 2018-1636
حسكة، نعيمة

نزف اليمام [نص مطبوع] : ديوان شعر / نعيمة حسكة.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2018 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (127

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO1575.- ردمك 978-9954-721-13-1

الشعر العربي

811.9 2018-1637
حشمت، وليد

ولوج [نص مطبوع] : شعر / وليد حشمت.- القاهرة؛ اإلسكندرية
؛الدار البيضاء : منشورات دار لوتس للنشر الحر، 2018.- 1 مج.

(68 ص.) : غالف مزين؛ 20 سم
إق 2018MO5422.- ردمك 978-9920-790-44-4

الشعر العربي

811.9 2018-1638
حلبي، زينب كمال

زمان غادرنا [نص مطبوع] : شعر / د. زينب كمال حلبي.- الدار
البيضاء؛ القاهرة ؛االسكندرية : منشورات دار لوتس للنشر الحر،
2018.- 1 مج. (غير مرقم) : غالف مزين؛ 24 سم.- (مشروع

النشر الحر؛ 141)
إق 2018MO5327.- ردمك 978-9920-9770-3-6

الشعر العربي

811.9 2018-1639
حلمي الريشة، محمد

الشغف والتخييل [نص مطبوع] : دراسات، مقاربات، قراءات
في أعمال شعرية وأدبية لي / إعداد محمد حلمي الريشة.- تطوان
: مكتبة سلمى الثقافية، 2018 (مطبعة الخليج العربي).- 1 مج.
(251 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم.- (كتب مكتبة سلمى

الثقافية؛ 143)
إق 2018MO4776.- ردمك 978-9954-728-28-4

الشعر العربي - - نقد

811.9 2018-1640
حماني، نبيلة

نبيلة  / شعر  ديوان   : مطبوع]  [نص  تحيا في دمي  أن  لك 
: [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (152 ص.) : غالف [د.م.]  حماني.- 

باأللوان؛ 24 سم مزيّن 
إق 2018MO3839.- ردمك 9789920363099

شعر

811.9 2018-1641
خديد، رحال مبارك

هزائم العشق [نص مطبوع] : ديوان شعر / رحال مبارك خديد.-
الرباط : دار القلم، إق 2018.- 1 مج. (110 ص.)؛ 20 سم

إق 2018MO4119.- ردمك 978-9954-776-01-8
الشعر العربي

811.9 2018-1642

خديد، رضوان
خديد.- / رضوان  : شعر  [نص مطبوع]  زهرة واحدة تكفي 
تطوان : منشورات باب الحكمة، 2018.- 1 مج. (105 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO2201.- ردمك 978-9954-568-81-1

الشعر العربي

811.9 2018-1643
خرباش، حورية

حورية  / شعر   : مطبوع]  [نص  الروح  بياض  على  ترانيم 
وصورة اإلشراف  االدريسي؛  كمال  وتوضيب  تصفيف  خرباش؛ 
الغالف نور الدين ضرار.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الدار البيضاء :
دار القرويين) .- 1 مج. (104 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2018MO2765.- ردمك 978-9920-36-017-3
الشعر العربي

811.9 2018-1644
خرقوق، محمد

ملحمة إيزيس [نص مطبوع] : شعر / محمد خرقوق.- الرباط :
دار الوطن، 2018.- 1 مج. (111 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2018MO0106.- ردمك 978-9954-648-32-2

الشعر العربي

811.9 2018-1645
خيا، السعدية

: [د.م.]  خيا.-  السعدية   / : شعر  [نص مطبوع]  القلم  صوت 
[د.ن.]، 2018.- 1 مج. (101 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2018MO1142.- ردمك 9789954710210

شعر

811.9 2018-1646
درير، سعاد

رغبات مستعصية [نص مطبوع] : شعر / سعاد درير.- [د.م.] :
المناهل).- 1 مج. (100 ص.) : غالف [د.ن.]، 2018 (مطبعة 

باأللوان؛ 21 سم مزيّن 
إق 2018MO1505.- ردمك 978-9920-35-434-9

الشعر العربي

811.9 2018-1647
زوير، وائل عبد الله

في انتظار المد [نص مطبوع] : شعر / وائل عبد الله زوير.-
القاهرة؛ اإلسكندرية ؛الدار البيضاء : منشورات دار لوتس للنشر
الحر، 2018.- 1 مج. (107 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم

إق 2018MO5364.- ردمك 978-9920-790-05-5
الشعر العربي

811.9 2018-1648
زياني، فدوى رزان

أطلقوا سراح الشمس [نص مطبوع] : شعر / فدوى رزان
زياني.- [د.م.] : جامعة المبدعين المغاربة، 2018 (فاس : مطبعة
وراقة بالل) .- 1 مج. (103 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2018MO3345.- ردمك 9789954710265
شعر

811.9 2018-1649
سرحان، سعد (1962-....)

مرايا عمياء [نص مطبوع] : تأمالت / سعد سرحان.- [د.م.] :
منشورات بيت الشعر في المغرب، 2018.- 1 مج. (84 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2018MO3237.- ردمك 9789920361576

شعر

811.9 2018-1650
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سعد، إيمان رجب
إيمان رجب  / : شعر  مطبوع]  [نص  الحب  بمحراب  خشوع 
سعد.- القاهرة؛ اإلسكندرية ؛الدار البيضاء : منشورات دار لوتس

للنشر الحر، 2018.- 1 مج. (96 ص.)؛ 20 سم
إق 2018MO5417.- ردمك 978-9920-790-39-0

الشعر العربي

811.9 2018-1651
سقي، سناء

أجراس السنديان [نص مطبوع] : شعر وتشكيل / سناء سقي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (79 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم

إق 2018MO5289.- ردمك 978-9920-9771-0-4
الشعر العربي - - المغرب

811.9 2018-1652
سمامي، عباس

آخر عبور [نص مطبوع] : شعر / عباس سمامي.- الدار البيضاء :
جامعة المبدعين المغاربة، 2018 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1

مج. (82 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO5100.- ردمك 978-9954-710-34-0

الشعر العربي

811.9 2018-1653
سمامي، عباس

ليل عينيك شهرزاد [نص مطبوع] : مجموعة شعرية / عباس
: (فاس  المغاربة، 2018  المبدعين  : جامعة  [د.م.]  سمامي.- 
مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (96 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2018MO2468.- ردمك 978-9954-710-22-7

الشعر العربي

811.9 2018-1654
عبد الحميد، شكيب (1962-....)

تراتيل موكادور [نص مطبوع] : شعر / شكيب عبد الحميد.-
الدار البيضاء : أيديسيون بلوس، 2018.- 1 مج. (383 ص.)

إق 2018MO5022.- ردمك 9789954699300
الشعر العربي

811.9 2018-1655
عبد الوافي، عبد الرحمان (1946-....)

الدر المنظوم في الرحيق المختوم [نص مطبوع] : سيرة
نبوية شعرية مرتبطة بأحداث العصر / عبد الرحمان عبد الوافي.-
الدار البيضاء : مطبعة صناعة الكتاب، 2018.- 1 مج. (304 ص.)

: غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO1777.- ردمك 978-9920-35-533-9

الشعر العربي

811.9 2018-1656
عبودة، عبد الحق

قد نلتقي [نص مطبوع] : شعر / عبد الحق عبودة، ربيعة أزداد.-
تازة : منشورات عبودة برانت، 2018.- 1 مج. (190 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2019MO0883.- ردمك 9789954791134

شعر

811.9 2018-1657
عبوشي، عبد النبي

عش أنت [نص مطبوع] : ديوان / عبد النبي عبوشي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018.- 1 مج. (112 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2018MO1511.- ردمك 9789920354370

ديوان

811.9 2018-1658
عبيد الله، سعاد

سماد الحروف [نص مطبوع] : شعر / سعاد عبيد الله.- فاس :
مقاربات للنشر والصناعات الثقافية، 2018.- 1 مج. (178 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة إبداع)
إق 2018MO1162.- ردمك 978-9954-751-43-5

الشعر العربي

811.9 2018-1659
غريب، أحمد

أغاني البادية [نص مطبوع] : شعر / أحمد غريب.- القاهرة؛
الحر، للنشر  لوتس  دار  : منشورات  البيضاء  ؛الدار  اإلسكندرية 

2018.- 1 مج. (65 ص.)؛ 20 سم
إق 2018MO5328.- ردمك 978-9920-9770-4-3

الشعر العربي

811.9 2018-1660
غريب، أحمد

المأدبة [نص مطبوع] : مأدبة من الشعر الفصيح والعامي / د.
أحمد غريب.- الدار البيضاء؛ القاهرة ؛االسكندرية : منشورات دار
لوتس للنشر الحر، 2018.- 1 مج. (غير مرقم) : غالف مزين؛ 20

سم.- (مشروع النشر الحر؛ 156)
إق 2018MO5363.- ردمك 978-9920-790-04-8

الشعر العربي

811.9 2018-1661
غريب، أحمد

لماذا رحلت [نص مطبوع] : خواطر / أحمد غريب.- القاهرة؛
الحر، للنشر  لوتس  دار  : منشورات  البيضاء  ؛الدار  اإلسكندرية 

2018.- 1 مج. (49 ص.)؛ 20 سم
إق 2018MO5482.- ردمك 978-9920-790-54-3

الشعر العربي

811.9 2018-1662
قيباش، رجاء

رجاء  / شعر   : مطبوع]  [نص  الصمت  غياهب  نبض...من 
: [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (146 ص.) : غالف [د.م.]  قيباش.- 

باأللوان؛ 21 سم مزيّن 
إق 2017MO5090.- ردمك 9789954999974

شعر

811.9 2018-1663
كنون، الحسين

بعض الكالم [نص مطبوع] : ديوان / الحسين كنون.- الرباط :
منشورات دار التوحيدي، 2018.- 1 مج. (100 ص.)؛ 21 سم

إق 2017MO4907.- ردمك 978-9954-660-45-4
الشعر العربي

811.9 2018-1664
كنون، محمد

: [د.م.]  محمد.-  كنون   / تحليل وشعر   : [نص مطبوع]  أحبك 
[د.ن.]، 2018 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (62 ص.)؛ 21

سم
إق 2018MO0377.- ردمك 978-9920-35-079-2

الشعر العربي

811.9 2018-1665
لبيب، رانيا

القاهرة؛ لبيب.-  / رانيا  رقة النسائم [نص مطبوع] : خواطر 
الحر، للنشر  لوتس  دار  : منشورات  البيضاء  ؛الدار  اإلسكندرية 

2018.- 1 مج. (136 ص.)؛ 20 سم
إق 2018MO5358.- ردمك 978-9920-9770-9-8

الشعر العربي

811.9 2018-1666
محبوب، المصطفى
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أزهار النار [نص مطبوع] : شعر / المصطفى محبوب.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018 (الرشيدية : مطبعة الودغيريون) .- 1 مج. (69

ص.)
إق 2018MO1377.- ردمك 9789920353670

شعر

811.9 2018-1667
محمد، جميلة

حقائب األوجاع [نص مطبوع] : ديوان شعر / الشاعرة جميلة
محمد.- الدار البيضاء : مجلس الكتاب واألدباء والمثقفين العرب،

2018.- 1 مج. (182 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2018MO4024.- ردمك 978-9920-36-351-8

الشعر العربي

811.9 2018-1668
مرابط الكندري، سعاد

الشعر والحداثة بين سميح القاسم وفيديريكو غارثيا
: [د.م.]  الكندري.-  مرابط  سعاد  دة.   / مطبوع]  [نص  لوركا 
[د.ن.]، 2018 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (158 ص.) :

غالف مزين؛ 21 سم
إق 2018MO3769.- ردمك 978-9920-36-282-5

الشعر الحديث - - تاريخ ونقد

811.9 2018-1669
مرشد، ماجد قائد قاسم

جمالية التلقي [نص مطبوع] : في الكتابة الشعرية العربية : من
العتبات إلى النص / ماجد قائد قاسم مرشد.- فاس : منشورات
مقاربات، 2018.- 1 مج. (171 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم.- (دراسات)
بيبليوغرافيا : ص. 159-168 .- إق 2018MO2675.- ردمك -978-9954

751-79-4
الشعر العربي

811.9 2018-1670
مفتاح، محمد (1942-....)

رصيف ماطر [نص مطبوع] : شعر / محمد مفتاح.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018 (أيت ملول : مركز الطباعة أيت ملول) .- 1 مج.

(84 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 19 سم.- (سلسلة إبداع)
إق 2018MO1171.- ردمك 978-9920-35-303-8

الشعر العربي

811.9 2018-1671
مفدي، أحمد (1945-....)

أحمد  / : شعر  األول  الجزء  [نص مطبوع].  أكون !؟  أنا من 
مفدي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (161 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO5618.- ردمك 9789920978422

شعر

811.9 2018-1672
مفدي، أحمد (1945-....)

لباس الشفوف [نص مطبوع] : شعر / أحمد مفدي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (137 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO5619.- ردمك 978-9920-9784-3-9

شعر

811.9 2018-1673
مفدي، أحمد (1945-....)

هودج العشاق [نص مطبوع] : شعر / أحمد مفدي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (175 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO5522.- ردمك 978-9920-9784-0-8

الشعر العربي

811.9 2018-1674
منتصر، عزيز

خدوش على ملمس اإلنتظار [نص مطبوع] : شعر / عزيز
منتصر.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (سيدي سليمان : مطبعة وراقة

بالل) .- 1 مج. (121 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO5161.- ردمك 9789954767016

الشعر العربي

811.9 2018-1675
موساوي رحالي، محمد

ديوان العندليب في وصف جهات المغرب الحبيب [نص
مطبوع] / محمد موساوي رحالي. الديوان األول.- الرباط : دار أبي

رقراق، 2018.- 1 مج. (207 ص.)
إق 2018MO3107.- ردمك 9789920361187

الشعر العربي

811.9 2018-1676
نخال، محمد (1961-....)

ترانيم العشق في هيكل عشتروت [نص مطبوع] : ديوان
شعر / محمد نخال.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (خريبكة : [ياموس

برانت]) .- 1 مج. (158 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO4527.- ردمك 978-9954-99-73-38

الشعر العربي

811.9 2018-1677
أقالم حائرة [نص مطبوع] : شعر و خواطر / مجموعة مؤلفين.-
القاهرة؛ اإلسكندرية ؛الدار البيضاء : منشورات دار لوتس للنشر

الحر، 2018.- 1 مج. (234 ص.) : غالف مزين؛ 20 سم
إق 2018MO5413.- ردمك 978-9920-790-35-2

الشعر العربي

811.9 2018-1678
نجيب.- الحق  / عبد  : شعر  ال إله في المدار [نص مطبوع] 
[د.م.] : [منشورات أوريون]، إق 2018.- 1 مج. (115 ص.) :

غالف مزيّن؛ 19 سم
إق 2018MO2549.- ردمك 978-9954-707-46-3

الشعر العربي

811.9 2018-1679
ملتقى أشغال  عن   : مطبوع]  [نص  ضفاف شعرية شبابية 
اللغوي ووحدة التعدد   : الشرق  الشبابي لجهة  الشعري  اإلبداع 
الهوية.- [د.م.] : جمعية أصدقاء الشعر، 2018.- 1 مج. (95 ص.)

: غالف مزين؛ 24 سم.
إق 2018MO1557.- ردمك 978-9920-35-443-1

األدب العربي - - الشعر العربي الحديث

811.9 2018-1680
صفوة الكالم [نص مطبوع].- [د.م.] : منشورات نادي شعراء
العرب والزجل المغربي، 2018 (مطبعة نجمة الشرق).- 1 مج.

(122 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2018MO3455.- ردمك 978-9954-681-13-8

شعر

811.9 2018-1681
نسائم األصيل [نص مطبوع] : شعر : ديوان مشترك.- [د.م.] :
منشورات نادي شعراء العرب والزجل المغربي، 2018 (فاس :
مكتبة ووراقة بالل) .- 1 مج. (96 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2018MO4328.- ردمك 9789954974513

شعر

811.9 2018-1682
إعداد مطبوع]؛  [نص  الجمال  بوحجر شاعر  السالم  عبد 
العالمة جمعية  منشورات   : وجدة  ماني.-  محمد  د.  وتنسيق 
(منشورات 25 سم.-  (231 ص.)؛  مج.   1  -.2018 الجمالية، 

(2 الجمالية؛  العالمة 
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بيبليوغرافية .- إق 2018MO3241.- ردمك -978-9920-36 إشارات 
160-6

بوحجر، عبد السالم (2019-1955)

811.941624 2018-1683
أحميدة  / مطبوع]  [نص  أقالم  أسوارها من  تبني  تيفلت 
بلبالي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1

مج. (78 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2018MO3131.- ردمك 978-9920-9578-8-5

أدباء$a تيفلت

811.9614 2018-1684
أبابري، أحمد (1966-....)

كلمات في الظل [نص مطبوع] : ديوان شعر / أحمد أبابري.-
[د.م.] : [أحمد أبابري]، 2018.- 1 مج. (76 ص.) : غالف مزين؛

24 سم
إق 2018MO5275.- ردمك 9789920367349

الشعر العربي - - المغرب

811.9614 2018-1685
الجباري، مليكة

رؤى آجلة [نص مطبوع] : ديوان شعر / مليكة الجباري.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (143 ص.)؛

21 سم
إق 2018MO2769.- ردمك 9789920360180

الشعر العربي - - المغرب

811.9614 2018-1686
بنار، سعاد

/ سعاد [نص مطبوع]  الشعري ترصيعات غنائية  الديوان 
بنار.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (غير مرقم) : غالف مزين؛

20 سم
إق 2018MO2834.- ردمك 9789920956406

811.964 2018-1687
البادسي، أحمد الشدي

عقد اللئ كلماتي هدية ألمي ولكل نساء ورجال العالم
واألمهات [نص مطبوع] : األعمال الكاملة : اإلجتماعي / أحمد
مج.  3  -.2018 [د.ن.]،   :  [ [د.م.  - بادسي. ل ا الشدي 

سم  24 مزين؛  غالف   :  ( ص.  365،371،381)
إق 2018MO2074.- ردمك 9789920356732

الشعر العربي - - المغرب

811.964 2018-1688
مفدي، أحمد (1945-....)

الفطماء [نص مطبوع] / أحمد مفدي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018
(فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (164 ص.) : غالف مزين؛

21 سم
إق 2018MO5523.- ردمك 9789920978415

الشعر العربي - - المغرب

811.966131 2018-1689
أولياس، أبو بكر

المديح السلطاني عند شعراء شنقيط على عهد ملوك
: [الرباط]  أولياس.-  بكر  أبو   / الدولة العلوية [نص مطبوع] 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، 2018

(نجوس كوم).- 1 مج. (292 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO1892.- ردمك 978-9954-675-52-6

األدب الموريتاني

812 المسرحية العربية

812 2018-1690
احدادو، رضوان (1941-....)

احتفال  : مطبوع]  [نص  عاليا  تحلق  األراجيح  أو  المشاء 
مسرحي في نفس واحد / رضوان احدادو.- تطوان : منشورات
باب الحكمة، 2018.- 1 مج. (65 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم.- (سلسلة هامش)
إق 2018MO2293.- ردمك 978-9954-568-82-8

المسرحية العربية

812 2018-1691
اكرولة، عبد النبي

دونكيشوت والغول والبحث عن هاينة [نص مطبوع] : نص
أمنية لإلبداع : إصدارات  النبي اكرولة.- [د.م.]  مسرحي / عبد 
والتواصل، 2018.- 1 مج. (99 ص.)؛ 20 سم.- (المسرحية؛ 49)

إق 2018MO5887.- ردمك 9789954792056
المسرحية العربية

812 2018-1692
الجملي، ميلود

تمثيليات للمسرح المدرسي [نص مطبوع] / ميلود الجملي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (95 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2017MO3390.- ردمك 9789954992487

المسرح المدرسي

812 2018-1693
الخراز، زهير (1964-....)

همس الدمى [نص مطبوع] : مسرحية / زهير الخراز.- أصيلة :
مؤسسة منتدى أصيلة، 2018.- 1 مج. (95 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO2709.- ردمك 9789954641385

مسرحية

812 2018-1694
السروت، أسامة

أموتل [نص مطبوع] : لعنة األطلس / أسامة السروت؛ إعداد
محمد أهمو.- [د.م.] : [د.ن.]، إق 2018 (الدارالبيضاء : مطبعة بن

مسيك) .- 1 مج. (100 ص.)
إق 2018MO5801.- ردمك 978-9920-36-864-3

المسرح األمازيغي - - المغرب

812 2018-1695
السروت، أسامة

زهرة ليام [نص مطبوع] : مسرح / أسامة السروت.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018.- 1 مج. (75 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 19 سم

إق 2018MO4176.- ردمك 9789920966504
مسرح

812 2018-1696
الغول، لطفي الطيب

ربطة عنق معالي الوزير [نص مطبوع] : مسرحية من فصل
واحد / لطفي الطيب الغول.- الرباط : الرباط نت، 2018.- 1 مج.

(80 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO4805.- ردمك 9789920365642

المسرحية العربية

812 2018-1697
الفالحي، اسماعيل

اسماعيل  / مسرحي  نص   : مطبوع]  [نص  المطعم  داخل 
الفالحي.- تطوان : جمعية محترف الفدان للمسرح، 2018.- 1

مج. (67 ص.)؛ 20 سم
إق 2018MO0556.- ردمك 978-9920-9515-0-0

المسرحية العربية

812 2018-1698
باقاسم، عبد المجيد
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المجيد دعونا نمثل [نص مطبوع] : مسرحيات للصغار / عبد 
باقاسم.- [د.م.] : إصدارات أمنية، 2018.- 1 مج. (106 ص.)؛

21سم.- (السلسلة المسرحية؛ 46)
إق 2018MO2884.- ردمك 978-9954-792-02-5

مسرح الصغار

812 2018-1699
بن الطيب، صفية

مسرحيات تاريخية [نص مطبوع] / صفية بن الطيب.- [د.م.] :
: [د.ن.]، 2018 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (63 ص.) 

باأللوان؛ 21 سم غالف مزيّن 
إق 2018MO0749.- ردمك 9789954722657

مسرحيات تاريخية

812 2018-1700
بنفارس، يحيي

الحكواتي [نص مطبوع] : نص مسرحي / يحي بنفارس.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018 (بركان : مطبعة نجمة الشرق) .- 1 مج. (108

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2018MO3089.- ردمك 978-9954-681-12-1

المسرحية العربية

812 2018-1701
بنلحسن، محمد

الفرار إلى كيبلر 452 بي [نص مطبوع] / محمد بنلحسن.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (سيدي سليمان : مطبعة ووراقة بالل) .-

1 مج. (93 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2018MO1696.- ردمك 978-9920-35-496-7

األدب المسرحي

812 2018-1702
بنموسى، صالح الدين

الدين صالح   / مسرحية   : مطبوع]  [نص  الذكية  الشجرة 
بنموسى.- [د.م.] : منشورات إيفانتوس، 2018 (دار أبي رقراق).-

1 مج. (40 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO2244.- ردمك 9789920357760

مسرحية

812 2018-1703
بنموسى، صالح الدين

اللعبة [نص مطبوع] : مسرحية / صالح الدين بنموسى.- [د.م.] :
: غالف مزيّن إيفانتوس، 2018.- 1 مج. (70 ص.)  منشورات 

باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO2243.- ردمك 9789920357753

مسرحية

812 2018-1704
بنموسى، صالح الدين

بوراس [نص مطبوع] : مسرحية / صالح الدين بنموسى.- [د.م.]
)  . أبي رقراق).- 1 مج  (دار  إيفانتوس]، 2018   ] : منشورات 

باأللوان؛ 21 سم : غالف مزيّن   ( 70ص. 
إق 2018MO2245.- ردمك 978-9920-35-777-7

مسرحية

812 2018-1705
حجازي شاهر، ضياء

ضياء  / مسرحية   : مطبوع]  [نص  العابرين  معاطف  خازن 
لدراسات الدولي  المركز  منشورات   : طنجة  شاهر.-  حجازي 
الفرجة، 2018.- 1 مج. (89 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2018MO4406.- ردمك 9789954514399
مسرحية

812 2018-1706
شفيكر، محمد

المكتبة الزيدانية [نص مطبوع] : مسرحية تاريخية لليافعين /
محمد شفيكر.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (تطوان : الخليج العربي)

.- 1 مج. (89 ص.)؛ 22 سم
إق 2017MO5357.- ردمك 978-9954-9829-0-7

المسرحية

812 2018-1707
عدنان، نجيب

الصديقات اللواتي [نص مطبوع] : مسرحية كوميدية / نجيب
دار مطبعة   : البيضاء  (الدار  [د.ن.]، 2018   : [د.م.]  عدنان.- 

22 سم (90 ص.)؛  مج.   1  -. القرويين) 
إق 2018MO1300.- ردمك 9789920353335

المسرح المغربي

812 2018-1708
فارسي، محمد كمال

مسرحية دمليج زهيرو [نص مطبوع] : عبق المدينة / محمد
أنفو مطبعة   : (فاس  [د.ن.]، 2018   : [د.م.]  فارسي.-  كمال 
باأللوان؛ 20 سم مزيّن  : غالف  .- 1 مج. (196 ص.)  برانت) 

إق 2018MO5670.- ردمك 978-9920-9800-0-5
مسرحية

812 2018-1709
قاسمي، محمد يحيى

صيرورة النص المسرحي المغربي [نص مطبوع] / محمد
يحيى قاسيمي ، مصطفى رمضاني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1

مج. (187 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2018MO1987.- ردمك 978-9920-35-625-1

النص المسرحي

812 2018-1710
قناني، لحسن

الجار والمجرور؛ سوق لعجب [نص مطبوع] : مسرح / لحسن
قناني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (94 ص.)؛ 21 سم

إق 2018MO2427.- ردمك 978-9920-35-891-0
المسرحيات العربية

812 2018-1711
كاظم، إسماعيل

الفن مين يعرفه؟ [نص مطبوع] : مسرحية / إسماعيل كاظم.-
القاهرة؛ اإلسكندرية ؛الدار البيضاء : منشورات دار لوتس للنشر

الحر، 2018.- 1 مج. (90 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO5492.- ردمك 9789920790642

األدب العربي - - المسرحية

812 2018-1712
ناجي، محمد

طباعة بدون ألوان [نص مطبوع] : مسرحية / محمد ناجي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (78 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

18 سم
إق 2018MO2459.- ردمك 9789920359115

مسرحية

812.008 2018-1713
الفرحان، بوعزة

اللعبة التاريخية الوطن والذئاب [نص مطبوع] : مسرحيات /
بوعزة الفرحان.- الدار البيضاء : أفريقيا الشرق، 2018.- 1 مج.

(383 ص.)؛ 22 سم
إق 2018MO3143.- ردمك 9789920750059

المسرح العربي

812.008 2018-1714
جدة، العباس
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لنمرح يا أصدقاء..إنه يوم عطلة!! [نص مطبوع] : (نصوص
والتواصل، لإلبداع  أمنية   : [د.م.]  جدة.-  العباس   / مسرحية) 
22 سم باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (158 ص.)  مج.   1  -.2018

إق 2018MO2482.- ردمك 978-9920-35-928-3
المسرحية العربية

812.008 2018-1715
حلباس، مهدي

/ مهدي [نص مطبوع]  للعرض وللقراءة  ثالث مسرحيات 
حلباس.- فاس : مقاربات للنشر والصناعات الثقافية، 2018.- 1

مج. (111 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (إبداع)
إق 2018MO2290.- ردمك 9789954751619

مسرحية

812.008 2018-1716
عبد المطلب، عبد الهادي

ساحة الكالم [نص مطبوع] : نصوص مسرحية لألطفال / عبد
الهادي عبد المطلب.- الدارالبيضاء : سوماكرام، 2018.- 1 مج.
(120 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (المسرح المدرسي

ومسرح الطفل؛ 2)
إق 2017MO1883.- ردمك 978-9954-627-73-0

المسرحية العربية

812.009 2018-1717
أبو العال، محمد

المسرح والسرد [نص مطبوع] : نحو شعريات جديدة / محمد
أبو العال.- [د.م.] : فالية للطباعة والنشر والتوزيع، 2018.- 1 مج.

(107 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2018MO1150.- ردمك 978-9954-764-04-6

المسرح العربي - - تاريخ ونقد

812.009 2018-1718
بنيونس، بوشعيب

استراتيجيات صناعة الفرجة [نص مطبوع] : تحوالت التلقي
الفرجوية/ الداللة  : مستويات  النص والعرض  بين  المسرح  في 
الجمالية، العالمة  : جمعية  وجدة  بوشعيب.-  بنيونس   / العرض 

(127 ص.)؛ 21سم 2018.- 1 مج. 
إق 2018MO1986.- ردمك 978-9920-35-624-4

المسرح

812.009 2018-1719
صغيري، حسن

التنظيري الخطاب  في   : مطبوع]  [نص  المسرح  مفهوم 
والشهادة النقد  االحتفالي ومسرخ  المسرح  : جماعة  بالمغرب 
نموذجان / حسن صغيري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرشيدية :
مطبعة الودغيريون) .- 1 مج. (125 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم

إق 2018MO0658.- ردمك 9789920351294
المسرح

812.009 2018-1720
الكتابة الدرامية بين النص والعرض [نص مطبوع] / مؤلف
2018 العرض،  لفنون  فانوراميك  جمعية   : [د.م.]  جماعي.- 
(مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (130 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO2691.- ردمك 9789920360029

المسرح العربي - - نقد

812.043 2018-1721
بنيوب، محمد أمين (1965-....)

: العربي  الربيع   : التيه  ذاكرة   : مطبوع]  [نص  إيالن  زورق 
مسرحية / محمد أمين بنيوب.- الرباط : مركز القصبة المتوسطي
لفنون العرض، 2018 (مطابع الرباط نت).- 1 مج. (64 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO4576.- ردمك 978-9920-36-502-4

المسرحية العربية

812.052 2018-1722
بلمو، محمد

حمار رغم أنفه [نص مطبوع] : مسرحية اجتماعية كوميدية /
محمد بلمو, عبد اإلله بنهدار.- الرباط : دار ابي رقراق، 2018.- 1

مج . (116 ص. )؛ 22 سم
إق 2018MO1362.- ردمك 978-9954-26-033-3

المسرحية العربية

812.06 2018-1723
رشيدي، موالي لحسن

: النساء  المكروهة حتى من  المرأة   : [نص مطبوع]  الجريئة 
/ : مسرحية شعرية  المحاربية  الضحاك  أم  الشاعرة   : مأساة 
: (مراكش   2018 [د.ن.]،   : [د.م.]  لحسن.-  موالي  رشيدي 
المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (174 ص.) : غالف مزين؛

21 سم
إق 2018MO2942.- ردمك 9789920360838

مسرحية

813 القصص العربية

813 2018-1724
أوباها، حسين (1943-....)

حسين.- أوباها   / مطبوع]  [نص  الواقع  خيالية من  قصص 
مزيّن غالف   : ص.)   105) مج.   1  -.2018 [د.ن.]،   : [د.م.] 

سم  21 باأللوان؛ 
إق 2018MO3285.- ردمك 9789920361705

813 2018-1725
أيت العامل، الحسن (1990-....)

مرافئ الوجع [نص مطبوع] : نصوص قصصية / الحسن أيت
: (فاس   2018 المغاربة،  المبدعين  جامعة   : [د.م.]  العامل.- 
مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (236 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2018MO3309.- ردمك 9789954710258

نصوص قصصية

813 2018-1726
اعويدات، محمد (1965-....)

