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المعارف العامة 000
المعارف العامة 000

001.3 2019-1
ياوس، هانس روبيرت

Open = [نص مطبوع] السؤال المفتوح والجواب الحتمي
question and inevitable answer : the paradigm of
نموذجية  :  humanities in the dialogue of disciplines
التخصّصات / هانس روبيرت ياوس؛ العلوم اإلنسانية في حوار 
أطياف شبكة   : الرباط  ضاوي.-  رضوان  األلمانية  عن  ترجمة 
الثقافية، مجلة نصوص من خارج اللغة، 2019.- 1 مج. (92 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 19 سم
إق 2019MO3800.- ردمك 978-9920-38-226-7

العلوم اإلنسانية

001.3 2019-2
التاريخ  : مطبوع]  [نص  اإلنسانية  العلوم  في  التكامل 
والجغرافيا واألنتروبولوجيا : أعمال الندوة الوطنية المنظمة برحاب
/ يوم 10 ماي 2016  بالجديدة  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية 
مختبر  : الجديدة  المكاوي.-  أحمد  بهيني،  المجيد  عبد  تنسيق 
المغرب والبلدان المتوسطية، 2019 (الرباط : دار أبي رقراق
للطباعة والنشر) .- 1 مج. (350 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2019MO3774.- ردمك 978-9920-38-217-5

العلوم اإلنسانية

001.3 2019-3
التاريخ  : مطبوع]  [نص  اإلنسانية  العلوم  في  التداخل 
والجغرافيا واألنتروبولوجيا والسوسيولوجيا : أعمال الندوة الوطنية
المنظمة برحاب كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالجديدة يوم 28
مارس 2018 / تنسيق عبد المجيد بهيني، أحمد المكاوي.- الجديدة
: مختبر المغرب والبلدان المتوسطية، 2019 (الرباط : دار أبي

رقراق للطباعة والنشر) .- 1 مج. (294 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO3991.- ردمك 978-9920-38-273-1

العلوم اإلنسانية

001.42 2019-4
تمحري، عبد الرحيم

والماستر اإلجازة  لطلبة  الجامعي  البحث  منهجية 
: [د.م.]  تمحري.-  الرحيم  عبد   / مطبوع]  [نص  والدكتوراه 
[د.ن.]، 2019 (تطوان : مطبعة تطوان) .- 1 مج. (269 ص.)؛ 24

سم
إق 2019MO4694.- ردمك 978-9920-38-489-6

البحث الجامعي - - منهجية

001.42 2019-5
مومن، محمد

[نص العلمي  البحث  منهجية  في  الباحث  دليل  كتاب 
مطبوع] / مومن محمد.- الرباط : شمس برينت، 2019.- 1 مج.

(143 ص.)؛ 21 سم
إق 2019MO3881.- ردمك 978-9920-9896-6-4

طرق البحث

001.42 2019-6
اإلجازة،  : [نص مطبوع]  البحوث  المنهجي إلعداد  الدليل 
إشراف تحت  المالكي؛  التنسيق موسى   / الدكتوراه  الماستر، 
: [الرباط]  آيت حمزة، محمد األسعد.-  موسى كرزازي، محمد 
جمعية منتدى الجغرافيين الشباب للبحث والتنمية، 2019.- 1 مج.
(سلسلة سم.-   24 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : ص.)   73-262)
منشورات المنتدى حول مناهج وأدوات البحث في العلوم اإلنسانية

واالجتماعية)
إق 2019MO1596.- ردمك 978-9920-37-338-8

البحوث - - دليل المنهجي

البيبليوغرافيا 010

011.31 2019-7
كمايسين، خديجة

فهارس مخطوطات خزائن سوس العالمة [نص مطبوع].
1، الخزانة المحجوبية / خديجة كمايسين.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019

(الرباط : دار أبي رقراق للطباعة والنشر) .- 1 مج. (518 ص.)
إق 2018MO2811.- ردمك 978-9920-36-040-1

خزائن سوس العالمة

011.32 2019-8
برادة، البشير (1950-....)

برادة  / مطبوع]  [نص  البشير  برادة  بإصدارات  فهرس 
البشير.- فاس : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (162 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO0796.- ردمك 978-9920-9879-0-5

فهرس

011.75 2019-9
دليل الرسائل واألطاريح الجامعية المنجزة حول تراث
الجهة الشرقية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة
محمد األول –وجدة [نص مطبوع] : الجزء األول / إعداد ونشر
ماجدة طنجي ووفاء طنجي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج.

باأللوان؛ 24 سم (159 ص.) : غالف مزيّن 
إق 2019MO5058.- ردمك 978-9920-38-603-6

الرسائل واألطاريح الجامعية

015.17 2019-10
المنصوري.- / إعداد عثمان  دليل المنشورات [نص مطبوع] 
الرباط : الجمعية المغربية للبحث التاريخي، 2019.- 1 مج. (63

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO0461.- ردمك 978-9920-9509-4-7

دليل المنشورات

016.0964 2019-11
المقاومين لقدماء  السامية  المندوبية  دليل إصدارات 
التاريخية المعرفة  التحرير في حقول  وأعضاء جيش 
والذاكرة الوطنية [نص مطبوع] / المندوبية السامية لقدماء
المقاومين و أعضاء جيش التحرير.- ط. 6.- الرباط : المندوبية
السامية لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير، 2019.- 1 مج.

(188 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO2830.- ردمك 978-9954-675-59-5

البحث التاريخي - - المغرب - - إصدارات

016.78 2019-12
-.2019-2018  : مطبوع]  [نص  الموسيقية  األندية  دليل 

ص.)  172) مج.   1  -.2019 [د.ن.]،   : [د.م.] 
إق 2019MO1217.- ردمك 978-9920-9915-0-6

موسيقى

الجمعيات العامة وعلم المتاحف 060

060 2019-13
الشراط، عبد النبي

مالمح من مشروع رؤية للتنمية الثقافية والحضارية [نص
الثقافية للتنمية  : رؤية  تاونات  الشراط.-  النبي  / عبد  مطبوع] 

والحضارية، 2019.- 1 مج. (57 ص.)؛ 18 سم
إق 2019MO1613.- ردمك 978-9920-9943-0-9

برنامج عمل - - جمعيات

الببليوغرافيا الوطنية المغربية 2019
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الصحافة والصحف والنشر 070

070.1 2019-14
أوعبي، بوشعيب

البصري السمعي  االتصال   : أخالقيات اإلعالم [نص مطبوع] 
: [د.م.]  أوعبي.-  بوشعيب   / مقارنة  قانونية  دراسة   : نموذجا 
[د.ن.]، 2019 (الرباط : دارالقلم) .- 1 مج. (291 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4992.- ردمك 978-9920-38-572-5

اإلعالم - - أخالقيات

070.1 2019-15
تمام، سعيد

المجلس الوطني للصحافة [نص مطبوع] : اإلحداث, االنتخاب,
التأليف واالختصاص / سعيد تمام.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط

: دار القلم) .- 1 مج. (167 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2019MO0488.- ردمك 978-9954-686-90-4

الصحافة

070.4 2019-16
بياض، الطيب

الصحافة والتاريخ [نص مطبوع] : إضاءات تفاعلية مع قضايا
الزمن الراهن / الطيب بياض؛ تقديم إدريس كسيكس.- ط. 2.-
الرباط : دار أبي رقراق للنشر والطباعة، 2019.- 1 مج. (175
ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة بحوث ودراسات)

إق 2019MO0460.- ردمك 978-9920-9678-9-1
الصحافة

070.5 2019-17
الكتاب مديرية  واإلتصال.  الثقافة  وزارة  المغرب. 

والمحفوظات والخزانات 
دليل جائزة المغرب للكتاب 2019 [نص مطبوع] / وزارة
والخزانات الكتاب  مديرية   : الرباط  واإلتصال.-  الثقافة 
والمحفوظات، 2019.- 1 مج. (87 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

23 سم
إق 2019MO4834.- ردمك 978-9920-692-07-6

جائزة الكتاب - - المغرب - - النشر

070.5 2019-18
بولو بوخاداس، ماغدا

مشاريع النشر [نص مطبوع] : اإلنشاء والتدبير من الورقي إلى
الرقمي / ماغدا بولو بوخاداس؛ ترجمة اإلدريسية العبودي.- فاس :
مزيّن غالف   : ص.)   206) مج.   1  -.2019 للنشر،  مقاربات 

سم  23 باأللوان؛ 
إق 2019MO1568.- ردمك 978-9920-9697-7-2

النشر - - المغرب

071.64 2019-19
العفاقي، رشيد

صالح أبو رزق [نص مطبوع] : لبناني في الدار البيضاء، 1914-
1938 : دراسة / رشيد العفاقي.- طنجة : سليكي أخوين، 2019.-

1 مج. (400 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO0644.- ردمك 978-9920-720-72-4

مراسالت

074.092 2019-20
بن سليمان، نور اليقين

منعرجات...من ذاكرة صحافي في الطفولة والصحافة
: اليقين بن سليمان.- [د.م.]  نور   / والسياسة [نص مطبوع] 
[د.ن.]، 2019 (كوثر برانت).- 1 مج. (216 ص.) : غالف مزين؛

24 سم
إق 2019MO0859.- ردمك 978-9920-37-125-4

ذاكرة صحافي

079.64 2019-21
الحسيسن، أنس

تأليف د. أنس نحو صحافة جهوية متقدمة [نص مطبوع] / 
الحسيسن؛ تقديم الصحافي والكاتب األستاذ محمد الصديق معنينو؛
تقريظ د. محمد محمد المعلمي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج.

(192 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2695.- ردمك 978-9920-37-757-7

الصحافة الجهوية - - اإلعالم الجهوي - - تطور

المجموعات العامة 080

081 2019-22
القباج، محمد مصطفى (1940-....)

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

21 سم (337 ص.)؛  مج.   1  -.2019 والنشر،  للطباعة 
إق 2019MO3109.- ردمك 978-9920-37-951-9

مجموعة مقاالت

089.64 2019-23
كمران، عبد الكريم

الملك محمد السادس [نص مطبوع] : خطابات تاريخية / عبد
الكريم كمران.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : الرباط نت) .-

1 مج. (64 ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2019MO5426.- ردمك 978-9954-709-77-1

الخطابات الملكية

الفلسفة وعلم النفس 100

100 2019-24
الجرفي، أحمد

همسات من صدى اللحظة ولحظة الحضور [نص مطبوع] /
: [د.ن.]، 2019 (بدر سوس الجرفي.- [د.م.]  المهندس أحمد 
باأللوان؛ 24 سم خدمات).- 1 مج. (221 ص.) : غالف مزيّن 

إق 2019MO2809.- ردمك 978-9920-37-819-2
عبارات فلسفية

100 2019-25
بنعبد العالي، عبد السالم (1945-....)

بنعبد السالم  عبد   / مطبوع]  [نص  رأسها  رافعة  القراءة 
العالي.- الدار البيضاء : دار توبقال، 2019.- 1 مج. (118 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO2819.- ردمك 978-9954-659-40-3

القراءة - - فلسفة

102 2019-26
الصافي، نبيل

أسرار الحكمة [نص مطبوع] / نبيل الصافي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2019 (مراكش : مطبعة الراي العربي) .- 1 مج. (80 ص.) :
وحكمة، حكمة  ألف  (سلسلة  21 سم.-  باأللوان؛  مزيّن  غالف 

(2 901X-2658؛ 
إق 2019MO5461.- ردمك 978-9920-38-735-4

الحكمة

107 2019-27
حرفة الفيلسوف [نص مطبوع] : أعمال مهداة إلى عزيز لزرق
/ تنسيق وتحرير عزيز بوشقطاط، عبد الله باعلي.- سال : الجمعية
المغربية لمدرسي الفلسفة، 2019.- 1 مج. (231 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم

الببليوغرافيا الوطنية المغربية 2019
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إق 2019MO2986.- ردمك 978-9920-37-903-8
الفلسفة - - تدريس

نظرية المعرفة، السببية، الجنس
البشري

120

121 2019-28
مخوخ، عبد النبي

مخوخ.- النبي  عبد   / مطبوع]  [نص  إبستمولوجية  دراسات 
الرباط : دار األمان، 2019.- 1 مج. (255 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 22 سم
إق 2019MO8386.- ردمك 978-9920-688-02-4

ابستمولوجيا

121.68 2019-29
الملتقى األول للباحثين في مراكز الدكتوراه بالمغرب

والعالم العربي (2018؛ تطوان)
التأويل بين الفلسفة واألدب [نص مطبوع] : دراسة محكمة :
والعالم بالمغرب  الدكتوراه  للباحثين في مراكز  األول  الملتقى 
مركز بتطوان،  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  تنظيم  العربي، 
دراسات الدكتوراه في األدب والعلوم اإلنسانية والترجمة، 26 و27
يونيو 2018 / تنسيق وإشراف محمد الحيرش، مصطفى الغاشي.-
تطوان : باب الحكمة، 2019.- 1 مج. (292 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO1882.- ردمك 978-9954-568-92-7 

الفلسفة - - األدب - - التأويل

121.68 2019-30
سلوي، مصطفى

التواصل الجمالي وآليات القراءة الفعالة [نص مطبوع] /
: إلهام سته.- وجدة  بنيونس بوشعيب،  إعداد مصطفى سلوي، 
منشورات كلية االداب والعلوم اإلنسانية، 2019 (مختبر التواصل

التطبيقي).- 1 مج. (144 ص.).- (سلسلة ندوات)
إق 2019MO0677.- ردمك 978-9920-9867-0-0

آليات القراءة

121.686 2019-31
الحيرش، محمد

إلى النص  أنطولوجيا  : من  التأويل [نص مطبوع]  أخالقيات 
أنطولوجيا الفهم / محمد الحيرش.- طنجة : دار الفاصلة للنشر،

2019.- 1 مج. (193 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO1491.- ردمك 978-9920-9851-7-8

دراسات فكرية - - أخالقيات التأويل

126 2019-32
موران، إدغار (1921-....)

المنهج [نص مطبوع] = la méthode. 5، إنسانية اإلنسانية،
الدار تيبس.-  يوسف  ترجمة  موران؛  إدغار   / اإلنسانية  الهوية 
البيضاء : أفريقيا الشرق، 2019.- 1 مج. (359 ص.)؛ 24 سم

إق 2019MO0870.- ردمك 978-9920-740-22-7
الهوية - - اإلنسانية

128 2019-33
أكاديمية المملكة المغربية (الرباط)

تجليات الغيرية في الثقافة العربية [نص مطبوع] / أكاديمية
المملكة المغربية.- الرباط : أكاديمية المملكة المغربية، 2019.- 1

مج. (141 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO3954.- ردمك 978-9954-556-06-1

الفلسفة - - اإلنسان

128 2019-34
الكط، بوسلهام

القديم واإلسالمي  العربي  التراث  في  الضروري 
الكط.- بوسلهام   / مطبوع]  [نص  والمعاصر..؟!  والحديث 
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (القنيطرة : المطبعة السريعة) .- 1 مج.

(172 ص.)؛ 21 سم
إق 2019MO1900.- ردمك 978-9954-653-13-5 

التراث اإلنساني

128 2019-35
صبري، أمين

أنا ونفسي [نص مطبوع] / أمين صبري.- الرباط : مكتبة دار
األمان، 2019.- 1 مج. (96 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2019MO2130.- ردمك 978-9954-723-33-3
الحياة االنسانية - - النفس - - االنا

128 2019-36
منصف، عبد الحق

: مطبوع]  [نص  اإلنسانية  والقدرة  الهشاشة  أنطلوجيا 
فلسفة تأويل الوجود اإلنساني عند بول ريكور / عبد الحق منصف،
عز الدين الخطابي.- الدار البيضاء : أفريقيا الشرق، 2019.- 1

مج. (207 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO0112.- ردمك 978-9920-737-22-7

الهشاشة - - الوجود اإلنساني

128.1 2019-37
الكط، بوسلهام

الحياة اإلنسانية مجال خصب للعبة اللعب والنقائض؟
: [بوسلهام الكط]، القنيطرة  / بوسلهام الكط.-  [نص مطبوع] 

2019.- 1 مج. (163 ص.)؛ 21 سم
إق 2019MO1899.- ردمك 978-9954-653-12-8

الحياة اإلنسانية - - فلسفة

128.2 2019-38
غريب، عبد الكريم

العقل العربي المركب [نص مطبوع] / عبد الكريم غريب.-
النجاح التربية، 2019 (مطبعة  : منشورات عالم  البيضاء  الدار 
باأللوان؛ 24 سم الجديدة).- 1 مج. (270 ص.) : غالف مزيّن 

إق 2019MO3043.- ردمك 978-9920-37-931-1
العقل العربي

128.33 2019-39
منصف، عبد الحق

تأويل : فلسفة  التأويلي [نص مطبوع]  العقل  في تأصيل 
الوجود اإلنساني عند بول ريكور / عبد الحق منصف، عز الدين
الخطابي.- الدار البيضاء : أفريقيا الشرق، 2019.- 1 مج. (238

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO0113.- ردمك 978-9920-737-23-4

العقل - - الوجود اإلنساني

128.6 2019-40
إسماعيلي، حمودة

الجسد بين الكآبة والرغبة [نص مطبوع] : ماذا بعد هايدغر
وصمت الفالسفة ؟ / حمودة إسماعيلي.- الدار البيضاء : إفريقيا
الشرق، 2019.- 1 مج. (126 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20

سم
إق 2017MO0641.- ردمك 978-9954-685-20-4

هايدغر - - فلسفة الجسد

ظواهر الخوارق وفنونها 130

133.43 2019-41
دوطي، إدمون (1926-1867)
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السحر والدين في شمال افريقيا [نص مطبوع] / إدمون
دوطي؛ ترجمة فريد الزاهي.- ط. 3.- [د.م.] : المعهد الجامعي
للبحث العلمي، 2019 (الرباط : مطبعة المعارف الجديدة) .- 1

مج. (334 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO0131.- ردمك 978-9954-538-47-0

السحر - - شمال افريقيا

علم النفس 150

150 2019-42
الحضري، لطفي

لطفي  / مطبوع]  [نص  الفطري  النفس  إلى علم  مدخل 
الحضري.- [د.م.] : مركز التراث الثقافي المغربي، 2019 (سال :
شمس برينت) .- 1 مج. (337 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2019MO5930.- ردمك 978-9920-38-868-9

علم النفس

150 2019-43
المستعد، المصطفى

إكسير مكة [نص مطبوع] / المستعد المصطفى؛ سعيد بريولة.-
[د.م.] : [د.ن.]، SVIM).- 1) 2019 مج. (39 ص.)

إق 2019MO5130.- ردمك 978-9920-38-637-1
التحفيز النفسي

152.42 2019-44
كونت سبونفيل، أندري

L e  =  [ ع و ب ط م ص  ن ] يأس  ل ا ة  د ي ل و ة  د ا لسع ا
bonheur,désespérément / أندري كونت سبونفيل؛ ترجمة
إيديمانيا، 2019.- 1 مج. : منشورات  الرباط  القري.-  إدربس 

مزيّن : غالف  (116 ص.) 
إق 2019MO4853.- ردمك 978-9920-38-524-4

السعادة - - مفاهيم فلسفية

152.46 2019-45
صبري، أمين

: دار الرباط  / أمين صبري.-  آمنا  الخوف [نص مطبوع] : كن 
األمان، 2019 (مطبعة األمنية).- 1 مج. (80 ص.)؛ 20 سم

إق 2019MO4138.- ردمك 978-9954-723-47-0
علم النفس - - الخوف

153.1 2019-46
معتصم، سليم

: [د.م.]  / سليم معتصم.-  [نص مطبوع]  الناجحين  خطوات 
[د.ن.]، 2019 (المحمدية : جواكار) .- 1 مج. (128 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO3796.- ردمك 978-9920-38-223-6

مذاكرة - - التعلم

153.42 2019-47
صبري، أمين

صبري.- أمين   / مطبوع]  [نص  باألفكار  والتحكم  التفكير 
الرباط : دار األمان، 2019 (مطبعة األمنية).- 1 مج. (80 ص.)؛

20 سم
إق 2019MO4139.- ردمك 978-9954-723-48-7

التفكير

155.2 2019-48
فرح، ياسين

األصناف [نص مطبوع] : تحليل أنماط الشخصيات األكثر تواجدا
في سجن الحياة / ياسين فرح.- طنجة : سليكي أخوين، 2019.-

1 مج. (45 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 18 سم

إق 2019MO3877.- ردمك 978-9920-625-13-5
أنماط الشخصيات - - المجتمع

155.2 2019-49
ميسو، عبد الله (1976-....)

التنمية الذاتية [نص مطبوع] : 9 كتب في كتاب واحد / ميسو
: [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (98 ص.) : غالف الله.- [د.م.]  عبد 

باأللوان؛ 20 سم مزيّن 
إق 2019MO0447.- ردمك 978-9920-37-031-8

التنمية الذاتية

155.4 2019-50
زادني، محمد المختار (1953-....)

أطفالنا في العالم االفتراضي [نص مطبوع] / محمد المختار
: الجديدة  الباحثين من ذوي االختصاص.-  زادني ومجموعة من 
: ومتى  (كيف  (45 ص.).-  مج.   1  -.2019 زادني،  منشورات 

(2 دراسات؛  سلسلة 
إق 2019MO5852.- ردمك 978-9920-9813-0-9

الصحة النفسية - - الطفل

155.4 2019-51
المشكالت التي تعيق الصحة النفسية ألطفال ما قبل
الدراسة [نص مطبوع] / إعداد محمد المختار زادني.- الجديدة :

منشورات زادني، 2019.- 1 مج. (45 ص.)
إق 2019MO1689.- ردمك 978-9920-9813-6-1

الصحة النفسية - - الطفل

155.4085 2019-52
زادني، محمد المختار (1953-....)

[نص العنيد  الطفل  تربية  اإليجابي في  اإلنضباط  دور 
زادني، : منشورات  الجديدة  زادني.-  المختار  / محمد  مطبوع] 
2019.- 1 مج. (46 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم.- (كيف

ومتى : سلسلة دراسات؛ 3)
إق 2019MO0229.- ردمك 978-9920-9813-1-6

األطفال - - علم نفس

155.916 2019-53
موهوب، يونس (1980-....)

موهوب.- يونس   / مطبوع]  [نص  اإلعاقة  وتحديات  العائد 
المحمدية : يونس موهوب، 2019 ([أفريك غرافيك]).- 1 مج. (75

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2072.- ردمك 978-9920-37-490-3

اإلعاقة - - دعم نفسي

158.1 2019-54
الشقيري، أحمد

أربعون [نص مطبوع] / أحمد الشقيري.- الدارالبيضاء : المركز
مزيّن غالف   : ص.)   981) مج.   1  -.2019 العربي،  الثقافي 

سم  24 باأللوان؛ 
إق 2019MO4196.- ردمك 978-9920-38-327-1

تطوير الذات

158.1 2019-55
الصكراطي، العربي

كوتشي حياتك [نص مطبوع] : رؤية جديدة في عالم التدريب /
العربي الصكراطي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (149 ص.)

: غالف مزيّن؛ 20 سم
إق 2019MO5395.- ردمك 978-9920-38-708-8

بناء الذات

158.1 2019-56
تمحري، عبد الرحيم
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سيكوسيولوجية المنظمات المهنية واإلدارية [نص مطبوع]
: من فلسفة الشغل إلى التواصل اإلنساني / عبد الرحيم تمحري.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (تطوان : مطبعة تطوان) .- 1 مج. (475

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4941.- ردمك 978-9920-38-553-4

التواصل اإلنساني - - سيكوسيولوجية

158.1 2019-57
حراث، الشرقي

دليل الذكاء العاطفي [نص مطبوع] : ورشات تطبيقية لألطفال
والمراهقين من الفئات العمرية بين 09 إلى 17 سنة / الشرقي

حراث.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (34 ص.)
إق 2019MO2073.- ردمك 978-9920-37-491-0

التنمية الذاتية

158.1 2019-58
زادني، أسماء رابعه

: الجديدة  زادني.-  رابعه  أسماء   / مطبوع]  [نص  تردد  بال 
ص.)  171) مج.   1  -.2019 زادني،  منشورات 

إق 2019MO0881.- ردمك 978-9920-9813-3-0
التنمية الذاتية

المنطق 160

160 2019-59
أيت بونصر، الحبيب

/ مطبوع]  [نص  المنطق  مبادئ علم  إلى  المبتدئ  دليل 
اعبال أيت  حسن  عمران  أبو  ذ.  تقديم  بونصر؛  آيت  الحبيب 
الكنتافي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : دار السالم) .- 1 مج.

