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811.9 2017-1366
البشير، عبد الواحد

بيان على هامش الخطيئة [نص مطبوع] : شعر / عبد الواحد
البشير.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (92 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 20 سم
إق 2017MO2404.- ردمك 9789954710029

شعر

811.9 2017-1367
البوعناني، رشيد

رشيد  / شعر   : مطبوع]  [نص  الشمس  بطعم  هواجس 
البوعناني.- [د.م.] : جامعة المبدعين المغاربة، 2017.- 1 مج.

(83 ص.)؛ 22 سم
إق 2017MO2016.- ردمك 978-9954-710-01-2

الشعر العربي

811.9 2017-1368
الجباري، مليكة

على صهوة الجموح [نص مطبوع] : شعر / مليكة الجباري.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (104

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO1291.- ردمك 9789954667682

شعر

811.9 2017-1369
الجباري، مليكة

الجباري.- مليكة   / : شعر  العاصفة [نص مطبوع]  في قلب 
طنجة : سليكي أخوين، 2017.- 1 مج. (121 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO5097.- ردمك 9789954667279

شعر

811.9 2017-1370
الحجاري، ندى

تحملني [نص مطبوع] : ديوان شعر / ندى الحجاري.- الرباط :
منشورات رابطة كاتبات المغرب دار التوحيدي، 2017 (مطابع
الرباط نت).- 1 مج. (87 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2017MO0413.- ردمك 978-9954-9665-2-5
الشعر العربي

811.9 2017-1371
الحمري، علي

بال عنوان [نص مطبوع] : شعر / علي الحمري.- [د.م.] : [د.ن.]،
2017.- 1 مج. (84 ص.)؛ 22 سم

إق 2017MO0841.- ردمك 978-9954-39-660-5
الشعر العربي

811.9 2017-1372
الرباوي، محمد علي (1949-....)

قمر أسرير [نص مطبوع] / محمد علي الرباوي.- ط. 2.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2017 (وجدة : مكتبة قرطبة) .- 1 مج. (112 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO0552.- ردمك 978-9954-39-543-1

الشعر العربي

811.9 2017-1373
الزياني، سلمى

/ سلمى قصائد   : مطبوع]  [نص  الريح  جسور على صهوة 
الزياني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (95 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 20 سم
إق 2017MO1618.- ردمك 9789954284841

قصائد

811.9 2017-1374
السخيري، عبد اللطيف

/ عبد : شعر  أقوال نبي الصلصال األعمى [نص مطبوع] 
اللطيف السخيري.- الرباط : منشورات مرسم، 2017.- 1 مج.

(38 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO0341.- ردمك 9789954214800

الشعر العربي

811.9 2017-1375
السعيدي، نوفل (1983-....)

مثقل بخطاي [نص مطبوع] : شعر / نوفل السعيدي.- مراكش :
مؤسسة آفاق، 2017 (المطبعة والوراقة الوطنية).- 1 مج. (110

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2016MO1019.- ردمك 978-9954-37-385-9

الشعر العربي

811.9 2017-1376
السليماني الغراس، لطيفة

السليماني لطيفة   / شعر   : مطبوع]  [نص  السنين  همس 
الغراس.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (82 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO1039.- ردمك 9789954397503

شعر

811.9 2017-1377
السوسي التناني، أحمد (1932-....)

/ أحمد المراثي : شعر  : ديوان  كدمات الروح [نص مطبوع] 
مطبعة  : (الرباط  [د.ن.]، 2017   : [د.م.]  التناني.-  السوسي 
باأللوان؛ 24 سم : غالف مزيّن  .- 1 مج. (117 ص.)  األمنية) 
إق 2016MO5486 $z 2016MO2870.- ردمك -978-9920-32-080

1 $z 9789954381014
شعر - - ديوان

811.9 2017-1378
الشيكر، محمد (1963-....)

ستأتي.. بعد موجة أو ظهيرة [نص مطبوع] : شعر / محمد
الشيكر.- الرباط : دار أبي رقراق، 2017.- 1 مج. (90 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2016MO5487 $z 2016MO4834.- ردمك -978-9920-606-07

3 $z 9789954390436
شعر - - األدب العربي

811.9 2017-1379
الطريبق، أحمد (1945-....)

عاصفة الغضب...! [نص مطبوع] / أحمد الطريبق أحمد.- طنجة
: سليكي أخوين، 2017.- 1 مج. (62 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2017MO2725.- ردمك 978-9954-667-98-9

الشعر العربي

811.9 2017-1380
الطليكي، الزهرة

/ ديوان شعر   : من سفر الغياب واإلغتراب [نص مطبوع] 
سليكي  : (طنجة   2017 [د.ن.]،   : [د.م.]  الطليكي.-  الزهرة 
21 سم باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (82 ص.)  مج.   1  -. أخوين) 

إق 2017MO1993.- ردمك 978-9954-667-79-8
الشعر العربي

811.9 2017-1381
الطوبي، محمد

األعمال الشعرية الكاملة [نص مطبوع]. الجزء الثاني / محمد
الطوبي.- طنجة : سليكي أخوين، 2017.- 1 مج. (157 ص.)؛ 24

سم
إق 2016MO3402.- ردمك 978-9954-667-07-1

الشعر العربي

811.9 2017-1382
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الطوبي، محمد (1955-....)
محمد  / السادس  الجزء  مطبوع].  [نص  الكاملة  األعمال 
الطوبي.- طنجة : سليكي أخوين، 2017.- 1 مج. (169 ص.)؛ 24

سم
إق 2017MO0335.- ردمك 9789954667408

الشعر العربي

811.9 2017-1383
الطيب، زياد (1953-....)

عابر سبيل [نص مطبوع] : شعر / زياد الطيب.- الرباط : دار
الوطن، 2017.- 1 مج. (129 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2017MO2478.- ردمك 9789954648292

شعر

811.9 2017-1384
العبدي، فاطمة

خبايا حروف الهجاء [نص مطبوع] : شعر / فاطمة العبدي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج . (36 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2017MO0536.- ردمك 9789954567883

الشعر العربي

811.9 2017-1385
العربي، محمد (1949-....)

: طنجة  العربي.-  محمد   / : شعر  مطبوع]  [نص  ذبح  فراش 
سليكي أخوين، 2017.- 1 مج. (114 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2017MO1033.- ردمك 9789954667569

شعر

811.9 2017-1386
العسري، عمر (1969-....)

عمر  / شعر   : مطبوع]  [نص  الصياد؟  يأتي  جهة  أي  من 
العسري.- [د.م.] : إديسيون بلوس، 2017 (الدار البيضاء : مطبعة
النجاح الجديدة) .- 1 مج. (63 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20

سم
إق 2017MO0884.- ردمك 978-9954-682-32-6

الشعر العربي

811.9 2017-1387
العياشي، محمد (1972-....)

أزهار نيتشه [نص مطبوع] : شعر / محمد العياشي.- [د.م.] :
: غالف نيوبروميثيوس، 2017.- 1 مج. (107 ص.)  منشورات 

باأللوان؛ 20 سم مزيّن 
إق 2017MO1172.- ردمك 9789954398067

شعر

811.9 2017-1388
الفاللي الخطابي، حفيظة

ربيع أحمر [نص مطبوع] : شعر / الفاللي الخطابي حفيظة.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (مطبعة الخوارزمي).- 1 مج. (62 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO3038.- ردمك 9789954991091

الشعر العربي

811.9 2017-1389
القاطوف، محمد

القاطوف؛ محمد   / شعر   : مطبوع]  [نص  الياسمين  دموع 
مراجعة وتقديم منيرة الزغيمري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج.

(110 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO0443.- ردمك 9789954395028

شعر

811.9 2017-1390

القمري، الحسين (1944-....)
كيمياء الحياة واألمكنة [نص مطبوع] : ديوان شعر. 1، غمغمة
الوتر / الحسين القمري.- الرباط : دار أبي رقراق، 2017.- 1 مج

. ( 96 ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2017MO0636.- ردمك 978-9954-26-012-8

الشعر العربي

811.9 2017-1391
الكزولي، محمد

ديوان الحبة والبارود [نص مطبوع] : شعر / محمد الكزولي.-
ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج . (110ص. ) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO3925.- ردمك 978-9954-38-535-7 

شعر

811.9 2017-1392
اللغافي، محمد (1960-....)

مكتظ بي أيها الفراغ [نص مطبوع] : نصوص شعرية / محمد
اللغافي.- [د.م.] : إديسيون بلوس، 2017.- 1 مج. (64 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO0819.- ردمك 9789954682289

الشعر العربي

811.9 2017-1393
الماجدي، سفيان

/ سفيان اللغة في شعرية محمود درويش [نص مطبوع] 
الماجدي.- الدار البيضاء : دار تبقال للنشر، 2017 (الدار البيضاء :
مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (244 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم.- (المعرفة األدبية)
إق 2017MO3737.- ردمك 978-9954-659-41-0

اللغة

811.9 2017-1394
المتقي، عبد الله (1960-....)

على عجل... [نص مطبوع] : قصائد هايكو / عبد الله المتقي.-
فاس : منشورات مقاربات، 2017.- 1 مج. (71 ص.) : غالف

إبداع) باأللوان؛ 21 سم.- (سلسلة  مزيّن 
إق 2017MO5056.- ردمك 978-9954-751-03-9

الشعر العربي

811.9 2017-1395
المساوي، الحسن (1954-....)

تانوت الرمان [نص مطبوع] : ديوان شعر / الحسن المساوي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (تطوان : مطبعة الخليج العربي) .- 1 مج.

(116 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2017MO0015.- ردمك 978-9954-39-345-1

الشعر العربي

811.9 2017-1396
المساوي، عبد الحميد (1961-....)

/ الشعر  بروح  إبداع   : [نص مطبوع]  وجه آخر في الصمت 
المساوي عبد الحميد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : الرباط

نت) .- 1 مج. (112 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO5112.- ردمك 9789954760000

الشعر

811.9 2017-1397
المساوي، عبد السالم (1958-....)

األعمال  : [نص مطبوع]  الوتر؟  يقدون هذا  من أي حزن 
الشعرية 1986-2016 / عبد السالم المساوي.- فاس : مقاربات
للنشر والصناعات الثقافية، 2017 (مطبعة وراقة بالل).- 1 مج.

(337 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (شعر)
إق 2017MO0338.- ردمك 978-9954-678-33-6

الشعر العربي
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811.9 2017-1398
الموسوي، محسن جاسم

= مطبوع]  [نص  المعاصرة  العربية  القصيدة  مسارات 
Trajectories of modernity and tradition / محسن جاسم
الموسوي؛ ترجمة أحمد بوحسن؛ مراجعة باهرة شكري حجاب.-
الدار البيضاء : دار توبقال، 2017.- 1 مج. (436 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO4846.- ردمك 9789954659519

القصيدة العربية

811.9 2017-1399
الميموني، محمد (1936-....)

الميموني.- بداية ما ال ينتهي [نص مطبوع] : شعر / محمد 
تطوان : منشورات باب الحكمة، 2017.- 1 مج. (177 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO0620.- ردمك 978-9954-568-61-3

الشعر العربي

811.9 2017-1400
الناصر، سعاد (1959-....)

: [نص مطبوع]  التجديد والتجدد  بين  المغربية  القصيدة 
تكريما لحسن األمراني / إعداد وتقديم سعاد الناصر.- [د.ن.] :
مكتبة سلمى الثقافية، 2017.- 1 مج. (365 ص.) : 21 سم.-

(مكتبة سلمى الثقافية : كتب؛ 116)
إق 2017MO4915.- ردمك 978-9954-728-11-6

األدب المغربي - - الشعر

811.9 2017-1401
الهروش، بشرى

عروبة منسية [نص مطبوع] : شعر / بشرى الهروش.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (82 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2017MO3743.- ردمك 978-9954-99-386-6

الشعر العربي

811.9 2017-1402
الهيشو، نسرين

ديوان إعتزال المطر [نص مطبوع] : شعر / نسرين الهيشو.-
والثقافة، للتربية  المستقبل  رواد  جمعية  منشورات   : الفنيدق 

21 سم باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (79 ص.)  مج.   1  -.2017
إق 2017MO3805.- ردمك 9789954994184

شعر

811.9 2017-1403
الوارتي، مصطفى

الوارتي  / شعري  ديوان   : مطبوع]  [نص  السلطان  ديوان 
الخليج مطبعة   : (تطوان   2017 [د.ن.]،   : [د.م.]  مصطفى.- 
باأللوان؛ 21 سم .- 1 مج. (108 ص.) : غالف مزيّن  العربي) 

إق 2017MO3732.- ردمك 978-9954-743-05-8
الشعر العربي

811.9 2017-1404
الياقوتي، رشيد

إن هو..إال [نص مطبوع] : شعر / رشيد الياقوتي.- الرباط : دار
أبي رقراق للطباعة والنشر، 2017.- 1 مج. (129 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO0870.- ردمك 9789954396735

شعر - - األدب العربي

811.9 2017-1405
امرابط، العربي

بعض من كالم [نص مطبوع] : 1997-2017 : شعر / العربي
المعارف : مطبعة  (الرباط  [د.ن.]، 2017   : [د.م.]  امرابط.- 
الجديدة) .- 1 مج. (150 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17 سم

إق 2017MO3206.- ردمك 978-9954-99-187-9

الشعر العربي

811.9 2017-1406
باروطيل، الحسن (1957-....)

الحسن  / شعر   : مطبوع]  [نص  الليل  جنح  تحت  رسائل 
باروطيل.- مراكش : مؤسسة آفاق للدراسات والنشر واإلتصال،

2017.- 1 مج. (111 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO2861.- ردمك 9789954467701

شعر

811.9 2017-1407
بحراوي، حسن (1953-....)

أشعار  : [نص مطبوع]  الترامواي  األرض األخيرة لعشاق 
متأخرة / حسن بحراوي.- الرباط : دار أبي رقراق، 2017.- 1 مج.

(128 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO0454.- ردمك 978-9954-1-9619-9

الشعر العربي

811.9 2017-1408
برادة، البشير (1950-....)

: [د.م.]  البشير.-  برادة   / : شعر  [نص مطبوع]  الليل  رغوة 
[د.ن.]، 2017.- 1 مج. (134 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2017MO5008.- ردمك 9789954999554

شعر

811.9 2017-1409
برادة، البشير (1950-....)

برادة  / العميق  األنا  : همس  [نص مطبوع]  المكان  وجدانية 
: [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (167 ص.) : غالف البشير.- [د.م.] 

باأللوان؛ 21 سم مزيّن 
إق 2017MO5051.- ردمك 9789954999820

شعر

811.9 2017-1410
بصراوي، محمد (2012-1957)

قصة منسية [نص مطبوع] : شعر / محمد بصراوي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017 (الدار البيضاء : دار النشر المغربية) .- 1 مج. (87

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO2002.- ردمك 9789954286272

شعر

811.9 2017-1411
بلحاج، عائشة

ريح تسرق ظلي [نص مطبوع] : شعر / عائشة بلحاج.- الرباط :
بيت الشعر في المغرب، 2017.- 1 مج. (139 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم.- (شعر)
إق 2016MO5245.- ردمك 9789954959688

شعر

811.9 2017-1412
بلعوج، خديجة

مواكب في   ،3 وخواطر.  أشعار   : مطبوع]  [نص  البوح  زمن 
الجازية / خديجة بلعوج.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الدار البيضاء :
دار القرويين) .- 1 مج. (95 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2017MO0673.- ردمك 978-9954-9666-1-7
أشعار

811.9 2017-1413
بلقس، محمد

بلقس.- عطر ونبض محطات [نص مطبوع] : شعر / محمد 
الدار البيضاء : أفريقيا الشرق، 2017.- 1 مج. (92 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2017MO0801.- ردمك 978-9954-685-25-9

الشعر العربي
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811.9 2017-1414
بن شقرون، خديجة

بن خديجة   / شعر  ديوان   : مطبوع]  [نص  شئنا  تقل...  ال 
شقرون.- الرباط : دار أبي رقراق، 2017.- 1 مج. (66 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2017MO0045.- ردمك 9789954393574

الشعر العربي

811.9 2017-1415
بن ناجي، عبد الله (1975-....)

شيء ما يقع في العلية [نص مطبوع] : شعر / عبد الله بن
ناجي.- طنجة : سليكي أخوين، 2017.- 1 مج. (70 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO1032.- ردمك 9789954667552

شعر

811.9 2017-1416
بنادي، نزهة

[د.ن.]،  : [د.م.]  بنادي.-  نزهة   / الروح [نص مطبوع]  همس 
2017 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (88 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO1236.- ردمك 9789954667651

الشعر - - األدب العربي

811.9 2017-1417
بنجدي، محمد

[د.ن.]، 2017  : [د.م.]  بنجدي.-  / محمد  ليلى [نص مطبوع] 
مزيّن غالف   : ص.)   54) مج.   1  -. سوس)  طباعة   : (أكادير 

سم  20 باأللوان؛ 
إق 2017MO2936.- ردمك 978-9954-99-070-4

الشعر العربي

811.9 2017-1418
بنخلوق، عمر

على جناح طائر [نص مطبوع] : ديوان شعري / عمر بنخلوق.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (سيدي بنور : مطبعة النعومية) .- 1 مج.

(119 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO0541.- ردمك 9789954984901

ديوان شعري

811.9 2017-1419
بنصر العلوي، عبد الله (1949-....)

األم في أشعار الدكتور مانع سعيد العتيبة [نص مطبوع] :
األم في الشعر اإلماراتي فصيحه ونبطيه / عبد الله بنصر العلوي.-
فاس : المركز األكاديمي للثقافة والدراسات المغاربية والشرق
أوسطية والخليجية، 2017.- 1 مج. (111 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO2190.- ردمك 9789954287095

الشعر - - األدب العربي

811.9 2017-1420
بنطلحة، محمد (1950-....)

محمد  / مطبوع]  [نص   (2015-1970) الشعرية  األعمال 
بنطلحة.- [د.م.] : منشورات بيت الشعر في المغرب، 2017.- 1

مج. (664 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO0163.- ردمك 978-9954-9663-1-0

الشعر العربي

811.9 2017-1421
بنعبو، زوليخة (1957-....)

زمان دواسو [نص مطبوع] / زوليخة بنعبو.- [د.م.] : [د.ن.]،
2017.- 1 مج. (45 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2017MO4692.- ردمك 9789954998427
شعر

811.9 2017-1422

بنفينة، عبد السالم
بنفينة.- السالم  عبد   / : شعر  ترانيم العطش [نص مطبوع] 
[د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (82 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2017MO0307.- ردمك 9789954394564

شعر

811.9 2017-1423
بنقاسم، فاتحة

عشق الشموخ [نص مطبوع] : شعر / فاتحة بنقاسم.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017 (سليكي أخوين).- 1 مج. (90 ص.)؛ 24 سم

إق 2017MO0278.- ردمك 978-9954-667-39-2
الشعر العربي

811.9 2017-1424
بنميمون، أحمد (1949-....)

بنميمون.- / أحمد  بالضوء أبعث ظلي [نص مطبوع] : شعر 
: (الرباط  المغرب، 2017  الشعر في  بيت  : منشورات  [د.م.] 
مطبعة البيضاوي) .- 1 مج. (160 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2016MO5407.- ردمك 978-9954-9658-9-4

الشعر العربي

811.9 2017-1425
بنهار، عبد القادر

شعر [نص مطبوع] / عبد القادر بنهار.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017
(وجدة : مطبعة البصمة الرقمية) .- 1 مج. (1693 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2017MO0097.- ردمك 978-9954-39-371-0

الشعر العربي

811.9 2017-1426
بوحوش، محمد

ليس سوى أغنية [نص مطبوع] : شعر / محمد بوحوش.- [د.م.]
: مقاربات للنشر والصناعات الثقافية، 2017.- 1 مج. (121 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (إبداع)
إق 2017MO4531.- ردمك 9789954678909

شعر

811.9 2017-1427
بوزناد، ربيعة

همس السوانح [نص مطبوع] : شعر / ربيعة بوزناد.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017.- 1 مج. (104 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2017MO0803.- ردمك 9789954396476

شعر

811.9 2017-1428
بوسريف، عزالدين

شطحات الجوى [نص مطبوع] : شعر / عزالدين بوسريف.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (سليكي أخوين).- 1 مج. (98 ص.)؛ 22

سم
إق 2017MO0176.- ردمك 978-9954-66738-5

الشعر العربي

811.9 2017-1429
بوطرفاس، هشام

كتاب الخريف [نص مطبوع] : شعر / هشام بوطرفاس.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (127 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2017MO3455.- ردمك 9789954992814

شعر

811.9 2017-1430
بياض، أحمد
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مناجم في حوض الشتاء [نص مطبوع] : شعر / أحمد بياض.-
[د.م.] : جامعة المبدعين المغاربة، 2017.- 1 مج. (120 ص.)؛

22 سم
إق 2017MO2118.- ردمك 978-9954-28-680-7

الشعر العربي

811.9 2017-1431
بيدوش، إحسان

نفحات شعرية [نص مطبوع] : الديوان الثاني / إحسان بيدوش.-
مزيّن غالف   : ص.)   130) مج.   1  -.2017 [د.ن.]،   : [د.م.] 

سم  24 باأللوان؛ 
إق 2017MO3093.- ردمك 978-9954-99-124-4

الشعر العربي

811.9 2017-1432
جعفر، محمد (1976-....)

ابتهاالت في مقام التيه [نص مطبوع] : شعر / محمد جعفر.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج.

(94 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO0309.- ردمك 978-9954-567-86-9

الشعر العربي

811.9 2017-1433
حاسي، فاطمة (1983-....)

أدنى من صرختين أبعد من قهقهة [نص مطبوع] : شعر /
فاطمة حاسي.- الدارالبيضاء : منشورات بيت الشعر في المغرب،
2017 (الرباط : مطبعة البيضاوي) .- 1 مج. (101 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO5377.- ردمك 978-9954-9658-7-0

الشعر العربي

811.9 2017-1434
حماني، نبيلة

: نبيلة حماني.- فاس   / ديوان مرايا من ماء [نص مطبوع] 
: مطبعة (فاس  الناس، 2017  منشورات جريدة مركز حقوق 
وراقة بالل) .- 1 مج. (102 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم.-

(منشورات جريدة مركز حقوق الناس؛ 36)
إق 2017MO1784.- ردمك 978-9954-9111-4-3

الشعر العربي

811.9 2017-1435
خديد، رحال مبارك

أغنيات حزن في آخر النهار [نص مطبوع] : ديوان شعر /
رحال مبارك خديد.- الرباط : دار القلم، إق 2017.- 1 مج. (142

ص.) : غالف مزين؛ 20 سم
إق 2017MO2728.- ردمك 978-9954-28-877-1

الشعر العربي

811.9 2017-1436
خديد، رحال مبارك

أوجاع الزيتون والبرتقال [نص مطبوع] : ديوان شعر / رحال
القلم) .- 1 مج. خديد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : دار 

باأللوان؛ 21 سم (114 ص.) : غالف مزيّن 
إق 2017MO2648.- ردمك 9789954288450

شعر

811.9 2017-1437
خديد، رحال مبارك

وشم على جراحات الزمن [نص مطبوع] : ديوان شعر / رحال
خديد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (125 ص.)؛ 20 سم

إق 2017MO2627.- ردمك 978-9954-28-830-6
الشعر العربي

811.9 2017-1438
خيرة، عبد الكريم

ديوان سيلفي معايا [نص مطبوع] : أجمل القصائد والخواطر /
عبد الكريم خيرة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (97 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO4290.- ردمك 9789954994993

قصائد

811.9 2017-1439
خيري، جمال

الحمالج [نص مطبوع] : شعر / جمال خيري.- الرباط : مؤسسة
مزيّن غالف   : ص.)   146) مج.   1  -.2017 الثقافية،  الموجة 

سم  20 باأللوان؛ 
إق 2017MO1163.- ردمك 978-9954-39-797-8

الشعر العربي

811.9 2017-1440
خيري، جمال

خيري.- / جمال  : شعر  [نص مطبوع]  الصباح مالحة  قهوة 
الرباط : بيت الشعر في المغرب، 2017.- 1 مج. (171 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (شعر)
إق 2017MO0164.- ردمك 9789954966327

شعر

811.9 2017-1441
ديدوش، عبد اللطيف

طواسين الفتنة والعبور [نص مطبوع] : أضمومة شعرية / عبد
اللطيف ديدوش.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (78 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO3344.- ردمك 9789954710104

شعر

811.9 2017-1442
زوزيو، عبد الرحمن (1958-....)

الرحمن عبد   / شعر]  [ديوان   : مطبوع]  [نص  خدها  بستان 
زوزيو.- تطوان : مكتبة سلمى الثقافية، 2017 (مطبعة الخليج
العربي).- 1 مج. (113 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.-

(إبداعات مكتبة سلمى الثقافية؛ 72)
إق 2017MO0971.- ردمك 978-9954-634-86-8

الشعر العربي

811.9 2017-1443
زياني، نوال

سليلة الحلم [نص مطبوع] : شعر / نوال زياني.- الدارالبيضاء :
منشورات بيت الشعر في المغرب، 2017.- 1 مج. (123 ص.)؛

22 سم
إق 2016MO5267.- ردمك 978-9954-9658-0-1

الشعر العربي

811.9 2017-1444
سعودي، محمد

: [د.م.]  سعودي.-  محمد   / مطبوع]  [نص  المكشوف  على 
[د.ن.]، 2017.- 1 مج. (175 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2017MO2604.- ردمك 9789954288238

شعر

811.9 2017-1445
سعودي، محمد

نزهة في بستان مفاتن النسوان [نص مطبوع] : قصص في
الحب على شكل قصائد في الشعر الحر / محمد سعودي.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2017 (الدارالبيضاء : مطبعة صناعة الكتاب) .- 1 مج.

(110 ص.)؛ 22 سم
إق 2017MO0990.- ردمك 978-9954-39-728-2

الشعر العربي الحر

811.9 2017-1446
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سمامي، عباس
ليت الصمت يكفي [نص مطبوع] : شعر / عباس سمامي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (76 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2017MO3187.- ردمك 9789954710067

شعر

811.9 2017-1447
شوقي، عبد الحميد

متاهات برائحة الفجر [نص مطبوع] : نصوص كتبت ما بين:
2010 و 2012 : شعر / عبد الحميد شوقي.- الرباط : بيت الشعر
في المغرب، 2017.- 1 مج. (87 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم.- (شعر)
إق 2016MO5359.- ردمك 9789954965863

شعر

811.9 2017-1448
شيكي، محمد

ضوء لنافذة العماء [نص مطبوع] : شعر / محمد شيكي.- [بني
الثقافية، 2017.- 1 مج. (81 ص.) : مالل] : مؤسسة الموجة 

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO1218.- ردمك 978-9954-39-833-3

الشعر العربي

811.9 2017-1449
عارف، عبد الغني

كأني أفق تراوده غيمة [نص مطبوع] : أنفاس شعرية / عبد
بلوس، 2017.- 1 مج. (87 إديسيون   : [د.م.]  الغني عارف.- 

ص.)؛ 22 سم
إق 2017MO0677.- ردمك 978-9954-682-22-7

الشعر العربي

811.9 2017-1450
عبد الخالق، نعيمة

متاه الكلمات [نص مطبوع] : شعر / نعيمة عبد الخالق.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (78 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2017MO3416.- ردمك 9789954992708

شعر

811.9 2017-1451
عبدالوي، فوزية

تقاسيم الريح [نص مطبوع] : شعر / فوزية عبدالوي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017.- 1 مج. (87 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2017MO0977.- ردمك 9789954397206
شعر - - األدب العربي

811.9 2017-1452
عمري، الزهرة

كلمات [نص مطبوع] : شعر / الزهرة عمري.- [د.م.] : [الزهرة
عمري]، 2017.- 1 مج. (46 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2017MO0593.- ردمك 978-9954-39-564-6
الشعر العربي

811.9 2017-1453
فجاوي، رشيد

كنت محقا تماما يا أبي [نص مطبوع] : شعر / رشيد فجاوي.-
[د.م.] : مؤسسة الموجة الثقافية، 2017.- 1 مج. (80 ص.) :

غالف مزين؛ 19 سم
إق 2017MO1167.- ردمك 978-89954-39-801-2

الشعر العربي

811.9 2017-1454
فرجي، سميرة

Cantos de la = مواويل الشجن [نص مطبوع] : ديوان شعر
afliccion / سميرة فرجي؛ ترجمة مصطفى أمادي.- الرباط : دار
أبي رقراق، 2017.- 1 مج. (191 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2017MO0333.- ردمك 9789954394632

ديوان شعر - - األدب العربي

811.9 2017-1455
قزيز، أمامة

تمائم سحر [نص مطبوع] : ديوان شعري / أمامة قزيز.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017 (تطوان : مطبعة الخليج العربي) .- 1 مج. (103

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2017MO3535.- ردمك 978-9954-99-304-0

الشعر العربي

811.9 2017-1456
كربوط، نزار (1982-....)

أهب وجهي للفوضى [نص مطبوع] : شعر / نزار كربوط.-
الرباط : منشورات مرسم، 2017.- 1 مج . ( 87ص. ) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO0344.- ردمك 978-9954-21-483-1

شعر - - األدب العربي

811.9 2017-1457
كرناط، مصطفى

على أعتاب عينيك [نص مطبوع] : شعر / كرناط مصطفى.-
مزيّن غالف   : ص.)   134) مج.   1  -.2017 [د.ن.]،   : [د.م.] 

سم  20 باأللوان؛ 
إق 2017MO3321.- ردمك 9789954710074

شعر

811.9 2017-1458
لعميري، منصور

: [د.م.]  لعميري.-  / منصور  رقعة شك [نص مطبوع] : شعر 
[د.ن.]، 2017.- 1 مج. (103 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2017MO0912.- ردمك 9789954396865

شعر

811.9 2017-1459
مشيش، نزيهة

صدى الصمت [نص مطبوع] : شعر / نزيهة مشيش.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017 (وجدة : مطبعة الجسور) .- 1 مج. (157 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2017MO1853.- ردمك 978-9954-28-569-5

الشعر العربي

811.9 2017-1460
مقصيدي، محمد

مرآة األعمى [نص مطبوع] : شعر / محمد مقصيدي.- [الرباط]
: مؤسسة الموجة الثقافية، 2017.- 1 مج. (131 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان
إق 2017MO1171.- ردمك 978-9954-39-805-0

الشعر العربي

811.9 2017-1461
ملوكي، سعيد

ترجمة / سعيد ملوكي؛  : شعر  [نص مطبوع]  صراخ الصمت 
الثقافية، والصناعات  للنشر  مقاربات   : [د.م.]  كثير.-  إدريس 
سم  21 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (103 ص.)  مج.   1  -.2017

إق 2017MO0779.- ردمك 9789954678428
شعر

811.9 2017-1462
مليجي، أيوب
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Fragments = شذرات منتصف الحلم [نص مطبوع] : شعر
المبارك ترجمة  مليجي؛  أيوب   /  du  milieu  du  songe
: إديسيون بلوس، 2017.- 1 مج. (56-56 الغروسي.- [د.م.] 

ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO0678.- ردمك 978-9954-682-12-4

الشعر العربي

811.9 2017-1463
ناسمي، ليلى

قلعة ناسمي.-  ليلى   / مطبوع]  [نص  الفكرة  عن  فكرتي 
السراغنة : منتدى العشرة، 2017.- 1 مج. (غير مرقم) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 18 سم
إق 2017MO1684.- ردمك 978-9954-28-512-1

الشعر العربي

811.9 2017-1464
ناصر، عواد

: طنجة  ناصر.-  عواد   / : شعر  مطبوع]  [نص  الحلزون  بيت 
سليكي أخوين، 2017.- 1 مج. (112 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2017MO4271.- ردمك 9789954722244

شعر

811.9 2017-1465
نخلي، حياة

سيمفونيات [نص مطبوع] : شعر. الجزء األول / حياة نخلي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الدارالبيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .-

1 مج. (142 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO1636.- ردمك 9789954284933

شعر - - األدب العربي

811.9 2017-1466
نشيط، ليلى

اذكريني [نص مطبوع] : شعر / ليلى نشيط.- [د.م.] : [د.ن.]،
2017.- 1 مج. (102 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم

إق 2017MO3590.- ردمك 978-9954-722-15-2
شعر

811.9 2017-1467
هواري، كريمة ربيعة

/ كريمة ربيعة هواري.- مملكة هاديس [نص مطبوع] : شعر 
[د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (97 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2017MO4331.- ردمك 9789954995143

شعر

811.9 2017-1468
ورياش، عبد الله (1964-....)

ورياش.- الله  عبد   / : شعر  [نص مطبوع]  الشيكوريا  جذور 
واإلتصال، 2017 والنشر  للدراسات  آفاق  مؤسسة   : مراكش 
(المطبعة والوراقة الوطنية).- 1 مج. (113 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 22 سم
إق 2017MO0162.- ردمك 978-9954-467-64-0

الشعر العربي

811.9 2017-1469
وساط، مبارك (1955-....)

عيون طالما سافرت [نص مطبوع] : شعر / مبارك وساط.-
الرباط : بيت الشعر في المغرب، 2017.- 1 مج. (87 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (شعر)
إق 2016MO5328.- ردمك 9789954965832

شعر

811.9 2017-1470

"بريد ديوان  في  التجديد  وتجليات  النص  شعرية 
: [نص مطبوع]  أولهاشمي  للشاعرة حسنة  الفراشات" 
خرماز... الزباير، حسن  نجاة  ركاطة،  حميد   / نقدية  مقاربات 
[وآخرون].- بركان : ديهيا، 2017 (بركان : مطبعة نجمة الشرق)

.- 1 مج. (103 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2017MO0553.- ردمك 978-9954-39-544-8

األدب المغربي - - الشعر

811.9 2017-1471
أخيرا.. أخي رن [نص مطبوع] : شعر.- خريبكة : منشورات بيت
المبدع، 2017.- 1 مج. (120 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20

سم
إق 2017MO3811.- ردمك 9789954994221

شعر

811.9614 2017-1472
أسويح، محمد

من كل بستان زهرة [نص مطبوع] : شعر حساني / محمد
أسويح؛ تقديم ذ. عمر ناجيه.- مراكش : مؤسسة افاق للدراسات
والنشر واالتصال، 2017 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .-

1 مج. (111 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO2986.- ردمك 9789954467732

الشعر الشعبي

811.9614 2017-1473
الكامح، الحسن

A = صرخة يد [نص مطبوع] : تقاطعات بين الصورة والقصيدة
hand's cry = Cri d'une main / النصوص الشعرية الحسن
حسن الفرنسية  الترجمة  العلوي؛  يونس  الفتوغرافيا  الكامح؛ 
أومولود؛ الترجمة اإلنجليزية الحبيب الواعي.- مراكش : مؤسسة
آفاق، 2017 (الدار البيضاء : مطبعة دالتون) .- 1 مج. (غير مرقم)

: غالف مزين؛ 22 سم
إق 2017MO2987.- ردمك 978-9954-467-74-9

الشعر العربي

812 المسرحية العربية

812 2017-1474
 المقدم، أحمد

كريندايزر..إنطلق [نص مطبوع] : حوار مسرحي للكبار / أحمد
المقدم.- [د.م.]؛ [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (70 ص.)؛ 21 سم

إق 2017MO2466.- ردمك 978-9954-28-776-7
المسرحية العربية

812 2017-1475
أديب، كريمة

المخدوعون [نص مطبوع] : دراما كوميدية / كريمة أديب، محمد
أديب.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (116 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 20 سم
إق 2017MO1304.- ردمك 9789954398739

دراما كوميدية

812 2017-1476
اإلدريسي، عبد الرحيم

الرحيم عبد   / مسرحي  نص   : مطبوع]  [نص  الطير  منازل 
اإلدريسي.- طنجة : المهرجان الدولي للمسرح الجامعي، 2017.-

1 مج. (96 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO4643.- ردمك 9789954667224

نص مسرحي

812 2017-1477
الخطيب، ماجد
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لسعة العقرب [نص مطبوع] : مسرحية بوليسية ساخرة / ماجد
الخطيب.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (مراكش : المطبعة والوراقة

الوطنية) .- 1 مج. (78 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO1871.- ردمك 9789954285770

المسرحية العربية

812 2017-1478
الرويضي، عمر

التواصل المسرحي [نص مطبوع] : أشكال التفاعل ومستويات
التأويل : دراسة / د. عمر الرويضي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1

مج. (114 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2016MO4080.- ردمك 9789954555842

المسرح

812 2017-1479
الزروالي، عبد الحق (1952-....)

الحق عبد   / مسرحي  نص   : مطبوع]  [نص  الله  آش سماك 
الزروالي.- الرباط : دار الوطن، 2017.- 1 مج. (66 ص.)؛ 20

سم.- (المسرح والحياة؛ 1)
إق 2017MO1831.- ردمك 9789954648285

المسرحية العربية

812 2017-1480
المعرض اإلقليمي للكتاب (9؛ 2017؛ سطات)

الدورة التاسعة للمعرض اإلقليمي للكتاب سطات 03-
المسكيني الكاتب  تكريم   : مطبوع]  [نص  أبريل 2017   08
الصغير؛ إشراف بوشعيب اإلدريسي، عبد الرحيم كميلي.- سطات
: منشورات المديرية اإلقليمية لوزارة الثقافة، 2017 (الرباط : دار
سم.-  24 مزين؛  غالف   : ص.)   160) مج.   1  -. المناهل) 

(12 الثقافة؛  لوزارة  اإلقليمية  المديرية  (منشورات 
إق 2017MO1359.- ردمك 9789954399026

األدب المغربي

812 2017-1481
اليوسفي، عصام

عصام  / قصيرة  مسرحيات  أربع   : مطبوع]  [نص  القسمة 
إق إيسيل،  منشورات   : [د.م.]  بوحسين.-  مسعود  اليوسفي، 

(63 ص.) مج.   1  -.2017
إق 2017MO4263.- ردمك 9789954994863

المسرحية العربية

812 2017-1482
اليوسفي، عصام

: الرباط  اليوسفي.-  توقيع [نص مطبوع] : مسرحية / عصام 
إسكيس، 2017.- 1 مج. (75 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2017MO4859.- ردمك 978-9954-9222-3-1

مسرحية

812 2017-1483
برشيد، عبد الكريم (1943-....)

: أو مشاهدات صعلوك   : [نص مطبوع]  الصعلوك  احتفالية 
احتفالية مسرحية في أحد عشر نفسا / عبد الكريم برشيد.- [د.م.]
: اديسوفت، 2017 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1

مج. (88 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO2745.- ردمك 978-9954-0-7270-7

المسرحية العربية

812 2017-1484
برشيد، عبد الكريم (1943-....)

شكوى المهرج الحكيم [نص مطبوع] : احتفال مسرحي في
إديسوفت، 2017  : [د.م.]  برشيد.-  الكريم  عبد   / واحد  نفس 

(92 ص.)؛ 21 سم مج.   1 الجديدة).-  (النجاح 
إق 2016MO4608.- ردمك 9789954072653

المسرحية العربية

812 2017-1485
برشيد، عبد الكريم (1943-....)

مسرحية امرئ القيس في باريس [نص مطبوع] : احتفالية
إديسوفت، 2017  : [د.م.]  برشيد.-  الكريم  عبد   / نفسين  في 

(157 ص.)؛ 21 سم الجديدة).- 1 مج.  (النجاح 
إق 2017MO2746.- ردمك 9789954072714

المسرحية العربية

812 2017-1486
بنفارس، يحيي

البحث عن ممثل [نص مطبوع] : مسرحية / يحيي بنفارس.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (مطبعة نجمة الشرق).- 1 مج. (94 ص.)؛

11 سم
إق 2017MO5152.- ردمك 978-9954-681-10-7

مسرحية

812 2017-1487
رمضاني، مصطفى

مرتجلة الشرق [نص مطبوع] : مسرحية / مصطفى رمضاني.-
وجدة : جمعية كوميدراما للمسرح والثقافة، 2017.- 1 مج. (100

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO1872.- ردمك 978-9954-28-578-7

المسرحية المغربية

812 2017-1488
سوسان، محمد سعيد

الفرار إلى الله [نص مطبوع] : مسرحية : مسرحية مقتبسة
من ستيفان زفايغ / محمد سعيد سوسان.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017

(القنيطرة : المطبعة السريعة) .- 1 مج. (106 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO1476.- ردمك 978-9954-39-964-4

المسرحية العربية

812 2017-1489
فراح، محمد (1953-....)

حنظله والموازين المختله [نص مطبوع] : احتفال مسرحي /
محمد فراح.- الدارالبيضاء : إديسيون بلوس، 2017 (الدارالبيضاء :

النجاح الجديدة) .- 1 مج. (95 ص.)؛ 20 سم
إق 2017MO3949.- ردمك 9789954682463

المسرحية العربية

812.008 2017-1490
الرضواني، حميد

حمان الخربيطي؛ الرواسي [نص مطبوع] : مسرحيتان من
تراث فن الملحون / حميد الرضواني.- [د.م.] : إصدارات أمنية،
2017.- 1 مج. (105 ص.)؛ 20 سم.- (السلسلة المسرحية؛ 43)

إق 2017MO5422.- ردمك 9789954792001
المسرحية العربية

812.008 2017-1491
الشوبي، محمد

حر الغرام [نص مطبوع] : مسرحية في أربعة فصول / محمد
الشوبي.- فاس : مقاربات للنشر والصناعات الثقافية، 2017.- 1

مج. (84 ص.)؛ 21 سم.- (إبداع)
إق 2017MO2422.- ردمك 9789954678640

المسرحية العربية

812.008 2017-1492
نجيب، عبد اللطيف

الشاب حيران ومسرحيات أخرى [نص مطبوع] / نجيب عبد
اللطيف.- [د.م.] : [نجيب عبد اللطيف]، 2017.- 1 مج. (74 ص.)

: غالف مزين؛ 24 سم.- (مسرح األطفال)
إق 2017MO1213.- ردمك 978-9954-39-828-9

المسرح العربي - - المغرب

812.009 2017-1493
برشيد، عبد الكريم
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برشيد.- الكريم  عبد   / مطبوع]  [نص  االحتفالية  زمن 
الدارالبيضاء : أفريقيا الشرق، 2017.- 1 مج. (254 ص.)؛ 21

سم
إق 2016MO2411.- ردمك 978-9954-670-23-1

نقد المسرحية

812.009 2017-1494
بن إبراهيم، عبد الرحمن

[نص المعاصر  المغربي  المسرح  في  المنهجي  النقد 
مطبوع] / عبد الرحمن بن إبراهيم.- الدار البيضاء : أفريقيا الشرق،

2017.- 1 مج. (293 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2015MO2747.- ردمك 978-9954-656-19-8

النقد المسرحي - - المغرب

812.009 2017-1495
بن محمد األزدي، عبد الجليل

سيميولوجية المسرح [نص مطبوع] : من الكتابة إلى الخشبة /
: [د.ن.]، الجليل بن محمد األزدي.- [د.م.]  تحرير وتقديم عبد 
.- 1 مج. (135 الوطنية)  المطبعة والوراقة   : 2017 (مراكش 

باأللوان؛ 24 سم ص.) : غالف مزيّن 
إق 2017MO0940.- ردمك 978-9954-9672-0-1

المسرحية العربية - - سيميولوجية

812.009 2017-1496
بوخالدي، رضوان

إنتاج المعنى في المسرح [نص مطبوع] : بين النص والعرض
/ رضوان بوخالدي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (فاس : وراقة بالل) .-

1 مج. (166 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO5153.- ردمك 9789954975602

المسرحية العربية - - نقد

812.009 2017-1497
حمداوي، جميل (1963-....)

من أجل إستراتيجية عربية لتحقيق التنمية المسرحية
[نص مطبوع] / جميل حمداوي.- تطوان : مكتبة سلمى الثقافية،
2017 (مطبعة الخليج العربي).- 1 مج. (36 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم.- (كتب مكتبة سلمى الثقافية؛ 104)
إق 2017MO0505.- ردمك 978-9954-634-78-3

المسرح العربي - - تاريخ ونقد

812.009 2017-1498
عوزري، عبد الواحد (1955-....)

قريبا من الخشبات، بعيدا عنها [نص مطبوع] / عبد الواحد
عوزري.- الدارالبيضاء : دار النشر المغربية، 2017.- 1 مج. (158

ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO0979.- ردمك 9789954397220

المسرحية العربية

812.043 2017-1499
بنهدار، عبد اإلله

النسيان) نسيان [نص مطبوع] : مسرحية : عن رواية (امرأة 
للدكتور محمد برادة / عبد اإلله بنهدار.- الرباط : دار أبي رقراق،

2017.- 1 مج. (87 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO0398.- ردمك 978-9954-1-9631-1

المسرحية العربية

812.052 2017-1500
منادي السباعي، خديجة

/ الكوميدية  المسرحية   : [نص مطبوع]  البالد  تكاد والخوي 
خديجة منادي السباعي.- الرباط : دار التوحيدي، 2017 (الرباط :

الرباط نت) .- 1 مج. (93 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO0414.- ردمك 9789954966532

المسرحية العربية

812.06 2017-1501

الزعيم، عبد النعيم
النعيم / عبد  أوبيريت األيتام في مارستان [نص مطبوع] 
الزعيم.- الدار البيضاء : إصدارات أمنية لإلبداع والتواصل، 2017.-
1 مج. (167 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم.- (السلسلة

المسرحية؛ 42)
إق 2017MO5384.- ردمك 978-9954-9517-9-8

المسرحية الشعرية - - المغرب

813 القصص العربية

813 2017-1502
األشعري، محمد (1951-....)

يوم صعب [نص مطبوع] : قصص / محمد األشعري؛ قراءة ثرية
علوي.- الدار البيضاء : نشر الفنك، 2017.- 1 مج. (155 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 19 سم
إق 2016MO0664.- ردمك 9789954167984

قصص

813 2017-1503
اإلدريسي، بوشعيب

جرح غائر [نص مطبوع] : رواية / بوشعيب اإلدريسي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017.- 1 مج. (196 ص.)؛ 22 سم

إق 2016MO2654.- ردمك 978-9954-38-023-9
الرواية العربية

813 2017-1504
البراق، سفيان (1998-....)

حرب البقاء [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / سفيان البراق.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (91 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

20 سم
إق 2017MO4351.- ردمك 9789954995259

قصة عربية

813 2017-1505
الملياني، إدريس (1945-....)

الدار الحمراء [نص مطبوع] : رواية / إدريس الملياني.- [د.م.] :
حنظلة للنشر والوزيع، 2017.- 1 مج. (147 ص.)؛ 22 سم

إق 2016MO4486.- ردمك 978-9954-38-828-0
الرواية العربية

813 2017-1506
النوايتي، عبد الرحمان

مقوالت السرد األدبي في الرواية العربية [نص مطبوع] /
والصناعات للنشر  مقاربات   : فاس  النوايتي.-  الرحمان  عبد 
الثقافية، 2017.- 1 مج. (149 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.-

(دراسة)
إق 2017MO4557.- ردمك 978-9954-678-92-3

السرد األدبي

813 2017-1507
الوفائي، عماد

: [د.م.]  الوفائي عماد.-   / : قصة  آلهة ملحدة [نص مطبوع] 
[د.ن.]، 2017 (الرباط : مطبعة إمستيتن) .- 1 مج. (77 ص.)؛

21 سم
إق 2017MO1634.- ردمك 978-9954-28-491-9

القصة العربية

813 2017-1508
بلخالفي، حامد البشير المكي (1942-....)
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البشير / حامد  عندما تزهر أشواك الصفيح [نص مطبوع] 
المطبعة  : : [د.ن.]، 2017 (مراكش  بلخالفي.- [د.م.]  المكي 
والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (191 ص.)؛ 21 سم.- (قبضة من

الواقع في بركة من الخيال؛ 3)
إق 2017MO4200.- ردمك 9789954994610

القصة العربية

813 2017-1509
دحمان، عبد الرحمن

أحيينا الماضي [نص مطبوع] / دحمان عبد الرحمن.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017.- 1 مج. (35 ص.)؛ 20 سم
إق 2017MO0595.- ردمك 9789954395660

القصة العربية

813 2017-1510
رابحي، عبد اإلاله (1960-....)

نوارة [نص مطبوع] : مساراة : نص سردي / عبد اإلاله رابحي.-
[د.م.] : إديسيون بلوس، 2017.- 1 مج. (80 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 20 سم
إق 2017MO0317.- ردمك 9789954682173

نص سردي

813 2017-1511
زريوح، محمد أمين

أمين محمد   / قصيرة  قصص   : مطبوع]  [نص  هيسبريديس 
زريوح.- [العرائش] : [محمد أمين زريوح]، 2017.- 1 مج. (64

ص.)؛ 26 سم
إق 2017MO4554.- ردمك 9789954997529

القصة القصيرة

813 2017-1512
سعودي، محمد

تمرد النساء على التقاليد أو األراميل الثالث [نص مطبوع]
: رواية / محمد سعودي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (مطبعة صناعة

الكتاب).- 1 مج. (189 ص.)؛ 22 سم
إق 2015MO2742.- ردمك 978-9954-35-978-5

الرواية العربية

813 2017-1513
شريط، سنوسي

إلى الذاتية  السيرة  من   : مطبوع]  [نص  الذات  الكتابة عن 
التخييل الذاتي : قراءات في نماذج مغاربية / الدكتور سنوسي
شريط.- فاس : منشورات مقاربات، 2017.- 1 مج. ( 203 ص.)؛

24 سم.- (دراسات)
بيبليوغرافيا : ص. 197-201 .- إق 2017MO4022.- ردمك -978-9954

678-76-3
األدب المغاربي

813 2017-1514
عبد المنعم رمضان، أحمد

المنعم عبد  أحمد   / رواية   : مطبوع]  [نص  سبتمبر  رسائل 
رمضان.- الدار البيضاء : دار توبقال للنشر، 2017.- 1 مج. (100

ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO4055.- ردمك 978-9954-659-28-1

الرواية العربية

813 2017-1515
محمد مدخلي، جابر

مدخلي.- محمد  جابر   / رواية   : مطبوع]  [نص  عذرية  إثبات 
الدارالبيضاء : المركز الثقافي للكتاب، 2017.- 1 مج. (302 ص.)؛

24 سم
إق 2016MO5243.- ردمك 978-9954-9657-0-2

الرواية العربية

813 2017-1516

مرشيد، فاتحة (1958-....)
As = ألن الحب ال يكفي [نص مطبوع] : مجموعة قصصية
المركز  : الدارالبيضاء  مرشيد.-  فاتحة   /  love  not  enough

(88-88 ص.)؛ 22 سم مج.   1 للكتاب، 2017.-  الثقافي 
إق 2016MO3614.- ردمك 978-9954-9612-5-4

القصة العربية

813 2017-1517
وسادن، محمد

محمد  / رواية   : مطبوع]  [نص  حمامة  غردت  زفافنا  في 
وسادن.- الرباط : مرسم، 2017.- 1 مج. (111 ص.)؛ 22 سم

إق 2017MO0509.- ردمك 978-9954-21-488-6
الرواية العربية

813.008 2017-1518
اروهان، الصديق

اروهان.- الصديق   / : قصص  [نص مطبوع]  عودة مكيافيلي 
[د.م.] : الراصد الوطني للنشر والقراءة، 2017 (طنجة : سليكي

أخوين) .- 1 مج. (84 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO0018.- ردمك 9789954668252

القصة العربية

813.008 2017-1519
البوداني، محمد علي

صدمات [نص مطبوع] : قصص / محمد علي البوداني.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017.- 1 مج. (53 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2017MO1910.- ردمك 9789954710005
قصص

813.008 2017-1520
الصباري، محمد

رحلة العشق والنار [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / محمد
: [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (82 ص.) : غالف الصباري.- [د.م.] 

باأللوان؛ 21 سم مزيّن 
إق 2017MO1817.- ردمك 9789954285541

قصة عربية

813.008 2017-1521
العلوي العماري، محمد

محمد  / مطبوع]  [نص  أخرى  األخيرة وقصص  السيجارة 
العلوي العماري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (مراكش : المطبعة
والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (109 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2017MO4673.- ردمك 9789954998298

القصة العربية

813.008 2017-1522
العيسى، منيار أحمد

مدينة الظالل [نص مطبوع] : قصص / منيار أحمد العيسى.-
[د.م.] : الراصد الوطني للنشر والقراءة، 2017.- 1 مج. (74

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO0016.- ردمك 9789954668238

قصص

813.008 2017-1523
القريشي، نزار (1975-....)

نزار  / قصصية  مجموعة   : مطبوع]  [نص  العذاب  دائرة 
القريشي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (64 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 18 سم
إق 2017MO5200.- ردمك 9789954977002

مجموعة قصصية

813.008 2017-1524
الناصري، مصطفى كمال
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نقر خفيف على زجاج قابل للكسر [نص مطبوع] : قصص..
/ مصطفى كمال الناصري.- الرباط : دار أبي رقراق، 2017.- 1

مج. (77 ص.)؛ 20 سم
إق 2017MO0961.- ردمك 978-9954-39-710-7

قصص عربية

813.008 2017-1525
النيلة، عبد اللطيف (1969-....)

النيلة.- اللطيف  / عبد  كتاب األسرار [نص مطبوع] : قصص 
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .-

1 مج. (126 ص.)؛ 21 سم.- (كنانيش مراكش؛ 4)
إق 2017MO0153.- ردمك 9789954393895

القصة العربية

813.008 2017-1526
اليزناسني، محمد (1935-....)

رنين أزمنة مبعثرة [نص مطبوع] / محمد اليزناسني.- [د.م.] :
منشورات مؤسسة الشهيد أمحمد أحمد بن عبود، 2017.- 1 مج.

(130 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO1412.- ردمك 9789954399323

مجموعة قصصية

813.008 2017-1527
برادة، محمد (1938-....)

الرجل والورد ومضايقات [نص مطبوع] : مجموعة قصصية /
محمد محمد برادة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : الرباط نت)

.- 1 مج. (72 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO2913.- ردمك 9789954990544

مجموعة قصصية

813.008 2017-1528
بوزفور، أحمد (1945-....)

ديوان السندباد [نص مطبوع] : قصص / أحمد بوزفور.- ط. 3.-
الدار البيضاء : ملتقى الثقافات للنشر والتوزيع، 2017.- 1 مج.

(352 ص.)؛ 22 سم
إق 2017MO4115.- ردمك 978-9954-99-652-2

القصة العربية

813.008 2017-1529
حجامي، ليلى

ليلى  / قصصية  مجموعة   : مطبوع]  [نص  المفقود  الجوهر 
حجامي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : الرباط نت) .- 1 مج.

(62 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO3095.- ردمك 9789954991268

القصة العربية

813.008 2017-1530
حدريوي، مصطفى

/ قصصية  مجموعة   : مطبوع]  [نص  حتى...الموت  رفقة 
حدريوي مصطفى (العبدي).- [د.م.] : جامعة المبدعين المغاربة،

2017.- 1 مج. (56 ص.)؛ 22 سم
إق 2017MO2573.- ردمك 978-9954-710-03-6

مجموعة قصصية - - األدب العربي

813.008 2017-1531
ريان، سمير

أنين الماضي [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / سمير ريان.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (تطوان : الخليج العربي) .- 1 مج. (118

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO5444.- ردمك 9789954986202

مجموعة قصصية

813.008 2017-1532
سوسان، محمد سعيد

محمود وقردة مسعود [نص مطبوع] : 11قصة للفتيان / محمد
سعيد سوسان.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (القنيطرة.- 1 مج. (222

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2017MO5366.- ردمك 978-9954-9835-0-8

القصة العربية

813.008 2017-1533
شغموم، الميلودي (1947-....)

/ الرجل الذي فات وقته [نص مطبوع] : مجموعة قصصية 
الميلودي شغموم.- الرباط : منشورات دار أبي رقراق، 2017.- 1

مج. (91 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO0431.- ردمك 9789954260081

مجموعة قصصية

813.008 2017-1534
عافي، فاطمة

نقش على جدار الزمن [نص مطبوع] : مجموعة قصصية /
فاطمة عافي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (سليكي أخوين).- 1 مج.

(142 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO1506.- ردمك 978-9954-667-71-2

مجموعة قصصية - - األدب العربي

813.008 2017-1535
غالب، عبد الكريم (1919-....)

سعادة الباشا [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / عبد الكريم
المعارف (مطبعة   2017 المعرفة،  نشر  دار   : الرباط  غالب.- 
باأللوان؛ 20 سم الجديدة).- 1 مج. (160 ص.) : غالف مزيّن 

إق 2016MO5035.- ردمك 978-9954-688-04-5
القصة العربية

813.008 2017-1536
لعميري، عبد الجليل

عبد  / قصصية  مجموعة   : مطبوع]  [نص  األباخس  وسطى 
الجليل لعميري.- طنجة : سليكي أخوين، 2017.- 1 مج. (117

ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO1034.- ردمك 9789954667576

القصة العربية

813.008 2017-1537
لهي، ثريا

محطات في حياة امرأة [نص مطبوع] : الطاهرة / ثريا لهي.-
ط.3.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج.

(186 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO1999.- ردمك 9789954667804

الحكاية العربية

813.008 2017-1538
محداد، رشيدة

رشيدة  / قصصية  مجموعة   : مطبوع]  [نص  أكشن..ستوب 
محداد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (باريس كوم).- 1 مج. (128 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO5392.- ردمك 9789954393154

القصة العربية

813.008 2017-1539
مخلوفي، محمد

/ محمد : مجموعة قصصية  طنجة بدر البدور [نص مطبوع] 
مخلوفي.- طنجة : سليكي أخوين، 2017.- 1 مج . ( 74ص. ) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO3790.- ردمك 9789954667163

قصة عربية

813.008 2017-1540
مرابط، جميلة
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جميلة  / قصصية  مجموعة   : مطبوع]  [نص  التعايش  حياكة 
مرابط.- [د.م.] : جامعة المبدعين المغاربة، 2017 (فاس : وراقة

بالل) .- 1 مج. (63 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO5192.- ردمك 9789954710142

القصة العربية

813.008 2017-1541
ملوكي، سعيد

/ سعيد : مجموعة قصصية  [نص مطبوع]  سرير بروكوست 
ملوكي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (بركان : نجمة الشرق) .- 1 مج .

(107ص. )؛ 20 سم
إق 20177MO3352.- ردمك 9789954992326

القصة العربية

813.008 2017-1542
نوالي، حسام الدين

الدين حسام   / قصص   : مطبوع]  [نص  جدا  ممكن  احتمال 
نوالي.- الفقيه ابن صالح : مؤسسة الموجة الثقافية، 2017.- 1

مج. (70 ص.) : غالف مزين؛ 20 سم
إق 2017MO1220.- ردمك 978-9954-39-835-7

القصة العربية

813.009 2017-1543
البليهد، حمد

مقاربات في السرد النسوي [نص مطبوع] / حمد البليهد.-
الدار البيضاء؛ بيروت : المركز الثقافي للكتاب، 2017.- 1 مج.

(127 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2016MO4763.- ردمك 978-9954-9612-8-5

الفكر النسوي - - األدب العربي

813.009 2017-1544
التوزاني، خالد

الرواية العجائبية في األدب المغربي الحديث [نص مطبوع]
التوزاني.- فاس : مقاربات، ـ اجتماعية / خالد  : دراسة نفسية 

2017.- 1 مج. (131 ص.)؛ 24 سم.- (نقد)
إق 2017MO0518.- ردمك 9789954678374

األدب العربي - - رواية - - نقد

813.009 2017-1545
الخضراوي، إدريس

سرديات األمة [نص مطبوع] : تخييل التاريخ وثقافة الذاكرة في
الرواية المغربية المعاصرة / إدريس الخضراوي.- الدار البيضاء :

أفريقيا الشرق، 2017.- 1 مج. (340 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO2412.- ردمك 978-9954-670-24-8

القصة العربية - - تاريخ ونقد

813.009 2017-1546
الفياللي، نور الدين

مداخل لدراسة المشروع النقدي لحميد لحميداني [نص
مطبوع] : التوسيع ـ الشمولية ـ االنفتاح / نور الدين الفياللي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (بركان : نجمة الشرق) .- 1 مج. (122

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2017MO1022.- ردمك 9789954681060

الرواية المغربية - - نقد

813.009 2017-1547
المكي بلخالفي، حامد البشير

طيب الكلمة على ضفاف الحلمة [نص مطبوع] : قراءات في
مؤلف حلمة الحنان / حامد البشير المكي بلخالفي؛ إعداد وتنسيق
ليلى خيات.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (مراكش : المطبعة والوراقة

الوطنية) .- 1 مج. (123 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO5203.- ردمك 9789954977200

الرواية العربية - - نقد

813.009 2017-1548

النجار، سليم
ظل القص [نص مطبوع] : دراسة نقدية في التجربة القصصية
أخوين، : سليكي  النجار.- طنجة  / سليم  الزهرة رميج  للقاصة 

2017.- 1 مج. (143 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO5080.- ردمك 9789954667262

القصة العربية - - نقد

813.009 2017-1549
بن العربي سلوي، مصطفى

القصة في  دراسات  المقاربة  ونص  النص  مقاربة 
القصيرة جدا النسائية [نص مطبوع] / مصطفى بن العربي
سلوي.- تطوان : مكتبة سلمى الثقافية، 2017 (مطبعة الخليج
العربي).- 2 مج . (298, 488ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم.- (كتب مكتبة سلمى الثقافية؛ 114)
إق 2017MO3108.- ردمك 978-9954-634-99-8

القصة العربية القصيرة - - المغرب - - نقد

813.009 2017-1550
بن عمر، محمد ناجي (1966-....)