من وحي الماضي [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / محمد
اعويدات.- الرباط : دار التوحيدي، 2018.- 1 مج. (131 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO2313.- ردمك 9789954660515

قصة عربية

813 2018-1727
الطريس، عبد الواحد

الواحد عبد   / : سرد  ذاكرة  مسارب   : مطبوع]  [نص  تطاون 
الطريس.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1

مج. (87 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO0710.- ردمك 9789954722640

سرد

813 2018-1728
العبوتي، علي (1993-....)

الكاتب المشرد [نص مطبوع] : سرديات تأملية / علي العبوتي.-
ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج.

(96 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO1265.- ردمك 9789954722688

القصة العربية

813 2018-1729
الكبسي، بلقيس
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دار  : الرباط  الكبسي.-  بلقيس   / [نص مطبوع]  نزوة قابيل 
مزين؛ 24 سم : غالف  (185 ص.)  مج.   1 األمان، 2018.- 

إق 2018MO0003.- ردمك 97-000008-9954-686-48-5
رواية - - أدب العربي

813 2018-1730
المودن، حسن

القصة القصيرة والتحليل النفسي [نص مطبوع] / حسن
المودن.- فاس : مقاربات للنشر و الصناعات الثقافية، 2018.- 1

مج. (129 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO2334.- ردمك 978-9954-751-65-7

القصة القصيرة

813 2018-1731
الورداني، عماد

عماد  / قصصية  مجموعة   : مطبوع]  [نص  إحتراق جسدين 
الورداني.- طنجة : الفاصلة للنشر، 2018.- 1 مج. (69 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO0361.- ردمك 978-9920-701-00-6

مجموعة قصصية

813 2018-1732
اليزيدي، محسن

مشاهير في مطعم [نص مطبوع] : قصص / محسن اليزيدي.-
مزيّن غالف   : ص.)   144) مج.   1  -.2018 [د.ن.]،   : [د.م.] 

سم  21 باأللوان؛ 
إق 2018MO3073.- ردمك 9789920720175

قصص

813 2018-1733
بن الطيب، صفية

ذاكرة تلميذ [نص مطبوع] / صفية بن الطيب.- [د.م.] : [د.ن.]،
2018.- 1 مج. (35 ص.)؛ 21 سم

إق 2017MO0725.- ردمك 9789954722664
القصة العربية

813 2018-1734
بوتخيل، أحمد سعد

ومضات من الحياة [نص مطبوع] / أحمد سعد بوتخيل.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2018 (القنيطرة : المطبعة السريعة) .- 1 مج. (310

ص.)
إق 2018MO4580.- ردمك 9789920365055

813 2018-1735
بوكرين، زكي محمد

هلوسات زكي [نص مطبوع] : كتابات فيسبوكية 2017 / زكي
دار  : البيضاء  (الدار  [د.ن.]، 2018   : [د.م.]  بوكرين.-  محمد 

(113 ص.)؛ 22 سم مج.   1  -. القرويين) 
إق 2018MO0173.- ردمك 9789954146101

القصة العربية

813 2018-1736
شقور، رضوان

الخيال من  : قصة  [نص مطبوع]  الداروينية  "ماهر"  رحلة 
د. تأليف   /  "Voyage  darwinien  de  "Maher  = العلمي 
رضوان شقور.- [د. ن.] : [د.م.]، 2018.- 1 مج. (542 ص.)؛ 24

سم
إق 2018MO1985.- ردمك 978-9920-35-623-7

الرواية العربية

813 2018-1737
فدحي، محمد

هكذا أرادت التيجانية [نص مطبوع] : رواية / محمد فدحي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج.

(223 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2018MO1482.- ردمك 9789920354219
رواية

813 2018-1738
لبصير، لطيفة

/ : مجموعة قصصية  الغرفة [نص مطبوع]  يحدث في تلك 
للنشر، 2018.- 1 مج. (120 الفاصلة   : لطيفة لبصير.- طنجة 

باأللوان؛ 21 سم ص.) : غالف مزيّن 
إق 2018MO0362.- ردمك 978-9920-701-01-3

مجموعة قصصية

813 2018-1739
لحمداني، حميد (1950-....)

النقد النفسي األدبي المعاصر [نص مطبوع] : تطبيقات في
: حميد لحميداني، [د.م.]  / حميد لحمداني.-  السرد  نقد  مجال 

: غالف مزين؛ 24 سم 2018.- 1 مج. (131 ص.) 
إق 2018MO0285.- ردمك 978-9954-9898-0-7

813 2018-1740
مرشد، أحمد

[نص الله  نصر  إبراهيم  روايات  في  والـداللـة  البنية 
للطباعة مقاربات  مؤسسة   : فاس  أحمد.-  مرشد   / مطبوع] 
والنشر، 2018.- 1 مج. (438 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2018MO4340.- ردمك 978-9920-780-20-9

رواية - - نقد

813.003 2018-1741
الفحلي، عمر

رقصات على سرير دهشتي [نص مطبوع] : (سيرة قصصية
لم تكتمل بعد..؟!) / عمر الفحلي.- تمارة : كلمات للطباعة والنشر

والتوزيع، 2018.- 1 مج. (161 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO0887.- ردمك 9789920351867

القصة العربية

813.008 2018-1742
 األفغاني، إبراهيم

في الطريق إليك [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / إبراهيم
األفغاني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (اكادير : مطبعة قرطبة) .- 1

مج. (102 ص.)؛ 20سم
إق 2018MO0050.- ردمك 978-9920-32-390-1

القصة العربية

813.008 2018-1743
أدمين، مصطفى (1958-.....)

البحث عن مثلث القطرب [نص مطبوع] / مصطفى أدمين.-
[د.م.] : مصطفى أدمين، 2018 (أكادير : مطبعة األقالم) .- 1 مج.

(142 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 19سم
إق 2018MO0087.- ردمك 9789920350013

مجموعة من القصص العربية

813.008 2018-1744
أعراب، إلياس

إلياس  / : مجموعة قصصية  رواسب الماضي [نص مطبوع] 
أعراب؛ تقديم فاطمة الزهراء الرغيوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.-

1 مج. (57 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO1485.- ردمك 9789920354240

مجموعة قصصية

813.008 2018-1745
أم العيد، ميمون

سجل المالئكة [نص مطبوع] : قصص / ميمون أم العيد.- [د.م.]
: غالف التاريخ، 2018.- 1 مج. (55 ص.)  : منشورات ملتقى 

باأللوان؛ 21 سم مزيّن 
إق 2018MO0611.- ردمك 9789920351218
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قصص

813.008 2018-1746
األزمي، البشير

البشير  / سفر تحت الجلد [نص مطبوع] : مجموعة قصصية 
األزمي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (تطوان : الخليج العربي) .- 1

مج. (71 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO0817.- ردمك 9789920351713

القصة العربية

813.008 2018-1747
األمين، سعاد

بوح بألوان الطيف [نص مطبوع] : نصوص / سعاد األمين.-
فاس : مقاربات للنشر والصناعات الثقافية، 2018.- 1 مج. (130

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (إبداع)
إق 2018MO3075.- ردمك 9789954751855

القصة العربية

813.008 2018-1748
البراق، سفيان (1998-....)

خلف جدار الذاكرة [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / سفيان
البراق.- [د.م.] : جامعة المبدعين المغاربة، 2018.- 1 مج. (78

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO3411.- ردمك 9789954710289

مجموعة قصصية

813.008 2018-1749
البرجي، عبد الواحد

وجع على قنطرة الوادي [نص مطبوع] : مجموعة قصصية :
"جائزة زهرة زيراوي لإلبداع الشبابي" الدورة األولى 2018 جنس
القصة / عبد الواحد البرجي.- [د.م.] : جمعية ملتقى الفن ـ جامعة

المبدعين المغاربة، 2018.- 1 مج. (89 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO3940.- ردمك 9789954710296

القصة العربية

813.008 2018-1750
البوتكمانتي، يونس

طعم المخاط [نص مطبوع] : مجموعة قصصية : "جائزة زهرة
زيراوي لإلبداع الشبابي" الدورة األولى 2018 : جنس القصة /
يونس البوتكمانتي.- [د.م.] : جمعية ملتقى الفن ـ جامعة المبدعين
المغاربة، 2018.- 1 مج. (98 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2018MO3942.- ردمك 9789954710319

813.008 2018-1751
الجباري، نعيمة

El extranjero de la = [نص مطبوع] غريب منتصف الليل
: الجباري.- [د.م.]  نعيمة   / media noche : مجموعة قصص 
[د.ن.]، 2018 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (54-49 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO0450.- ردمك 9789954722565

القصة العربية

813.008 2018-1752
السراوي، عبد الصادق

محكيات طالب جنوبي [نص مطبوع] / عبد الصادق السراوي.-
[د.م.] : جامعة المبدعين المغاربي، 2018.- 1 مج. (101 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO4588.- ردمك 9789954710326

الرواية العربية

813.008 2018-1753
السعيدي، جمال (1970-....)

جمال  / قصصية  مجموعة   : مطبوع]  [نص  عارية  وجوه 
السعيدي.- طنجة : سليكي أخوين، 2018.- 1 مج. (101 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO2855.- ردمك 9789954667996

مجموعة قصصية

813.008 2018-1754
الشرقاوي، سعيد

رزق العتبة [نص مطبوع] : مجموعة قصص / سعيد الشرقاوي.-
الرباط : دار األمان، 2018.- 1 مج. (111 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO0381.- ردمك 978-9954-701-59-1

مجموعة قصص

813.008 2018-1755
الصباحي، محمود

محمود  / قصصية  مجموعة   : مطبوع]  [نص  المفقود  الحب 
البيضاء : منشورات دار ؛الدار  الصباحي.- القاهرة؛ اإلسكندرية 

لوتس للنشر الحر، 2018.- 1 مج. (68 ص.)
إق 2018MO5370.- ردمك 978-9920-790-11-6

القصة العربية

813.008 2018-1756
العسلي المكناسي، محمد

المكناسي.- العسلي  / محمد  [نص مطبوع]  المهجور  البيت 
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (مكناس : مكتبة سجلماسة) .- 1 مج. (87

ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO2813.- ردمك 9789954981535

القصة العربية

813.008 2018-1757
الفائق، أمينة

صور من الحياة [نص مطبوع] : قصص / أمينة الفائق.- [د.م.] :
مقاربات للنشر والصناعات الثقافية، 2018.- 1 مج. (95 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (إبداع)
إق 2018MO0797.- ردمك 9789954751336

مجموعة قصص

813.008 2018-1758
الفرحان، بوعزة

بوعزة  / قصصية  مجموعة   : مطبوع]  [نص  الخفية  الظالل 
الفرحان.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (فاس : وراقة بالل) .- 1 مج.

(94 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO3071.- ردمك 9789920750042

القصة العربية

813.008 2018-1759
الليلي، منى

تذكرة سفر [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / منى الليلي.-
القاهرة؛ اإلسكندرية ؛الدار البيضاء : منشورات دار لوتس للنشر

الحر، 2018.- 1 مج. (179 ص.)؛ 20 سم
إق 2018MO5972.- ردمك 978-9920-790-84-0

القصة العربية

813.008 2018-1760
المكي بلخالفي، حامد البشير

المكي البشير  حامد   / مطبوع]  [نص  المتيمة  لي  قالت 
بلخالفي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (مراكش : المطبعة والوراقة
الوطنية) .- 1 مج. (280 ص.)؛ 21 سم.- (قبضة من الواقع في

بركة من الخيال؛ 5)
إق 2018MO1608.- ردمك 9789920354585

القصة العربية

813.008 2018-1761
بقاري، عثمان
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بول وكايسي وطائر الجنة [نص مطبوع] / عثمان بقاري.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : الرباط نت) .- 1 مج. (77 ص.)؛

21 سم
إق 2018MO2166.- ردمك 9789920357333

القصة العربية

813.008 2018-1762
بلخالفي، حامد البشير المكي (1942-....)

المكي البشير  / حامد  [نص مطبوع]  أتحبها وهي مجنونة؟ 
بلخالفي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (مراكش : المطبعة والوراقة
الوطنية) .- 1 مج. (179 ص.)؛ 21 سم.- (قبضة من الواقع في

بركة من الخيال؛ 4)
إق 2018MO0139.- ردمك 9789920350235

القصة العربية

813.008 2018-1763
بنونة، خناثة (1940-....)

الصورة والصوت [نص مطبوع] : قصص / خناثة بنونة.- ط. 2.-
الرباط : دار أبي رقراق للطباعة والنشر، 2018.- 1 مج. (115

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20سم
إق 2018MO3260.- ردمك 978-9920-9599-02

مجموعة قصصية

813.008 2018-1764
درقاوي، حنان (1971-....)

وردة لعائشة [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / حنان درقاوي.-
طنجة : الفاصلة للنشر، 2018.- 1 مج. (120 ص.)؛ 21 سم

إق 2018MO0653.- ردمك 9789920701051
القصة العربية

813.008 2018-1765
ريضا، ابراهيم

ابراهيم  / : مجموعة قصصية  [نص مطبوع]  مشاهد وشهود 
.- 1 مج. : وراقة بالل)  : [د.ن.]، 2018 (فاس  ريضا.- [د.م.] 

(124 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO5354.- ردمك 9789920367587

القصة العربية

813.008 2018-1766
شراك، عبد الرحيم

: مجموعة قصصية " جائزة زهرة بائع الوقت [نص مطبوع] 
زيراوي لإلبداع الشبابي" / عبد الرحيم شراك.- [د.م.] : جمعية
ملتقى الفن ـ جامعة المبدعين المغاربة، 2018 (مطبعة وراقة

بالل).- 1 مج. (105 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO3941.- ردمك 9789954710302

مجموعة قصصية

813.008 2018-1767
عبد الظاهر، أسامة

عائدة من الموت [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / أسامة عبد
الظاهر.- القاهرة؛ اإلسكندرية ؛الدار البيضاء : منشورات دار لوتس

للنشر الحر، 2018.- 1 مج. (173 ص.)؛ 20 سم
إق 2018MO5407.- ردمك 978-9920-790-29-1

القصة العربية

813.008 2018-1768
فؤاد، مريم

مجموعة  : مطبوع]  [نص  صباحا  الواحدة  قبل  ما  عذرية 
قصصية / مريم فؤاد.- القاهرة الكبرى؛ اإلسكندرية ؛الدار البيضاء :
منشورات دار لوتس للنشر الحر، 2018.- 1 مج. (101 ص.)؛ 20

سم
إق 2018MO5326.- ردمك 978-9920-9770-2-9

القصة العربية

813.008 2018-1769

قرفادي، سمية
التراب وسراديب العذاب [نص مطبوع] : "أضمومة قصصية" /
سمية قرفادي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (القنيطرة : السريعة) .-

1 مج. (334 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO2130.- ردمك 978-9920-35-713-5

القصة العربية

813.008 2018-1770
مخلوفي، محمد

محمد  / قصصية  مجموعة   : مطبوع]  [نص  القاسي  الحب 
مخلوفي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1

مج. (105 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO2208.- ردمك 9789954722831

القصة العربية

813.008 2018-1771
مزهار، حسن

سيدي يوب..! حكايات الزمن األول [نص مطبوع] / حسن
مزهار.- الدارالبيضاء : دار الثقافة، 2018.- 1 مج. (320 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 17 سم
إق 2017MO5223.- ردمك 9789954613528

الحكاية العربية

813.008 2018-1772
ناشيد، سعيد

رسائل في التنوير العمومي [نص مطبوع] / سعيد ناشيد.-
الرباط : دار التوحيدي، 2018 (سليكي اخوين).- 1 مج. (108

ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO0197.- ردمك 9789954660478

القصة العربية

813.008 2018-1773
/ جماعية  قصصية  مجموعة   : مطبوع]  [نص  أولى  خطوات 
مجموعة من الكتاب والكاتبات؛ إشراف السالك بوغريون، محمد
اإلمام ماء العينين، عيسى الدبا.- [د.م.] : منشورات منتدى إضافة،

2018.- 1 مج. (67 ص.)؛ 20 سم
إق 2018MO2062.- ردمك 978-9920-35-665-7

األدب المغربي - - القصة القصيرة

813.008 2018-1774
الروائع [نص مطبوع] : حكايات مستوحاة من التراث المغربي :
الفئة العمرية المستهدفة 8 إلى 12 سنة / غزالن العيادي.- أكادير
: منشورات القصبة، 2018.- 1 مج. (103 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم.- (مجموعة قصص لألطفال)
إق 2018MO5340.- ردمك 9789920977739

القصص

813.009 2018-1775
الخالدي، عبد اإلله

ترجمة القصة القصيرة [نص مطبوع] : مالحظات أولية / عبد
اإلله الخالدي.- فاس : منشورات مقاربات، 2018.- 1 مج. (127

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO5107.- ردمك 978-9920-780-30-8

القصة القصيرة

813.009 2018-1776
درويش، سامح

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

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

القصة العربية - - نقد

813.009 2018-1777
شريط، سنوسي
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النزوع األسطوري في الرواية المغاربية المعاصرة [نص
مطبوع] / سنوسي شريط.- فاس : مقاربات للنشر والصناعات

الثقافية، 2018.- 1 مج. (117 ص.)؛ 24 سم.- (دراسة)
إق 2018MO2572.- ردمك 978-9954-751-73-2

الرواية المغربية - - نقد

813.009 2018-1778
طالل، رشيد

نماذج من  : التنوع  دينامية   : إبداالت الخطاب [نص مطبوع] 
الرواية العربية / رشيد طالل.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (بني مالل :
مطبعة اخوان عالل الغيوج) .- 1 مج. (462 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO3405.- ردمك 978-9920-9615-0-9

الرواية العربية - - تاريخ ونقد

813.009 2018-1779
طالل، رشيد

مقاربات في السرد المغربي الحديث [نص مطبوع] / رشيد
طالل.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (مطبعة إخوان عالل).- 1 مج.

(147 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2018MO3406.- ردمك 978-9920-9615-1-6

األدب العربي - - السرد - - نقد

813.009 2018-1780
غرماوي، طارق

الرواية المغربية [نص مطبوع] : المرجع التاريخي والمتخيل
الروائي / طارق غرماوي.- وجدة : مكتبة قرطبة، 2018.- 1 مج.

(330 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO5783.- ردمك 978-9920-36-854-4

الرواية المغربية - - تاريخ ونقد

813.009 2018-1781
قهوايجي، إبراهيم

القصة في  دراسات   : مطبوع]  [نص  عليها  المتفق  الكذبة 
المغربية المعاصرة. الجزء األول / ابراهيم قهوايجي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (119 ص.)؛

20 سم
إق 2018MO3043.- ردمك 978-9920-9578-1-6

القصة المعاصرة - - المغرب

813.009 2018-1782
لحمداني، حميد (1950-....)

حميد  / مطبوع]  [نص  السردية  البنيات  تحليل  مهارات 
لحمداني.- [د.ن.] : حميد لحمداني، 2018.- 1 مج. (140 ص.)؛

24 سم
إق 2018MO3347.- ردمك 978-9920-36-197-2

البنيات السردية

813.009 2018-1783
مرشد، أحمد

جـدل اإلنسان والمكان في روايات عبدالرحمن منيف
[نص مطبوع] / مرشد أحمد.- فاس : مؤسسة مقاربات للطباعة
والنشر، 2018.- 1 مج. (272 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2018MO4341.- ردمك 978-9920-780-21-6

األدب العربي - - الرواية - - نقد

813.009 2018-1784
سعاد في سرد  دراسات   : مطبوع]  [نص  بالوجدان  الكتابة 
الناصر (أم سلمى)؛ إعداد وتنسيق أحمد رزيق.- فاس : مركز
مدارك للدراسات واألبحاث في العلوم اإلنسانية وعلوم التربية،

2018.- 1 مج. (144 ص.)؛ 20 سم
إق 2018MO5648.- ردمك 978-9920-36-822-3

الشعر العربي

813.009 2018-1785
صنعة المعلم محمد زفزاف [نص مطبوع] / تأليف جماعة من
األمان، 2018 دار   : الرباط  المديني.-  أحمد  والباحثين؛  األدباء 

.- 1 مج. (207 ص.)؛ 23 سم األمنية)  : مطبعة  (الرباط 
إق 2018MO3879.- ردمك 978-9954-701-96-6

النقد األدبي - - القصة القصيرة - - المغرب

813.009 2018-1786
محمد زفزاف [نص مطبوع] : صنعة الكاتب / جماعة من األدباء
المكتبة  : الرباط  المديني.-  أحمد  وتنسيق  إعداد  الباحثين؛  و 
الوطنية للمملكة الغربية، 2018 (الرباط : دار أبي رقراق للطباعة

والنشر) .- 1 مج. (216 ص.)
إق 2017MO5165.- ردمك 978-9954-517-42-0

األدباء العرب - - المغرب - - تراجم

813.009 2018-1787
المتقي الله  عبد  نصوص   : مطبوع]  [نص  الوامض  السرد 
أنموذجا؛ تنسيق فاطمة الزهراء الزوالتي، عبد الغني الخالدي.-
فاس : منشورات مقاربات، 2018.- 1 مج. (133 ص.)؛ 24 سم.-

(دراسات)
إشارات بيبليوغرافية .- إق 2018MO4301.- ردمك -978-9920-780

16-2
األدب المغربي

813.009 2018-1788
الهوية والحلم في الرواية المغربية [نص مطبوع] : أشغال
الملتقى األول للرواية بجهة بني مالل خنيفرة / [شعيب حليفي،
نزهة بوعياد، محمد معطال... ]و آخرون؛ إشراف مختبر السرديات
للثقافة والفنون بخنيفرة.- بني البيضاء ومنتدى األطلس  بالدار 
مالل : دار فالية، 2018.- 1 مج. (140 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم
إق 2018MO1290.- ردمك 9789954764053

الرواية العربية - - المغرب

813.009 2018-1789
جماليات الخطاب السردي [نص مطبوع] : قراءات في قصص
فاطمة وتنسيق  تقديم   / رشيد شباري  للقاص  المدافن"  "ألق 
والقراءة، للنشر  الوطني  الراصد   : طنجة  المرابط.-  الزهراء 

سم  21 مزين؛  غالف   : (116 ص.)  مج.   1  -.2018
إق 2018MO4318.- ردمك 9789954668276

القصة العربية - - المغرب - - تاريخ ونقد

813.009 2018-1790
النص وهوية المعنى [نص مطبوع] / إشراف وتحرير شعيب
مختبر اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية   : البيضاء  الدار  حليفي.- 
السرديات، 2018.- 1 مج. (303 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.-

(الكتاب السنوي ألعمال مختبر السرديات؛ 2)
إق 2018MO0517.- ردمك 978-9920-35-106-5

األدب الصوفي - - المغرب

813.01 2018-1791
أدمين، مصطفى

سوس الحالمة [نص مطبوع] : قصص / مصطفى أدمين.- ط.
2.- أكادير : [مصطفى أدمين]، 2018.- 1 مج. (140 ص.) : غالف

مزين؛ 21 سم
إق 2018MO3413.- ردمك 978-9920-36-217-7

األدب العربي - - القصة العربية

813.01 2018-1792
أمجد مجدوب، رشيد (1972-....)

أقنعة [نص مطبوع] : خمسون قصة قصيرة جدا / أمجد مجدوب
رشيد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (فاس : وراقة بالل) .- 1 مج. (90

ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO0816.- ردمك 9789920954501

القصة العربية
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813.01 2018-1793
أوشار، أمينة

قصة لفقيه برطال [نص مطبوع] / أمينة أوشار؛ ترجمة فاطمة
بالوي.- [د.م.] : منشورات فين بلوي، 2018 إق.- 1 مج. (47

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO2415.- ردمك 9789954978719

األدب العربي - - القصة القصيرة

813.01 2018-1794
إدريسي، خديجة

قصص قصيرة متنوعة [نص مطبوع] / خديجة إدريسي.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2018 (الرباط : مطبعة شمس برانت) .- 1 مج. (74

ص.)؛ 20 سم
إق 2018MO2948.- ردمك 978-9920-36-088-3

القصة العربية القصيرة

813.01 2018-1795
اسالمتي، إلهام

إلهام  / قصص   : مطبوع]  [نص  الحمراء  قصر  وردة..من 
اسالمتي.- فاس : مقاربات للنشر والصناعات الثقافية، 2018.- 1

مج. (77 ص.)؛ 21 سم.- (إبداع. قصص)
إق 2018MO1281.- ردمك 9789954751459

القصة العربية

813.01 2018-1796
اشويكة، محمد

األعمال القصصية األولى [نص مطبوع] / محمد اشويكة.-
فاس : مقاربات للنشر والصناعات الثقافية، 2018.- 1 مج. (290

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة إبداع)
إق 2018MO3870.- ردمك 978-9920-780-03-2

القصة العربية

813.01 2018-1797
البربري، إسراء سامي

البربري.- إسراء سامي   / رواية قصيرة   : [نص مطبوع]  عهد 
القاهرة؛ اإلسكندرية ؛الدار البيضاء : منشورات دار لوتس للنشر

الحر، 2018.- 1 مج. (65 ص.)؛ 20 سم
إق 2018MO5378.- ردمك 978-9920-790-19-2

القصة العربية - - رواية قصيرة

813.01 2018-1798
الخالدي، نجيب

وجس...على شفاه الصمت [نص مطبوع] : مجموعة قصصية
/ نجيب الخالدي.- الرباط : دار أبي رقراق، 2018.- 1 مج. (93

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO5272.- ردمك 978-9920-36-732-5

القصة العربية القصيرة

813.01 2018-1799
الدحرشي، أحمد

صرخة في ظالم الصمت [نص مطبوع] : مجموعة قصصية /
أحمد الدحرشي.- طنجة : سليكي أخوين، 2018.- 1 مج. (91

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO3888.- ردمك 978-9920-720-30-4

القصة العربية القصيرة

813.01 2018-1800
الطايب، فاتحة

فاتحة  / قصص   : مطبوع]  [نص  ترجمة  إلى  يحتاج  ال  حب 
الطايب؛ تقديم نور الدين صدوق.- الرباط : دار األمان، 2018.- 1

مج. (71 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO0527.- ردمك 9789954723104

قصص

813.01 2018-1801
العروي، فؤاد

قضية سروال الداسوكين الغريبة [نص مطبوع] : قصص
قصيرة / فؤاد العروي؛ ترجمة وتقديم يونس الزواين.- الرباط :

مرسم، 2018.- 1 مج. (135 ص.)؛ 23 سم
إق 2018MO5658.- ردمك 978-9954-744-47-5

قصص قصيرة

813.01 2018-1802
الفتوح، محمد

ليلة سقوط القمر [نص مطبوع] : (قصص) / محمد الفتوح.-
تطوان : مكتبة سلمى الثقافية، 2018 (مطبعة الخليج العربي).- 1
مج. (74 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (إبداعات مكتبة

سلمى الثقافية؛ 101)
إق 2019MO4261.- ردمك 978-9954-728-44-4

القصة العربية القصيرة

813.01 2018-1803
الكدية، الجاللي (1954-....)

قصص قصيرة جدا [نص مطبوع] / الجاللي الكدية.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018 (فاس : مطبعة آنفو برانت) .- 1 مج. (113 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 18 سم
إق 2018MO1378.- ردمك 978-9920-35-368-7

القصة القصيرة جدا

813.01 2018-1804
الكزري، لقلش محمد

إنشطار الذكرى [نص مطبوع] / الكزري لقلش محمد.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018.- 1 مج. (93 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 18 سم

إق 2018MO1161.- ردمك 9789920352963
قصة عربية

813.01 2018-1805
المعلمي، محمد محمد

الكاتب [نص مطبوع] : قصة / محمد محمد المعلمي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018 (تطوان : مطبعة تطوان) .- 1 مج. (45 ص.)؛ 24

سم
إق 2018MO5835.- ردمك 9789920368841

813.01 2018-1806
الهنتاني، مصطفى

: الهنتاني.- [د.م.]  رونق ال ينتهي [نص مطبوع] / مصطفى 
[د.ن.]، 2018 (تطوان : مطبعة تطوان) .- 1 مج. (169 ص.)؛ 24

سم
إق 2018MO2805.- ردمك 9789920360388

813.01 2018-1807
الوميكي، محسين (1960-....)

/ محسين جدا  قصيرة  : قصص  مطبوع]  [نص  األلم  أصوات 
الوميكي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .-

1 مج. (99 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO3443.- ردمك 9789920362238

قصص قصيرة

813.01 2018-1808
اليوسفي، أنس

اليوسفي.- أنس   / : قصص قصيرة جدا  هروب [نص مطبوع] 
فاس؛ الفقيه بن صالح : منشورات مقاربات جمعية مسار للتربية
والثقافة، 2018.- 1 مج. (52 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم.- (جائزة محمد غرناط للقصة)
إق 2018MO1019.- ردمك 978-9954-751-36-7

القصة العربية القصيرة

813.01 2018-1809
بطالي، عبد المجيد (1958-....)
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جداريات بألوان البوح [نص مطبوع] : قصص قصيرة جدا / عبد
المجيد بطالي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (فاس : مطبعة وراقة

بالل) .- 1 مج. (88 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO2947.- ردمك 9789920360876

قصص قصيرة جدا

813.01 2018-1810
بن يشرق، رضوان

بن رضوان   / قصصية  مجموعة   : مطبوع]  [نص  لعنة طنجة 
: يشرق.- طنجة : سليكي أخوين، 2018.- 1 مج. (148 ص.) 

باأللوان؛ 21 سم غالف مزيّن 
إق 2018MO4126.- ردمك 978-9920-720-34-2

القصة العربية القصيرة

813.01 2018-1811
بوتني، خديجة

عبور [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / خديجة بوتني.- الرباط :
مرسم، 2018.- 1 مج. (2758 ص.)؛ 21 سم

إق 2018MO3904.- ردمك 978-9954-744-38-3
القصة العربية القصيرة

813.01 2018-1812
بوفوس، حسن

حسن  / قصصية  مجموعة   : مطبوع]  [نص  معتوه  مذكرات 
بوفوس.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1

مج. (113 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO0230.- ردمك 978-9954-722-51-0

القصة القصيرة

813.01 2018-1813
ثابت، العياشي

ممر الراحلين [نص مطبوع] : قصص قصيرة / العياشي ثابت.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الجديدة روبرو).- 1 مج. (100 ص.)؛ 21

سم
إق 2018MO2020.- ردمك 9789920356466

القصة العربية

813.01 2018-1814
زيرار، سمية

المذكرة [نص مطبوع] : رواية قصيرة = The Note / سمية
زيرار.- [د.م.] : سمية زيرار، 2018.- 1 مج. (54 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO0959.- ردمك 978-9920-35-221-5

القصة العربية القصيرة

813.01 2018-1815
شرماط، عبد السالم

أيام خائنة [نص مطبوع] / عبد السالم شرماط.- الدار البيضاء :
المركز الثقافي للكتاب، 2018.- 1 مج. (232 ص.) : غالف مزين؛

24 سم
إق 2018MO5732.- ردمك 978-9920-9750-4-9

رواية - - أدب عربي

813.01 2018-1816
شهبون، محمد

: (مجموعة قصصية) / محمد كالم..ال أكثر..! [نص مطبوع] 
شهبون.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (خنيفرة : مطبعة زهور المدينة)

.- 1 مج. (88 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2018MO3528.- ردمك 978-9920-36-239-9

القصة العربية القصيرة

813.01 2018-1817
صبري، يوسف

دماء ودموع [نص مطبوع] / صبري يوسف.- [د.م.] : [د.ن.]،
2018.- 1 مج. (129 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2018MO1828.- ردمك 9789920355544
قصة عربية

813.01 2018-1818
علي، سيد مصطفى

خليج بال وافدين [نص مطبوع] : رواية قصيرة / سيد مصطفى
علي.- القاهرة؛ اإلسكندرية ؛الدار البيضاء : منشورات دار لوتس

للنشر الحر، 2018.- 1 مج. (62 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO5427.- ردمك 978-9920-790-49-9

القصة العربية

813.01 2018-1819
لشهب، حسن

/ : مجموعة قصصية  [نص مطبوع]  الزرقاء  الصمت  دوائر 
حسن لشهب.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرشيدية : ميدا كراف) .-

1 مج. (79 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO2325.- ردمك 978-9920-35-811-8

القصة العربية القصيرة

813.01 2018-1820
متوكل، نور الدين

رحيل الليل [نص مطبوع] : قصص قصيرة / نور الدين متوكل.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (84

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO2802.- ردمك 978-9920-36-036-4

القصة العربية القصيرة

813.01 2018-1821
محضار، محمد (1961-....)