(69 ص.)؛ 21 سم
إق 2019MO2313.- ردمك 978-9920-9985-0-5

علم المنطق

162 2019-60
البعزاتي، بناصر

اإلستدالل والبناء [نص مطبوع] : بحث في خصائص العقلية
العلمية / بناصر البعزاتي.- ط. 2 منقحة.- الرباط : دار األمان،

2019.- 1 مج. (526 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4831.- ردمك 978-9954-723-51-7

اإلستدالل - - العقل

علم األخالق، الفلسفة األخالقية 170

170 2019-61
رابحي، علي

التسامح سبيل التعايش في فكر النورسي [نص مطبوع] /
علي رابحي.- [د.م.]؛ وجدة : مختبر مناهج العلوم في الحضارة
اإلسالمية وتجديد التراث كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2019.- 1

مج. (40 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO1295.- ردمك 978-9920-9917-0-4

التسامح بين األديان - - فكر النورسي

174.2 2019-62
اإلنساني المزيد [نص مطبوع] / تنسيق إدوار كلينبتر؛ ترجمة
جميل شاكر.- الدار البيضاء : المركز الثقافي للكتاب، 2019.- 1

مج. (176 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2019MO1470.- ردمك 978-9954-705-60-5

األخالقيات البيولوجية

الفلسفة القديمة فلسفة العصور
الوسطى والفلسفة اإلسالمية

180

189 2019-63
عيسوي، محمد

جوالت في الفكر والتاريخ [نص مطبوع] / محمد عيسوي.-
وجدة : مكتبة الطالب، 2019.- 1 مج. (82 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO3375.- ردمك 978-9920-38-058-4

الفكراإلسالمي - - تاريخ

189.1 2019-64
السائح، محمد

أفكار وأقدام [نص مطبوع] : مقاالت نقدية في الفكر اإلسالمي
الثقافي، الدفاع  منشورات   : تازة  السائح.-  محمد   / المعاصر 

21 سم. (160 ص.)؛  مج.   1  -.2019
إق 2018MO5116.- ردمك 978-9920-36-670-0

الفكر اإلسالمي

189.1 2019-65
القصيير، كمال

[نص اإلسالمي  المعرفي  النظام  في  المفاهيم  بناء 
مطبوع] : بحث في محاضن المفاهيم / كمال القصيير.- الرباط :
دار األمان، 2019.- 1 مج. (191 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2019MO4878.- ردمك 978-9954-723-54-8

مفاهيم - - إسالم - - فلسفة

189.1 2019-66
القصيير، كمال

تأسيسية في : مقاربة  نظرية األمن الفكري [نص مطبوع] 
الفكر اإلسالمي / كمال القصيير.- الرباط : دار األمان، 2019.- 1

مج. (238 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO0438.- ردمك 978-9954-720-65-3

العقل - - الفكر اإلسالمي

189.1 2019-67
الكلخة، عبد اإلله

المقدس والسلطة [نص مطبوع] : الفكرانية الدينية والحداثة /
عبد اإلله الكلخة.- الدر البيضاء : أفريقيا الشرق، 2019.- 1 مج.

(383 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO0656.- ردمك 978-9954-685-96-9

الدين - - السلطة - - الفكر اإلسالمي

189.1 2019-68
الناسك، محمد

القراءات المعاصرة للقرآن الكريم [نص مطبوع] : مساءلة
نقدية لمشروع الجابري / محمد الناسك؛ تقديم إدريس مقبول.-
الرباط؛ [مكناس] : دار نشر المعرفة مركز ابن غازي لألبحاث

والدراسات اإلستراتيجية، 2019.- 1 مج. (463 ص.)
إق 2018MO4985.- ردمك 9789954691328

الفلسفة اإلسالمية - - النقد

189.1 2019-69
بن حمزة، مصطفى

مقاربات في المسألة األخالقية [نص مطبوع] / مصطفى بن
حمزة.- الرباط : دار األمان، 2019 (الرباط : األمنية) .- 1 مج.

(117 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO0785.- ردمك 978-9954-723-28-9

الفلسفة اإلسالمية

189.1 2019-70
كعب، المصطفى
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أصول الفكر العقائدي [نص مطبوع] : حقيقتها وآثارها / د.
كعب المصطفى.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (197 ص.)؛

20 سم
إق 2018MO5874.- ردمك 978-9920-36-898-8

الفكر العقدي اإلسالمي

189.1 2019-71
ناسك، جمال الدين

النظرية البيئية اإلسالمية [نص مطبوع] : األسس المعرفية
والمنهجية / جمال الدين ناسك؛ تقديم إدريس مقبول.- مكناس؛
الرباط : مركز ابن غازي للدراسات واألبحاث االستراتيجية دار

نشر المعرفة، 2019.- 1 مج. (432 ص.)
إق 2018MO4984.- ردمك 9789954691311

الفلسفة اإلسالمية

189.1 2019-72
إيثار الحق على الخلق [نص مطبوع] : في رد الخالفات إلى
المذهب الحق / تصنيف أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن علي بن
المرتضى اليماني الملقب بابن الوزير؛ تحقيق األستاذ الدكتور أحمد
البيضاء : مركز نجيبويه، بن عبد الكريم نجيب الشريف.- الدار 
2019.- 1 مج. (380، 261 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
بيبليوغرافيا : ص. 365-380 .- إق 2015MO1351.- ردمك -978-9954

607-37-4
فلسفة إسالمية

189.1 2019-73
المسألة األخالقية في عالم متغير [نص مطبوع] : مفاهيم
ومشكالت وقضايا / تنسيق أحمد الفراك.- الرباط : المركز الدولي
للبحث العلمي، 2019.- 1 مج. ( ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2018MO2725.- ردمك 978-9920-36-026-5

الفلسفة اإلسالمية

189.12 2019-74
المودن، محمد

الخطاب  : مطبوع]  [نص  الكالم  علم  قضايا حجاجية في 
واللغة والدليل / محمد المودن.- تطوان : باب الحكمة، 2019.- 1

مج. (327 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO2301.- ردمك 978-9954-568-65-1

علم الكالم

189.13 2019-75
الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد (505 هـ / 1111 م)

تهافت الفالسفة [نص مطبوع] / أبو حامد الغزالي.- سال : دار
مزيّن غالف   : (346 ص.)  مج.   1 والثقافة، 2019.-  المعرفة 

17 سم باأللوان؛ 
إق 2019MO5795.- ردمك 978-9920-9407-8-8

الفلسفة اإلسالمية

189.172 2019-76
مخلوفي، محمد

السينوية والرشدية [نص مطبوع] : االتصال واالنفصال / محمد
مخلوفي.- طنجة : سليكي أخوين، 2019.- 1 مج. (239 ص.) :

غالف مص.؛ 24 سم
إق 2019MO3063.- ردمك 978-9920-625-02-9

الفلسفة اإلسالمية - - فلسفة ابن سينا - - فلسفة ابن رشد

الفلسفة المعاصرة الحديثة 190

190 2019-77
النجار، هاني

إبراهيم هاني محمد   / [نص مطبوع]  الذين أخفوا الشمس 
النجار.- ط. 2.- الدار البيضاء : دار لوتس للنشر الحر، 2019.- 1

مج. (220 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2018MO5288.- ردمك 978-9920-9770-0-5

فكر فلسفي معاصر

190 2019-78
تاتاركيفيتش، فوادسواف

الفلسفة الحديثة [نص مطبوع] : من عصر النهضة حتى التنوير
تاتاركيفيتش؛ ترجمة محمد الفرنسي / فوادسواف  ـ  اإلنجليزي 
عثمان مكي العجيل.- سال : دار المعرفة والثقافة، 2019.- 1 مج.

(415 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 16 سم
إق 2019MO6406.- ردمك 978-9920-636-50-6

الفلسفة الحديثة

190 2019-79
: مطبوع]  [نص  والعربي  الغربي  الفكرين  من  قطوف 
ميشيل فوكو / هيأها وترجمها سعيد بوخليط.- الفقيه بن صالح :

مؤسسة الموجة الثقافية، 2019.- 1 مج. (71 ص.)؛ 19 سم
إق 2019MO3268.- ردمك 978-9920-647-02-1

الفكر الغربي - - الفكر العربي

190 2019-80
: مطبوع]  [نص  والعربي  الغربي  الفكرين  من  قطوف 
حوارات، دراسات، ترجمات. الجزء الثاني. الجزء الثالث / هيأها
الموجة مؤسسة   : صالح  بن  الفقيه  بوخليط.-  سعيد  وترجمها 

19 سم 120 ص.)؛   ،172) مج.   2  -.2019 الثقافية، 
إق 2019MO3266إق 2019MO3267.- ردمك -978-9920-647-00

7.- ردمك 978-9920-647-01-4
الفكر العربي

191 2019-81
الوميكي، محسين (1960-....)

مفهوم العقل عند الدكتور محمد أركون [نص مطبوع] :
من خالل مؤلف " تاريخية الفكر العربي اإلسالمي " / محسين
الوميكي]، 2019 (مطبعة وراقة : [محسين  [د.م.]  الوميكي.- 

: غالف مزين؛ 24 سم بالل).- 1 مج. (244 ص.) 
إق 2019MO0337.- ردمك 978-9920-37-019-6

191 2019-82
بهضوض، محمد

سؤال اإلسالم [نص مطبوع] : فلسفة الدين في الفكر العربي
اإلسالمي المعاصر : طه عبد الرحمان نموذجا / محمد بهضوض.-
الرباط : دار أبي رقراق، 2019.- 1 مج. (384 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4387.- ردمك 978-9920-9871-8-9

الفلسفة اإلسالمية - - الفكر العربي المعاصر

193 2019-83
نيتشه، فريدريك (1900-1844)

هكذا تكلم زرادشت [نص مطبوع] : (كتاب للمجتمع وال للفرد) /
فريدريك نيتشه؛ ترجمة حنا خباز.- سال : دار المعرفة والثقافة، إ.ق

2019.- 1 مج. (399 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17 سم
إق 2019MO5817.- ردمك 978-9920-636-13-1

الرواية الفلسفية

193 2019-84
نيتشه [نص مطبوع] / تأليف مجموعة من الباحثين؛ تنسيق أحمد
(الدار الملتقى، 2019   : 2.- مراكش  الحليم عطية.- ط.  عبد 
البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (182 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO4471.- ردمك 978-9954-9742-4-7

الفلسفة األلمانية
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الديانات 200

200 2019-85
التنصير وحرية المعتقد في المغرب [نص مطبوع] : قضايا
ومقاربات / المساهمون في الكتاب محمد السروتي، محمد بنتاجة،
محمد مكروز...[وآخ.]؛ تنسيق الحسن حما؛ تقديم صالح النشاط.-
الرباط : المركز المغربي للدراسات واألبحاث المعاصرة، 2019
(شمس برينت).- 1 مج. (209 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم.- (أبحاث ودراسات)
إق 2019MO1012.- ردمك 978-9954-9682-3-9

المعتقد - - المغرب

200.9 2019-86
برادة، البشير (1950-....)

لسانية- مقاربة   : مطبوع]  [نص  األديان  تاريخ  في  مقال 
إثنولوحية في ضوء نظرية التضايف. الجزء األول، استهالل / برادة
البشير.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (89 ص.) : غالف مزين؛

24 سم
إق 2019MO0962.- ردمك 978-9920-9879-7-4

تاريخ األديان

201.01 2019-87
العقاد، عباس محمود (1964-1889)

عقائد المفكرين في القرن العشرين [نص مطبوع] / عباس
محمود العقاد.- سال : دار المعرفة والثقافة، إ.ق 2019.- 1 مج.

(320 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17 سم
إق 2019MO5820.- ردمك 978-9920-636-16-2

العقائد الدينية - - فلسفة

202 2019-88
حرازيم، حسن

رحلة البحث عن الله [نص مطبوع] / حسن حرازيم.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (الرباط : الرباط نت) .- 1 مج. (168 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO5722.- ردمك 978-9920-38-815-3

الله - - الوجود

203.7 2019-89
بن خويي، عبد اإلله أبو عدل الله إبن الحسن إبن أحمد

تمثال السالم [نص مطبوع] : ذاكرة األديان في أعماق البحار :
إهداء إلى أمير المؤمنين الملك المعضم محمد السادس نصره الله
Statue de la paix : Mémoire des religions dans les =
mers profondes / عبد اإلله أبو عدل الله إبن الحسن إبن أحمد
بن خويي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. : غالف مزين؛ 24 سم

إق 2019MO3575.- ردمك 978-9954-9796-3-1
الرموز الدينية

208.2 2019-90
صبري، أمين

القانون األعظم [نص مطبوع] : أكبر وأعظم قانون للوجود /
(مطبعة  2019 األمان،  دار   : الرباط   -.2 ط.  صبري.-  أمين 
باأللوان؛ 24 سم مزيّن  : غالف  (217 ص.)  مج.   1 األمنية).- 

إق 2019MO3695.- ردمك 978-9954-723-45-6
األديان - - العبادة

اإلسالم 210

210 2019-91
ابن الضريس، اإلمام الحافظ أبي عبد الله محمد ابن

أيوب بن يحيى

جزء [نص مطبوع] : اإلمام الحافظ أبي عبد الله محمد ابن أيوب
ترفاس رشيد  به  اعتنى   / الضريس  بابن  المعروف  يحيى  بن 
السجلماسي.- مكناس : مكتبة زاكيوي إخوان، 2019.- 1 مج. (52

ص.).- (سلسلة األجزاء الحديثية؛ 1)
إق 2019MO0328.- ردمك 978-9920-37-014-1

الحديث

210 2019-92
محمد بن  مبارك  بن  أحمد  اللمطي،  السجلماسي 

((1743-1679)  (1156-1090))
ألبي  / مطبوع]  [نص  الخمس  المسائل  اللبس عن  إزالة 
هـ، (ت 1156  اللمطي  السجلماسي  مبارك  بن  أحمد  العباس 
1743 م)؛ تحقيق ذ. عبد العلي بالمين.- الرباط : وزارة األوقاف

والشؤون اإلسالمية، 2019.- 1 مج. (338 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO1826.- ردمك 978-9920-770-06-4

اإلسالم - - متفرقات

210 2019-93
القادري، عبد السالم بن الطيب بن محمد (1698-1648

(1110-1058
ثالث رسائل منظومة في السيرة النبوية والتوحيد [نص
مطبوع] : أرجوزة في نظم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ؛
منظومة في األماكن التي صلى بها رسول الله صلى الله عليه
وسلم بالمدينة وما حولها ؛ ذخيرة االكتساب فيمن يدخل الجنة بغير
حساب / للعالمة األديب عبد السالم بن الطيب القادري؛ تقديم
وتحقيق نائلة خيالي.- [الجديدة] : مؤسسة عبد الواحد القادري،

2019.- 1 مج. (100 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO5506.- ردمك 978-9920-36-785-1

السيرة النبوية

210 2019-94
ولد أباه، محمد المختار (1924-...)

مجموعة األنظام العلمية [نص مطبوع] / محمد المختار ولد
أباه.- الدارالبيضاء : قطر الندى للثقافة واإلعالم والنشر، 2019.-

1 مج. (405 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO3269.- ردمك 978-9920-727-34-1

اإلسالم

210.08 2019-95
أي مستقبل للبحث في العلوم اإلسالمية ؟ [نص مطبوع] /
مجموعة من الباحثين.- الرباط : مؤسسة عبد الهادي بوطالب،
2019.- 1 مج. (17-221 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2019MO1045.- ردمك 978-9954-593-54-7
العلوم االسالمية - - مناهج

210.18 2019-96
قجوي، محمد

مناهج البحث في العلوم اإلسالمية [نص مطبوع] / تنسيق
وتقديم محمد قجوي.- [د.م.] : مؤسسة نور للبحوث والدراسات
العلمية، 2019.- 1 مج. (396 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2019MO2651.- ردمك 978-9920937-733-1

العلوم اإلسالمية

210.19 2019-97
Islamic = [نص مطبوع] األسس اإلسالمية لمجتمع حر 
foundations of a free society / تحرير نوح الهرموزي، ليندا
عزيز مراجعة  الحارس؛  علي  اإلنجليزية  ترجمه عن  ويتستون؛ 
العربي العلمي  المركز   : الرباط  عدناني.-  إكرام  مشواط، 
للدراسات واألبحاث اإلنسانية، 2019.- 1 مج. (167 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO3834.- ردمك 978-9920-38-233-5

العالم اإلسالمي - - األسس اإلسالمية - - المجتمع اإلسالمي

210.4 2019-98
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الزاهر، ابتسام
اإلماء في الغرب اإلسالمي [نص مطبوع] / ابتسام الزاهر.-
فاس : مؤسسة مقاربات، 2019.- 1 مج. (359 ص.) : غالف

باأللوان؛ 24 سم مزيّن 
إق 2019MO4320.- ردمك 978-9920-780-65-0

اإلماء - - الغرب اإلسالمي

210.7 2019-99
د م ح أ ن  ب د  م ح م ه  ل ل ا د  ب ع و  ب أ  ، ي ك ي ض ح ل ا

( م 1 7 7 5 / ـ ه 1 1 8 9 )
رسالة في آداب المتعلم [نص مطبوع] / ألبي عبد الله محمد
بن أحمد الحضيكي (ت1189ه)؛ تقديم وتحقيق الحسين عاصم
الكرسيفي، أحمد لعبود، أحمد بن المبارك أبو القاسم.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (119 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (نصوص تراثية؛ 2)
إق 2019MO5005.- ردمك 978-9954-720-72-1

آداب المتعلم - - اإلسالم

210.7 2019-100
الدقاق، عبد المنعم

سؤال القيمة المركزية والقيم الناظمة في مادة التربية
لتنزيل ا إلى  المنهاجي  التصور  من  االسالمية 
الديداكتيكي [نص مطبوع] : دراسة نظرية تطبيقية / عبد المنعم
الدقاق.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (فاس : آنفوـ برانت) .- 1 مج.

(165 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2973.- ردمك 978-9920-37-896-3

التربية االسالمية - - الديداكتيك - - القيم

210.7 2019-101
الكتاني، محمد

محمد  / مطبوع]  [نص  والسنة  القرآن  هدي  من  أقباس 
الكتاني.- الدار البيضاء : دار الثقافة، 2019.- 1 مج. (207 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO0443.- ردمك 978-9954-613-82-5

اإلسالم - - محاضرات

210.7 2019-102
بنيدير، جامع

جامع  / مطبوع]  [نص  بأكلو  الوكاكية  العلمية  المدرسة 
بنيدير.- أكلو : مركز أكلو للبحث والتوثيق، 2019.- 1 مج. (157
ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (منشورات مركز أكلو للبحث و

التوثيق؛ 13)
إق 2019MO1213.- ردمك 978-9954-9685-2-9

المدرسة الوكاكية - - أكلو

210.7 2019-103
جزوليت، خليل (1939-....)

اللغة العربية والتعليم العتيق بالرباط [نص مطبوع] / ذ.
خليل جزوليت.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : دار السالم) .-

1 مج. (81 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2724.- ردمك 978-9920-9793-1-6

اللغة العربية - - دراسة وتعليم

210.7 2019-104
رامي، المهدي

مداخل منهاج التربية االسالمية [نص مطبوع] : من التصور
االبستمولوجي : إلى التوظيف الديداكتيكي : دراسة نظرية ميدانية
/ المهدي رامي, حسن بوحبة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (فاس :

آنفو-برانت) .- 1 مج. (177 ص.)
إق 2018MO5637.- ردمك 97-000008-9920-36-816-2

الدراسة

210.7 2019-105

قراءات  : مطبوع]  [نص  اإلسالمية  التربية  مادة  منهاج 
ومقاربات ديداكتيكية : أعمال الندوة الوطنية / تنسيق ربيع حمو.-
الرباط : المركز الدولي لألبحاث والدراسات التربوية والعلمية،
(سلسلة باأللوان.-  مزيّن  : غالف  (273 ص.)  مج.   1  -.2019

دراسية؛ 2) وأيام  ندوات 
إق 2019MO2451.- ردمك 978-9920-37-635-8

التربية اإلسالمية - - دراسة وتعلم

210.71 2019-106
كميري، بوبكر

أوجه تكامل وانسجام مداخل مادة التربية اإلسالمية [نص
مطبوع] : بين الرؤية المنهاجية والتنزيل الديداكتيكي : (دراسة
نظرية ميدانية) / تأليف بوبكر كميري، كريت الجياللي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة آنفو برانت) .- 1 مج. (167 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2984.- ردمك 978-9920-37-902-1

مادة التربية اإلسالمية - - مناهج

210.711 2019-107
تدريس العلوم اإلسالمية بالتعليم الجامعي [نص مطبوع] :
مقاربات بيداغوجية / إعداد وتقديم ربيع حمو.- الرباط : المركز
التربوية والعلمية، 2019.- 1 مج. الدولي لألبحاث والدراسات 

باأللوان؛ 24 سم (474 ص.) : غالف مزيّن 
إق 2019MO2452.- ردمك 978-9920-37-636-5

العلوم اإلسالمية - - التعليم الجامعي

210.72 2019-108
التدميري األندلسي، أبي العباس أحمد بن عبد الجليل

بن عبد الله
اللُّمَعُ مِنْ أَدَبِ الطَّالِبِ [نص مطبوع] / تصنيف اإلمام األريب
الله عبد  بن  الجليل  عبد  بن  أحمد  العباس  أبي  األديب  النحوي 
التدميري األندلسي المتوفى سنة 555 هـ؛ دراسة وتحقيق ياسين
أزكاغ المكناسي.- طنجة : دار الحديث الكتانية، 2019.- 1 مج.
أندلسية (أعالق  باأللوان؛ 24 سم.-  : غالف مزيّن  (149 ص.) 

مرسية؛ 1)
إق 2018MO2615.- ردمك 978-9954-698-23-5 

البحوث اإلسالمية

210.72 2019-109
القصيير، كمال

المفاهيم ضمن حقولها الداللية [نص مطبوع] : بحث في
النظام المعرفي اإلسالمي / كمال القصيير.- الرباط : مكتبة دار
األمان، 2019 (مطبعة األمنية).- 1 مج. (174 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO4877.- ردمك 978-9954-723-53-1

البحوث اإلسالمية

210.9 2019-110
نصيحي، محمد

صورة اإلسالم في اإلعالم الغربي [نص مطبوع] : نظرات
[د.ن.]،  : [د.م.]  نصيحي.-  د. محمد   / الموجهة  الخلفيات  في 
2019 (بني مالل : مطبعة عالل إخوان) .- 1 مج. (152 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان
إق 2019MO0840.- ردمك 978-9920-37-117-9

اإلسالم - - اإلعالم الغربي

210.9022 2019-111
الرشيد الوطواط، محمد بن محمد بن عبد الجليل، ت.

573 هـ
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تحفة الصديق إلى الصديق من كالم أبي بكر الصديق
[نص مطبوع] / لمحمد بن محمد بن عبد الجليل العمري المعروف
عليه وهذبه وعلق  قرأه  هـ)؛  الوطواط (ت 573  الدين  برشيد 
الحسين زروق.- تازة : منشورات الدفاع الثقافي، إق 2019 (فاس
: مطبعة أنفوبرينت) .- 1 مج. (99 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم.- (رسائل كلمات الخلفاء الراشدين؛ 1)
إق 2019MO2401.- ردمك 978-9920-9994-0-3

أقوال الصحابة

210.92 2019-112
-1150)) الحسن بن علي  بن  الكلبي، عمر  ابن دحية 

((0633-0546)(1236
: مطبوع]  [نص  وفجر  كذب  إذ  الحجر،  ألقم  من  كتاب 
وأسقط عدالة من قال من الصحابة: ماله أهجر / لإلمام الحافظ
أبي الخطاب عمر بن الحسن بن علي ابن دحية الكلبي السبتي؛
دراسة وتحقيق عبد العزيز فارح؛ مراجعة وتقديم الدكتور أحمد
حدادي.- طنجة : دار الحديث الكتانية، 2019.- 1 مج. (120 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO5219.- ردمك 978-9954-698-40-2 

التراجم

210.92 2019-113
-1150)) الحسن بن علي  بن  الكلبي، عمر  ابن دحية 

((0633-0546)(1236
كتاب من ألقم الحجر، إذ كذب وفجر، وأسقط عدالة من
ألبي  / مطبوع]  [نص  ؟  أهجر  ؟  ماله  الصحابة  من  قال 
الخطاب ابن دحية السبتي، ت 633 هـ؛ دراسة وتحقيق د. أنس
واالتصال، والنشر  للدراسات  آفاق  : مؤسسة  وكاك.- مراكش 

(132 ص.)؛ 20 سم 2019.- 1 مج. 
إق 2019MO3314.- ردمك 978-9920-756-14-3

التراجم

210.92 2019-114
التركي، بوعبيد

الوطنية ودفين : شهيد  العالمة محمد القري [نص مطبوع] 
المندوبية  : [د.م.]  التركي.-  بوعبيد   / وآثاره  حياته   : الصحراء 
2019 التحرير،  جيش  وأعضاء  المقاومين  لقدماء  السامية 
(القنيطرة : أصكوم) .- 1 مج. (277 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2019MO4226.- ردمك 978-9954-675-95-3

محمد القري - - تراجم

210.92 2019-115
السباعي، خالد بن محمد المختار

اإلمام محمد عبد الحي الكتاني [نص مطبوع] : أول مغربي
ينال عضوية المجمع العلمي العربي بدمشق وأعماله فيه / تصنيف
خالد بن محمد المختار البداوي السباعي.- طنجة : دار الحديث
الكتانية، 2019.- 1 مج. (80 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2018MO5158.- ردمك 978-9954-698-34-1 
التراجم

210.92 2019-116
الشنقيطي، محمد بن أحمد مسكه بن العتيق اليعقوبي

البركي
شرح الصدر بأهل بدر [نص مطبوع] : رضي الله عنهم أجمعين
الشيخ محمد العالمة  للعالم   : بدر  أهل  نظم  وهو شرح على   :
المامي بن البخاري رضي الله عنه وأرضاه / تأليف محمد بن أحمد
البيضاء؛ الدار  الشنقيطي.-  البركي  اليعقوبي  العتيق  مسكه بن 

الشناقطة، 2019.- 1 مج. الندى ديوان  انواكشوط : قطر 
إق 2018MO3677.- ردمك 978-9920-727-43-3

تراجم

210.92 2019-117
الطبراني، محمد

محاضرات في فن تراجم األعالم في المكتبة اإلسالمية
2019 [د.ن.]،   : [د.م.]  الطبراني.-  محمد   / مطبوع]  [نص 
(مراكش : مكتبة المعرفة) .- 1 مج. (164 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO1495.- ردمك 978-9920-9748-6-8

تراجم األعالم - - اإلسالم

210.92 2019-118
العماري، نجيب

الشيخ الدكتور التهامي الراجي الهاشمي [نص مطبوع] :
مسار عالم وقدوة متعلم / نجيب العماري.- فاس : مقاربات للنشر
والصناعات الثقافية، 2019.- 1 مج. (336 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO1383.- ردمك 978-9954-751-48-0

التهامي الراجي الهاشمي - - تراجم

210.92 2019-119
الفاسي، أبي عبد الله محمد بن عبد القادر

[نص األسانيد  ورفع  المشايخ  لحلية  المقاصد  أسهل 
مطبوع] : الواقعة في مرويات شيخنا اإلمام الوالد / ألبي عبد الله
محمد بن عبد القادر الفاسي (ت 1116 هـ)؛ جمع وتخريج ابنه أبي
عبد الله محمد الطيب (ت 1113 هـ)؛ تقديم وتحقيق رشيد قباط.-
الرباط : الرابطة المحمدية للعلماء، 2019.- 1 مج. (641 ص.) :
والفهارس التراجم  (كتب  سم.-   24 باأللوان؛  مزيّن  غالف 

(8 والرحالت؛  واإلجازات 
إق 2018MO4010.- ردمك 978-9954-600-71-9

التراجم - - الفهارس

210.92 2019-120
المسفيوي، جبران عبد السالم (1992-1915)

المسفيوي السالم  عبد  العالمة  ومحاضرات  مقاالت 
: [د.م.]  متفكر.-  أحمد  وتعليق  جمع   / مطبوع]  [نص  جبران 
[د.ن.]، 2019 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج.