بين الساجع والسارد [نص مطبوع] : دراسة في السرد العربي
والعلوم اآلداب  كلية   : أكادير  بن عمر.-  ناجي  / محمد  القديم 

(190 ص.)؛ 24 سم مج.   1 االنسانية، 2017.- 
إق 2017MO4513.- ردمك 978-9954-99-726-0

السرد العربي

813.009 2017-1551
حمداوي، جميل (1963-....)

بالغة الصورة والقفلة في قصيصات ميمون حرش [نص
مطبوع] / جميل حمداوي.- تطوان : مكتبة سلمى الثقافية، 2017
(مطبعة الخليج العربي).- 1 مج. (89 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم.- (كتب مكتبة سلمى الثقافية؛ 109)
إق 2017MO1887.- ردمك 978-9954-634-94-3

القصة العربية القصيرة - - تاريخ ونقد

813.009 2017-1552
حمداوي، جميل (1963-....)

خصائص الكتابة النسائية في القصة القصيرة جدا [نص
مطبوع] : (مقاربة ميكروسردية) / جميل حمداوي.- تطوان : مكتبة
سلمى الثقافية، 2017 (مطبعة الخليج العربي).- 1 مج. (388
سلمى مكتبة  (كتب  سم.-   21 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : ص.) 

(100 الثقافية؛ 
إق 2017MO0507.- ردمك 978-9954-634-80-6

القصة العربية القصيرة - - المغرب - - نقد

813.009 2017-1553
خفيفي، محمد

الكتابة بصيغة المؤنث [نص مطبوع] : دراسات في الرواية
بلوس، إديسيون   : [د.م.]  / محمد خفيفي.-  بالمغرب  النسائية 

2017.- 1 مج. (111 ص.)؛ 22 سم
إق 2017MO0713.- ردمك 978-9954-682-24-1

الرواية العربية - - نقد

813.009 2017-1554
ساسيوي، سعيد

المتخيل والواقع في الرواية المغربية [نص مطبوع] : نقد /
سعيد ساسيوي.- فاس : مقاربات، 2017.- 1 مج. (77 ص.)؛ 24

سم
إق 2016MO4983.- ردمك 978-9954-678-21-3

الرواية العربية - - نقد

813.009 2017-1555
عمراوي، عبد الخالق

أحالم ثالثية  : قراءة في  الذاكرة مالذ السرد [نص مطبوع] 
مستغانمي / عبد الخالق عمراوي.- الرباط : طوب بريس، 2017.-

1 مج. (269 ص.)؛ 24 سم
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إق 2018MO0255.- ردمك 978-9954-782-02-6
األدب العربي

813.009 2017-1556
لطف الله، أحمد

الرواية العربية وفن التصوير [نص مطبوع] : دراسة / أحمد
الله.- فاس : منشورات مقاربات، 2017 (مطبعة وراقة لطف 
24 سم.- باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (279 ص.)  مج.   1 بالل).- 

(دراسات)
إق 2017MO1696.- ردمك 978-9954-678-53-4

فن التصوير - - الرواية العربية

813.009 2017-1557
مطيع، لطيفة

التناص في رواية رحلة خارج الطريق السيار [نص مطبوع]
برانت، آنفو  / لطيفة مطيع.- فاس : منشورات  نقدية  : دراسة 

باأللوان؛ 21 سم 2017.- 1 مج. (94 ص.) : غالف مزيّن 
إق 2016MO5072.- ردمك 978-9954-39-161-7

الرواية العربية - - دراسة نقدية

813.009 2017-1558
نوالي، حسام الدين

العقل الحكائي [نص مطبوع] : دراسات في القصة القصيرة
بالمغرب / حسام الدين نوالي.- [د.م.] : فالية، 2017.- 1 مج.

(141 ص.)؛ 22 سم
إق 2017MO0618.- ردمك 978-9954-9190-8-8

القصة العربية القصيرة - - تاريخ ونقد

813.009 2017-1559
معابر التخييل الروائي والقصصي في التجربة السردية
لمحمد غرناط [نص مطبوع] / مجموعة من المؤلفين؛ تنسيق
القلم منشورات   : البيضاء  الدار  الساوري.-  بوشعيب  وتقديم 
المغربي، 2017 (الدار البيضاء : دار القرويين) .- 1 مج. (184

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO0282.- ردمك 978-9954-9607-8-3

الرواية العربية - - تاريخ ونقد

813.009 2017-1560
فتنة اإلبداع والسؤال النقدي في تجربة زهور كرام [نص
مطبوع] / تقديم سعيد يقطين.- فاس : مقاربات، 2017.- 1 مج.

(216 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (دراسات)
إق 2017MO0781.- ردمك 978-9954-678-44-2

نقد

813.01 2017-1561
أعذري، جواد

من شدة الهول [نص مطبوع] : قصص قصيرة / جواد أعذري.-
[د.م.] : جمعية رتاج للتنمية والتواصل، 2017.- 1 مج. (65 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO4020.- ردمك 978-9954-99-690-4

قصص

813.01 2017-1562
اسماعيلي، يسرى

يسرى  / قصيرة  قصص   : مطبوع]  [نص  الليل  عاشقة 
اسماعيلي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (44 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO4230.- ردمك 9789954994801

قصص قصيرة

813.01 2017-1563
األزمي، البشير

البشير  / : قصص قصيرة جدا  أصيص األحالم [نص مطبوع] 
األزمي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (تطوان : الخليج العربي) .- 1

مج. (69 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2017MO0526.- ردمك 9789954395318
قصص قصيرة

813.01 2017-1564
التدالوي، عبد الرحيم (1958-....)

: قصص  As  if  it  happened مطبوع] =  [نص  كأنه حدث 
قصيرة جدا / عبد الرحيم التدالوي؛ عبير هالل.- [د.م.] : [د.ن.]،

2017.- 1 مج. (75 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 19 سم
إق 2017MO1294.- ردمك 9789954398708

قصص قصيرة

813.01 2017-1565
التكفاوي، عادل

ثالثي الظل [نص مطبوع] : قصص / عادل التكفاوي.- طنجة :
الراصد الوطني للنشر والقراءة، 2017 (طنجة : سليكي أخوين)

.- 1 مج. (82 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO0017.- ردمك 978-9954-668-24-5

القصة العربية القصيرة

813.01 2017-1566
الرموتي، حسن

أبو نواس مرشحا [نص مطبوع] : قصص / حسن الرموتي.-
فاس : مقاربات للنشر والصناعات الثقافية، 2017 (مطبعة وراقة
بالل).- 1 مج. (78 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (قصص)

إق 2017MO0502.- ردمك 978-9954-678-35-0
القصة العربية القصيرة

813.01 2017-1567
الروسان، مديحة

آن األوان [نص مطبوع] : قصص قصيرة جدا / مديحة الروسان.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الدار البيضاء : مطبعة دار القرويين) .- 1

مج. (79 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO1567.- ردمك 9789954146088

قصص قصيرة - - األدب العربي

813.01 2017-1568
السفياني، كريم

حكيم يبتلع الغيم [نص مطبوع] : قصص / كريم السفياني.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (87 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2016MO5205.- ردمك 9789954392348

قصص - - األدب العربي

813.01 2017-1569
الشرقاوي، نجاة

قطاف أنثى [نص مطبوع] : قصص / نجاة الشرقاوي.- [د.م.] :
جامعة المبدعين المغاربة، 2017.- 1 مج. (79 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO2814.- ردمك 978-9954-710-05-0

القصة العربية القصيرة

813.01 2017-1570
العاطفي، فريدة

فريدة  / قصصية  مجموعة   : مطبوع]  [نص  سفر...  على 
العاطفي.- طنجة : سليكي أخوين، 2017.- 1 مج. (71 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2017MO0614.- ردمك 978-9954-667-45-3 

القصة العربية القصيرة

813.01 2017-1571
العراف، أحمد (1952-....)

العراف.- نقطة نظام [نص مطبوع] : قصص قصيرة / أحمد 
.- 1 مج. : [د.ن.]، 2017 (فاس : مطبعة وراقة بالل)  [د.م.] 

باأللوان؛ 21 سم (100 ص.) : غالف مزيّن 
إق 2017MO5426.- ردمك 978-9954-9854-0-3
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القصة العربية القصيرة

813.01 2017-1572
الفحيلي، عبد الهادي

مثل تفاحة مقضومة [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / عبد
الهادي الفحيلي.- ط. 2.- بني مالل : دار فالية للطباعة والنشر
والتوزيع، 2017.- 1 مج. (84 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2017MO0499.- ردمك 9789954395264
القصة العربية

813.01 2017-1573
القدميري، رشيدة

رشيدة  / قصيرة  قصص   : مطبوع]  [نص  بالتقسيط  موت 
القدميري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : مطابع الرباط نت)

.- 1 مج. (79 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO3809.- ردمك 978-9954-99-421-4

القصة العربية القصيرة

813.01 2017-1574
القيشوري، عبد الكريم (1959-....)

مخاضات [نص مطبوع] : "خمسون أقصوصة مشاكسة" / عبد
الكريم القيشوري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : الكرامة) .-

1 مج. (40 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO0802.- ردمك 9789954654026

القصة العربية

813.01 2017-1575
المسعودي، بوشعيب (1957-....)

شذرات من حياتي [نص مطبوع] : شيء من الواقع وشيء من
الخيال : قصص قصيرة / بوشعيب المسعودي.- [د.م.] : [د.ن.]،

2017.- 1 مج. (79 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO3323.- ردمك 9789954731000

قصص قصيرة

813.01 2017-1576
اليزيدي، لبنى (1984-....)

شفير النوايا الحسنة [نص مطبوع] : قصص قصيرة جدا / لبنى
اليزيدي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (130 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO3320.- ردمك 9789954965689

قصص قصيرة

813.01 2017-1577
بالفقير، نور الدين

خلق اضطراري [نص مطبوع] : قصص قصيرة جدا / نور الدين
بالفقير.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (104 ص.) : غالف

باأللوان؛ 21 سم مزيّن 
إق 2017MO0539.- ردمك 9789954395370

قصص قصيرة

813.01 2017-1578
بدوي، تورية

نوتات عشق باردة [نص مطبوع] : قصص / تورية بدوي.- بركان
: منشورات ديهيا، 2017 (مطبعة نجمة الشرق).- 1 مج. (72

باأللوان؛ 20 سم ص.) : غالف مزيّن 
إق 2017MO0486.- ردمك 978-9954-39-518-9

القصة العربية القصيرة

813.01 2017-1579
برطال، حسن

ياليتني كنت غرابا [نص مطبوع] : قصص قصيرة جدا / حسن
: [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (105 ص.) : غالف برطال.- [د.م.] 

باأللوان؛ 21 سم مزيّن 
إق 2017MO3442.- ردمك 9789954992784

قصص قصيرة

813.01 2017-1580
بنحساين، محمد نور

مرايا متكسرة [نص مطبوع] : مجموعة قصص قصيرة جدا /
الثقافية، 2017 مكتبة سلمى   : تطوان  بنحساين.-  نور  محمد 
مزيّن غالف   : (75 ص.)  مج.   1  -. العربي)  الخليج   : (تطوان 

(81 (إبداعات، 2351-8545؛  21 سم.-  باأللوان؛ 
إق 2017MO3884.- ردمك 9789954728055

القصة العربية - - القصة القصيرة

813.01 2017-1581
بنمونة، الحسن

األشياء التي ينبغي لنا بيعها [نص مطبوع] : قصص وأشياء
أخرى / الحسن بنمونة.- الرباط : منشورات مقاربات، 2017.- 1

مج. (89 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2017MO0666.- ردمك 978-9954-678-41-1

القصة القصيرة

813.01 2017-1582
بوطاهر، سعيدة بوطاهر

سعيدة  / قصصية  مجموعة   : مطبوع]  [نص  قوارير..لكن 
بوطاهر.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرشيدية : مؤسسة الراوي

للتجارة والخدمات) .- 1 مج. (91 ص.)؛ 22 سم
إق 2017MO1860.- ردمك 978-9954-28-572-5

القصة العربية القصيرة

813.01 2017-1583
جدايني، محمد أمين

إرهاصات الجنون [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / محمد
أمين جدايني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (وجدة : مطبعة قرطبة) .-

1 مج. (80 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO3482.- ردمك 978-9954-9662-5-9

القصة العربية القصيرة

813.01 2017-1584
جليل، خيرة

[د.ن.]،  : [د.م.]  / خيرة جليل.-  [نص مطبوع]  زئير الصمت 
2017.- 1 مج. (174 ص.)؛ 21 سم

إق 2017MO4851.- ردمك 978-9954-99-897-7
القصة العربية القصيرة

813.01 2017-1585
جهيد، شداد

أبي دار   : الرباط  جهيد.-  / شداد  [نص مطبوع]  عشق خاص 
(100 ص.)؛ 24 سم مج.   1 رقراق، 2017.- 

إق 2017MO3361.- ردمك 9789954992340
القصة القصيرة - - المغرب

813.01 2017-1586
حدريوي، مصطفى

وداعا سانتا ماريا و قصص أخرى [نص مطبوع] : قصص /
حدريوي مصطفى.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (118 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2017MO3322.- ردمك 978-9954-710-08-1

القصة العربية - - المغرب

813.01 2017-1587
حسني، مبارك (1961-....)

مبارك  / قصيرة  : قصص  مطبوع]  [نص  الهامش  حبر على 
حسني.- [د.م.] : إديسيون بلوس، 2017 (الدار البيضاء : مطبعة
النجاح الجديدة) .- 1 مج. (77 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20

سم
إق 2017MO0318.- ردمك 978-9954-682-18-0

القصة العربية القصيرة

813.01 2017-1588
حفيان، محمد (1965-....)
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/ : قصة قصيرة  [نص مطبوع]  برغي على طريق زاكورة 
محمد حفيان.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الدار البيضاء : مطبعة
فردوس) .- 1 مج. (38 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2017MO2341.- ردمك 978-9954-28-741-5
القصة العربية القصيرة

813.01 2017-1589
ركاطة، حميد

جماليات القصة العربية القصيرة جدا [نص مطبوع]. الجزء
األول / حميد ركاطة.- [د.م.] : الموجة الثقافية، 2017.- 1 مج.

(273 ص.) : غالف مزين باأللوان
إق 2017MO1162.- ردمك 978-9954-39-796-1

القصة القصيرة

813.01 2017-1590
روضي، عبد الهادي

تماثالت [نص مطبوع] : قصص قصيرة / عبد الهادي روضي.-
[د.م.] : إديسيون بلوس، 2017.- 1 مج. (62 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 20 سم
إق 2017MO0820.- ردمك 9789954682296

قصص قصيرة

813.01 2017-1591
سمراني، عبد الحكيم

عصافير ال تغرد [نص مطبوع] : قصص قصيرة / عبد الحكيم
سمراني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : مطبعة طوب بريس)

.- 1 مج. (79 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO0877.- ردمك 9789954690482

قصص قصيرة

813.01 2017-1592
عبدالوي، ليلى

زوابع الصمت [نص مطبوع] : قصص / ليلى عبدالوي.- فاس :
مقاربات للنشر والصناعات الثقافية، 2017.- 1 مج. (80 ص.)؛

21 سم.- (إبداع)
إق 2017MO4169.- ردمك 9789954678817

األدب العربي - - القصة القصيرة

813.01 2017-1593
عماري، خديجة

الفوتوغرافية [نص مطبوع] : صور قصصية / خديجة عماري.-
الرباط : منشورات رابطة كاتبات المغرب دار التوحيدي، 2017
(مطابع الرباط نت).- 1 مج. (103 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2017MO0363.- ردمك 978-9954-39-473-1

القصة العربية القصيرة

813.01 2017-1594
غرناط، محمد (2017-1953)

مرايا الغريب [نص مطبوع] : قصص قصيرة / محمد غرناط.-
الرباط : دار األمان، 2017 (مطبعة األمنية).- 1 مج. (117 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO1298.- ردمك 978-9954-9674-2-3

القصة العربية القصيرة

813.01 2017-1595
كمالي، نجيب مصطفى

حين أكبر [نص مطبوع] : أول مؤلف تفاعلي لألطفال في العالم
بتقنية الواقع المعزز / نجيب مصطفى كمالي.- العربي مدعوم 
الرباط : دار القلم، 2017.- 1 مج. (32 ص.)؛ 17 سم.- (قصص

تفاعلية لألطفال؛ 1)
إق 2017MO3181.- ردمك 978-9954-99-174-9

قصص األطفال

813.01 2017-1596

لغمامي، إكرام
صوبريميسا [نص مطبوع] : قصص قصيرة / إكرام لغمامي.-
الرباط : منشورات مرسم، 2017 (مطبعة أبو رقراق).- 1 مج.

(55 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO0342.- ردمك 978-9954-21-481-7

القصة العربية القصيرة

813.01 2017-1597
لغويبي، محمد

الملكوت [نص مطبوع] : قصص قصيرة / محمد لغويبي.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2017 (القنيطرة : المطبعة السريعة) .- 1 مج. (92

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO3135.- ردمك 978-9954-99-149-7

القصة العربية القصيرة

813.01 2017-1598
ماهل، عبد اإلله

وكان المتهم آخر من تكلم [نص مطبوع] : قصة قصيرة / عبد
اإلله ماهل.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (مكناس : مطبعة سجلماسة)

.- 1 مج. (37 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO0027.- ردمك 978-9954-39-349-9

القصة العربية القصيرة

813.01 2017-1599
مديوني، عبد الحفيظ (1952-....)

أغراب الديار [نص مطبوع] : قصص / عبد الحفيظ مديوني.-
[د.م.] : ديهيا، 2017 (بركان : تريفة) .- 1 مج. (96 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2017MO0554.- ردمك 9789954395455

القصة العربية

813.01 2017-1600
مزهار، حسن

/ حسن قصيرة  : قصص  مطبوع]  [نص  أيام من زمن عاق 
مزهار.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الدار البيضاء : مطبعة صناعة
الكتاب) .- 1 مج. (151 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2017MO0096.- ردمك 978-9954-595-09-1
القصة العربية القصيرة

813.01 2017-1601
موزون، سعيد

/ سعيد : قصص  [نص مطبوع]  النخلة  أيتها  أنت  أنت  هل 
موزون.- [بني مالل] : مؤسسة الموجة الثقافية، 2017.- 1 مج.

(60 ص.) : غالف مزين؛ 20 سم
إق 2017MO1169.- ردمك 978-9954-39-8-3-6

القصص العربية - - المغرب

813.01 2017-1602
هبهوب، محمد

مجموعة قصص  : مطبوع]  [نص  والمساء  الصباح  حكايات 
لألطفال / بقلم محمد هبهوب.- [د.م.] : [محمد هبهوب]، 2017

(القنيطرة : المطبعة السريعة) .- 1 مج. (126 ص.)؛ 19 سم
إق 2017MO0313.- ردمك 978-9954-39-458-8

قصص األطفال

813.02 2017-1603
البقالي القاسمي، بهيجة

مناديل آدمية [نص مطبوع] : قصص قصيرة جدا / بهيجة البقالي
القاسمي.- طنجة : سليكي أخوين، 2017.- 1 مج . (82ص. ) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO5269.- ردمك 978-9954-667-32-3

القصة العربية القصيرة

813.02 2017-1604
السالمي، مبروك

الببليوغرافيا الوطنية المغربية 2017

113



160

أقاح بال مساحيق [نص مطبوع] : نصوص قصيرة جدا / مبروك
السالمي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : مطابع الرباط نت) .-

1 مج . (96 ص. )؛ 21 سم
إق 2017MO4732.- ردمك 978-9954-99-855-7

القصة العربية القصيرة

813.02 2017-1605
السعداني، مبارك

مبارك  / جدا  قصيرة  قصص   : مطبوع]  [نص  المرايا  ضحك 
السعداني.- [د.م.] : منشورات حمداوي الثقافية، 2017 (تطوان :
مطبعة الخليج العربي) .- 1 مج. (68 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

22 سم
إق 2017MO5091.- ردمك 978-9954-743-09-6

القصة العربية القصيرة

813.02 2017-1606
الكتاني، عبد الكريم

مدام فينيس [نص مطبوع] : قصص قصيرة جدا / عبد الكريم
الكتاني.- الرباط : دار أبي رقراق، 2017.- 1 مج. (109 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO0452.- ردمك 978-9954-1-9621-2

القصة العربية القصيرة

813.02 2017-1607
الماعزي، عز الدين

األقزام يكبرون بسرعة [نص مطبوع] : قصص قصيرة جدا /
عز الدين الماعزي.- [د.م.] : مؤسسة الموجة الثقافية، 2017.- 1

مج. (75 ص.)
إق 2017MO1166.- ردمك 97-000008-9954-39-800-5

قصص

813.02 2017-1608
بوزمور، عبد السالم

جراب الخيبات [نص مطبوع] : قصص قصيرة جدا / عبد السالم
بوزمور.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (تطوان : مطبعة الخليج العربي)

.- 1 مج. (78 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO0610.- ردمك 978-9954-39-574-5

القصة العربية القصيرة

813.02 2017-1609
تنافعت، رضا (1989-....)

رضا  / قصصية  مجموعة   : مطبوع]  [نص  العتمة  في  حب 
تنافعت.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1

مج. (137 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO2473.- ردمك 978-9954-667-90-3

القصة العربية القصيرة

813.02 2017-1610
زروال، عبد الله

كلمات كالكلمات [نص مطبوع] : قصص قصيرة جدا / عبد الله
الثقافية، 2017.- 1 مج. (87 : مكتبة سلمى  تطوان  زروال.- 

الثقافية؛ 73) (إبداعات مكتبة سلمى  ص.)؛ 22 سم.- 
إق 2017MO4497.- ردمك 978-9954-728-08-6

القصة العربية القصيرة

813.02 2017-1611
قرى، حسن

نحيب ميت [نص مطبوع] : قصص قصيرة / حسن قرى.- الرباط
: مرسم، 2017.- 1 مج. (93 ص.)؛ 21 سم.- (كنانيش مراكش؛

(6
إق 2017MO1619.- ردمك 978-9954-28-485-8

القصة العربية القصيرة

813.02 2017-1612
كليتي، المصطفى

فقط [نص مطبوع] : قصصيصات / المصطفى كليتي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (192 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO1979.- ردمك 9789954667781

القصة العربية

813.03 2017-1613
آيت أعريان، أحمد (1952-....)

هوامش الصمت [نص مطبوع] : رواية / أحمد أيت أعريان.-
الدار البيضاء؛ بيروت : المركز الثقافي العربي، 2017.- 1 مج.

(138 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2017MO3508.- ردمك 978-9981-72-044-2

الرواية العربية

813.03 2017-1614
أشقرا، عثمان (1951-....)

الجامع والمرسيدس [نص مطبوع] : رواية / عثمان أشقرا.-
فاس : دار مابعد الحداثة، إق 2017.- 1 مج. (93 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
إق 2017MO1484.- ردمك 978-9954-39-971-2

القصة العربية - - الرواية

813.03 2017-1615
أعذري، جواد

ضجيج الجسد [نص مطبوع] : رواية / جواد أعذري؛ تقديم عبد
المجيد تنداوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (بركان : مطبعة نجمة
الشرق) .- 1 مج. (136 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم

إق 2017MO0597.- ردمك 9789954395684
رواية

813.03 2017-1616
أعراب، رشيد

: [د.م.]  أعراب.-  / رشيد  رواية   : [نص مطبوع]  األيام دول 
[د.ن.]، 2017 (بركان : نجمة الشرق) .- 1 مج. (199 ص.)؛ 20

سم
إق 2017MO2572.- ردمك 9789954288122

الرواية العربية

813.03 2017-1617
أعراب، رشيد

على درب الحلم [نص مطبوع] : رواية / رشيد أعراب.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017 (بركان : نجمة الشرق) .- 1 مج. (198 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2016MO5361.- ردمك 9789954393031

الرواية العربية

813.03 2017-1618
أفيالل، علي (1934-….)

رقصات الدمع [نص مطبوع] : رواية / علي أفيالل.- [د.م.] :
[علي أفيالل]، 2017 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1

مج. (175 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO0733.- ردمك 978-9954-39-622-3

الرواية العربية

813.03 2017-1619
أوتنيل، عادل (1977-....)

اللصيلصون في قصر المتعة [نص مطبوع] : رواية / عادل
البيضاء : أفريقيا الشرق، 2017.- 1 مج. (124 الدار  أوتنيل.- 

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2017MO0639.- ردمك 978-9954-685-18-1

الرواية العربية

813.03 2017-1620
أوعلي، يونس
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دار  : أكادير  يونس.-  أوعلي   / مطبوع]  [نص  روح  بال  جسد 
العرفان، 2017 (أكادير : قرطبة) .- 1 مج. (121 ص.)؛ 21 سم

إق 2017MO3980.- ردمك 9789954746035
الرواية العربية

813.03 2017-1621
إغالن، حسن (1961-....)

سيدة العتمات [نص مطبوع] : رواية / حسن إغالن.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (107 ص.)؛ 22

سم
إق 2017MO0616.- ردمك 978-9954-667-47-7

األدب العربي - - الرواية

813.03 2017-1622
إمامي، حسن

إمامي.- / حسن  رواية   : [نص مطبوع]  الريح  ديالر..شرفة 
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (فاس : وراقة بالل) .- 1 مج. (151 ص.)؛

21 سم
إق 2017MO4625.- ردمك 9789954997895

الرواية العربية

813.03 2017-1623
إمامي، حسن

زهرة النرجس [نص مطبوع] : رواية / حسن إمامي.- [د.م.] :
[حسن إمامي]، 2017.- 1 مج. (172 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2017MO4624.- ردمك 9789954997888

الرواية العربية

813.03 2017-1624
إيدالحاج، عبد الوهاب

الوهاب عبد   / رواية   : مطبوع]  [نص  يساري  اخر  مذكرات 
إيدالحاج.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (تطوان : الخليج العربي) .- 1

مج. (147 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO0157.- ردمك 978-9954-39-393-2

الرواية العربية

813.03 2017-1625
اإلسماعيلي، حليمة (1972-....)

رجال العتمة [نص مطبوع] : رواية / حليمة اإلسماعيلي.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2017 (مراكش : مطبعة مراكش) .- 1 مج. (234 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO0514.- ردمك 978-9954-39-529-5

الرواية العربية

813.03 2017-1626
الباعقيلي، حسن

عبلة لم تمت [نص مطبوع] : رواية / حسن الباعقيلي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017.- 1 مج. (107 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2017MO3421.- ردمك 9789954968068

رواية

813.03 2017-1627
البريني، محمد (1943-....)

: [د.م.]  البريني.-  محمد   / رواية   : مطبوع]  [نص  الطاحونة 
.- 1 مج. المغربية)  النشر  دار   : البيضاء  (الدار  [د.ن.]، 2017 

(269 ص.)؛ 22 سم
إق 2017MO1717.- ردمك 9789954285244

الرواية العربية

813.03 2017-1628
البوعزاوي، خديجة

شعرية المدينة [نص مطبوع] : طنجة في الرواية المغربية :
دراسة / خديجة البوعزاوي.- طنجة : سليكي أخوين، 2017.- 1

مج. (197 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO4242.- ردمك 9789954667200

الرواية المغربية

813.03 2017-1629
التازي، محمد عز الدين (1948-....)

عيوشة [نص مطبوع] : رواية للفتيان / محمد عز الدين التازي.-
تطوان : منشورات باب الحكمة، 2017.- 1 مج. (71 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO3332.- ردمك 9789954568675

رواية

813.03 2017-1630
التازي، محمد عز الدين (1948-....)

الدين عز  محمد   / رواية   : مطبوع]  [نص  الحلم  يشبه  فيما 
التازي.- الدار البيضاء : المركز الثقافي العربي، 2017.- 1 مج.

(368 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO3857.- ردمك 978-9981-72-046-6

رواية

813.03 2017-1631
التازي، محمد عز الدين (1948-....)

قالت لي فاس [نص مطبوع] : رواية / محمد عز الدين التازي.-
تطوان : منشورات باب الحكمة، 2017.- 1 مج. (233 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO5037.- ردمك 9789954568699

رواية

813.03 2017-1632
الجباري، محمد العربي (1961-....)

ربيع األقالم [نص مطبوع] : رواية / محمد العربي الجباري.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : دار القلم) .- 1 مج. (150 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2017MO0495.- ردمك 978-9954-39-522-6

الرواية العربية

813.03 2017-1633
الجرتيني، مصطفى

صوت البوم [نص مطبوع] : رواية / مصطفى الجرتيني.- [بني
مالل] : مؤسسة الموجة الثقافية، 2017.- 1 مج. (104 ص.) :

غالف مزين؛ 19 سم
إق 2017MO1164.- ردمك 978-9954-39-798-5

الرواية العربية

813.03 2017-1634
الجموسي، عبد القادر (1969-....)

كيف نحلم بلندن [نص مطبوع] : رواية : على خطى توماس
إليوت / عبد القادر الجموسي.- الدار البيضاء : المركز الثقافي
العربي، 2017.- 1 مج. (143 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2017MO3509.- ردمك 9789981720459

رواية

813.03 2017-1635
الحسني، مصطفى

الحسني.- / مصطفى  رواية   : [نص مطبوع]  الموت والحياة 
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (تطوان : الخليج العربي) .- 1 مج. (273

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO0276.- ردمك 9789954965641

الرواية العربية

813.03 2017-1636
الحمدوشي، عبد االله
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قصة حب بوليسية [نص مطبوع] : الحنش : رواية / عبد اإلله
الحمدوشي.- الرباط : منشورات دار التوحيدي، 2017.- 1 مج.