الحقيقة العارية [نص مطبوع] : قصص قصيرة جدا / محمد
محضار.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (فاس : وراقة بالل) .- 1 مج.

(69 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO0097.- ردمك 9789920350105

القصة القصيرة

813.01 2018-1822
مساعد، أحمد

مساعد.- أحمد   / قصصية  مجموعة   : مطبوع]  [نص  ظالل... 
[د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (96 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2018MO0296.- ردمك 978-9920-35-059-4

القصة العربية القصيرة

813.01 2018-1823
نازه، رضا

نازه.- صف وصفوة [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / رضا 
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .-

1 مج. (175 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO2598.- ردمك 978-9920-35-972-6

القصة العربية القصيرة

813.01 2018-1824
وسعيد، محمد

الفراشة ال تريد ذلك [نص مطبوع] : قصص قصيرة / محمد
وسعيد.- الدار البيضاء : إديسيون بلوس، 2018 (الدار البيضاء :
مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (70 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2018MO0858.- ردمك 9789954699188

قصص قصيرة

813.01 2018-1825
وهبي، علي

مجموعة  : مطبوع]  [نص  تصريح  دون  تصيح  التي  الريح 
قصصية / علي وهبي.- فاس : مقاربات للنشر والصناعات الثقافية،

2018.- 1 مج. (96 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
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إق 2018MO1169.- ردمك 978-9954-751-44-2
القصة العربية القصيرة

813.01 2018-1826
/ مجموعة : مجموعة قصصية  الحكايات [نص مطبوع]  درب 
للنشر القاهرة : منشورات دار لوتس  البيضاء؛  الدار  مؤلفين.- 
الحر، 2018.- 1 مج. (164 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2018MO5410.- ردمك 9789920790321
القصة العربية القصيرة

813.01 2018-1827
غيمات حبر وحب [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / آية محمد
رفعت إبراهيم، سهير عدلي، لبنى اظريف... [وآخرون].- القاهرة؛
الحر، للنشر  لوتس  دار  : منشورات  البيضاء  ؛الدار  اإلسكندرية 

: غالف مزين؛ 19 سم 2018.- 1 مج. (245 ص.) 
إق 2018MO5414.- ردمك 9789920790369

القصة العربية

813.01 2018-1828
مسارات إبداعية [نص مطبوع] : قصص / إعداد وتنسيق عبد
اإلله ابزيري.- فاس؛ الفقيه بن صالح : منشورات مقاربات جمعية
مسار للتنمية والثقافة، 2018.- 1 مج. (74 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم.- (جائزة محمد غرناط للقصة)
إق 2018MO1020.- ردمك 978-9954-751-37-4

القصة العربية القصيرة

813.02 2018-1829
التدالوي، عبدالرحيم

المشهد األخير [نص مطبوع] : قصص قصيرة جدا / عبدالرحيم
التدالوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (فاس : مطبعة ووراقة بالل) .-

1 مج. (88 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO1420.- ردمك 978-9920-35-394-6

القصة العربية القصيرة

813.02 2018-1830
الشيري، فاطمة

/ فاطمة : قصص قصيرة جدا  تجرعت كأسي [نص مطبوع] 
الشيري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : الكرامة) .- 1 مج.

(106 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO0722.- ردمك 978-9920-35-142-3

القصة العربية القصيرة

813.02 2018-1831
الودغيري، محمد فوزي

قطرات الندى [نص مطبوع] : قصص قصيرة جدا / الودغيري
محمد فوزي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (فاس : مطبعة وراقة بالل)

.- 1 مج. (165 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO2125.- ردمك 978-9920-35-710-4

القصة العربية القصيرة

813.02 2018-1832
عبده، رشيد

/ رشيد عبده.- : قصص قصيرة جدا  رقصات.. [نص مطبوع] 
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (مكناس : مطبعة سجلماسة) .- 1 مج.

(133 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2018MO1956.- ردمك 978-9920-35-605-3

القصة العربية القصيرة

813.03 2018-1833
آغري، نزار

الدار آغري.-  نزار   / رواية   : مطبوع]  [نص  القامشلي  أهل 
البيضاء : دار توبقال للنشر، 2018.- 1 مج. (191 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 23 سم
إق 2017MO4529.- ردمك 9789954659434

رواية

813.03 2018-1834
آيت بنصالح، عبد العزيز

بنصالح.- ايت  العزيز  عبد   / رواية   : مطبوع]  [نص  العارفان 
الدارالبيضاء : المركز الثقافي للكتاب، 2018.- 1 مج. (312 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2018MO0073.- ردمك 978-9954-9872-3-0

رواية

813.03 2018-1835
أبو النصر، نسمة

ضجيج البحر [نص مطبوع] : رواية / نسمة أبو النصر.- القاهرة
الكبرى؛ اإلسكندرية ؛الدار البيضاء : منشورات دار لوتس للنشر

الحر، 2018.- 1 مج. (182 ص.) : غالف مزين
إق 2018MO5404.- ردمك 978-9920-790-26-0

الرواية العربية

813.03 2018-1836
أبو ناصر، محمد

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

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

قصص

813.03 2018-1837
أحداد، كريمة (1993-....)

بنات الصبار [نص مطبوع] : رواية / كريمة أحداد.- الدار البيضاء
: غالف مزيّن للنشر، 2018.- 1 مج. (332 ص.)  الفنك  دار   :

باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO3980.- ردمك 978-9920-755-01-6

الرواية العربية

813.03 2018-1838
أدمين، مصطفى

عمر الكبش [نص مطبوع] : سيرة ذهانية / مصطفى أدمين.-
مزيّن غالف   : ص.)   161) مج.   1  -.2018 [د.ن.]،   : [د.م.] 

سم  21 باأللوان؛ 
إق 2018MO0606.- ردمك 9789920351195

رواية - - سيرة ذهانية

813.03 2018-1839
أعذري، جواد

الليلة األخيرة [نص مطبوع] : رواية / جواد أعذري.- أكليم :
نجمة مطبعة   : (بركان  والتواصل، 2018  للتنمية  رتاج  جمعية 
باأللوان؛ 20 سم الشرق) .- 1 مج. (132 ص.) : غالف مزيّن 

إق 2018MO3148.- ردمك 978-9920-36-127-9
الرواية العربية

813.03 2018-1840
أمجد مجدوب، رشيد (1972-....)

/ أمجد مجدوب رشيد.- ط. 2.- : رواية  رعشة [نص مطبوع] 
تطوان : مكتبة سلمى الثقافية، 2018 (مطبعة الخليج العربي).- 1

مج. (135 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (إبداعات؛ 89)
إق 2018MO4777.- ردمك 978-9954-728-29-1

الرواية

813.03 2018-1841
أمدجار، محمد

تجربة الموت [نص مطبوع] / محمد أمدجار.- إيمي-ن-تانوت :
منظمة تاماينوت، 2018.- 1 مج. (94 ص.)
إق 2018MO1259.- ردمك 9789920353229

القصة العربية - - الرواية

813.03 2018-1842
أمعي، عزيز
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: من أجل أمي [نص مطبوع] : رواية / عزيز أمعي.- [د.م.] 
[د.ن.]، 2018.- 1 مج. (346 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2018MO0414.- ردمك 978-9920-35-090-7

األدب العربي - - رواية

813.03 2018-1843
أيمن، أسماء

خدر مسلوب [نص مطبوع] : رواية / أسماء أيمن.- الدار البيضاء؛
القاهرة : منشورات دار لوتس للنشر الحر، 2018.- 1 مج. (152

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO5497.- ردمك 9789920790697

الرواية العربية

813.03 2018-1844
إجو، بناصر

الخائنة [نص مطبوع] : قصة سخمانية / بناصر إجو.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018 (تطوان : مطبعة ووراقة تنغير) .- 1 مج. (228

ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO0769.- ردمك 978-9920-35-156-0

رواية - - القصة العربية

813.03 2018-1845
إسالم، علي

سفاح المدينة [نص مطبوع] : رواية / إسالم علي.- القاهرة؛
الحر، للنشر  لوتس  دار  : منشورات  البيضاء  ؛الدار  اإلسكندرية 

2018.- 1 مج. (164 ص.)؛ 20 سم
إق 2018MO5366.- ردمك 978-9920-790-07-9

الرواية العربية

813.03 2018-1846
اشماعو الفهري، نعيم

ال عليك سيدتي.. [نص مطبوع] / نعيم اشماعو الفهري.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (95 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO1065.- ردمك 9789920730013

الرواية العربية

813.03 2018-1847
األنصاري الزاكي، رشيدة

األنصاري رشيدة   / رواية   : مطبوع]  [نص  الحقائب  ذاكرة 
مج. فرنسا، 2018.- 1  نيوزيس-منشورات   : باريس  الزاكي.- 

وأدب) (فن  باأللوان؛ 22 سم.-  مزيّن  : غالف  (435 ص.) 
إق 2018MO6014.- ردمك 978-2-35750-026-6

القصة العربية - - الرواية

813.03 2018-1848
البطش، نهال

البيضاء؛ الوصايا [نص مطبوع] : رواية / نهال البطش.- الدار 
القاهرة : منشورات دار لوتس للنشر الحر، 2018.- 1 مج. (73

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO5967.- ردمك 978-9920-790-79-6

الرواية العربية

813.03 2018-1849
البيار، سومية

آسفة..أما بعد [نص مطبوع] : رواية / سومية البيار.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018.- 1 مج. (275 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2017MO5514.- ردمك 978-9920-32-389-5

الرواية العربية

813.03 2018-1850
التازي، محمد عز الدين (1948-....)

سيرة سالمون [نص مطبوع] : رواية / محمد عز الدين التازي.-
طنجة : سليكي أخوين، 2018.- 1 مج. (298 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO5615.- ردمك 978-9920-720-50-2

الرواية العربية

813.03 2018-1851
التهادي، معاد

نورمال..يوميات معلم [نص مطبوع] / معاد التهادي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018 (فاس : مطبعة ووراقة بالل) .- 1 مج.(76 ص.) :

غالف مزين؛ 21 سم
إق 2018MO2738.- ردمك 978-9920-750-01-1

قصص عربية

813.03 2018-1852
الجراري، عباس

ثالثون يوما في الواليات المتحدة األمريكية [نص مطبوع] /
: الرباط  الجوهري.-  وتقديم مصطفى  إعداد  الجراري؛  عباس 
النادي الجراري، 2018.- 1 مج. (300 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم.- (منشورات النادي الجراري؛ 80)
إق 2018MO5631.- ردمك 978-9920-9738-1-6

الرواية العربية

813.03 2018-1853
الجرماطي، إدريس

إدريس  / رواية   : مطبوع]  [نص  األبدي  الطين  صبي 
الجرماطي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1

مج. (94 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO5487.- ردمك 9789954722411

الرواية العربية

813.03 2018-1854
الجعباق، نور الدين األمين

دائرة الضياع [نص مطبوع] / نور الدين األمين الجعباق.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2018 (مطبعة ووراقة أم).- 1 مج. (95 ص.) : غالف

مزين؛ 21 سم
إق 2018MO1758.- ردمك 978-9920-35-529-2

الرواية العربية

813.03 2018-1855
الحسني، مصطفى

مصطفى  / رواية   : مطبوع]  [نص  المتوسط  جمال  ملكة 
الخليج  : (تطوان   2018 [د.ن.]،   : [د.م.]   -.2 ط.  الحسني.- 

20 سم (257 ص.)؛  مج.   1  -. العربي) 
إق 2018MO4366.- ردمك 978-9920-9683-2-4

الرواية العربية

813.03 2018-1856
الحمراوي، هشام

ساعة من الزمن [نص مطبوع] = Dans une heure / هشام
الحمراوي.- القاهرة؛ الدار البيضاء : منشورات دار لوتس للنشر

الحر، 2018.- 1 مج. (122 ص.) : غالف مزين؛ 20 سم
إق 2018MO5332.- ردمك 978-9920-9770-8-1

الرواية العربية

813.03 2018-1857
الحمراوي، هشام

الجزء الحمراوي.  هشام   / رواية   : مطبوع]  [نص  الدم  قمر 
: غالف [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (165 ص.)   : [د.م.]  الثالث.- 

اآللهة؛ 3) مزين.- (رحيل 
إق 2018MO5330.- ردمك 978-9920-9770-6-7

القصة العربية - - الرواية

813.03 2018-1858
الدائم ربي، الحبيب (1955-....)
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المنعطف [نص مطبوع] : رواية / الحبيب الدائم ربي.- فاس :
الثقافية، 2018.- 1 مج. والصناعات  للنشر  مؤسسة مقاربات 

(إبداع) باأللوان؛ 21 سم.-  : غالف مزيّن  (142 ص.) 
إق 2018MO4337.- ردمك 9789920780179

رواية

813.03 2018-1859
الدالي ، سامح

أنا يحيى [نص مطبوع] : رواية قصيرة / سامح الدالي.- القاهرة؛
الحر، للنشر  لوتس  دار  : منشورات  البيضاء  ؛الدار  اإلسكندرية 

: غالف مزين؛ 20 سم 2018.- 1 مج. (60 ص.) 
إق 2019MO0194.- ردمك 978-9920-796-05-7

الرواية - - القصة العربية

813.03 2018-1860
الدسوقي، رضا

المالك األسود [نص مطبوع] / رضا الدسوقي.- القاهرة؛ الدار
البيضاء : منشورات دار لوتس للنشر الحر، 2018.- 1 مج. (254

ص.) : غالف مزين؛ 20 سم
إق 2018MO5479.- ردمك 9789920790512

الرواية العربية

813.03 2018-1861
الرحموني، الوافي (1962-....)

متاهات الياسمين [نص مطبوع] : رواية / الوافي الرحموني.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : مطبعة كوثر برانت) .- 1 مج.

(127 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO0805.- ردمك 978-9920-35-165-2

الرواية العربية

813.03 2018-1862
الروكي، سفيان

ما تخبئه لنا الحياة [نص مطبوع] : رواية / سفيان الروكي؛
مراجعة محمد أبالغ.- القنيطرة : القرويين للنشر والتوزيع، 2018
(فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (178 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO3273.- ردمك 978-9920-9601-0-6

الرواية العربية

813.03 2018-1863
السديري، تركي محمد

الدار السديري.-  تركي محمد   / يا أبي؟ [نص مطبوع]  لماذا 
البيضاء : المركز الثقافي للكتاب، 2018.- 1 مج. (127 ص.)؛ 22

سم
إق 2018MO1051.- ردمك 9789954705247

الرواية العربية

813.03 2018-1864
السرغيني، عبد الحق

نزع المغيب [نص مطبوع] : رواية / عبد الحق السرغيني.- الدار
البيضاء : شركة النشر والتوزيع المدارس، 2018.- 1 مج. (296

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO0500.- ردمك 978-9954-0-7682-8

الرواية العربية

813.03 2018-1865
السماللي، المصطفى

المصطفى  / [نص مطبوع]  إجباري...  المتوسط ممر  ألن 
السماللي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .-

1 مج. (202 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2017MO5380.- ردمك 978-9954-9838-29

الرواية العربية - - المغرب

813.03 2018-1866
السويسي، محمد

طريق موكادور [نص مطبوع] : رواية / محمد السويسي.- الدار
البيضاء : أفريقيا الشرق، 2018.- 1 مج. (383 ص.)

إق 2018MO0580.- ردمك 9789954685914
الرواية العربية

813.03 2018-1867
الشاوي، عبد القادر (1950-....)

بستان السيدة [نص مطبوع] : غريب هذا الحلم، أليس كذلك؟
: نشر البيضاء  الدار  الشاوي.-  القادر  / عبد  : رواية  قالت  كما 
الفنك، 2018.- 1 مج. (166 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 19 سم

إق 2018MO3357.- ردمك 9789920755009
الرواية العربية

813.03 2018-1868
الشرقاوي السموني، خالد

الشرقاوي خالد   / رواية   : مطبوع]  [نص  البحر  سجناء في 
السموني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : الكرامة) .- 1 مج.

(172 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2018MO1631.- ردمك 978-9920-35-473-8

األدب العربي - - الرواية العربية

813.03 2018-1869
الشرقي، يونس

خيول الظالم [نص مطبوع] : رواية / يونس الشرقي.- الرباط :
مرسم، 2018 (دار أبي رقراق).- 1 مج. (191 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO0402.- ردمك 978-9954-744-13-0

الرواية العربية

813.03 2018-1870
الشفاج، سعيد

عشق األميرات [نص مطبوع] : رواية / سعيد الشفاج.- الدار
الشرق، 2018.- 1 مج. (168 ص.) : غالف أفريقيا   : البيضاء 

باأللوان؛ 22 سم مزيّن 
إق 2018MO0655.- ردمك 978-9954-685-95-2

الرواية العربية

813.03 2018-1871
الشوادفي، سعيد

كهف الجحيم [نص مطبوع] : رواية / سعيد الشوادفي.- القاهرة
الكبرى؛ اإلسكندرية ؛الدار البيضاء : منشورات دار لوتس للنشر

الحر، 2018.- 1 مج. (136 ص.)
إق 2018MO5382.- ردمك 978-9920-790-23-9

الرواية العربية

813.03 2018-1872
الشودافي، سعيد

الشودافي.- سعيد   / رواية   : مطبوع]  [نص  القلوب  نداء 
الدارالبيضاء؛ القاهرة : منشورات دار لوتس للنشر الحر، 2018.-

1 مج. (95 ص.) : غالف مزين؛ 19 سم
إق 2018MO5914.- ردمك 978-9920-790-72-7

األدب العربي - - الرواية

813.03 2018-1873
الشويردي، هيثم (1988-....)

: [د.م.]  الشويردي.-  هيثم   / مطبوع]  [نص  الرحيل  خالص 
[د.ن.]، 2018 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (91 ص.)؛ 21

سم
إق 2017MO5486.- ردمك 9789954722404

الرواية العربية

813.03 2018-1874
الصغير، إدريس (1948-....)
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خريطة القبور [نص مطبوع] : رواية / ادريس الصغير.- [د.م.] :
.- 1 مج. (57 السريعة)  المطبعة   : (القنيطرة  [د.ن.]، 2018 

ص.)؛ 20 سم
إق 2018MO5529.- ردمك 9789920979009

813.03 2018-1875
الطبال، محمد

موطن الضباب [نص مطبوع] / محمد الطبال.- [د.م.] : [د.ن.]،
2018 (بركان : نجمة الشرق) .- 1 مج. (115 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO5864.- ردمك 978-9920-36-892-6

الرواية العربية

813.03 2018-1876
العروي، عبد الله (1933-....)

أوراق [نص مطبوع] : سيرة إدريس الذهنية / عبد الله العروي.-
الدار البيضاء؛ بيروت : المركز الثقافي للكتاب، 2018.- 1 مج.

(255 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO3521.- ردمك 978-9954-705-13-1

األدب العربي - - الرواية

813.03 2018-1877
العروي، عبد الله (1933-....)

اآلفة [نص مطبوع] : رواية / عبد الله العروي.- الدار البيضاء؛
بيروت : المركز الثقافي للكتاب، 2018.- 1 مج. (255 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم
إق 2018MO1125.- ردمك 978-9954-705-28-5

الرواية العربية

813.03 2018-1878
العروي، عبد الله (1933-....)

الغربة؛ [ويليه] اليتيم؛ رجل الذكرى [نص مطبوع] / عبد الله
العروي.- الدار البيضاء؛ بيروت : المركز الثقافي للكتاب، 2018.-

1 مج. (422 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO1124.- ردمك 978-9954-705-27-8

813.03 2018-1879
العروي، عبد الله (1933-....)

الفريق [نص مطبوع] : رواية / عبد الله العروي.- الدار البيضاء :
المركز الثقافي للكتاب، 2018.- 1 مج. (368 ص.)؛ 22 سم

إق 2017MO3520.- ردمك 978-9954-705-12-4
الرواية العربية

813.03 2018-1880
العروي، عبد الله (1933-....)

غيلة [نص مطبوع] : رواية / عبد الله العروي.- الدار البيضاء؛
بيروت : المركز الثقافي للكتاب، 2018.- 1 مج. (398 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم
إق 2018MO1126.- ردمك 978-9954-705-29-2

الرواية العربية

813.03 2018-1881
العسلي المكناسي، محمد

العسلي  / يا صالحا  أو صبرا   : [نص مطبوع]  فرحي وكآبتي 
: مطبعة (مكناس  [د.ن.]، 2018   : [د.م.]  المكناسي.-  محمد 
سجلماسة) .- 1 مج. (72 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم

إق 2018MO2812.- ردمك 978-9954-9815-2-8
الرواية العربية

813.03 2018-1882
العطار، نرجس

أوتار القلب [نص مطبوع] : رواية / نرجس العطار.- الرباط :
منشورات دار التوحيدي، 2018.- 1 مج. (190 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO3240.- ردمك 978-9954-660-59-1

القصة العربية - - رواية

813.03 2018-1883
العودي، محمد (1948-....)

محمد  / رواية   : مطبوع]  [نص  الجهاد  من  العودة  طريق 
العودي.- طنجة : سليكي أخوين، 2018.- 1 مج. (123 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2018MO2345.- ردمك 978-9954-722-89-3

الرواية العربية

813.03 2018-1884
الغتوري، محمد

عبد الاله [نص مطبوع] : رواية / محمد الغَتوري.- اإلسكندرية؛
الدار البيضاء : منشورات دار لوتس للنشر الحر، 2018.- 1 مج.

(198 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO5420.- ردمك 978-9920-790-42-0

الرواية العربية

813.03 2018-1885
الفائز، عبد الرحمان (1948-....)

النادل والصحف [نص مطبوع] / عبد الرحمان الفائز.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج.

(198 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO2681.- ردمك 978-9920-36-001-2

الرواية المغربية

813.03 2018-1886
الفزازي، سفيان (1998-....)

علبة الكبريت [نص مطبوع] : رواية / سفيان الفزازي.- تطوان :
منشورات حمداوي الثقافية، 2018 (مطبعة الخليج العربي).- 1

مج. (138 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2018MO1942.- ردمك 978-9954-743-25-6

الرواية العربية

813.03 2018-1887
القاسمي، أحمد (1963-....)

جزيرة في المحيط [نص مطبوع] : رواية / أحمد القاسمي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (280 ص.)؛ 22 سم

إق 2018MO2866.- ردمك 9789920360548
الرواية العربية

813.03 2018-1888
القرقري، محمد أحمد عياد

عياد أحمد  محمد   / رواية   : مطبوع]  [نص  القصرية  عزونة 
القرقري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (288 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2018MO2455.- ردمك 9789920359092

رواية

813.03 2018-1889
الكبيري، أحمد (1961-....)

أحمد  : [د.م.]  الكبيري.-  أحمد   / رواية   : [نص مطبوع]  كالي 
الكبيري، 2018.- 1 مج. (223 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2018MO5101.- ردمك 9789920366632

رواية

813.03 2018-1890
المساتي، عبد السالم

السالم عبد   / رواية   : مطبوع]  [نص  وعبث  ونساء  كاتب 
المساتي.- ط. 2.- القاهرة الكبرى؛ اإلسكندرية ؛الدار البيضاء :
منشورات دار لوتس للنشر الحر، 2018.- 1 مج. (94 ص.)؛ 20

سم
إق 2018MO5331.- ردمك 978-9920-9770-7-4

الرواية العربية
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813.03 2018-1891
المصباحي، حسونة

المصباحي.- حسونة   / رواية   : مطبوع]  [نص  تونسية  محن 
الدارالبيضاء : المركز الثقافي للكتاب، 2018.- 1 مج. (415 ص.)؛

21 سم
إق 2017MO3021.- ردمك 978-9954-705-08-7

الرواية العربية

813.03 2018-1892
المصباحي، حميد

رحل بعد عودته [نص مطبوع] : رواية / حميد المصباحي.- طنجة
: دار الفاصلة للنشر، 2018.- 1 مج. (124 ص.) : غالف مزين؛

21 سم
إق 2018MO5447.- ردمك 978-9920-701-11-2

الرواية العربية

813.03 2018-1893
المعزوز، محمد

بأي ذنب رحلت ؟ [نص مطبوع] : رواية / محمد المعزوز.- الدار
البيضاء : المركز الثقافي للكتاب، 2018.- 1 مج. (319 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2017MO5340.- ردمك 9789954705223

رواية

813.03 2018-1894
المنسي، أحمد سامي

سامي أحمد   / رواية   : مطبوع]  [نص  السلطانة  ملكوت 
المنسي.- القاهرة؛ الدار البيضاء : منشورات دار لوتس للنشر

الحر، 2018.- 1 مج. (112 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO5488.- ردمك 9789920790604

الرواية العربية

813.03 2018-1895
المودن، مصطفى

المودن.- / مصطفى  رواية   : [نص مطبوع]  خيول ال تصهل 
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .-

1 مج. (248 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO5111.- ردمك 9789954699317

الرواية العربية

813.03 2018-1896
الموريف، عمر (1983-....)

آذان الموت [نص مطبوع] : رواية / عمر الموريف.- [د.م.] :
جامعة المبدعين المغاربة، 2018 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1

مج. (102 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO0614.- ردمك 978-9954-710-16-6

الرواية العربية

813.03 2018-1897
الناصري، أبو الخير

: الناصري.- تطوان  الخير  أبو   / الندى [نص مطبوع]  غيمات 
مكتبة سلمى الثقافية، 2018 (مطبعة الخليج العربي).- 1 مج.

(171 ص.).- (مكتبة سلمى الثقافية. كتب؛ 149)
إق 2019MO0014.- ردمك 9789954728338

رواية

813.03 2018-1898
النيني ادريوشي، عبد الرحيم

نهاية بحار [نص مطبوع] : رواية / النيني عبد الرحيم ادريوشي.-
طنجة : سليكي أخوين، 2018.- 1 مج. (195 ص.)؛ 24 سم

إق 2017MO4452.- ردمك 9789954722275
الرواية العربية

813.03 2018-1899
الهبيان، نهلة

القاهرة؛ الهبيان.-  نهلة   / رواية   : مطبوع]  [نص  األخيذة 
االسكندرية ؛الدار البيضاء : دار لوتس للنشر الحر، 2018.- 1 مج.

(320 ص.).- (مشروع النشر الحر؛ 155)
إق 2018MO5494.- ردمك 978-9920-790-66-6

الرواية العربية

813.03 2018-1900
الوادي، محمد

وداعا رانقة [نص مطبوع] : رواية / محمد الوادي.- الدار البيضاء
: [د.ن.]، 2018 (مطبعة النجاح الجديدة).- 1 مج. (165 ص.)؛ 21

سم
إق 2018MO4207.- ردمك 978-9920-36-385-3

الرواية المغربية

813.03 2018-1901
امنابهي، محمد

صرخة من تحت وطأة القدر [نص مطبوع] : رواية / محمد
امنابهي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (165 ص.)؛ 21 سم

إق 2018MO0293.- ردمك 978-9920-35-057-0
الرواية المغربية

813.03 2018-1902
باعلي، عبد الله

كوابيس غيرنيكا [نص مطبوع] : رواية / عبد الله باعلي.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2018 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (70 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO2454.- ردمك 9789920359085

رواية

813.03 2018-1903
باميدا، توفيق (1984-....)

شهريار [نص مطبوع] : يحكي ويقص : رواية / توفيق باميدا.-
الرباط : دار األمان، 2018.- 1 مج. (286 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 22 سم
إق 2018MO0379.- ردمك 9789954701577

رواية

813.03 2018-1904
بحراوي، حسن (1953-....)

بنات ونعناع [نص مطبوع] : رواية / حسن بحراوي.- الرباط :
دار أبي رقراق للطباعة والنشر، 2018.- 1 مج. (191 ص.) :

غالف مص.؛ 21 سم
إق 2018MO5869.- ردمك 978-9920-9678-7-7

رواية

813.03 2018-1905
بحيرة، أمينة

: [د.م.]  بحيرة.-  أمينة   / رواية   : نعم..ولكن.. [نص مطبوع] 
[د.ن.]، 2018.- 1 مج. (115 ص.)؛ 20 سم

إق 2018MO3097.- ردمك 9789920361163
الرواية العربية

813.03 2018-1906
برادة، زينب

دروب ملتوية [نص مطبوع] : رواية / زينب برادة.- الدار البيضاء؛
القاهرة : منشورات دار لوتس للنشر الحر، 2018.- 1 مج. (230

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (ورشة السعادة؛ 3)
إق 2018MO5496.- ردمك 9789920790680

الرواية العربية

813.03 2018-1907
برادة، عمر (1952-....)

نوارس بأجنحة السواحل [نص مطبوع] : رواية / عمر برادة؛
ترجمة نور الدين ضرار.- الرباط : منشورات مرسم، 2018 (دار

أبي رقراق).- 1 مج. (95 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
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إق 2018MO0987.- ردمك 978-9954-744-21-5
الرواية العربية

813.03 2018-1908
براني، أحمد محمد

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

: غالف مزين؛ 20 سم 2018.- 1 مج. (137 ص.) 
إق 2018MO5368.- ردمك 978-9920-790-09-3

الرواية العربية

813.03 2018-1909
برشي، محمد

باسو [نص مطبوع] : رواية / محمد برشي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2018 (الرباط : الكرامة) .- 1 مج. (205 ص.)؛ 21 سم

إق 2018MO2835.- ردمك 9789920360470
الرواية العربية

813.03 2018-1910
بقوح، محمد

برمودا ورقصة الشمس [نص مطبوع] : رواية / محمد بقوح.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (فاس : وراقة بالل) .- 1 مج. (259 ص.)؛

21 سم
إق 2018MO1428.- ردمك 9789954710203

الرواية العربية

813.03 2018-1911
بالل، حسام

المدينة الهادئة [نص مطبوع] : رواية / حسام بالل.- القاهرة؛
الحر، للنشر  لوتس  دار  : منشورات  البيضاء  ؛الدار  اإلسكندرية 

: غالف مزين؛ 24 سم 2018.- 1 مج. (225 ص.) 
إق 2018MO5973.- ردمك 9789920790857

الرواية العربية

813.03 2018-1912
بن أهنية، عبد الله (1960-....