(358 ص.) : غالف مص.؛ 24 سم.
بيبليوغرافيا : ص. 341-354 .- إق 2019MO0435.- ردمك -978-9920

9695-2-9
الدروس الحسنية - - الخطاب الديني - - المغرب

210.92 2019-121
رابحي، علي

الفقيه المصلح العالمة مصطفى ابن حمزة [نص مطبوع] /
االنسانية والبحوث  الدراسات  مركز   : وجدة  رابحي.-  علي 

سم  24 ص.)؛   117) مج.   1  -.2019 واالجتماعية، 
إق 2019MO1380.- ردمك 978-9920-9917-5-9

الفقهاء - - المغرب - - تراجم

210.92 2019-122
ترجمة رائد  الهوزالي  أكبيل  علي  بن  امحمد  العالمة 
العلوم الشرعية إلى األمازيغية [نص مطبوع] : أعمال الندوة
الثاني ربيع  الجمعة 24  يوم  إيكبيلن  بمدرسة  المنظمة  العلمية 
1431 موافق 9 أبريل 2010 = لعالم سيدي امحمد أوعلي أكبيل
أوزال أمزوارن تفسير ن لعلوم ن شرع س تشلحيت / تنسيق
منشورات  : تارودانت  السعيدي.-  محمد  بن  المهدي  الدكتور 
النجاح (مطبعة   2019 لتارودانت،  المحلي  العلمي  المجلس 

سم  24 ص.)؛   270) مج.   1 الجديدة).- 
إق 2016MO4243.- ردمك 978-9954-38-677-4 

رجال الدين

210.922 2019-123
متفكر، أحمد (1943-....)

اإلعالم بتراجم علماء دكالة األعالم [نص مطبوع] / أحمد
الوراقة المطبعة   : (مراكش  [د.ن.]، 2019   : [د.م.]  متفكر.- 
الوطنية) .- 1 مج. (175 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2019MO3088.- ردمك 978-9920-9695-3-6
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العلماء المسلمون

210.922 2019-124
(32) عالما بصموا التاريخ بإنتاجاتهم الفكرية رحمهم
الله [نص مطبوع] / تحقيق خالد بن أحمد صقلي.- ط. 2.- الرباط
: دار األمان، 2019 (مطبعة الكرامة).- 1 مج. (392 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة مجاميع؛ 3)
إق 2018MO5383.- ردمك 978-9954-723-18-0

العلماء المغاربة - - تراجم

210.924 2019-125
الحلبي، أحمد بن عبد الحي ((....-1120) (....-1708))

الدر النفيس والنور األنيس في مناقب اإلمام إدريس
الحلبي الحي  عبد  بن  أحمد   / مطبوع]  [نص  إدريس  بن 
(ت1120ه)؛ تقديم وتحقيق حكيم الفضيل اإلدريسي، أبو رجاء
أفضل مسعود.- بركان : مؤسسة الملتقى، 2019 (المحمدية :

مطبعة فضالة) .- 1 مج. (759 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO4888.- ردمك 978-9954-9742-8-5

اإلمام إدريس بن إدريس - - ترجمة

210.924 2019-126
الخالدي، محمد

اإلمام أبو القاسم الجنيد [نص مطبوع] : سيرته وتصوفه /
المحلي إلقليم العلمي  المجلس   : الخميسات  الخالدي.-  محمد 
الخميسات، 2019.- 1 مج. (317 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2019MO4536.- ردمك 978-9954-9213-1-9

تراجم

210.924 2019-127
الرشيدي، المصطفى

ومنهجه الثعالبي  الحجوي  الحسن  بن  محمد  العالمة 
/ مطبوع]  [نص  اإلنسانية  المستجدات  في  اإلجتهادي 
المصطفى الرشيدي؛ تقديم الدكتور إسماعيل الحسني.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج.

(283 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO1726.- ردمك 978-9920-37-365-4
الحجوي، محمد بن الحسن (1874-1956) - - تراجم

210.924 2019-128
المريني، أحمد

أحمد عبد القادر التستاوتي شاعرا [نص مطبوع] / أحمد
المريني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (تطوان : مكتبة البديع للطباعة

والنسخ) .- 1 مج. (100 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO1714.- ردمك 978-9920-9625-7-5

المتصوفون - - تراجم

القرآن الكريم 211

211 2019-129
بن أحمذي الحسني، أحمد

مراقي األواه إلى تدبر كتاب الله [نص مطبوع] : أول تفسير
منظوم في الغرب اإلسالمي / للعالمة أحمد بن أحمذي الحسني؛
تحقيق وشرح محمد أحمد بن محمد ابن المنى.- الدار البيضاء :
واإلعالم، 2019.- 1 مج. والنشر  للثقافة  الندى  مؤسسة قطر 

باأللوان؛ 24 سم : غالف مزيّن  (852 ص.) 
إق 2018MO5040.- ردمك 978-9920-727-54-9

القرآن الكريم - - تفسير

211 2019-130

الحفظ متابعة  كراسة   : [نص مطبوع]  رفيقي في حفظي 
والمراجعة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (سال : فضاء الطباعة) .- 1

مج.؛ 20 سم
إق 2019MO0127.- ردمك 978-9920-36-957-2

القرآن الكريم - - حفظ

211.1 2019-131
أونيل ، أحمد أيت بن أحمد (1942-....)

األنصاص القرآنية على الطريقة السوسية [نص مطبوع] /
األدب منتدى   : [تارودانت]  أونيل.-  أحمد  بن  أيت  أحمد  تأليف 
مزيّن غالف   : (386 ص.)  مج.   1  -.2019 الجنوب،  لمبدعي 
(33 الجنوب؛  لمبدعي  منتدى  (منشورات  24 سم.-  باأللوان؛ 

إق 2019MO1601.- ردمك 978-9920-9939-0-6
القرآن الكريم - - األنصاص القرآنية

211.13 2019-132
طواف، عبد المنعم

الميزان العددي في سورة القدر [نص مطبوع] / عبد المنعم
طواف.- بني مالل : عبد المنعم طواف، 2019.- 1 مج. (268

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم
إق 2019MO5582.- ردمك 978-9920-38-784-2

التوازنات - - سورة القدر

211.14 2019-133
العلمي، محمد

محمد  / مطبوع]  [نص  الكريم  القرآن  في  الغيب  آيات 
العلمي.- مكناس : مطبعة بوغاز، 2019.- 1 مج. (254 ص.)؛ 29

سم
إق 2019MO3648.- ردمك 978-9920-38-176-5

آيات الغيب - - القرآن الكريم

211.25 2019-134
بحوث المؤتمر العالمي الرابع للقراءات القرآنية [نص
مطبوع] : الجمع العثماني وما إليه / إشراف عبد الرحيم نابلسي.-
والوراقة (المطبعة   2019 واإلقراء،  القراء  مجمع   : مراكش 

مج.  4 الوطنية).- 
إق 2019MO2153.- ردمك 978-9920-37-521-4

الجمع العثماني

211.3 2019-135
التنواجيوي، عبد الله بن أبي بكر

الحاج فيه  ما خالف  بتبيين   : [نص مطبوع]  النقل الموسوم 
أبي محمد اإلمام  تأليف   / الرسم والضبط  المرحوم في علمي 
سيدي عبد الله بن أبي بكر التنواجيوي الشنقيطي؛ تحقيق الدكتور
أحمد كوري بن يابة السالكي.- الدار البيضاء؛ نواكشوط : مؤسسة
للبحث الشناقطة  ديوان  واإلعالم  والنشر  للثقافة  الندى  قطر 
العلمي واألدب المعاصر، 2019.- 1 مج. (176 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO3943.- ردمك 978-9920-727-47-1

رسم المصحف

211.3 2019-136
بن ميمون  وكيل  أبي  الفاسي،  الفخار  المصمودي 

مساعد
أرجوزة المورد الروي في ضبط كالم ربنا العلي [نص
مطبوع] / ألبي وكيل ميمون بن مساعد المصمودي الفخار الفاسي
(ت 816 هـ)؛ تقديم وتحقيق حسن بن عبد الهادي حميتو.- الرباط
: معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية، 2019.- 1

مج. (80 ص.)
إق 2019MO5631.- ردمك 978-9920-9775-3-1

القرآن الكريم - - رسم المصحف

211.3 2019-137
كبير، نادية (1969-....)
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التنزيل أو التعميم والتعليل في رسم وضبط كلمات 
المبسط في علم الرسم والضبط [نص مطبوع] : برواية
ورش عن نافع مصحف المغاربة / نادية محمد كبير؛ قدم له كل
من فضيلة الدكتور سيدي محمد كنون الحسني، فضيلة الدكتور
سيدي إدريس بن محمد ابن الضاوية، العالمة الفاضل الشيخ أحمد
الحضري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (طنجة : مطبعة اسبارطيل) .-

1 مج. (335 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2486.- ردمك 978-9920-37-651-8

رسم المصحف - - رواية ورش عن نافع

211.34 2019-138
بن الشيخ بن ماء العينين، محمد تقي الله

الفتح النافع والسراج الالمع على المحتوي الجامع رسم
تأليف الشيخ الجليل  / الصحابة وضبط التابع [نص مطبوع] 
محمد تقي الله بن الشيخ بن ماء العينين؛ تحقيق ودراسة أحمد
كوري بزيابة السالكي.- الرباط : الرابطة المحمدية للعلماء، وحدة
إحياء التراث العلمي والحضاري للصحراء المغربية، 2019 (مطبعة

المعارف الجديدة).- 1 مج. (403 ص.)؛ 25 سم
إق 2019MO3702.- ردمك 978-9954-619-85-8

القرآن الكريم

211.56 2019-139
الشنقيطي، محمد محمود بن محمد سالم بن القاضي

المجلسي
نص في  السبعة  األحرف  معنى  عن  الحثيث  البحث 
محمود محمد  العالمة  الشيخ  تأليف   / مطبوع]  [نص  الحديث 
الملقب بدي ابن محمد سالم بن القاضي المجلسي.- [د.م.] :
مزيّن غالف   : ص.)   16) مج.   1  -.2019 الندى،  قطر  مجلة 

(22 الندى؛  (قطر  سم.-   24 باأللوان؛ 
إق 2019MO1325.- ردمك 978-9954-9331-7-6

القرآن - - كيفية النزول - - األحرف السبعة

211.6 2019-140
األماسيني الخزامي، أحمد أيت إبراهيم أبلقاسم

الله كتاب  من  والبعيد  للقريب  المفيد،  الحذف  شرح 
أبلقاسم األماسيني ابراهيم  المجيد [نص مطبوع] / أحمد آيت 
الخزامي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (99 ص.) : غالف

باأللوان؛ 24 سم مزيّن 
إق 2019MO0916.- ردمك 978-9920-37-146-9

األلفاظ - - القرآن الكريم

211.6 2019-141
محمد أمين، بشرى أحمد

داللة اسم اإلشارة [نص مطبوع] : على المعاني الذهنية في
القرآن الكريم : دراسة تطبيقية / إعداد األستاذ بشرى أحمد محمد
أمين.- [الدار البيضاء] : مركز نجيبويه، 2019 ([الرباط] : [شمس
برانت]) .- 1 مج. (108 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.-

(مجلة قطر الندى)
إق 2019MO0002.- ردمك 978-9954-607-83-1

اسم اإلشارة - - تفسير - - القرآن الكريم

211.6 2019-142
القراني النص  فهم  في  بها  واإلعتبار  السياق  داللة 
نظم دراسي  يوم  أعمال   : [نص مطبوع]  القراءات  وتوجيه 
بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية يوم 21 نونبر
السادس : معهد محمد  الرباط  الساقي.-  تقديم خالد   /  2017
للقراءات والدراسات القرآنية، 2019.- 1 مج. (206 ص.)؛ 24

سم
إق 2019MO5623.- ردمك 978-9920-9775-1-7

القرآن الكريم - - اللغة العربية

211.64 2019-143
بن أدوم بن بن الطلب بن أعل، محفوظ

بين روايتي المختلف فيما   : اللغوية [نص مطبوع]  الظواهر 
الصوتية المستويات  ظل  في  شاملة  دراسة   : وورش  حفص 
والصرفية والتركيبية / تأليف محفوظ بن أدوم بن الطلب بن أعل.-
الدار البيضاء؛ القاهرة ؛انواكشوط : رابطة الكتاب واألدباء العرب،

2019.- 1 مج. (332 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO3579.- ردمك 978-9920-727-40-2

القرآن - - معاني األلفاظ

211.642 2019-144
بوعالم، عبد اللطيف (1961-....)

علم المعاني [نص مطبوع] : الجزء األول / شرح المقرئ عبد
اللطيف بوعالم.- الدار البيضاء : الرسالة، 2019 (مطبعة صناعة

الكتاب).- 1 مج. (432 ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2019MO5221.- ردمك 978-9920-767-49-1

علم المعاني

211.644 2019-145
بوعالم، عبد اللطيف (1961-....)

علم البيان [نص مطبوع] : الجزء الثاني / شرح المقرئ عبد
اللطيف بوعالم.- الدار البيضاء : الرسالة، 2019 (مطبعة صناعة

الكتاب).- 1 مج. (176 ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2019MO5222.- ردمك 978-9920-767-50-7

علم البيان

211.646 2019-146
بوعالم، عبد اللطيف (1961-....)

علم البديع [نص مطبوع] : الجزء الثالث / شرح المقرئ عبد
اللطيف بوعالم.- الدار البيضاء : الرسالة، 2019 (مطبعة صناعة

الكتاب).- 1 مج. (224 ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2019MO5223.- ردمك 978-9920-767-51-4

علم البديع

211.7 2019-147
الكتاني، أبي مواهب جعفر بن إدريس

نزهة النسرين و الحبق في إمتداد المغرب إلى الشفق
[نص مطبوع] / شيخ اإلسالم أبي مواهب جعفر بن إدريس الكتاني
يرحمه الله؛ تحقيق الدكتور سفيان ناول.- [د.م.] : [د.ن.]، إق
2019 (الدار البيضاء : كوفاك مروك) .- 1 مج. (87 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
إق 2019MO2770.- ردمك 978-9920-37-791-1

أحكام القرآن الكريم

211.7 2019-148
بنعكراش، خليد

تدبر القرآن بقواعد علم الرحمان [نص مطبوع] : القرآن
الوطن، دار   : الرباط  بنعكراش.-  خليد   / والتالوة  القراءة  بين 

(379 ص.)؛ 24 سم مج.   1  -.2019
إق 2019MO4558.- ردمك 978-9954-648-54-4

القرآن الكريم

211.72 2019-149
خليل، عبد اإلله

القرآن براء [نص مطبوع] : من األفهام ناسخ ومنسوخ / عبد
اإلله خليل.- الرباط : دار الوطن، 2019.- 1 مج. (145 ص.)؛ 21

سم
إق 2019MO2795.- ردمك 978-9954-648-52-0

القرآن الكريم

211.8 2019-150
اإلدريسي، موالي مصطفى

ممسكة األعنة في جمع القراءات القرآنية لألسنة [نص
مطبوع] / موالي مصطفى اإلدريسي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019
(الرباط : مطبعة وراقة الفضيلة) .- 1 مج. (31 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO3895.- ردمك 978-9920-38-259-5
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القراءات القرآنية

211.8 2019-151
الروندة، الصديق

مع  : مطبوع]  [نص  الفتح  رباط  في  العلمية  الكراسي 
دار  : بيروت  طنجة؛  الروندة.-  الصديق   / والختمات  اإلجازات 
الحديث الكتانية، 2019.- 1 مج. (357 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم.
إق 2018MO0332.- ردمك 978-9954-698-11-2

القرآن الكريم - - التجويد والقراءات

211.8 2019-152
السماحي، المصطفى

مشروعية قراءة القرآن جماعة [نص مطبوع] / المصطفى
مطبعة  : (وجدة  [د.ن.]، 2019   : [د.م.]   -.2 السماحي.- ط. 

21 سم (85 ص.)؛  مج.   1  -. حذيفة) 
إق 2019MO5124.- ردمك 978-9920-38-635-7

القراءة الجماعية - - القرآن الكريم

211.8 2019-153
الشطاب، الطيب

مصطلح التالوة في القرآن الكريم وعالقته بعلم التجويد
[نص مطبوع] / الطيب الشطاب.- الرباط : معهد محمد السادس
للقراءات والدراسات القرآنية، 2019.- 1 مج. (91 ص.)؛ 24 سم

إق 2019MO5884.- ردمك 978-9920-9775-4-8
علم التجويد - - التالوات

211.8 2019-154
العيادي، حميد بن الحسين

: مطبوع]  [نص  للولدان  القرآن  تحفيظ  بمنهج  اإلعالن 
دراسة ميدانية للكتاتيب القرآنية / جمع وإعداد حميد بن الحسين
: [د.م.]  النديري.-  الجليل  عبد  الشيخ  فضيلة  تقديم  العيادي؛ 
[د.ن.]، 2019 (أكادير : مطبعة قرطبة) .- 1 مج. (282 ص.)؛ 21

سم
إق 2019MO2696.- ردمك 978-9920-37-758-4

طريقة تحفيظ القرآن بتافياللت

211.8 2019-155
القيجاطي، أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر الكناني

(811هـ)
مسائل أبي عبد الله القيجاطي واختياراته القرائية [نص
مطبوع] : جمعا ودراسة / امين بن احمد انقيرة.- [د.م.] : [د.ن.]،
2019 (مراكش : مكتبة المعرفة) .- 1 مج. (237 ص.)؛ 24 سم

بيبليوغرافيا ص. 231 .- إق 2019MO4390.- ردمك -978-9954-711
28-6

القراءات - - القرآن الكريم

211.8 2019-156
القرآنية [نص القراءات  المغربية في  اتصال األسانيد 
مطبوع] : أعمال يوم دراسي نظم بمعهد محمد السادس للقراءات
والدراسات القرآنية يوم 27 دجنبر 2018 / تقديم خالد الساقي.-
القرآنية، والدراسات  للقراءات  السادس  : معهد محمد  الرباط 

2019.- 1 مج. (316 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO5630.- ردمك 978-9920-9775-2-4

القراءات القرانية

211.81 2019-157
الرحماني، أبي عبد الله محمد بن محمد

[نص األصبهاني"  اإلخوان في مقرأ  "تبصرة  أرجوزة: 
مطبوع] : نظم المقرئ الشيخ أبي عبد الله الرحماني (كان حيا
سنة 1070هـ) / تقديم وتحقيق الدكتور هشام الراجعي اإلدريسي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .-

1 مج. (128 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO3984.- ردمك 978-9920-38-269-4

القرن الكريم

211.81 2019-158
العلمي، يوسف بن عبد السالم

تقريب قواعد التجويد للطالب المريد [نص مطبوع] : برواية
ورش عن نافع من طريق األزرق / يوسف بن عبد السالم العلمي /
[د.ن.]، 2019  : [د.م.]  أيوب.-  الشيخ محمد  ومراجعة  تقديم 

(56 ص.) مج.   1  -. الطالب)  مكتبة   : (وجدة 
إق 2019MO0760.- ردمك 978-9954-9569-4-6

قواعد التجويد

211.81 2019-159
بوعزة، مصطفى

الوقف الهبطي بحث في أصوله ومصادره [نص مطبوع] /
مصطفى بوعزة.- تطوان : مكتبة سلمى الثقافية، 2019.- 1 مج.
(264 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (كتب مكتبة سلمى

الثقافية؛ 160)
إق 2019MO5399.- ردمك 978-9954-728-55-0

الوقف الهبطي - - القرآن الكريم

211.82 2019-160
المعدل، موسى بن الحسين

عمدة االنتخاب في تفاريد السبعة القراء [نص مطبوع] /
تأليف اإلمام موسى بن الحسين بن إسماعيل المعدل الشريف
وتحقيق دراسة  بعد سنة 477هـ؛  المتوفى  المصري  الحسيني 
الدكتور أحمد كوري بن يابة السالكي.- الدار البيضاء : قطر الندى
للثقافة واإلعالم والنشر، 2019.- 1 مج. (222 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 25 سم
إق 2018MO3930.- ردمك 978-9920-727-46-4

قراءات

211.82 2019-161
بن محنض الشنقيطي، الحسين

الدر الالمع [نص مطبوع] : في المعتمد من روايتي ورش وقالون
عن نافع مع بيان مابه األخذ لدى القراء الشناقطة وإفراد رواية
ورش عن رواية قالون موشحا بشواهد التجويد المتداولة في بالد
نافع ونظم شنقيط ومعه نظما الوقف وياء اإلضافة عند اإلمام 
الكافي في مخارج الحروف وصفاتها / لناظمها الحسين بن محنض
الشنقيطي.- الدار البيضاء؛ انواكشط : قطر الندى للثقافة واإلعالم
: غالف الشناقطة، 2019.- 1 مج. (107 ص.)  ديوان  والنشر 

مزين؛ 24 سم
إق 2018MO3503.- ردمك 978-9920-727-37-2

القرآن الكريم - - رواية ورش

211.821 2019-162
العربي، بوشعيب

نافع لإلمام  العشر  الطرق  شرح  في  المنان  الفتاح 
وسلم عليه  الله  الرسول صلى  إلى  المتصل  بالسند 
[د.ن.]،  : [د.م.]  العربي.-  بوشعيب   / [نص مطبوع]  العدنان 
2019 (مكناس : مكتبة حكيم الزيتون) .- 1 مج. (93 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2772.- ردمك 978-9920-377935

القرآن - - القراءات العشر

211.821 2019-163
المسئول، عبد العلي

ما جرى به العمل عند المغاربة في ورش عن نافع من
العلي عبد   / مطبوع]  [نص  ورسما  أداء  األزرق  طريق 
لألبحاث الفهرية  فاطمة  مركز   : [د.م.]   -.2 ط.  المسئول.- 
والدراسات، 2019.- 1 مج. (255 ص.).- (سلسلة دراسات؛ 1)

إق 2018MO3471.- ردمك 978-9920-36-225-2
ورش عن نافع

211.821 2019-164
بن معروف، عبد الرزاق
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[نص نافع  اإلمام  مقرإ  أصل  في  اللوامع  الدرر  متن 
مطبوع] : لإلمام أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن محمد بن
حسين الرباطي الشهير بابن بري رحمه الله : دراسة وتحقيق /
: (مراكش  [د.ن.]، 2019   : [د.م.]  معروف.-  بن  الرزاق  عبد 
.- 1 مج. (87 ص.) : غالف مزيّن الوطنية)  المطبعة والوراقة 

باأللوان؛ 22 سم
إق 2019MO5086.- ردمك 978-9920-38-618-0

متن الدرر - - اإلمام نافع

211.821 2019-165
واسكار، محمد

الكتاب المنير في قراءة نافع بن عبد الرحمان المدني
[نص مطبوع] : بروايتي عثمان بن سعيد ورش وعيسى بن مينا
قالون. الجزء الثاني / محمد واسكار.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019

([وجدة] : مطبعة المصباح) .- 1 مج.؛ 29 سم
إق 2019MO2750.- ردمك 978-9920-37-781-2

القراءات

211.822 2019-166
الله محمد بن أبي عبد  المراكشي،  السوسي  التملي 

بن زكريا أحمد  بن  يوسف 
تحفة الطالب في قراءة عبد الله بن كثير المكي [نص
مطبوع] / أبي عبد الله محمد بن يوسف بن أحمد بن زكريا التملي
انقيرة.- احمد  بن  امين  وتقديم  تحقيق  المراكشي؛  السوسي 
المعرفة، 2019.- 1 مج. (177 ص.) : غالف مراكش : مكتبة 

باأللوان؛ 24 سم مزيّن 
إق 2019MO6228.- ردمك 978-9954-711-36-1

القرن الكريم - - قراءة عبد الله بن كثير

211.9 2019-167
إمونن، إبراهيم

الدراسات في  المتخصصة  الرقمية  المواقع  دليل 
القرآنية [نص مطبوع] / إبراهيم إمونن.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019
(تطوان : مطبعة الخليج العربي) .- 1 مج. (43 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 22 سم.- (سلسلة تيسير المعارف القرآنية)
إق 2019MO5598.- ردمك 978-9920-38-786-6

الدراسات القرآنية - - مواقع رقمية

211.9 2019-168
لشهب، محمد

تحليل الخطاب [نص مطبوع] : مقاربة تحليلية لسورة العلق /
محمد لشهب.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (أكادير : مطبعة قرطبة) .-