(207 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO2561.- ردمك 9789954660423

رواية

813.03 2017-1637
الدامون، البشير

زهرة الجبال الصماء [نص مطبوع] : رواية / البشير الدامون.-
الدارالبيضاء؛ بيروت : المركز الثقافي العربي، 2017.- 1 مج.

(188 ص.)؛ 22 سم
إق 2017MO3859.- ردمك 9789981720480

الرواية العربية

813.03 2017-1638
الدويمي، محمد

جرادة...بقايا أيام متمردة... [نص مطبوع] : رواية / محمد
الدويمي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (مطبعة البصمة الرقمية).- 1

مج. (118 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2017MO4978.- ردمك 978-9954-99-947-9

الرواية العربية

813.03 2017-1639
الراشدي، عبد العزيز (1978-....)

مطبخ الحب [نص مطبوع] : رواية / عبد العزيز الراشدي؛ مقدمة
سعيد يقطين.- الرباط : منشورات الزمن، 2017.- 1 مج. (236
ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17 سم.- (سلسلة روايات الزمن؛

(25
إق 2017MO0829.- ردمك 978-9954-516-87-4

الرواية العربية

813.03 2017-1640
الرجراجي، عبد الجليل

اإلفادة فيها  اجتماعية  رواية   : مطبوع]  [نص  وأسرار  مسار 
واإلمتاع والمفاجئة / عبد الجليل الرجراجي.- [د.م.] : [عبد الجليل

الرجراجي]، 2017.- 1 مج. (112 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO0381.- ردمك 9789954394793

الرواية العربية

813.03 2017-1641
الزرزاي، يحيى

يحيي  / رواية   : مطبوع]  [نص  الكاملة)  (القصة  المعتصم 
الزرزاي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (87 ص.)؛ 21 سم

إق 2017MO1739.- ردمك 978-9954-9449-4-3
الرواية العربية

813.03 2017-1642
الزيراوي، بوشعيب دواح

كريستينا [نص مطبوع] : رواية = Cristina / بوشعيب دواح
الزيراوي.- الرباط : دار الوطن، 2017.- 1 مج. (113 ص.)؛ 21

سم
إق 2017MO0598.- ردمك 9789954648247

الرواية العربية

813.03 2017-1643
الشرقاوي، سعيد

الشرقاوي.- سعيد   / رواية   : مطبوع]  [نص  والجليد  الواحة 
الرباط : دار األمان، 2017 (الرباط : األمنية) .- 1 مج. (128

ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO3869.- ردمك 9789954723036

الرواية العربية

813.03 2017-1644
الصقلي، عبد الرحمن

الحياة في باسو [نص مطبوع] : رواية / عبد الرحمن الصقلي.-
مزيّن غالف   : ص.)   323) مج.   1  -.2017 [د.ن.]،   : [د.م.] 

سم  21 باأللوان؛ 
إق 2017MO5531 $z 2017MO0506.- ردمك -978-9920-32-111

2 $z 9789954634790
رواية

813.03 2017-1645
الطاهيري، أحمد

األعمال الكاملة . 2، موناستير تومليلين- دار الحوت- فندق
[أحمد  : [د.م.]  الطاهيري.-  أحمد   / مطبوع]  [نص  فرانو 
الطاهيري]، 2017 (مكناس : مطبعة سجلماسة) .- 1 مج. (163

ص.)؛ 22 سم.- (سلسلة الوجه المضحك)
إق 2017MO3554.- ردمك 978-9954-99-309-5

األدب العربي - - الرواية - - المغرب

813.03 2017-1646
الطنطاوي، خديجة

سر الزاوية [نص مطبوع] : رواية / خديجة الطنطاوي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017 (الرباط : مطبعة طوب بريس) .- 1 مج. (122

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO0834.- ردمك 9789954690468

رواية

813.03 2017-1647
العمري، راضية

العمري.- راضية   / رواية   : [نص مطبوع]  الحلم والدم  مدن 
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (101

ص.)؛ 22 سم
إق 2017MO3154.- ردمك 978-9954-722-05-3

األدب العربي - - الرواية

813.03 2017-1648
الغازي، أحمد

الغازي.- أحمد   / رواية   : [نص مطبوع]  الصنوبر  جرم تحت 
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (168

ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO1507.- ردمك 9789954667729

الرواية العربية

813.03 2017-1649
الفياللي، عبد الكريم (1969-....)

أخاديد [نص مطبوع] : رواية / عبد الكريم الفياللي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017 (بركان : نجمة الشرق) .- 1 مج. (191 ص.)؛ 20

سم
إق 2017MO0778.- ردمك 9789954396421

الرواية العربية

813.03 2017-1650
القصابي، محمد

بأي ذنب قتلت [نص مطبوع] : رواية / محمد القصابي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (70 ص.)؛

21 سم
إق 2017MO1233.- ردمك 9789954398425

الرواية العربية

813.03 2017-1651
الكناب، مصطفى

فرصة أخيرة [نص مطبوع] : رواية / مصطفى الكناب.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017.- 1 مج. (90 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2017MO0580.- ردمك 978-9954-39-559-2
رواية

813.03 2017-1652
الكوني الجديدي، حسن
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Zadiq or the city = [نص مطبوع] صادق أو مدينة الخالص
[د.ن.]،  : [د.م.]  الجديدي.-  الكوني  حسن   /  of  Salvation
24 سم باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (278 ص.)  مج.   1  -.2017

إق 2017MO4574.- ردمك 9789954997635
الرواية العربية

813.03 2017-1653
المخلوفي، أحمد

شعلة ابن رشد [نص مطبوع] : رواية / أحمد المخلوفي.- تطوان
: مكتبة سلمى الثقافية، 2017.- 1 مج. (354 ص.)؛ 22 سم

إق 2017MO4203.- ردمك 978-9954-728-07-8
الرواية العربية

813.03 2017-1654
المددي، وئام

الدارالبيضاء؛ المددي.-  وئام   / : رواية  الغجرية [نص مطبوع] 
بيروت : المركز الثقافي العربي، 2017.- 1 مج. (224 ص.)؛ 21

سم
إق 2016MO5244.- ردمك 9789954965719

الرواية العربية

813.03 2017-1655
المرابط، سكينة

مسك الحرام [نص مطبوع] : رواية / سكينة المرابط.- الرباط :
منشورات رابطة كاتبات المغرب دار التوحيدي، 2017 (مطابع
الرباط نت).- 1 مج. (136 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2017MO0365.- ردمك 978-9954-39-475-5
الرواية العربية

813.03 2017-1656
المعطاوي، المصطفى (1973-....)

المصطفى  / رواية   : مطبوع]  [نص  الجنوب  مالئكة  آخر 
المعطاوي.- العيون؛ مراكش : جمعية النجاح للتنمية اإلجتماعية
مؤسسة آفاق، 2017.- 1 مج. (208 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2017MO2124.- ردمك 978-9954-715-02-4

الرواية العربية

813.03 2017-1657
الموريف، عمر (1983-....)

قبيلة الضباب [نص مطبوع] : رواية / عمر الموريف.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (120 ص.)؛

20 سم
إق 2017MO1663.- ردمك 9789954920596

الرواية العربية

813.03 2017-1658
الناصري، محمد الرشيد (1970-....)

رحلة اليتم، عبق األنثى واستعادة الجسد [نص مطبوع] :
رواية / محمد الرشيد الناصري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (تنغير :
مطبعة أسامر) .- 1 مج. (119 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2017MO2089.- ردمك 978-9954-28-667-8

الرواية العربية

813.03 2017-1659
الهامشي البليغيثي التلمساني، آسية

أقدس قربان على مذبح تحرير فلسطين [نص مطبوع] :
رواية ثنائية. الجزء الثاني / آسية الهامشي البليغيثي التلمساني.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : المعارف الجديدة) .- 1 مج.

(184 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO1633.- ردمك 9789954284902

الرواية العربية

813.03 2017-1660

الهروش، بشرى
ألوان القدر [نص مطبوع] : رواية / بشرى الهروش.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (85 ص.)؛

21 سم
إق 2017MO3744.- ردمك 9789954993873

الرواية العربية

813.03 2017-1661
الوزاني، عبد الجليل

متاهات الشاطئ األزرق [نص مطبوع] : رواية / عبد الجليل
الوزاني التهامي.- الدارالبيضاء : المركز الثقافي العربي، 2017.-

1 مج. (158 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2017MO3858.- ردمك 978-9981-72-047-3

الرواية العربية

813.03 2017-1662
برشيد، عبد الكريم

عيشة قنديشة [نص مطبوع] : أو الجنية التي أرادت أن تصبح
إنسية / عبد الكريم برشيد.- [د.م.] : إيديسوفت، 2017 (النجاح

الجديدة).- 1 مج. (95 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO4607.- ردمك 978-9954-0-7264-6

الرواية العربية

813.03 2017-1663
بركي، حميد

كراسي فارغة [نص مطبوع] : رواية / حميد بركي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017 (مكناس : مطبعة سجلماسة) .- 1 مج. (62 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO4195.- ردمك 978-9954-99-456-6

الرواية العربية

813.03 2017-1664
برهومة، موسى

حتى مطلع الشغف [نص مطبوع] : رواية / موسى برهومة.-
الدار البيضاء : المركز الثقافي للكتاب، 2017.- 1 مج. (176 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2017MO2532.- ردمك 978-9954-705-01-8

رواية

813.03 2017-1665
بزاز، عبد النبي

هل سأعود يوما؟ (فصول من حياة مهاجر) [نص مطبوع] :
رواية / عبد النبي بزاز.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (مكناس : مطبعة

البوغاز) .- 1 مج. (117 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 19 سم
إق 2017MO0161.- ردمك 978-9954-39-396-3

الرواية العربية

813.03 2017-1666
بن الوليد، يحيى

فوق عش العقل [نص مطبوع] : رواية / يحيى بن الوليد.- الدار
البيضاء : المركز الثقافي العربي، 2017.- 1 مج. (352 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2017MO3475.- ردمك 978-9981-72-040-4

الرواية العربية

813.03 2017-1667
بن جلون، الطاهر (1944-....)

بنجلون؛ ترجمة الطاهر   / : رواية  زواج المتعة [نص مطبوع] 
محمد المزديوي.- الدار البيضاء؛ بيروت : المركز الثقافي العربي،

2017.- 1 مج. (237 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO0311.- ردمك 978-9981-72-036-7

الرواية

813.03 2017-1668
بن رحال، منير (1979-....)

الببليوغرافيا الوطنية المغربية 2017

117



164

شمال الروح...يزهر ربيع آخر [نص مطبوع] : رواية / منير بن
رحال.- الرباط : منشورات مرسم، 2017 (مطبعة أبو رقراق).- 1

مج. (87 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO0343.- ردمك 978-9954-21-482-4

الرواية العربية

813.03 2017-1669
بن عدي، رشيد

الهروب [نص مطبوع] : رواية / رشيد بن عدي.- الرباط : دار
األمان، 2017 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (191 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO0588.- ردمك 9789954638965

رواية

813.03 2017-1670
بنجدي، محمد

أحالم البوح [نص مطبوع] : رواية. الجزء األول / محمد بنجدي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (أكادير : طباعة ونشر سوس) .- 1 مج.

(272 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO2801.- ردمك 978-9954-28-912-9

الرواية العربية

813.03 2017-1671
بنسعيد العلوي، سعيد

سبع ليال وثمانية أيام [نص مطبوع] : رواية / سعيد بنسعيد
العلوي.- الدارالبيضاء : المركز الثقافي العربي، 2017.- 1 مج.

(205 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO3476.- ردمك 978-9981-72-041-1

الرواية العربية

813.03 2017-1672
بنعالل، ج.

يتيم العشى [نص مطبوع] : رواية / ج. بنعالل.- [د.م.] : [د.ن.]،
2017.- 1 مج. (88 ص.)؛ 21 سم

إق 2017MO4837.- ردمك 9789954998908
الرواية العربية

813.03 2017-1673
بوقطى، بالل

شظايا من ثياب الذاكرة [نص مطبوع] : رواية / بالل بوقطى.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (99 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

20 سم
إق 2017MO4821.- ردمك 9789954998854

رواية

813.03 2017-1674
بولعيش، خلود

غفران [نص مطبوع] : رواية / خلود بولعيش.- [د.م.] : [د.ن.]،
2017.- 1 مج. (187 ص.)؛ 21 سم

إق 2017MO4198.- ردمك 9789954994597
الرواية العربية

813.03 2017-1675
بوهدا، يحضيه

رحيل بال وداع [نص مطبوع] : رواية / يحضيه بوهدا.- مراكش :
مؤسسة آفاق للدراسات والنشر، 2017.- 1 مج. (164 ص.)؛ 22

سم
إق 2016MO5183.- ردمك 978-9954-1-4605-7

الرواية العربية - - المغرب

813.03 2017-1676
جعفري، عبد السالم

أنين الجدران [نص مطبوع] : رواية / عبد السالم جعفري.- [بني
مالل] : مؤسسة الموجة الثقافية، 2017.- 1 مج. (138 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 19 سم

إق 2017MO1212.- ردمك 978-9954-39-827-2
الرواية العربية

813.03 2017-1677
حاجوي، عبد العزيز

العزيز عبد   / رواية   : مطبوع]  [نص  المقبرة 81  بلوك 12 
حاجوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (60 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO2646.- ردمك 9789954288436

رواية

813.03 2017-1678
حريفي، جمال الدين

الدين حريفي.- / جمال  رواية   : [نص مطبوع]  المنازل  وجع 
تمارة : كلمات للنشر، 2017.- 1 مج. (198 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO1152.- ردمك 978-9954-555-92-7

الرواية العربية

813.03 2017-1679
حماني، التوفيق

فقاعات ضاحكة [نص مطبوع] : نص قصصي / التوفيق حماني.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (149 ص.)؛ 21 سم

إق 2017MO3037.- ردمك 9789954593370
القصة العربية

813.03 2017-1680
حمدوشي، ميلودي (1947-....)

ميلودي  / بوليسية  رواية   : مطبوع]  [نص  دم  من  دموع 
حمدوشي.- ط. 2.- [د.م.] : منشورات عكاظ، 2017.- 1 مج.

(86 ص.)؛ 20 سم
إق 1999MO0528.- ردمك 9981-45-046-4

القصة العربية

813.03 2017-1681
حمالوي، فاطمة الزهراء

السرد عبر النوعي في الرواية المغربية الحديثة [نص
: مقاربات الزهراء حمالوي.- فاس  / فاطمة  : دراسة  مطبوع] 
الثقافية، 2017.- 1 مج. (70 ص.) : غالف للنشر والصناعات 

باأللوان؛ 21 سم مزيّن 
إق 2016MO4622.- ردمك 9789954678138

الرواية المغربية - - السرد

813.03 2017-1682
حميدان، زياد

إشراق العشق [نص مطبوع] : رواية / زياد حميدان.- الرباط؛
عمان : الحلبي دار غيداء، 2017.- 1 مج. (102 ص.)؛ 22 سم

إق 2017MO3345.- ردمك 9789954731017
الرواية العربية

813.03 2017-1683
دحمان، عبد الرحمان

الفحام [نص مطبوع] / عبد الرحمان دحمان.- [د.م.] : [د.ن.]،
2017.- 1 مج. (38 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2017MO0596.- ردمك 978-9954-39-567-7
الرواية العربية

813.03 2017-1684
رجاء في الله، محمد

زمن قصبة هدراش [نص مطبوع] : رواية / لمحمد رجاء في
الله.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (71 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 20 سم
إق 2017MO1255.- ردمك 9789954398586

رواية - - األدب العربي

813.03 2017-1685
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رجاء في الله، محمد
سوق..الغش.. [نص مطبوع] : رواية / محمد رجاء في الله.- ط.

7.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (73 ص.)؛ 20 سم
إق 2017MO2682.- ردمك 9789954288641

الرواية العربية

813.03 2017-1686
رفيق، محمد

علبة األقنعة [نص مطبوع] : رواية / محمد رفيق.- بني مالل :
فالية، 2017.- 1 مج. (188 ص.)؛ 21 سم.- (إبداعات أدبية)

إق 2017MO2510.- ردمك 9789954667941
الرواية العربية

813.03 2017-1687
رياض، حسن (1968-....)

أسفار يعقوب األربعة [نص مطبوع] : رواية / حسن رياض.-
الدار البيضاء؛ بيروت : المركز الثقافي العربي، 2017.- 1 مج.

(141 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2017MO3488.- ردمك 978-9981-72-043-5

الرواية العربية

813.03 2017-1688
زاوي، عبد القادر

أحالم دافئة [نص مطبوع] : رواية / عبد القادر زاوي.- [د.م.] :
[د.ن.]، إق 2017 (الدارالبيضاء : مطبعة دار النشر المغربية) .- 1

مج. (126 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.
إق 2017MO4750.- ردمك 97-000008-9954-99-858-8

األدب العربي الرواية

813.03 2017-1689
سكيني، وجدان

النجوم جميلة..فقط من بعيد [نص مطبوع] : رواية / وجدان
سكيني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (215 ص.)؛ 21 سم

إق 2017MO2918.- ردمك 9789954990575
الرواية العربية

813.03 2017-1690
سليماني، ليلى

أغنية هادئة [نص مطبوع] : رواية / ليلى سليماني؛ ترجمة محمد
التهامي العماري.- الدار البيضاء؛ بيروت : المركز الثقافي العربي،

2017.- 1 مج. (222 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO0277.- ردمك 978-9981-72-035-0

الرواية المغربية

813.03 2017-1691
سوسان، محمد سعيد

حي بن يقظان؛ قصة اإلنسان األول [نص مطبوع] : عن
الفيلسوف العربي ابن طفيل / محمد سعيد سوسان.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017 (القنيطرة : المطبعة السريعة) .- 1 مج. (28-40

ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO0996.- ردمك 978-9981-869-25-7

األدب العربي - - القصة العربية

813.03 2017-1692
سوسان، محمد سعيد

قزح [نص مطبوع] : حورية السماء الصغيرة : رواية لليافعين /
الثالثة.- الطبعة  بنجلون.-  العربي  تقديم  محمد سعيد سوسان؛ 
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (القنيطرة : المطبعة السريعة) .- 1 مج.

(132 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2017MO2614.- ردمك 9789981869264

رواية

813.03 2017-1693
شبعة الحضري، يوسف

الشريفة [نص مطبوع] : رواية / يوسف شبعة الحضري.- طنجة :
سليكي أخوين، 2017.- 1 مج. (197 ص.)؛ 21 سم

إق 2017MO0731.- ردمك 978-9954-667-48-4
الرواية العربية

813.03 2017-1694
شكر، أحمد

أحالم أصغر [نص مطبوع] : مقاالت أخرى في القراءة والكتابة
والوضع الثقافي / أحمد شكر.- الرباط : وزارة الثقافة واالتصال،

2017.- 1 مج. (92 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO1170.- ردمك 978-9954-39-804-3

القصة العربية

813.03 2017-1695
شكري، فاطمة

الناجي من الطوفان [نص مطبوع] : قصة / فاطمة شكري,
أحمد الشيحي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (60 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 17 سم
إق 2017MO2028.- ردمك 978-9954-28-636-4

القصة العربية

813.03 2017-1696
شهيدي، سمية

أسرار العمة ليزا [نص مطبوع] : بداية كشف األسرار : رواية /
سمية شهيدي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : مطبعة وراقة

الريشة) .- 1 مج. (98 ص.)؛ 22 سم
إق 2017MO5301.- ردمك 978-9954-9807-0-5

الرواية

813.03 2017-1697
صالح، سارة

: [د.م.]  صالح.-  سارة   / رواية   : مطبوع]  [نص  أبكم  صوت 
[د.ن.]، 2017.- 1 مج. (102 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2017MO1015.- ردمك 9789954397435

رواية

813.03 2017-1698
صفور، رمضان

نسائم الحياة [نص مطبوع] : رواية / رمضان صفور.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017 (مكناس : سجلماسة) .- 1 مج . (89ص. )؛ 21

سم
إق 2017MO0927.- ردمك 9789954396933

الرواية العربية

813.03 2017-1699
طعام، عبد المجيد

هناك خطأ ما..!! [نص مطبوع] : قصص / عبد المجيد طعام.-
فاس : مقاربات للنشر والصناعات الثقافية، 2017.- 1 مج. (109

ص.)؛ 20 سم.- (إبداع)
إق 2017MO1761.- ردمك 9789954678589

القصة العربية

813.03 2017-1700
عدادي، المداني

طائر الوروار [نص مطبوع] : رواية عن حياة الفنان الكبير أحمد
قرفلة / المداني عدادي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (فاس : أنفو

برانت) .- 1 مج. (192 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO5157.- ردمك 9789954975909

الرواية العربية

813.03 2017-1701
عروي، علي
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مرافئ األمل [نص مطبوع] : (رواية) / علي عروي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017 (القنيطرة : المطبعة السريعة) .- 1 مج. (122

ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO0386.- ردمك 9789954394847

الرواية العربية

813.03 2017-1702
عناني، محمد (1939-...)

كرمة الصبار [نص مطبوع] : رواية / محمد عناني.- الرباط : دار
أبي رقراق، 2017.- 1 مج. (437 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2017MO2022.- ردمك 978-9954-28-635-7

الرواية العربية

813.03 2017-1703
فزازي، عبد السالم

: رواية / عبد حين تبكيك أوجاع الوطن..!! [نص مطبوع] 
السالم فزازي.- أكادير : مركز القصبة، 2017 (آدم للنشر).- 1

مج. (232 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO0483.- ردمك 9789954963456

الرواية العربية

813.03 2017-1704
كلفاع، عتيقة

كلفاع.- عتيقة   / رواية   : [نص مطبوع]  الخيل  بريق سنابك 
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : طوب بريس) .- 1 مج. (168

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO2886.- ردمك 9789954690765

رواية

813.03 2017-1705
كونديرا، ميالن (1929-....)

فن الرواية [نص مطبوع] : بحث / ميالن كونديرا؛ ترجمة خالد
بلقاسم.- الدار البيضاء؛ بيروت : المركز الثقافي العربي، 2017.-

1 مج. (189 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2017MO1508.- ردمك 978-9981-72-037-4

الرواية - - بحث

813.03 2017-1706
لهي، ثريا

روايات من ضفاف النيل [نص مطبوع] / ثريا لهي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (127 ص.)؛ 24

سم
إق 2017MO2896.- ردمك 9789954722022

الرواية العربية

813.03 2017-1707
مادون، محمد

: وهج التراب [نص مطبوع] : رواية / محمد مادون.- [د.م.] 
[د.ن.]، 2017.- 1 مج. (233 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2017MO0008.- ردمك 9789954393437

رواية - - األدب العربي

813.03 2017-1708
مباركي، محمد

شروق شمسين [نص مطبوع] : شمس سماوية وشمس أرضية
: رواية / محمد مباركي.- [د.م.] : منشورات ديهيا، 2017.- 1 مج.

(426 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO1387.- ردمك 9789954399170

رواية

813.03 2017-1709
محقق، نور الدين (1960-....)

برج الميزان [نص مطبوع] : رواية / نور الدين محقق.- طنجة :
سليكي أخوين، 2017.- 1 مج . (93ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛

22 سم
إق 2017MO1061.- ردمك 978-9954-667-59-0

الرواية العربية

813.03 2017-1710
مخلوفي، محمد

المتسلقة أو جليلة [نص مطبوع] : ذات الشخصية المزدوجة :
رواية / محمد مخلوفي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (طنجة : سليكي

أخوين) .- 1 مج. (144 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO2372.- ردمك 9789954667873

الرواية العربية

813.03 2017-1711
مدران، إبراهيم

بوح جثة [نص مطبوع] : رواية / إبراهيم مدران.- الرباط : دار
األمان، 2017.- 1 مج. (118 ص.)؛ 22 سم

إق 2017MO1460.- ردمك 978-9954-9674-6-1
الرواية العربية

813.03 2017-1712
معروف، عبد الرحيم

الحفيد [نص مطبوع] / عبد الرحيم معروف.- [د.م.] : عبد الرحيم
معروف، 2017 (الدار البيضاء : مطبعة صناعة الكتاب) .- 1 مج.

(94 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO0517.- ردمك 978-9954-39-530-1

الرواية العربية

813.03 2017-1713
مفتوح، جليلة

عروس الظالم [نص مطبوع] : الجنية العاشقة : رواية / جليلة
مفتوح.- فاس : مقاربات للنشر والصناعات الثقافية، 2017.- 1

مج. (93 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO1759.- ردمك 9789954678565

األدب العربي - - الرواية

813.03 2017-1714
مفتوح، جليلة

كوابيس المالئكة [نص مطبوع] : المالك الشارد : رواية / جليلة
مفتوح.- فاس : مقاربات، 2017.- 1 مج. (207 ص.)؛ 21 سم.-

(إبداع)
إق 2017MO1760.- ردمك 978-9954-678-57-2

الرواية المغربية

813.03 2017-1715
ملح، مصطفى

صمت الفزّاعة [نص مطبوع] : رواية / مصطفى ملح.- [د.م.] :
الثقافية، 2017.- 1 مج. (200 ص.) : غالف الموجة  مؤسسة 

مزين؛ 24 سم
إق 2017MO1165.- ردمك 978-9954-39-799-2

الرواية العربية

813.03 2017-1716
ناجح، هشام

دوار الكية [نص مطبوع] : رواية / هشام ناجح.- ط. 2.- طنجة :
سليكي أخوين، 2017.- 1 مج. (215 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

20 سم
إق 2016MO5187.- ردمك 978-9954-667-29-3

الرواية العربية

813.03 2017-1717
هرواشي، عبد الحكيم
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دليل استعمال الحياة [نص مطبوع] : أو قصة كل شيء / عبد
الحكيم هرواشي.- الناضور : القبس، 2017.- 1 مج. (94 ص.)؛

20 سم
إق 2017MO3298.- ردمك 9789954992142

القصة العربية

813.03 2017-1718
ولد حموية، عبد الجليل

صهيل جسد [نص مطبوع] : رواية / عبد الجليل ولد حموية.-
[د.م.] : الراصد الوطني للنشر والقراءة، 2017.- 1 مج . (79

ص. )؛ 21 سم
إق 2017MO1289.- ردمك 978-9954-668-15-3

الرواية العربية

813.03 2017-1719
ياسين، سلوى

أنظر [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / سلوى ياسين.- [د.م.] :
: [د.ن.]، 2017 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (99 ص.) 

باأللوان؛ 21 سم غالف مزيّن 
إق 2017MO1246.- ردمك 9789954667668

مجموعة قصصية

813.03 2017-1720
[نص غرناط  محمد  عند  والقصصية  الروائية  التجربة 
بوعياد, فيصل نزهة  اإلله تزوت,  / إعداد وتنسيق عبد  مطبوع] 
الشرايبي.- الدارالبيضاء : كلية االداب والعلوم اإلنسانية، 2017.-

1 مج. (179 ص.)؛ 22 سم
إق 2017MO4456.- ردمك 978-9954-9463-4-3

الرواية المغربية - - نقد

813.03 2017-1721
: مطبوع]  [نص  الرقمية  الكتابة  وآفاق  العربية  الرواية 
موسم أصيلة الثقافي الدولي الثامن والثالثون / إعداد شرف الدين
ماجدولين.- [أصيلة] : مؤسسة منتدى أصيلة، 2017 (سال : مطبعة

التومي) .- 1 مج. (70 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO2367.- ردمك 978-9954-641-24-8

الرواية العربية - - تاريخ ونقد

813.083 2017-1722
صدقي بطبوطي، عبد الله (1955-....)

حاكم بني مالك سامحكم الله [نص مطبوع] : أحداث هذه
القصة واقعية / عبد الله صدقي؛ تقديم مينة السحاقي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017.- 1 مج. (154 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2017MO1786.- ردمك 9789954703014

قصة واقعية

813.087 2017-1723
حمدوشي، ميلودي (1947-....)

بيت الجن [نص مطبوع] : قصص بوليسية / ميلودي حمدوشي.-
الرباط : منشورات عكاظ، 2017.- 1 مج. (149 ص.)؛ 21 سم

إق 2016MO4374.- ردمك 978-9954-0-6354-5
القصة العربية

813.089 2017-1724
أديب، كريمة

الجلسة [نص مطبوع] : دراما / قصة وسيناريو وحوار كريمة أديب
ومحمد أديب.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (84 ص.)؛ 20

سم
إق 2017MO1303.- ردمك 978-9954-39-872-2

القصة العربية - - دراما

813.3 2017-1725
داني، محمد

: حسن [نص مطبوع]  حفريات في القصة القصيرة جدا 
برطال ـ عبد الحيم التدالوي ـ ميمون حرش أنموذجا : دراسة /
سجلماسة  : (مكناس   2017 [د.ن.]،   : [د.م.]  داني.-  محمد 

سم  21 ص.)؛   184) مج.   1  -. الزيتون) 
إق 2017MO0256.- ردمك 9789954394243

الرواية العربية

813.9 2017-1726
يوب، محمد

وهم األصول [نص مطبوع] : قراءة في السرد العربي المعاصر
الثقافية، الموجة  مؤسسة   : صالح  ابن  الفقيه  محمد.-  يوب   /
باأللوان؛ 20 سم.- 2017.- 1 مج. ( 132 ص.) : غالف مزيّن 

(نقد)
إق 2017MO1161.- ردمك 978-9954-39-795-4

النقد العربي

813.9 2017-1727
"طريق رواية  في  قراءات   : مطبوع]  [نص  والصدى  النص 
الغرام" لربيعة ريحان / تنسيق سعيدة شريف؛ تقديم بوشعيب
الساوري.- فاس : منشورات مقاربات، 2017 (فاس : مطبعة
سم.-  24 مزين؛  غالف   : ص.)   151) مج.   1  -. بالل)  وراقة 

وأبحاث) (دراسات 
إق 2017MO1416.- ردمك 9789954678527

الدراسات األدبية

814 المقاالت العربية والمقامات

814 2017-1728
أنفلوس، محمد (1954-....)