تالل وسراب [نص مطبوع] : رواية / عبد الله بن أهنية.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018.- 1 مج. (254 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20

سم
إق 2018MO4759.- ردمك 978-9920-36-552-9

الرواية العربية

813.03 2018-1913
بن محمود، فاطمة

في حدائق القص المغربي [نص مطبوع] : قراء ات عاشقة
وعاملة في القصة والقصة القصيرة جدا / فاطمة بن محمود.-
20 سم.- (176 ص.)؛  مج.   1 الوطن، 2018.-  دار   : الرباط 

مغاربيات) كاتبات  (سلسلة 
إق 2018MO2924.- ردمك 9789954648360

الرواية العربية

813.03 2018-1914
بنجدي، محمد

عاشق التوأم [نص مطبوع] : رواية / محمد بنجدي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018 (أكادير : مطبعة اإلقتصاد) .- 1 مج. (375 ص.)؛

21 سم
إق 2018MO4025.- ردمك 9789920965200

الرواية العربية

813.03 2018-1915
بنزيدان، عتيقة

حتى يسدل الستار [نص مطبوع] / عتيقة بنزيدان.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018 (مطبعة دار المناهل).- 1 مج. (192 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
إق 2018MO2196.- ردمك 978-9954-724-04-0

رواية - - أدب العربي

813.03 2018-1916
بنصار، رضوان

حنين وأنين [نص مطبوع] / رضوان بنصار.- [د.م.] : [د.ن.]،
2018 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (100 ص.)؛ 21 سم

إق 2014MO2205.- ردمك 9789954722817
الرواية العربية

813.03 2018-1917
بنهار، عبد القادر

القادر / عبد  : رواية قصيرة  الحب والطوفان [نص مطبوع] 
بنهار.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (وجدة : مطبعة البصمة الرقمية) .-

1 مج . (129 ص. )؛ 17 سم
إق 2018MO3243.- ردمك 978-9920-36-162-0

الرواية العربية

813.03 2018-1918
بنونة، خناثة (1940-....)

العاصفة [نص مطبوع] / خناثة بنونة.- الرباط : دارأبي رقراق،
2018.- 1 مج. (151 ص.)؛ 20 سم

إق 2018MO3261.- ردمك 9789920959919
الرواية العربية

813.03 2018-1919
بوردة، المصطفى

بوردة.- المصطفى   / رواية   : مطبوع]  [نص  الخطوات  دوار 
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : مطبعة دار المناهل) .- 1 مج.

(241 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO3952.- ردمك 978-9920-36-333-4

الرواية العربية

813.03 2018-1920
بوزياني، مريم (1996-...)

/ : رواية  اليوم العالمي لالحتفال بالمعاق [نص مطبوع] 
: مؤسسة (الرشيدية  [د.ن.]، 2018   : [د.م.]  بوزياني.-  مريم 

.- 1 مج. (159 ص.)؛ 21 سم والخدمات)  للتجارة  الراوي 
إق 2018MO3275.- ردمك 978-9920-9603-0-4

الرواية المغربية

813.03 2018-1921
بوطيب، جمال

/ والداللة  المرجع   : [نص مطبوع]  الحديثة  العربية  الرواية 
جمال بوطيب.- فاس : مختبر التواصل الثقافي وجمالية النص،
باأللوان؛ 24 سم.- : غالف مزيّن  2018.- 1 مج. (196 ص.) 

وأبحاث) (دراسات 
إق 2018MO0061.- ردمك 978-9954-751-13-8

الرواية العربية

813.03 2018-1922
بوفوس، حسن

حسن  / رواية   : مطبوع]  [نص  المكر  حبال  على  الرقص 
بوفوس.- طنجة : سليكي أخوين، 2018.- 1 مج. (152 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO2343.- ردمك 978-9954-722-87-9

الرواية العربية

813.03 2018-1923
بومدين، محمد

محمد  / رواية   : مطبوع]  [نص  قديمة  ذكريات  من  زوبعة 
بومدين.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (بركان : مطبعة تريفة) .- 1 مج.

(38 ص.)
إق 2018MO4889.- ردمك 978-9920-36-594-9

رواية عربية

813.03 2018-1924
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جيران، عبد الرحيم
الحجر و البركة [نص مطبوع] : رواية / عبد الرحيم جيران.-
طنجة : الفاصلة للنشر، 2018.- 1 مج. (388 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO3315.- ردمك 978-9954-9659-5-5

رواية

813.03 2018-1925
حدوش، بوجمعة

بوجمعة حدوش.-  / رواية   : [نص مطبوع]  الزمن  سباق مع 
القنيطرة : القرويين، 2018 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج.

(293 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO4062.- ردمك 978-9920-783-00-2

الرواية العربية

813.03 2018-1926
حساني، بهيجة

تطريس ومسير الغدير [نص مطبوع] : رواية / بهيجة حساني.-
المكتبية الشركة  مطبعة   : (سطات   2018 [د.ن.]،   : [د.م.] 

سم  22 ص.)؛   316) مج.   1  -. فاردير)  ومطبعة 
إق 2018MO3992.- ردمك 978-9920-36-345-7

رواية

813.03 2018-1927
حشمت، وليد

: القاهرة  البيضاء؛  الدار  جدال [نص مطبوع] / وليد حشمت.- 
منشورات دار لوتس للنشر الحر، 2018.- 1 مج. (101 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO5481.- ردمك 9789920790536

الرواية العربية

813.03 2018-1928
حفود، نصر الدين

الدين نصر   / رواية   : مطبوع]  [نص  ليلى  بقلمي..ولسان 
حفود.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (وجدة : مطبعة الجسور) .- 1 مج.

(240 ص.)؛ 20 سم
إق 2018MO4928.- ردمك 9789920366045

الرواية العربية

813.03 2018-1929
حميش، بنسالم (1947-....)

حميش.- بنسالم   / رواية   : مطبوع]  [نص  الحياة  جرحى 
الدارالبيضاء : المركز الثقافي للكتاب، 2018.- 1 مج. (256 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2018MO2327.- ردمك 978-9954-705-32-2

الرواية العربية

813.03 2018-1930
حواش، أحمد

د.أحمد حواش.-  / رواية   : [نص مطبوع]  السموم  شياطين 
القاهرة الكبرى؛ اإلسكندرية ؛الدار البيضاء : منشورات دار لوتس

للنشر الحر، 2018.- 1 مج. (174 ص.) : غالف مزين
إق 2018MO5423.- ردمك 978-9920-790-45-1

الرواية العربية

813.03 2018-1931
حواش، محمد

حواش.- محمد   / رواية   : مطبوع]  [نص  الجومانجي  وطن 
القاهرة الكبرى؛ اإلسكندرية ؛الدار البيضاء : منشورات دار لوتس

cm 20 : ( .185ص ) . للنشر الحر، 2018.- 1 مج
إق 2018MO5416.- ردمك 978-9920-790-38-3

الرواية العربية

813.03 2018-1932
خضر، محمود

سيجار ولص ومئذنة [نص مطبوع] : رواية / محمود خضر.-
القاهرة الكبرى؛ اإلسكندرية ؛الدار البيضاء : منشورات دار لوتس

للنشر الحر، 2018.- 1 مج. (189 ص.)؛ 20 سم
إق 2018MO5372.- ردمك 978-9920-790-13-0

الرواية العربية

813.03 2018-1933
داني، محمد

رواية  : مطبوع]  [نص  الرواية  في  والحداثة  التجريبية 
: [د.ن.]، [د.م.]  داني.-  / محمد  نموذجا  البيزنطي)  (مجازفات 

2018.- 1 مج. (142 ص.)؛ 20 سم
إق 2018MO2541.- ردمك 9789920359528

الرواية العربية

813.03 2018-1934
ربيع، سهير

وأد الزهور [نص مطبوع] : رواية / سهير ربيع.- الدارالبيضاء؛
القاهرة : منشورات دار لوتس للنشر الحر، 2018.- 1 مج. (113

ص.) : غالف مزين؛ 19 سم
إق 2018MO5406.- ردمك 978-9920-790-28-4

األدب العربي - - الرواية

813.03 2018-1935
رجاء في الله، محمد

قصص غبي الذكاء [نص مطبوع] / محمد رجاء في الله.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (75 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2018MO1018.- ردمك 9789920352505

الرواية العربية

813.03 2018-1936
زريوح، محمد أمين

أوديسة صيفية [نص مطبوع] / محمد أمين زريوح.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018.- 1 مج. (86 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم

إق 2018MO2179.- ردمك 978-9920-35-741-8
القصة العربية

813.03 2018-1937
سالم، أمال

رشفة عشق [نص مطبوع] : رواية / أمال سالم.- الدار البيضاء؛
القاهرة : منشورات دار لوتس للنشر الحر، 2018.- 1 مج. (269

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (ورشة السعادة؛ 5)
إق 2018MO5964.- ردمك 9789920790765

الرواية العربية

813.03 2018-1938
سعيد غروس، عبد القادر

جرادة الذاكرة آمال وآالم [نص مطبوع] : رواية / عبد القادر
سعيد غروس.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (255 ص.)؛ 22

سم
إق 2018MO0462.- ردمك 978-9920-35-100-3

الرواية العربية

813.03 2018-1939
سعيد غروس، عبد القادر

شجرة الفحم [نص مطبوع] : رواية سيرية / عبد القادر سعيد
: [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (214 ص.) : غالف غروس.- [د.م.] 

باأللوان؛ 22 سم مزيّن 
إق 2018MO2213.- ردمك 9789920357654

رواية سيرية

813.03 2018-1940
سلمي، أحمد
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ساكني الكهوف [نص مطبوع] : رواية / أحمد سلمي.- القاهرة
الكبرى؛ اإلسكندرية ؛الدار البيضاء : منشورات دار لوتس للنشر

الحر، 2018.- 1 مج. (172 ص.).- (السكارى؛ 1)
إق 2018MO5486.- ردمك 978-9920-790-58-1

الرواية العربية

813.03 2018-1941
سوسان، محمد سعيد

/ : في مهمة على األرض  حورية من السماء [نص مطبوع] 
: وراقة : [د.ن.]، 2018 (فاس  محمد سعيد سوسان.- [د.م.] 

.- 1 مج. (85 ص.)؛ 20 سم بالل) 
إق 2018MO4554.- ردمك 9789920364904

الرواية العربية

813.03 2018-1942
سوسان، محمد سعيد

عيشة البحرية [نص مطبوع] : رواية بوليسية لليافعين / محمد
سعيد سوسان.- ط. 3.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (فاس : مطبعة
وراقة بالل) .- 1 مج. (42 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20سم

إق 2018MO2040.- ردمك 978-9954-9835-2-2
رواية

813.03 2018-1943
سيد، هبة

البيضاء؛ الدار  هبة سيد.-   / رواية   : أكروفوبيا [نص مطبوع] 
القاهرة : منشورات دار لوتس للنشر الحر، 2018.- 1 مج. (225

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (ورشة السعادة؛ 1)
إق 2018MO5498.- ردمك 9789920790703

الرواية العربية

813.03 2018-1944
سيلوم، عثمان

التجوهر [نص مطبوع] : رواية / عثمان سيلوم.- الرباط : دار
الوطن، 2018.- 1 مج. (122 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20

سم
إق 2018MO3925.- ردمك 978-9954-648-40-7

الرواية العربية

813.03 2018-1945
شاركي، حفيظ

/ حفيظ شاركي.- : رواية  اإلحراق واإلشراق [نص مطبوع] 
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (وجدة : مطبعة عين) .- 1 مج. (162

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO5156.- ردمك 978-9920-36-687-8

الرواية العربية

813.03 2018-1946
شبعة الحضري، يوسف

الشريفة [نص مطبوع] : رواية / يوسف شبعة الحضري.- ط .
2.- طنجة : سليكي أخوين، 2018.- 1 مج. (197 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO3887.- ردمك 978-9920-720-29-8

813.03 2018-1947
شهيدي، سمية

/ سمية المفقودة  األرض   : رواية   : المنبوذون [نص مطبوع] 
شهيدي.- [د.م.] : [سمية شهيدي]، 2018.- 1 مج. (150 ص.)؛

21 سم
إق 2018MO0590.- ردمك 978-9954-9807-1-2

الرواية العربية

813.03 2018-1948
صوف، محمد (1950-....)

أورام موروثة [نص مطبوع] : رواية / محمد صوف.- فاس :
مقاربات للنشر والصناعات الثقافية، 2018.- 1 مج. (136 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (سلسلة إبداع)
إق 2018MO2316.- ردمك 978-9954-751-63-3

الرواية العربية

813.03 2018-1949
عاطف، فيروز

الدار فيروز عاطف.-   / رواية   : [نص مطبوع]  التوت  موسم 
البيضاء؛ القاهرة : منشورات دار لوتس للنشر الحر، 2018.- 1

مج. (157 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO5369.- ردمك 978-9920-790-10-9

األدب العربي - - الرواية

813.03 2018-1950
عبد الماجد، بشاير خالد

نفيش [نص مطبوع] / بشاير خالد عبد الماجد.- الدار البيضاء؛
القاهرة : منشورات دار لوتس للنشر الحر، 2018.- 1 مج. (109

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO5421.- ردمك 9789920790437

الرواية العربية

813.03 2018-1951
عزماني، حسن

الخط الفاصل.. ماء [نص مطبوع] : رواية / حسن عزماني.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (بركان : مطبعة نجمة الشرق) .- 1 مج.

(167 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2018MO5318.- ردمك 978-9920-36-752-3

الرواية العربية

813.03 2018-1952
عالل، محمد عبد الرحمان

باب بوطويل [نص مطبوع] : قصة ايش / محمد عبد الرحمان
عالل.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (305 ص.) : غالف مزين؛

24 سم
إق 2018MO4882.- ردمك 9789920365901

القصة العربية

813.03 2018-1953
علوي اسماعيلي، الحسنية

رواية الجسر [نص مطبوع] : رواية / علوي اسماعيلي الحسنية.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (99 ص.)؛ 22 سم

إق 2018MO1260.- ردمك 978-9920-35-323-6
رواية

813.03 2018-1954
عيسى، علي

عيسى.- علي   / رواية   : مطبوع]  [نص  أحمر  وقلم  شمعة 
القاهرة؛ اإلسكندرية ؛الدار البيضاء : منشورات دار لوتس للنشر

الحر، 2018.- 1 مج. (164 ص.) : غالف مزين؛ 19 سم
إق 2018MO5371.- ردمك 9789920790123

الرواية العربية

813.03 2018-1955
غنيم، صفا

أخبرت البحر عنك [نص مطبوع] / صفا غنيم.- الدار البيضاء؛
القاهرة : منشورات دار لوتس للنشر الحر، 2018.- 1 مج. (219

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO5419.- ردمك 9789920790413

الرواية العربية

813.03 2018-1956
فاهي، محمد (1960-....)
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: / محمد فاهي.- طنجة  : رواية  مرآة الغريبة [نص مطبوع] 
الراصد الوطني للنشر والقراءة، 2018 (سليكي أخوين).- 1 مج.

(146 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO0012.- ردمك 978-9954-668-19-1

الرواية العربية

813.03 2018-1957
قناش، أمنة محمد

وخشعت قلوبهم [نص مطبوع] : رواية / أمنة محمد قناش.-
القاهرة؛ اإلسكندرية ؛الدار البيضاء : منشورات دار لوتس للنشر

الحر، 2018.- 1 مج. (158 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO0195.- ردمك 9789920796064

الرواية العربية

813.03 2018-1958
كامل، خالد مصطفى

الدار / خالد مصطفى كامل.-  هل ستغفر لي [نص مطبوع] 
البيضاء؛ القاهرة : منشورات دار لوتس للنشر الحر، 2018.- 1

مج. (299 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO5367.- ردمك 9789920790086

الرواية العربية

813.03 2018-1959
لبصير، لطيفة (1965-....)

/ النسائية  الذاتية  السيرة   : [نص مطبوع]  الملتبس  الجنس 
للكتاب، الثقافي  المركز   : بيروت  الدارالبيضاء؛  لطيفة لبصير.- 

2018.- 1 مج. (319 ص.)؛ 22 سم
إق 2018MO1091.- ردمك 978-9954-705-25-4

الرواية العربية

813.03 2018-1960
لحمداني، حميد (1950-....)

دهاليز الحبس القديم [نص مطبوع] : رواية / حميد لحمداني.-
برانت).- 1 مج. أنفو  : [د.ن.]، 2018 (مطبعة  ط. 3.- [د.م.] 

(136 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO0149.- ردمك 978-9920-35-030-3

الرواية المغربية

813.03 2018-1961
لطفي، منى

زواج افتراضي [نص مطبوع] : رواية / منى لطفي.- ط. 2.-
القاهرة؛ اإلسكندرية ؛الدار البيضاء : لوتس للنشر الحر، 2018.- 1

مج. (376 ص.) : غالف مزين ملون
إق 2019MO0008.- ردمك 9789920720925

الرواية العربية

813.03 2018-1962
لعريفي، محمد

أرض الغروب [نص مطبوع] : رواية / محمد لعريفي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018 (بني مالل : مطبعة عين أسردون) .- 1 مج. (227

ص.)؛ 22 سم
إق 2018MO3191.- ردمك 978-9920-36-134-7

رواية

813.03 2018-1963
لعميرني، يوسف (1977-....)

مشاعر يتيمة [نص مطبوع] : رواية / يوسف لعميرني.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018 (الرشيدية : مطبعة الودغيريون) .- 1 مج. (120

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO1731.- ردمك 978-9954-28-530-5

الرواية العربية

813.03 2018-1964
لغتيري، مصطفى (1965-....)

أسالك شائكة [نص مطبوع] : رواية / مصطفى لغتيري.- ط. 3.-
: غالف مزيّن الوطن، 2018.- 1 مج .(82 ص.)  دار   : الرباط 

باأللوان؛ 21 سم
إق 2012MO2305.- ردمك 978-9954-1-095-2

رواية - - األدب العربي

813.03 2018-1965
لغويبي، محمد (1972-....)

مشي أقل [نص مطبوع] : رواية / محمد لغويبي.- القنيطرة :
القرويين للنشر والتوزيع، 2018.- 1 مج. (79 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO4855.- ردمك 9789920960113

رواية

813.03 2018-1966
لقليدة، أحالم

راعية الذئاب [نص مطبوع] : رواية / أحالم لقليدة.- طنجة :
سليكي أخوين، 2018.- 1 مج. (85 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

22 سم
إق 2018MO0251.- ردمك 978-9954-722-53-4

الرواية العربية

813.03 2018-1967
لمرابط، سعيد

الماضي لم يكن إال مستقبال [نص مطبوع] : رواية / سعيد
لمرابط.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (180 ص.)؛ 21 سم

إق 2017MO4161.- ردمك 9789954994467
الرواية العربية

813.03 2018-1968
مادون، محمد

: رجع الصدى [نص مطبوع] : رواية / محمد مادون.- [د.م.] 
[د.ن.]، 2018 (الرشيدية : مطبعة الودغيريون) .- 1 مج. (219

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO0078.- ردمك 9789954987513

رواية

813.03 2018-1969
مادون، محمد

سراب الليل [نص مطبوع] : رواية / محمد مادون.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018 (مكناس : مطبعة سجلماسة) .- 1 مج. (269 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2018MO3822.- ردمك 978-9954-9875-2-0

الرواية العربية

813.03 2018-1970
مايز، غادة

القيامة الوردية [نص مطبوع] : رواية / غادة مايز.- القاهرة
الكبرى؛ اإلسكندرية ؛الدار البيضاء : منشورات دار لوتس للنشر

الحر، 2018.- 1 مج. (133 ص.)؛ 20 سم
إق 2018MO5490.- ردمك 978-9920-790-62-8

الرواية العربية

813.03 2018-1971
مباركي، محمد

هذا الرطيب [نص مطبوع] : رواية / محمد مباركي.- تطوان :
مكتبة سلمى الثقافية، 2018 (تطوان : مطبعة الخليج العربي) .-
باأللوان؛ 21 سم.- (إبداعات 1 مج. (447 ص.) : غالف مزيّن 

الثقافية؛ 88) مكتبة سلمى 
إق 2018MO4231.- ردمك 978-9954-728-26-0

الرواية العربية

813.03 2018-1972
مجاوي، عبد الكريم
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سوق الغزل [نص مطبوع] : رواية / عبد الكريم مجاوي.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2018 (وجدة : مكتبة يونس) .- 1 مج. (189 ص.)؛ 20

سم
إق 2018MO2135.- ردمك 9789920357142

الرواية العربية

813.03 2018-1973
محرم، أحمد

ناروبري [نص مطبوع] : رواية / أحمد محرم.- القاهرة الكبرى؛
الحر، للنشر  لوتس  دار  : منشورات  البيضاء  ؛الدار  اإلسكندرية 

2018.- 1 مج. (228 ص.)
إق 2018MO5365.- ردمك 978-9920-790-06-2

الرواية العربية

813.03 2018-1974
مختار أمانة الله، سلمى

ولي النعمة [نص مطبوع] : رواية / سلمى مختار أمانة الله.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : مطبعة دار القلم) .- 1 مج.

(203 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO4170.- ردمك 978-9954-686-71-3

رواية

813.03 2018-1975
مزان، مليكة

بكل جوعي إليك [نص مطبوع] : رواية (من األدب المضاد) /
مليكة مزان.- الرباط : دار الوطن، 2018.- 1 مج. (289 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2015MO0170.- ردمك 9789954348062

الرواية العربية

813.03 2018-1976
مسرار، مليكة

سقوط الدار البيضاء في عهد السيبة [نص مطبوع] : رواية
/ للفنانة التشكيلية مليكة مسرار.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط
: مطبعة دار المناهل) .- 1 مج. (102 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم

إق 2014MO3672.- ردمك 9789954345061
القصة العربية - - الرواية

813.03 2018-1977
مشطاط، محمد العربي

ثورة الحشيش [نص مطبوع] : رواية / محمد العربي مشطاط.-
طنجة : سليكي أخوين، 2018.- 1 مج. (175 ص.)؛ 21 سم

إق 2018MO2209.- ردمك 9789954722848
الرواية العربية

813.03 2018-1978
مصطفى، إيمان

الدار مصطفى.-  إيمان   / رواية   : مطبوع]  [نص  هكذا ضعنا 
البيضاء؛ القاهرة : منشورات دار لوتس للنشر الحر، 2018.- 1

مج. (149 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO5380.- ردمك 9789920790215

الرواية العربية

813.03 2018-1979
مغازي، محمد

كلمات متقاطعة [نص مطبوع] / محمد مغازي.- الدار البيضاء؛
القاهرة : منشورات دار لوتس للنشر الحر، 2018.- 1 مج. (140

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO5483.- ردمك 9789920790550

الرواية العربية

813.03 2018-1980
مكاوي، مصطفى

الحبيب المستحيل [نص مطبوع] : رواية / مصطفى مكاوي.-
القاهرة الكبرى؛ اإلسكندرية ؛الدار البيضاء : منشورات دار لوتس

للنشر الحر، 2018.- 1 مج. (174 ص.) : غالف مزين باأللوان
إق 2018MO5381.- ردمك 978-9920-790-22-2

الرواية العربية

813.03 2018-1981
مكاوي، مصطفى

القاهرة مكاوي.-  / مصطفى  رواية   : [نص مطبوع]  السفينة 
الكبرى؛ اإلسكندرية ؛الدار البيضاء : منشورات دار لوتس للنشر

الحر، 2018.- 1 مج. (203 ص.)
إق 2018MO5974.- ردمك 978-9920-790-86-4

الرواية العربية

813.03 2018-1982
نفتاحي، صالح الدين

الدين صالح   / رواية   : وابريس  هاينة   : مطبوع]  [نص  لكتاب 
نفتاحي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (فاس : وراقة بالل) .- 1 مج.

(135 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO2068.- ردمك 9789920356749

الرواية العربية

813.03 2018-1983
نور الدين، أسماء

الدين.- نور  أسماء   / رواية   : [نص مطبوع]  الذكريات  سوط 
الحر، للنشر  لوتس  دار   : البيضاء  ؛الدار  االسكندرية  القاهرة؛ 

(154 الحر؛  النشر  (مشروع  (162 ص.).-  مج.   1  -.2018
إق 2018MO5495.- ردمك 978-9920-790-67-3

الرواية العربية

813.03 2018-1984
هدهد، تهاني

بعيدا عن العالم [نص مطبوع] : رواية / تهاني هدهد.- القاهرة؛
الحر، للنشر  لوتس  دار  : منشورات  البيضاء  ؛الدار  اإلسكندرية 

: غالف مزين؛ 24 سم 2018.- 1 مج. (73 ص.) 
إق 2018MO5424.- ردمك 9789920790468

الرواية العربية

813.03 2018-1985
واعمر، قاسم رابح

: [د.م.]  واعمر.-  رابح  قاسم   / [نص مطبوع]  صدى السنين 
[د.ن.]، 2018 (الرباط : الكرامة) .- 1 مج. (333 ص.)؛ 20 سم

إق 2014MO0725.- ردمك 9789920350372
الرواية العربية

813.03 2018-1986
سبعة أحالم [نص مطبوع] / مجموعة مؤلفين.- الدار البيضاء؛
القاهرة : منشورات دار لوتس للنشر الحر، 2018.- 1 مج. (164

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO5411.- ردمك 9789920790338

الرواية العربية

813.03 2018-1987
مدينة حرف [نص مطبوع] / مجموعة مؤلفين.- الدار البيضاء؛
القاهرة : منشورات دار لوتس للنشر الحر، 2018.- 1 مج. (164

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO5415.- ردمك 9789920790376

الرواية العربية

813.03 2018-1988
الدار مؤلفين.-  / مجموعة  [نص مطبوع]  همسات ونسمات 
البيضاء؛ القاهرة : منشورات دار لوتس للنشر الحر، 2018.- 1

مج. (213 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO5412.- ردمك 9789920790345

الرواية العربية
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813.083 2018-1989
البوعبيدي، محمود (1952-....)

الرحمن / محمود عبد  واقعية  : قصة  الشهيدة [نص مطبوع] 
: مطابع (الرباط  [د.ن.]، 2018   : [د.م.]  البوعبيدي.- ط. 2.- 
الرباط نت) .- 1 مج. (110 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2017MO5222.- ردمك 978-9954-9779-0-3
القصة الواقعية - - األدب العربي

813.083 2018-1990
سهولي، خالد

سهولي؛ خالد   / وحكايات  أقاصيص   : مطبوع]  [نص  مراكش 
: [فاتحة ساليعي].- طنجة  الفران؛  آيت  وتقديم محمد  ترجمة 
سليكي أخوين، 2018.- 1 مج. (120 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم.
إق 2018MO4083.- ردمك 978-9920-720-31-1

القصة القصيرة الواقعية

813.9 2018-1991
إدوصالح، عبد الرحيم

معتقل أوراق  في  قراءة   : مطبوع]  [نص  السلطان  معتقل 
سياسي / عبد الرحيم إدوصالح.- [د.م.] : عبد الرحيم إدوصالح،
2018 (الدار البيضاء : مطبعة الثقة) .- 1 مج. (122 ص.) : غالف

مزين؛ 22 سم
إق 2018MO2882.- ردمك 978-9920-36-058-6

مذكرات

813.9 2018-1992
شفيق، محمد

[نص للمقاومة  السرية  المنظمة  ذاكرة  من  صفحات 
لقدماء السامية  المندوبية   : الرباط  محمد شفيق.-   / مطبوع] 
المقاومين وأعضاء جيش التحرير، 2018.- 1 مج. (419 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO1881.- ردمك 978-9954-675-41-0

سيرة روائية

813.9 2018-1993
الكلمة المغامرة [نص مطبوع] : قراءات في التجربة القصصية
لمحمد اشويكة؛ تقديم حميد لحمداني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018

(مراكش.- 1 مج. (373 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO2739.- ردمك 978-9920-36-010-4

نقد القصة العربية

814 المقاالت العربية والمقامات

814 2018-1994
احميد، عبد العالي

مقاالت في األدب العربي بالمغرب األقصى [نص مطبوع]
/ عبد العالي احميد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرشيدية : مطبعة

الودغيريون) .- 1 مج. (95 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.
إق 2018MO0912.- ردمك 978-9920-35-201-7

األدب العربي

814 2018-1995
حضران، مصطفى

مقاالت في فكر الجابري [نص مطبوع] / مصطفى حضران.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : شمس برانت) .- 1 مج. (103

ص.)
إق 2018MO2544.- ردمك 978-9920-35-956-6

814.008 2018-1996
المعزوزي، سعيد عيسى

آراء بين الضفتين [نص مطبوع] / سعيد عيسى المعزوزي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017-2018.- 1 مج. (119 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 22 سم
إق 2017MO2824.- ردمك 978-9954-99-001-8

المقاالت العربية

814.008 2018-1997
مقاالت من إعداد مجموعة من الباحثين [نص مطبوع] :
حول موضوع هوامش منسية من ثقافتنا المغربية / تنسيق خالد
Articles réalisés par un groupe = ،لمبرد، كمال بورمضان
de chercheurs : Hommage à une culture qui sombre
[د.ن.]،  : [د.م.]  [وآخرون].-  السعايدي،  إيمان   dans l'oubli

: غالف ملون مزين؛ 24 سم 2018.- 1 مج. (91-56 ص.) 
ببليوغرافيا ص. 91، ص. 56 .- إق 2018MO0813.- ردمك -978-9920

35-169-0

815 الخطابة العربية

815 2018-1998
تاكفراست، بشرى

األسلوبية ومساءلة الخطاب [نص مطبوع] : دراسة تطبيقية /
بشرى عبد المجيد تاكفراست.- الرباط : دار األمان، 2018.- 1

مج. (238 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO1704.- ردمك 9789954701829

الخطابة العربية

815 2018-1999
حباش، يونس

الخطاب والحجاج [نص مطبوع] : عند طه عبد الرحمن : دراسة
: عقول البيضاء  الدار  يونس حباش.-   / والمنهج  المرجعية  في 
دار واألبحاث  للدراسات  والتوزيع مركز معارف  للنشر  الثقافة 
المقاصد للطباعة والنشر، 2018.- 1 مج. (258 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
إق 2018MO0235.- ردمك 978-9954-9893-3-3

الخطابة العربية - - اللغة العربية - - تحليل الخطاب

815 2018-2000
التأصيل النموذج التأويلي التقابلي [نص مطبوع] : معالم 
إبراهيم أسيكار.- فاس : مقاربات / تنسيق  التنزيل  ومستويات 
للنشر والصناعات الثقافية، 2018.- 1 مج. (379 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO4087.- ردمك 978-9920-780-13-1

الخطابة - - التأويل

816 الرسائل العربية

816 2018-2001
العجان، عبد الغني

الكتابة المقالية [نص مطبوع] : بحث في إشكاليات التقويم
[د.ن.]، 2018  : [د.م.]  العجان.-  الغني  عبد   / النتائج  وتحليل 
(شركة أنفو أسية.- 1 مج. (142 ص.)؛ 21 سم.- (سلسلة فصول

تربوية؛ 1)
إق 2018MO3050.- ردمك 978-9920-9580-0-4

المقاالت العربية

816 2018-2002
ساورة، عبد الكريم
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/ عبد واألدب  الفن  : في ضيافة  الغباء [نص مطبوع]  شهوة 
الكريم ساورة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (مطبعة القلعة).- 1 مج.

(126 ص.)؛ 22 سم
إق 2018MO1807.- ردمك 9789920355476

كتابات أدبية

816.05 2018-2003
أمزيان، عبد العزيز (1963-....)