1 مج. (150 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO2040.- ردمك 978-9920-37-481-1

تحليل الخطاب - - النص القرآني

211.9 2019-169
مركزية القرآن الكريم في المنهاج المعدل لمادة التربية
بحث.- فريق   / ديداكتيكية  مقاربة   : [نص مطبوع]  اإلسالمية 

(270 ص.)؛ 24 سم مج.   1 القلم، 2019.-  دار   : [د.م.] 
إق 2019MO0696.- ردمك 978-9954686928

211.9 2019-170
والمنهج المفهوم  إشكالية  الكريم  القرآن  علوم 
والوظيفة [نص مطبوع] : ندوة علمية دولية نظمت بمؤسسة دار
الحيث الحسنية يومي األربعاء والخميس 18-19 شعبان 1440 ه/
24-25 أبريل 2019 / مراجعة حنان بنشقرون, مليكة لدهم, عبد
الرحيم مطر.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : مطبعة المعارف

الجديدة) .- 1 مج. (612 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO2251.- ردمك 978-9954-9653-9-9

علوم القرآن - - المنهج

211.94 2019-171
الحجوي، محمد

في رحاب القرآن الكريم [نص مطبوع] : دراسة في قضايا
األخالق واإلجتماع واإلقتصاد في الفكر اإلسالمي : الجزء الثاني /
والعلوم للتربية  اإلسالمية  المنظمة   : الرباط  الحجوي.-  محمد 

(322 ص.)؛ 24 سم مج.   1 والثقافة، 2019.- 
إق 2020MO0027.- ردمك 978-9920-682-11-4

القرآن الكريم - - العلوم الدنيوية

211.95 2019-172
لهي، ثريا

نساء في القرآن ودورهن في التشريع اإلسالمي [نص
مطبوع] / ثريا لهي.- طنجة : سليكي أخوين، 2019.- 1 مج. (109

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO5243.- ردمك 978-9920-720-45-8

النساء - - القرآن الكريم - - اإلسالم

211.97 2019-173
البغلولي، حفيظة

أصول الخالف بين العلماء في قضية إعجاز القرآن [نص
البغلولي.- طنجة : سليكي أخوين، / حفيظة  : دراسة  مطبوع] 

باأللوان؛ 24 سم : غالف مزيّن  2019.- 1 مج. (143 ص.) 
إق 2019MO4602.- ردمك 978-9920-625-23-4

إعجاز القرآن

211.97 2019-174
صبري، أمين

الشكل  : [نص مطبوع]  األرض مسطحة والعقول مكورة 
الحقيقي للكون / أمين صبري؛ مراجعة لغوية حنان أبو الحمام.-
ط. 3.- الرباط : دار األمان، 2019 (مطبعة األمنية).- 1 مج. (208

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO6467 $z 2018MO0385.- ردمك -978-9954-723-90

6 $z 978-9954-701-63-8
اإلعجاز العلمي

التفسير 212

212 2019-175
ادعيكل، عبد الغني بن الطيب بن عبد الله

التفسير المقاصدي للنصوص الشرعية [نص مطبوع] : عند
اإلمام مالك في كتابه الموطأ / إعداد الدكتور عبد الغني ادعيكل.-
[شمس  : ([الرباط]   2019 نجيبويه،  مركز   : البيضاء]  [الدار 
باأللوان؛ 24 سم.- برانت]) .- 1 مج. (56 ص.) : غالف مزيّن 

الندى) (مجلة قطر 
إق 2019MO0005.- ردمك 978-9954-607-86-2 

تفسير - - اإلمام مالك - - النصوص الشرعية

212 2019-176
الحيسني، عبد الله كنون

تفسير سور المفصل من القرآن الكريم [نص مطبوع] /
واإلصالح، التوحيد  حركة   : الرباط  الحيسني.-  كنون  الله  عبد 
سم  24 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (395 ص.)  مج.   1  -.2019

إق 2019MO6441.- ردمك 978-9920-9607-7-9
تفسير - - سور المفصل - - القرآن الكريم

212 2019-177
الشرقي الفاسي، أبي عبد الله محمد بن الطيب

شرح حزب اإلمام النووي [نص مطبوع] / للعالمة المحدث
اللغوي أبي عبد الله محمد بن الطيب الشرقي الفاسي (ت 1170
هـ)؛ تقديم وتحقيق د. عبد الكريم بومركود.- الرباط : الرابطة
التراث، وإحياء  واألبحاث  الدراسات  مركز  للعلماء،  المحمدية 
24 سم باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (348 ص.)  مج.   1  -.2019

إق 2018MO4011.- ردمك 978-9954-600-72-6 
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اإلمام النووي - - تفسير - - التصوف اإلسالمي

212 2019-178
الغربي، عبد الله

الله عبد   / [نص مطبوع]  النموذج  المربي  الحكيم  لقمان 
الغربي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : شمس برينت) .- 1
مج. (61 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (سلسلة قرنيات

مجيدة؛ 2)
إق 2019MO2478.- ردمك 978-9954-782-19-4

لقمان - - تفسير

212 2019-179
القادري، مريم

أصول التفسير في كتاب نصرة اإلسالم ألبي محمد عبد
الوهاب لوقش األندلسي التطواني (ت. 1341 هـ) [نص
مطبوع] : تفسير سورتي الفاتحة والبقرة نموذجا / مريم القادري؛
تقديم محمد قجوي.- تطوان : جمعية تطاون أسمير، 2019.- 1

مج. (230 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4567.- ردمك 978-9920-38-457-5

لوقش، عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب (1922-1852) (1269-
(1341

212 2019-180
المغرب. وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية

التفسير من خالل تفسير الجاللين [نص مطبوع] : السنة
السادسة من التعليم الثانوي العتيق / وزارة األوقاف و الشؤون
اإلسالمية.- الرباط : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية، 2019.-

1 مج. (156 ص.)؛ 25 سم
إق 2019MO2610.- ردمك 978-9920-770-26-2

القرآن الكريم - - تفسير

212 2019-181
المغرب. وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

التفسير [نص مطبوع] : من خالل المحرر الوجيز في تفسير
الكتاب العزيز البن عطية : السنة الثالثة من التعليم الثانوي العتيق
/ وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.- الرباط : وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية، 2019 (دار أبي رقراق).- 1 مج. (222 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 25 سم
إق 2019MO2608.- ردمك 978-9920-770-24-8

التفسير - - القرآن الكريم

212 2019-182
بن حبيب السلمي األندلسي، عبد الملك

كتـاب الوَرَع [نص مطبوع] / تأليف إمام األندلس وفقيهها عبد
الملك بن حبيب السلمي األندلسي (ت238هـ)؛ تقديم وتحقيق
الدكتور يونس بقيان.- طنجة : دار الحديث الكتانية، 2019.- 1 مج.
أندلسية (أعالق  باأللوان؛ 24 سم.-  : غالف مزيّن  (200 ص.) 

األولى؛ 7) القرون  (والئد  إلبيرة؛ 1) 
إق 2017MO3670.- ردمك 978-9954-698-04-4 

تفسير - - الفقه اإلسالمي

212 2019-183
بن فضيل، عبد الواحد

مركزية المنهج األصولي في تدبر مقاصد النص القرآني
بن الواحد  عبد   / النظر  زوايا  وتنوع  المقاصد   : مطبوع]  [نص 
فضيل.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (بني مالل : نسمة) .- 1 مج.

باأللوان؛ 24 سم (106 ص.) : غالف مزيّن 
إق 2019MO0673.- ردمك 978-9920-9692-2-2

النص القرآني - - تفسير

212 2019-184
زمرد، فريدة

/ مطبوع]  [نص  والتأويل  التفسير  ومسائل في  قضايا 
فريدة زمرد.- الرباط : معهد محمد السادس للقراءات والدراسات

القرآنية، 2019.- 1 مج. (224 ص.)؛ 22 سم

إق 2019MO5885.- ردمك 978-9920-9775-5-5
التفسير

212.15 2019-185
القصباوي، رضوان

تفسيره الخالف من خالل  ابن جزي في عرض  منهج 
رضوان  / مطبوع]  [نص  التنزيل"  علوم  في  "التسهيل 
أبي رقراق دار   : (الرباط  [د.ن.]، 2019   : [د.م.]  القصباوي.- 
للطباعة والنشر) .- 1 مج. (122 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2019MO3106.- ردمك 978-9920-37-948-9

القرآن - - تفسير - - مناهج

212.9 2019-186
الفاسي، أبي زيد عبد الرحمن بن محمد القصري

تفسير سورة الفاتحة [نص مطبوع] : ألبي زيد عبد الرحمن بن
محمد القصري الفاسي المشهور بالعارف الفاسي (ت 1036ه) /
تقديم وتحقيق الحسن الوزاني.- الدار البيضاء : جسور للدراسات
واألبحاث العلمية والتدريب، 2019 (الرباط : مطابع الرباط نت) .-

1 مج. (80 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 19 سم
إق 2019MO1933.- ردمك 978-9920-37-449-1

سورة الفاتحة - - تفسير - - القرآن الكريم

212.91 2019-187
العلمي، محمد

نظـرة الحضارة الحديثة في القـرآن الكريم من الالهوت
إلى الشهود الحضاري [نص مطبوع] / محمد العلمي.- مكناس

: مطبعة بوغاز، 2019.- 1 مج. (140 ص.)؛ 29 سم
إق 2019MO3653.- ردمك 978-9920-38-181-9

القـرآن الكريم - - الفلسفة

212.94 2019-188
المغالج، عبد الله ابراهيم

ابن فارس اللغوي مفسرا [نص مطبوع] / إعداد د. عبد الله
ابراهيم المغالج.- [د.م.] : مجلة قطر الندى، 2019.- 1 مج. (55

ص.)؛ 24 سم.- (قطر الندى؛ 22)
إق 2019MO1675.- ردمك 978-9954-607-87-9

اللغويون

الحديث الشريف وعلومه 213

213 2019-189
األصبهاني، أبو الشيخ

األصبهاني الشيخ  أبو  الحافظ  اإلمام   / [نص مطبوع]  الفوائد 
المتوفى سنة 369 هـ.. ومعه الفرائد في تخريج أحاديث الفرائد /
إخوان، زاكيوي  مكتبة   : مكناس  السجلماسي.-  ترفاس  رشيد 
24 سم.- باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (89 ص.)  مج.   1  -.2019

(2 الحديثية؛  األجزاء  (سلسلة 
إق 2019MO0445.- ردمك 978-9920-37-029-5

الحديث الشريف

213 2019-190
الحسني العلمي، عبد السالم بن محمد

حاشية على الرسالة الفتحية في األعمال الحبيبية [نص
بن محمد السالم  العالمة عبد   / م  ـ 1863  : 1280ه  مطبوع] 
الحسني العلمي؛ تحقيق المجلس العلمي بالقنيطرة.- القنيطرة :
سيدي مشيش العلمي، 2019 (الرباط : دار أبي رقراق) .- 1 مج.

(96 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO5730.- ردمك 978-9920-683-02-9

الحديث - - علوم

213 2019-191
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ابن الله  بن عبد  بكر محمد  أبي  المعافري اإلشبيلي، 
العربي

الحافظ لإلمام   / مطبوع]  [نص  الحديثية  األجزاء  مجموع 
القاضي أبي بكر ابن العربي المعافري المتوفى سنة 543 هـ؛
اعتنى بها نظام محمد صالح يعقوبي.- طنجة : دار الحديث الكتانية،
باأللوان؛ 24 سم.- : غالف مزيّن  2019.- 1 مج. (129 ص.) 
(أعالق أندلسية إشبيلية؛ 6) (سلسلة مؤلفات اإلمام أبي بكر ابن

العربي؛ 6)
إق 2018MO5161.- ردمك 978-9954-698-37-2 

علوم الحديث - - اإلسالم

213 2019-192
ايت العربي الرباطي المغاربي، حميد

مناهج الترجيح العائدة إلى رواة الحديث وتطبيقاتها عند
الرباطي العربي  ايت  / حميد  [نص مطبوع]  الحنفية  فقهاء 
المغاربي.- [د.م.] : مجلة قطر الندى، 2019.- 1 مج. (48 ص.)؛

24 سم.- (قطر الندى؛ 22)
إق 2019MO1321.- ردمك 978-9954-9331-3-8

الحديث - - أحكام

213 2019-193
جسوس الرباطي، أبي العباس أحمد بن قاسم

زَهْرُ الخَمَائِل من دَوْحِ خَتْمِ الشَّمَائِل [نص مطبوع] / للعالمة
أبي العباس أحمد بن قاسم جسوس الرباطي (ت 1331 هـ). خَتْمٌ
َبَوِيَّةِ للتِّرْمِذِي / للعالمة المشارك أبي عبد الله على الشَّمَائِلِ النّ
محمد المفضل بن الهادي بن أحمد المكناسي الشهير بابن عزوز
الرابطة  : الرباط  (ت 1319 هـ)؛ تقديم وتحقيق نجاة زنيزن.- 
المحمدية للعلماء، مركز البحوث والدراسات في الفقه المالكي،
باأللوان؛ 24 سم.- : غالف مزيّن  2019.- 1 مج. (271 ص.) 

التراث؛ 6) (لطائف 
إق 2018MO0560.- ردمك 978-9954-600-49-8

علوم الحديث

213 2019-194
رزقي، رشيد

كتابه الحديث من خالل  البر في فقه  عبد  ابن  منهج 
االستذكار [نص مطبوع] / رشيد رزقي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019
مزيّن غالف   : (199 ص.)  مج.   1  -. قرطبة)  مكتبة   : (وجدة 

24 سم باأللوان؛ 
إق 2019MO1309.- ردمك 978-9954-746-35-6

الحديث الشريف - - فقه

213 2019-195
أحاديث من البلد األمين [نص مطبوع] : لفضيلة األستاذ الجليل
محمد محمد  تقديم   / ـ  الله  ـرحمه  الوراكلي  حسن  الدكتور 
المعلمي؛ جمع وإعداد البراء الوراكلي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019
: غالف مزيّن .- 1 مج. (126 ص.)  : مطبعة تطوان)  (تطوان 

باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO3072.- ردمك 978-9920-37-940-3

الهجرة النبوية - - أحاديث

213.1 2019-196
السميج، عبد السالم (-....1976)

شرح نظم ألقاب الحديث إلمام أبي عبد الله محمد بن
السالم عبد  الحاج  للفقيه   / مطبوع]  [نص  الفاسي  العربي 
األوقاف والشؤون االسالمية، 2019 : وزارة  الرباط  السميج.- 
: غالف مزيّن .- 1 مج. (158 ص.)  األمنية)  : مطبعة  (الرباط 

باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO1903.- ردمك 978-9920-770-17-0

مصطلح الحديث

213.1 2019-197

مصطلح في   : مطبوع]  [نص  البيقونية  المنظومة  شرح 
الحديث / تصنيف العالمة األديب شيخ الجماعة برباط الفتح أبي
(1355هـ)؛ المتوفى  البطاوري  محمد  بن  المكي  محمد  حامد 
الحديث دار   : المكناسي.- طنجة  أزكاغ  ياسين  وتعليق  تحقيق 
الكتانية، 2019.- 1 مج. (112 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2018MO5160.- ردمك 978-9954-698-36-5 

مصطلح الحديث

213.31 2019-198
خلفي، عبد الكريم

[نص والتعديل  الجرح  وعلم  التخريج  علم  في  مذكرة 
[دار  : أكادير  خلفي.-  الكريم  عبد  الدكتور  إعداد   / مطبوع] 
العرفان]، 2019 (مطبعة قرطبة).- 1 مج. (120 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO1878.- ردمك 978-9954-735-81-7

الجرح والتعديل - - علم التخريج

213.35 2019-199
ابن الفرضي، عبد الله بن محمد بن يوسف (403-351

هـ)
المُتَشَابه في أسماء نَقَلة الحديث من الرجال والنساء
[نص مطبوع] : السفر الثاني وهو السفر الوحيد الذي تم العثور
عليه من الكتاب بمكتبة جامعة كاليفورنيا / تصنيف القاضي الحافظ
أبي الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف القرطبي المعروف بابن
راجعه القديم؛  جمال  وتحقيق  دراسة  هـ)؛   403 (ت  الفرضي 
وشارك في ضبط نصوصه عبد اللطيف الجيالني، طارق طاطمي.-
الرباط : الرابطة المحمدية للعلماء، مركز الدراسات واألبحاث
وإحياء التراث، 2019.- 1 مج. : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.-

(نوادر التراث؛ 35)
إق 2018MO3401.- ردمك 978-9954-600-70-2

تراجم

213.41 2019-200
أيالل، رشيد

صحيح البخاري [نص مطبوع] : نهاية أسطورة / رشيد أيالل.-
ط. 2 منقحة ومذيلة بدراسة لمخطوطة القابسي.- الرباط : دار
الوطن، 2019.- 1 مج. (232 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2018MO5292.- ردمك 978-9954-648-43-8

صحيح البخاري

213.41 2019-201
البيومي، أبي الحسن علي بن جحازي بن محمد

هدايات الباري على ثالثيات البخاري [نص مطبوع] / أبي
البيومي؛ حقيقه وعلق عليه الحسن علي بن جحازي بن محمد 
رشيد ترفاس.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (مكناس : مكتبة وراقة
زاكيوي إخوان) .- 1 مج. (84 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم

إق 2019MO4670.- ردمك 978-9920-9335-0-6
صحيح البخاري - - التفسير

213.41 2019-202
العمراوي السجلماسي، محمد

القول الرجيح في تواتر الجامع الصحيح [نص مطبوع] /
تأليف الشيخ محمد العمراوي السجلماسي.- فاس : منشورات
البشير بنعطية، 2019.- 1 مج. (376 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

25 سم
إق 2018MO5809.- ردمك 978-9920-9741-4-1

األحاديث النبوية - - صحيح البخاري

213.41 2019-203
عموري، رشيد
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صحيح البخاري [نص مطبوع] : بين نقد المحدثين ونقد دعاة
تجديد التراث االسالمي / رشيد عموري.- [فاس] : مركز فاطمة
الفهرية لألبحاث والدراسات، 2019.- 1 مج. (453 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة كتب جماعية؛ 2)
إق 2019MO0670.- ردمك 978-9920-37-092-9

نقد - - صحيح - - البخاري - - المحدثين - - التجديد

213.54 2019-204
المغرب. وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

[نص الزرقاني  بشرح  مالك  اإلمام  موطأ  من  الحديث 
مطبوع] : السنة الثالثة من التعليم الثانوي العتيق / وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية.- الرباط : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،

2019 (دار أبي رقراق).- 1 مج. (200 ص.)؛ 25 سم
إق 2019MO2732.- ردمك 978-9920-770-35-4

الحديث - - مسند مالك بن أنس

213.54 2019-205
كتاب الموطأ [نص مطبوع] : لإلمام مالك بن أنس / رواية يحيى
األعلى، العلمي  المجلس   : الرباط   -.2 الليثي.- ط.  يحيى  بن 

مج.  4  -.2019
2019MO3209إق 2019MO3087إق  2019MO3086إق  إق 
2019MO3210.- ردمك 4-1-9822-9920-978.- ردمك -978-9920
1-2-9822.- ردمك 9-01-642-9920-978.- ردمك -978-9920-642

02-6
الحديث - - مسند مالك بن أنس

أصول الدين 214

214 2019-206
األفانوري المرابطي التدغي، سيدي امحمد بن أيوب بن

مسعود بن عثمان
امحمد بن للفقيه   / [نص مطبوع]  المازغية  تنبيه  منظومة 
القرن التدغي من فقهاء  األفانوري  ايوب بن مسعود  الحاج بن 
تقديم بالحاج؛  رضوان  وتحقيق  دراسة  الهجري؛  عشر  الثاني 
ومراجعة الفقيه محمد فؤادي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (فاس :
مطبعة آنفو-برانت) .- 1 مج. (135 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

22 سم
إق 2018MO4320.- ردمك 978-9920-36-419-5

إسالم - - أصول الدين

214 2019-207
رابحي، علي

وبوبها علي / جمعها  [نص مطبوع]  النورسية  الحكم  عيون 
االسالمية الحضارة  في  العلوم  مناهج  مختبر   : وجدة  رابحي.- 
وتجديد التراث، 2019.- 1 مج. (91 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2019MO1296.- ردمك 978-9920-9917-1-1

أصول الدين

214 2019-208
صبري، أمين

ماذا تريد ؟ [نص مطبوع] : (النية) / أمين صبري.- الرباط : دار
األمان، 2019 (مطبعة األمنية).- 1 مج. (80 ص.)؛ 20 سم

إق 2019MO3457.- ردمك 978-9954-723-43-2
النية

214 2019-209
فضل الله، إبراهيم

أبحاث في العقيدة وفي أسماء الله الحسنى [نص مطبوع]
: بنّور  (سيدي  [د.ن.]، 2019   : [د.م.]  الله.-  إبراهيم فضل   /

(111 ص.) مج.   1  -. النعومية) 

إق 2019MO1852.- ردمك 978-9920-37-408-8
العقيدة

214.3 2019-210
البحياوي، مصطفى

روض اإللهيات من خالل مقاطع الجاللة في اآلي البينات
[نص مطبوع] : مدخل إلى علم العقائد انطالقا من مقطع الحمد
وحيثيته من أم الكتاب وفاتحته / المصطفى البحياوي؛ المحقق
محمد قاسمي سجلماسي.- طنجة؛ بيروت : دار الحديث الكتانية،

2019.- 1 مج. (368 ص.) : غالف مزين؛ 25 سم
إق 2018MO4602.- ردمك 978-9954-698-32-7

العقيدة اإلسالمية

214.3 2019-211
التهامي، محاسن

وتزكية للنفس  : سكينة  [نص مطبوع]  الله الحسنى  أسماء 
للسلوك / محاسن التهامي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (مراكش :
المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (147 ص.) : غالف مزين؛

24 سم
إق 2018MO3983.- ردمك 978-9920-36-343-3

أسماء الله الحسنى

214.3 2019-212
السالمي، ياسين

ماطبع من وراقية ألهم   : [نص مطبوع]  الكالم  مصادر علم 
تآليف المعتزلة واألشاعرة / د. ياسين السالمي.- ط. 2.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (الرباط : دار القلم) .- 1 مج. (102 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 30 سم
إق 2019MO1385.- ردمك 978-9920-9680-3-4

اإللهيات (علم الكالم)

214.3 2019-213
بنجبلي، سعيد

سعيد  / مطبوع]  [نص  والسنة  القرآن  في  الله  صورة 
بنجبلي.- الرباط : دار الوطن، 2019.- 1 مج. (202 ص.)؛ 21

سم
إق 2019MO2542.- ردمك 978-9954-648-50-6 

الذات اإللهية - - صورة

214.33 2019-214
الفاسي الفهري، أبي عمر بن عبد الله بن عمر

طالئع البشرى فيما يتعلق بشرح العقيدة الكبرى [نص
الفاسي يوسف  بن  بن عمر  الله  عبد  بن  ألبي عمر   / مطبوع] 
ذ. محمد تقديم وتحقيق  (أبي حفص) (ت. 1188 هـ)؛  الفهري 
أغبالو العمراني.- الرباط : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،

2019.- 1 مج. (841 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO1824.- ردمك 978-9920-770-04-0

علم التوحيد - - أصول الدين

214.71 2019-215
بن الشيخ ود عريض، حمد النور أحمد

الرسول الصالة على سيدي  ذكر  المأثور في  السيف 
(صلى الله عليه وآله وسلم) [نص مطبوع] / تأليف الفقير
النور أحمد بن الشيخ ود عريض.- الشيخ أحمد  الغني  الله  إلى 
[السودان] : الطريقة القادرية السمانية الطيبية، 2019 (طنجة :
سليكي أخوين) .- 1 مج. (149 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2019MO0238.- ردمك 978-9920-720-64-9

الصالة على الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)

214.75 2019-216
ابياط، محمد

محمد  / وفوائده  ضروراته   : مطبوع]  [نص  بالغيب  اإليمان 
ابياط.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1

مج. (101 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
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إق 2019MO5363.- ردمك 978-9920-9567-1-0
الغيب - - اإليمان

214.75 2019-217
العلمي، محمد (1937-....)

تأمالت آيات الغيب في القرآن الكريم [نص مطبوع]. الجزء
األول / محمد العلمي.- [د.م.] : محمد العلمي، 2019 (مكناس :
مطبعة بوغاز) .- 1 مج. (221 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 30

سم.- (دراسات في العقائد واألديان)
إق 2019MO4380.- ردمك 978-9920-38-403-2

الغيب - - القرآن الكريم

214.77 2019-218
أوزال، عبد الكامل

مقامات اإليمان في السير إلى الله الكريم المنان على
هدى آي القرآن وسنة الرسول المصطفى صلى الله
عليه وسلم العدنان [نص مطبوع]. الكتاب الثاني / عبد الكامل
أوزال.- مكناس : مركز ابن الجزري للدراسات واألبحاث، 2019
(مطبعة ديكابرانت).- 1 مج. (92 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم.- (سلسلة منابع اإليمان؛ 2)
إق 2019MO3540.- ردمك 978-9920-38-125-3

مقامات اإليمان - - القرآن الكريم - - السنة النبوية

214.77 2019-219
الندوي، محمد أكرم

رحلة أمريكا [نص مطبوع] / محمد أكرم الندوي.- الرباط : وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية، 2019.- 1 مج. (127 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO1904.- ردمك 978-9920-770-18-7

اإليمان - - التقوى

214.77 2019-220
صبري، أمين

اإلسم األعظم [نص مطبوع] : مفتاح كل شيء / أمين صبري.-
الرباط : دار األمان، 2019 (مطبعة األمنية).- 1 مج. (64 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 17 سم
إق 2019MO4832.- ردمك 978-9954-723-52-4

اإلسم األعظم - - البسملة - - اإليمان

214.79 2019-221
القصيير، كمال

نظرات في مشكالت الخالفة [نص مطبوع] : من عثمان بن
عفان إلى الحسن بن علي / كمال القصيير.- الرباط : دار األمان،
: غالف مزيّن .- 1 مج. (184 ص.)  األمنية)   : (الرباط   2019

باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO0462.- ردمك 978-9954-720-66-0

عثمان بن عفان - - الحسن بن علي - - الخالفة

214.79 2019-222
الكركري، محمد فوزي (1974-....)