الريح والزعتر [نص مطبوع] : مقاالت ساخرة / محمد أنفلوس.-
[د.م.] : منشورات مشاهد، 2017.- 1 مج. (220 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO1685.- ردمك 9789954969205

مقاالت

814 2017-1729
المغربي، حسن أبو بكر

فتنة األدب وغواية النقد [نص مطبوع] : مقاالت نقدية / حسن
أبو بكر المغربي.- تطوان : مكتبة سلمى الثقافية، 2017.- 1 مج.

(168 ص.)؛ 22 سم
إق 2017MO1711.- ردمك 978-9954-634-90-5

المقاالت العربية

814 2017-1730
الورياشي، الخضر

حيرة شاب مسلم [نص مطبوع] : مقاالت / الخضر الورياشي.-
[د.م.] : مكتبة سلمى الثقافية، 2017.- 1 مج. (226 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO4914.- ردمك 9789954728109

مقاالت

814 2017-1731
حمامة، لحسن (1948-....)

سدول ومياه سدم [نص مطبوع] : مقاربات سوسيوثقافية /
لحسن حمامة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : مطبعة الكرامة)

.- 1 مج. (119 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO0116.- ردمك 9789954393833

مقاالت أدبية

814.008 2017-1732
ازريكم، عبد اللطيف
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ازريكم.- اللطيف  / عبد  وتلك األيام تداولني [نص مطبوع] 
: اخر ساعة، 2017.- 1 مج. (80 ص.)؛ 22 سم [د.م.] 

إق 2017MO2502.- ردمك 978-9954-28-790-3
المقاالت العربية

814.008 2017-1733
اعفارة، إدريس (1948-....)

مقامات زمن غير بديع [نص مطبوع] : (حديث أبي العيال) /
إدريس اعفارة.- [د.م.] : إديسيون بلوس، 2017 (الدار البيضاء :
مزيّن غالف   : (120 ص.)  مج.   1  -. الجديدة)  النجاح  مطبعة 

20 سم باأللوان؛ 
إق 2017MO0316.- ردمك 978-9954-682-16-6

المقاالت العربية

814.008 2017-1734
الورياشي، الخضر

نواكشوط الكتابة [نص مطبوع] : مقاالت / الخضر الورياشي؛
أمير تاج السر.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (مطبعة الخليج العربي).-
1 مج. (163 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (كتب مكتبة

سلمى الثقافية؛ 115)
إق 2017MO1712.- ردمك 978-9954-634-91-2

المقاالت العربية

814.008 2017-1735
بنصار، رضوان

صوت من طنجة [نص مطبوع] : نبضات قلب ومحاكاة للواقع
سليكي  : طنجة  بنصار.-  رضوان   / مختلفة  زوايا  من  المعاش 
أخوين، 2017.- 1 مج. (129 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم

إق 2017MO0078.- ردمك 978-9954-667-35-4
المقاالت العربية

816 الرسائل العربية

816 2017-1736
الريسوني، قطب (1973-....)

ند وبخور [نص مطبوع] : رسائل / قطب الريسوني.- تطوان :
مكتبة سلمى الثقافية، 2017.- 1 مج. (73 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 22 سم.- (مكتبة سلمى الثقافية : إبداعات؛ 78)
إق 2017MO3301.- ردمك 9789954728031

رسائل - - أدب عربي

816 2017-1737
الغرباوي، عبد الحميد (1952-....)

سيرة طفل [نص مطبوع] : رسالة من والد إلى ولده / عبد
الحميد الغرباوي.- الدار البيضاء : دار الرشاد الحديثة، 2017.- 1

مج.(79 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO2349.- ردمك 978-9981-30-415-4

سيرة ذاتية

المتفرقات األدبية العربية 818

818 2017-1738
أمجد مجدوب، رشيد (1972-....)

سرديات أمغار بين السياق واإلبداع [نص مطبوع] : دراسة
نقدية / أمجد رشيد مجدوب.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج.

(160 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO3680.- ردمك 978995499361

دراسة نقدية - - متفرقات أدبية

818 2017-1739
أمغار مسناوي، إدريس

أمغار إدريس   / نصوص   : مطبوع]  [نص  ورثي  المستقبل 
مسناوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1

مج . ( 120ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO5138.- ردمك 9789954392034

متفرقات أدبية

818 2017-1740
أمغار مسناوي، إدريس

م لهيه لهيه [نص مطبوع] : نصوص مايو 2015 / مايو 2016م /
إدريس أمغار مسناوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : مطبعة

األمنية) .- 1 مج. (64 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO5139.- ردمك 978-9954-39-204-1

المتفرقات األدبية العربية

818 2017-1741
الخشين، أحمد

اليتيم الذي حظي بالوصية [نص مطبوع] / أحمد الخشين.-
ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج.

(184 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO0479.- ردمك 9789954667415

متفرقات أدبية

818 2017-1742
السمار، صالح الدين

خواطر [نص مطبوع] / صالح الدين السمار.- [د.م.] : [د.ن.]،
2017.- 1 مج. (50 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم

إق 2017MO4713.- ردمك 9789954998458
خواطر

818 2017-1743
الطريبق، أحمد (1945-....)

أزهار الحب والوطن تموت واقفة [نص مطبوع] : دراسة /
أحمد الطريبق أحمد.- طنجة : سليكي أخوين، 2017.- 1 مج.

باأللوان؛ 21 سم (115 ص.) : غالف مزيّن 
إق 2017MO0613.- ردمك 9789954667446

دراسة - - متفرقات أدبية

818 2017-1744
الفتوح، أحمد

والدة جديدة [نص مطبوع] : كتابات حرة / أحمد الفتوح.- [د.م.]
: جمعية بصمات كم، 2017 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج.

(79 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO1836.- ردمك 9789954285640

متفرقات أدبية

818 2017-1745
القباج، محمد مصطفى (1940-....)

عم يتحدثون ؟ [نص مطبوع] : القسم الثاني : رؤى، حوارات،
رقراق أبي  دار   : الرباط  القباج.-  مصطفى  محمد   / شهادات 

21 سم (234 ص.)؛  مج.   1  -.2017 والنشر،  للطباعة 
إق 2017MO1952.- ردمك 9789954285985

حوارات - - شهادات

818 2017-1746
الكاس، محمد

/ محمد أدبية  : قراءة في نصوص  آدم يحتضر [نص مطبوع] 
الكاس.- الرباط : دار أبي رقراق، 2017.- 1 مج. (97 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO2021.- ردمك 9789954286340

نصوص أدبية

818 2017-1747
الكروي، محمد
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محمد  / قراءات   : مطبوع]  [نص  األلوان  تخم  على  نقر 
الكروي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (مطبعة ألركوبرانت).- 1 مج.

(241 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO2458.- ردمك 978-9954-28-773-6

المتفرقات األدبية العربية

818 2017-1748
المعزوزي، سعيد عيسى

رسالة إلى الجالية [نص مطبوع] : مقاالت خواطر وآراء أكتبها
ال ألعود إليها ولكن ليصححها اآلخرون.. / سعيد عيسى المعزوزي.-

[د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (117 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO3426.- ردمك 9789954992760

متفرقات أدبية - - مقاالت - - خواطر

818 2017-1749
المعقول، عبد الله

خطاب في  قراءة   : مطبوع]  [نص  الحداثة  مفارقات  في 
أدونيس / عبد الله المعقول.- الرباط، 2017 (الرباط : دار القلم)

.- 1 مج. (106 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO1180.- ردمك 9789954686164

متفرقات أدبية

818 2017-1750
المقري، بدر (1962-....)

باب المغاربة [نص مطبوع] : رسائل مغربية في عشق فلسطين
: 1989-1975 : نصوص سردية / بدر المقري.- [د.م.] : [د.ن.]،

2017.- 1 مج. (159 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO2342.- ردمك 9789954567951

نصوص سردية

818 2017-1751
الهرواشي، حنان

رسالة خاصة [نص مطبوع] : خاص بالناشئة / حنان الهرواشي.-
: القبس، 2017.- 1 مج. (80 ص.)  : مطبعة ووراقة  الناظور 

باأللوان؛ 20 سم غالف مزيّن 
إق 2017MO3078.- ردمك 978-9954-9710-1-7

المتفرقات األدبية العربية

818 2017-1752
الورطاسي، حفصة

حياة ملوكية [نص مطبوع] / حفصة حمادي الورطاسي.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (168 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20

سم
إق 2017MO4550.- ردمك 9789954997482

متفرقات أدبية

818 2017-1753
بن بنور، أحمد

العودة المظفرة للشيخ المجذوب [نص مطبوع] / بن بنور
أحمد.- الدار البيضاء : أفريقيا الشرق، 2017.- 1 مج. (248 ص.)

: غالف مزين؛ 22 سم
إق 2016MO5403.- ردمك 978-9954-670-72-9

مترفقات أدبية

818 2017-1754
بوجبيري، محمد (1956-....)

األنا : سيرة  بن صالح  الفقيه  : سنوات  [نص مطبوع]  العبور 
واألخر / محمد بوجبيري.- الرباط : دار أبي رقراق، 2017.- 1 مج.

(192 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO0549.- ردمك 9789954260104

متفرقات أدبية

818 2017-1755
سميرة

الرقصة األولى [نص مطبوع] : محنة الصمت األخير : خواطر
مبعثرة / سميرة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (111 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO3415.- ردمك 9789954992692

خواطر

818 2017-1756
شهبون، عبد اللطيف (1951-....)

اللطيف عبد   / نصوص   : مطبوع]  [نص  اتصالي..  أريج  من 
شهبون.- طنجة : سليكي أخوين، 2017.- 1 مج. (121 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2017MO3480.- ردمك 978-9954-722-09-1

المتفرقات األدبية العربية

818 2017-1757
صابر، أحمد

من قلب الحدث [نص مطبوع] / أحمد صابر.- [د.م.] : [د.ن.]،
2017.- 1 مج. (353 ص.)؛ 24 سم

إق 2017MO4614.- ردمك 9789954997802
المتفرقات األدبية العربية - - المغرب

818 2017-1758
صابور، هاجر

[د.ن.]،  : [د.م.]  هاجر صابور.-   / [نص مطبوع]  حمل كاذب 
2017 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (119 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO3819.- ردمك 978-9954-38-497-8

المتفرقات األدبية العربية

818 2017-1759
عاشور، أمينة

أمينة  / حوارات   : مطبوع]  [نص  أسئلة  كيليطو...موضع 
عاشور.- الدارالبيضاء : دار توبقال للنشر، 2017.- 1 مج. (116

ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO4127.- ردمك 978-9954-659-30-4

األدب المغربي - - نقد

818 2017-1760
كماح، عز الدين

أشياء مبعثرة [نص مطبوع] : نصوص / عز الدين كماح.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2017 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (119 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO2045.- ردمك 9789954667828

نصوص - - متفرقات أدبية

818 2017-1761
لشقر، حسن

مكر الكتابة [نص مطبوع] : دينامية الكتابة اإلبداعية والنقدية عند
جمال بوطيب / حسن لشقر.- فاس : مقاربات للنشر والصناعات
الثقافية، 2017.- 1 مج. (121 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم.- (سلسلة نقد)
إق 2016MO5156.- ردمك 9789954678268

الكتابة - - نقد

818 2017-1762
مشطاط، محمد العربي

الرسالة الخالدة [نص مطبوع] / محمد العربي مشطاط.- طنجة
: سليكي أخوين، 2017.- 1 مج. (59 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2015MO1894.- ردمك 9789954636664

متفرقات أدبية

818 2017-1763
هموش، حسن (1959-....)
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حديث الدمعة [نص مطبوع] : لما بين السبت والجمعة / حسن
هموش.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : الرباط نت) .- 1 مج.

(102 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO3035.- ردمك 9789954991084

متفرقات أدبية

818 2017-1764
هموني، إسماعيل (1964-....)

هذا أنا [نص مطبوع] : نصوص / إسماعيل هموني.- مراكش :
مؤسسة آفاق، 2017 (المطبعة والوراقة الوطنية).- 1 مج. (79

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2017MO1020.- ردمك 978-9954-29-168-9

النصوص األدبية

818 2017-1765
وهبي، عبد اللطيف

: اللطيف وهبي.- [د.م.]  رائحة األركان [نص مطبوع] / عبد 
[د.ن.]، 2017 (الرباط : طوب بريس) .- 1 مج. (156 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO0956.- ردمك 978-9954-39-705-3

متفرقات أدبية

818 2017-1766
أوراق الربوة قراءات في األدب النسائي المغربي [نص
مطبوع] : الكتاب األول.- الرباط : دار األمان، 2017 (الرباط :
مطبعة األمنية) .- 1 مج. (253 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم.- (سلسلة قراءات في األدب النسائي المغربي)
إق 2017MO0617.- ردمك 9789954502860

األدب النسائي - - المغرب

818 2017-1767
= مطبوع]  [نص  األدبية  النصوص  دراسة  ليات  آ
L'explication de textes littéraires / بول رونار، إيف بوديل،
كريستيان لوروي...[وآخرون]؛ ترجمة محمد مساعدي، عبد الواحد
الشرق، أفريقيا   : البيضاء  الدار  الخياطي.-  رضوان  المرابط، 
21 سم باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (383 ص.)  مج.   1  -.2017

إق 2016MO5177.- ردمك 9789954670644
نصوص أدبية

818 2017-1768
المرحوم عبد الله المرابط الترغي [نص مطبوع] : أيقونة
تنسيق هدى  / مرثيات  قراءات،  : شهادات،  علم  ونبراس  قيم 
المجاطي.- طنجة : سليكي أخوين، 2017.- 1 مج. (123 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO0881.- ردمك 9789954667514

متفرقات أدبية

818 2017-1769
تراتيل على هامش الذاكرة [نص مطبوع] / حسين الذكر.-
[د.م.] : دار تسراس للنشر والتوزيع، إق 2017.- 1 مج. (308

ص.)
إق 2017MO3424.- ردمك 978-9954-9708-2-9

نصوص أدبية

818.02 2017-1770
فخرالدين، محمد

األلغاز واألحاجي [نص مطبوع] : الشعبية المغربية : دراسة
سيميائية / محمد فخرالدين.- الرباط : دار نشر المعرفة، 2017

(مطبعة المعارف الجديدة).- 1 مج. (192 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO0909.- ردمك 9789954688212

األلغاز - - األحاجي - - المغرب

818.02 2017-1771
لشهب، عبد الكريم

األمثال العربية المغربية [نص مطبوع] : دراسة في اللسانيات
االجتماعية التركيب والوظيفة. 1 / عبد الكريم لشهب.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017 (القنيطرة : المطبعة السريعة) .- 1 مج. (292

ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO1502.- ردمك 9789954399774

متفرقات أدبية - - أمثال

818.02 2017-1772
موالي رشيد، أحمد أمين (1974-....)

كالم اللواال [نص مطبوع] : مختارات من األمثال النادرة لمدينة
وجدة العامرة : الباقة األولى / أحمد أمين موالي رشيد.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017 (وجدة : مطبعة الجسور) .- 1 مج. (111 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO1854.- ردمك 9789954285701

األمثال النادرة

818.02 2017-1773
نشوان، محمد

محمد  / شعبية  أمثال   : مطبوع]  [نص  لساني  على طرف 
: (فاس   2017 المغاربة،  المبدعين  جامعة   : [د.م.]  نشوان.- 

21 سم (87 ص.)؛  مج.   1  -. بالل)  وراقة  مطبعة 
إق 2017MO0405.- ردمك 9789954710111

متفرقات أدبية - - أمثال

818.03 2017-1774
 اإلدريسي بحر، موالي ابراهيم

همس البوح [نص مطبوع] : سيرة ذاتية روائية / اإلدريسي بحر
المطبعة  : (مراكش  [د.ن.]، 2017   : [د.م.]  ابراهيم.-  موالي 
والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (192 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2017MO1734.- ردمك 978-9954-28-531-2

السيرة الذاتية - - الرواية العربية

818.03 2017-1775
التازي، محمد عزالدين

محمد شكري [نص مطبوع] : غواية العيش والكتابة : مذكرات /
محمد عزالدين التازي.- تطوان : منشورات باب الحكمة، 2017.-

1 مج. (204 ص.)؛ 22 سم
إق 2017MO3079.- ردمك 978-9954-568-66-8

المذكرات األدبية

818.03 2017-1776
الدريوش، السعيد

يوميات معلم في األرياف [نص مطبوع] / السعيد الدريوش.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (القنيطرة : المطبعة السريعة) .- 1 مج.

(112 ص.)؛ 22 سم
إق 2017MO1504.- ردمك 978-9954-39-979-8

متفرقات أدبية - - يوميات

818.03 2017-1777
السيدي، عبد الحفيظ

ذاكرة أجيرة [نص مطبوع] : (وأما بنعمة ربك فحدث) / صفية بن
الطيب.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1

مج. (39 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO2857.- ردمك 9789954722015

مذكرات أدبية

818.03 2017-1778
السيدي، عبد الحفيظ

عبد  / جريحة  ذاكرة  بوح   : مطبوع]  [نص  غيوم وقطرات.. 
والنشر للدراسات  آفاق  : مؤسسة  السيدي.- مراكش  الحفيظ 
واالتصال، 2017 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج.
المسرح اعالم  (سلسلة  مزين؛ 24 سم.-  : غالف  (135 ص.) 

بمراكش)
إق 2017MO2579.- ردمك 9789954618271
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818.03 2017-1779
الشرقي، بكرين

الهجرة واقع  من  حكايات   : مطبوع]  [نص  اإليطالي  الحلم 
: [د.م.]  بكرين.-  الشرقي   /  Il  sogno  italiano  = بإيطاليا 
[د.ن.]، 2017 (مطبعة األنوار الذهبية).- 1 مج. (171 ص.)؛ 20

سم
إق 2017MO4576.- ردمك 978-9954-99-764-2

818.03 2017-1780
الصلعي، خالد

وردة اإلهانة أو وبر الشوك [نص مطبوع] : رواية سير ذاتية /
أخوين، 2017.- 1 مج. (125 : سليكي  الصلعي.- طنجة  خالد 

ص.)؛ 22 سم
إق 2017MO2849.- ردمك 978-9954-661-84-0

السيرة الذاتية - - األدب العربي

818.03 2017-1781
الطود، بهاء الدين (1946-....)

كدت أعترف [نص مطبوع] : مذكرات / بهاء الدين الطود.- طنجة
: سليكي أخوين، 2017.- 1 مج. (238 ص.)؛ 24 سم

إق 2017MO4044.- ردمك 978-9954-722-21-3
مذكرات

818.03 2017-1782
العبوتي، عاصم

في الطريق إليك... [نص مطبوع] : ومضات / عاصم العبوتي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (111

ص.)؛ 22 سم
إق 2017MO2030.- ردمك 978-9954-667-81-1

متفرقات أدبية

818.03 2017-1783
العروي، عبد الله (1933-....)

خواطر الصباح [نص مطبوع] : يوميات 2007-1967 / عبدالله
العروي.- الدارالبيضاء : المركز الثقافي العربي، 2017.- 1 مج.

(800 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO5384.- ردمك 978-9954-9657-2-6

مذكرات أدبية

818.03 2017-1784
العمري، عبد الكريم

مذكرات طبيب في موسكو 5 [نص مطبوع] / عبد الكريم
العمري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط.- 1 مج. (109 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO2041.- ردمك 9789954222843

مذكرات أدبية

818.03 2017-1785
العورفة القدسي، أمال

العورفة أمال   / مطبوع]  [نص  وصحية  تجميلية  خواطر 
القدسي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1

مج. (106 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO0946.- ردمك 9789954667545

خواطر - - جمال

818.03 2017-1786
المديني، أحمد (1949-....)

أحمد  / الجسد  نصوص   : مطبوع]  [نص  باإلبتهاج  تصريح 
المديني.- الدار البيضاء : دار توبقال للنشر، 2017 (مطبعة النجاح
باأللوان؛ 23 سم.- الجديدة).- 1 مج. (86 ص.) : غالف مزيّن 

أدبية؛ 581) (نصوص 
إق 2017MO0119.- ردمك 978-9954-659-38-0

المتفرقات األدبية العربية

818.03 2017-1787
الوهابي، سفيان

من يوميات سفر الغريب [نص مطبوع] : مذكرات / الوهابي
سفيان.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1

مج. (99 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO0273.- ردمك 9789954394328

متفرقات أدبية - - مذكرات

818.03 2017-1788
برشيد، عبد الكريم (1943-....)

الرحلة البرشيدية [نص مطبوع] : الرحلة الغربية والعجيبة! بعد
: [د.م.]  برشيد.-  الكريم  / عبد  والليالي  األيام  نضال مرير مع 
[د.ن.]، 2017 (مطبعة النجاح الجديدة).- 1 مج. (271 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO4606.- ردمك 978-9954-0-7263-9

818.03 2017-1789
بنزرقة، عبد المالك

رجال في سن األطفال [نص مطبوع] / عبد المالك بنزرقة.-
مزيّن غالف   : ص.)   161) مج.   1  -.2017 [د.ن.]،   : [د.م.] 

سم  21 باأللوان؛ 
إق 2017MO3085.- ردمك 978-9954-99-118-3

متفرقات أدبية

818.03 2017-1790
بودرقة، امبارك

: مذكرات من تجربة هيأة اإلنصاف كذلك كان [نص مطبوع] 
: [د.م.]  بنيوب.-  شوقي  أحمد  بودرقة،  امبارك   / والمصالحة 
.- 1 مج. المغربية)  النشر  دار   : البيضاء  (الدار  [د.ن.]، 2017 

(496 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO0100.- ردمك 978-9954-39-374-1

هياة اإلنصاف والمصالحة

818.03 2017-1791
بيسوا، فرناندو (1935-1888)

يوميات [نص مطبوع] / فرناند بيسوا؛ ترجمة المهدي أخريف.-
الدارالبيضاء : دار توبقال للنشر، 2017 (الدارالبيضاء : مطبعة
النجاح الجديدة) .- 1 مج. (101 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22

سم
إق 2016MO4827.- ردمك 9789954694008

متفرقات أدبية - - يوميات

818.03 2017-1792
حيضرة، الحسين

أنا اكتب إذا أنا أمحو [نص مطبوع] / الحسين حيضرة.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج . (79 ص. )؛

24 سم
إق 2017MO1927.- ردمك 978-9954-28-589-3

متفرقات أدبية

818.03 2017-1793
شركي، مصطفى

يوميات حمار [نص مطبوع] : عن مذكرات حمار للكونتيسة دو
سيكير / مصطفى شركي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (158

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO4504.- ردمك 9789954997192

يوميات أدبية

818.03 2017-1794
عيادي، خالد

صيد الخاطر وقيد العابر [نص مطبوع] / الدكتور خالد عيادي؛
[لخضر بن يحيى].- وجدة : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية مختبر
مناهج العلوم في الحضارة اإلسالمية وتجديد التراث، 2017.- 1

مج. (82 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2017MO2393.- ردمك 9789954287552

خواطر
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818.03 2017-1795
فارسي، محمد كمال

زقاق الحجر [نص مطبوع] : سيرة مدينة / محمد كمال فارسي.-
.- 1 مج. (260 آنفوـ برانت)   : : [د.ن.]، 2017 (فاس  [د.م.] 

ص.)؛ 22 سم
إق 2017MO4388.- ردمك 9789954995372

األدب العربي - - متفرقات

818.03 2017-1796
هري، عبد الرحيم

عاشق من زمن آخر [نص مطبوع] : خواطر أدبية / عبد الرحيم
هري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (152 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO5373.- ردمك 9789954393063

متفرقات أدبية - - خواطر

818.03 2017-1797
أسيسي ، بوبكر

ما بين زمران ومراكش [نص مطبوع] : معارك يتيم / ذ. بوبكر
آفاق مؤسسة   : مراكش  القنور.-  محمد  ذ.  ترجمة  أسيسي؛ 
للدراسات والنشر واالتصال، 2017 (مراكش : المطبعة والوراقة

الوطنية) .- 1 مج. (224 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO2759.- ردمك 978-9954-618-28-8

األدب العربي

818.07 2017-1798
كوكاس، عبد العزيز

العزيز / عبد  : تشظيات  [نص مطبوع]  الصحو مثير للضجر 
كوكاس.- [د.م.] : إديسيون بلوس، 2017 (الدار البيضاء : مطبعة
النجاح الجديدة) .- 1 مج. (152 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20

سم
إق 2016MO4788.- ردمك 978-9954-682-12-8

شذرات - - األدب العربي

818.903 2017-1799
الناصري، أبو الخير

في صحبة أستاذي محمد الحافظ الروسي [نص مطبوع] /
: [د.ن.]، 2017 (تطوان : مطبعة الناصري.- [د.م.]  الخير  أبو 

.- 1 مج. (163 ص.) : غالف مزين؛ 20 سم تطوان) 
إق 2017MO4861.- ردمك 978-9954-99-905-9

االشعر اإلنجليزي 821

821 2017-1800
بلين، جوليان

وتتبعها تسبقها  صغيرة؛  أمريكية  نثر  قصائد  كالمار 
الحياة بسيطة [نص مطبوع] / جوليان (ش.ب) بلين؛ ترجمة
وتقديم جالل الحكماوي؛ المراجعة اللغوية خالد بلقاسم.- الرباط :
دار أبي رقراق، 2017.- 1 مج. (119 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2017MO0332.- ردمك 978-9954-1-9630-4

قصائد نثر أمريكية

القصص اإلنجليزية 823

823 2017-1801
بولز، بول

رباعية الكيف [نص مطبوع] : (مائة جمل في الفناء) / بول بولز؛
ترجمة عبد العزيز جدير.- الدارالبيضاء : ملتقى الطرق، 2017.- 1

مج. (981 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO0570.- ردمك 978-9954-0-1598-8

القصة اإلنجليزية

823.3 2017-1802
مارش، مايكل

/ A fly that flew away = [نص مطبوع] ًذبابة طارت بعيدا
بمعاونة جريتشن ماكوله.- مايكل مارش؛ ترجمة محمد متولي 
[الرباط] : اتحاد كتاب المغرب، 2017.- 1 مج. (67 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
إق 2017MO3340.- ردمك 978-9954-722-07-7

الرواية اإلنجليزية

الشعر الفرنسي 841

841.9 2017-1803
بولهان، جان

ترجمة بولهان؛  / جان  دراسة   : [نص مطبوع]  الشعر  مفتاح 
محمد العرجوني.- فاس : مقاربات للنشر والصناعات الثقافية،

2017.- 1 مج. (71 ص.) : غالف مزين؛ 20 سم
إق 2017MO5353.- ردمك 978-9954-751-10-7

الشعر - - تاريخ ونقد

القصص الفرنسية 843

843 2017-1804
دو سانت اكزوبيري، أنطوان

األمير الصغير [نص مطبوع] : ترجمة للحسانية / أنطوان دو
سانت اكزوبيري؛ ترجمة عزيزة منت البرناوي.- الدار البيضاء :
الطرق، إق دار نشر ملتقى  اإلنسان  لحقوق  الوطني  المجلس 

: غالف مزين؛ 24 سم 2017.- 1 مج. (96 ص.) 
إق 2017MO1232.- ردمك 978-9954-1-0610-5

األدب الفرنسي

843 2017-1805
فولبريخت، سابين

فولبريخت؛ / سابين  رواية   : البراكين [نص مطبوع]  سكون 
ترجمة إسماعيل أزيات.- الدارالبيضاء : دار توبقال للنشر، 2017.-

1 مج. (155 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO4056.- ردمك 978-9954-659-29-8 

الرواية

843 2017-1806
حكايات إفريقية حكايات الزوكولوكوبامبا [نص مطبوع] :
les contes du = حكايات إفريقية يقرأها الكبار من أجل الصغار
zougoulougoubamba / ترجمها إلى العربية، ووضع مقدمتها
المطبعة  : (مراكش   2017 [د.ن.]،   : [د.م.]  بوعابد.-  محمد 
(سلسلة 20 سم.-  (111 ص.)؛  مج.   1  -. الوطنية)  والوراقة 

(5 مراكش؛  كنانيش 
إق 2017MO0384.- ردمك 978-9954-39-482-3

حكايات إفريقية

الشعر االسباني 861
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861 2017-1807
كامبوس، ماركو أنطونيو

حديث األقنعة [نص مطبوع] : مختارات من الشعر المكسيكي،
Hablan las mascaras :  antologia de = 1959-1954
pesia mexicana, 1954-1959 / إعداد وتقديم ماركو أنطونيو
كامبوس؛ تمهيد فاتحة بنلباه؛ الترجمة فاتحة بنلباه، رجاء داكر،
كوثر تهييئ  من  األولى  الطبعة  ؛  [وآخرون]  العمري...  كوثر 
االسبانية الدراسات  معهد   : الرباط  العلج.-  رشيدة  العمري، 

سم  24 ص.)؛   120-114) مج.   1  -.2017 والبرتغالية، 
إق 2017MO4542.- ردمك 9789954997444

الشعر المكسيكي

القصص االسبانية 863

863 2017-1808
دوينياس، ماريا

سيدة الفساتين [نص مطبوع] : رواية / ماريا دوينياس؛ ترجمها
البازي وشريفة الدحروش.- تمارة : عن اإلسبانية عبد اللطيف 

كلمات، 2017.- 1 مج. (569 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO1153.- ردمك 978-9954-555-93-4

الرواية اإلسبانية

المتفرقات األدبية االسبانية 868

868.6401 2017-1809
رومان سيمبيري، خوان

مقتطفات من حديث مستمر عن الحسيمة [نص مطبوع] /
خوان رومان سيمبيري؛ ترجمة عبد الله الجرموني.- [د.م.] : تفراز
ن أريف، 2017.- 1 مج. (319 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2016MO3121.- ردمك 9789954382387

الحسيمة - - المغرب

آداب اللغات األخرى 890

891.733 2017-1810
دوستويفسكي، فيودور (1881-1821)

نيتوتشكا نيزفانوفا [نص مطبوع] / دوستويفسكي؛ ترجمها عن
الروسية إدريس الملياني.- الدار البيضاء؛ بيروت : المركز الثقافي
للكتاب، إق 2017 (فاس : مطبعة آنفو-برانت) .- 1 مج. (286

ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2017MO3377.- ردمك 978-9954-705-09-4

األدب الروسي

آداب اللغات األفروآسيوية غير السامية
(األدب األمازيغي)

893

893.33 2017-1811
أبرنوص، جمال

الشعر األمازيغي الريفي التقليدي [نص مطبوع] : بحث في
النص والسياق / جمال أبرنوص؛ تقديم محمد المدالوي المنبهي.-
وجدة : كلية االداب والعلوم اإلنسانية، 2017.- 1 مج. (290 ص.)؛

24 سم
إق 2017MO3953.- ردمك 978-9954-99-669-0

الشعر األمازيغي - - نقد

893.33 2017-1812
اتحاد كتاب المغرب. ندوة (2-3 يوليوز 2010؛ الرباط)

[نص والتخييل  الذاكرة  بين  األمازيغي  األدبي  اإلبداع 
مطبوع] : أعمال ندوة / تنسيق عبد الرحيم العالم؛ أحمد المنادي.-
(مطبعة  2017 األمازيغية،  للثقافة  الملكي  المعهد   : الرباط 
المعارف الجديدة).- 1 مج. (173-15 ص.) : غالف مزين؛ 24
للثقافة الملكي  المعهد   / ومناظرات  ندوات  (سلسلة  سم.- 

(47 األمازيغية؛ 
بيبليوغرافية .- إق 2017MO2611.- ردمك -978-9954-28 إشارات 

247-2
األدب األمازيغي - - تاريخ ونقد - - المغرب

893.33 2017-1813
تلمنصور، عبد العالي

الشعر األمازيغي [نص مطبوع] : اللغة والثقافة والهوية / إعداد
اآلداب والعلوم : كلية  أكادير  تلمنصور.-  العالي  د. عبد  وتقديم 

اإلنسانية، 2017.- 1 مج. (131-117 ص.)
إق 2018MO2376.- ردمك 9789954287514

الشعر األمازيغي

893.33 2017-1814
الكتابة السردية األمازيغية [نص مطبوع] : مقاربات نقدية =
/ L'écriture narrative amazighe : approches critiques
تنسيق رشيد نجيب.- [د.م.] : رابطة تيرا، 2017.- 1 مج. (124-

116 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO1418.- ردمك 978-9954-647-51-6

األدب األمازيغي

893.331 2017-1815
أمرير، عمر (1949-....)