العزيز / عبد  : رسائل حب  نافذة على الغيم [نص مطبوع] 
أمزيان.- ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (83 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2018MO0836.- ردمك 9789920351799

رسائل حب

المتفرقات األدبية العربية 818

818 2018-2004
 الشياظمي، نجية

والتفاؤل لإليجابية  دعوة   : [نص مطبوع]  إنسانية  إشراقات 
واألمل وكل المشاعر النبيلة / نجية الشياظمي.- [د.م.] : [نجية

الشياظمي]، 2018.- 1 مج. (155 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO3000.- ردمك 978-9920-36-101-9

متفرقات أدبية

818 2018-2005
إسماعيلي، حمودة

نساء رفضن عبادة الرجل [نص مطبوع] / حمودة إسماعيلي.-
الدارالبيضاء : أفريقيا الشرق، 2018.- 1 مج. (166 ص.)؛ 22

سم
إق 2017MO0640.- ردمك 9789954685198

متفرقات أدبية

818 2018-2006
اشماعو الفهري، نعيم

نعيم ذ.   / اآلخر  مع  التعامل  فن   : مطبوع]  [نص  شذرات... 
اشماعو الفهري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (104 ص.) :

غالف مزين؛ 19 سم
إق 2018MO1064.- ردمك 978-9920-730-00-6

األدب العربي - - المغرب

818 2018-2007
اإلدريسي، عبد القادر (1946-....)

أوراق عاشق [نص مطبوع] : في بالط صاحبة الجاللة : بعض
من سيرة / عبد القادر اإلدريسي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج.

(463 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO1197.- ردمك 9789981854925

سيرة

818 2018-2008
الجوهري، وزية

جوهريات [نص مطبوع]. الجزء األول، النجمة الشقية / فوزية
الجوهري.- مراكش : مؤسسة آفاق، 2018.- 1 مج . ( 112ص. )

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO0475.- ردمك 978-9954-467-86-2

نص أدبي

818 2018-2009
الحمري، علي

: وزون [نص مطبوع] : نصوص فنية / علي الحمري.- [د.م.] 
[د.ن.]، 2018 (الرشيدية : مطبعة بنلفقيه) .- 1 مج. (156 ص.) :

غالف مزين؛ 21 سم
إق 2018MO0762.- ردمك 9789920351546

األدب العربي

818 2018-2010
الشعيبي، سلوى

يا وجعي [نص مطبوع] : نصوص / سلوى الشعيبي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018 (آسفي : [أيوبي برنت]) .- 1 مج. (116 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO1788.- ردمك 978-9920-35-537-7

األدب العربي - - نصوص

818 2018-2011
الطويل، عبد السالم (1963-....)

أوقات مكتظة [نص مطبوع] : الجزء الثاني من اختطاف الغابة :
محكيات / عبد السالم الطويل.- طنجة : سليكي أخوين، 2018.-

1 مج. (106 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO4451.- ردمك 9789954722268

متفرقات أدبية

818 2018-2012
الفهري، نعيم اشماعو

اشماعو نعيم   / مطبوع]  [نص  أخرى  ..وأشياء  المرأة  عن 
الفهري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (118 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2018MO1066.- ردمك 9789920730020

المتفرقات األدبية العربية

818 2018-2013
بلكارح، سعدية

الجرعة األخيرة [نص مطبوع] / سعدية بلكارح.- [د.م.] : جامعة
: غالف مزيّن المغاربة، 2018.- 1 مج. (213 ص.)  المبدعين 

باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO0666.- ردمك 9789954710173

متفرقات أدبية

818 2018-2014
بنيس، محمد (1948-....)

شطحات لمنتصف النهار [نص مطبوع] / محمد بنيس.- ط.
2.- الدار البيضاء : دار توبقال للنشر، 2018.- 1 مج . ( 303ص. )

: غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم.- (سلسلة نصوص أدبية)
إق 2017MO4736.- ردمك 9789954659462

متفرقات أدبية

818 2018-2015
بيروك، محمد النعمة

النيل ال يضحك كثيرا [نص مطبوع] : رحلة من عيون الساقية
الحمراء إلى قاهرة المعز / محمد النعمة بيروك.- [د.م.] : [د.ن.]،
2018 (الرباط : مطبعة دار القلم) .- 1 مج. (100 ص.)؛ 21 سم

إق 2018MO5163.- ردمك 978-9954-686-78-2
كتابات أدبية

818 2018-2016
ساورة، عبد الكريم

خطاطة الماء والورق [نص مطبوع] / عبد الكريم ساورة.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (قلعة السراغنة : مطبعة القلعة) .- 1 مج .

(81ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 18 سم
إق 2018MO1185.- ردمك 978-9920-35-310-6

المتفرقات األدبية العربية

818 2018-2017
شقرون، عبد الله (1926-....)

الله عبد   / مطبوع]  [نص  واآلداب  الفنون  في  أحاديث 
شقرون.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1

مج. (183 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO5023.- ردمك 9789920366335

اآلداب
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818 2018-2018
شهيم، يونس (1977-....)

قصف عشوائي [نص مطبوع] / يونس شهيم.- ط. 2 مزيدة
ومنقحة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1
(اقرأني في باأللوان؛ 21 سم.-  مزيّن  : غالف  مج. (53 ص.) 

دقيقتين)
إق 2018MO1861.- ردمك 978-9920-35-571-1

المتفرقات األدبية العربية

818 2018-2019
صابر، أحمد

الحقيقة الغائبة [نص مطبوع] / أحمد صابر.- [د.م.] : [د.ن.]،
2018 (تازة : مطبعة امبيطل) .- 1 مج . (184ص. )؛ 21 سم

إق 2018MO2706.- ردمك 978-9920-36-006-7
المتفرقات األدبية العربية

818 2018-2020
صردي، عبد اللطيف

قطارات اآلحاد [نص مطبوع] : نصوص سردية / عبد اللطيف
صردي.- [الدار البيضاء] : منشورات مجلة التحرر، 2018.- 1 مج.

(83 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO2009.- ردمك 978-9920-35-639-8

نصوص سردية

818 2018-2021
عبد الدائم، عبد اإلله

نبش مختلف في مقامات األسئلة [نص مطبوع] : شذرات
وتأمالت / عبد اإلله عبد الدائم.- ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018
([مطبعة الوطنية ]).- 1 مج. (125 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2018MO5636.- ردمك 978-9920-36-815-5

تأمالت أدبية

818 2018-2022
كاظم، إسماعيل

كاظم.- إسماعيل   / فكر   : [نص مطبوع]  األفكار  حوار في 
القاهرة؛ اإلسكندرية ؛الدار البيضاء : منشورات دار لوتس للنشر

الحر، 2018.- 1 مج. (94 ص.) : غالف مزين؛ 20 سم
إق 2018MO5493.- ردمك 9789920790659

األدب العربي

818 2018-2023
كيليطو، عبد الفتاح (1945-....)

بحبر خفي [نص مطبوع] / عبد الفتاح كيليطو.- الدار البيضاء :
مزيّن : غالف  (110 ص.)  مج.   1 للنشر، 2018.-  توبقال  دار 

األدبية؛ 579) المعرفة  (سلسلة  باأللوان؛ 23 سم.- 
إق 2017MO4738.- ردمك 978-9954-659-48-9

المتفرقات األدبية العربية

818 2018-2024
لمسيح، أحمد

غير الكتابة  قبل  : نصوص  [نص مطبوع]  سطر واحد يكفي 
[د.ن.]،  : [د.م.]  الديوري.-  الحق  ,عبد  أحمد  لمسيح   / ملتفتة 
2018 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (148 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO0561.- ردمك 978-9954-660-49-2

متفرقات أدبية - - نصوص

818 2018-2025
ماعينيا، موالي الحسن

ماعينيا.- الحسن  / موالي  [نص مطبوع]  صوى في الطريق 
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .-

1 مج. (94 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO5295.- ردمك 978-9920-36-747-9

المتفرقات األدبية

818 2018-2026
محمد، زينب

شهوات العقل [نص مطبوع] : فكر / زينب محمد.- القاهرة
الكبرى؛ اإلسكندرية ؛الدار البيضاء : منشورات دار لوتس للنشر

الحر، 2018.- 1 مج. (66 ص.)؛ 20 سم
إق 2018MO5977.- ردمك 978-9920-790-89-5

818 2018-2027
ولكواز، ماريا

عالش أنا هنا [نص مطبوع] / بولكواز ماريا.- [د.م.] : [د.ن.]، إق
2018 (الرباط : رباط نت مروك) .- 1 مج. (38 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2018MO3972.- ردمك 978-9920-36-342-6

األدب العربي

818 2018-2028
الرحلة في التراث من البحث عن الذات الى البحث في
الموضوع [نص مطبوع] / تنسيق جمال عالل البختي.- تطوان :
مكتبة ووراقة التواصل، 2018.- 1 مج. (201 ص.)؛ 24 سم.-

(تكريم رجاالت العلم واالدب؛ 6)
إق 2018MO2168.- ردمك 9789954988930

أدب الرحلة

818 2018-2029
وصايا لهذا الزمان [نص مطبوع] : أقوال مفكرين وفالسفة
ومبدعين وسياسيين : وصايا مفتوحة على العقل والوجدان / اختيار
وإعداد محمد عطيف.- الدار البيضاء : منشورات القلم المغربي،
2018 (الدار البيضاء : مطبعة دار القرويين) .- 1 مج. (126 ص.)

: غالف مزين؛ 20 سم
إق 2018MO4641.- ردمك 9789920735261

وصايا

818 2018-2030
حلم وقلم [نص مطبوع] : دليل جائزة تسراس لالبداع األدبي
2018 / إشراف عمر لوريكي.- تارودانت : دار تسراس للنشر
والتوزيع، 2018.- 1 مج. (60 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2018MO1316.- ردمك 978-9920-9529-3-4
نصوص أدبية

818.02 2018-2031
 بل العافية، فاطمة الزهراء (1974-....)

متن األمثال الشعبية في المغرب والعالم العربي [نص
مطبوع]. III، الفيزياء في األمثال الشعبية / فاطمة الزهراء بل
منشورات  : الرباط  الدين شاطر.-  نور  الغالف  لوحة  العافية؛ 
األزهران، إق 2018.- 1 مج. (133 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

23 سم
إق 2018MO4504.- ردمك 978-9920-9700-1-3

األمثال الشعبية

818.02 2018-2032
اليسع، عبد الغني

أمثلة لكل زمان ومكان [نص مطبوع] / عبد الغني اليسع.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (68 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2018MO1016.- ردمك 9789920352499

أمثلة - - متفرقات أدبية

818.02 2018-2033
تمازيغت، منير

أسميتها جمان [نص مطبوع] : خواطر / منير تمازيغت.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2018 (نوركرافيك).- 1 مج. (100 ص.)؛ 20 سم

إق 2018MO2180.- ردمك 9789920357425
متفرقات أدبية - - خواطر

818.02 2018-2034
صبحي، نورا
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حروف من قلبي [نص مطبوع] / نورا صبحي.- الدار البيضاء؛
القاهرة : منشورات دار لوتس للنشر الحر، 2018.- 1 مج. (97

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO5374.- ردمك 9789920790154

818.03 2018-2035
أعمر، صالح

بين قوسين [نص مطبوع] : مدمن حبر وورق / صالح أعمر.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (مراكش : مطبعة مراكش) .- 1 مج. (75

ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO1490.- ردمك 978-9920-35-426-4

مذكرات أدبية

818.03 2018-2036
أكطاي الشرقاوي، صفية

ذاكرة حج [نص مطبوع] / صفية أكطاي الشرقاوي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018 (مطبعة اإلتحاد).- 1 مج. (109 ص.)

إق 2018MO3819.- ردمك 978-9920-36-300-6
المذكرات األدبية

818.03 2018-2037
التوزاني، امحمد

ثورة لم تكتمل [نص مطبوع] : مذكرات امحمد التوزاني : من
معسكر الزبداني بسوريا إلى معسكر السواني بليبيا إلى حمام
آفاق، : مؤسسة  التوزاني.- مراكش  / امحمد  بالجزائر  بوحجار 

باأللوان؛ 24 سم : غالف مزيّن  2018.- 1 مج. (304 ص.) 
إق 2018MO0046.- ردمك 9789954467848

مذكرات

818.03 2018-2038
الجوهري، عبد السالم

الدرر الجوهرية [نص مطبوع] / عبد السالم الجوهري.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018 (سال : مطبعة أمين غراف) .- 1 مج. (336 ص.) :

غالف مزين؛ 23 سم
بيبليوغرافيا : ص. 331-333 .- إق 2018MO2401.- ردمك -978-9920

35-870-5
األدب العربي

818.03 2018-2039
الحسناوي، مصطفى

سجون وأشجان [نص مطبوع] : حكايات من وراء القضبان /
مصطفى الحسناوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : شمس

برانت) .- 1 مج. (137 ص.)؛ 22 سم.- (وثائق سجين؛ 1)
إق 2018MO0671.- ردمك 978-9920-35-132-4

المذكرات األدبية العربية

818.03 2018-2040
الحسين، أمال

مأساة يغود [نص مطبوع] / أمال الحسين.- [د.م.] : [د.ن.]،
2018 (أكادير : مطبعة إكسبريم أمبرسيون) .- 1 مج. (168 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO0194.- ردمك 978-9920-35-035-8

المذكرات األدبية

818.03 2018-2041
الحمومي، أسماء

زمن الغياب [نص مطبوع] / أسماء الحمومي.- [د.م.] : حلقة
الفكر المغربي، 2018.- 1 مج. (88 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2018MO4964.- ردمك 978-9920-780-26-1

يوميات

818.03 2018-2042
الدرقاوي، حسنية

/ حسنية حياتية  خواطر   : مطبوع]  [نص  النساء  تعدم  حيث 
الدرقاوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : مطابع الرباط نت) .-

1 مج. (94 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO4423.- ردمك 978-9920-36-454-6

األدب العربي - - خواطر

818.03 2018-2043
الذهبي، نفيسة

نفيسة  / مطبوع]  [نص  الجميل  أسفي  زمن  من  خواطر 
الذهبي.- ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : مطابع الرباط

نت) .- 1 مج. (287 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم
إق 2018MO0195.- ردمك 9789920350365

خواطر أدبية

818.03 2018-2044
السباعي، عبد السالم

وهكذا رد [نص مطبوع] / عبد السالم السباعي.- [د.م.] : عبد
السالم السباعي، 2018 (الدار البيضاء : مطبعة صناعة الكتاب) .-

1 مج. (112 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO2593.- ردمك 978-9920-35-969-6

المذكرات األدبية

818.03 2018-2045
الصادق، سمية

: الصادق.- طنجة  / سمية  مطبوع]  [نص  على أطالل قلب 
سليكي أخوين، 2018.- 1 مج. (100 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2018MO2870.- ردمك 978-9920-720-07-6

خواطر أدبية

818.03 2018-2046
الصفا، محمد

الصفا / محمد  ذاتية  : سيرة  [نص مطبوع]  مذكرات موموح 
األنوار مطبعة   : (خريبكة   2018 [د.ن.]،   : [د.م.]  (موموح).- 
باأللوان؛ 22 سم الذهبية) .- 1 مج. (219 ص.) : غالف مزيّن 

إق 2018MO0262.- ردمك 978-9920-35-051-8
السيرة الذاتية - - األدب العربي

818.03 2018-2047
العمري، أحمد

الوطن، دار   : الرباط  العمري.-  أحمد   / [نص مطبوع]  تأمالت 
باأللوان؛ 21 سم : غالف مزيّن  2018.- 1 مج. (354 ص.) 

إق 2018MO3314.- ردمك 978-9954-648-37-7
خواطر أدبية

818.03 2018-2048
العمري، عبد الكريم

VI من مذكرات طبيب [نص مطبوع] / عبد الكريم العمري.
والتوزيع، والنشر  للطباعة  السالم  دار   : الرباط  الرابع.-  الجزء 

باأللوان؛ 20 سم : غالف مزيّن  2018.- 1 مج. (103 ص.) 
إق 2018MO0008.- ردمك 978-9954-22-316-1

األدب العربي - - المذكرات األدبية - - المغرب

818.03 2018-2049
العمري، عبد الكريم

المرأة اإلطار والمجتمع [نص مطبوع] / عبد الكريم العمري.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : دار السالم للطباعة والنشر
والتوزيع) .- 1 مج. (125 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم.-

(من مذكرات طبيب؛ 7)
إق 2018MO2309.- ردمك 99789954223424

مذكرات

818.03 2018-2050
القادري، عبد الرزاق
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يوميات من كندا [نص مطبوع] / عبد الرزاق القادري.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018.- 1 مج. (195 ص.)؛ 21 سم

إق 2018MO1879.- ردمك 978-9920-35-573-5
المتفرقات األدبية العربية - - يوميات

818.03 2018-2051
النادي الصمدي، محسن

يوميات لندن [نص مطبوع] = London diary / محسن النادي
الصمدي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1

مج. (96 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2018MO4948.- ردمك 9789920720410

األدب العربي - - مذكرات

818.03 2018-2052
باروطيل، الحسن (1957-....)

الحسن  / ذاتية  : سيرة  [نص مطبوع]  يومياتي..  حفنة من 
باروطيل.- مراكش : مؤسسة آفاق، 2018.- 1 مج. (142 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم.- (نصوص أدبية)
إق 2018MO5299.- ردمك 978-9920-756-03-7

السيرة الذاتية - - األدب العربي

818.03 2018-2053
بكريم، ميلود

ميلود  / مطبوع]  [نص  الصخر  على  النحت  من  محطات 
بكريم.- الدار البيضاء : إديسيون بلوس، 2018 (مطبعة النجاح
الجديدة).- 1 مج. (127 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم

إق 2018MO0859.- ردمك 978-9954-966-19-5
المذكرات األدبية العربية

818.03 2018-2054
بنجلون، العربي (1947-....)

كأنك هناك [نص مطبوع] : في أدب الرحلة / العربي بنجلون.-
ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1

مج. (143 ص.)؛ 25 سم
إق 2018MO2643.- ردمك 9789954964231

الرحلة - - األدب العربي

818.03 2018-2055
داني، محمد

رسالة من امرأة في ذمة الله [نص مطبوع] : نص سردي /
مطبعة  : (مكناس   2018 [د.ن.]،   : [د.م.]  داني.-  محمد 
سجلماسة) .- 1 مج. (91 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم

إق 2018MO3147.- ردمك 978-9954-9815-5-9
نص سردي - - األدب العربي

818.03 2018-2056
شاهدي الوزاني، إدريس عبد السالم

صراع من أجل اليقين [نص مطبوع] : سيرة ذاتية : مرحلة
المدينة المنورة / إدريس عبد السالم شاهدي الوزاني.- فاس :
مقاربات للنشر والصناعات الثقافية، 2018.- 1 مج. (359 ص.)؛

24 سم
إق 2018MO2946.- ردمك 978-9954-751-84-8

خواطر

818.03 2018-2057
عشور، عبد الرحمان (1924-....)

عبد  /  2003-1986  : مطبوع]  [نص  باإلذاعة  رجل سلطة 
الرحمان عشور.- الدار البيضاء : دار النشر المغربية، 2018.- 1

مج. (423 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO2496.- ردمك 9789920359368

مذكرات أدبية

818.03 2018-2058
علوة، أحمد

المكرفون يتحرر [نص مطبوع] : تجربة من الداخل : تحرير
القطاع السمعي البصري في المغرب / أحمد علوة.- الدارالبيضاء :
إديسوفت، 2018 (مطبعة صناعة الكتاب).- 1 مج. (76 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO0225.- ردمك 978-9954-725-39-9

المذكرات األدبية

818.03 2018-2059
لطفي، محمود

الدار لطفي.-  / محمود  : خواطر  [نص مطبوع]  أنات عاشق 
البيضاء؛ اإلسكندرية ؛القاهرة : منشورات دار لوتس للنشر الحر،

2018.- 1 مج. (96 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO5362.- ردمك 9789920790031

األدب العربي - - الخواطر

818.03 2018-2060
يوسف، مشيرة

يوسف.- / مشيرة  خواطر   : مطبوع]  [نص  شيء من قلبي 
القاهرة؛ اإلسكندرية ؛الدار البيضاء : لوتس للنشر الحر، 2018.- 1

مج. (133 ص.)
إق 2019MO0145.- ردمك 9789920790949

مذكرات أدبية

818.903 2018-2061
ساوره، عبد الكريم

الكريم ساوره.- / عبد  [نص مطبوع]  مذكرات كاتب فاشل 
القلعة).- 1 مج. (69 ص.) [د.ن.]، 2018 (مطبعة   : [د.م.] 

إق 2018MO1006.- ردمك 9789920352451
مذكرات

النثر األدبي العربي 819

819 2018-2062
زايد، ثورية

: [د.م.]  زايد.-  ثورية   / نثر   : مطبوع]  [نص  تبكي  ال  اآللهة 
[د.ن.]، 2018.- 1 مج. (66 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم

إق 2018MO4929.- ردمك 9789920973700
النثر األدبي العربي

819 2018-2063
محمود، هالة

محمود.- هالة   / نثرية  نصوص   : [نص مطبوع]  ورد وشظايا 
القاهرة الكبرى؛ الدار البيضاء ؛االسكندرية : منشورات دار لوتس

للنشر الحر، 2018.- 1 مج. (173 ص.) : غالف مزين
إق 2018MO5487.- ردمك 978-9920-790-59-8

النثر األدبي العربي

االشعر اإلنجليزي 821

821.5 2018-2064
كريسيك، مورين مايكوس

الذهاب إلى هناك [نص مطبوع] = Going there / مورين
: بيروت  البيضاء؛  الدار  الدين.-  نور  ترجمة  مايكوس كريسيك؛ 
المركز الثقافي للكتاب، 2018.- 1 مج. (63-62 ص.)؛ 22 سم

إق 2017MO4946.- ردمك 978-9954-705-19-3
األدب اإلنجليزي
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آداب اللغات الجرمانية، األدب األلماني 830

833.912 2018-2065
زفايغ، ستيفان

فيراتا [نص مطبوع] : أسطورة / ستيفان زفايغ؛ ترجمة محمد
: [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (80 ص.)   : [د.م.]  سعيد سوسان.- 

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO3271.- ردمك 9789954983546

األدب األلماني - - أساطير

838.03 2018-2066
سهولي، خالد

Und = طنجة [نص مطبوع] : من هنا تبدأ الرحلة إلى العالم
von Tanger fahren die Boote nach irgendwo / خالد
سهولي؛ ترجمة فدوى الشعرة.- طنجة : سليكي أخوين، 2018.-

1 مج. (259 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
بيبليوغرافيا : ص. 257-259 .- إق 2018MO4084.- ردمك -978-9920

720-32-8
األدب األلماني

آداب اللغات الرومانسية، األدب
الفرنسي

840

840 2018-2067
هوستون، نانسي

كوني جميلة؛ ويليه كن قويا [نص مطبوع] / نانسي هوستن؛
ترجمة جالل الحكماوي؛ مراجعة محمد زرنين.- الرباط : دار أبي
رقراق للطباعة و النشر، 2018.- 1 مج. (75 ص.) : غالف مزين؛

21 سم.- (سلسلة ترجمات)
إق 2018MO4261.- ردمك 978-9920-9678-3-9

أدب

القصص الفرنسية 843

843 2018-2068
دو منترالن، هنري

باسيفاي [نص مطبوع] / هنري دو منترال؛ ترجمة محمد سعيد
سوسان.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .-

1 مج. (32 ص.)؛ 22 سم
إق 2018MO1913.- ردمك 9789954983515

الرواية الفرنسية

844.914 2018-2069
بالنشو، موريس (2003-1907)

كتابة الفاجعة [نص مطبوع] / موريس بالنشو؛ ترجمة عز الدين
الشنتوف.- الدار البيضاء : دار توبقال للنشر، 2018 (الدر البيضاء؛
مطبعة النجاح الجديدة.- 1 مج. (163 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم.- (نصوص أدبية؛ 593)
إق 2018MO3144.- ردمك 978-9954-694-02-2

األدب - - فلسفة

األدب البرتغالي 869

869.3 2018-2070

البرتغالي األدب  من  مختارة  : قصص  مطبوع]  [نص  الساحة 
المعاصر = O largo : antologia de contos portugueses؛
الدراسات معهد   : الرباط  الواحد.-  بنعبد  وترجمة سعيد  إعداد 

(81 ص.)؛ 24 سم مج.   1 والبرتغالية، 2018.-  االسبانية 
إق 2018MO2578.- ردمك 9789920359658

األدب البرتغالي

آداب اللغات األخرى 890

890 2018-2071
سوسان، محمد سعيد

أراد الذي  الجبار  الملك   : كلكامش؛ ديدالوس [نص مطبوع] 
: القديم  العراق  من  سومرية  ملحمة   : الموت  من  اإلفالت 
: أسطورة من يبتكر لكل مشكلة حال  الذي  العبقري  المهندس 
الميثولوجيا اإلغريقية / محمد سعيد سوسان.- [د.م.] : [د.ن.]،
2018 (القنيطرة : المطبعة السريعة) .- 1 مج. (45، 44 ص.) :

غالف مزين؛ 20 سم.- (أسطورتان لليافعين)
إق 2017MO4860.- ردمك 978-9954-99-904-2

األساطير

892.1 2018-2072
العسري، محمد العربي (1944-....)

مع محمد الخمار الكنوني في آثاره األخرى [نص مطبوع] :
الحداثة، حوارات، نماذج من كتاباته األشعار األولى، في ركاب 
العربي محمد   / ملحق  المخطوطة،  النثرية  آثاره  من  النثرية، 
التاريخي واالجتماعي، العسري.- القصر الكبير : جمعية البحث 

2018.- 1 مج. (190 ص.) : غالف مصور؛ 24 سم
إق 2018MO2426.- ردمك 978-9920-35-888-0

المغرب

آداب اللغات األفروآسيوية غير السامية
(األدب األمازيغي)

893

893.31 2018-2073
المنادي، أحمد

الشعر األمازيغي الحديث [نص مطبوع] : دراسة في تجربة
التأسيس / أحمد المنادي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (265

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO5706.- ردمك 9789920368506

الشعر األمازيغي - - المغرب

893.31 2018-2074
بايشيت، محمد

أحيذوس أمازيغ [نص مطبوع] : الحيدوس األمازيغي فن وتاريخ
/ محمد بايشيت.- [الرباط] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (112 ص.)؛

24 سم
إق 2018MO2299.- ردمك 9789920358033

التراث األمازيغي - - أحيذوس

893.31092 2018-2075
مجلة تاوسنا

تكريم المتعدد في الواحد محمد مستاوي [نص مطبوع] :
مداخالت وشهادات في مهرجان تيميتار؛ محمد مستاوي.- [د.م.] :
منشورات مجلة تاوسنا، إق 2018 (الرباط : مطابع الرباط نت) .-

1 مج. (103 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2018MO0092.- ردمك 978-9920-35-005-1

األدب األمازيغي - - المغرب

893.33 2018-2076
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أعرور، حاميد (1967-....)
حاميد التأليف   / الطويط  بنت  [نص مطبوع] =  نثاظا  إيلس 
: [د.ن.]، انهيري].- [د.م.]  أعرور؛ [تقديم بقلم ذ. عبد السالم 
2018 (مكناس : مطبعة سجلماسة) .- 1 مج. (278 ص.)؛ 20

سم
إق 2018MO3674.- ردمك 978-9920-36-268-9

األدب األمازيغي

893.33 2018-2077
المولودي، سعيدي

مداخل إلى األدب األمازيغي باألطلس المتوسط [نص
إيزوران : جمعية أجدير  المولودي.- خنيفرة  مطبوع] / سعيدي 

األمازيغية، 2018.- 1 مج. (240 ص.)؛ 24 سم للثقافة 
إق 2018MO1419.- ردمك 978-9954-721-12-4

األدب األمازيغي - - المغرب

893.33 2018-2078
بوطعام، ناصر

التاريخي، بين   : [نص مطبوع]  أوقّا  تامدولت  قصة خراب 
األسطوري واألدبي / ناصر بوطعام.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1

مج. (158 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO2400.- ردمك 9789954969960

893.33 2018-2079
مستاوي، محمد (1943-....)

المغربي الشعر  خالل  من  سوس  في  المقاومة 
ذ. محمد  / أمازيغية معربة  : قصائد  األمازيغي [نص مطبوع] 
مستاوي.- الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة، 2018 (الرباط :
إدكل برانت للطباعة والنشر) .- 1 مج. (143 ص.) : غالف مزين؛

21 سم
إق 2018MO3537.- ردمك 978-9920-9623-0-8

الشعر األمازيغي

893.331 2018-2080
النزهة أباكريم، نزيهة

أباكريم النزهة   / أمازيغي  شعر  ديوان   : مطبوع]  [نص  سات 
نزيهة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (80 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 20 سم
إق 2017MO5262.- ردمك 978-9954-9793-0-3

الشعر األمازيغي

893.331 2018-2081
كيم، عبد الله

ترفوفنت ن إمزالض [نص مطبوع] / عبد الله بوزنبو.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018 (آيت ملول : مركز الطباعة آيت ملول) .- 1 مج.

(94 ص.) : غالف مزين؛ 19 سم
إق 2018MO1745.- ردمك 9789920355230

الشعر األمازيغي

الجغرافيا والتاريخ 900

901 2018-2082
أبجي، محمد

النقد التاريخي [نص مطبوع] : قضايا منهجية وإبستيمولوجية /
للدراسات المتعدد  المغرب  مركز   : [د.م.]  أبجي.-  محمد  د. 
سم.-  21 ص.)؛   125) مج.   1  -.2018 والتوثيق،  واألبحاث 

(7301-2605 تاريخية،  دراسات  (سلسلة 
بيبليوغرافيا : ص. 117-121 .- إق 2018MO2810.- ردمك -978-9920

9561-0-9
النقد التاريخي

907.1064 2018-2083

شكير، حسن
ديداكتيك التاريخ [نص مطبوع] : من األسس اإلبستمولوجية
في التاريخ  لتدريس  منهجي  دليل   : المدرسي  التاريخ  إلى 
/ ذ. للمباريات  التحضير  التكوين،  التعليمية، مراكز  المؤسسات 
البيضاء : إديسيون بلوس، 2018.- 2 مج. الدار  شكير حسن.- 
(189-142 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (قضايا التربية

والتكوين)
إق 2017MO5116إق 2017MO5115.- ردمك -978-9954-682-51

7.- ردمك 978-9954-682-50-0
تدريس مادة التاريخ - - وسائل ديداكتيكية

907.2 2018-2084
صهود، محمد

البعد المنهجي و اإلبيستمولوجي في المعرفة التاريخية
: [د.م.]  تامر.-  د.البشير  تقديم  / محمد صهود؛  [نص مطبوع] 
[د.ن.]، 2018 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (239 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
ببليوغرافيا ص.230-236 .- إق 2018MO2630.- ردمك -978-9920

35-983-2
التحقيب

909 2018-2085
خرخوش، محمد

محمد  / معاني  و  روح   : مطبوع]  [نص  الحضاري  البناء 
خرخوش.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (201 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
إق 2018MO4766.- ردمك 978-9920-36-554-3

الجغرافيا والرحالت 910

910 2018-2086
والشؤون اإلسالمية. جامعة األوقاف  المغرب. وزارة 
األئمة لتكوين  السادس  محمد  معهد  القرويين. 