بركة المدد وتحقيق السند في هوية سيدنا أبي محمد
جابر ثاني قطب سلسلة الختوم والرشد [نص مطبوع] /
محمد فوزي الكركري.- الرباط : مكتبة دار األمان، 2019 (مطبعة

األمنية).- 1 مج. (127 ص.)؛ 21 سم
إق 2019MO4879.- ردمك 978-9954-723-55-5

الصحابة - - اإلسالم

214.79 2019-223
اللياوي، محمد

الدعوة عند الخلفاء الراشدين [نص مطبوع] / محمد اللياوي.-
الدار البيضاء : أفريقيا الشرق، 2019.- 1 مج. (84 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم.- (سلسلة مقاصد األمة)
إق 2017MO0218.- ردمك 978-9954-685-11-2

الخلفاء الراشدين

214.79 2019-224
اللياوي، محمد

العدل عند الخلفاء الراشدين [نص مطبوع] / محمد اللياوي.-
الدار البيضاء : أفريقيا الشرق، 2019.- 1 مج. (117 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم.- (سلسلة مقاصد األمة)
إق 2017MO0217.- ردمك 978-9954-685-10-5

الخلفاء الراشدين

214.79 2019-225
اللياوي، محمد

محمد  / مطبوع]  [نص  الراشدين  الخلفاء  عند  الوحدة 
اللياوي.- الدار البيضاء : أفريقيا الشرق، 2019.- 1 مج. (95 ص.)

: غالف مزين؛ 24 سم.- (سلسلة مقاصد األمة)
إق 2017MO0216.- ردمك 978-9954-685-09-9

الخلفاء الراشدين

214.79 2019-226
المغرب. المجلس العلمي األعلى. األمانة العامة

مفكرة اإلمام ومرشدة المأموم [نص مطبوع] : برنامج تأهيل
أئمة المساجد في إطار خطة ميثاق العلماء / المجلس العلمي
األعلى، 2019 العلمي  المجلس  منشورات   : الرباط  األعلى.- 
(مطبعة دار أبي رقراق للطباعة).- 1 مج. (203 ص.) : غالف

مزين؛ 29 سم
إق 2018MO4764.- ردمك 978-9920-770-03-3

األئمة - - المغرب

الفرق اإلسالمية 215

215 2019-227
القصباوي، رضوان

الضروري والحاجي من ترجمة علي بن سعيد الرجراجي
ودراسة لكتاب "مناهج التحصيل" [نص مطبوع] / رضوان
أبي رقراق دار   : (الرباط  [د.ن.]، 2019   : [د.م.]  القصباوي.- 

.- 1 مج. (156 ص.)؛ 24 سم والنشر)  للطباعة 
إق 2019MO3107.- ردمك 978-9920-37-949-6

الفقه المالكي

215.16 2019-228
القلقمي، أحمد بن أبات النزاري

بالعقد الفاسد  النكاح  نظم  : على  [نص مطبوع]  الفجر  غرة 
والمهر / تأليف أحمد بن أبات النزاري القلقمي؛ تقديم وتحقيق
محمد عبد الله بن أحمد بن أبات.- الدار البيضاء؛ القاهرة : دار
المذهب للطباعة والنشر والتوزيع، 2019.- 1 مج. (271 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO1964.- ردمك 978-9920-727-58-7

النكاح

215.4 2019-229
السروتي، محمد

التشيع في المغرب [نص مطبوع] : تاريخه، واقعه وأبعاده /
محمد السروتي.- الرباط : المركز المغربي للدراسات واألبحاث
المعاصرة، 2019 (شمس برينت).- 1 مج. (103 ص.).- (أبحاث

ودراسات)
إق 2019MO1114.- ردمك 978-9954-9682-4-6

الشيعة

215.6 2019-230
البخاري، محمد

الحماية الفقهية والقانونية لتصرفات ناقص األهلية :
دراسة مقارنة [نص مطبوع] / محمد البخاري.- [د.م.] : [د.ن.]،

2019.- 1 مج. (47 ص.)
إق 2019MO4016.- ردمك 978-9920-38-282-3

الببليوغرافيا الوطنية المغربية 2019

17



71

المالكية

215.6 2019-231
البخاري، محمد

الترجيح من خالل وأثره  المالكية  المناط عند  تحقيق 
/ : مقاربة نظرية وتطبيقية [نص مطبوع]  النوازل الفقهية 
[د.ن.]، 2019.- 1 مج. (147 ص.)  : [د.م.]  البخاري.-  محمد 

إق 2019MO4000.- ردمك 978-9920-38-277-9
المالكية

215.6 2019-232
ناول، سفيان

خالل المغربي  الفقهي  التراث  في  خليل  مختصر 
القرنين 11 و 12 الهجريين [نص مطبوع] / سفيان ناول.-
الدار البيضاء : إفريقيا الشرق، 2019.- 1 مج. (207 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم.
إق 2017MO4070.- ردمك 978-9954-685-48-8

مختصر الخليل - - القرن 11 و12 هجرية

215.7 2019-233
المجلس العلمي المحلي (صفرو)

والمقاصد، النشأة،  االعتقاد:  في  األشعري  المذهب 
والمنهج [نص مطبوع] / المجلس العلمي المحلي إلقلبم صفرو.-
صفرو : المجلس العلمي المحلي، 2019.- 1 مج. (330 ص.)؛ 24

سم
إق 2020MO1389.- ردمك 978-9920-39-454-3

المذهب األشعري

215.7 2019-234
امقران، علي

العقيدة األشعرية [نص مطبوع] / علي امقران؛ تقديم محمد
أمين اإلسماعيلي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (سال : شمس برينت)

.- 1 مج. (369 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4009.- ردمك 978-9920-38-279-3

العقيدة األشعرية

215.7 2019-235
معلومي، عبد المجيد

العقيدة األشعرية وإمارة المومنين بالمملكة المغربية
[نص مطبوع] : جاللة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره /
عبد المجيد معلومي.- مراكش : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،

2019.- 1 مج. (89 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO3184.- ردمك 978-9920-37-989-2

العقيدة األشعرية - - المغرب

الفقه اإلسالمي 216

216 2019-236
ابن األزرق المالقي، أبي الحسن علي بن محمد

برنامجُ روايات [نص مطبوع] : فيه إجازتان ألبي الحسن من
الشريف أبي المعالي محمد بن أبي القاسم السبتي ثم الغرناطي
وأخرى بخط ابن سراج الغرناطي وثالث إجازات مالقية ألبي عبد
الله بخطوط المجيزين أبي إسحاق البدوي وابن بكرون الفهري
وأبي عمرو ابن منظور / أبي الحسن علي بن محمد ابن األزرق
محمد الله  عبد  أبي  وولده  هـ)   846 عام  حيا  (كان  المالقي 
الله الدكتور عبد  له  (المتوفى عام 896 هـ)؛ ضبط نصه وقدم 
الكتانية، 2019.- 1 مج. (142 التوراتي.- طنجة : دار الحديث 
ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (أعالق أندلسية مالقة؛ 1)

(سلسلة الفهارس والبرامج؛ 2)
إق 2017MO3852.- ردمك 978-9954-698-10-5 

الفقه اإلسالمي

216 2019-237
اسبيكي، موالي حسن

هداية الحيران لتجديد االيمان [نص مطبوع] / موالي حسن
.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : مطبعة المعارف اسبيكي 
الجديدة) .- 1 مج. (343 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2019MO0546.- ردمك 978-9920-37-041-7
مفاهيم االيمان ومقتضياته

216 2019-238
البختي، طارق

المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية [نص مطبوع] / طارق
البختي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (القنيطرة : أصكوم) .- 1 مج.

(250 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO5477.- ردمك 978-9920-38-748-4

الشريعة اإلسالمية

216 2019-239
البوزيدي، عبد اللطيف

إلى علم األصول القاصد  : عون  عون القاصد [نص مطبوع] 
والمقاصد / عبد اللطيف البوزيدي.- فاس : آنفوـ برانت، 2019.-

1 مج. (202 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO6074.- ردمك 978-9920-38-908-2

الشريعة اإلسالمية - - المقاصد

216 2019-240
البويسفي، محمد

الداللة والحدود [نص مطبوع] : دراسة للقواعد األصولية اللغوية
في التحرير والتنوير / محمد البويسفي؛ تقديم إدريس مقبول.-
إربد : عالم الكتب الحديث، 2019.- 1 مج. (274 ص.)؛ 24 سم

إق 2018MO6017.- ردمك 978-9923-14-005-5
القواعد األصولية

216 2019-241
الشنقيطي الموريتاني، عبدِ الدائم ولْد الشيخ أحمد أبي

المعالي
بَيْنَ نُفَاتِهَا وَمُثْبِتِيهَا [نص مطبوع] / المَصْلَحَةُ المُرْسَلَة 
الشنقيطي المعالي  أبي  أحمد  الشيخ  ولْد  الدائم  عبدِ  للدكتور 
الموريتاني.- انواكشوط؛ [الدار البيضاء] : ديوان الشناقطة للثقافة
واإلعالم والنشر [مؤسسة قطر الندى للثقافة واإلعالم والنشر]،
2019 ([الرباط] : [شمس برانت]) .- 1 مج. (456 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO5512.- ردمك 978-9920-727-56-3

الفقه اإلسالمي

216 2019-242
العدل، ياسر بن عبد الرحمن

بيعتان في بيعة [نص مطبوع] : دراسة فقهية مقارنة / إعداد
: مركز البيضاء]  [الدار  العدل.-  الرحمن  ياسر بن عبد  الدكتور 
نجيبويه، 2019 ([الرباط] : [شمس برانت]) .- 1 مج. (47 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (مجلة قطر الندى)
إق 2019MO0004.- ردمك 978-9954-607-85-5 

البيعة - - الفقه اإلسالمي

216 2019-243
العلوي، سيدي محمد نجيب

الفلكية القواعد  ضوء  في   : مطبوع]  [نص  األهلة  أحكام 
: مراكش  العلوي.-  نجيب  / سيدي محمد  الشرعية  والضوابط 
مؤسسة آفاق، 2019 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1
(الفقه سم.-   24 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : ص.)   222) مج. 

المجتمعي)
إق 2019MO4376.- ردمك 978-9954-618-48-6

الفقه اإلسالمي - - علم الفلك - - األهلة

216 2019-244
القصاب، حسن
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[نص اإلسالمي  الفقه  االلتزام في  نظرية  إلى  مدخل 
مطبوع] / حسن القصاب، عبد العالي المتقي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2019 (أكادير : مطبعة قرطبة) .- 1 مج. (188 ص.) : 24 سم

إق 2019MO1538.- ردمك 978-9920-37-321-0
الفقه اإلسالمي - - االلتزامات والعقود

216 2019-245
القيرواني، أبي محمد عبد الله بن أبي زيد

الرسالة الفقهية [نص مطبوع] : على مذهب إمام دار الهجرة
مالك بن أنس / الشيخ أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني؛
اعتنى بها ووقف على تصحيحها وتنقيحها الدكتور أحمد بن عبد
الكريم نجيب الشريف.- انواكشوط : دار المذهب، 2019 ([الدار
البيضاء] : [مركز نجيبويه]) .- 1 مج. (151 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO5935.- ردمك 978-9954-607-81-7 

الفقه اإلسالمي

216 2019-246
الكتاني الحسني، أبي محمد الحسن بن علي بن محمد

المنتصر
شرح المقدمة األخضرية [نص مطبوع] : في فقه أهل المدينة
المنتصر بن محمد  بن علي  الحسن  أبي محمد  تأليف   / النبوية 
الكتاني الحسني.- طنجة : دار الحديث الكتانية، 2019.- 1 مج.

(264 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2014MO0225.- ردمك 978-9954-623-75-6

الفقه اإلسالمي

216 2019-247
اللياوي، محمد

/ محمد للمستقبل  باب مشرع   : [نص مطبوع]  التاريخ  فقه 
اللياوي.- الدارالبيضاء : أفريقيا الشرق، 2019.- 1 مج. (77 ص.)

: غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO0215.- ردمك 978-9954-685-08-2

الفقه اإلسالمي

216 2019-248
ابن الله  بن عبد  بكر محمد  أبي  المعافري اإلشبيلي، 

العربي
رسالةٌ في الكالم على مُشْكِلِ حديث السُّبُحات والحجاب
[نص مطبوع] / تحرير اإلمام الحافظ النظَّار أبي بكر محمَّد بن عبد
الله بن محمَّد ابن العربي المعافري اإلشبيلي (ت 543 هـ)؛ تقديم
وتحقيق د. يونس بقيآ.- طنجة : دار الحديث الكتانية، 2019.- 1
مج. (78 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة مؤلفات

اإلمام أبي بكر بن العربي؛ 7)
إق 2018MO5399.- ردمك 978-9954-698-41-9 

السُّبُحات والحجاب - - الفقه اإلسالمي

216 2019-249
المغرب. وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية

الفقه [نص مطبوع] : من متن الرسالة البن أبو زيد القيرواني
بشرح كفاية الطالب الرباني ألبي الحسن بحاشية العدوي : السنة
الثالثة من التعليم اإلعدادي العتيق / وزارة األوقاف و الشؤون
اإلسالمية.- الرباط : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية، 2019.-

1 مج. (198 ص.)؛ 25 سم
إق 2019MO2726.- ردمك 978-9920-770-29-3

أصول الفقه

216 2019-250
ايت عدي، محمد

من قضايا العبادات في بالد غير المسلمين [نص مطبوع] /
: [د.ن.]، 2019 (مراكش   : [د.م.]  ايت عدي.-  الدكتور محمد 

.- 1 مج. (89 ص.)؛ 21 سم الوطنية)  والوراقة  المطبعة 
إق 2019MO4818.- ردمك 978-9920-385-12-1

العبادات - - الفقه اإلسالمي

216 2019-251
بالمين، عبد العلي

التربوية وأبعادها  النبوية  المدرسة  في  الرفق  قيمة 
[د.ن.]،  : [د.م.]  بالمين.-  العلي  / عبد  الكونية [نص مطبوع] 

باأللوان؛ 21 سم : غالف مزيّن  2019.- 1 مج. (48 ص.) 
إق 2019MO1742.- ردمك 978-9920-37-377-7

الرفق - - الفقه اإلسالمي

216 2019-252
بن بتّار بن الطّلبة، محمد

[نص المسالك"  "أقرب  على حفظ جل  السالك  معين 
مطبوع] / نظم وتعليق محمد بن بتار بن الطلبة.- [د.م.] : [د.ن.]،
الشرعية مجموعة للعلوم  العالمية  المحظرة   : ([د.م.]   2019
نجيبويه المعرفية) .- 1 مج. (286 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم

إق 2019MO1954.- ردمك 978-9920-727-57-0
الفقه اإلسالمي - - نظم

216 2019-253
بنقاسم، محمد

التذكير بهدي خير الفائق والحديث الالئق في  القول 
محمد  / مطبوع]  [نص  وسلم  عليه  الله  صلى  الخالئق 
بنقاسم.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (القنيطرة : المطبعة السريعة)

.- 1 مج. (250 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4885.- ردمك 978-9920-38-535-0

األخالق اإلسالمية

216 2019-254
جنوي، أشرف

المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية [نص مطبوع] / أشرف
المطبعة  : (مراكش  [د.ن.]، 2019   : [د.م.]   -.2 جنوي.- ط. 
والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (231 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2019MO4423.- ردمك 978-9920-38-419-3

الشريعة اإلسالمية

216 2019-255
دكوك، يوسف

أحكام البيئة في الفقه اإلسالمي [نص مطبوع] / يوسف
والوراقة المطبعة   : [د.ن.]، 2019 (مراكش   : [د.م.]  دكوك.- 

: غالف مزين؛ 24 سم .- 1 مج. (106 ص.)  الوطنية) 
إق 2019MO2440.- ردمك 978-9920-376-28-0

الفقه اإلسالمي - - البيئة

216 2019-256
دكوك، يوسف

من نوازل المعامالت في قضايا األقليات [نص مطبوع] /
المطبعة  : (مراكش   2019 [د.ن.]،   : [د.م.]  دكوك.-  يوسف 
والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (98 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم

إق 2019MO2439.- ردمك 978-9920-376-27-3
فقه النوازل

216 2019-257
دوبريه، بودوان

الشريعة [نص مطبوع] : من المصادر إلى الممارسة : مفهوم
La Charia :  des sources à la pratique, un] = متعدد
concept pluriel] / بودوان دوبريه؛ ترجمة محمد الحاج سالم؛
قدمه عبده الفياللي األنصاري.- الدار البيضاء : مؤسسة الملك عبد
العزيز آل سعود، 2019 (منشورات عكاظ).- 1 مج. (262 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم.- (سلسلة ترجمات)
إق 2019MO0220.- ردمك 978-9954-9667-5-4

216 2019-258
رابحي، علي

الببليوغرافيا الوطنية المغربية 2019

19



73

[نص ابن حمزة  المقاصدية في فكر مصطفى  الرؤية 
مطبوع] : قضايا وتصورات / علي رابحي.- وجدة : مركز الدراسات
البحوث االنسانية واالجتماعية، 2019.- 1 مج. (113 ص.)؛ 29

سم
إق 2019MO1297.- ردمك 978-9920-9917-2-8

مقاصد الشريعة

216 2019-259
رزقي، رشيد

[نص االجتماعي  العمل  وأثرها في  االستصالح  قواعد 
مطبوع] / رزقي رشيد.- وجدة : مكتبة قرطبة، 2019.- 1 مج.

(393 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO1356.- ردمك 978-9954-746-37-0

أصول الفقه

216 2019-260
عليش، محمد بن أحمد بن محمد

أجوبة الحيارى عن حكم قلنسوة النصارى [نص مطبوع] /
تأليف الشيخ أبي عبد الله محمد عليش المالكى؛ تحقيق وتعليق
عبد السالم بن مبارك الزاوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج.

(50 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (قطر الندى؛ 22)
إق 2019MO1322.- ردمك 978-9954-9331-4-5

المالبس (فقه إسالمي)

216 2019-261
غزالي، لالغيثة

/ عقود توثيق الدين في الفقه اإلسالمي [نص مطبوع] 
لالغيثة غزالي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : دار القلم) .- 1

مج. (197 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4977.- ردمك 978-9920-626-04-0

الفقه اإلسالمي

216 2019-262
غزالي، لالغيثة

محاضرات في القواعد الفقهية [نص مطبوع] : تعريفها ـ
نشأتها ـ مصنفاتها : شرح للقواعد الكبرى / لالغيثة غزالي.- الرباط
: دار القلم، 2019.- 1 مج. (160 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2019MO5288.- ردمك 978-9920-626-11-8

القواعد الفقهية - - الفقه اإلسالمي

216 2019-263
غزالي، لالغيثة

مدخل إلى دراسة النوازل الفقهية [نص مطبوع] / لالغيثة
غزالي.- الرباط : دار القلم، 2019.- 1 مج. (131 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4996.- ردمك 978-9920-738-50-7

النوازل الفقهية - - الفقه اإلسالمي

216 2019-264
لشقار، محمد

محاضرات في المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية [نص
مطبوع] / محمد لشقار.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (أكادير : مطبعة
عالم اإلقتصاد) .- 1 مج. (166 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2019MO5484.- ردمك 978-9920-9916-3-6

الشريعة اإلسالمية - - محاضرات

216 2019-265
وكاك، أنس

الحافظ أبو الخطاب ابن دحية السبتي وجهوده الحديثية
[نص مطبوع] / أنس وكاك؛ تقديم أحمد عبادي.- الرباط : الرابطة
المحمدية للعلماء، مركز الدراسات واألبحاث وإحياء التراث، 2019
(الرباط : مطبعة المعارف الجديدة) .- 1 مج. (564 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (دراسات وأبحاث؛ 23)

إق 2019MO2822.- ردمك 978-9954-619-79-7
الفقه اإلسالمي

216.09 2019-266
المرزوق، عماد

تاريخ التشريع اإلسالمي [نص مطبوع] : أصوله، خصائصه،
مناهج التصنيف فيه، أدواره، ومدارسه / عماد المرزوق.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (وجدة : مكتبة حذيفة برنت) .- 1 مج. (276 ص.)

إق 2019MO4685.- ردمك 9789920384858
التشريع اإلسالمي - - تاريخ

216.1 2019-267
األرضرومي الحنفي، أبو محمد لطف الله

تنقيح تقريب الوصول إلى علم األصول [نص مطبوع] /
اإلمام أبو محمد لطف الله األرضرومي الحنفي المعروف بكوكسي
الرحالي، علي  بن  لحسن  وضبط  تقديم  هـ)؛   1202 (ت  كور 
مصطفى عكلي التمكروتي.- الرباط : الرابطة المحمدية للعلماء،
المالكي، 2019.- 1 مج. الفقه  والدراسات في  البحوث  مركز 

باأللوان؛ 24 سم : غالف مزيّن  (161 ص.) 
إق 2018MO2495.- ردمك 978-9954-600-60-3

علم األصول - - أصول الفقه

216.1 2019-268
التركاوي، إدريس

العربي [نص الجويني وابن  بين  الكلي  التقصيد  منهج 
إدريس  / الحضارية  والتجليات  العلمية  األسس   : مطبوع] 
التركاوي.- الدار البيضاء : الدار العالمية للكتاب، 2019.- 1 مج.