سيدي حمو الطالب شاعر أمازيغي عالمي من مواليد
1706 م [نص مطبوع] / عمر أمرير.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1

مج. (172 ص.) : غالف مص.؛ 24 سم
إق 2017MO0606.- ردمك 978-9954-627-63-1

الشعر األمازيغي

893.331 2017-1816
الحنفي، محمد (1952-....)

أساي [نص مطبوع] : ديوان شعري / محمد الحنفي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017.- 1 مج. (64 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2017MO3478.- ردمك 9789954992876
ديوان شعري

893.331 2017-1817
المنادي، أحمد

ايت ئغيل [نص مطبوع] : نموذج من بيوتات الشعر األمازيغي /
للثقافة الملكي  المعهد   : الرباط  إبراهيم إعزا.-  المنادي,  أحمد 

األمازيغية، 2017.- 1 مج. (120-80 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO2039.- ردمك 978-9954-28-243-4

األدب األمازيغي

893.331 2017-1818
ايت شرغين، إبراهيم

ءيغير ن وانوض [نص مطبوع] : ديوان شعري أمازيغي / إبراهيم
المطبعة  : ملول  (أيت  [د.ن.]، 2017   : [د.م.]  أيت شرغين.- 
المركزية) .- 1 مج. (103 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2017MO0016.- ردمك 978-9954-39-346-8
الشعر األمازيغي
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893.331 2017-1819
بوحرام، أحمد (1966-....)

ديوان أوال إيفرن [نص مطبوع] = Awall Ifrne. الجزء األول
/ بوحرام أحمد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (ورززات : [ميكرو أوار])

.- 1 مج. (52 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2017MO3458.- ردمك 978-9954-99-282-1

الشعر األمازيغي

893.331 2017-1820
يكن، خديجة

مثل نهر طويل [نص مطبوع] : هايكو باألمازيغية / خديجة يكن؛
ترجمة إلى العربية خديجة يكن.- الرباط : رابطة كاتبات المغرب
دار التوحيدي، 2017 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (79

ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO0412.- ردمك 978-9954-9665-1-8

الشعر األمازيغي

الجغرافيا والتاريخ 900

901 2017-1821
الضايقة، عبد الرحيم

درس اإلجتماعيات [نص مطبوع] : من التخطيط إلى التنفيذ /
عبد الرحيم الضايقة.- مراكش : مؤسسة آفاق للدراسات والنشر

واإلتصال، 2017.- 1 مج. (278 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO1939.- ردمك 978-9954-618-26-4

تعليم - - اإلجتماعيات

901 2017-1822
العروي، عبد الله (1933-....)

مفهوم التاريخ [نص مطبوع] / عبد الله العروي.- بيروت؛ الدار
البيضاء : المركز الثقافي العربي، 2017.- 1 مج. (512 ص.)؛ 24

سم
بيبليوغرافيا .- إق 2017MO1127.- ردمك 9789954965795

التاريخ - - فلسفة

907.1064 2017-1823
[نص واألندراغوجيا  البيداغوجيا  بين  التاريخ  تدريسية 
مطبوع] : أعمال مهداة إلى األستاذ محمد منفعة / تأليف جماعي /
إعداد وتنسيق د. الطاهر قدوري.- وجدة : المركز الجهوي لمهن
التربية والتكوين لجهة الشرق، إق 2017 (مطبعة قرطبة).- 1 مج.
(344 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (سلسلة ندوات وأيام دراسية
/ المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق؛ 4، 2550-

(5254
إق 2017MO2479.- ردمك 978-9920-28-780-4

المناهج البيداغوجية - - المغرب

907.2 2017-1824
نافع، فاطمة

تحليل الوثيقة التاريخية المكتوبة [نص مطبوع] : مقاربة
منهجية / فاطمة نافع.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : مطبعة

بيسيفال) .- 1 مج. (118 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO4746.- ردمك 978-9954-99-857-1

البحث التاريخي

907.2064 2017-1825
الحزيبي، بوشتى

/ مطبوع]  [نص  والهوية  والذاكرة  التاريخ  دراسات في 
بوشتى الحزيبي.- [د.م.] : [د.ن.]، إق 2017.- 1 مج. (149 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
بيبليوغرافيا ص. 145-148 .- إق 2017MO4227.- ردمك -978-9954

99-477-1
الكتابة التاريخية

الجغرافيا والرحالت 910

910 2017-1826
الرهوني التطواني، أبو العباس أحمد بن محمد

الحلة السندسية في الرحلة األندلسية [نص مطبوع] / أبو
د. التطواني؛ دراسة وتحقيق  الرهوني  العباس أحمد بن محمد 
رشيد العفاقي.- الدار البيضاء : أفريقيا الشرق، 2017.- 1 مج.

(173 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2016MO2407.- ردمك 9789954670194

الرحلة األندلسية

910.4 2017-1827
بهيني، عبد المجيد (1962-....)

رحلة ابن جبير [نص مطبوع] : دراسات من زاوية تاريخية / عبد
المجيد بهيني.- الجديدة : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالجديدة،
مختبر المغرب والبلدان المتوسطية، 2017.- 1 مج. (129 ص.) :

غالف مص.؛ 21 سم
بيبليوغرافيا : ص. 123-127 .- إق 2017MO2093.- ردمك -978-9981

00-873-1
أدب الرحالت - - تاريخ ونقد

910.4 2017-1828
حليمي، أحمد

رحلة ابن بطوطة المختصرة [نص مطبوع] / أحمد حليمي؛
مراجعة عبد الرزاق حكماوي، أحمد لشهب.- [د.م.] : مكتبة دار
إقرأ، 2017 (مطبعة البيضاوي).- 1 مج. (96 ص.) : غالف مص.؛

21 سم
إق 2017MO2098.- ردمك 978-9954-28-671-5

ابن بطوطة - - الرحالت

910.71064 2017-1829
البرجاوي، موالي مصطفى

تأصيلية مقاربات   : مطبوع]  [نص  الجغرافيا  ديداكتيك 
ومقتضيات وظيفية / موالي مصطفى البرجاوي.- الدار البيضاء :
الدار العالمية للكتاب، 2017.- 1 مج. (215 ص.) : غالف مص.؛

25 سم.- (سلسلة المناهل)
إق 2017MO2840.- ردمك 978-9954-455-64-7

ديداكتيك الجغرافيا

914.4 2017-1830
جنة الكفار [نص مطبوع] : سفير عثماني في باريس سنة 1721
: سفارتنامه محمد أفندي / تحقيق عبد الرحيم بنحادة؛ تقديم خالد
زيادة.- الرباط : منشورات دار أبي رقراق، 2017.- 1 مج. (174

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم
إق 2017MO0321.- ردمك 9789954394601

رحلة - - فرنسا

915.04 2017-1831
العلوي الشاكري الحسني الفاسي، أبو العالء إدريس بن

عبد الهادي بن عبد الله بن التهامي
عبد بن  إدريس  العالء  أبو   / [نص مطبوع]  الحجازية  الرحلة 
الهادي بن عبد الله بن التهامي العلوي الشاكري الحسني الفاسي؛
الملكية، الخزانة   : [الرباط]  العالي لمدبر.-  تقديم وتحليل عبد 

2017.- 1 مج. (151 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO5355.- ردمك 9789954056738

الرحلة الحجازية - - األدب العربي

915.104 2017-1832
المرادي، حميد أحمد

الرحلة المرادية إلى بيكين الصين الشعبية [نص مطبوع] /
حميد أحمد المرادي.- الرباط : دار التوحيدي، 2017.- 1 مج. (90

ص.) : غالف مص.؛ 21 سم
إق 2017MO0007.- ردمك 978-9954-660-38-6

الصين - - الجغرافيا الوصفية - - أدب الرحالت
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915.6604 2017-1833
-1040)) محمد  بن  مسعود  بن  الحسن  اليوسي، 

((1691-1631)(1102
الرحلة الحجازية [نص مطبوع] / ألبي علي الحسن بن مسعود
اليوسي (ت. 1102 هـ)؛ بعناية عبد المجيد خيالي؛ مراجعة وتقديم
مطبعة  : (سال   2017 [د.ن.]،   : [د.م.]  بنبين.-  شوقي  أحمد 

سم  24 ص.)؛   243) مج.   1  -. التومي) 
إق 2017MO5187.- ردمك 978-9954-641-32-3

أدب الرحالت

915.6704 2017-1834
رحلة المغربي إلى تريم المسماة بذل النحلة لمن يحب
المغربي من أودعه  ما  بذكر  األجلة  الكرام  الناصحين 
شمائل تريم وأهلها في الرحلة [نص مطبوع] : مشاهدات
سائح مغربي في بالد حضرموت سنة 865 هـ. لمؤلف مجهول =
Bazlu-Alnihlah : A Maghrebian trip from Al-Maghrib
: دار العلمي.- طنجة  الرحيم  / تحقيق عبد   to Hadhramout
الحديث الكتانية، 2017.- 1 مج. (231 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم
بيبليوغرافيا : ص. 211-225 .- إق 2017MO3669.- ردمك -978-9954

 698-03-7
أدب الرحالت - - المغرب

جغرافية المغرب 916.4

916.4 2017-1835
(Godard، Léon (1825-1863

Léon / 1858-1859 المغرب [نص مطبوع] : مذكرات مسافر
Godard؛ ترجمة وسام شهير، يوسف ماحي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2017 (وجدة : مكتبة الطالب) .- 1 مج. (192 ص.)؛ 20 سم

إق 2017MO4813.- ردمك 9954-9734-0-0978
المغرب - - أسفار ورحالت

916.4 2017-1836
ألطو، روبيرطو

طنجة مدينتي  إلى  أرجنتيني  رحلت   : مطبوع]  [نص  المغرب 
وتطوان / روبيرطو ألطو؛ ترجمة رجا ذاكر، عبد الله اللويزي، عز
الدين ظافر؛ مراجعة وتقديم إدريس ولد الحاج.- الرباط : مركز
محمد السادس لحوار الحضارات، 2017 (بريستيجيا برينت).- 1

مج. (52 ص.) : غالف مزين
إق 2017MO0744.- ردمك 9789954933374

أدب الرحالت - - المغرب

916.4 2017-1837
جاج، محمد

تحوالت المغرب العميق [نص مطبوع] : طاطا نموذجا. 1 /
محمد جاج.- الرباط : منشورات فكر، 2017.- 1 مج. (263 ص.)

: غالف مزين ملون؛ 24 سم.- (سلسلة دراسات وأبحاث)
بيبليوغرافيا ص. 238-260 .- إق 2017MO2805.- ردمك -978-9954

9547-7-9
التحول اإلجتماعي - - المغرب

916.4 2017-1838
لوبيل، روالن

الرحالة الفرنسيون في بالد المغرب [نص مطبوع] : (من
القرن السادس عشر إلى ثالثينات القرن العشرين) / روالن لوبيل؛
تعريب حسن بحراوي.- الرباط : دار األمان، 2017.- 1 مج. (112

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO1446.- ردمك 978-9954-9674-5-4

الرحلة - - المغرب

916.404 2017-1839

باتروني، أدريان
واسعة جولة   : مطبوع]  [نص  المغرب  إلى  األرجنتين  من 
بمنطقتي الحماية اإلسبانية والفرنسية / أدريان باتروني؛ ترجمة
الى العربية محمد سعدان، رشيدة العلج وعبد الرحمان لعوينة.-
الرباط : معهد الدراسات االسبانية والبرتغالية، 2017.- 1 مج.

(336 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO4927.- ردمك 978-9954-22-941-5

أدب الرحالت

916.404 2017-1840
األبعاد التاريخية واألنثروبولوجية في مصنفات الرحلة
[نص مطبوع] : أعمال الندوة الوطنية التي نظمت برحاب كلية
اآلداب بالجديدة يوم 14 أبريل 2015 / مختبر المغرب والبلدان
المتوسطية؛ مراجعة وتنسيق عبد المجيد بهيني، أحمد المكاوي.-
الجديدة : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالجديدة، مختبر المغرب
والبلدان المتوسطية، 2017.- 1 مج. (297 ص.) : غالف مزين؛

24 سم
إق 2017MO1066.- ردمك 978-9981-00-871-7

أدب الرحالت - - المغرب

916.4304 2017-1841
أرلت، روبيرطو

طنجة مدينتي  إلى  أرجنتيني  رحلة   : مطبوع]  [نص  المغرب 
وتطوان / روبيرطو أرلت؛ ترجمة رجاء داكر، عبد الله اللويزي، عز
الدين ضافر؛ مراجعة وتقديم إدريس ولد الحاج.- الرباط : مركز
محمد السادس لحوار الحضارات، 2017.- 1 مج . (52 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO0774.- ردمك 978-9954-9333-7-4

أدب الرحالت

917.304 2017-1842
المطبقاني الحسيني، مازن

رحالتي إلى أمريكا [نص مطبوع] / مازن المطبقاني الحسيني.-
الرباط : دار الوطن، 2017 (مطبعة لينة).- 1 مج. (272 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO0476.- ردمك 978-9954-648-23-0

أدب الرحلة - - الواليات المتحدة

التراجم واألنساب 920

920 2017-1843
الجندي، محمد حسن

ولد القصور [نص مطبوع] : سبع تالوي / محمد حسن الجندي؛
مقدمة النقيب امحمد الخليفة.- الرباط : منشورات مرسم، 2017
(مطبعة أبو رقراق).- 1 مج. (239 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2017MO0832.- ردمك 978-9954-21-490-9

الجندي, محمد حسن - - سيرة ذاتية

920 2017-1844
الكتبي، سالم سعيد

فخر العروبة [نص مطبوع] : صاحب السمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان : القائد واإلنسان / سالم سعيد الكتبي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017.- 1 مج. (340 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2016MO5141.- ردمك 9789954392065

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

920 2017-1845
المغرطي السكتاني، فضل محمد ند موسى
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جوانب من سيرتي الذاتية [نص مطبوع] : للذكرى واإلعتبار /
: [د.م.]  السكتاني.-  المغرطي  موسى  ند  محمد  فضل  تأليف 
[د.ن.]، 2017 (ورزازات : نيت امريسيون) .- 1 مج. (162 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO1137.- ردمك 9789954397893

سيرة ذاتية

920 2017-1846
بسكمار، عبد اإلله

االله / عبد  تقريب المفازة إلى أعالم تازة [نص مطبوع] 
بسكمار؛ تقديم عبد الحميد الصنهاجي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017
(الرباط : مطبعة المعارف الجديدة) .- 1 مج. (229 ص.)؛ 23 سم
ردمك  - .2017MO3414 إق   - .  215-209 ص.  ا  في يوغرا ل ب ب

9789954992685
أعالم المغرب - - تراجم

920 2017-1847
بشكار، محمد 1969-....

تقديم  / [نص مطبوع]  بنونة سيرة حياة في صور  خناثة 
وتعليق محمد بشكار.- الرباط : منشورات وزارة الثقافة، 2017
(مطبعة دار المناهل).- 1 مج. (220 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

23 سم
إق 2017MO0559.- ردمك 9789954625712

خناثة بنونة - - سيرة حياة

920 2017-1848
بلكامل، زعيمة

مغربي بالديار الهوالندية : محمد أشهبون [نص مطبوع] /
زعيمة بلكامل.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (99 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO3802.- ردمك 9789954994153

سيرة ذاتية

920 2017-1849
بن الحبيب بن الحسين بن عبد الحي، محمد سالم

تقييد في نسب وأيام قبيلة الرقيبات [نص مطبوع] / محمد
سالم بن الحبيب بن الحسين بن عبد الحي؛ تقديم وتحقيق محمد
دحمان.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : الرباط نت) .- 1 مج .

(110ص. )؛ 21 سم
إق 2017MO2912.- ردمك 9789954990537

المغرب - - تاريخ - - الرقيبات

920 2017-1850
بنسليمان، جمال

/ المذكر والمؤنث [نص مطبوع]  عالمات مغربية بصيغة 
جمال بنسليمان؛ تقديم عباس الجراري.- [د.م.] : النادي الجراري،
2017 (الدارالبيضاء : النجاح الجديدة) .- 1 مج . (174ص. ) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO3689.- ردمك 978-9954-99-364-4

عالمات مغربية - - تراجم

920 2017-1851
بوصوف، أحمد عبدالله

الغرفة 305... مخاض الوالدة الثانية [نص مطبوع] / عبدالله
بوصوف.- الدار البيضاء : منشورات ملتقى الطرق، 2017.- 1 مج.

(116 ص.)؛ 23سم
إق 2017MO1539.- ردمك 978-9954-1-0613-6

السيرة الذاتية

920 2017-1852
حدوش، نبية

البريشيون [نص مطبوع] : أعالم ومواطن استقرار : مقاربة
2017 [د.ن.]،   : [د.م.]  نبية.-  حدوش   / تاريخية  أنتروبلوجية 

سم  24 )؛  (223ص.   . مج   1  -. نت)  الرباط   : (الرباط 
إق 2017MO2789.- ردمك 9789954289082

المغرب - - تاريخ - - البريشيون

920 2017-1853
حرار، فاطمة

العالمة محمد بنشريفة وفن صناعة التراجم [نص مطبوع]
/ دة. فاطمة حرار.- مراكش : المركز الدولي لخدمة اللغة العربية
مؤسسة آفاق، 2017.- 1 مج. (168 ص.)؛ 24 سم.- (منشورات

المركز الدولي لخدمة اللغة العربية؛ 1)
بيبليوغرافيا : ص. 153-163 .- إق 2017MO4273.- ردمك -978-9954

467-80-0
بنشريفة، محمد (2018-1932)

920 2017-1854
شهيد، محمد

قصاصات عاشقة [نص مطبوع] : ملفات جرائد / محمد شهيد.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (برينت ابودا).- 1 مج. (95 ص.) : غالف

مزين؛ 21 سم
إق 2017MO2379.- ردمك 978-9954-28-752-1

بيبليوغرافيا

920 2017-1855
لهي، ثريا

محطات في حياة امرأة [نص مطبوع] : نجمة / ثريا لهي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (131

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO5098.- ردمك 9789954667286

سيرة ذاتية

920 2017-1856
بوعبيد بوزيد [نص مطبوع] : المتعدد و المتفرد : حكاية فنان
تشكيلي / مخلص الصغير.- تطوان : باب الحكمة، 2017 (تطوان :

خليج العربي) .- 1 مج. (112 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO2114.- ردمك 978-9954-568-64-4

بيبليوغرافيا

920 2017-1857
اليوسي العالمة المجتهد أبو علي الحسن بن مسعود 
الكاملة األعمال   : ه   1102-1040  : مطبوع]  [نص  المجدد 
لملتقيات أبي علي الحسن اليوسي / تنسيق الحسن الطاهري.-
صفرو : المجلس العلمي إلقليم صفرو، 2017 (فاس : الشركة
العامة للتجهيز والطبع) .- 1 مج. (715 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم.- (كتاب صوت المجلس؛ 5)
إق 2017MO3264.- ردمك 978-9954-99-210-4

أبو علي الحسن بن مسعود اليوسي - - تراجم

920 2017-1858
لسان الدين بن الخطيب [نص مطبوع] : مجدد فكر التسامح
وحوار الثقافات / أعمال الندوة الدولية التي نظمتها اإليسيسكو
ومؤسسة ابن الخطيب في قصر المؤتمرات بفاس 15ـ16 من
العياشي مزين،  محمد  إعدادها  على  أشرف  نوفمبر2013؛ 
السنوني.- الرباط : المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة،

2017.- 1 مج. (368 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO1816.- ردمك 978-9981-26-636-0

اإلنتاج الفكري - - المغرب

920.02 2017-1859
شهادات  : الذاكرة  ترانيم   : مطبوع]  [نص  لقبايلي  فاطمة 
وتقاريظ / إشراف وتنسيق البتول أبالضي، اسليمة امرز.- اكادير؛
أكادير سيرفيس، 2017.- 1 مج. (118 ص.) : غالف مزين؛ 22

سم
إق 2017MO2973.- ردمك 978-9954-99083-4

920.064 2017-1860
شقرون، عبد الله (1926-....)
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Témoignages...et = [نص مطبوع] شهادات...وإشادات
2017 [د.ن.]،   : [د.م.]  شقرون.-  الله  عبد   /  Hommages

سم  24 ص.)؛   247) مج.   1  -. األمنية)  مطبعة   : (الرباط 
إق 2017MO0529.- ردمك 978-9954-9355-8-3

أعالم المغرب - - إشادات

920.2 2017-1861
بن المحجوب، محمد يحي بن أبي بكر

إتحاف النديم بذكر نسب وتاريخ أبناء أحمد الكريم وأبناء
عمومته وأحفادهم الكنتيين [نص مطبوع] / محمد يحي بن
أبي بكر بن المحجوب.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (شمس برانت).-

1 مج. (178 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO4492.- ردمك 9789954995846

أنساب - - تاريخ

920.71 2017-1862
 أبو حزم، محمد العربي

عبد السالم ياسين [نص مطبوع] : اإلمام المجدد : الجزء الثاني
[د.ن.]،  : [د.م.]  حزم.-  أبو  العربي  محمد   / (1978ـ2012) 
24 سم باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (523 ص.)  مج.   1  -.2017

إق 2017MO5054.- ردمك 978-9954-685-80-8
ياسين، عبد السالم (1928-2012) - - تراجم

920.71 2017-1863
أوالد الفاضل، العثماني

النخبة المخزنية المغربية في القرن التاسع عشر [نص
مطبوع] : محمد بن العربي الطريس : مسيرة حياة / العثماني
أوالد الفاضل.- [د.م.] : منشورات الزمن، 2017.- 1 مج. (167

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة شرفات؛ 94)
إق 2017MO0260.- ردمك 9789954394250

محمد بن العربي الطريس - - مسيرة حياة

920.71 2017-1864
بحراوي، حسن (1953-....)

بصمة المعلم [نص مطبوع] : من الذات إلى الوطن / حسن
بحراوي.- فاس : مقاربات للنشر والصناعات الثقافية، 2017.- 1

مج. (111 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم.- (دراسات)
إق 2017MO4217.- ردمك 978-9954-678-86-2

عبد الكريم غالب

920.71 2017-1865
بنفرحي، السعيد (1960-....)

النبوغ المغربي [نص مطبوع] : عبد الله كنون نموذجا / السعيد
بنفرحي؛ [تقديم محمد احميدة].- [د.م.] : إديسيون بلوس، 2017
(الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (143 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2016MO4912.- ردمك 978-9954-682-13-5

كنون، عبد الله - - تراجم

920.71 2017-1866
رابحي، علي

[نص ابن حمزة  العالمة مصطفى  المنتخب من سيرة 
مطبوع] / علي رابحي.- وجدة : مختبر مناهج العلوم في الحضارة
: غالف التراث، 2017.- 1 مج. (177 ص.)  اإلسالمية وتجديد 

باأللوان؛ 21 سم مزيّن 
إق 2017MO2628.- ردمك 9789954288313

العالمة مصطفى ابن حمزة - - سيرة

920.72 2017-1867
السعديين، محمد

شهيرات سال خالل القرن العشرين [نص مطبوع] / محمد
: (الرباط  المستقبل، 2017  : منشورات سال  السعديين.- سال 
مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (222 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

22 سم
إق 2017MO1691.- ردمك 978-9954-9182-7-2

نسوة سال - - القرن العشرين - - تراجم

922 2017-1868
المراكشي، إلياس

األصولي الناقد والمجتهد المجدد [نص مطبوع] : عبد الحي
بن الصديق الغماري : 1335 ه- 1415 ه_ 1918م- 1995 م :
لمحات من حياته وتعريف بمؤلفاته / محمد إلياس المراكشي.-

[د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (151 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO4002.- ردمك 978-9954-99-698-0

تراجم

923 2017-1869
بن سالمة، عبد الرحيم (1945-....)

عالل الفاسي [نص مطبوع] : الزعيم الوطني واالفريقي / عبد
الرحيم بن سالمة.- الرباط : الجمعية المغربية للتضامن االسالمي،

2017.- 1 مج. (192 ص.) : غالف مزيّن؛ 24 سم
إق 2017MO2557.- ردمك 9789954288054

تراجم

923.164 2017-1870
راكز، عبد اللطيف محمد علي

محمد السادس رجل المرحلة [نص مطبوع] / عبد اللطيف
راكز.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (مطبعة اسك انفو).- 1مج. (117

ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO2407.- ردمك 9789954287583

محمد السادس - - ملك المغرب - - مواقف

923.2 2017-1871
الراضي، عبد الواحد

المغرب الذي عشته [نص مطبوع] : سيرة حياة / عبد الواحد
الراضي.- الدارالبيضاء : المركز الثقافي للكتاب، 2017.- 1 مج.

(808 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO0169.- ردمك 978-9954-9657-4-0

السياسيين - - تراجم

923.2 2017-1872
الريسوني، محمد مصطفى

النقيب تأبين األستاذ  شخصية الثوابت [نص مطبوع] : وقائع 
موالي علي بن الغالي الريسوني / جمع وترتيب محمد مصطفى
الريسوني.- طنجة : الزاوية الريسونية، 2017.- 1 مج. (46 ص.)؛

24 سم
إق 2017MO1815.- ردمك 978-9954-9670-0-3

السياسيين - - تراجم

923.2 2017-1873
بنكروم الصادقي، عبد الوهاب (1944-....)

الفهري الفاسي  الواحد  المناضل عبد  ترجمة األستاذ 
[نص مطبوع] / عبد الوهاب بنكروم الصادقي.- [د.م.] : [د.ن.]، إق

2017.- 1 مج. (152 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO0402.- ردمك 9789954394908

تاريخ - - المغرب

923.2 2017-1874
فطري، أحمد (1947-....)

محمد بوستة شاهدا [نص مطبوع] / أحمد فطري.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017 (الرباط : مطبعة الرسالة) .- 1 مج. (114 ص.)؛

21سم
إق 2017MO1600.- ردمك 9789981141650

بوستة - - تراجم

923.3 2017-1875
أمرير، عمر (1949-....)

العصاميون السوسيون في الدارالبيضاء [نص مطبوع] :
السلسلة الذهبية األولى / عمر أمرير.- ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]،

2017 (الرباط : دار السالم) .- 1 مج. (576 ص.)؛ 24 سم
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إق 2017MO0355.- ردمك 9789954222706
السوسيون - - الدارالبيضاء - - تراجم

923.5 2017-1876
باكو، أحمد (1933-....)