والمرشدات المرشدين 
كراسة الجغرافيا [نص مطبوع] / معهد محمد السادس لتكوين
األئمة المرشدين والمرشدات، جامعة القرويين، وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية.- الرباط : منشورات معهد محمد السادس
أبي رقراق (دار  المرشدين والمرشدات، 2018  األئمة  لتكوين 
: غالف مزين؛ 24 سم النشر).- 1 مج. (56 ص.)  و  للطباعة 

إق 2017MO5459.- ردمك 9789954794104
الجغرافيا

910.409640902 2018-2087
بوغوتة، عبد الله

إمتاع السامع بأخبار الرحلة الحجية المغربية في القرون
السابع والثامن والتاسع [نص مطبوع] / عبد الله بوغوتة.-
تطوان : مكتبة سلمى الثقافية، 2018.- 2 مج. (368، 715 ص.)

: غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO1295.- ردمك 978-9954-728-15-4

الرحلة الحجية - - تاريخ - - المغرب

910.71 2018-2088
الحسناوي، محمد

تدريس الجغرافيا بالتعليم الثانوي [نص مطبوع] : قضايا
/ محمد ديداكتيكية  انشغاالت وتمشيات  وابستمولوجية،  نظرية 
الحسناوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (تازة : وراقة إكرام للخدمات)

.- 1 مج. (186 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO5451.- ردمك 9789920367684

الجغرافيا

910.723 2018-2089
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قفصي، محمد
النهج الجغرافي من خالل التعبير الكارطوغرافي [نص
/ د.محمد للممارسة الصفية  تربوية تطويرية  : دراسة  مطبوع] 
قفصي؛ تقديم د.لحسن الحيداوي.- الرباط : جامعة محمد الخامس
مزيّن : غالف  التربية، 2018.- 1 مج. (382 ص.)  كلية علوم 

باأللوان؛ 24 سم
مراجع ص.375-382 .- إق 2018MO2629.- ردمك -978-9920-35

982-5
الجغرافيا

910.9 2018-2090
بن الطيب الشرقي، أبي عبد الله محمد

الرحلة الحجازية [نص مطبوع]. الجزء الثاني / تأليف اإلمام أبي
الفاسي (1170/1110ه)؛ الشرقي  الطيب  الله محمد بن  عبد 
تقديم وتحقيق نور الدين شوبد، حسناء بوتوادي.- [الرباط] : وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية، 2018.- 1 مج. (605 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم.
إق 2018MO2035.- ردمك 978-9954-665-93-0

الرحالت اإلسالمية

910.964 2018-2091
الصالحي، المهدي بن علي (1944-)

الرحلة التنغيرية الكبرى [نص مطبوع] / تأليف الرحالة موالي
المهدي بن علي الصالحي.- [ورزازات] : موالي المهدي بن علي

الصالحي، 2018.- 1 مج. (368 ص.)؛ 22 سم
إق 2018MO2841.- ردمك 978-9954-9160-3-2

الرحلة - - المغرب

915 2018-2092
الراجي، خديجة

على خطى المغاربة [نص مطبوع] : ابن بطوطة والجزولي :
من جزر المالديف إلى ماليزيا / خديجة الراجي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2018 (تطوان : الخليج العربي) .- 1 مج. (44 ص.).- (رحالتي

اإلفتراضية؛ 1)
إق 2018MO2467.- ردمك 9789920359160

الرحالت

915 2018-2093
دوغيه، فيرمان

الحج إلى مكة المكرمة [نص مطبوع] : من وجهة نظر دينية
وإجتماعية وصحية / الطيب فيرمان دوغيه. ومعه ملحق الحج إلى
مكة المكرمة وإنتشار األوبئة / الطيب أدريان أ.بروست؛ ترجمة
عن اللغة الفرنسية وعلق عليه الدكتور محمد الحناش.- فاس :
العرفان لإلستشارات التربوية و التطوير المهني، 2018 (فاس :

مطبعة آنفو) .- 1 مج. (377 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO1504.- ردمك 978-9920-35-433-2

الحج - - مكة المكرمة

915.6604 2018-2094
العياشي، أبو سالم عبد الله بن محمد بن أبي بكر

في إليه  الضرورة  تدعو  ما  ببعض  واإليجاز  التعريف 
طريق الحجاز [نص مطبوع] / أبو سالم عبد الله بن محمد بن
أبي بكر العياشي؛ تحقيق سعيد واحيحي؛ تقديم محمد معروف
الدفالي.- [الدار البيضاء] : مجلة أمل للتاريخ والثقافة والمجتمع،
2018 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (197 ص.)؛ 24 سم

إق 2018MO2307.- ردمك 9789954721155
الرحالت الحجازية

916 2018-2095
الزياتي، عبد المولى

جذور أغصان أوراق [نص مطبوع] : الرحالت الثالث للشريف
ابن الزيات،... / عبد المولى الزياتي.- [د.م.] : [د.ن.]، إق 2018.-

1 مج. (110 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2018MO0665.- ردمك 9789920351300

األسفار والرحالت

916 2018-2096
السبعي، أحمد

الرحلة الحجازية لموالي أحمد السبعي [نص مطبوع] / أحمد
السبعي؛ دراسة تحقيق د.م عبد السالم علوي بلغيتي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018 (فاس : مطبعة أميمة) .- 1 مج. (162 ص.)؛ 25

سم
بيبليوغرافيا ص 156-160 .- إق 2018MO1800.- ردمك -978-9920

35-544-5
الرحلة

جغرافية المغرب 916.4

916.4 2018-2097
أمنكور، محمد مولود

التراث الصحراوي والتنمية السياحية بمنطقة الساقية
الحمراء [نص مطبوع] / محمد مولود أمنكور.- [د.م.] : [د.ن.]،
2018 (أكادير : مطبعة المنار 2) .- 1 مج. (150 ص.) : غالف

مزين؛ 21 سم
إق 2018MO2592.- ردمك 9789954793015

التراث الصحراوي

916.4 2018-2098
البحث الجغرافي وقضايا التنمية الترابية بالمغرب [نص
مطبوع] : أشغال فريق البحث حول الجغرافيا والتنمية : وتكوين
الدكتوراه "المجال الجغرافي التحوالت وإشكاليات التدبير والتهيئة"
Recherche  géographique  et  questions  du  =
développement territorial au Maroc / تنسيق وإشراف
عادل الصالحي، نور الدين الشيخي.- تطوان؛ مرتيل : كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية بتطوان فريق البحث حول الجغرافيا والتنمية،

2018.- 1 مج. (351-12 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO3402.- ردمك 978-9920-36-211-5

البحث الجغرافي - - المغرب

916.404 2018-2099
أيتجمال، محمد

خالل نون  واد  إلى  الفرنسية  االستكشافية  الرحالت 
القرن التاسع عشر [نص مطبوع] : تقاطعات التاريخ والرحلة /
أيتجمال.- [د.م.] : المندوبية السامية لقدماء المقاومين محمد 
وأعضاء جيش التحرير، 2018.- 1 مج. (171 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO1896.- ردمك 978-9954-675-55-7

المغرب - - جغرافية الرحلة

916.409034 2018-2100
غولفس، غيرهارد

/ السفر جنوب إقامتي األولى في المغرب [نص مطبوع] 
األطلس(1861 م / غيرهارد غولفس؛ ترجمة إدريس الجاي.- الدار
البيضاء : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالدار البيضاء بنمسيك،

2018.- 1 مج . (223ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO0743.- ردمك 978-9920-9534-0-5

األسفار - - أدب الرحالت - - المغرب

918 2018-2101
بوبوش، محمد

/ مطبوع]  [نص  الالتينية  أمريكا  دراسات سياسية حول 
محمد بوبوش.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (وجدة : مكتبة قرطبة) .-

1 مج. (173 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO0133.- ردمك 9789954746134

أمريكا الالتينية - - سياسة
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التراجم واألنساب 920

920 2018-2102
الرويسي، محمد

العائد [نص مطبوع] : سيرة ذاتية / محمد الرويسي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018 (مطبعة إمارسي).- 1 مج. (392 ص.) : غالف

باأللوان؛ 24 سم مزيّن 
إق 2018MO5792.- ردمك 978-9920-36-860-5

محمد الرويسي - - سيرة ذاتية

920 2018-2103
المصلوحي، أسماء

: نصوص [نص مطبوع]  أسماء وأعالم في ذاكرة تطوان 
الثقافية، مكتبة سلمى   : تطوان  المصلوحي.-  أسماء   / سيرية 
2018.- 1 مج. (263 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (كتب؛ 144)

إق 2018MO5319.- ردمك 978-9954-728-31-4
تراجم األعالم

920 2018-2104
اليوسفي، عبد الرحمان (1924-....)

10شتنبر  - 21يناير   : مطبوع]  [نص  ما جرى  أحاديث في 
2003. 3 / عبد الرحمن اليوسفي؛ إعداد امبارك بودرقة.- الدار
البيضاء : دار النشر المغربية، 2018.- 1 مج. (366 ص.)؛ 24 سم

إق 2018MO0791.- ردمك 9789920954105

920 2018-2105
بلقزيز، محمد بن عبد الجليل

حياتي بقلمي [نص مطبوع] / محمد بن عبد الجليل بلقزيز.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .-

1 مج. (366 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO1196.- ردمك 978-9920-35-315-1

سيرة ذاتية

920 2018-2106
رزيق، أحمد (1961-....)

خرائط الكالم [نص مطبوع] : حوارات/ دراسات / شهادات حول
الكاتب المغربي علي أفيالل / إعداد وتنسيق أحمد رزيق.- [د.م.] :
مؤسسة بيت الثقافة، 2018.- 1 مج. (301 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO1354.- ردمك 9789920353533

أفيالل، علي

920 2018-2107
عبد الرحمان، بوسو

العالمة الشيخ امباكي بوسو [نص مطبوع] : حياته وأعماله /
: (الرباط  [د.ن.]، 2018   : [د.م.]  الرحمان.-  عبد  بوسو  سام 
مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (60 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم

إق 2018MO2602.- ردمك 978-9920-9552-0-1
العالمة الشيخ امباكي بوسو

920 2018-2108
واسو، حمو

طفولة حي ميت [نص مطبوع] / حمو واسو.- [د.م.] : [د.ن.]،
2018 (الرشيدية : الرشيدية كرافيك) .- 1 مج. (79 ص.)؛ 21

سم
إق 2018MO5045.- ردمك 9789920366427

سيرة ذاتية - - ذاكرة - - حمو واسو

920 2018-2109

الراضي الدكتور  باألستاذ  اإلحتفاء  في  النشيد  عذب 
اليزيد [نص مطبوع] : بحوث علمية وقصائد شعرية و شهادات و
صور تكريما لفضيلة األستاذ الدكتور اليزيد الراضي / جامعة إبن
زهر.كلية األداب. [نشر من طرف]؛ تقديم الدكتور عباس الجراري؛
تنسيق مصطفى المسلوتي.- أكادير : كلية األداب، 2018.- 1 مج.

(459 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO2698.- ردمك 978-9954-508-70-1

الدكتور الراضي اليزيد

920 2018-2110
: مذكرات / محمد داود؛ على رأس األربعين [نص مطبوع] 
تقديم حسناء محمد داود.- ط. 2.- [تطوان] : مؤسسة محمد داود
الثقافية، 2018.- 1 مج. (421 الثقافة مكتبة سلمى  للتاريخ و 

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO1392.- ردمك 978-9954-728-16-1

مذكرات - - محمد داود

920.06 2018-2111
[ال ] ميموني

أعالم من عائلة الناصر بقبيلة ورداس ) الفقيه المختار
الناصري أنموذجا( [نص مطبوع] / أحمد الميموني.- [د.م.] :
[د.ن.]، إق Novo print).- 1) 2018 مج. (100 ص.) : غالف

مزين؛ 21 سم
إق 2018MO4455.- ردمك 978-9920-36-458-4

920.064 2018-2112
العبدي الكانوني، أبو عبد الله محمد بن أحمد

أعالم آسفي [نص مطبوع] : جواهر الكمال في تراجم الرجال :
هو قسم من تاريخ آسفي وما اليه : الجزء األول والثاني / أبو عبد
الله محمد بن أحمد العبدي الكانوني؛ إعداد ومراجعة عالل ركوك،
محمد بالوز؛ [تقديم مصطفى محسن].- [د.م.] : منشورات جمعية
البحث والنشر والتوثيق، 2018.- 1 مج. (256 ص.) : غالف مزين؛

24 سم
إق 2018MO0626.- ردمك 9789954721032

التراجم

920.064 2018-2113
متفكر، أحمد (1943-....)

[نص العشرين  القرن  في  يوسف  ابن  جامعة  علماء 
مطبوع] / أحمد متفكر.- ط. 3 مزيدة ومنقحة.- مراكش : مؤسسة
آفاق للدراسات والنشر واالتصال، 2018.- 1 مج. (288 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم.- (سلسلة مراكشيات. تراجم وأعالم)
إق 2018MO2840.- ردمك 9789954618332

التعليم األصيل

920.064 2018-2114
متفكر، أحمد (1943-....)

علماء قلعة السراغنة وإشعاعهم الفكري [نص مطبوع] /
أحمد متفكر.- قلعة السراغنة : المجلس العلمي المحلي، 2018.-

1 مج. (182 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO4810.- ردمك 9789920969512

العلماء المسلمون

920.64 2018-2115
جوريو، وفاء

الحاج عثمان جوريو [نص مطبوع] : شخصيات في رائد / وفاء
جوريو.- الرباط : المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء

جيش التحرير، 2018.- 1 مج. (469 ص.)؛ 24 سم
ملحق: نماذج من صحيفة "سمير المنفى" .- إق 2018MO1873.- ردمك

978-9954-675-34-2
الحركة الوطنية - - المغرب

920.6432 2018-2116
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الجهاد من  صفحات   : مطبوع]  [نص  الدريج  طلحة  سيدي 
الوطني السترجاع مدينة سبتة المحتلة / مجموعة من األساتذة؛
من تنظيم جمعية تطوان أسمير وجمعية سيدي طلحة للمحافظة
على البيئة والتراث.- الرباط : المندوبية السامية لقدماء المقاومين
وأعضاء جيش التحرير، 2018.- 1 مج. (286 ص.) : غالف مزين؛

24 سم
إق 2018MO1895.- ردمك 9789954675540

920.71 2018-2117
البكاري، محمد

من بوابة الجحيم [نص مطبوع] : شهادة ناج من معتقالت القتل
بتندوف / محمد البكاري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الدار البيضاء :
مطبعة المعارف الجديدة) .- 1 مج. (248 ص.) : غالف مزين؛ 21

سم
إق 2018MO3193.- ردمك 978-9920-36-136-1

تاريخ المغرب - - مذكرات

920.72 2018-2118
المسري، محمد البشير

البشير / محمد  مبدعات من شمال المغرب [نص مطبوع] 
المسري؛ مراجعة أمال أمان.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (تطوان :

الخليج العربي) .- 1 مج. (172 ص.)
إق 2018MO5716.- ردمك 9789920368513

اإلبداع

922.580964 2018-2119
الفاتحي، حميد

الفقهاء في المغرب المريني [نص مطبوع] : محاولة في
: الرباط  الفاتحي.-  حميد   : التراجم  مضامين  تركيب  إعادة 
منشورات الزمن، 2018.- 1 مج. (167 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة

شرفات؛ 99)
إق 2017MO4137.- ردمك 9789954516942

الفقهاء المغاربة - - المرينيون، 1269-1465 - - تراجم

922.97 2018-2120
أعالم المغرب المعاصرون [نص مطبوع]. الجزء الثاني / إعداد
وتقديم صالح النشاط.- الرباط : حركة التوحيد واالصالح، 2018
(الرباط : شمس برينت) .- 1 مج. (209 ص.)؛ 21 سم.- (سلسلة

محاضرات سبيل الفالح)
إق 2018MO2025.- ردمك 978-9954-9624-7-3

أعالم - - المغرب

923 2018-2121
الزروالي، سعيد

: بركان  الزروالي.-  / سعيد  رجل من السماء [نص مطبوع] 
نجمة الشرق، 2018.- 1 مج. (215 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2018MO2878.- ردمك 9789920956901

بيوغرافيا

923 2018-2122
اليوسفي، عبد الرحمان (1924-....)

أحاديث في ما جرى [نص مطبوع] : شذرات من سيرتي كما
رويتها لبودرقة. 1 / عبد الرحمن اليوسفي؛ إعداد امبارك بودرقة.-
الدار البيضاء : دار النشر المغربية، 2018.- 1 مج. (454 ص.)؛

24 سم
إق 2018MO0793.- ردمك 9789920954129

923 2018-2123
األسرة الداودية والتراث التطواني [نص مطبوع] / تنسيق
جمال عالل البختي.- تطوان : مكتبة ووراقة التواصل، 2018.- 1

مج. (207 ص.)؛ 24 سم.- (تكريم رجاالت العلم واالدب؛ 5)
إق 2018MO1253.- ردمك 9789954988916

التراث المغربي

923.1 2018-2124
بنصر العلوي، عبد الله (1949-....)

الشيخ زايد في المنجز الثقافي [نص مطبوع] : لمجموعة
البحث في اإلبداع والدراسات المغربية اإلماراتية / عبد الله بنصر
العلوي.- فاس : مجموعة البحث في اإلبداع والدراسات المغربية
اإلماراتية المركز األكاديمي للثقافة والدراسات المغاربية والشرق
أوسطية والخليجية كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، ظهر المهراز،

2018.- 1 مج. (354 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO4704.- ردمك 978-9920-9714-0-9

اإلمارات العربية المتحدة - - ملوك وحكام - - تراجم

923.1 2018-2125
بنصر العلوي، عبد الله (1949-....)

مانع في حضرة زايد [نص مطبوع] / تأليف وتنسيق د. عبد الله
بنصر العلوي.- فاس : مطبعة آنفو برنت، 2018.- 1 مج. (288

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO5461.- ردمك 978-9920-9518-1-4
آل نهيان - - زايد بن سلطان بن زايد - - 2004-1918

923.2 2018-2126
آيت إيدير، محمد بنسعيد

هكذا تكلم محمد بنسعيد . 1 [نص مطبوع] / محمد بنسعيد
آيت إيدر؛ اإلعداد واإلخراج عبد الرحمن زكري.- الدار البيضاء :
مركز محمد بنسعيد آيت إيدر لألبحاث والدراسات، 2018.- 1 مج.

(428 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO5002.- ردمك 9789954917688

آيت إيدر، محمد بنسعيد - - سيرة ذاتية

923.2 2018-2127
الجبلي، عبد السالم

يوميات العمل الوطني والمسلح في المغرب [نص مطبوع
] / عبد السالم الجبلي؛ حوار وإعداد عبد الله العلوي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج.

(294 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO4031.- ردمك 9789920363549

العمل الوطني - - المغرب

923.3 2018-2128
بنصر العلوي، عبد الله (1949-....)

الدكتور مانع سعيد العتيبة [نص مطبوع] : أسطورة البترول...
وأيقونة األوبك / مانع سعيد العتيبة؛ إعداد عبد الله بنصر العلوي.-
فاس : المركز األكاديمي للثقافة والدراسات المغاربية والشرق
أوسطية والخليجية، 2018.- 1 مج. (259 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم
إق 2018MO5463.- ردمك 978-9954-9518-3-8

923.4 2018-2129
بلمحجوب، إدريس

مسار حياة [نص مطبوع] : جوالت في قضاء األمس ومحاماة
: (الرباط  [د.ن.]، 2018   : [د.م.]  بلمحجوب.-  إدريس   / اليوم 
مطبعة األمنية) .- 1 مج. (367 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2018MO0534.- ردمك 9789920351096

إدريس بلمحجوب - - تراجم

923.5 2018-2130
الطود، الهاشمي

/ ذاتية  سيرة  حوار   : مطبوع]  [نص  المسلح  الكفاح  خيار 
الهاشمي الطود؛ إعداد أسامة الزكاري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018
(طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (751 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم
إق 2016MO4268.- ردمك 978-9954-667-21-7

البيوغرافيات

923.7 2018-2131
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الشخصية السيرة  : جوانب من  [نص مطبوع]  سيرة ومسار 
والعلمية مع أعمال مهدات لألستاذ الدكتور عبد العزيز بوعصاب
حوالي نصف قرن في خدمة التربية والتكوين / إعداد وتنسيق عبد
العزيز باحو، عبد اإلله الدحاني؛ بمشاركة سيدي محمد العيوض ،
عز المعرب معنينو، عبد النور صديق.- الرباط : المدرسة العليا
لألساتذة، جامعة محمد الخامس، 2018 (الرباط : مبرات) .- 1

مج. (182 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO1053.- ردمك 9789920352581

927 2018-2132
المجدوب، عزيز

سفر في ذاكرة فنان [نص مطبوع] : مع محمد المزكلدي /
عزيز المجدوب.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (181 ص.)؛ 21

سم
إق 2018MO1061.- ردمك 9789920352628

المزكلدي - - تراجم

928 2018-2133
العراقي، أحمد

العالم األديب محمد بن أبي بكر الزهني اليازغي، 1190-
1238 هـ، 1776-1823 م [نص مطبوع] / أحمد العراقي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (فاس : انفو-برانت) .- 1 مج. (155 ص.)؛

22 سم.- (أعالم مغربية في الفكر واألدب؛ 3)
بيبليوغرافيا : ص 143-153 .- إق 2018MO4257.- ردمك -978-9920

9677-0-9
األدباء المغاربة - - تراجم

928 2018-2134
صدقي، عبد الله

: مسار [نص مطبوع]  العلمي  الدكتور مصطفى مشيش 
مثقف / الدكتور عبد الله صدقي؛ تقديم الرسام العالمي أحمد بن
يسف.- [د.م.] : [د.ن.]، إق 2018 (القنيطرة : المطبعة السريعة)

.- 1 مج. (343 ص.) : غالف مزين؛ 25 سم
إق 2018MO1675.- ردمك 978-9920-745-01-7

تراجم المفكرين - - المغرب

928 2018-2135
العربي بنجلون رحلة حياة وكتابة [نص مطبوع].- [د.م.] :
.- 1 مج. (16 : مطبعة وراقة بالل)  [د.ن.]، إق 2018 (فاس 

ص.)؛ 20 سم
إق 2018MO2644.- ردمك 978-9954-9642-4-8

البيوغرافيا

928 2018-2136
العربي بنجلون رحلة حياة وكتابة [نص مطبوع].- [د.م.] :
.- 1 مج. (16 : مطبعة وراقة بالل)  [د.ن.]، إق 2018 (فاس 

ص.)؛ 20 سم
إق 2018MO5918.- ردمك 978-9954-9642-8-6

البيوغرافيا

929 2018-2137
الملتقى السنوي آلل الشرايبي العالم (5؛ 2018؛ فاس)
زين ملقى لعروش ولتمار بين آل الشرايبي ولصهار
[نص مطبوع] : إحتفاء وصلة الرحم بشجرة العنبر القادمة من
تونس / الملتقى السنوي الخامس آلل الشرايبي العالم، 29 دجنبر
2018؛ عبد الواحد الشرايبي.- [د.م.] : عبد الواحد الشرايبي، إق

2018.- 1 مج. (20 ص.) : غالف مزين؛ 29 سم
إق 2018MO5703.- ردمك 9789920368476

صلة الرحم

929.10964 2018-2138
العلوي، وابل بن نبيل عيد

منتقلة العلوية من الدرر البهية والعقد النضيدفي نسب
: [د.م.]  العلوي.-  نبيل عيد  بن  وابل   / [نص مطبوع]  آل عيد 

[د.ن.]، 2018.- 1 مج. (111 ص.)؛ 21 سم

إق 2018MO4290.- ردمك 9789920364058

929.2 2018-2139
اإلدريسي، الجياللي ابن الفقيه

نصرة آل الدرباكي السباعيين األعيان بالرد على من
تربية ووعي وعرفان عبر له من  بما قدموه  جافاهم 
بوجمادة بفخذة  مراكش  بحوز   : مطبوع]  [نص  زوايتهم 
ب"غديربنان" / ذ. الجياللي ابن الفقيه اإلدريسي.- [د.م.] : [د.ن.]،
.- 1 مج. (182 الوطنية)  المطبعة والوراقة   : 2018 (مراكش 

ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO1011.- ردمك 978-9920-35-247-5

علم األنساب

929.2 2018-2140
-1747)) الله  عبد  بن  محمد  بن  سليمان  الحوات، 

((1231-1160)(1816
بني مآثر  في  الممدودة  والحلل  المقصودة  الروضة 
دراسة الحوات؛  سليمان  الربيع  ألبي   / مطبوع]  [نص  سودة 
مرسم، 2018  : الرباط   -.2 تيالني.- ط.  العزيز  عبد  وتحقيق 
(الرباط : دار أبي رقراق للطباعة و النشر) .- 1 مج. (847 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO3362.- ردمك 978-9954-744-26-0

المغرب - - تاريخ

929.3 2018-2141
الناصري الوالتي، محمد صالح بن عبد الوهاب

الحسوة البيسانية [نص مطبوع] : في علم األنساب الحسانية /
تحقيق ودراسة الوالتي؛  الناصري  الوهاب  بن عبد  محمد صالح 
الدراسات مركز   : الرباط  السالم.-  ولد  الله  حماه  الدكتور 
الصحراوية، 2018.- 1 مج. (189 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم

إق 2018MO0019.- ردمك 978-9954-578-69-8
علم األنساب

929.364 2018-2142
بلمعمر، سي محمد

[نص وخلفه  سلفه  الحاكم  عبد  الحاج  سيدي  الشيخ 
المغرب / سي محمد الشيخ في  أوالد سيدي  : نسابة  مطبوع] 
بلمعمر.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الدار البيضاء : مطبعة مغرب

إشهار) .- 1 مج. (75 ص.) : غالف مزين؛ 14 سم
إق 2018MO6019.- ردمك 978-9920-32-395-6

القبائل المغربية - - أنساب

929.364 2018-2143
بلمعمر، سي محمد

: مطبوع]  [نص  المغرب  الشيخ في  أوالد سيدي  نسابة 
محمد سي   / وخلفه  سلفه  الحاكم  عبد  الحاج  سيدي  الشيخ 
بلمعمر.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : مطابع الرباط نت) .-

1 مج. (56 ص.) : غالف مزين؛ 14 سم
إق 2018MO1007.- ردمك 978-9920-35-246-8

القبائل المغربية - - أنساب

929.70964 2018-2144
القاسمي، محمد عامر المدني لمعاشي

ركب الشرفاء لمعاشات أوالد سيدي سعيد بن امعاشو
لمعاشي المدني  عامر  محمد   / الشاوية  أهل   : مطبوع]  [نص 
القاسمي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (55 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
إق 2017MO5537 $z 2017MO5448.- ردمك -978-9920-32-116

7 $z 9789954986509
شرفاء المغرب - - أوالد سيدي سعيد بن امعاشو
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932.02 2018-2145
برادة، البشير (1950-....)

أصول الحضارة الفرعونية [نص مطبوع] : مقاربة لسانية-
إثنولوجية / برادة البشير.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (112

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO1356.- ردمك 978-9920-35-355-7

الحضارة الفرعونية

937.06 2018-2146
بنحربيط علمي، ماجدة

تاريخ الرومان [نص مطبوع] : من التأسيس الى سنة 27 ق.م /
ماجدة بنحربيط علمي.- سيدي سليمان : ماجدة بنحربيط علمي،

2018 (مطبعة وراقة بالل).- 1 مج. (126 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO2039.- ردمك 9789920356572

إيطاليا - - تاريخ قديم

937.06 2018-2147
مونتسكيو

تأمالت في تاريخ الرومان [نص مطبوع] : أسباب النهوض
واإلنحطاط / مونتسكيو؛ نقله من الفرنسية إلى العربية عبد الله
العروي.- الدار البيضاء : المركز الثقافي العربي، 2018.- 1 مج.

(267 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO3412.- ردمك 9789954705100

إيطاليا - - تاريخ قديم

التاريخ العام لقارة أوروبا 940

946 2018-2148
بريث دي إيتا، خينس

Las  Guerra  = مطبوع]  [نص  األهلية  غرناطة  حروب 
Civiles de Granada. الجزء الثاني / تأليف خينس بريث دي
: طنجة  السعود.-  العزيز  عبد  وتعليق  ودراسة  ترجمة  إيتا؛ 
ليتوغراف، 2018.- 1 مج. (386 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2018MO3587.- ردمك 978-9954-503-56-0 

حروب غرناطة - - تاريخ

التاريخ العام لقارة آسيا، الشرق
األقصى

950

956 2018-2149
رجب بن  أحمد  بن  الرحمن  عبد  الحنبلي،  رجب  ابن 

هـ.)  795-736)
كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة [نص مطبوع] /
ابن رجب الحنبلي؛ دراسة وتحقيق عبد الحي الجوهري.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018 (مكناس : مرزاق للطباعة) .- 1 مج. (135 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO3326.- ردمك 978-9954-99-226-5

تاريخ اإلسالم

956.049 2018-2150
دحمان، محمد

القول المسدد في نسب أهل الطالب أحمد [نص مطبوع]
/ محمد دحمان.- الرباط : الرباط نت، 2018.- 1 مج. (214 ص.)

: غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO5656.- ردمك 978-9920-36-828-5

تاريخ - - المغرب - - السمالليين

956.071 2018-2151

الشدادي، عزيز (1973-....)
صيف الوصل باألندلس [نص مطبوع] : سفر الدهشة / عزيز
الشدادي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1

مج. (114 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO0452.- ردمك 9789954722589

األندلس

956.071 2018-2152
الطاهري، أحمد (1958-....)

عامة قرطبة في عصر الخالفة [نص مطبوع] : دراسة في
معدلة  2 الطاهري.- ط.  أحمد   / األندلسي  اإلجتماعي  التاريخ 
ومزيدة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (تطوان : مطبعة الخليج العربي)

.- 1 مج. (348 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO1708.- ردمك 978-9920-35-502-5

األندلس - - تاريخ اجتماعي

956.071 2018-2153
الكنوني، فطيمة

األندلس [نص مطبوع] : دراسات في الفكر واالقتصاد والنوازل /
فطيمة الكنوني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (طنجة : سليكي أخوين)

.- 1 مج. (174 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO2917.- ردمك 978-9954-722-96-1

األندلس - - تاريخ

956.071 2018-2154
لهي، ثريا

الحضارة األندلسية ومظاهر التسامح [نص مطبوع] : دراسة
/ ثريا لهي.- طنجة : سليكي أخوين، 2018.- 1 مج. (110 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO5162.- ردمك 9789954722343

األندلس - - حضارة - - تاريخ

956.071 2018-2155
األندلس تاريخ وحضارة [نص مطبوع] / تنسيق وإشراف بهيجة
سيمو، حسن حافظي علوي.- الرباط : مديرية الوثائق الملكية،
2018 (الدار البيضاء : جولي بريس) .- 2 مج. (324 ،576 ص.) :

غالف مزين؛ 28 سم
إق 2018MO3081.- ردمك 9789920361149

األندلس - - تاريخ

956.072 2018-2156
القادري بوتشيش، إبراهيم (1955-....)

عصري خالل  اإلسالمي  الغرب  تاريخ  في  مقاالت 
القادري إبراهيم   / مطبوع]  [نص  والموحدين  المرابطين 
بوتشيش.- ط. 3.- مكناس : [إبراهيم القادري بوتشيش]، 2018
(مكناس : مطبعة سجلماسة) .- 1 مج. (181 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO0909.- ردمك 978-9920-35-198-0

الغرب اإلسالمي - - تاريخ

956.072 2018-2157
عزاوي، أحمد (1947-....)