(231 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO1319.- ردمك 978-9920-9757-5-9

التأصيل الفقهي - - علم االصول

216.1 2019-269
الصنهاجي، الزوهرة

سؤال التجديد في العلوم اإلسالمية [نص مطبوع] : الفقه
وأصوله نموذجا / الزوهرة الصنهاجي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1

مج. (123 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO3495.- ردمك 978-9920-38-094-2

العلوم اإلسالمية - - أصول الفقه

216.1 2019-270
القصباوي، رضوان

القواعد الفقهية والخالف الفقهي [نص مطبوع] : مفاهيم
وعالئق / رضوان القصباوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : دار

أبي رقراق للطباعة والنشر) .- 1 مج. (112 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO3104.- ردمك 978-9920-37-947-2

القواعد الفقهية

216.1 2019-271
الناجي، محمد المهدي

المصطلح األصولي عند اإلمام الغزالي في المستصفى
[نص مطبوع] : جرد وتصنيف ودراسة / محمد المهدي الناجي.-
[مراكش] : مجلة صدى القانون والفقه - مركز المنار للدراسات
القانونية والفقهية، 2019.- 1 مج. (146 ص.)؛ 21 سم.- (سلسلة

الدراسات والبحوث؛ 1)
إق 2019MO2511.- ردمك 978-9920-37-664-8

أصول الفقه

216.1 2019-272
الناجي، محمد المهدي

مفهوم العلة بين المتكلمين واألصوليين [نص مطبوع] /
محمد المهدي الناجي.- [مراكش] : مجلة صدى القانون والفقه -
مركز المنار للدراسات القانونية والفقهية، 2019.- 1 مج. (47

ص.)؛ 21 سم.- (سلسلة الدراسات والبحوث؛ 3)
إق 2019MO2510.- ردمك 978-9920-37-663-1

أصول الفقه
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216.1 2019-273
الوالي، بنيونس

الخالف في  وأثره  األصوليين  عند  الحروف  تفسير 
وصححه به  اعتنى  الوالي؛  بنيونس   / مطبوع]  [نص  الفقهي 
األستاذ محمد سمومي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (وجدة : مكتبة

قرطبة) .- 2 مج. (767 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO5099.- ردمك 978-9920-38-626-5

تفسير الحروف - - أصول الفقه

216.1 2019-274
الوالي، بنيونس

إعداد  / مطبوع]  [نص  الفقه  أصول  علم  محاضرات في 
: [د.م.]  رزقي.-  رشيد  وتقديم  وترتيب  جمع  الوالي؛  بنيونس 
[د.ن.]، 2019 (وجدة : مكتبة قرطبة) .- 1 مج. (224 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4630.- ردمك 978-9920-38-473-5

أصول الفقه اإلسالمي

216.1 2019-275
اليندوزي، ريحانة

بين  : [نص مطبوع]  الشرعي  الخطاب  ضوابط في فهم 
اليندوزي.- ط. 2.- مراكش : مكتبة التأصيل والتنزيل / ريحانة 
المعرفة، 2019.- 1 مج. (135 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2018MO4913.- ردمك 978-9920-9544-8-8

الفقه اإلسالمي - - أصول

216.1 2019-276
بن حمزة، مصطفى

السلفية الجامعة [نص مطبوع] : من سلفية الفئة إلى سلفية
المدارس، 2019  : البيضاء  الدار  بن حمزة.-  / مصطفى  األمة 
البيضاء : النجاح الجديدة) .- 1 مج. (208 ص.) : غالف (الدار 

مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2019MO0419.- ردمك 978-9920-763-19-6

السلفية

216.1 2019-277
بنعلي، عبد الوهاب

فقه األولويات [نص مطبوع] : دراسة تأصيلية مقاصدية / عبد
الوهاب بنعلي.- وجدة : مكتبة قرطبة، 2019.- 1 مج. (273 ص.)؛

24 سم
إق 2019MO4559.- ردمك 978-9920-9324-0-0

أصول الفقه

216.1 2019-278
تلوت، جميلة

في التدين المغربي [نص مطبوع] : نظرات في العقيدة والفقه
والسلوك / جميلة تلوت.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (سال : مطبعة
أمين كراف) .- 1 مج. (245 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم

إق 2019MO0680.- ردمك 978-9920-37-096-7
العقيدة - - الفقه - - التدين - - المغرب

216.1 2019-279
حداني، مصطفى

مقاالت العلوم الشرعية [نص مطبوع]. 1، المقاصد الشرعية
: [د.م.]  أمساعد.-  وكمال  حداني  / مصطفى  وتأصيل  اكتناه   :
[د.ن.]، 2019 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج.
(81 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (سلسلة النبوغ األندلسي؛ 2،

(8240-2665
إق 2019MO2078.- ردمك 978-9920-9977-1-3

المقاصد الشرعية

216.1 2019-280
رزقي، رشيد

اإلستصالح [نص مطبوع] : حقيقته وضوابطه عند فقهاء المذاهب
األربعة / رشيد رزقي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (وجدة : مكتبة

قرطبة) .- 1 مج. (137 ص.)
إق 2019MO1308.- ردمك 978-9954-746-34-9

أصول الفقه

216.1 2019-281
زلماط، فؤاد

محاضرات في مادة المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية
[نص مطبوع] / زلماط فؤاد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (مكناس :

مطبعة سجلماسة) .- 1 مج. (89 ص.) : غالف مزيّن؛ 21 سم
إق 2018MO4332.- ردمك 978-9954-9833-1-7

الشريعة اإلسالمية

216.1 2019-282
عالء الدين الحصكفي، محمد بن علي بن محمد ((1616-

((1088-1025) (1677
إفاضة األنوار على أصول المنار [نص مطبوع] / تأليف اإلمام
عالء الدين محمد بن علي الحصكفي (1025 هـ - 1088هـ)؛ حققه
وخرج أحاديثه وعلق عليه أبو بكر محمد العيش.- الرباط : دار
القلم للطباعة والنشر، 2019.- 1 مج. (347 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO3370.- ردمك 978-9920-38-054-6

الفقه اإلسالمي - - أصول الفقه

216.1 2019-283
نفيد، يونس

محاضرات في مادة مدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية
[نص مطبوع] / يونس نفيد.- الدار البيضاء : دار اآلفاق المغربية،
2019 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (127 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2019MO4686.- ردمك 978-9920-765-23-7

الشريعة اإلسالمية

216.11 2019-284
التاويل، محمد

منهجية عمر بن الخطاب رضي الله عنه في اإلجتهاد مع
التاويل (ت. / محمد بن محمد بن قاسم  النص [نص مطبوع] 
: العمراوي.- فاس  الدكتور امحمد  1436 هـ)؛ مراجعة وتقديم 
منشورات البشير بنعطية، 2019.- 1 مج. (215 ص.)؛ 21 سم

إق 2018MO4957.- ردمك 978-9920-9740-8-0
الفقه اإلسالمي - - اإلجتهاد

216.11 2019-285
الراقي، عبد الحميد

السنة في الفكر األصولي [نص مطبوع] : أسسها المعرفية
وإشكاالتها المنهجية / عبد الحميد الراقي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019

(الرباط : دار القلم) .- 1 مج. (167 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO1740.- ردمك 978-9920-37-375-3

حجية السنة

216.11 2019-286
الراقي، عبد الحميد

القطع والظّنّ في الفكر األصولي [نص مطبوع] : من قضيّة
معرفية إلى ضابط منهجي / عبد الحميد الراقي.- [د.م.] : [د.ن.]،

2019 (الرباط : دار القلم) .- 1 مج. (157 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO1855.- ردمك 978-9920-37-411-8

أصول الفقه - - البراهين الشرعية

216.11 2019-287
الراقي، عبد الحميد

تطوّر المفاهيم في الدرس األصولي [نص مطبوع] : مفهوم
الدليل أنموذجا / عبد الحميد الراقي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019

(الرباط : دار القلم) .- 1 مج. (188 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO1384.- ردمك 978-9920-37-276-3
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أصول الفقه - - الدليل الشرعي

216.11 2019-288
السماحي، المصطفى

ضوابط فهم السنة والعمل بها [نص مطبوع] / المصطفى
مطبعة  : (وجدة  [د.ن.]، 2019   : [د.م.]   -.2 السماحي.- ط. 
باأللوان؛ 21 سم : غالف مزيّن  .- 1 مج. (102 ص.)  حذيفة) 

إق 2019MO5125.- ردمك 978-9920-38-636-4
السنة النبوية

216.11 2019-289
الصولبي، حميد

نظرية خلق أفعال اإلنسان عند أهل السنة [نص مطبوع] :
دراسة في المصادر والتجليات / حميد الصولبي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2019 (الرباط : شمس برينت) .- 2 مج. (506، 227 ص.) :

باأللوان؛ 24 سم غالف مزيّن 
إق 2019MO2292.- ردمك 978-9920-9896-3-3

216.11 2019-290
اللياوي، محمد

الدنيا والدين [نص منهاج الراشدين في رعاية مصالح 
مطبوع] / د. محمد اللياوي.- [د.م.] : الناشر األطلسي، 2019
(الدار البيضاء : افريقيا النشر) .- 1 مج. (175 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم.- (مقاصد األمة)
إق 2018MO4466.- ردمك 978-9920-969-60-4

أصول الفقه - - األدلة الشرعية

216.11 2019-291
الوالي، بنيونس

رسالة في أهمية المقاصد وتعريفها [نص مطبوع] / تأليف
بنيونس الوالي؛ اعتنى بها وصححها وقدم لها رشيد رزقي.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2019 (وجدة : مكتبة قرطبة) .- 1 مج. (100 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO4638.- ردمك 978-9920-38-474-2

فقه المقاصد

216.11 2019-292
بن عبد المالك، محمد إدريس

اجتهادنا وجودنا [نص مطبوع] / محمد إدريس بن عبد المالك.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (فاس : مكتبة وراقة سايس) .- 1 مج.

(129 ص.)
إق 2019MO4189.- ردمك 9789920951616

اإلجتهاد

216.11 2019-293
حفيان، إسماعيل حسن

تقويم في  رأي   : مطبوع]  [نص  الفقه  أصول  علم  تجديد 
/ إسماعيل حسن حفيان.- الوجهة  إلى ترشيد  الحصيلة ودعوة 
البيضاء : مطبعة (الدار  الثقافة، 2019  الرباط : مؤسسة بيت 
الفردوس) .- 1 مج. (162 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2019MO1116.- ردمك 978-9920-37-194-0
علم أصول الفقه

216.11 2019-294
سلطان الفقيه، عبد الغني

بين الجويني  الحرمين  إمام  عند  المصلحة  ضوابط 
التنظير والتطبيق [نص مطبوع] / عبد الغني سلطان الفقيه.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : دار القلم) .- 1 مج. (72 ص.)؛

21 سم
إق 2019MO3166.- ردمك 978-9920-37-977-9

المصالح - - أصول فقه

216.11 2019-295
منديل، محمد

فقه االختالف عند الشيخ يوسف القرضاوي [نص مطبوع]
/ محمد منديل.- الرباط : دار القلم، 2019.- 1 مج. (141 ص.)؛

22 سم
إق 2019MO6463.- ردمك 978-9920-626-22-4

اإلختالف - - الفقه اإلسالمي - - يوسف القرضاوي

216.13 2019-296
القاللي، عبد الكريم

تجديد وإحياء الفروض الكفائية [نص مطبوع] : من تصورات
األحكام الفقهية إلى تحقيق المقاصد العقدية االستخالفية : مراجعة
فكرية ألثر الفروض الكفائية في التنمية المستدامة واستحقاقات
الدار القاللي.-  الكريم  الوجودية / عبد  الحياة ومقاصد اإلنسان 
: للكتاب، 2019.- 1 مج. (280 ص.)  العالمية  الدار   : البيضاء 
غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة تجديد الخطاب الديني)

إق 2019MO0910.- ردمك 978-9920-9757-4-2
األحكام الفقهية

216.13 2019-297
اإلفتاء [نص مطبوع] : األهمية و الضوابط : أعمال الندوة العلمية
اإلقليمية المندوبية  مع  بتنسيق  العلمي  المجلس  نظمها  التي 
للشؤون اإلسالمية بتارودانت يوم الخميس 15 صفر الخير 1440ه
موافق 25 أكتوبر 2018م / [تنسيق الدكتور الحبيب الدرقاوي].-
(الدار لتارودانت، 2019  المحلي  العلمي  المجلس   : تارودانت 
البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (196 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO4807.- ردمك 978-9920-9658-2-8

اإلفتاء - - الحكم الشرعي

216.15 2019-298
العلوي الشنقيطي، إبراهيم

لقاح العقول من قضايا مفتاح الوصول  [نص مطبوع] /
الشيخ إبراهيم اب بن حرم عبد الجليل العلوي الشنقيطي.- الرباط

: دار األمان، 2019.- 1 مج. (579 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO2042.- ردمك 978-9954-723-32-6

أصول الفقه - - اإلستدالل

216.15 2019-299
عبد المومن، عبدالله

المالكية في السادة  المستنبطة من دواوين  القواعد 
السلوك واآلداب [نص مطبوع] : عرض وبيان / عبدالله عبد
للعلماء، 2019.- 1 مج. المحمدية  الرابطة   : الرباط  المومن.- 

(192 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة مأثورات السلوك؛ 12)
إق 2019MO4828.- ردمك 978-9954-619-86-5

الفقه اإلسالمي - - اإلستنباط

216.17 2019-300
التاويل، محمد

ال ذكورية في الفقه [نص مطبوع] / األستاذ العالمة محمد بن
محمد بن قاسم التاويل (ت. 1436 هـ) / مراجعة وتقديم الدكتور
امحمد العمراوي.- فاس : منشورات البشير بنعطية، 2019.- 1

مج. (120 ص.) : غالف مص.؛ 21 سم
إق 2018MO4952.- ردمك 978-9920-9740-3-5

الشريعة اإلسالمية

216.19 2019-301
دكوك، يوسف

نظرية الحاجة [نص مطبوع] : معالم التأصيل وضوابط التنزيل /
المطبعة  : (مراكش   2019 [د.ن.]،   : [د.م.]  دكوك.-  يوسف 

سم  22 (110 ص.)؛  مج.   1  -. الوطنية)  والوراقة 
إق 2019MO4772.- ردمك 978-9920-38-503-9

الحاجة - - فقه التنزيل

216.2 2019-302
القباج، حماد
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جمال التواضع وجالل التخشع [نص مطبوع] : إيضاح الداللة
من أحكام سجود التالوة / تأليف حماد القباج.- [الرباط] : مؤسسة
محمد بلعربي العلوي، 2019 (شمس برينت).- 1 مج. (185 ص.)
: غالف مزين؛ 24 سم.- (سلسلة الميسر المعين على التفقه في

الدين؛ 1)
إق 2019MO0838.- ردمك 978-9920-37-116-2

سجود التالوة

216.2 2019-303
رزقي، رشيد

محاضرات في فقه العبادات [نص مطبوع] / رشيد رزقي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (وجدة : مكتبة قرطبة) .- 1 مج. (179

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4623.- ردمك 978-9920-38-467-4

العبادات - - الفقه اإلسالمي

216.2 2019-304
رمضاوي، عبد الرحمان

أحكام الشعائر الدينية في المهجر [نص مطبوع] : الصالة
والصيام أنموذجين / عبد الرحمان رمضاوي؛ مراجعة يحي نشاط.-
وجدة : مختبر الدراسات اإلسالمية وقضايا المستقبل، 2019.- 1

مج. (131 ص.)
إق 2019MO1676.- ردمك 978-9954-746-38-7

الشعائر الدينية

216.2 2019-305
منصوري، محمد

حقيقة [نص مطبوع] / محمد منصوري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019
(مطبعة نجمة الشرق).- 1 مج. (232 ص.)

إق 2005MO0974.- ردمك 978-9954
فقه العبادات

216.2 2019-306
منصوري، محمد

محمد  / مطبوع]  [نص  المناجات  العبادات...سبيل  فقه 
منصوري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (مطبعة نجمة الشرق).- 1 مج.

(232 ص.)
إق 2019MO3971.- ردمك 978-9920-38-268-7

فقه العبادات

216.2 2019-307
الجوهري من فقه مختصر األخضري [نص مطبوع] : شرح
إفادة العبقري بنظم مختصر األخضري في الفقه المالكي / نظم
وشرح حسين بن محنض الشنقيطي.- الدار البيضاء : قطر الندى
: غالف (132 ص.)  مج.   1 والنشر، 2019.-  واإلعالم  للثقافة 
واألدب العلمي  للبحث  الشناقطة  (ديوان  سم.-   24 مزين؛ 

المعاصر)
إق 2018MO3502.- ردمك 978-9920-727-35-5

الفقه المالكي - - الطهارة - - الصالة

216.21 2019-308
أعنونو، أحمد

عمـــال فيها  وما  الدنيا  من  أفضل  وقتها  الصالة في 
كتابا المؤمنين  على  كانت  الصالة  إن   : تعالى  بقوله 
موقوتا [نص مطبوع] : كتاب غني بالفقهيات لمن أراد أن يتفقه
: (تطوان  [د.ن.]، 2019   : [د.م.]  أعنونو.-  أحمد   / في صالته 
مطبعة الخوارزمي) .- 1 مج. (183 ص.) : غالف مزيّن؛ 24 سم

إق 2019MO5329.- ردمك 978-9920-38-685-2
الصالة

216.21 2019-309
الكاهية، مريم

الفوائد العلمية التي استنبطها بن حجر العسقالني في
: [نص مطبوع]  البخاري  أحاديث صحيح  الباري من  فتح 
كتاب مواقيت الصالة أنموذجا / مريم الكاهية.- مراكش : المطبعة

والوراقة الوطنية، 2019.- 1 مج. (54 ص.)؛ 23 سم
إق 2019MO4398.- ردمك 978-9920-9660-4-7

الصالة - - الفقه اإلسالمي

216.21 2019-310
صادقي، مصطفى

رسالة في استقبال القبلة وتصحيح االنحراف عنها [نص
مطبوع] / مصطفى صادقي.- وجدة : مكتبة قرطبة، 2019.- 1

مج. (85 ص.)؛ 18 سم
إق 2019MO3313.- ردمك 978-9920-38-025-6

الصالة

216.21 2019-311
كرموت، رشيد

الجامع المبين لمعاني وأدلة المرشد المعين [نص مطبوع]
/ تأليف د. رشيد كرموت. الجزء األول، الطهارة والصالة.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019-2020.- 1 مج. (191 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2019MO1316.- ردمك 978-9920-37-254-1

الصالة (فقه إسالمي)

216.2101 2019-312
ابن سرحان المعافري، عباد بن سرحان بن مسلم

المسألة المسترشدية مع ما انضم إليها [نص مطبوع] :
تأليف في اآلذان / للشيخ الفقيه المحدث أبي الحسن عباد بن
سرحان بن مسلم بن سيد الناس المعافري؛ دراسة وتحقيق رشيد
العفاقي، نور الدين الحميدي اإلدريسي.- طنجة : سليكي أخوين،

2019.- 1 مج. (256 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO0444.- ردمك 978-9920-720-68-7

اآلذان في اإلسالم

216.2101 2019-313
ابن سعيد المرغتي السوسي، أبو عبد الله محمد

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

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

أحكام األذان - - الفقه اإلسالمي

216.2101 2019-314
اليحصبي موسى  بن  الفضل  أبو  عياض،  القاضي 

(544هـ/1149م)
نظم البرهان على صحة جزم األذان [نص مطبوع] / تحرير
القاضي اإلمام أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض السبتي
اليحصبي توفي سنة 544 هـ؛ حققه على نسخته الفريدة وعلق
عليه وقدم له الدكتور محمد صالح بن عمر المتنوسي.- طنجة :
دار الحديث الكتانية، 2019.- 1 مج. (141 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO2614.- ردمك 978-9954-698-22-8 

األذان - - الفقه اإلسالمي

216.2101 2019-315
المعافري الشاطبي، أبي الحسن عباد بن سرحان بن

مسلم
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المسألة المسترشدية مع ما انضم إليها في األذان [نص
مطبوع] / تأليف اإلمام الفقيه أبي الحسن عباد بن سرحان بن
مسلم المعافري الشاطبي المتوفى سنة 542 ه؛ تقديم وتحقيق
الدكتور يونس بقيان.- طنجة : دار الحديث الكتانية، 2019.- 1 مج.
أندلسية (أعالق  باأللوان؛ 24 سم.-  : غالف مزيّن  (152 ص.) 

شاطبة؛ 1)
إق 2017MO3671.- ردمك 978-9954-698-05-1 

األذان - - الفقه اإلسالمي

216.216 2019-316
بن عبد الله، محمد فال

طريق المنفعة [نص مطبوع] : في شروط إقامة الجمعة وحكم
(أباه) بن عبد / الشيخ محمد فال  المذاهب األربعة  تعددها في 
الله.- الدار البيضاء : مركز نجيبوية، 2019.- 1 مج. (133 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (إصدارات ديوان الشناقطة)
إق 2019MO2463.- ردمك 978-9954-607-88-6

صالة الجمعة (فقه إسالمي)

216.218 2019-317
الجالل السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد

الدين / جالل  [نص مطبوع]  التراويح  المصابيح في صالة 
بها رشيد ترفاس المتوفى سنة 911 هجرية؛ اعتنى  السيوطي 
السلجماسي.- مكناس : مكتبة زاكيوي إخوان، 2019.- 1 مج. (18

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO1315.- ردمك 978-9920-37-253-4

الفقه اإلسالمي - - صالة التراويح

216.23 2019-318
التاويل، محمد

زكاة العين ومستجداتها [نص مطبوع] / العالمة الدكتور محمد
امحمد الدكتور  وتقديم  مراجعة  التاويل؛  قاسم  بن  محمد  بن 
بنعطية، 2019.- 1 مج. البشير  : منشورات  العمراوي.- فاس 

: غالف مص.؛ 21 سم (312 ص.) 
إق 2018MO4959.- ردمك 978-9920-9741-0-3

الزكاة

216.23 2019-319
الشنقيطي، أبي عبد الله سيدي محمد بن محمد األمين

بن الوالد الهاشمي
: واألخالقيات  اآلداب   : مطبوع]  [نص  الخيري  العمل  فقه 
خواطر وتأمالت في الركن الثالث من أركان اإلسالم / أبي عبد الله
الشنقيطي؛ الهاشمي  الوالد  بن  األمين  سيدي محمد بن محمد 
مراجعة وتصحيح جماعة من العلماء في شنقيط وخارجها.- الدار
البيضاء؛ انواكشوط : قطر الندى للثقافة واإلعالم والنشر ديوان
الشناقطة للبحث العلمي واألدب المعاصر، 2019.- 1 مج. (237

ص.).- (أول الغيث قطرة؛ 5)
إق 2018MO3818.- ردمك 978-9920-727-45-7

الزكاة

216.23 2019-320
امحرزي علوي، أحمد

فقه العبادات [نص مطبوع] : أحكام الزكاة / أحمد امحرزي
علوي.- مراكش : مكتبة المعرفة، 2019 (الدار البيضاء : مطبعة
النجاح الجديدة) .- 1 مج. (183 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2019MO2445.- ردمك 978-9920-9748-9-9

الزكاة - - الفقه اإلسالمي

216.238 2019-321
الفيلة، محمد

مفهوم الفطرة وأثره في فكر الشيخ محمد الطاهر بن
العرفان، دار   : أكادير  الفيلة.-  / محمد  [نص مطبوع]  عاشور 

2019.- 1 مج. (228 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO0937.- ردمك 978-9954-735-74-9

الفطرة

216.24 2019-322
التاودي ابن سودة، أبو عبد الله محمد

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

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

الحج - - مناسك

216.24 2019-323
الشنقيطي، أبي عبد الله سيدي محمد بن محمد األمين

بن الوالد الهاشمي
الرحلة الهاشمية الحجازية المعاصرة [نص مطبوع] : صور
مما رأيت وشاهدت في المشاعر المقدسة : جولة موسعة في
الركن الخامس من أركان اإلسالم ومسائلة المعاصرة / أبي عبد
الله سيدي محمد بن محمد األمين بن الوالد الهاشمي الشنقيطي.-
الدار البيضاء؛ انواكشوط : قطر الندى للثقافة واإلعالم والنشر

ديوان الشناقطة، 2019.- 1 مج. (224 ص.)
إق 2018MO4203.- ردمك 978-9920-727-49-5

الحج

216.24 2019-324
المغرب. وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

تنظيم الحج [نص مطبوع] / وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.-
الرباط : منشورات عكاظ، 2019.- 1 مج. (126 ص.)؛ 21 سم

إق 2019MO3701.- ردمك 978-9920-770-41-5
مناسك الحج - - الفقه اإلسالمي

216.24 2019-325
يعكوبي، إدريس (1970-....4070)

ادريس  / [نص مطبوع]  الحج  ضوابط فقهية في مناسك 
(111 ص.) ،[.s.n مج.   2019 (Agadir.-  1]  :  [.] يعكوبي.- 

إق 2019MO5901.- ردمك 978-9920-38-857-3
مناسك الحج

216.248 2019-326
األشعري المالكي القرطبي األندلسي، أبي القاسم عبد

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

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

الذبائح - - التذكية - - الفقه اإلسالمي

216.248 2019-327
بوتنافح الجميلي، مسعود بن محمد

/ دراسة   : [نص مطبوع]  العيد  ذبيحة  السديد في  القول 
أخوين، سليكي   : طنجة  الجميلي.-  بوتنافح  محمد  بن  مسعود 
24 سم باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (347 ص.)  مج.   1  -.2019

إق 2019MO4344.- ردمك 978-9920-625-18-0
األضحية - - الفقه اإلسالمي

216.3 2019-328
التاويل، محمد

تصنيف  / مطبوع]  [نص  األموال  فقه  الزالل في  العذب 
األستاذ العالمة محمد بن محمد بن قاسم التاويل (ت. 1436 هـ)؛
منشورات  : فاس  العمراوي.-  امحمد  الدكتور  وتقديم  مراجعة 
البشير بنعطية، 2019.- 1 مج. (21 ص.) : غالف مص.؛ 22 سم

إق 2018MO4958.- ردمك 978-9920-9740-9-7
فقه األموال
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216.3 2019-329
الغماري، محمد حمودان

الوالية على المال بين الفقه اإلسالمي ومدونة األسرة
[نص مطبوع] : دراسة مقارنة / محمد حمودان الغماري.- [د.م.] :

[د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (123 ص.)
إق 2019MO1317.- ردمك 978-9920-9852-2-2

الفقه اإلسالمي

216.3 2019-330
لمنوار، الطيب

نظام الرد بالعيب في الفقه العملي [نص مطبوع] : دراسة
مقارنة / د. الطيب لمنوار.- سطات : مكتبة الرشاد، 2019.- 1

مج. (246 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO5064.- ردمك 978-9920-38-607-4

الفقه اإلسالمي

216.301 2019-331
أهتوت، نجيم

النظرية العامة لإللتزامات [نص مطبوع]. المصادر اإلرادية، 1
العقد، 2 اإلرادة المنفردة. الجزء األول / نجيم أهتوت.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (الناظور : مطبعة القبس-العروي) .- 1 مج. (165

ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO2398.- ردمك 978-9920-9993-0-4

الفقه اإلسالمي

216.302 2019-332
زريوح، عبد الرزاق

الغبن وأثره في عقد البيع عند المالكية [نص مطبوع] :
وتطبيقاته المعاصرة / عبد الرزاق زريوح.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019
(فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (166 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO2797.- ردمك 978-9920-37-809-3

عقد البيع - - الفقه المالكي

216.392 2019-333
التاويل، محمد

الوصية الواجبة في الفقه اإلسالمي [نص مطبوع] / تصنيف
األستاذ العالمة محمد بن قاسم التاويل؛ مراجعة وتقديم الدكتور
امحمد العمراوي.- فاس : منشورات البشير بنعطية، 2019.- 1

مج. (207 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO4956.- ردمك 978-9920-9740-7-3

الوصية - - الفقه اإلسالمي

216.392 2019-334
رسالة طاهر بن الحسين إلى ابنه عبد الله [نص مطبوع] :
وإلى كل من يتولى أمور المسلمين / تقديم وتحقيق الدكتور عباس
ارحيلة.- طنجة : دار الحديث الكتانية، 2019.- 1 مج. (67 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (والئد القرون األولى؛ 8)
إق 2018MO0661.- ردمك 978-9954-698-14-3 

الوصية - - الفقه اإلسالمي

216.394 2019-335
الكتامي، عبد الرحيم

التدليل لمسائل القسمة واالستحقاق [نص مطبوع] : من
خالل الشرح الصغير للدردير / عبد الرحيم الكتامي؛ تقديم عبد
أنفو : مطبعة  (فاس  [د.ن.]، 2019   : [د.م.]  األديب.-  الرحيم 
باأللوان؛ 24 سم : غالف مزيّن  .- 1 مج. (121 ص.)  برنت) 

إق 2019MO2969.- ردمك 978-9920-37-893-2
الفقه اإلسالمي - - القسمة

216.4 2019-336
العثماني، خالد

مذكرة الجيب للفرضي [نص مطبوع] / خالد العثماني.- أكادير
بأكادير، اإلستئناف  محكمة  دائرة  لعدول  الجهوي  المجلس   :
سم  17 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : ص.)   42) مج.   1  -.2019

إق 2019MO2981.- ردمك 978-9920-37-901-4
اإلرث

216.4 2019-337
بوجعادة، حسن

المواريث فقه   : مطبوع]  [نص  الفرائض  علم  إلى  دليلك 
بأسلوب ميسر وتطبيقات عملية / حسن بوجعادة.- [د.م.] : مركز
التراث الثقافي المغربي إحياء، 2019.- 1 مج. (203 ص.) : غالف
مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (الميسر المعين على التفقه في الدين؛

(5
إق 2019MO6123.- ردمك 978-9920-38-926-6

الفرائض - - المواريث

216.4 2019-338
سبيبة، رضوان

امتثال األمر بفروض الكفاية [نص مطبوع] / رضوان سبيبة.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (122 ص.)