الباشا الكالوي وطني عظيم خانه وطنه [نص مطبوع] /
أحمد باكو.- [د.م.] : أحمد باكو، 2017 (الدار البيضاء : مطبعة
النجاح الجديدة) .- 1 مج. (136 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2017MO3145.- ردمك 978-9954-99-157-2

الباشا الكالوي - - تراجم

927 2017-1877
التسولي، محمد

عتبات ومحطات [نص مطبوع] : كتابات في مسار حياة / محمد
التسولي.- الرباط : دارأبي رقراق، 2017.- 1 مج. (366 ص.)؛

24 سم
إق 2017MO0429.- ردمك 9789954196342

تراجم - - محمد التسولي

927 2017-1878
كمران، عبد الكريم

[نص للجدل  مثير  مغني  أشهر  قصة  جاكسون  مايكل 
مطبوع] : قصة حياة مايكل جاكسون المثيرة للجدل وأشهر أغانيه
مترجمة بالعربية وماقيل عنه قبل وبعد وفاته / إعداد وترجمة عبد
الكريم كمران.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (63 ص.)؛ 17

سم
إق 2017MO2298.- ردمك 9789954287279

مايكل جاكسون - - سيرة ذاتية

927 2017-1879
داود أوالد السيد [نص مطبوع] : السينما وصورتها : لقاءات
Daoud Aoulad Sayad le cinéma et = سينمائيون ونقاد
son image.- [د.م.] : الجمعية المغربية لنقاد السينما، 2017
(طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (47-79ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO0994.- ردمك 9789954397329

داود أوالد السيد - - تراجم

927 2017-1880
الهزاز... فقيه في عرين األسود [نص مطبوع] / إنجاز محمد

التويجر.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (308 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO1480.- ردمك 9789954399682

محمد الهزاز - - النشأة

928 2017-1881
أملح، سي محمد

محمد المكي البطاوري الرباطي [نص مطبوع] : حياته وآثاره
/ سي محمد أملح؛ تقديم عباس الجراري.- الرباط : منشورات
النادي الجراري، 2017.- 1 مج. (318 ص.)؛ 24 سم.- (النادي

الجراري؛ 72)
إق 2017MO1100.- ردمك 978-9981-893-48-1

أدباء - - تراجم

928 2017-1882
العراقي، أحمد

العالمة األديب عبد القادر بن أحمد بن شقرون الفاسي
العراقي.- أحمد   / مطبوع]  [نص  هـ، 1804 م)  (ت 1219 
آنفو برانت) .- 1 مج. [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (فاس : مطبعة 
الفكر (187 ص.) : غالف مص.؛ 21 سم.- (أعالم مغربية في 

واألدب؛ 2)
إق 2017MO4214.- ردمك 978-9954-99-471-9

األدباء المغاربة - - تراجم

928 2017-1883

بنفرحي، السعيد (1960-....)
العالمة عباس الجراري على ألسنة الشعراء [نص مطبوع]
/ السعيد بنفرجي. الجزء الثاني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط :

دار السالم) .- 1 مج. (315 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO3844.- ردمك 978-9954-99-634-8

عباس الجراري - - تراجم

928 2017-1884
لبيض، عبد القادر

/ مطبوع]  [نص  الوالي  بنيونس  الفاضل  األستاذ  تكريم 
إعداد وتنسيق عبد القادر لبيض.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (وجدة :
مكتبة قرطبة) .- 1 مج. (99 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2017MO0387.- ردمك 9789954394854
بنيونس الوالي - - تكريم

928 2017-1885
لوكليزيو، جان ماري غوستاف

ماري  - جان   / مطبوع]  [نص  أخرى  أمكنة  في  ثقافات 
لوكليزيو؛ ترجمة محمود عبد الغني.- الرباط : منشورات الزمن،
2017 (سال : مطبعة بني ازناسن) .- 1 مج. (143 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 17 سم.- (كتاب الجيب؛ 59)
إق 2017MO0236.- ردمك 978-9954-39-413-7

لوكليزيو, جان - ماري - - حوارات أدبية

928 2017-1886
ذكرى الفقيه الروداني [نص مطبوع] : سيدي محمد بن عبد
الله كوثر اإلدريسي البومالني الروداني الرباطي 1336-1412ه /
1917-1992م / تقديم عباس الجراري و أحمد بزيد الكنساني؛
: [د.ن.]، 2017 [د.م.]  المسلوتي.-  تنسيق مصطفى بن عمر 
(الرباط : مطبعة المعارف الجديدة) .- 1 مج. (324 ص.)؛ 24 سم

إق 2017MO1732.- ردمك 978-9954-688-36-6
األدباء المغاربة - - تراجم

928 2017-1887
جهود األستاذ الدكتور عباس الجراري في إثراء التنمية
الثقافية المستديمة [نص مطبوع] : بمناسبة الذكرى الثمانين
لميالده 15 فبراير 2017 / تنسيق عبد لله بنصر العلوي.- فاس :
المركز األكاديمي للثقافة والدراسات المغاربية والشرق أوسطية
والخليجية، 2017 (فاس : آنفوـ برانت) .- 1 مج. (625 ص.)؛ 24

سم
إق 2017MO0724.- ردمك 9789954396155

عباس الجراري - - تراجم

929 2017-1888
مكتوب، محمد (1954-....)

أوالد موسى بن امحمد [نص مطبوع] : من الظل إلى الضوء :
جبال بني يزناسن / محمد مكتوب.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (وجدة

: مطبعة عين) .- 1 مج. (359 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO1362.- ردمك 9789954399057

929.1 2017-1889
داود، محمد (1984-1901)

عائالت تطوان [نص مطبوع] / محمد داود؛ مراجعة وتحقيق
وإضافات حسناء داود.- تطوان : جمعية تطاون أسمير، 2017
(تطوان : الخليج العربي) .- 2 مج. (314-441 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة تراث؛ 18)
إق 2016MO4926إق 2016MO1368.- ردمك -978-9981-127-47

0.- ردمك 978-9981-127-41-8
عائالت تطوان - - تراجم

929.1 2017-1890
العزاوي، محسن المختار (1941-....)

آثار األصل والنسب [نص مطبوع] : نسب الشرفاء أوالد بنعزة
(نجمة  2017 [د.ن.]،   : [د.م.]  العزاوي.-  المختار  محسن   /

ص.)  97) مج.   1 الشرق).- 
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إق 2017MO5025.- ردمك 978-9954-99-966-0
األصل - - النسب

929.364 2017-1891
الشرايبي، عبد الواحد

[نص المجيد  الشرايبي  آل  تاريخ  في  المفيد  الموجز 
:  le  condensé  de  l'épopée  des  chraîbi  = مطبوع] 
الملتقى الثالث آلل الشرايبي، الدار البيضاء - 18 مارس 2017 /
عبد الواحد الشرايبي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (52 ص.)

إق 2017MO1345.- ردمك 978-9954-39-892-0
العائالت - - المغرب - - تاريخ

929.364 2017-1892
المشهور، محمد

الساللة العمرانية السغروشنية اإلدريسية أحفاد سيدي
: [د.م.]  المشهور.-  محمد   / مطبوع]  [نص  يحيى  بن  علي 
[د.ن.]، 2017.- 1 مج. (293 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2017MO3435.- ردمك 978-9954-690-83-3

الساللة العمرانية - - المغرب

تاريخ العالم القديم 930

930 2017-1893
المستعين، عبد الباسط

اإليجاز والبيان في تاريخ اإلغريق والرومان [نص مطبوع]
/ عبد الباسط مستعين.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (108

ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2017MO5432.- ردمك 9789954985700

اإلغريق

930.1 2017-1894
النشيوي، العربي

علم اآلثار [نص مطبوع] : التاريخ ومناهج التنقيب والدراسات
األثرية : دراسة / د. العربي النشيوي.- فاس : منشورات مقاربات،
باأللوان؛ 24 سم.- : غالف مزيّن  2017.- 1 مج. (141 ص.) 

(دراسات)
إق 2017MO4287.- ردمك 978-9954-99-497-9

آثار

939.712 2017-1895
كريدية، ابراهيم

إيغود األثرية واكتشاف للتعريف بمغارة جبل  محاولة 
بقايا اإلنسان العاقل [نص مطبوع] / كريدية ابراهيم.- آسفي :
والفني، والتاريخي  الديني  التراث  في  للبحث  آسفي  جمعية 

سم  21 مزين؛  غالف   : ص.)   86) مج.   1  -.2017
إق 2017MO5108.- ردمك 978-9954-666-07-4

األركيولوجيا

التاريخ العام لقارة أوروبا 940

946.02 2017-1896
بريث دي هيتا، خينس

Las  guerras  = مطبوع]  [نص  األهلية  غرناطة  حروب 
األول؛ الجزء  هيتا.  دي  بريث  / خينس   civiles  de Granada
ترجمة عبد العزيز السعود.- [د.م.] : ليتوغراف، 2017 (طنجة :
مطبعة ليتوغراف) .- 1 مج. (375 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم

إق 2017MO2697.- ردمك 978-9954-503-50-8
الحروب األهلية

التاريخ العام لقارة آسيا، الشرق
األقصى

950

956 2017-1897
خليفة، إدريس (1941-....)

تاريخ العلم والعلماء بمدينة سبتة [نص مطبوع] / الدكتور
ادريس خليفة.- [د.م.] : [ادريس خليفة]، 2017.- 1 مج. (396

ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO4691.- ردمك 978-9954-99-841-0

العلم - - تاريخ

956.02 2017-1898
قابوش، عبد العزيز

مدرسة أهل السير والمغازي وأثرها في كتابة تاريخ ما
قبل اإلسالم [نص مطبوع] : طبقات ابن سعد(230ه) نموذجا /
عبد العزيز قابوش.- أكادير : مختبر القيم والمجتمع والتنمية بكلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2017 (بدر سوس خدمات).- 1 مج.

(109 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO0978.- ردمك 978-9954-39-721-3

تاريخ ما قبل اإلسالم

956.06 2017-1899
عديلة، مصطفى

المدجنون والمورسكيون في المصادر النصية والوثائقية
: أعمال الراهن  الوقت  التاريخية في  ذاكرتهم   : [نص مطبوع] 
: [د.م.]  عديلة.-  مصطفى  وتنسيق  إعداد   / الدولية  الندوة 
منشورات الجمعية المغربية للدراسات األندلسية، 2017.- 1 مج.

(221-271 ص.)
إق 2017MO0092.- ردمك 97-000008-9954-39-365-0

تاريخ األندلس

956.065 2017-1900
حداني، مصطفى

[نص السياسي  التوظيف  واشكالية  العلمية  السلطة 
لسقوط اإلديولوجي  التفسير  في  حزم  ابن  قراءة   : مطبوع] 
األندلس / حداني مصطفى.- مراكش : مطبعة و وراقة االندلس،

2017.- 1 مج. (129 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم
إق 2017MO1376.- ردمك 9789954399118

األندلس - - كتابة التاريخ

956.071 2017-1901
الطاهري، أحمد (1958-....)

فتوح إفريقية والمغرب واألندلس [نص مطبوع] : حقائق
جديدة / أحمد الطاهري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (تطوان : الخليج

العربي) .- 1 مج. (358 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO0462.- ردمك 9789954395080

المغرب - - األندلس - - إفريقية - - تاريخ

956.071 2017-1902
جزوليت، خليل (1939-....)

[نص اإلسالمية  األندلس  أحداث  (كرونولوجيا)  تأريخ 
Chronologie  d'événements d'Al-Andalus = [مطبوع
Musulmane / خليل جزوليت.- الرباط : دار السالم، 2017.- 1

مج. (104 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO1830.- ردمك 978-9954-28-561-9

الحضارة األندلسية - - تاريخ

956.071 2017-1903
حناوي، محمد

البحر المتوسط بين اإلسالم والمسيحية [نص مطبوع] :
القسم الثاني / محمد حناوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (مطابع
الرباط نت).- 1 مج. (178 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2017MO0207.- ردمك 9789954394106
األندلس - - تاريخ
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956.071 2017-1904
تحوالت الفكر األندلسي [نص مطبوع] : أعمال الندوة الدولية
المنعقدة بتطوان، يومي 18-19 صفر 1436 هـ، 11-12 دجنبر
2014 م، تكريما للدكتور محمد رزوق / تنسيق أ. د. جعفر ابن
الحاج السلمي.- تطوان : الجمعية المغربية للدراسات األندلسية،
2017 (تطوان : مطبعة الخليج العربي) .- 1 مج. (256-48 ص.)

: غالف مزين؛ 30 سم
إق 2017MO2676.- ردمك 978-9954-28-862-7

الحضارة اإلسالمية - - األندلس

956.0711 2017-1905
البركة، محمد (1971-....)

الرد [نص باألندلس األمويون وخطة  القضائي  النظام 
مطبوع] : مقاربة عالئقية آلثار العدل في حماية الملك / محمد
البركة.- الرباط : منشورات الزمن، 2017.- 1 مج. (167 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (سلسلة شرفات؛ 96)
إق 2017MO0310.- ردمك 9789954516850

النظام القضائي - - األندلس

956.072 2017-1906
الناصري، أحمد بن خالد

المغرب األقصى كتاب االستقصا ألخبار دول  مختصر 
الثاني، الجزء  الناصري.  خالد  بن  أحمد   / مطبوع]  [نص 
المرينيون،الوطاسيون والسعديون.- مراكش : الملتقى الجديد،
.- 1 مج. (981 الوطنية)  المطبعة والوراقة   : 2017 (مراكش 

باأللوان؛ 24 سم ص.) : غالف مزيّن 
إق 2017MO2117.- ردمك 978-9954-9429-9-4

العصر الوسيط - - المغرب - - تاريخ

956.0723 2017-1907
بلغيث، محمد األمين

وأثرها في الحضرمي  اإلمام  عند  السياسية  النظرية 
المغرب واألندلس [نص مطبوع] / محمد األمين بلغيث.- ط. 3
مزيدة ومنقحة.- موريتانيا : دار قوافل للنشر، 2017 (الرباط :
طوب بريس) .- 1 مج. (173 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2017MO1014.- ردمك 978-9954-39-742-8
الفكر السياسي - - اإلمام الحضرمي

956.0728 2017-1908
أبرزاق، البشير

المولى السلطان  عهد  في  المغرب  غرب  شمال 
إسماعيل [نص مطبوع] : 1082-1139 هـ، 1672-1727 م :
أبرزاق.- البشير   / واالجتماعي  السياسي  التاريخ  من  جوانب 
: غالف آفاق، 2017.- 1 مج. (150 ص.)  : مؤسسة  مراكش 

مزين؛ 24 سم
بيبليوغرافيا : ص. 133-147 .- إق 2017MO1063.- ردمك -978-9954

467-66-4
المغرب - - العلويين - - تاريخ

956.0729 2017-1909
بوصوف، أحمد عبدالله

عبدالله  / مطبوع]  [نص  نكور  إمارة  تاريخ  من  جوانب 
بوصوف.- الدار البيضاء : منشورات ملتقى الطرق، 2017.- 1 مج.

(103 ص.)؛ 22 سم
إق 2017MO3103.- ردمك 978-9954-1-0628-0

المغرب - - تاريخ - - العصر األموي، 750-661

956.08 2017-1910
الطبايلي، عبد الحفيظ

العالقات المغربية العثمانية خالل القرن السادس عشر
الميالدي [نص مطبوع] / عبد الحفيظ الطبايلي.- الرباط : دار
أبي رقراق، 2017.- 1 مج. (155 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 23

سم.- (سلسلة بحوث ودراسات)
إق 2016MO4613.- ردمك 978-9954-1-9613-7

العالقات السعدية العثمانية - - تاريخ

956.08 2017-1911
بنحادة، عبد الرحيم

بحوث ودراسات في التاريخ العثماني [نص مطبوع] / عبد
الرحيم بنحادة.- الرباط : دار أبي رقراق، 2017.- 1 مج. (212
باأللوان؛ 23 سم.- (سلسلة مسارات في مزيّن  : غالف  ص.) 

البحث؛ 2)
إق 2016MO1361.- ردمك 978-9954-1-9584-0

الدولة العثمانية - - تاريخ

التاريخ العام لقارة إفريقيا 960

960 2017-1912
حدوش، حمزة

/ التخلف اإلفريقي [نص مطبوع]  الثروة وخرافة  نقمة 
حمزة حدوش.- الرباط : دار الوطن، 2017.- 1 مج. (75 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO0843.- ردمك 9789954648254

اإلستعمار - - الفكر - - إفريقيا

961 2017-1913
الصافي، محمد (1985-....)

الحركات التحررية المغاربية [نص مطبوع] : أشكال الكفاح
السياسي والمسلح (1956-1942) / محمد الصافي.- الدارالبيضاء

: أفرقيا الشرق، 2017.- 1 مج. (213 ص.)؛ 22 سم
إق 2017MO0053.- ردمك 978-9954-670-79-8

البلدان المغاربية - - تاريخ

961 2017-1914
نجاح، نزهة

المتوسط األبيض  البحر  المغارب من خالل كتاب  بالد 
لفيرناند بروديل [نص مطبوع] / نزهة نجاح.- [د.م.] : المؤلف،
2017 (القنيطرة : مطبعة أم هداية) .- 1 مج. (208 ص.)؛ 24

سم
إق 2017MO2663.- ردمك 978-9954-28-854-2

المغرب العربي - - تاريخ

961 2017-1915
[نص المغربية-الجزائرية  المشتركة  التاريخية  الذاكرة 
أعضاء و  المقاومين  لقدماء  السامية  المندوبية  / نشر  مطبوع] 
سفيان المودن،  الحميد  عبد  تنسيق  و  جمع  التحرير؛  جيش 
لوصيف.- الرباط : المندوبية السامية لقدماء المقاومين و أعضاء
جيش التحرير، 2017.- 2 مج. (544،936 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم
إق 2017MO3126.- ردمك 978-9954-675-31-1

العالقات الجزائرية المغربية

تاريخ المغرب 961.4

961.4 2017-1916
أبوادريس، إدريس

مصير أسرة [نص مطبوع] : بين فاس، وهران، تافياللت، مكناس
(من ق15 إلى ق 21 ) (أكبر سرقة وتزوير وانتحال في تاريخ
العالم) / إدريس أبوادريس.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (مكناس :

سجلماسة) .- 1 مج. (187 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO0969.- ردمك 9789954397169

المغرب - - تاريخ - - موالي عبد السالم

961.4 2017-1917
أبيهي، محمد
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األطماع اإلستعمارية األلمانية في المغرب [نص مطبوع] :
1871م / 1918م / محمد أبيهي؛ تقديم آسية بنعدادة.- الرباط :
منشورات الزمن، 2017 (سال : مطبعة بني ازناسن) .- 1 مج.
(295 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة شرفات؛

(87
بيبليوغرافيا : ص. 255-279 .- إق 2017MO1410.- ردمك -978-9954

516-89-8
التدخل األلماني - - المغرب - - تاريخ

961.4 2017-1918
أحدو، محمد

الريف الشرقي بالمغرب وبنياته التقليدية [نص مطبوع] :
نموذج قلعية : حكاية تاريخ وثقافة / أحدو محمد.- الرباط : الزمن،
2017 (سال : بني ازناسن) .- 1 مج. (141 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم.- (شرفات؛ 89)
إق 2017MO3138.- ردمك 9789954516904

المغرب - - تاريخ

961.4 2017-1919
أربعي، عبد السالم

األربعين زمن المقاومة, زمن الكفاح المسلح والنضال
السياسي [نص مطبوع] / عبد السالم أربعي.- [د.م.] : [د.ن.]،
مزيّن : غالف  (139 ص.)  مج.   1 إفزارن).-  (مؤسسة   2017

باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO0441.- ردمك 978-9954-39-501-1

المقاومة - - الريف - - المغرب

961.4 2017-1920
أعمال الندوة الدولية المنظمة من طرف مختبر القيم

والمجتمع والتنمية (07-09 أبريل؛ طاطا)
طاطا وبالد باني [نص مطبوع] : التاريخ واإلنسان والمجال :
أعمال الندوة الدولية المنظمة من طرف مختبر القيم والمجتمع
والتنمية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بشراكة مع عمالة إقليم
طاطا والمجلس اإلقليمي لطاطا والجماعة الترابية لطاطا بتعاون
مع المجلس الجهوي لجهة سوس ماسة طاطا 07 إلى 09 أبريل
2016 / الندوة الدولية المنظمة من طرف مختبر القيم والمجتمع
والتنمية؛ تنسيق عبد القادر محاين.- أكادير : كلية اآلداب و العلوم

اإلنسانية، 2017.- 1 مج. (304 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO2569.- ردمك 978-9954-508-52-7

طاطا - - المغرب - - تاريخ

961.4 2017-1921
أفا، الحسين

[نص الكبير  األطلس  غرب  في سوس  مسكينة  قبيلة 
مطبوع] : بوابة سوس / عمر أفا, الحسين أفا.- [د.م.] : [د.ن.]،

2017.- 1 مج. (319 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO1156.- ردمك 978-9954-39-792-3

قبيلة مسكينة - - المغرب - - تاريخ

961.4 2017-1922
أميلي، حسن (1958-....)

تازارين أيت عطا [نص مطبوع] : مسار واحة مروضة / حسن
أميلي؛ مساهمة مصطفى وادريم، محمد أوباحمو؛ مراجعة و تقديم
Tazarine ait Atta : destinée d'une oasis = حسان الباهي
avec la contribution de ؛anthropisée / Hassan Amili
Mustapha؛  Ouadrim,  Mohammed  Oubahammou
Hassane el Bahi.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : دار أبي
رقراق للطباعة و النشر) .- 1 مج. (371 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم
إق 2017MO2560.- ردمك 978-9954-28-808-5

تازارين أيت عطا

961.4 2017-1923
أيت أومغار، سمير

حديقة األموات [نص مطبوع] : بحث في تاريخ مقبرة األشراف
السعديين بمراكش / سمير أيت أومغار.- مراكش : مؤسسة آفاق
للدراسات والنشر واالتصال، 2017 (مراكش : المطبعة والوراقة

الوطنية) .- 1 مج. (290 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
بيبليوغرافيا : ص. 275-285 .- إق 2017MO3191.- ردمك -978-9954

618-29-5
تاريخ المغرب

961.4 2017-1924
أيت أومغار، سمير

ذاكرة أماكن [نص مطبوع] : معالم تاريخية من مدينة مراكش /
آفاق، 2017.- 1 مج. : مؤسسة  أومغار.- مراكش  أيت  سمير 

(مراكشيات) : غالف مزين؛ 24 سم.-  (120 ص.) 
إق 2017MO2477.- ردمك 978995429201

المآثر التاريخية

961.4 2017-1925
أيت تعرابت، محمد

واالجتماعية االقتصادية  والبنيات  القبلية  التشكيالت 
الفعل وردود  عليها  الفرنسي  التدخل  وأثر  بطاطا 
المحلية 1883-1956م [نص مطبوع] / ذ. محمد أيت تعرابت.-
وأعضاء جيش المقاومين  لقدماء  السامية  المندوبية   : [د.م.] 

24 سم (472 ص.)؛  مج.   1  -.2017 التحرير، 
ببليوغرافيا ص. 445-460 .- إق 2017MO3006.- ردمك -978-9954

675-30-4
التحوالت السوسيو اقتصادية - - المغرب

961.4 2017-1926
استيتو، عبد الله

المغرب تاريخ  من  جوانب   : مطبوع]  [نص  السعدية  الدولة 
: (أكادير  [د.ن.]، 2017   : [د.م.]  استيتو.-  الله  / عبد  الحديث 

.- 1 مج. (345 ص.)؛ 21 سم مطبعة ب ج) 
إق 2017MO4381.- ردمك 978-9954-99-531-0

الدولة السعدية

961.4 2017-1927
البختي، جمال عالل (1962-....)

الكتابة التاريخية استحضار للذاكرة, وإنصاف للمرجعيات
[نص مطبوع] : أعمال اللقاء التكريمي للدكتور عبد العزيز السعود
التابع بتطوان  األشعري  الحسن  أبي  مركز  المنظم من طرف 
للرابطة المحمدية للعلماء ؛ بالتعاون مع المكتبة العامة بتطوان،
في 25 رمضان 1437 هـ الموافق ل 01 يوليوز 2016 / إعداد
البختي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. وتنسيق جمال عالل 
(187 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم.- (سلسلة تكريم رجاالت العلم

واألدب؛ 4)
مالحق .- إق 2017MO1223.- ردمك 978-9954-39-837-1

تاريخ المغرب

961.4 2017-1928
الجنرال دوالموط

= مطبوع]  [نص   1914 يونيو-يوليوز  سوس  إلى  بعثة 
mission au Sous : rapport du lieutenant - colonel de
Lamothe Juin - juillet 1914 : Taroudant le 10 Juillet
1914. الجزء األول، التقرير السياسي الجنرال دوالموط / الجنرال
وتخريج تعريب  بزيد،  أحمد  األستاذ  وتقديم  مراجعة  دوالموط؛ 
عمر بن  [مصطفى   : [د.م.]  المسلوتي.-  عمر  بن  مصطفى 

سم  20 ص.)؛   24-162) مج.   1  -.2017 المسلوتي]، 
إق 2016MO4799.- ردمك 978-9954-38-990-4

تاريخ المغرب

961.4 2017-1929
الجياللي، كريم
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الجياللي  / وقضايا  تيمات   : مطبوع]  [نص  تاريخية  دراسات 
كريم.- الرباط : دار أبي رقراق للطباعة والنشر، 2017.- 1 مج.

(191 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO4903.- ردمك 9789954974100

تاريخ - - المغرب

961.4 2017-1930
الحساني، عزيز

الحماية اإلسبانية [نص مطبوع] : من خالل الكتابات التاريخية
: [د.م.]  الحساني.-  / عزيز   (1912-1956) : المغرب  بشمال 
التحرير، جيش  وأعضاء  المقاومين  لقدماء  السامية  المندوبية 
24 سم باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (462 ص.)  مج.   1  -.2017

إق 2017MO3003.- ردمك 978-9954-675-27-4
المغرب - - تاريخ

961.4 2017-1931
الخليفة، محمد

80 سنة على حوادث 24 سبتمبر 1937 [نص مطبوع] :
محمد  / بمراكش  الوطني  النضال  تاريخ  من  صفحات مشرقة 
الخليفة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : مطبعة الرسالة) .- 1

مج. (112 ص.)؛ 29 سم
إق 2017MO3804.- ردمك 978-9954-99-417-7

تاريخ المغرب

961.4 2017-1932
الداهية، بالل

تطوان وباديتها [نص مطبوع] : نبذة تاريخية عن حوز تطوان
السلمي.- الحاج  ابن  تقديم جعفر  الداهية؛  بالل   / وبني حزمار 
تطوان : منشورات باب الحكمة، 2017.- 1 مج. (216 ص.)؛ 24

سم
إق 2017MO0690.- ردمك 978-9954-568-62-0

تاريخ - - المغرب

961.4 2017-1933
الرهوني، أحمد بن محمد (1953-1871)

خالصة عمدة الراوين في تاريخ تطاوين [نص مطبوع] /
أحمد بن محمد الرهوني التطواني؛ دراسة وتحقيق يونس السباح.-
[د.م.] : مكتبة سلمى الثقافية، 2017 (تطوان : الخليج العربي) .-

(كتب؛ 119)
إق 2017MO2989.- ردمك 9789954634981

المغرب - - تاريخ - - تطوان

961.4 2017-1934
السعيدي الرجراجي، عبد الله

مرأة الدسائس في محنة اإلستعمار المزالة بفضل الله
وعبده محمد الخامس [نص مطبوع] / الفقيه عبد الله السعيدي
الرجراجي.- الرباط : دار أبي رقراق للطباعة والنشر، 2017.- 1

مج. (112 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO0453.- ردمك 9789954260098

تاريخ - - اإلستعمار - - المغرب

961.4 2017-1935
الشتيوي، زوبيدة

الواحد لعبد  المغرب  أخبار  تلخيص  في  المعجب 
الشتيوي.- / زوبيدة  أدبية)  (رؤية   : المراكشي [نص مطبوع] 
مراكـش : فضاء آدم، 2017.- 1 مج. (150 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO0939.- ردمك 978-9954-9619-9-5

المغرب - - تاريخ

961.4 2017-1936
الشرفي األندلسي اإلشبيلي القرشي، علي بن محمد

الطيب

ضياء النبراس في وادي الجواهر أو إزالة الظمأ وراحة
بن محمد علي   / [نص مطبوع]  بماء وادي فاس  األنفاس 
الطيب الشرفي األندلسي اإلشبيلي القرشي.- [د.م.] : جماعة
فاس، 2017.- 1 مج. (128 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2017MO0421.- ردمك 9789954394946
تاريخ - - المغرب

961.4 2017-1937
الصديق، لحسن

مدخل طبونيمي ومنقي لكتابة تاريخ مجال وادي العبيد
[نص مطبوع] / لحسن الصديق.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (بني
مالل : شركة انفو اسيا) .- 1 مج. (91 ص.) : غالف مزين؛ 21

سم
إق 2017MO3263.- ردمك 978-9954-99-209-8

تاريخ المغرب

961.4 2017-1938
العلوي، مصطفى

مصطفى  / السياسية  المجزرة   : مطبوع]  [نص  الصخيرات 
العلوي.- الرباط : دار أبي رقراق، 2017.- 1 مج. (205 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO4866.- ردمك 9789954999080

التاريخ - - المغرب

961.4 2017-1939
العيوض، محمد

ذاكرة مدينة [نص مطبوع] : من سال إلى شالة / سيدي محمد
العيوض.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (135 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO2910.- ردمك 978-9954-99-051-3

تاريخ - - المغرب

961.4 2017-1940
الفكيكي، الحسن

الحركة نبضات  على  تستفيق  العميقة  فاس  ذاكرة 
[د.ن.]،  : [د.م.]  الفكيكي.-  الحسن   / الوطنية [نص مطبوع] 

: غالف مزين؛ 30 سم 2017.- 1 مج. (60 ص.) 
إق 2017MO0388.- ردمك 978-9954-39-486-1

تاريخ - - فاس

961.4 2017-1941
القبلي، محمد

"العصر نهاية  بالمغرب في  والدين  والحكم  المجتمع 
الوسيط" [نص مطبوع] / تأليف وتعريب محمد القبلي؛ تقديم
كلود كاهين.- الرباط : المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب،

2017.- 1 مج. (181 ص.)؛ 24 سم
بيبليوغرافيا : ص. XIII-XIX .- إق 2017MO4292.- ردمك -978-9954

9560-2-1
المرينيون - - المغرب

961.4 2017-1942
الكنتي الكبير، سيد المختار

إلى : رسالة  رفض الركون لوالية الحيوني [نص مطبوع] 
السلطان المغربي محمد بن عبد الله / سيد المختار الكنتي الكبير؛
تحقيق سيد احمد احمد جد.- [د.م.] : منشورات دار قوافل للنشر،
2017 (الرباط : طوب بريس) .- 1 مج. (77 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO0828.- ردمك 9789954964187

تاريخ المغرب

961.4 2017-1943
المتليني، عبد العالي (1981-....)

/ عبد وتاريخية  دراسة عمرانية   : [نص مطبوع]  تابوعصامت 
مكتبة  : (مكناس   2017 [د.ن.]،   : [د.م.]  المتليني.-  العالي 

سم  25 مزين؛  غالف   : ص.)   173) مج.   1  -. سجلماسة) 
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إق 2017MO5339.- ردمك 978-9954-9822-0-4
المدن المغربية - - تاريخ

961.4 2017-1944
(الدريوش، الوطنية  الندوة  المحلي.  العلمي  المجلس 

المغرب) المغرب) (04؛ 2017؛ ميضار، 
الحركة العلمية ببالد الريف خالل العصر األول من الدولة
العلوية الشريفة [نص مطبوع] : الخصائص واألدوار.- الدريوش
: المجلس العلمي المحلي للدريوش، 2017.- 1 مج. (258 ص.).-

(منشورات المجلس العلمي المحلي إلقليم الدريوش؛ 3)
إق 2017MO4382.- ردمك 978-9954-99-532-7

الدولة العلوية - - تاريخ

961.4 2017-1945
المحمدي، علي (1952-....)