الجزء مختصر في تاريخ الغرب اإلسالمي [نص مطبوع]. 
/ المرينية)  الموحدية,  (المرابطية,  الكبرى  الدول  الثاني، عصر 
أحمد عزاوي.- ط. 4 مزيدة ومصححة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018
(الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (200 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO1687.- ردمك 978-9920-35-490-5

الغرب اإلسالمي - - تاريخ

956.0723 2018-2158
إتحاف األحفاد [نص مطبوع] : بنبذة من خبر األجداد / تصنيف
يحظيه بن محمد عالي بن ببات اليدوكي الشنقيطي.- الدار البيضاء

: قطر الندى، 2018.- 1 مج. (192 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO2842.- ردمك 978-9920-727-27-3
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تاريخ العرب - - المرابطين

956.0724 2018-2159
الطاهري، عبد الحق

الوسائل  : مطبوع]  [نص  الموحدين  عند  الحكم  نظام 
والمؤسسات / د. عبد الحق الطاهري.- الدار البيضاء : أفريقيا

الشرق، 2018.- 1 مج. (223 ص.)
إق 2017MO0055.- ردمك 9789954670811

الموحدون

956.0726 2018-2160
-....)) أحمد  بن  غالب  أبي  بن  محمد  السكاك،  ابن 

((1415-....)(0818
كتاب نصح ملوك اإلسالم بالتعريف بما يجب من حقوق
آل بيت الكرام عليهم أفضل الصالة وأزكى السالم [نص
مطبوع] / ابن السكاك (838 ه)؛ تحقيق محمد ناجي بن عمر.-
أكادير : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2018 (مراكش : المطبعة

والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (109 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2018MO3182.- ردمك 978-9920-36-130-9

الشرفاء

956.0726 2018-2161
بن فضيل، عبد الواحد

جوانب مضيئة في حضارة المرينيين [نص مطبوع] / عبد
الواحد بن فضيل.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (بني مالل : مطبعة

نسمة) .- 1 مج. (95 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO4454.- ردمك 978-9920-9692-0-8

الدولة المرينية

956.0728 2018-2162
: مطبوع]  [نص  المخازن  وادي  معركة  على  سنة   439
مقاربات متجددة : أشغال الندوة الفكرية / [محمد السيمو، عبد
السالم نباص، مصطفى الشنتوف... وآخرون].- الرباط : المندوبية
السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، 2018.- 1 مج.

(128 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO1889.- ردمك 9789954675496

معركة وادي المخازن

956.0729 2018-2163
العليوي، فايد

فايد  / سياسي  سياق  في  التكوين   : مطبوع]  [نص  القبيلة 
العليوي.- الدار البيضاء : المركز الثقافي للكتاب، 2018.- 1 مج.

(172 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2017MO3017.- ردمك 9789954705049

قبيلة - - تاريخ

956.3 2018-2164
الماجدي، خزعل

ملوك عشرة  تحول  كيف   : مطبوع]  [نص  أنبياء سومريون 
سوموريين إلى عشرة أنبياء توراتيين / خزعل الماجدي.- الدار
البيضاء : المركز الثقافي للكتاب، 2018.- 1 مج. (488 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO1092.- ردمك 978-9954-705-26-1

السومريون

956.4 2018-2165
عرامين، محمد بحيص

حقائق  : [نص مطبوع]  الشريف  البراق  المغاربة وحائط 
وأباطيل / محمد بحيص عرامين ،ناصر داود الرفاعي.- ط. 3.-
الرباط : منشورات وكالة بيت مال القدس الشريف، 2018.- 1

مج. (178 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO0531.- ردمك 978-9954-9278-4-7

حائط البراق (القدس)

التاريخ العام لقارة إفريقيا 960

960 2018-2166
شراج، محمد

إفريقيا قارتي و بيتي [نص مطبوع] / محمد شراج.- الرياط :
مطابع الرباط نت]، 2018.- 1 مج. (144 ص.) : غالف مزين؛ 24

cm
إق 2019MO1494.- ردمك 978-9920-37-308-1

الخطاب الملكي

960 2018-2167
األستاذ حسن تكريم  ندوة   : مطبوع]  [نص  إفريقية  أبحاث 
Recherches  africaines  :  Colloque  en  = الصادقي 
hommage au professeur Hassan Sadki / معهد الدراسات
اإلفريقية.- الرباط : معهد الدراسات اإلفريقية، 2018-2017.- 1
(سلسلة سم.-   24 خريطة؛  مص.،   : ص.)   14  ،234) مج. 

(3 احتفاءات؛ 
إق 2018MO0423.- ردمك 9789981370773

البحث التاريخي - - المغرب

961 2018-2168
الذاكرة التاريخية المشتركة المغربية-الفلسطينية [نص
مطبوع] / نشر المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش
التحرير؛ جمع وتنسيق عبد الحميد المودن، عبد الرحمن محمد
مغربي.- الرباط : المندوبية السامية لقدماء المقاومين و أعضاء
جيش التحرير، 2018.- 2 مج. (544-936 ص.) : غالف مزين؛

24 سم
إق 2018MO1876.- ردمك 978-9954-675-37-3

العالقات المغربية الفلسطينية

961.001 2018-2169
شداد، عبد المحسن

دليل المدن و المواقع األثرية القديمة بشبه الجزيرة
: كلية المحسن شداد.- تطوان  / عبد  الطنجية [نص مطبوع] 
اآلداب والعلوم اإلنسانية شعبة التاريخ والحضارة، 2018.- 1 مج.

(178 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO5468.- ردمك 978-9920-36-775-2

المواقع األثرية - - المغرب

تاريخ المغرب 961.4

961.4 2018-2170
أبيهي، محمد

قبائل أحاحان في مواجهة التدخل األجنبي [نص مطبوع] :
مراحل االحتاللين البرتغالي والفرنسي والمقاومة المحلية / محمد
المقاومين وأعضاء لقدماء  السامية  المندوبية   : [د.م.]  أبيهي.- 
جيش التحرير، 2018.- 1 مج. (230 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2018MO1886.- ردمك 978-9954-675-46-5

المغرب - - تاريخ

961.4 2018-2171
أخليف، مصطفى

من  : مطبوع]  [نص  والسعدية  المرينية  اإلسطوغرافيا 
إلى احتواء األطر والمرجعيات / مصطفى المؤسسة  األساطير 
أخليف.- وجدة : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بوجدة، 2018.- 1

مج. (235 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة رسائل وأطاريح؛ 2)
إق 2018MO5080.- ردمك 978-9954-689-19-6

السعديون - - المغرب

961.4 2018-2172

الببليوغرافيا الوطنية المغربية 2018

152



205

أزلف، رشيد
وثائق أيت باعمران باألرشيف الدبلوماسي الفرنسي
بنانت [نص مطبوع] : تقديم ودراسة / رشيد أزلف؛ تقديم لطيفة
شراس.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (أكادير : مطبعة سويسرا للنشر

والطباعة) .- 1 مج. (122 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2018MO2710.- ردمك 9789920360203

الحماية الفرنسية

961.4 2018-2173
أشراط، هشام (1989-....)

البداية إلى سنة مختصر تاريخ المغرب [نص مطبوع] : من 
الثقافية، 2017 / هشام أشراط.- [د.م.] : منشورات حمداوي 
2018 (تطوان : مطبعة الخليج العربي) .- 1 مج. (267 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO4641.- ردمك 978-9954-743-08-9

تاريخ المغرب

961.4 2018-2174
أمرير، عمر (1949-....)

أيت عبد الله أسرار مقاومة [نص مطبوع] / د. عمر أمرير.-
ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : دار السالم) .- 1 مج.

(120 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO2768.- ردمك 978-9954-22-350-5

تاريخ المقاومة - - المغرب

961.4 2018-2175
أوزال، عبد الصادق

واحة سكورة أهل الوسط [نص مطبوع] : أضواء على التاريخ
(الدار : [د.ن.]، 2018  [د.م.]  أوزال.-  الصادق  / عبد  والتراث 
البيضاء : مطبعة صناعة الكتاب) .- 1 مج. (248 ص.)؛ 24 سم

إق 2018MO2129.- ردمك 978-9920-35-712-8
واحات المغرب

961.4 2018-2176
أيت أومغار، سمير

ذاكرة أماكن [نص مطبوع] : معالم تاريخية من مدينة مراكش /
تأليف سمير أيت أومغار، لوبنى زبير؛ 1.- مراكش : مؤسسة آفاق،
2018.- 1 مج. (120 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (مراكشيات)

إق 2018MO2477.- ردمك 9789954292013
المآثر التاريخية

961.4 2018-2177
أيت بوكديز، سعيد

مراكش وتراثها المنسي [نص مطبوع] : أكدال البراني نموذجا
/ سعيد أيت بوكديز.- مراكش : مؤسسة آفاق، 2018.- 1 مج.
(160 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (مراكشيات. ذاكرة أمكنة)

إق 2018MO2988.- ردمك 9789954618356
الحدائق العمومية

961.4 2018-2178
ابن الريفي، عبد الصادق

المطامر سجن األسرى المسيحيين [نص مطبوع] : بقلعة
وقبة الريفي  الحمامي  الله  عبد  بن  الحسن علي  أبي  المجاهد 
= الريفي  الصادق  عبد  ابن   / المغرب  بطنجة-  السالطين 
Matmoure" prison des captifs chrétiens au qalaa al"
mujahid abi al hassan ali benabdellah hamami al riffi
إق [د.ن.]،   : [د.م.]   -.et  quobbat  des sultans Tanger
: غالف .- 1 مج. (100 ص.)  : سليكي أخوين)  2017 (طنجة 
السلسلة  : تاريخ طنجة  مزين؛ 21 سم.- (صحف مجهولة من 
Les  textes  inconnus  de  = طنجة  ووثائق  تاريخ  األولى 
l'histoire  de Tanger  :  première série  -  histoire  et

(documents  de Tanger
إق 2018MO2682.- ردمك 978-9954-722-92-3

السجون - - طنجة

961.4 2018-2179
األشهب، سعيدة

التاريخ واألدوار / سعيدة الزاوية الريسونية [نص مطبوع] : 
األشهب.- الرباط : المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء
جيش التحرير، 2018.- 1 مج. (445 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم

إق 2018MO1898.- ردمك 9789954675571
التصوف اإلسالمي

961.4 2018-2180
البكري، محمد بن الرافه

التحليل اللساني للخطاب السياسي [نص مطبوع] : خطاب
الحركة الوطنية المغربية الرسمي من 1930 الى 1942 موضوعا
: دراسة في األدب السياسي المناهض للحماية واالستعمار / د.
محمد بن الرافه البكري؛ [تقديم مصطفى الكتيري].- الرباط :
التحرير، جيش  وأعضاء  المقاومين  لقدماء  السامية  المندوبية 

24 سم غالف مص.؛   : (1142 ص.)  مج.   2  -.2018
إق 2018MO1887.- ردمك 978-9954-675-47-2

الخطاب السياسي

961.4 2018-2181
البكوري، معاد

قبائل غمارة [نص مطبوع] : من مواجهة الضغوط االستعمارية
البكوري.- معاد   / اإلسبانية، 1956-1859  الحماية  فرض  إلى 
جيش وأعضاء  المقاومين  لقدماء  السامية  المندوبية   : الرباط 

24 سم (678 ص.)؛  مج.   2 التحرير، 2018.- 
بيبليوغرافيا : ص. 640-670 .- إق 2018MO1875.- ردمك -978-9954

675-36-6
قبائل غمارة - - تاريخ المقاومة

961.4 2018-2182
التازي، عبد الهادي (2015-1921)

جامع القرويين [نص مطبوع] : المسجد والجامعة بمدينة فاس
التازي.- الهادي  / عبد  والفكري  المعماري  لتاريخها  : موسوعة 
.- 3 مج. برنت)  أنفو  : مطبعة  [د.ن.]، 2018 (فاس   : [د.م.] 
تاريخ (في  سم.-   24 مزين؛  غالف   : ص.)   367,429,283)

المغرب)
إق 2018MO5355.- ردمك 9789920367592

جامع القرويين - - التاريخ المعماري والفكري - - فاس - - المغرب

961.4 2018-2183
الحداوي، حسناء

اللقى األثرية المرتبطة بالتدبير المائي بمواقع جامع
[نص بوعثمان  سيدي  وخزانات  البديع  وقصر  الكتبية 
مطبوع] : (دراسة وتثمين) / حسناء الحداوي.- مراكش : مؤسسة

آفاق للدراسات والنشر واالتصال، 2018.- 1 مج. (288 ص.)
إق 2018MO1623.- ردمك 978-9954-467-88-6

التراث المعماري

961.4 2018-2184
الدفالي، محمد معروف

كتلة العمل الوطني [نص مطبوع] : دراسة في نشوء الحركة
الوطنية وارتقائها 1930-1937 / محمد معروف الدفالي.- الرباط

: الرباط نت، 2018.- 1 مج. (390 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO1367.- ردمك 978-9954-721-10-0

تاريخ المغرب

961.4 2018-2185
الرتناني، عبد القادر

الدار البيضاء المدينة القديمة [نص مطبوع] : تاريخ، ذاكرة
وإعادة تأهيل حضري / عبد القادر الرتناني.- الدار البيضاء : ملتقى

الطرق، 2018.- 1 مج. (331 ص.)
إق 2018MO3249.- ردمك 978-9920-753-02-9

الدار البيضاء (المغرب) - - تاريخ

961.4 2018-2186
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الريفي، ابن عبد الصادق
شهداء 30 مارس 1952 م بطنجة [نص مطبوع] : الوثائق
Martyrs du 30 mars 1952 = غير المنشورة في تاريخ طنجة
à tanger / ابن عبد الصادق الريفي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018
(طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (82-47 ص.) : غالف مزين؛

24 سم.- (السلسلة األولى. تاريخ ووثائق طنجة؛ 1)
إق 2018MO2680.- ردمك 978-9954-722-91-6

طنجة

961.4 2018-2187
الشريف الطريبك، مصطفى

الوعي الوطني وحركة التعليم الحر بالقصر الكبير [نص
الكبير : جمعية مطبوع] / مصطفى الشريف الطريبك.- القصر 
البحث التاريخي واإلجتماعي، 2018.- 1 مج. (310 ص.)؛ 24 سم

إق 2018MO2122.- ردمك 978-9920-35-707-4
تاريخ القصر الكبير المغرب

961.4 2018-2188
العثماني الزروالي، محمد

بين مقاوم  مذكرات   : مطبوع]  [نص  الحياة  في  رحلتي 
االستعمار واالستقالل / محمد العثماني الزروالي.- الرباط : دار

الوطن، 2018.- 1 مج. (250 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2018MO0105.- ردمك 9789954648315

االستعمار

961.4 2018-2189
العلوي الباهي، محمد

علماء تازة ومجالسهم العلمية [نص مطبوع] : مقاربة تاريخية
/ محمد العلوي الباهي.- ط. 2.- تازة : المجلس العلمي المحلي،
2018 (فاس : مطبعة أميمة) .- 1 مج. (105 ص.) : غالف مزين؛

21 سم.- (في تاريخ تازة)
إق 2018MO1342.- ردمك 978-9920-35-349-6

الحياة الثقافية

961.4 2018-2190
العلوي، موالي التقي

التقي العلوي؛ راجعه أصول المغاربة [نص مطبوع] / موالي 
وأخرجه عالل ركوك وحفيظة الهاني.- ط. 2.- الرباط : منشورات
العلمي، 2018.- 1 مج. (326 ص.) : للبحث  الجامعي  المعهد 

باأللوان؛ 24 سم غالف مزيّن 
إق 2018MO4616.- ردمك 9789954538425

المغرب - - تاريخ

961.4 2018-2191
العمري، كوثر

[نص والنصريين  المرينيين  عهد  في  وغرناطة  فاس 
كوثر تنسيق   / الرابع عشر  و  الثالث عشر  القرنين   : مطبوع] 
Fez y Granada en la época de los merinies = العمري
y nasries : siglos XIII y XIV / coordinadora Kaoutar El
Amri.- [د.م.] : جمعية الصداقة المغربية االسبانية، 2018.- 1

مج. (101-113 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2018MO5521.- ردمك 978-9920-9589-3-6

المرينيون

961.4 2018-2192
العيساوي، عبد الرزاق

المغرب وصخرة جبل طارق خالل القرنين 18م و 19م
المغربية العالقات  لموضوع  مغايرة  مقاربة   : مطبوع]  [نص 
العيساوي.- [د.م.] : جمعية أطلنتيس الرزاق  / عبد  البريطانية 

للمعرفة والتنمية، 2018.- 1 مج. (154 ص.) : 20 سم.
ببليوغرافيا ص. 122-131 .- إق 2018MO5585.- ردمك -978-9920

36-794-3
المغرب - - استعمار - - تاريخ

961.4 2018-2193

العيوض، محمد
جوانب من التراث العمراني والمعماري لمدن ما قبل
اإلسالم [نص مطبوع] / سيدي محمد العيوض.- الرباط : جامعة
إق 2018.- 1 مج. لألساتدة،  العليا  المدرسة  الخامس،  محمد 

(259 ص.)
إق 2018MO5047.- ردمك 9789920366441

مدن المغرب

961.4 2018-2194
الفرخ، جواد (1960-....)

فاس على محك االستعمار الفرنسي، 1912-1944 [نص
مطبوع] : وقع الصدمة وقوة المواجهة / د. جواد الفرخ.- الرباط :
التحرير، جيش  وأعضاء  المقاومين  لقدماء  السامية  المندوبية 

24 سم مزين؛  غالف   : (595-1042 ص.)  مج.   2  -.2018
إق 2018MO1890.- ردمك 9789954675502

المغرب

961.4 2018-2195
الفكيكي، حسن

الرصيد ذاكرة   : مطبوع]  [نص  الشكرية  القادرية  الزاوية 
الفكيكي.- [د.م.] : [د.ن.]، الثقافي / حسن  التاريخي والتراث 
2018 (الرباط : دار أبي رقراق) .- 1 مج. (486 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO3433.- ردمك 978-9920-36-222-1

القادرية

961.4 2018-2196
الكوهن، عبد المجيد

الوطني والنضال  الكوهن  بنسالم  الدكتور  المجاهد 
الطالبي بفاس [نص مطبوع] : ثانوية موالي إدريس نموذجا /
عبد المجيد الكوهن.- [د.م.] : منشورات حزب اإلستقالل، 2018
(شركة بيست ستار.- 1 مج. (136 ص.) : غالف مزين.- (سلسلة

ذاكرة فاس)
إق 2018MO2188.- ردمك 9789920357463

المغرب - - تاريخ

961.4 2018-2197
اللجائي العمراني، عبد السالم بن أحمد

الحسنية الدولة  في  السنية  والدرر  العلية  المفاخر 
العلوية [نص مطبوع] / عبد السالم بن أحمد اللجائي العمراني؛
محمد الدريدي. الجزء الثاني.- الرباط : وزارة األوقاف والشؤون

االسالمية، 2018.- 1 مج. (1047 ص.) : غالف مزين
إق 2018MO2036.- ردمك 978-9954-665-94-7

تاريخ المغرب

961.4 2018-2198
اللمطي، محمد سالم

نون [نص مطبوع] : رحلة في تراث وتاريخ الصحراء وواد نون /
محمد سالم اللمطي، ومحمد سالم صداق. الجزء األول.- [د.م.] :
[د.ن.]، إق 2018 (كلميم : مطبعة المدينة) .- 1 مج. (294 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 25 سم
إق 2018MO5238.- ردمك 978-9920-36-713-4

واد نون (المغرب) - - تاريخ

961.4 2018-2199
المالكي، الملكي بن الجياللي

Le Maroc = [نص مطبوع] المغرب في القرن 13هـ/م19
/  au 19ème siècle = Morocco in the 19th century
الدكتور الملكي المالكي بن الجياللي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018
(سال؛ مطبعة االمتداد.- 1 مج. (216 ص.) : غالف مزين، خريطة؛

30 سم.- (سلسلة دراسات علمية)
إق 2018MO2003.- ردمك 978-9920-35-634-3

المغرب - - تاريخ

961.4 2018-2200
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(الدريوش، الوطنية  الندوة  المحلي.  العلمي  المجلس 
المغرب) المغرب) (05؛ 2018؛ ميضار، 

من الثاني  العصر  خالل  الريف  ببالد  العلمية  الحركة 
الدولة العلوية الشريفة [نص مطبوع] : القرنين 13-14 هـ،
للدريوش، المحلي  العلمي  المجلس   : الدريوش  م.-   20-19
المجلس (منشورات  سم.-   25 ص.)؛   268) مج.   1  -.2018

(4 الدريوش؛  إلقليم  المحلي  العلمي 
إق 2019MO2278.- ردمك 978-9920-37-582-5

الدولة العلوية - - تاريخ

961.4 2018-2201
المحمدي، علي (1952-....)

الماضي  : التأريخ وانتقال الحكم بالمغرب [نص مطبوع] 
والمستقبل / علي المحمدي.- الرباط : دارأبي رقراق، 2018.- 1

مج. (223 ص.)؛ 23 سم.- (بحوث ودراسات)
إق 2017MO4734.- ردمك 9789954260241

المغرب - - تاريخ

961.4 2018-2202
المدن، عبد الهادي

التجارة في واد نون خالل القرن التاسع عشر وبداية
القرن العشرين [نص مطبوع] / عبد الهادي المدن.- [د.م.] :
التحرير، جيش  وأعضاء  المقاومين  لقدماء  السامية  المندوبية 
24 سم باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (490 ص.)  مج.   1  -.2018

إق 2018MO1885.- ردمك 978-9954-675-45-8
المغرب - - تاريخ

961.4 2018-2203
المريني، عبد الحق (1934-....)

الجيش المغربي عبر التاريخ [نص مطبوع] : جائزة المغرب
لسنة 1968 / عبد الحق المريني.- ط. 7 جديدة مراجعة ومنقحة
ومزيد فيها.- الرباط : منشورات القصر الملكي، 2018.- 1 مج.

(655 ص.)
إق 2018MO2520.- ردمك 978-9954-651-16-2

تاريخ الجيش - - المغرب

961.4 2018-2204
المريني، عبد الحق (1934-....)

لدول الله  نصره  السادس  الملك محمد  زيارات جاللة 
اإلمارات العربية وقطر وكوت ديفوار ومشاركة جاللته
في القمة الخامسة اإلتحاد اإلفريقي-اإلتحاد األروبي
) باريس  الدولية  المناخ  قمة  أشغال  وفي  بأبيدجان 
الثالثاء 7 نونبر-الثالثاء 12 دجنبر 2017) [نص مطبوع] /
عبد الحق المريني.- الرباط : منشورات القصر الملكي، 2018

إق 2017MO5526.- ردمك 978-9954-651-13-1
محمد السادس (ملك المغرب)

961.4 2018-2205
المريني، عبد الحق (1934-....)

مجموعة الخطب الملكية والرسائل المولوية واألوامر
اليومية الموجهة إلى وحدات القوات المسلحة الملكية
يوليوز أبريل 2011 م/23  الخامس، 28  الجزء  [نص مطبوع]. 
2018 منص مطبوع / إعداد عبد الحق المريني.- الرباط : المطبعة

الملكية، 2018.- 1 مج. (236 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO3667.- ردمك 978-9954-651-17-9

الخطب الملكية - - المغرب

961.4 2018-2206
المريني، عبد الحق (1934-....)

[نص المغربية  والحضارة  العربي  اإلبداع  في  نظرات 
مطبوع] / عبد الحق المريني.- الرباط : دار أبي رقراق، 2018.- 1

مج. (247 ص.)؛ 23 سم.- (مسارات في البحث)
إق 2018MO0249.- ردمك 978-9954-26-036-4

أدب الرحالت

961.4 2018-2207
العلمي المجلس  األعلى.  العلمي  المجلس  المغرب. 
8-11-2017؛ (6؛  علمية)  (ندوة  لطرفاية  المحلي 

طرفاية)
: تحت [نص مطبوع]  الجنوبية  باألقاليم  الفكري  العطاء 
شعار المسيرة الخضراء إبداع فكري وعطاء خالد : أعمال الندوة
العلمية السادسة بمناسبة الذكرى الثانية واألربعين لمسيرة فتح
الخضراء المظفرة.- طرفاية : المجلس العلمي المحلي، 2018.-

1 مج. (171 ص.) : غالف مزين؛ 28 سم
إق 2018MO1657.- ردمك 978-9920741-06-4

المغرب - - تاريخ

961.4 2018-2208
المغرب. وزارة الثقافة واالتصال

:  The green march = [نص مطبوع] المسيرة الخضراء
Historical photographs : الصور التاريخية للملحمة الوطنية
: [الرباط]  واالتصال.-  الثقافة  وزارة   /  of  a  national  epic
منشورات وزارة الثقافة واالتصال، 2018.- 1 مج. (68 ص.).-

(سلسلة دفاتر الصحراء المغربية)
إق 2018MO2594.- ردمك 9789954625965

تاريخ المغرب

961.4 2018-2209
الملكي المالكي، بن الجياللي

= مطبوع]  [نص  المغرب  في  الدارسة  المدن  ظاهرة 
phénomène  des  villes  dispersées  au  Maroc  =
phenomenon of cities scattered in Morocco / الدكتور
: [د.ن.]، 2018 (سال : الجياللي.- [د.م.]  المالكي بن  الملكي 

.- 1 مج. (198 ص.)؛ 27 سم مطبعة اإلمتداد) 
إق 2018MO2002.- ردمك 978-9920-35-633-6

التراث المعماري - - المغرب

961.4 2018-2210
المنصوري، عثمان (1951-....)

إطالالت على تاريخ المغرب الحديث [نص مطبوع] / عثمان
المنصوري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : مطابع الرباط نت)

.- 1 مج. (230 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO0516.- ردمك 9789920351058

المغرب - - تاريخ

961.4 2018-2211
المهناوي، محمد

في والمجتمع  بالسلطة  وعالقته  العسكري  التنظيم 
أعده المهناوي؛  / محمد  العلوي األول [نص مطبوع]  العهد 
للنشر أحمد المكاوي، عبد المجيد بهيني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018
(الجديدة : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية) .- 1 مج. (471 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO4206.- ردمك 9789954720561

العسكريون

961.4 2018-2212
اليوسفي، علي

واحات إفران األطلس الصغير [نص مطبوع] : تاريخ عمران
: وادنون  كلميم  اليوسفي.-  علي  الدكتور   / وأدب  وعلم  ودين 
المجلس العلمي منسق المجالس العلمية المحلية، 2018.- 1 مج.

(269 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO0085.- ردمك 9789954988107

إفران

961.4 2018-2213
برحاب، عكاشة

السلطان والثائر الفتان [نص مطبوع] : صراع السلطة في
شمال شرق المغرب 1907 ـ 1902 / عكاشة برحاب.- [د.م] :
[د.ن]، 2018 (الرباط.- 1 مج. (510 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
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إق 2018MO1402.- ردمك 9789920353854
تاريخ - - المغرب

961.4 2018-2214
بلحسين، سعاد

بحوث في تاريخ وتراث جهة بني مالل ـ خنيفرة [نص
مطبوع] : اإلشكاليات ـ المقاربات ـ التوظيف / سعاد بلحسين.-
بني مالل : منشورات البحث في التاريخ والتراث والثقافة والتنمية
الجهوية، 2018.- 1 مج. (255 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.-
(منشورات البحث في التاريخ والتراث والثقافة والتنمية الجهوية؛

(2
إق 2017MO2493.- ردمك 978-9954-28-787-3

تراث - - بني مالل - - خنيفرة - - المغرب

961.4 2018-2215
بلعتيق، محمد

إمارة بني أبي العافية، مساهمة في دراسة تاريخ وآثار
المغرب الوسيط األعلى [نص مطبوع] / محمد بلعتيق؛ تقديم
: دار األمان، 2018.- 1 مج. (575 الرباط  بنرمضان.-  زوليخة 

ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO1588.- ردمك 9789920354462

األمويون - - الحمالت العسكرية - - المغرب

961.4 2018-2216
بن خالي، محمد

ألوكوم [نص مطبوع] : ذاكرة قرية في جنوب المغرب / محمد
ايت ملول، 2018.- 1 مج. الطباعة  : مركز  أكادير  بن خالي.- 

(189 ص.)
إق 2018MO3412.- ردمك 9789920362160

القرى

961.4 2018-2217
بن مصطفى المشرفي، محمد بن محمد

الحلل البهية في ملوك الدولة العلوية [نص مطبوع] : وعد
مصطفى بن  محمد  بن  محمد   / المتناهية  غير  مفاخرها  بعض 
المشرفي؛ ذ. ادريس بوهليلة.- ط. 2.- [الرباط] : وزارة االوقاف
والشؤون االسالمية، 2018.- 1 مج. (703 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم
إق 2018MO3326.- ردمك 978-9954-665-98-5

العلويون - - تاريخ

961.4 2018-2218
بنكروم الصادقي، عبد الوهاب (1944-....)

لقيدوم بيبليوغرافية  و  ترجمة   : [نص مطبوع]  المبين  الفتح 
االعالميين محمد الصديق معنينو في المسيرة الخضراء 1975.
الجزء الثاني / عبد الوهاب بنكروم الصادقي.- [د.م.] : [د.ن.]،

2018.- 1 مج. (160 ص.)؛ 24 سم
بيبليوغرافيا .- إق 2018MO3890.- ردمك 978-9920-36-322-8

تاريخ المغرب

961.4 2018-2219
بوزنكاض، محمد

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

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

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

(1328

961.4 2018-2220
بوطالب، إبراهيم (1937-....)

دراسات  : [نص مطبوع]  المعاصر  الحديث  المغرب  تاريخ 
Histoire du Maroc moderne et contemporain = وبحوث
études et recherches : / ابراهيم بوطالب؛ التنسيق عمر أفا،
خالد بن الصغير.- طبعة مزيدة ومنقحة.- الرباط : كلية اآلداب
والعلوم االنسانية، 2018 (أبو رقراق للطباعة والنشر).- 2 مج.

(1431 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO0896إق 2018MO0895.- ردمك -978-9981-59-346

6.- ردمك 978-9981-59-345-9
المغرب - - تاريخ

961.4 2018-2221
بيلير، إدوارد ميشو

المغرب إقليم من  مدينة في   : [نص مطبوع]  الكبير  القصر 
El Qçar El- Kebir : Une ville de province au = الشمالي
جورج بيلير،  ميشو  إدوارد  تأليف   /  Maroc  septentrional
سالمون؛ ترجمة عبد المجيد المصباحي.- القصر الكبير : جمعية
البحث التاريخي و اإلجتماعي، 2018 (الرباط : مطبعة األمنية) .-

1 مج . (222 ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO3893.- ردمك 998197782964418

القصر الكبير - - المغرب - - أبحاث تاريخية

961.4 2018-2222
جبور، محمد

ميسور األرض واإلنسان [نص مطبوع] : محاولة في الكتابة
اعتمادا على الصورة الفوتوغرافية / محمد جبور.- [د.م.] : [د.ن.]،
2018 (فاس : العيدوني للطباعة) .- 1 مج. (224 ص.) : غالف

مزين؛ 30 سم
إق 2017MO5180.- ردمك 9789954976401

ميسور

961.4 2018-2223
جزوليت، خليل (1939-....)