إق 2019MO3094.- ردمك 978-9920-37-944-1
اإلسالم - - الفرائض

216.4 2019-339
كافي، أحمد

نظام اإلرث في اإلسالم [نص مطبوع] : ثوابته ومتغيراته /
أحمد كافي، عبد الله الجباري، نور الدين الخادمي.- الرباط : مركز
المقاصد للدراسات والبحوث، 2019.- 1 مج. (238 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان
إق 2019MO0126.- ردمك 978-9954-9731-2-7

اإلرث - - اإلسالم

216.5 2019-340
أشلحي، شرافة

تحديد جنس الجنين بين اإلرشاد الطبي والحكم الفقهي
: مكتبة دار الرباط  الدكتورة شرافة أشلحي.-   / [نص مطبوع] 

السالم، 2019.- 1 مج. (80 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO4389.- ردمك 978-9920-754-37-8

جنس المولود - - الطب

216.5 2019-341
اجديرا، سعيد

أحكام أسرية مبنية على قواعد فقهية استصحابية مع ما
سعيد  / مطبوع]  [نص  المغربية  األسرة  مدونة  به  تأخذ 
اجديرا.- الدار البيضاء : دار كنوز التراث، 2019.- 1 مج. (93 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2018MO5176.- ردمك 978-9954-649-60-2 

األحوال الشخصية

216.5 2019-342
التاويل، محمد

والطالق النكاح  قضايا  في  جد  فيما  الذهب  شذرات 
بن محمد بن العالمة محمد  األستاذ   / والنسب [نص مطبوع] 
قاسم التاويل (ت. 1436 هـ) / مراجعة وتقديم الدكتور امحمد
بنعطية، 2019.- 1 مج. البشير  : منشورات  العمراوي.- فاس 

: غالف مص.؛ 21 سم (319 ص.) 
إق 2018MO4955.- ردمك 978-9920-9740-6-6

األحوال الشخصية - - تشريعات

216.5 2019-343
الحميدي، بدر الدين

المرجعية االجتهادية ودورها في معالجة إشكاالت مدونة
: دراسة تحليلية ألهم مستجدات كتابي األسرة [نص مطبوع] 
الزواج والطالق في ضوء الفقه المالكي / بدر الدين الحميدي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (فاس : انفو-برينت) .- 1 مج. (227 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4008.- ردمك 978-9920-38-278-6
الزواج - - الطالق - - مدونة األسرة - - الفقه المالكي
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216.51 2019-344
بنشقرون، حنان

عقد الزواج في القرآن الكريم [نص مطبوع] : قيم وتجليات
/ تأليف حنان بنشقرون؛ تقديم أ. د محمد بلبشير الحسني.- الرباط
: مركز إشعاع للدراسات األسرية، 2019.- 1 مج. (93 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان.- (سلسلة مفاهيم أسرية؛ 2)
إق 2019MO3587.- ردمك 978-9920-38-156-7

الزواج - - اإلسالم

216.53 2019-345
القيسي المالَقي، أبي عَمْرو محمد بن محمد بن محمد

ابن مَنظور
النَّفقاتِ للزَّوجاتِ المُطَلَّقاتِ [نص مـقالـة في فرضِ 
والبناتِ البنين  بينهم من  يكون  فيما   َ أزواجِهِنّ على   : مطبوع] 
وللنِّساءِ الحاضِناتِ على مَنْ لهنَّ مِن المَحضونين والمَحضُونات /
تأليف أبي عَمْرو محمد بن محمد بن محمد ابن مَنظور القيسي
حياة الدكتورة  تحقيق  هـ؛  أو889  المتوفّى سنة 888  المالَقي 
قارة.- طنجة : دار الحديث الكتانية، 2019.- 1 مج. (143 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (أعالق أندلسية مالقة؛ 2)
إق 2017MO3681.- ردمك 978-9954-698-06-8 

النفقات - - الطالق - - الفقه اإلسالمي

216.54 2019-346
التاويل، محمد

الطبية الخبرة  اعتماد  اإلسالمية من  الشريعة  موقف 
والبصمة الوراثية في إثبات النسب ونفيه [نص مطبوع] /
تصنيف األستاذ العالمة محمد بن قاسم التاويل؛ مراجعة وتقديم
بنعطية، البشير  منشورات   : فاس  العمراوي.-  امحمد  الدكتور 

: غالف مص.؛ 21 سم (192 ص.)  مج.   1  -.2019
إق 2018MO4954.- ردمك 978-9920-9740-5-9

إثبات النسب - - الفقه اإلسالمي

216.6 2019-347
بلعكيد، عبد الرحمن

الترجيح بين البينات [نص مطبوع] : دراسة في ضوء المذهب
: [د.م.]  بلعكيد.-  الرحمن  عبد   / المغربي  والتشريع  المالكي 
[د.ن.]، 2019 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج.

(222 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO4919.- ردمك 978-9954-9686-7-3

البينات - - التشريع - - المذهب المالكي - - المغرب

216.6 2019-348
تدبير الخالف في الفقه اإلسالمي [نص مطبوع] : أعمال
الندوة العلمية [أبريل 2017] / نظمتها المدرسة العلمية إكضي
بشراكة مع الرابطة المحمدية للعلماء؛ تقديم أحمد عبادي؛ تنسيق
حسن اهضار تحرير محمد المنتار.- الرباط : الرابطة المحمدية
للعلماء، 2019 (مطبعة المعارف الجديدة).- 1 مج. (325 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO3423.- ردمك 978-9954-619-81-0

الخالف - - الفقه اإلسالمي

216.75 2019-349
بن عمر القالوي الشنقيطي، محمد

العدة لنفي الردة [نص مطبوع] : أول تأليف مالكي مفرد في
التحذير من فتنة التفكير / تأليف العالمة محمد (النابغة) بن عمر
القالوي الشنقيطي المتوفى سنة 1245ه؛ تقديم وتحقيق د. أحمد
: ديوان الشناقطة انواكشوط  الكريم نجيب الشريف.-  بن عبد 
للثقافة واإلعالم والنشر، 2019 ([الدار البيضاء] : [مؤسسة قطر
الندى للثقافة واإلعالم والنشر]) .- 1 مج. (63 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO4478.- ردمك 978-9920-727-52-5

الفقه اإلسالمي - - الردة

216.9 2019-350
بن عبد الباقي، محمد يحظية (1950-1856)

نوازل وأحكام ورسائل القاضي محمد يحظيه بن عبد
الباقي، ت 1370 هـ [نص مطبوع] / جمع، تحقيق وتعليق ذ.
الخليل الواعر؛ تقديم د. محمد دحمان.- مراكش : مؤسسة آفاق،

2019.- 1 مج. (222 ص.)؛ 24 سم.- (الفقه المجتمعي)
إق 2019MO3324.- ردمك 978-9920-756-15-0

الفقه اإلسالمي

216.91 2019-351
هاروش، أيمن محمد

[نص اإلسالمي  الفقه  في  الشرعية  السياسة  أصول 
: مركز البيضاء]  [الدار  أيمن محمد هاروش.-  / إعداد  مطبوع] 
نجيبويه، 2019 ([الرباط] : [شمس برانت]) .- 1 مج. (87 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (مجلة قطر الندى)
إق 2019MO0003.- ردمك 978-9954-607-84-8 

السياسة الشرعية - - أصول - - الفقه اإلسالمي

216.92 2019-352
أشغال ندوة الودائع االدخارية ودورها في التنمية [نص
السنة والسيرة البحث في  ندوة دولية نظمها فريق   : مطبوع] 
وقضايا اإلعجاز التابع لكلية اآلداب سايس ـ فاس : السبت 23
نونبر 2013 / كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس ـ فاس؛ تنسيق
الدكتور سعيد المغناوي.- فاس : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،

2019.- 1 مج. (284 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2013MO3030.- ردمك 978-9981-878-35-8
اإلدخار - - المصارف اإلسالمية - - اإلقتصاد اإلسالمي

216.93 2019-353
اإلدريسي، أحمد بن محمد

بن أحمد   / [نص مطبوع]  فصول في االقتصاد اإلسالمي 
محمد اإلدريسي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة آنفو-

برانت) .- 1 مج. (137 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4432.- ردمك 978-9920-38-424-7

االقتصاد - - اإلسالم

216.93 2019-354
مفتخر، أيوب

البنوك التشاركية واإلقتصاد اإلسالمي [نص مطبوع] : رؤية
مغربية / أيوب مفتخر.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (مراكش : شمس

برينت) .- 1 مج. (74 ص.)؛ 22 سم
إق 2019MO5662.- ردمك 978-9920-38-804-7

اإلقتصاد اإلسالمي - - البنوك التشاركية

216.95 2019-355
الحميدي، بدر الدين

منهاج الناشئين من القضاة والحكام في كيفية إجراء
الشتاء ألبي  األحكام  إتمام  إلى  البدء  من  الدعوى 
الصنهاجي 1365 هـ [نص مطبوع] : دراسة مصطلحية مصدرية
/ تأليف بدر الدين الحميدي، الزيتي بدر الدين.- [د.م.] : [د.ن.]،

2019.- 1 مج. (49 ص.)
إق 2019MO4136.- ردمك 978-9920-38-318-9

النظام القضائي - - الفقه اإلسالمي

المذاهب الفقهية اإلسالمية 217

217 2019-356
اإلختالف في العلوم اإلسالمية واإلشكال المرجعي [نص
مطبوع] / تنسيق موالي المصطفى الهند.- المحمدية : كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية بالمحمدية، 2019 (مطبعة النجاح الجديدة).- 1
مج. (270 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (دفاتر البحث
العلمي / مختبر األبحاث والدراسات في العلوم اإلسالمية؛ 29)

إق 2019MO0936.- ردمك 978-9954-704-04-2
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المذاهب الفقهية

217.2 2019-357
ابن عمر الباركي، أحمد يعقوب بن محمد بن عبد الله

(ت. 1303 هـ.)
نيل الكريم في شرح نظم الخراج الثاني [نص مطبوع] /
الشيخ أحمد يعقوب بن محمد بن عبد الله المعروف بابن عمر
الباركي، الشيخ محمد المام بن البخاري الباركي، الشيخ خليل بن
إسحاق الجندي المالكي.- الدار البيضاء؛ القاهرة : مركز نجيبويه

دار المذهب، 2019.- 4 مج. : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO4267.- ردمك 978-9920-727-51-8

الفقه المالكي

217.2 2019-358
احصاد، فوزية (1984-....)

األسري القضائي  االجتهاد  المالكي في  الفقه  مركز 
المغربي [نص مطبوع] : قضايا الزواج والطالق وآثارهما أنموذجا
/ تأليف الدكتورة فوزية احصاد؛ تقديم الدكتور سعيد المغناوي؛
للبحوث البصائر  مركز   : المحمدية  سعدون.-  أنس  الدكتور 
والدراسات، 2019 (مطبعة وراقة بالل).- 1 مج. (256 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 26 سم
إق 2019MO0886.- ردمك 978-9920-37-133-9

الفقه المالكي

217.2 2019-359
ادعيكل، عبد الغني بن الطيب بن عبد الله

األثر المقاصدي عند اإلمام مالك إمام دار الهجرة النبوية
من خالل كتابه "الموطأ" [نص مطبوع] / عبد الغني بن الطيب
بن عبد الله ادعيكل.- الدار البيضاء : قطر الندى للثقافة واإلعالم

والنشر، 2019.- 1 مج. (238 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
ببليوغرافيا: ص. 223-234 .- إق 2018MO3749.- ردمك -978-9920

727-44-0
الفقه المالكي

217.2 2019-360
التاويل، محمد

العالمة األستاذ   / [نص مطبوع]  المالكي  المذهب  خصائص 
محمد بن محمد بن قاسم التاويل (ت. 1436 هـ) / مراجعة وتقديم
بنعطية، البشير  منشورات   : فاس  العمراوي.-  امحمد  الدكتور 

(173 ص.)؛ 22 سم مج.   1  -.2019
إق 2018MO4953.- ردمك 978-9920-9740-4-2

المذهب الملكي

217.2 2019-361
العلوي، عبد الله بن الحاج إبراهيم

تأليف  / مطبوع]  [نص  السعود  مراقي  على  البنود  نشر 
العالمة سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي؛ تحقيق وتوثيق
أحمد بن عبدالكريم نجيب.- الدارالبيضاء : مركز نجيبويه، 2019.-

2 مج.(1022 ص)؛ 23x17 سم
إق 2019MO3981.- ردمك 978-9954-607-91-6

أصول الفقه

217.2 2019-362
المجلسي، محمد محمود بن محمد سالم بن القاضي

درة األصداف في نظم ما نثره الجالل السيوطي في
[نص الموطأ)  برجال  المبطأ  إسعاف  (نظم  اإلسعاف 
الملقب بدي بن محمد العالمة محمد محمود  / للشيخ  مطبوع] 
: قطر انواكشط  البيضاء؛  الدار  المجلسي.-  القاضي  بن  سالم 
الندى للثقافة واإلعالم والنشر ديوان الشناقطة، 2019.- 1 مج.

(72 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO3079.- ردمك 978-9920-727-29-7

الفقهاء المالكية - - تراجم

217.2 2019-363
المرضي، عبد العاطي

المذهب المالكي بالمغرب االقصى [نص مطبوع] : نشأته
وتطوره وخصائصه / عبد العاطي بن محمد المرضي.- فاس : عبد
العاطي المرضي، 2019 (مطبعة انفو برانت).- 1 مج. (290 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO2137.- ردمك 978-9920-35-700-5

المذهب المالكي - - المغرب

217.2 2019-364
العامة. األمانة  األعلى.  العلمي  المجلس  المغرب. 

بزاكورة المحلي  العلمي  المجلس 
أصول المذهب المالكي [نص مطبوع] : المصلحة المرسلة
المحلي العلمي  المجلس   / نموذجاً  الخالف  مراعاة  نموذجاًـ 
بزاكورة.- [زاكورة] : منشورات المجلس العلمي المحلي، 2019.-

1 مج. (153 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO0176.- ردمك 978-9920-36-978-7

المذهب المالكي - - المغرب

217.2 2019-365
الهواري التونسي، أبي عبد الله محمد بن عبد السالم

بن يوسف بن كثير (ت. 749 هـ.)
شرح جامع األمهات [نص مطبوع] / تأليف أبي عبد الله محمد
دراسة التونسي؛  الهواري  كثير  بن  يوسف  بن  السالم  عبد  بن 
وتحقيق د. أحمد بن عبد الكريم نجيب الشريف.- الدار البيضاء؛
القاهرة : مركز نجيبويه دار المذهب، 2019.- 18 مج. : غالف

مزين؛ 24 سم
إق 2018MO2127.- ردمك 978-9920-727-18-1

الفقه المالكي

217.2 2019-366
بن محنض الشنقيطي، الحسين

إفادة العبقري [نص مطبوع] : بنظم مختصر األخضري : في
الحسين بن / نظم  النبوية  الهجرة  دار  إمام  الفقه على مذهب 
محنض الشنقيطي.- الدار البيضاء : مؤسسة قطر الندى للثقافة
واإلعالم والنشر، 2019.- 1 مج. (30 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2018MO3504.- ردمك 978-9920-727-38-9

العبادات - - الفقه المالكي

217.2 2019-367
بوعلي، عبد الرحمن

حبل التيسير بين القواعد واألصول من مذهب مالك بن
أنس األصبحي [نص مطبوع] / عبد الرحمن بوعلي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019.- 1 مج. (228 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2018MO1167.- ردمك 978-9920-35-301-4
الفقه اإلسالمي - - مذهب مالك بن أنس - - المغرب

217.2 2019-368
رزقي، رشيد

آخر فقهاء المالكية بالعراق وأثره الفقهي [نص مطبوع] :
ابن الجالب وكتابه التفريع / رزقي رشيد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019
مزيّن غالف   : (133 ص.)  مج.   1  -. قرطبة)  مكتبة   : (وجدة 

21 سم باأللوان؛ 
إق 2019MO1310.- ردمك 978-9954-746-36-3

الفقه المالكي

217.2 2019-369
ملتقى تيزنيت الدولي للثقافات اإلفريقية (المغرب)

(04؛ 2016؛ تيزنيت)
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بين العالقات  ترسيخ  في  ودوره  المالكي  المذهب 
أعمال  / المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء [نص مطبوع] 
الدورة الرابعة لملتقى تيزنيت الدولي للثقافات اإلفريقية، 05-04-
06-07 نونبر 2016؛ [نظمته جمعية الشيخ ماء العينين للتنمية
النعمة العينين  الدكتور ماء  إعداد وتنسيق ومراجعة  والثقافة]؛ 
والثقافة، للتنمية  العينين  ماء  الشيخ  : جمعية  [تيزنيت]  علي.- 
2019 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (575 ص.)؛ 24 سم.-

(منشورات جمعية الشيخ ماء العينين للتنمية والثقافة؛ 18)
إق 2019MO2337.- ردمك 978-9920-9987-0-3

المذهب المالكي

217.2 2019-370
اإلمام مالك والمالكية [نص مطبوع] / جماعة من الباحثين؛
إشراف أبو بكر القادري.- ط. 3.- مراكش : الملتقى، 2019.- 1

مج. (229 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO2849.- ردمك 978-9954-9742-6-1

المذهب المالكي

217.67 2019-371
بالمين، عبد العلي

تقريب داللة اإلنتساب إلى المذهب األشعري ونماذج من
جهود بعض أعالمه بالغرب اإلسالمي في إرساء قواعده
والذود عنه [نص مطبوع] / عبد العلي بالمين.- [د.م.] : [د.ن.]،
2019 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (108 ص.) : غالف
مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (سلسلة بحوث ودراسات في تقريب

التراث العقدي بالغرب اإلسالمي؛ 1)
إق 2019MO1743.- ردمك 978-9920-37-378-4

المذهب األشعري - - الغرب اإلسالمي

217.9 2019-372
اوبالل، محمد

اإلفتاء بخالف األصل وأثره في الفتاوى المعاصرة [نص
مطبوع] : دراسة نظرية تطبيقية / محمد اوبالل.- تطوان : مكتبة
سلمى الثقافية، 2019 (مطبعة الخليج العربي).- 1 مج. (277
سلمى مكتبة  (كتب  سم.-   21 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : ص.) 

(159 الثقافية؛ 
إق 2019MO5398.- ردمك 978-9954-728-54-3

الفتاوى - - المذاهب الفقهية

217.9 2019-373
ايت عدي، محمد

من قضايا المعامالت والعالقات االجتماعية في الغرب
2019 [د.ن.]،   : [د.م.]  عدي.-  ايت  محمد   / مطبوع]  [نص 
(مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (118 ص.)؛ 24

سم
إق 2019MO4864.- ردمك 978-9920-38-531-2

المصافحة - - فتاوى إسالمية

217.92 2019-374
الخشني األسدي، أبي عبد الله محمد بن حارث

أصول الفتيا في الفقه على مذهب مالك بن أنس [نص
الله محمد بن مطبوع] : والرواة الجلة من أصحابه / ألبي عبد 
حارث الخشني األسدي (ت بعد 365 هـ)؛ تحقيق ودراسة د. محمد
العلمي.- الرباط؛ القنيطرة : الرابطة المحمدية للعلماء، مركز
المالكي، 2019.- 1 مج. (484 الفقه  البحوث والدراسات في 
ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (تحقيق النصوص المالكية؛

(1
إق 2018MO2500.- ردمك 978-9954-600-61-0

أصول الفتيا - - مذهب مالك بن أنس

217.92 2019-375
مرزوك، محمد

: [نص مطبوع]  الفاسي (ت 430هـ)  أبو عمران  اإلمام 
جهوده في اإلصالح ومنهجه في اإلفتاء / محمد مرزوك.- [د.م.] :

[د.ن.]، 2019.- 1 مج. (227 ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2019MO5952.- ردمك 978-9920-38-877-1

اإلسالم - - فتاوى

217.92 2019-376
مزيغة، أمينة

نظرات في فقه النوازل عند علماء المدرسة المالكية
أمينة  / مطبوع]  [نص  والتمكن  التميز  مياسم  الفاسية 
مزيغة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1

مج. (134 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO1728.- ردمك 978-9920-37-367-8

النوازل الفقهية - - المدرسة المالكية - - فاس

الموضوعات اإلسالمية المتنوعة 218

218 2019-377
السنوسي معنى، محمد

وحدانية اإلله والدين وتعدد الشرائع واألنبياء [نص مطبوع]
/ محمد السنوسي معنى .- الدار البيضاء : دار النشر المغربية،

2019.- 1 مج. (264 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO2735.- ردمك 978-9920-37-772-0

وحدانية اإلله - - الدين - - الشرائع - - األنبياء

218 2019-378
العشاب، عبد الصمد (2012-1937)

أنوار اإليمان ومواهب الرحمان [نص مطبوع] / عبد الصمد
: طنجة  العشاب.-  الصمد  عبد  نبوية  وتنسيق  إعداد  العشاب؛ 
سليكي أخوين، 2019.- 1 مج. (187 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم

إق 2019MO3332.- ردمك 978-9920-625-06-7
القرآن الكريم

218 2019-379
الكتاني، جعفر بن إدريس ((1246 ه-1323 ه))

رسالة في وجوب المواساة زمن المجاعة [نص مطبوع] /
تحقيق الكتاني؛  إدريس  بن  جعفر  المواهب  أبي  اإلسالم  شيخ 
الدكتور سفيان ناول.- [د.م.] : [د.ن.]، إق 2019 (الدار البيضاء.-

1 مج. (82 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO2771.- ردمك 978-9920-37-792-8

المواساة

218 2019-380
الموصلي، المعافى بن عمران بن نفيل (توفي 185 هـ)
وصية ياقوتة العلماء الشيخ الزاهد المعافى بن عمران
األزدي الموصلي (ت 185 هـ) [نص مطبوع] : تلميذ اإلمام
الحافظ سفيان الثوري (161 هـ) / دراسة وتحقيق الدكتورة أمينة
مزيغة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1

مج. (197 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
بيبليوغرافيا ص. 185 .- إق 2019MO1729.- ردمك -978-9920-37

368-5
القرآن الكريم

218 2019-381
بوزيان، لطيفة

الرمز الصوفي [نص مطبوع] : رمز المرأة عند محيي الدين بن
العربي / لطيفة بوزيان.- الرباط : دار السالم، 2019.- 1 مج.

(115 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO1353.- ردمك 978-9920-9921-0-7

الصوفية - - المرأة

218 2019-382
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التعليم و اإلجتهاد عند الخلفاء الراشيدين [نص مطبوع].-
الدار البيضاء : إفريقيا الشرق، 2019.- 1 مج. (95 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
إق 2017MO0219.- ردمك 978-9954-685-12-9

العهد خلفاء الراشيدين

218.1 2019-383
أبو حزم، محمد العربي

في الحاجة إلى صحبة رجل [نص مطبوع] : الصحبة والجماعة
عند اإلمام عبد السالم ياسين رحمه الله / محمد العربي أبو حزم.-
مزيّن غالف   : ص.)   175) مج.   1  -.2019 [د.ن.]،   : [د.م.] 

سم  24 باأللوان؛ 
إق 2019MO1136.- ردمك 978-9920-37-206-0

الصحبة - - الجماعة

218.1 2019-384
بوستة، محمد

بوستة  / : وفك رموزها  طالسم عند الشباب [نص مطبوع] 
محمد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (وجدة : مكتبة قرطبة) .- 1 مج.
(981 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (حديث إلى الشباب؛

(2
إق 2019MO6226.- ردمك 978-9920-38-963-1

األخالق - - البر - - الوالدين

218.1 2019-385
حسي، هاجر

وقيم" مبادئ  واألخالق  "السلوك  كتاب  في  قراءة 
للمفكر والكاتب الناقد أمير الشعراء "حميد بركي" [نص
مطبوع] / هاجر حسي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (قلعة السراغنة :
مطبعة وردي استثمار للطبع والنشر والتوزيع) .- 1 مج. (110

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO3944.- ردمك 978-9920-38-264-9

218.1 2019-386
نصيحي، محمد

محمد  / مطبوع]  [نص  الرسالية  لألمة  الذاتية  الخصائص 
نصيحي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (بني مالل : ندير برنت) .- 1 مج.

(103 ص.)؛ 25 سم
إق 2019MO2937.- ردمك 978-9920-37-872-7

األمة االسالمية - - خصائص

218.11 2019-387
دكوك، يوسف

دكوك.- يوسف   / مطبوع]  [نص  الحسبة  نظرات في فقه 
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (مراكش : المطبعة الوطنية) .- 1 مج.