أوفاق عرفية [نص مطبوع] : وثائق حول أيت باعمران، النصف
الثاني من القرن التاسع عشر / علي المحمدي.- الرباط : دار أبي
رقراق، 2017.- 1 مج. (133 ص.)؛ 24 سم.- (وثائق ونصوص؛

(1
إق 2016MO1380.- ردمك 9789954195901

المغرب - - تاريخ

961.4 2017-1946
-....)) علي  بن  القادر  عبد  بن  العربي  المشرفي، 

((1895-....)(1313
مشموم عرار النجد والغيطان المعد الستنشاق الوالي
وأنفاس المولى السلطان [نص مطبوع] : دراسة وتخريج /
اوالد المشرفي؛ زينب حمودة،  بن علي  القادر  بن عبد  العربي 
الفاضل العثماني.- الرباط : المندوبية السامية لقدماء المقاومين
واعضاء جيش التحرير، 2017.- 1 مج. (262 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24
إق 2017MO2995.- ردمك 9789954675199

تاريخ المغرب

961.4 2017-1947
المقري، بدر

ببليوغرافية تاريخ مدينة وجدة [نص مطبوع] / بدر المقري.-
وجدة : جامعة محمد االول، 2017.- 1 مج. (338 ص.) : غالف

مزيّن؛ 23سم
إق 2017MO5139.- ردمك 789954772003

تاريخ المغرب

961.4 2017-1948
المكاوي، أحمد

المغرب في القرنين 19 و20 [نص مطبوع] : دراسات في
مصادر / أحمد المكاوي.- الجديدة : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
مختبر المغرب والبلدان المتوسطية، 2017.- 1 مج. (177 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO2179.- ردمك 9789981008748

المغرب - - تاريخ

961.4 2017-1949
الملتقى العلمي للتراث العلمي والحضاري بالريف (3؛

الحسيمة)
[نص لبطوية  والحضاري  العلمي  التراث  من  شذرات 
العلمي للتراث  الثالث  العلمي  الملتقى  أشغال   : مطبوع] 
والحضاري بالريف / من تنظيم المجلس العلمي المحلي القليم
الحسيمة، مركز الريف للتراث والدراسات واالبحات بالناظور.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : مطبعة االمنية) .- 1 مج. (327

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2016MO5044.- ردمك 978-9954-39-149-5

تاريخ المغرب

961.4 2017-1950
المليح أبو ترجي، محمد

أمزميز والبحث عن الزمن الضائع نحو توثيق جزء من
ذاكرة أمزميز [نص مطبوع] / محمد المليح أبو ترجي.- مراكش
: مكتبة المعرفة، 2017 (الدار البيضاء : دار النجاح الجديدة) .- 1

مج. (158 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO2330.- ردمك 9789954711026

تاريخ المغرب - - أمزيز

961.4 2017-1951
وأعضاء جيش المقاومين  لقدماء  السامية  المندوبية 

التحرير
التحرير والمقاومة وجيش  الوطنية  الحركة  موسوعة 
بالمغرب [نص مطبوع]. الجزء الثاني، أعالم المقاومة والفداء
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء  / التحرير  وجيش 
المقاومين السامية لقدماء  المندوبية   : الرباط  التحرير.-  جيش 
وأعضاء جيش التحرير، 2017.- 2 مج. (532، 269 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 30 سم
إق 2016MO2318.- ردمك 978-9954-675-08-3

المغرب - - تاريخ - - االستقالل، 1956 - - دوائر معارف - - مقاالت
ومحاضرات

961.4 2017-1952
الوردي، محمد

قبيلة البرانس في مواجهة االحتالل العسكري الفرنسي
[نص مطبوع] : دور الزعامات في قيادة المقاومة (1926-1912)
/ محمد الوردي.- [الرباط] : المندوبية السامية لقدماء المقاومين

وأعضاء جيش التحرير، 2017.- 1 مج. (424 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO3000.- ردمك 9789954675243

قبيلة البرانس - - تاريخ - - المغرب

961.4 2017-1953
الوزاني، أبو عبد الله موالي العربي (1339هــ)

بلوغ القصد والمرام في مناقب القطب سيدي الحاج
عبد السالم [نص مطبوع] : (1310ه/1892ه) / أبي عبد الله
الجبار عبد  بن  الطيب  وتحقيق  تقديم  الوزاني؛  العربي  موالي 
الوزاني الشاهدي، المحفوظ بن عبد الله زغمان؛ تصدير الشيخ
اليمالحي محمد  بالفرنسية  له  قدم  الريسوني؛  علي  موالي 
الوزاني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (تطوان : مطبعة تطوان) .-

1مج. (448 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO2558.- ردمك 978-9954-28-806-1

التراث المغربي

961.4 2017-1954
امراني علوي، محمد (1972-....)

الدولة السعدية وسياسة التوحيد في عهد أحمد المنصور
الذهبي [نص مطبوع] / محمد امراني علوي.- الرشيدية : المعهد
الثقافي، 2017.- 1 مج. (140 والتواصل  للدراسات  المغربي 

ص.)؛ 20 سم
إق 2017MO1475.- ردمك 978-9954-39-963-7

الدولة السعدية

961.4 2017-1955
انويكة، عبد السالم

المستعمر بين أطماع واحتالل  الممر والمستقر  تازة 
(1902-1926) [نص مطبوع] / عبد السالم انويكة؛ تقديم خالد
صقلي.- [د.م.] : عبد السالم انويكة، 2017.- 1 مج. (191 ص.) :

غالف ملون مزين؛ 24 سم
ببليوغرافيا ص. 163-180 .- إق 2017MO3388.- ردمك -978-9954

99-247-0
تازة - - عهد الحماية - - تاريخ المغرب

961.4 2017-1956
بل العافية، ابراهيم

الببليوغرافيا الوطنية المغربية 2017

137



184

الشرفاء الكنونيون أهل الزواقين بقبيلة بني مستارة
[نص مطبوع] : مساهمة في التاريخ االجتماعي المغربي / ابراهيم
بل العافية.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : المعارف الجديدة)

.- 1 مج. (256 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO3166.- ردمك 9789954991664

المغرب - - تاريخ - - الزواقين

961.4 2017-1957
بن أبي زرع الفاسي، علي

األنيس المطرب بروض القرطاس [نص مطبوع] : في أخبار
وبداية المرابطين  دولة  مدينة فاس. 2،  وتاريخ  المغرب  ملوك 
الموحدين / علي بن أبي زرع الفاسي؛ اختار النصوص وقدم لها
محمد فتحة.- [د.م.] : دار أبي رقراق، 2017.- 1 مج. (127 ص.)؛

219 سم.- (منتخبات من التراث المغربي؛ 15)
إق 2017MO3362.- ردمك 9789954260180

المغرب - - تاريخ - - فاس

961.4 2017-1958
بنيس، عبد الحي

الحسن الثاني الذاكرة والتاريخ [نص مطبوع] / عبد الحي
بنيس؛ تقديم عبد الحق المريني؛ مراجعة وتصحيح حسن عجول.-
الرباط : دار األمان، 2017.- 1 مج. (664 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO2576.- ردمك 9789954701287

تاريخ - - المغرب

961.4 2017-1959
بوزويتة، سمير (1964-....)

الحكامة والسيادة المغربية على األقاليم الصحراوية [نص
مطبوع] : زمن السالطين العلويين / الدكتور سمير بوزويتة.- فاس
الله، 2017.- 1 مج. (203 : جامعة سيدي محمد بن عبد عبد 

ص.)؛ 24 سم
ببليوغرافيا ص. 192-198 .- إق 2017MO3228.- ردمك -978-9981

9903-2-6

961.4 2017-1960
بولهريس، محمد عبد الله

بولهريس. الله  عبد  / محمد  [نص مطبوع]  الكبرى  تازناخت 
الجزء الثاني.- [د.م.] : [د.ن.]، إق 2017 (مطبعة مراكش).- 1

مج. (374 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO3128.- ردمك 978-9954-99-143-5

ورزازات (المغرب)

961.4 2017-1961
تزلي، عبد الله

االحتالل الفرنسي لمنطقة آيت ازدك وآثاره العامة [نص
مطبوع] : (1930-1908) / د. عبد الله تزلي؛ [تقديم مصطفى
الكثيري].- الرباط : المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء
جيش التحرير، 2017.- 1 مج. (541 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم

إق 2017MO3001.- ردمك 9789954675250
الحماية الفرنسية - - المقاومة المسلحة

961.4 2017-1962
تلوزت بن عال، محمد (1964-....)

المغرب تاريخ  في  نظرات   : مطبوع]  [نص  تاريخية  أوراق 
الحديث والمعاصر / محمد تلوزت بن عال.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017
مزيّن غالف   : ص.)   144) مج.   1  -. أميمة)  مطبعة   : (فاس 

سم  24 باأللوان؛ 
إق 2017MO4953.- ردمك 978-9954-9748-0-3

تاريخ المغرب

961.4 2017-1963
حمداوي، جميل (1963-....)

عبد بن  (محمد   : [نص مطبوع]  الريف  بمنطقة  المقاومة 
: [د.ن.]، / جميل حمداوي.- [د.م.]  أنموذجا)  الخطابي  الكريم 
2017 (تطوان : الخليج العربي) .- 1 مج. (33 ص.)؛ 22 سم

إق 2017MO0506.- ردمك 978-9954-634-79-0
المقاومة - - تاريخ

961.4 2017-1964
حمودة، زينب (1981-....)

طنجة ونفي السلطان [نص مطبوع] : تالحم وانصهار / زينب
حمودة.- [د.م.] : منشورات الزمن، 2017.- 1 مج. (191 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة شرفات؛ 90)
إق 2017MO0261.- ردمك 9789954394267

تاريخ - - المغرب

961.4 2017-1965
خيرالله، محمد

المولى من   : مطبوع]  [نص  اإلفريقي  والبعد  سجلماسة 
/ النهضة  باعث  السادس  الملك محمد  إلى  المؤسس  الشريف 
محمد خيرالله.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (فاس : مطبعة انفو) .- 1

مج. (115 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO2439.- ردمك 978-9954-28-766-8

تاريخ المغرب

961.4 2017-1966
رشاد، مولود

-1911) الفرنسي  االحتالل  قبائل زمور في مواجهة 
1956) [نص مطبوع] : مدينة الخميسات وباديتها نموذجا / د.
المقاومين لقدماء  السامية  المندوبية   : الرباط  رشاد.-  مولود 
وأعضاء جيش التحرير، 2017 (دار أبي رقراق).- 1 مج. (383

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO3002.- ردمك 9789954675267

زمور

961.4 2017-1967
سانطولون، بيدو دي

سفارة لويس الرابع عشر إلى المولى إسماعيل [نص
العافية محمد  وتقديم  ترجمة  سانطولون؛  دي  بيدو   / مطبوع] 
كراس  : [مراكش]  الغروسي.-  المبارك  مراجعة  ؛  العروسي 

سم  24 ص)؛   174) مج.   1  -.2017 المتوحد، 
إق 2017MO2626.- ردمك 978-9954-599-16-7

المولى إسماعيل (ملك المغرب ؛ 1727-1646) (1139-1056)

961.4 2017-1968
سبى، محمد

الصحراء بعيون إسبانية [نص مطبوع] : رحالت وإستكشافات
1914-1864 / محمد سبى.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج.

(198 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO2974.- ردمك 9789954990841

الصحراء - - إسبانية - - رحالت

961.4 2017-1969
سراج، أحمد

آيت ورياغل [نص مطبوع] : التاريخ، المؤسسات، العالقة مع
السلطة / أحمد سراج.- الدار البيضاء : منشورات ملتقى الطرق،

2017.- 1 مج. (143 ص.)؛ 22 سم
إق 2017MO3423.- ردمك 978-9954-1-0630-3

القبائل

961.4 2017-1970
عزاوي، أحمد (1947-....)

محطات في تاريخ المغرب الوسيط [نص مطبوع] : أعالم
وأحداث / أحمد عزاوي؛ [ تقديم ذ. محمد الغرايب].- [د .م.] :
[أحمد عزاوي]، 2017 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج.

(131 ص.)؛ 24 سم
ببليوغرافيا ص. 130-131 .- إق 2017MO2853.- ردمك -978-9954
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99-015-5
المغرب الوسيط - - تاريخ

961.4 2017-1971
علوش، محمد المهدي

إسالم األمازيغ [نص مطبوع] : قراءة أخرى في تاريخ أسلمة
محمد  / الثاني عشر  القرن  إلى  السادس  القرن  من  المغرب 
المهدي علوش.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (368 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO4218.- ردمك 9789954994733

تاريخ المغرب

961.4 2017-1972
كريدية، إبراهيم (1951-....)

برج الناظور ومنتزه سيدي بوزيد [نص مطبوع] / كريدية
إبراهيم.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (آسفي : مطبعة صافي غراف)
آثار مدينة آسفي .- 1 مج. (غير مرقم).- (سلسلة تعرف على 

وجهتها؛ 19)
إق 2017MO1505.- ردمك 9789954666036

آسفي

961.4 2017-1973
كالب، عبد الخالق

مراكش وأحوازها من ق 7 هـ،/ 13 م إلى ق 10 هـ،/ 16
م [نص مطبوع] : التاريخ المنسي / د. عبد الخالق كالب؛ تقديم
دة. زوليخة بنرمضان.- مراكش : مؤسسة آفاق، 2017.- 1 مج.

(334 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (مراكشيات)
إق 2017MO1452.- ردمك 978-9954-467-68-8

القبائل

961.4 2017-1974
كموني، عبدالله

المقاالت خالل  من  الريسوني  أحمد  موالي  الشريف 
العربية المنشورة بالجريدة اإلسبانية تلغراف الريف من
سنة 1907 إلى سنة 1914 [نص مطبوع]؛ تصنيف و تحقيق
عبد الله كموني، عبد الوهاب برومي.- الرباط : المندوبية السامية
لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير، 2017.- 1 مج. (181

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO2999.- ردمك 978-9954-675-23-6

الشريف موالي أحمد الريسوني

961.4 2017-1975
كيكر، عبد الله (1942-....)

ثورة الشيخ أحمد الهيبة [نص مطبوع] : المغرب أيام الشيخ
مربيه ربه. الجزء الثاني / عبد الله كيكر.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.-

1 مج. (172 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO2321.- ردمك 9789954287354

تاريخ - - المغرب

961.4 2017-1976
كيكر، عبد الله (1942-....)

معركة ئكالفن ونهاية حيدة أومايس [نص مطبوع] : باشا
مدينة تارودانت / عبد الله كيكر.- ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.-

1 مج. (144 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO2696.- ردمك 9789954288665

تاريخ - - المغرب

961.4 2017-1977
لخلوفي، جمال

اإلسالم المغربي [نص مطبوع] : محاولة في التركيب. الجزء
األول، التدين والمحاكاة : دراسة تاريخ تطور األطر الدينية في
المغرب : من دخول اإلسالم إلى وصول اإلستعمار. الجزء الثاني،
التدين وتحوالت البنية، تغير الطقوس واألساطير (الريفين األوسط
[د.ن.]، 2017  : [د.م.]  لخلوفي.-  / جمال  نموذجا)  والشرقي 
(مطبعة ووراقة القبس).- 1 مج. (121 ص.) : غالف مزين؛ 20

سم
إق 2017MO5035.- ردمك 978-9954-99-973-8

التاريخ اإلسالمي - - المغرب

961.4 2017-1978
لمزوق، محمد

أو الجياللي بن محمد  آيت  السراغنة عائلة  تاريخ  من 
أوالد امحمد الصغير [نص مطبوع] : دراسة في تاريخ العائلة
وتاريخ القبيلة / محمد لمزوق.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط :

الكرامة) .- 1 مج. (108 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO1092.- ردمك 9789954397763

السراغنة - - المغرب - - تاريخ

961.4 2017-1979
مرابطي، محمد

التعريف بصحيح تاريخ جرسيف من التأسيس إلى أسرة
آل ابن عريف [نص مطبوع]. 1، العصور الوسيطية، بداية القرن
2 ه إلى نهاية القرن 8 ه جمع ودراسة.3 / ذ. محمد مرابطي.-
.- 1 مج. القدس)  : مطبعة  [د.ن.]، 2017 (جرسيف   : [د.م.] 

(200 ص.)؛ 27 سم
إق 2017MO3654.- ردمك 978-9954-99-349-1

جرسيف - - تاريخ

961.4 2017-1980
معنينو، عز المغرب

سال "المدينة المقفلة" [نص مطبوع] : اإلنفتاح الحذر على
الغرب من القصف إلى اإلحتالل 1851 ـ 1912 / عز المغرب
معنينو.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : الرباط نت) .- 1 مج.

(326 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO1918.- ردمك 978-9954-567-93-7

تاريخ - - المغرب

961.4 2017-1981
ناعمي، مصطفى (1950-....)

الصحراء من خالل بالد تكنة [نص مطبوع] : تاريخ العالقات
Le sahara à travers le pays Takna = التجارية والسياسية
/ : histoire des relations commerciales et politiques
للبحث الجامعي  المعهد   : الرباط   -.2 ط.  ناعمي.-  مصطفى 

(206 ص.) مج.   1  -.2017 العلمي، 
إق 2017MO4835.- ردمك 978-9954-538-39-5

الصحراء الغربية - - تاريخ

961.4 2017-1982
هاللي، العربي (1937-....)

فجيج والمخزن في عهد الحسن األول (1873-1894م)
: [د.م.]  بنعلي.-  بوزيان  العربي، محمد  / هاللي  [نص مطبوع] 
[د.ن.]، 2017 (وجدة : مطبعة الجسور) .- 1 مج. (285 ص.)؛ 24

سم.- (سلسلة تراث فجيج؛ 16)
ردمك  - .2017MO2858 إق   - .  280-279 ص.  ا  في يوغرا ل ب ب

9789954990162
تاريخ - - المغرب - - فجيج

961.4 2017-1983
-1961) شعيب ،حليفي....)

وما بالشاوية  األزل  تأريخ مصير  في   : مطبوع]  [نص  سطات 
: الرباط  حليفي.-  شعيب   / تامسنا  لممالك  الضائعة  باأللواح 
منشورات القلم المغربي، 2017.- 1 مج. (135 ص.)؛ 24 سم

إق 2017MO2658.- ردمك 978-9954-28-849-8
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شاوية (المغرب ؛ منطقة) - - تاريخ

961.4 2017-1984
البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب [نص مطبوع] :
الحفيظ عبد  النصوص  اختار   / المراكشي  عذاري  بن  ألحمد 
الطبايلي.- [د.م.] : دار أبي رقراق، 2017.- 1 مج. (113 ص.)؛

19 سم.- (منتخبات من التراث المغربي؛ 12)
إق 2016MO4833.- ردمك 9789954196182

األندلس - - المغرب - - تاريخ

961.4 2017-1985
[نص المغرب  تاريخ  في  واإلنسان  والمجال  العمران 
: [د.م.]  بلمهدي.-  الطاهر  الحسين،  تنسيق رحمون   / مطبوع] 
[د.ن.]، 2017.- 1 مج. (207 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2017MO2368.- ردمك 9789954567968

العمران - - تاريخ - - المغرب

961.4 2017-1986
/ مشتركة  ذاكرة   :  [Texte  imprimé] وإسبانيا  المغرب 
vol. 1 -.2017 ،شعيب حليفي.- سطات : جامعة الحسن االول

cm 22 53-57).)؛ p
إق 2017MO2764.- ردمك 978992036016

961.4 2017-1987
الزاوية العياشية األطلسية وخزانتها التراثية المفخرة
في التاريخ الثقافي المغربي [نص مطبوع] : أعمال الندوة
أيام 26-27 نونبر بمدينة فاس 2014 / أعد الندوة وأشرف عليها
الدكتور حمدي لحمر؛ المنسق محمد صمصام.- [د.م.] : [د.ن.]،
2017 (فاس : مطبعة أميمة) .- 1 مج. (340 ص.) : غالف مزين؛

24 سم
إق 2017MO3302.- ردمك 978-9954-99-215-9

الزاوية الصوفية - - المغرب

961.4 2017-1988
أعمال  : وأعالم  تاريخ   : مطبوع]  [نص  اليوسفية  الجامعة 
الندوات الجهوية / نظمتها المجالس العلمية المحلية لجهة مراكش
آسفي؛ إعداد وتقديم محمد عز الدين المعيار اإلدريسي.- مراكش
: المجلس العلمي المحلي، 2017 (المطبعة والوراقة الوطنية).-
2 مج. (334، 493 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (منشورات

المحلية لجهة مراكش آسفي؛ 1) العلمية  المجالس 
إق 2018MO0168.- ردمك 9789954959350

مدرسة ابن يوسف (مراكش، المغرب)

961.4 2017-1989
ركب الحاج المغربي والتواصل الروحي والحضاري بين
المغرب والمشرق [نص مطبوع] : أعمال الندوة مهداة لروح
المؤرخ محمد المنوني : تنظيم مجموعة الدراسات واألبحاث في
العالقات المغربية المشرقية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ببني
مالل، بتاريخ 29-30 مايو 2013 / تنسيق عبد القادر أيت الغازي،
محمد حواش، عبد العزيز الضعيفي.- بني مالل : منشورات كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية ببني مالل، 2017.- 1 مج. (354 ص.) :
غالف مزيّن باأللوان؛ 25 سم.- (سلسلة ندوات ومناظرات؛ 12)

إق 2017MO2603.- ردمك 978-9981-875-09-8
تاريخ المغرب

961.4 2017-1990
/ ندوة دولية   : حرب تطوان (1859-1860) [نص مطبوع] 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.- 2
.ط.- الرباط : المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش

التحرير، 2017.- 1 مج. (256 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO2992.- ردمك 978-9954-675-16-8

961.401 2017-1991
العالوي، الصالح

العيون وأحوازها إبان الوجود اإلستعماري اإلسباني [نص
[د.ن.]،  : [د.م.]  العالوي.-  الصالح   /  1934-1975 : مطبوع] 
.- 1 مج. (321 ص.)؛ 25 سم هداية)  أم   : (القنيطرة   2017

إق 2017MO2578.- ردمك 9789954288146
اإلستعماري اإلسباني - - العيون - - تاريخ

961.401 2017-1992
برحاب، عكاشة

من الذاكرة المحلية المغربية [نص مطبوع] : نموذج الجهة
الشرقية / عكاشة برحاب.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : دار
القلم) .- 2 مج. (404،400 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2017MO1041.- ردمك 978-9954-39-752-7
الجهة الشرقية - - المغرب - - تاريخ

961.401 2017-1993
بناني، عثمان

/ التاريخي [نص مطبوع]  بين الفعل السياسي والبحث 
عثمان بناني؛ تنسيق وتقديم عبد الرحمان المودن.- الرباط : دار
أبي رقراق، 2017.- 1 مج. (520 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2017MO0637.- ردمك 978-9954-39-581-3

المقاومة - - تاريخ المغرب

961.401 2017-1994
جمالي، محمد (1951-....)

/ محمد تازة سنة 1933  مدينة   : [نص مطبوع]  تازة  أصول 
جمالي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (106 ص.)؛ 20 سم

إق 2017MO1541.- ردمك 9789954399941
المغرب - - تازة - - تاريخ

961.401 2017-1995
حمان، عبد الحفيظ

المغرب وفرنسا [نص مطبوع] : زمن نابليون بونابرت 1798ـ
كلية  : تطوان  الحفيظ حمان.-  عبد   / ونصوص  : قضايا   1815
اآلداب والعلوم اإلنسانية باب الحكمة، 2017.- 1 مج. (196 ص.)؛

24 سم
إق 2017MO0428.- ردمك 9789954568606

المغرب - - فرنسا - - تاريخ

961.401 2017-1996
قشاشي، فؤاد

اإلحتالل العسكري الفرنسي لبقعة تازة [نص مطبوع] :
دراسة في استراتيجية الغزو والمقاومة : (1912-1934) / فؤاد
قشاشي.- الرباط : منشورات المندوبية السامية لقدماء المقاومين

وأعضاء جيش التحرير، 2017.- 1 مج. (336 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO4098.- ردمك 978-9954-675-33-5

اإلحتالل الفرنسي - - المغرب - - تاريخ

961.401 2017-1997
كاترو، جورج

ليوطي المغربي [نص مطبوع] : أو تطبيق الحماية بالمغرب /
أفرقيا  : البيضاء  الدار  لقمهري.-  أحمد  تعريب  كاترو؛  جنرال 

سم  24 (253 ص.)؛  مج.   1  -.2017 الشرق، 
إق 2016MO5179.- ردمك 978-9954-670-66-8

الحماية الفرنسية

961.401 2017-1998
لكريط، عبد الرزاق

البنى  :  1956-1916  : مطبوع]  [نص  واإلستعمار  القبيلة 
الحماية عهد  على  الوسطى  ملوية  لحوض  السوسيو-اقتصادية 
الفرنسية / عبد الرزاق لكريط.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (فاس :
مطبعة آنفو برانت) .- 1 مج. (388 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2017MO0095.- ردمك 978-9954-39-370-3

حوض ملوية - - عهد الحماية الفرنسية
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961.401 2017-1999
الحركة الوطنية في مراكش [نص مطبوع] : جماعة مراكش
ابن (جامعة   1956 إلى   1945 سنة  من   : اليوسفية  الوطنية 
يوسف) : العالمة المقاوم األستاذ محمد الحبيب محيي (ابن موح)
/ تأليف جماعي.- مراكش : جمعية متقاعدي التعليم بجهة مراكش
آسفي، 2017 (المطبعة والوراقة الوطنية).- 1 مج. (214 ص.) :
متقاعدي جمعية  (منشورات  سم.-   24 باأللوان؛  مزيّن  غالف 

(2 آسفي؛  مراكش  بجهة  التعليم 
إق 2016MO4467.- ردمك 978-9954-38-813-6

الحركة الوطنية - - مراكش - - تاريخ المغرب

961.4016 2017-2000
الناصري، أحمد بن خالد ((1315-1250)(1897-1835))

مطبوع]. [نص  األقصى  المغرب  دول  ألخبار  االستقصا 
الجزء األول، األدارسة، المرابطون والموحدون / أحمد بن خالد
: سبو، بلكبير.- مراكش  الصمد  د.ع.  تلخيص وتمهيد  الناصري؛ 

باأللوان : غالف مزيّن  2017.- 1 مج. (359 ص.) 
إق 2017MO2117.- ردمك 978-9954-9429-9-4

المغرب - - تاريخ

961.402 2017-2001
غالب، عبد الكريم

الماهدون... الخالدون [نص مطبوع] / عبد الكريم غالب.- ط.
2.- الرباط : منشورات دار أبي رقراق، 2017.- 1 مج. (429

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO0227.- ردمك 978-9954-1-9626-7

المغرب

961.403 2017-2002
الفاسي، عالل (1974-1910)

اإلمام إدريس [نص مطبوع] : مؤسس الدولة المغربية / عالل
الفاسي، عبدالله كنون، عبدالهادي التازي... [و آخرون.].- الطبعة
الرابعة.- الرباط : الجمعية المغربية للتضامن اإلسالمي مؤسسة

عبد الله كنون، 2017.- 1 مج. (180 ص.)
إق 2017MO1040.- ردمك 9789954397510

961.404 2017-2003
محمد (ملك المغرب؛ 1963-....)

انبعاث أمة [نص مطبوع]. الجزء الثاني والستون. القسم األول /
محمد السادس؛ أبو بكر بنمنصور, عبد الله العلوي بريول.- الرباط

: القصر الملكي، 2017.- 1 مج. (543 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO5089.- ردمك 978-9954-651-12-4

محمد السادس

961.404 2017-2004
معنينو، محمد الصديق (1944-....)

أيام زمان [نص مطبوع] / محمد الصديق معنينو. الجزء الرابع،
السنوات العجاف.- ط. 2.- الرباط : دار أبي رقراق، 2017.- 1

مج. (365 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO3333.- ردمك 978-9954-99-277-2

مذكرات

961.407 2017-2005
النفاع، كمال

[نص السعدي  العصر  التحديث واالصالح في  محاوالت 
مطبوع] : عبد الملك المعتصم وأحمد المنصور نموذجا / كمال
النفاع.- الرباط : المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء
جيش التحرير، 2017.- 1 مج. (383 ص.) : خرائط، مص.، غالف

مص.؛ 24 سم
إق 2017MO3004.- ردمك 978-9954-675-28-1

لمنصور الذهبي، أحمد بن محمد الشيخ المهدي (1603-1549) (0956-
(1012

961.437 2017-2006
انويكة، عبد السالم

الفرنسي االستعماري  المشروع  في  إيناون  أعالي 
بالمغرب، 1914-1926 [نص مطبوع] / د. عبد السالم انويكة؛
[تقديم مصطفى الكثيري؛ تصدير أول سمير بوزويتة، تصدير ثان
المقاومين لقدماء  السامية  المندوبية   : الرباط  حيمر].-  جمال 
وأعضاء جيش التحرير، 2017 (الرباط : دار أبي رقراق) .- 1 مج.

(423 ص.) : خرائط، مص.، غالف مص.؛ 24 سم
إق 2017MO2996.- ردمك 978-9954-675-20-5

الحماية الفرنسية

961.5 2017-2007
بنحمو، محمد (1946-....)

الجزائر..أزمة النظام وسراب الدولة [نص مطبوع] / محمد
بنحمو.- الرباط : دار نشر المعرفة، 2017.- 1 مج. (160 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO1617.- ردمك 9789954688274

الجزائر - - النضال السياسي

964.02 2017-2008
الصمدي، محمد

الحركة الوطنية في القصر الكبير [نص مطبوع] : 1930-
: الرباط  1956 : جدلية المحلي و الوطني / محمد الصمدي.- 
التحرير، جيش  وأعضاء  المقاومين  لقدماء  السامية  المندوبية 

24 سم مزين؛  غالف   : (363 ص.)  مج.   1  -.2017
إق 2017MO2997.- ردمك 978-9954-675-21-2

الحركة الوطنية

966.2301 2017-2009
هاكار، أوغوسطان

مونوغرافية تمبوكتو [نص مطبوع] / للمونسينيور أوغوسطان
هاكار؛ تقديم وترجمة زوليخة بنرمضان، حسن أميلي.- الرباط :
أبي رقراق دار   : (الرباط  الصحراوية، 2017  الدراسات  مركز 
للطباعة والنشر) .- 1 مج. (117 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم

إق 2017MO0264.- ردمك 978-9954-578-62-9 
التاريخ اإلجتماعي - - مالي
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