[نص والمنشآت  األحداث  تأريخ  الرباط  مدينة  ذاكرة 
مطبوع] : من القرن الثالث الهجري إلى الخامس عشر : القرن
= جزوليت  خليل   / والعشرين  الحادي  إلى  الميالدي  التاسع 
chronologie d'évènements de Rabat dès l'origine à
والتوزيع، والنشر  للطباعة  السالم  دار   : الرباط   -.nos  jours
باأللوان؛ 214 سم مزيّن  : غالف  2018.- 1 مج. (106 ص.) 

إق 2018MO5620.- ردمك 9789920978309
الرباط - - المغرب - - تاريخ

961.4 2018-2224
جزوليت، خليل (1939-....)

خليل  / [نص مطبوع]  المغرب  تاريخ  للنساء بصمات في 
جزوليت.- الرباط (دار السالم) ، 2018.- 1 مج. (81 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO0613.- ردمك 9789954223215

تاريخ - - المغرب

961.4 2018-2225
جمعية أصدقاء المعتمد

ستون عاما على تأسيس جمعية أصدقاء المعتمد [نص
مطبوع] : مونوغرافية 1958-2018 / جمعية أصدقاء المعتمد.-
شفشاون : منشورات جمعية أصدقاء المعتمد، 2018.- 1 مج.

(76 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO1951.- ردمك 9789920356008

المغرب

961.4 2018-2226
راكز، عبد اللطيف محمد علي

/ راكز عبد : أسرار وخبايا  الصحراء المغربية [نص مطبوع] 
اللطيف.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (214 ص.) : غالف

مزين؛ 23 سم
إق 2018MO2008.- ردمك 978-9920-35-638-1
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الصحراء - - المغرب

961.4 2018-2227
صدقي بطبوطي، عبد الله (1955-....)

منطقة الغرب [نص مطبوع] : أي دور في مقاومة االستعمار
الفرنسي / عبد الله صدقي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (القنيطرة :

المطبعة السريعة) .- 1 مج. (270 ص.)؛ 20 سم
إق 2018MO1674.- ردمك 978-9920-745-00

منطقة الغرب - - المغرب

961.4 2018-2228
صوريضا بالنيص، فرانثيصكو

من أرض المسلمين المغاربة- القصر الكبير [نص مطبوع]
De tierra de moros : tradiciones y = تقاليد وتوهمات :
fantasias / فرانثيصكو صوريضا بالنيص؛ ترجمة عبد الرحمان
الشاوش.- القصر الكبير : جمعية البحث التاريخي واالجتماعي،

2018.- 1 مج. (127 ص.)؛ 20 سم
إق 2018MO2425.- ردمك 9789920358873

المغرب - - تقاليد

961.4 2018-2229
عدي، سعيد

1923م طنجة،  لمنطقة  الدولي  والنظام  المغرب 
األمان، دار   : الرباط  عدي.-  / سعيد  مطبوع]  [نص  ـ1956م 

24 سم (318 ص.)؛  مج.   1  -.2018
إق 2018MO3820.- ردمك 9789954701942

العالقات الدبلوماسية - - المغرب

961.4 2018-2230
عرابي، عبد القادر

دراسات  : مطبوع]  [نص  مراكش  مدينة  ودروب  حومات 
وأبحاث / جمع وتنسيق عبد القادر عرابي.- مراكش : مؤسسة
سم.-  24 مزين؛  غالف   : ص.)   347) مج.   1  -.2018 آفاق، 

أماكن) ذاكرة  مراكشيات.  (سلسلة 
إق 2018MO3576.- ردمك 9789920756013

مراكش

961.4 2018-2231
عشاق، مولود

تاريخ منطقة زمور [نص مطبوع] : دراسة جغرافية واقتصادية
: [الرباط]  مولود عشاق.-  وتقديم  تعريب   / ودينية  واجتماعية 
(سلسلة سم.-   24 ص.)؛   136) مج.   1  -.2018 [د.ن.]، 

(4 مونوغرافية؛  دراسات  البربرية.  األرشيفات 
إق 2018MO1922.- ردمك 9789920355902

961.4 2018-2232
عمار، عبد الكبير

الكبير عمار.- [د.م.] : رحاب المعمورة [نص مطبوع] / عبد 
[د.ن.]، 2018 (سال : دعاية) .- 1 مج. (173 ص.)

إق 2018MO3404.- ردمك 978-9920-36-213-9
تاريخ المغرب

961.4 2018-2233
فقيه، محمد

القبائل العربية بالمغرب [نص مطبوع] / محمد فقيه.- فاس :
مقاربات للنشر والصناعات الثقافية، [2018].- 1 مج. (149 ص.)

: غالف مزين؛ 20 سم.- (دراسات)
ببليوغرافيا ص. 143-145 .- إق 2018MO2491.- ردمك -978-9954

751-70-1
القبائل العربية - - المغرب

961.4 2018-2234
قسطاني، بن محمد

التحول آليات   : مطبوع]  [نص  واالستعمار  غريس  واحة 
وأشكال المقاومة / قسطاني بن محمد.- الرباط : المعهد الملكي
مزيّن : غالف  (181 ص.)  مج.   1 األمازيغية، 2018.-  للثقافة 

وأبحاث؛ 70) دراسات  (سلسلة  باأللوان؛ 24 سم.- 
إق 2018MO2641.- ردمك 978-9954-28-255-7

المقاومة المسلحة

961.4 2018-2235
كايي، جاك

مدينة الرباط حتى الحماية الفرنسية [نص مطبوع] : تاريخ
وأركيولوجيا. 1، نصوص / جاك كايي؛ ترجمة حسن أميلي، ابراهيم
إغالن.- [الرباط] : جمعية رباط الفتح للتنمية المستدامة، 2018.-

1 مج. (594 ص.) : غالف مزين؛ 27 سم1 قرص مدمج
إق 2018MO2839.- ردمك 97-000008-9954-9616-6-7

تاريخ المغرب

961.4 2018-2236
كريدية، إبراهيم (1951-....)

قبائل عبدة [نص مطبوع] / كريدية إبراهيم.- آسفي : جمعية
آسفي للبحث في التراث الديني والتاريخي والفني، 2018 (سافي

غراف).- 1 مج . (98 ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO5109.- ردمك 978-9954-666-08-1

قبائل عبدة - - المغرب - - تاريخ

961.4 2018-2237
كريم، الجياللي

تاريخ الزاوية البصيرية من الصحراء إلى األطلس [نص
مطبوع] / الجياللي كريم.- الرباط : دار أبي رقراق، 2018.- 1

مج. (343 ص.)
إق 2018MO2607.- ردمك 97-000008-9920-35-979-5

تاريخ المغرب

961.4 2018-2238
كيكر، عبد الله

القواد الحاحيون في سوس [نص مطبوع] / عبد الله كيكر.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج.

(168 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO5517.- ردمك 978-9920-9821-1-5

القواد

961.4 2018-2239
كيكر، عبد الله

رحالت الحسن األول إلى سوس [نص مطبوع] / عبد الله
كيكر.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1

مج. (143 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO5957.- ردمك 97-000008-9920-9821-0-8

المغرب

961.4 2018-2240
لحويدك، الحسن

/ الداخلة  : مذكرات من  [نص مطبوع]  ذاكرة هوية ووطن 
الحسن لحويدك.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الداخلة : بن سي) .- 1

مج. (432 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO5014.- ردمك 9789920366274

الداخلة

961.4 2018-2241
لمغيبشي، عمر

يهود تطوان [نص مطبوع] : 1900-1492 : دراسة في التاريخ
والتحوالت / عمر لمغيبشي.- تطوان : منشورات باب الحكمة،

2018.- 2 مج. (636، 294 ص.)
إق 2017MO5036.- ردمك 978-9954-568-68-2

تاريخ المغرب

961.4 2018-2242
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مبطول، مريم
المقاومة 1912-1956م [نص دور زاوية أحنصال في 
لقدماء السامية  المندوبية   : [د.م.]  مبطول.-  مريم   / مطبوع] 
المقاومين وأعضاء جيش التحرير، 2018.- 1 مج. (280 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO1897.- ردمك 978-9954-675-56-4

المغرب - - تاريخ

961.4 2018-2243
مهداد، الزبير

سيدي محمد بن عبد الله [نص مطبوع] : اإلصالح الموؤود /
الثقافية، 2018.- 1 مج. الزبير مهداد.- تطوان : مكتبة سلمى 

الثقافية؛ 123) (210 ص.)؛ 21 سم.- (مكتبة سلمى 
إق 2018MO3612.- ردمك 978-9954-728-24-6

السالطين العلويين - - سيرة

961.4 2018-2244
نومدودو، اليكسندر

القبطان اليكسندر نومدودو أمازيغ أعالي غريس [نص
نومدودو؛ اليكسندر   / : مارس 1953  : ملحقة أسول  مطبوع] 
: (مكناس   2018 [د.ن.]،   : [د.م.]  اخروش.-  الحسن  تعريب 
مطبعة سجلماسة) .- 1 مج. (176 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

23 سم
إق 2018MO1364.- ردمك 978-9920-35-360-1

التاريخ

961.4 2018-2245
هاني، وسام

اليهود المغاربة [نص مطبوع] : خالل الحرب العالمية الثانية :
1945-1939 / وسام هاني.- الرباط : مرسم، 2018.- 1 مج.

(173 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO04684.- ردمك 978-9954-744-44-4

المغرب - - تاريخ

961.4 2018-2246
يشوتي، رشيد

[نص بالمغرب  والثقافة  والمجتمع  والمجال  التاريخ 
روح وعطاء إلى  مهداة  أعمال   : متقاطعة  مقاربات   : مطبوع] 
Histoire, = األستاذ الراحل عالل ركوك / تنسيق ذ. رشيد يشوتي
espace,  société  et  culture  au  Maroc  :  mélanges
offerts à la mémoire du professeur Allal Ragoug /
Coordination Rachid Yechouti.- الرباط : المعهد الجامعي
: غالف مزيّن العلمي، 2018.- 1 مج. (402-94 ص.)  للبحث 

باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO4614.- ردمك 978-9954-538-41-8

المغرب - - تاريخ

961.4 2018-2247
المغرب بعيون أوربية [نص مطبوع] : ما بين 1862م-1868م
بيوميي، ب. المبير...[وآخرون]؛ ترجمة وتقديم أ.  / ب. بالنسا، 
بوشعيب الساوري.- الدار البيضاء : أفريقيا الشرق، 2018.- 1

مج. (158 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO3941.- ردمك 978-9954-685-44-0

المغرب

961.4 2018-2248
المغرب وإسبانيا [نص مطبوع] : تاريخ متقاسم وذاكرة مشتركة
Marruecos y Espana de hayer y hoy : una historia =
compartida, una memoria comun / إشراف أحمد نجم
الدين، ...؛ تنسيق رياض فخري، شعيب حليفي.- سطات : جامعة
نظّمتها التي  الدولية  الندوة  أعمال   -.2018 االول،  الحسن 
"غرناطة" جامعتي  مع  بالتعاون  العربية  األوربية  المؤسسة 

ص.)  53-57) مج.  األول"1  و"الحسن 
إق 2018MO2764.- ردمك 9789920360166

961.4 2018-2249
المغرب تاريخ  الترابي في  السلطة والتدبير  ممارسة 
[نص مطبوع]؛ تنسيق د. الطاهر بلمهدي، د. رحمون الحسين.-
[د.م.] : مكتبة موسي عبد المولى، 2018.- 1 مج. (135 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم
إق 2018MO0972.- ردمك 9789920352260

السلطة السياسية

961.4 2018-2250
عبد بوطالب،  ابراهيم  تأليف   / [نص مطبوع]  المغرب  تاريخ 
العزيز أمين، برنار روزنبيرجي... [وآخرون]؛ ترجمة محمد الغرايب،
ميشال مع  بتعاون  العرجوني؛  محمد  الفايدة،  بل  العزيز  عبد 
طيراس.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : مطبعة الرباط نت) .-

1 مج. (544 ص.)
إق 2018MO3687.- ردمك 9789954721179

المغرب - - تاريخ

961.4 2018-2251
نظرة في  : مطبوع]  [نص  بتافياللت  الالمادي  الرأسمال 
األنماط الثقافية / إعداد وإشراف سعيد بديار.- الراشيدية : اتحاد
كتاب المغرب، فرع الراشيدية، 2018.- 1 مج. (107 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
إق 2018MO5564.- ردمك 978-9920-36-803-2

المغرب - - تافياللت

961.4 2018-2252
مكناس عبر التاريخ [نص مطبوع] : تقريب وتركيب / تقديم
الدكتور عبد الحق الدكتور سعيد بنحمادة،  جمال حمير؛ تنسيق 
الطاهري، الدكتور محمد البركة[وآخرون].- مكناس : مركز رقي
لألبحاث والدراسات، 2018.- 1 مج. (368 ص.) : غالف مزين؛

24 سم.
إق 2018MO4637.- ردمك 978-9920-36-522-2

تاريخ المغرب - - المغرب

961.4 2018-2253
انتفاضة آيت باها 20 مارس 1936 [نص مطبوع] : مقاالت
باها سنوات بآيت  المنظمة  الدراسية  األيام  أشغال   : ونصوص 
2011-2016 / تنسيق وجمع النصوص خالد أوبال؛ تصميم الغالف
رشيد أوحمو.- أكادير : جمعية نودرار الثقافية واالجتماعية، 2018.-

1 مج. (172 ص.) : غالف مزيّن؛ 24 سم
إق 2018MO2452.- ردمك 978-9920-35-917-7

أكادير (المغرب) - - تاريخ

961.4 2018-2254
: مطبوع]  [نص  الصحراء  إفريقيا جنوب  ودول  المغرب 
ذاكرة تاريخية مشتركة وآفاق مستقبلية واعدة؛ جمع وتنسيق د.
عبد الحميد المودن، ذ. محسين نحلي.- الرباط : المندوبية السامية
لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، 2018.- 1 مج. (461

ص.)؛ 24 سم
إشارات بيبليوغرافية .- إق 2018MO1877.- ردمك -978-9954-675

38-0
العالقات الثقافية - - العالقات الدينية - - تاريخ - - المغرب - - إفريقيا

جنوب الصحراء

961.4 2018-2255
ذاكرة مقاومة منطقة دبدو ضد المستعمر الفرنسي [نص
يناير الجمعة 06  دبدو،  العلمية  الندوة  : وقائع أشغال  مطبوع] 
المندوبية السامية  : الرباط  2017م / مجموعة من األساتذة.- 
لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، 2018.- 1 مج. (224

ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO1882.- ردمك 42-7--978-9954-675

المقاومة المسلحة

961.4 2018-2256
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-1830 : [نص مطبوع]  المتوسط  األبيض  والبحر  الريف 
1926 / محمد أحميان؛ تقديم د. ميمون أزيزا.- الرباط : مجلس
: غالف بالخارج، 2018.- 1 مج. (687 ص.)  المغربية  الجالية 

مزين؛ 24 سم
بيبليوغرافيا : ص. 628-663 .- إق 2018MO5051.- ردمك -978-9954

669-41-9
التاريخ اإلقتصادي - - الريف - - المغرب

961.4 2018-2257
اعداد  / المغربية [نص مطبوع]  المدن  تاريخ  نظرات في 
وتقديم عبد الحق المريني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط :
المطبعة الملكية) .- 1 مج. (446 ص.) : غالف مزين؛ 25 سم

إق 2018MO0819.- ردمك 9789954651148
المدن المغربية - - تاريخ

961.4 2018-2258
الصحراء المغربية [نص مطبوع] : مقاالت، مرافعات ووثائق /
سبو، اتصاالت   : مراكش  بلكبير.-  الصمد  عبد  وتصدير  إعداد 

سم  24 مزين؛  غالف   : ص.)   471) مج.   1  -.2018
إق 2018MO4470.- ردمك 978-9954-9742-3-0

الصحراء - - المغرب

961.4 2018-2259
قضايا في التاريخ [نص مطبوع] : أعمال مهداة لألستاذة مارية
تنسيق مصطفى اإلنسانية-وجدة؛  والعلوم  اآلداب  كلية   / دادي 
نشاط.- وجدة : كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية، 2018.- 1 مج.
(327-64 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (سلسلة دراسات؛ 56)

إق 2018MO2065.- ردمك 978-9954-689-10-3
المغرب - - تاريخ

961.4 2018-2260
تقاطعات التاريخ واألنثربولوجيا والدراسات األدبية [نص
Confluences = مطبوع] : أعمال مهداة إلى عبد األحد السبتي
Histoire  Anthropologie  et  Etudes  Littéraires  :
Travaux offerts à Abdelahad Sebti؛ تنسيق عبد الرحمان
أبي دار   : الرباط  بوشنتوف.-  لطفي  بوحسن،  أحمد  المودن، 
رقراق، 2018.- مج. (393-302 ص.) : غالف مزين؛ 25 سم
بيبليوغرافية .- إق 2018MO0659.- ردمك -978-9954-26 إشارات 

029-6
البحث التاريخي

961.4 2018-2261
لمع من ذاكرة القصر الكبير [نص مطبوع] : أعمال مهداة إلى
روح المرحوم محمد بوخلفة / كتاب جماعي؛ تنسيق وإعداد محمد
الزكاري]. 2.- أسامة  [تقديم  أخريف؛  العسري، محمد  العربي 
القصر الكبير : جمعية البحث التاريخي واالجتماعي، 2018.- 1

مج. (413-16 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO4030.- ردمك 978-9920-9644-2-5

القصر الكبير - - تاريخ

961.401 2018-2262
أمزيان، محمد (1959-....)

لعنة عبد الكريم [نص مطبوع] / محمد أمزيان؛ تقديم لبيب
: (تطوان  أريف، 2018  تيفراز ن  : منشورات  [د.م.]  فهمي.- 

.- 1 مج. (226 ص.)؛ 21 سم العربي)  الخليج  مطبعة 
إق 2018MO1680.- ردمك 978-9920-744-01-0

حركات التحرير الوطنية - - المغرب

961.401 2018-2263
أونيا، محمد (1960-....)

عبد الكريم الخطابي وأسطورة اإلنفصال [نص مطبوع] :
(1963-1921) : حفريات نقدية في خطاب الجهورية الريفية /
محمد أونيا.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (تطوان : الخليج العربي) .-

1 مج. (384 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO2836.- ردمك 978-9920-36-048-7

حرب الريف - - المغرب

961.401 2018-2264
بلبكري، عبد العزيز

من رواد المقاومة المغربية بتافياللت أواخر القرن 19
العالم  : المدغري  الدرقاوي  العربي  محمد   : [نص مطبوع]  م 
والمجاهد (ت. 1309 هـ، 1892 م) : دراسة تاريخية وثائقية / عبد
العزيز بلبكري.- الرباط : المندوبية السامية لقدماء المقاومين
وأعضاء جيش التحرير، 2018.- 1 مج. (114 ص.) : غالف مزين؛

24 سم
إق 2018MO1891.- ردمك 9789954675519

المقاومة المغربية - - تافياللت

961.401 2018-2265
بينيل، ريتشارد

دولة ذات حكومة وراية [نص مطبوع] : حرب الريف بالمغرب
A country with a government and a = 1926-1921
flag : the rif war in Morocco / ريتشارد بينيل؛ ترجمة جواد
رضواني.- [وجدة] : جواد رضواني، 2018.- 1 مج. (313 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO0885.- ردمك 9789920351843

المغرب - - الريف - - تاريخ

961.401 2018-2266
فورنو، روبرت

األمير محمد عبد الكريم الخطابي [نص مطبوع] : ملحمة
المقاومة المسلحة في الشمال / روبرت فورنو؛ فؤاد أيوب.- ط.
والوراقة المطبعة   : (مراكش   2018 الملتقى،   : مراكش   -.2

24 سم غالف مص.؛   : (255 ص.)  مج.   1  -. الوطنية) 
إق 2017MO5247.- ردمك 978-9954-9198-5-9

المقاومة الريفية - - تاريخ - - المغرب

961.401 2018-2267
لومة، محمد (1948-....)

نداء الواجب : محطات من كفاح المقاوم الكولونيل ماجور عمر
غاندي [نص مطبوع] / محمد لومة؛ تقديم مصطفى الكتيري، زكي
مبارك.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (القنيطرة : المطبعة السريعة) .-
1 مج. (146 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (سلسلة منتدى االمة

للدراسات؛ 8)
بيبليوغرافيا : ص. 144-146 .- إق 2018MO0890.- ردمك -978-9920

35-189-8
الحماية الفرنسية

961.401 2018-2268
مشيش العلمي، مصطفى (1932-....)

القنيطرة المقاومة [نص مطبوع] : مؤسسة سيدي مشيش
بني احسن وزمور لجيش العلمي تحتفي بذكرى مقاومة قبائل 
اإلحتالل الفرنسي في ماي 1911 قرب قصبة القنيطرة وواد سبو،
وإعدام المقاوم العربي ولد الزموري بنفس المكان من طرف
الدكتور مصطفى مشيش  / المحتل يوم 7 ماي 1911  الجيش 
العلمي، : مؤسسة سيدي مشيش  القنيطرة  العلمي.- ط. 2.- 
سم.-  24 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (58 ص.)  مج.   1  -.2018

(1 (تذكير؛ 
إق 2018MO2134.- ردمك 978-9954-8857-7-2

اإلحتالل الفرنسي - - المغرب - - تاريخ

961.404 2018-2269
معنينو، محمد الصديق (1944-....)

أيام زمان [نص مطبوع] / محمد الصديق معنينو. الجزء الخامس،
خديم الملك.- الرباط : دار أبي رقراق، 2018.- 1 مج. (375 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO4281.- ردمك 9789954977729

تاريخ المغرب - - مذكرات

961.404 2018-2270
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: المفكر  والمثقف  اإلنسان   : مطبوع]  [نص  الثاني  الحسن 
أعمال الدورة الواحدة والعشرين لجامعة موالي علي الشريف /
واإلتصال، الثقافة  وزارة   : الرباط  واإلتصال.-  الثقافة  وزارة 
سم  24 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (172 ص.)  مج.   1  -.2018

إق 2018MO3155.- ردمك 978-9920-9595-2-0
الحسن الثاني - - المغرب

961.404 2018-2271
[نص الثاني  الحسن  الملك  لعهد جاللة  التأريخ  مصادر 
مطبوع] : أعمال الدورة العشرين لجامعة موالي علي الشريف /
واإلتصال، الثقافة  وزارة   : الرباط  واإلتصال.-  الثقافة  وزارة 
سم  24 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (142 ص.)  مج.   1  -.2018

إق 2018MO3156.- ردمك 978-9920-9595-3-7
الحسن الثاني - - المغرب

961.404 2018-2272
الملك المغرب على عهد جاللة  السياسية في  الحياة 
الحسن الثاني [نص مطبوع] : أعمال الدورة الثانية والعشرين
لجامعة موالي علي الشريف / وزارة الثقافة واإلتصال.- الرباط :
وزارة الثقافة واإلتصال، 2018.- 1 مج. (234 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO3154.- ردمك 978-9920-9595-1-3

الحسن الثاني - - المغرب

961.408 2018-2273
مجطيط، عبد السالم بن علي

مذكرات جنود محرري الصحراء [نص مطبوع] : 1989-1977
/ عبد السالم بن علي مجطيط.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج.

(114 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO2204.- ردمك 978-9920-35-761-6

المقاومة المغربية

961.432 2018-2274
أخريف، محمد (1946-....)

يهود القصر الكبير [نص مطبوع] : صفحات من تاريخ منسي :
Los Judios de Alcazarquivir  :  del = مقاربات متقاطعة
paraiso de la convivencia al infierno de la separacion
y el odio : aproximacion historica = Les juifs de Ksar
El Kebir : du paradis de la coexistence à l'enfer de la
/  séparation et  de la  haine :  approche historique
الكبير : جمعية العربي العسري.- القصر  محمد أخريف؛ محمد 
البحث التاريخي واالجتماعي، 2018 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1

مج. (498-6 ص.) : غالف مزين؛ 24,5 سم
إق 2018MO3892.- ردمك 978-9920-9644-0-1

اليهود - - المغرب - - تاريخ

961.441 2018-2275
أحمد، طانطاوي

وجدة والجدة [نص مطبوع] / أحمد طانطاوي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2018 (وجدة : مطبعة هبة برينت) .- 1 مج. (99 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
إق 2018MO4213.- ردمك 9789920363877

المغرب - - وجدة - - تاريخ

961.48 2018-2276
مريشة، أحمد

: [نص مطبوع]  البوليساريو  الصحراء وجزائرية  مغربية 
ثوابتها، التاريخ و المعاهدات الدولية... / أحمد مريشة.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2018 (الرباط : دار أبي رقراق للطباعة والنشر) .- 1

مج. (305 ص.) : غالف مصور؛ 24 سم
إق 2018MO2398.- ردمك 978-9920-35-868-2

الحرب

962 2018-2277
حنفي، محمد محمود

محمود محمد   / تاريخ   : مطبوع]  [نص  المحروسة  حكاياتي 
حنفي.- الدار البيضاء؛ القاهرة : منشورات دار لوتس للنشر الحر،

2018.- 1 مج. (109 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO5375.- ردمك 978-9920-790-16-1

تاريخ مصر

964 2018-2278
المالكي، الملكي بن الجياللي

نهاية تاريخ المغرب قبل األحفوري [نص مطبوع] / الدكتور
بن المالكي  ملكي   : [د.م.]  الجياللي.-  بن  المالكي  الملكي 
الجياللي، 2018 (سال : مطبعة اإلمتداد) .- 1 مج. (211 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO2001.- ردمك 978-9920-35-632-9

تاريخ المغرب

964 2018-2279
مونوغرافية مدينة أزيالل [نص مطبوع] : محاولة رسم معالم
مدينة جبلية ناشئة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (مراكش : المطبعة

والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (95 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO2519.- ردمك 97-000008-9920-35948-1

مدينة أزيالل

964.01 2018-2280
نشاط، مصطفى

: الزعيم [نص مطبوع]  تاريخية على فرقة أوالد  أضواء 
بني زناسن و محيطها إلى لجبال  المحلي  التاريخ  صفحات من 
حدود 1907م/1325ه / مصطفى نشاط.- [د.م.] : جمعية البحث
في تاريخ و تراث الشرق المغربي، 2018 (الرباط : مطابع الرباط
نت) .- 1 مج. (125 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (مونوغرافيا و

أبحاث؛ 1)
إق 2018MO1335.- ردمك 978-9920-35-344-1

تاريخ المغرب

964.02 2018-2281
كونجو، هنري.ج

احتالل الشاوية وما جاورها؛ حوليات  احتالل  حوليات 
الشاوية ونواحيها منذ 1894 [نص مطبوع] / كونجو، هـ. ج.؛
الفقيه، دار   : البيضاء  الدار  الصحراوي.-  راوي  فقيهي  ترجمة 

مزين غالف   : (178 ص.)  مج.   1  -.2018
إق 2018MO2442.- ردمك 9789920359344

964.03 2018-2282
السليماني، أحمد

الهيئة الريفية [نص مطبوع] : ملف وثائقي / إعداد وتنسيق و
مراجعة أحمد السليماني ، عثمان المنصوري؛ تقديم محمد بنسعيد
لألبحاث إيدر  آيت  بنسعيد  محمد  مركز   : [د.م.]  إيدر.-  آيت 
والدراسات، 2018.- 1 مج. (254 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.-

(ملفات وثائقية؛ 1)
إق 2018MO0007.- ردمك 978-9954-9176-7-1

تاريخ المغرب

964.03 2018-2283
لومة، محمد (1948-....)

دفاعا عن تحرير المغرب وتحصين وحدته الترابية [نص
مطبوع] : المؤرخ ورجل الدولة الحاج محمد المعزوزي.. يتذكر /
محمد لومة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (الرباط : مطبعة الرسالة) .-
1 مج. (300 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (سلسلة منتدى األمة

للدراسات؛ 9)
إق 2018MO2265.- ردمك 9789920357852

البيوغرافيات

964.04 2018-2284
بلحداد، نور الدين
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فرنسا وقبائل الركيبات [نص مطبوع] : من سياسة التطويع
إلى سياسة اإلحراق والتجويع : (1934-1900) / د. نور الدين
بلحداد.- [الرباط] : المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء
جيش التحرير، 2018.- 1 مج. (195 ص.) : غالف مزيّن بالمصور؛

24 سم
بيبليوغرافيا : ص. 191-194 .- إق 2018MO1883.- ردمك -978-9954

675-43-4
الرقيبات

964.04 2018-2285
ميهوبي، محمد

أحداث مراكش [نص مطبوع] : كما عشتها سنة 1956 / محمد
ميهوبي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018 (مراكش : المطبعة والوراقة

الوطنية) .- 1 مج. (151 ص.)؛ 21 سم
يضم الكتاب بيبليوغرافيا بأعمال بيير بونت من ص. 225 إلى ص. 253 .-

إق 2018MO3829.- ردمك 978-9920-36-305-1
حركات التحرير الوطنية

964.1 2018-2286
اإلفراني، محمد الصغير بن محمد السوسي المراكشي

((1743-1670)(1155-1080))
نزهة الحادي في أخبار ملوك القرن الحادي [نص مطبوع]
: نصوص حول المخزن / محمد االفراني؛ اختار النصوص وقدم لها
محمد جادور.- الرباط : دار ابي رقراق للطباعة والنشر، 2018.-

1 مج. (144ص.)
إق 2017MO4447.- ردمك 978-9954-26-021-0

المغرب - - تاريخ

965.02092 2018-2287
اخليص، يوسف

المشرفي، القادر  عبد  بن  العربي  حامد  أبو  الفقيه 
عنوان مرحلة ومفرد بصيغة الجمع [نص مطبوع] : عنوان
: مركز [د.م.]  اخليص.-  يوسف   / الجمع  بصيغة  مرحلة ومفرد 
المغرب المتعدد للدراسات واألبحاث والتوثيق، 2018 (تمارة :

كلمات للنشر والطباعة والتوزيع) .- 1 مج. (210 ص.
إق 2018MO0067.- ردمك 978-9954-555-98-9

الهويات الثقافية

966.1 2018-2288
مارتي، بول

قبائل موريتانيا العليا [نص مطبوع] / بول مارتي؛ ترجمة مجيد
تقديم محمد شرايمي.- بوغدا؛  الهامل، سويالم  المهدي  أنوزال، 
فاس : منشورات مقاربات للنشر والصناعات الثقافية، 2018.- 1

مج. (106 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (ترجمات)
إق 2018MO1146.- ردمك 978-9954-751-42-8

موريتانيا

966.1 2018-2289
ولد شيخنا، سيد اعمر

موريتانيا المعاصرة [نص مطبوع] : شهادات ووثائق / د. سيد
أعمر ولد شيخنا. الجزء األول، 1957-1984.- ط. 2.- نواكشوط :
دار قوافل للنشر، إق 2018 (الرباط : شمس برانت) .- 1 مج.

(536 ص.) : غالف مزين؛ 25 سم
إق 2018MO1041.- ردمك 978-9920-727-00-6

موريتانيا - - تاريخ - - قرن 20

966.3 2018-2290
بن مبكي صمب، نجوغو

جماعة عباد الرحمن في السنغال [نص مطبوع] : التاريخ
المقاصد مركز   : الرباط  مبكي صمب.-  بن  نجوغو   / والمنهاج 
للدراسات والبحوث، 2018.- 1 مج. (278 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة دراسات؛ 1)
إق 2018MO2120.- ردمك 9789954973110

تاريخ - - السنغال
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