(54 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO4771.- ردمك 978-9920-38-502-2

الحسبة - - الفقه اإلسالمي

218.15 2019-388
توفيق، فدوى

فدوى تأليف   / مطبوع]  [نص  النبوة  بيت  أسرية من  قيم 
إشعاع مركز   : الرباط  البنعيادي.-  محمد  أ.د.  تقديم  توفيق؛ 
للدراسات األسرية، 2019.- 1 مج. (220 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان.- (سلسلة مفاهيم أسرية؛ 3)
إق 2019MO3586.- ردمك 978-9920-38-155-0

األسرة - - قيم وأخالق - - اإلسالم

218.15 2019-389
زروالي، فتيحة

الهوية : أزمة  األسرة المسلمة في المهجر [نص مطبوع] 
وأسس البناء / فتيحة زروالي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (وجدة :
مكتبة قرطبة) .- 1 مج. (232 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2019MO5341.- ردمك 978-9920-38-688-3

األسرة - - المهجر - - إسالم

218.2 2019-390
الوراق، أبي بكر محمد بن إسماعيل بن العباس

فضل يوم عرفة [نص مطبوع] / ألبي بكر محمد بن إسماعيل
بن العباس الوراق؛ إعتنى به رشيد ترفاس السجلماسي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019.- 1 مج. (27 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم

إق 2019MO1270.- ردمك 978-9920-37-238-1
يوم عرفة - - الفضائل

218.3 2019-391
المغرب. حركة التوحيد واإلصالح

التعلق بالمسجد وآثاره التربوية والدعوية [نص مطبوع] /
حركة التوحيد واإلصالح.- الرباط : حركة التوحيد واإلصالح، 2019
(شمس برانت).- 1 مج. (69 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم

إق 2019MO4825.- ردمك 978-9920-9607-5-5
الدعوة - - المساجد - - التربية

218.3 2019-392
مهندس، عدنان

مؤسسة المسجد التفاعلي وأثرها الوظيفي [نص مطبوع]
: دراسة نظرية ميدانية / عدنان مهندس.- [.د.م] : [.د.ن]، 2019

(الرباط : دار القلم) .- 1 مج. (479 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO5337.- ردمك 978-9920-38-686-9

المساجد - - وظائف

218.37 2019-393
المغرب. وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

ألقيت التي  الدروس  : نص  الدروس الحسنية [نص مطبوع] 
بحضرة أمير المؤمنين جاللة الملك الحسن الثاني نصره الله وأيده،
بمناسبة شهر رمضان المبارك لعام 1440 ه / المملكة المغربية،
والشؤون األوقاف  وزارة   : الرباط  والشؤون.-  األوقاف  وزارة 
اإلسالمية، 2019.- 1 مج. (107 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 27

سم
إق 2020MO1665.- ردمك 978-9920-652-06-3

الوعظ - - اإلرشاد

218.37 2019-394
بن حمدان الركيتي، مسعود

[نص والشباب  األركان  بخطب  األلباب  ذوي  إتحاف 
مطبوع]. الجزء األول / د. مسعود بن حمدان الركيتي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (الرباط : مطبعة المبادرة) .- 1 مج. (233 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO1347.- ردمك 978-9920-37-261-9

الخطب - - الوعظ واإلرشاد

218.37 2019-395
رزقي، رشيد

المعين في تحصين العقيدة وتزكية النفوس [نص مطبوع]
: (مجموعة خطب) / رشيد رزقي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (وجدة
: مكتبة قرطبة) .- 1 مج. (354 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2019MO4627.- ردمك 978-9920-38-471-1

الخطب - - العقيدة اإلسالمية

218.37 2019-396
خطب منبرية [نص مطبوع] : ألقاها طلبة معهد محمد السادس
لتكوين األئمة المرشدين والمرشدات بمسجد األخوة اإلسالمية /
إعداد وتقديم عبد السالم األزعر.- الرباط : معهد محمد السادس
لتكوين األئمة المرشدين والمرشدات، 2019.- 1 مج. (337 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان
إق 2018MO5450.- ردمك 978-9954-794-23-4

تكوين األئمة - - خطب

218.4 2019-397
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ابن الضاوية، إدريس
إمارة المؤمنين [نص مطبوع] : المفهوم والخصوصة / إدريس
ابن الضاوية.- العرائش : المجلس العلمي المحلي، 2019.- 1 مج.

(153 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO5914.- ردمك 978-9954-9165-6-8

إمارة المؤمنين

218.4 2019-398
البكاي، أحمد

أبناء  : [نص مطبوع]  المنهج اإلسالمي في تربية النشء 
عمرو بن الجموح ـ رضي الله عنه ـ نموذجا / أحمد البكاي.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2019 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (222

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2019MO1965.- ردمك 978-9920-37-466-8

تربية النشء - - اإلسالم

218.4 2019-399
التوزاني، خالد

التسامح بين األديان [نص مطبوع] : من منظور الدبلوماسية
المصطفى ذ.  وتقديم  مراجعة  التوزاني؛  خالد  د.   / الروحية 
المعطاوي.- مراكش : مؤسسة آفاق، 2019.- 1 مج. (143 ص.)؛

24 سم.- (معارف دينية)
إق 2019MO2177.- ردمك 978-9954-715-05-5

التسامح الديني

218.4 2019-400
الخطيب األموي، حسن بن علي بن خلف

المستوعب الكافي والمقنع الشافي [نص مطبوع] : فيما
يصلح بالطالب المجيد والرجل المريد من معرفة الكواكب وما
ذكرته في األنواء األعارب وما ال يستغني عنه أهل الديانات من
أبي علي بن خلف  بن علي  للحسن   / الصلوات  أوقات  معرفة 
القرطبي المعروف بالخطيب األموي (ت. 602 هـ، 1206 م)؛
والشؤون األوقاف  وزارة   : الرباط  الصمدي.-  يوسف  تحقيق 
اإلسالمية، 2019 (دار أبي رقراق).- 1 مج. (335 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO1829.- ردمك 978-9920-770-09-5

علم الفلك - - اإلسالم

218.4 2019-401
العلمي، محمد (1937-....)

[نص أية عالقة؟  إسالمي،  منظور  والتربية من  القيم 
مطبوع] / محمد العلمي.- [د.م.] : محمد العلمي، 2019 (مكناس
: مطبعة بوغاز) .- 1 مج. (259 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 30

سم.- (دراسات في التربية والتكوين والديداكتيك)
إق 2019MO4381.- ردمك 978-9920-38-404-9

القيم - - التربية اإلسالمية

218.4 2019-402
العمريش، الحسين

السياسة الشرعية والواليات الدينية [نص مطبوع] / تأليف
: [د.م.]  ومنقحة.-  مزيدة   3 العمريش.- ط.  الحسين  الدكتور 
[د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (194 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO3455.- ردمك 978-9920-38-080-5

السياسة الشرعية - - اإلسالم

218.4 2019-403
القباج، حماد

دليلك الفقهي في السفر [نص مطبوع] / حماد القباج.- الدار
البيضاء : مركز الثراث الثقافي المغربي، 2019 (مطبعة النجاح
الجديدة).- 1 مج. (149 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.-

(الميسر المعين على التفقه في الدين؛ 3)
إق 2019MO3081.- ردمك 978-9954-9702-9-4

السفر

218.4 2019-404
الكركري، محمد فوزي (1974-....)

كاف األستار لما في هاء الجاللة من أسرار [نص مطبوع] /
محمد فوزي الكركري.- ط. 2.- الرباط : مكتبة دار األمان، 2019
(مطبعة األمنبة).- 1 مج. (223 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2019MO4710.- ردمك 978-9954-723-50-0

اإلسالم

218.4 2019-405
الناصري، القرشي بن محمد بن الحسن

: الخيانة الزوجية في المجتمع اإلسالمي [نص مطبوع] 
الحسن بن  محمد  بن  القرشي   / والعمرة  الحج  كتابي  ومعه 
: [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (46 ص.) : غالف الناصري.- [د.م.] 

باأللوان؛ 24 سم مزيّن 
إق 2019MO5748.- ردمك 978-9920-38-822-1

الخيانة الزوجية - - إسالم

218.4 2019-406
الناصري، القرشي بن محمد بن الحسن

حكم اإلسالم في التدخين على ضوء الطب والدين [نص
مطبوع] : ومعه كتابي الحج والعمرة : وما يترتب عليه من أضرار
وكيفية اإلقالع عنه والتخلص منه ـ وإذا سألتم الله فاسألوه العافية
[د.ن.]،  : [د.م.]  الناصري.-  الحسن  بن  القرشي بن محمد   / ـ 

باأللوان؛ 24 سم : غالف مزيّن  2019.- 1 مج. (46 ص.) 
إق 2019MO5751.- ردمك 978-9920-38-824-5

التدخين - - إسالم

218.4 2019-407
برادة، خالد

الهجرة الدائبة في اإلسالم [نص مطبوع] / خالد برادة.- تازا :
منشورات الدفاع الثقافي، 2019 (فاس : آنفو-برانت) .- 1 مج.

(148 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO4578.- ردمك 978-9920-36-503-1

الهجرة - - طلب العلم - - اإلسالم

218.4 2019-408
بن حمزة، مصطفى

حقوق ذوي االحتياجات الخاصة في االسالم [نص مطبوع]
/ مصطفى بن حمزة.- ط. 3 مزيدة ومنقحة.- [د.م.] : [د.ن.]،

2019.- 1 مج. (134 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO0784.- ردمك 978-9954-723-27-2

ذوي االحتياجات الخاصة - - حقوق - - االسالم

218.4 2019-409
بن سالمة، عبد الرحيم (1945-....)

مفهوم الحرية في النظام اإلسالمي والقانون الوضعي
[نص مطبوع] / عبد الرحيم بن سالمة, الصديق بوعالم.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (الرباط : دار أبي رقراق) .- 1 مج. (171 ص.)؛

24 سم
إق 2019MO0723.- ردمك 978-9920-37-097-4

الحرية

218.4 2019-410
فياط، حسن

تيسير الخصال العشر لشعب اإليمان [نص مطبوع] : من
كتاب "المنهاج النبوي" لإلمام عبد السالم ياسين / حسن فياط؛
مصطفى شقرون.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الدار البيضاء : مطابع

أفريقيا الشرق) .- 1 مج. (127 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO0545.- ردمك 978-9920-740-19-7

اإليمان

218.4 2019-411
كرام، حسن
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الشعلة اإللهية في علم الحروف وأسرار األرقام بكل
الصنوف [نص مطبوع] / حسن كرام.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.-

1 مج.؛ 21 سم
إق 2019MO5431.- ردمك 978-9920-38-728-6

علم الحروف - - اإلسالم

218.4 2019-412
منصوري، محمد

مسافر إلى الله [نص مطبوع] : محطات في رحلة البحث عن
: (طنجة  [د.ن.]، 2019   : [د.م.]  / محمد منصوري.-  الحقيقة 

.- 1 مج. (163 ص.)؛ 21 سم أخوين)  سليكي 
إق 2019MO4533.- ردمك 978-9920-625-22-7

الدين - - إسالم

218.4 2019-413
قراءات في وثيقة مكة المكرمة [نص مطبوع] / المنظمة
اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة.- الرباط : إيسيسكو، 2019.- 1

مج. (54 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO3911.- ردمك 978-9920-682-07-7

وثيقة مكة المكرمة

218.4 2019-414
التعلق بأهل الصالح فيما يتعلق بألفاظ حزب الفالح [نص
البطاوري / تحقيق وتقديم سي محمد مطبوع] : محمد المكي 
.- 1 مج. بالل)  : وراقة  [د.ن.]، 2019 (فاس   : [د.م.]  أملح.- 

باأللوان؛ 24 سم : غالف مزيّن  (154 ص.) 
إق 2019MO.- ردمك 978-9920-38-235-9

218.4 2019-415
الخصوصية بين  اإلسالمية  العلوم  في  القيم  سؤال 
والكونية [نص مطبوع] : أعمال الندوة الدولية المنعقدة بكلية
االداب والعلوم االنسانية يومي 26 و27 نونبر 2019 م / إعداد
وتنسيق محماد رفيع و محمد البنعيادي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019
(فاس : مطبعة انفو - برانت) .- 1 مج. (617 ص.)؛ 22 سم.-

(منشورات شعبة الدراسات االسالمية؛ 3)
إق 2019MO5393.- ردمك 978-9920-38-706-4

القيم - - التربية اإلسالمية

218.415 2019-416
صبري، أمين

كن غريبا [نص مطبوع] : الفردية وسط المجتمع / أمين صبري.-
الرباط : دار األمان، 2019 (مطبعة األمنية).- 1 مج. (93 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2131.- ردمك 978-9954-723-34-0

اإلسالم - - علم النفس

218.49 2019-417
البيجري المضري، محمد

رسالة المسلم بين الصالح واإلصالح [نص مطبوع] / بقلم
القلم، 2019.- 1 مج. دار   : الرباط  المضري.-  البيجري  محمد 

: غالف مزين؛ 24 سم (131 ص.) 
إق 2019MO0427.- ردمك 978-9954-686-89-8

الفرد المسلم - - المواطنة - - الدين

218.49 2019-418
المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين (مكناس)

أهمية التربية اإلسالمية في تنمية الشخصية [نص مطبوع]
: و على هامشه أشغال الندوة الوطنية المنعقدة بتاريخ 23 شوال
1440 الموافق ل 27 يونيو 2019 / المركز الجهوي لمهن التربية
والتكوين؛ تقديم محمد العلمي.- مكناس : مطبعة بوغاز، 2019.-

1 مج. (145 ص.)؛ 29 سم
إق 2019MO3651.- ردمك 978-9920-38-179-6

الثقافة اإلسالمية - - الشخصية

218.49 2019-419

الندوة العلمية بمناسبة الذكرى السادسة لرحيل اإلمام
عبد السالم ياسين (2018 دجنبر)

[نص النبوة  منهاج  على  االحسانية  االيمانية  التربية 
مطبوع] : الندوة العلمية بمناسبة الذكرى السادسة لرحيل اإلمام
عبد السالم ياسين 15 دجنبر 2018 / عبد الصمد الرضى.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2019 (سال : مطبعة دعاية) .- 1 مج. (137 ص.)؛ 24

سم
إق 2019MO5789.- ردمك 978-9920-38-835-1

التربية االيمانية

218.5 2019-420
المسلوتي، مصطفى (1960-....)

[نص المعاصرة  الغربية  الدراسات  في  النبوية  السنة 
مطبوع] : عرض ونقد / مصطفى بن عمر المسلوتي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (الرباط : مطبعة البصيرة) .- 1 مج. (302 ص.)؛

24 سم.- (بحوث في السنة والسيرة؛ 1)
إق 2019MO1940.- ردمك 978-9920-37-454-5

السنة النبوية

218.5 2019-421
الميموني، رابحي عبد القادر

بين  : بالمعروف... رهان أم مكسب [نص مطبوع]  األمر 
الميموني.- القادر  / رابحي عبد  : بحث نظري  الشرق والغرب 
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (بركان : مطبعة نجمة الشرق) .- 1 مج.

(242 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2330.- ردمك 978-9954-681-16-9

أخالق - - أدب - - دين - - إسالم - - وعظ

218.5 2019-422
نصيحي، محمد

اإلسالم واإلعالم الغربي وجها لوجه [نص مطبوع] : نماذج
من معضلة التحيز / محمد نصيحي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (بني
مالل : مطبعة ندير) .- 1 مج. (200 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم

إق 2019MO2934.- ردمك 978-9920-37-869-7
اإلسالم والغرب

218.522 2019-423
حول الحوار اإلسالمي النصراني [نص مطبوع] / جمع وإعداد
: مطبعة بن (الناظور  [د.ن.]، 2019   : [د.م.]  أعراب.-  محمد 

باأللوان؛ 24 سم : غالف مزيّن  .- 1 مج. (42 ص.)  عزوز) 
إق 2019MO2276.- ردمك 978-9920-37-580-1

اإلسالم - - عالقات - - النصرانية

218.8 2019-424
المغرب. حركة التوحيد واإلصالح

الدعوية لحركة المنظومة   : سبيل اإلستقامة [نص مطبوع] 
التوحيد واإلصالح / حركة التوحيد واإلصالح.- الرباط : حركة التوحيد
واإلصالح، 2019 (شمس برينت).- 1 مج. (99 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4209.- ردمك 978-9920-38-334-9
العمل الدعوي - - حركة التوحيد واإلصالح - - المغرب

218.81 2019-425
البزاري، فتيحة

تنمية اإليجابية عند المرأة [نص مطبوع] / األستاذة فتيحة
البزاري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : شمس برينت) .- 1
(سلسلة سم.-   24 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : ص.)   169) مج. 

(1 الفعالية؛ 
إق 2018MO5146.- ردمك 978-9920-9724-4-4

المرأة - - تنمية

218.81 2019-426
التاويل، محمد
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إشكالية األموال المكتسبة مدة الزوجية [نص مطبوع] :
رؤية إسالمية / تصنيف األستاذ العالمة محمد بن محمد بن قاسم
: فاس  العمراوي.-  امحمد  الدكتور  وتقديم  مراجعة  التاويل؛ 
بنعطية، 2019.- 1 مج. (160 ص.) : غالف البشير  منشورات 

باأللوان؛ 22 سم مزيّن 
إق 2018MO4951.- ردمك 978-9920-9740-2-8

األموال المكتسبة - - الزواج - - اإلسالم

218.81 2019-427
الخير، أمينة

المرأة وتولي الوظائف العامة [نص مطبوع] : رؤية إسالمية /
المغربية، 2019 الزهراء للمرأة  الرباط : منتدى  الخير.-  أمينة 
(الرباط : مطبعة الرباط نت) .- 1 مج. (264 ص.) : غالف مزين؛

24 سم
بيبليوغرافيا : ص. 249-262 .- إق 2019MO0576.- ردمك -978-9920

9688-2-9
المرأة في اإلسالم

218.81 2019-428
الكاهية، مريم

المرأة المسلمة والسياسة [نص مطبوع] : تأصيل ودراسة /
المطبعة  : (مراكش   2019 [د.ن.]،   : [د.م.]  الكاهية.-  مريم 
والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (239 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2019MO4397.- ردمك 978-9920-9660-3-0

عمل المرأة - - السياسة - - اإلسالم

218.81 2019-429
رابحي، علي

رسالة في اإلصالح االجتماعي [نص مطبوع] / علي رابحي.-
وجدة : مختبر مناهج العلوم في الحضارة االسالمية وتجديد التراث،

2019.- 1 مج. (56 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO1299.- ردمك 978-9920-9917-4-2

اإلصالح اإلجتماعي - - اإلسالم

218.81 2019-430
مفيد، خديجة

القرآنية المنظومة  بين   : مطبوع]  [نص  األسرية  األدوار 
والمنظومة الوضعية : دراسة في المفاهيم واألنساق / الدكتورة
خديجة مفيد.- الدار البيضاء : مركز الدراسات األسرية والبحث في
القيم والقانون، 2019 (مطبعة النجاح الجديدة).- 1 مج. (328

ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO5877.- ردمك 978-9920-9698-3-3

األسرة

218.82 2019-431
الكتامي، عبد الرحيم

: [نص مطبوع]  اإلستثمار اإلسالمية  شهادات وصناديق 
وسيلة لإلستثمارالجماعي / عبد الرحيم الكتامي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2019 (تازة : مطبعة وراقة الخليل) .- 1 مج. (120 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO4105.- ردمك 978-9920-38-302-8

اإلستثمار اإلسالمي - - صناديق

218.83 2019-432
الصنعاني، أبي عبد الله محمد بن إسماعيل األمير

الحراسة عن مخالفة المشروع من السياسة [نص مطبوع]
/ تأليف اإلمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل األمير الصنعاني؛
تقديم وتحقيق الشريف أحمد بن عبد الكريم نجيب الحسيني.-
الندى، 2019.- 1 مج. (94 ص.) : غالف البيضاء : قطر  الدار 

مزين؛ 24 سم
إق 2018MO1345.- ردمك 978-9920-727-13-6

السياسة الشرعية

218.83 2019-433

بنعلي، عبد الوهاب
السياسية المشاركة   : مطبوع]  [نص  األقليات  فقه  في 
للمسلمين في الغرب أنموذجا / عبد الوهاب بنعلي.- وجدة : مكتبة

قرطبة، 2019.- 1 مج. (188 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO4560.- ردمك 978-9920-9324-1-7

األقليات المسلمة

218.83 2019-434
منظمة التجديد الطالبي. المنتدى الفكري (07؛ 2013؛

تطوان)
[نص المعاصر  اإلسالمي  السياق  في  والدولة  الدين 
/ السابع  الفكري  المنتدى  أعمال   : : قضايا ومقاربات  مطبوع] 
لمنظمة التجديد الطالبي... المنظم بجامعة عبد المالك السعدي
بتطوان أيام 8، 9 و 10 ماي 2013.- [الرباط] : منظمة التجديد
الطالبي منتدى الباحثين الشباب، 2019.- 1 مج. (214 ص.) :

غالف مزين؛ 21 سم
إق 2019MO1014.- ردمك 978-9920-37-175-9

الدين والدولة - - اإلسالم

218.85 2019-435
أمار، فريد

معالم الفكر االقتصادي عند ابن تيمية [نص مطبوع] / فريد
أمار.- الرباط : شركة شمس برانت للطباعة والنشر، 2019.- 1

مج. (153 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO5923.- ردمك 978-9954-782-14-9

اقتصاد - - نظرية - - ابن تيمية

218.85 2019-436
التاويل، محمد

وأخيرا وقعت الواقعة وأبيح الربا [نص مطبوع] : الفوائد
البنكية / تصنيف األستاذ العالمة محمد بن محمد بن قاسم التاويل
(ت. 1436 هـ)؛ مراجعة وتقديم الدكتور امحمد العمراوي.- فاس :
منشورات البشير بنعطية، 2019.- 1 مج. (94 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO4961.- ردمك 978-9920-9741-2-7

الفوائد البنكية - - اإلسالم

218.85 2019-437
العيساوي، هشام

جريمة غسيل األموال بين الفقه اإلسالمي والقانون
[د.ن.]،  : [د.م.]  العيساوي.-  / هشام  الوضعي [نص مطبوع] 
2019 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (135 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO0990.- ردمك 978-9920-37-168-1

غسيل األموال - - الفقه اإلسالمي

218.85 2019-438
المانع، إدريس

/ مطبوع]  [نص  اإلسالمي  االقتصاد  في  اإلنتاج  عناصر 
ادريس المانع.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة وراقة

بالل) .- 1 مج. (120 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO5839.- ردمك 978-9954-773-02-4

االقتصاد اإلسالمي

218.85 2019-439
الهاللي، الشريف

التمويل اإلسالمي بالمغرب [نص مطبوع] / الشريف الهاللي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : دار القلم) .- 1 مج. ( ص.)؛ 23

سم
إق 2019MO1813.- ردمك 978-9920-738-38-5

التمويل اإلسالمي - - المغرب

218.85 2019-440
الوردي، سيدي محمد (1972-....)
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المالية التشاركية ورهانات التنمية [نص مطبوع] : دراسة
وألهم اإلسالمية،  المصارف  في  التشاركي  التمويل  لواقع 
المستجدات التشريعية الخاصة بالبنوك التشاركية في المغرب /
الدكتور محمد الوردي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (أكادير : مطبعة

قرطبة) .- 1 مج. (358 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO4869.- ردمك 978-9954-735-57-2

المصارف اإلسالمية - - المغرب

218.85 2019-441
وامومن، ابراهيم

البنكية للعالمة الدكتور فتوى إباحة السكن بالقروض 
المنطلقات في  دراسة   : مطبوع]  [نص  القرضاوي  يوسف 
والنتائج / ابراهيم وامومن.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (مراكش :

المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (127 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO5320.- ردمك 978-9920-752-05-3

القروض (فقه إسالمي)

218.85 2019-442
دراسات  : مطبوع]  [نص  المغرب  التشاركية في  المالية 
وأبحاث.- مكناس : الجمعية المغربية لإلقتصاد اإلسالمي، 2019
(فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (388 ص.) : غالف مزيّن
باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة إصدارات الجمعية المغربية لإلقتصاد

اإلسالمي؛ 1)
إق 2019MO1597.- ردمك 978-9920-9937-0-8

اإلقتصاد اإلسالمي - - المغرب

218.87 2019-443
الجراري، عباس

التحديات الثقافية المستقبلية في العالم اإلسالمي [نص
مطبوع] / عباس الجراري.- الرباط : المنظمة اإلسالمية للتربية
والعلوم والثقافة، 2019.- 1 مج. (42 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم.- (ملتقى اإليسيسكو الثقافي؛ 2)
إق 2019MO5609.- ردمك 978-9920-682-10-7

التحديات الثقافية - - العالم اإلسالمي

218.89 2019-444
التاويل، محمد

زراعة األعضاء من خالل المنظور اإلسالمي [نص مطبوع]
الدكتور التاويل؛ مراجعة وتقديم  العالمة محمد  الفقيه  تأليف   /
امحمد العمراوي.- فاس : منشورات البشير بنعطية، 2019.- 1

مج. (96 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO4950.- ردمك 978-9920-9740-1-1

زراعة األعضاء - - اإلسالم

218.89 2019-445
التاويل، محمد

المنظور في  والعالج  الوقاية   : [نص مطبوع]  الفقر  مشكلة 
الشرعي / األستاذ العالمة محمد بن محمد بن قاسم التاويل (ت.
العمراوي.- فاس : الدكتور امحمد  1436 هـ)؛ مراجعة وتقديم 
منشورات البشير بنعطية، 2019.- 1 مج. (174 ص.)؛ 21 سم

إق 2018MO4962.- ردمك 978-9920-9741-3-4
الفقر - - اإلسالم

218.89 2019-446
بيجوفيتش، علي عزت

عزت علي   / مطبوع]  [نص  والغرب  الشرق  بين  اإلسالم 
بيجوفيتش؛ ترجمة محمد يوسف عدس.- الدار البيضاء : المركز

الثقافي العربي، 2019.- 1 مج. (379 ص.)
إق 2019MO4217.- ردمك 978-9920-38-338-7

اإلسالم - - الشرق - - الغرب

218.89 2019-447

قيم النهوض الحضاري للعالم اإلسالمي من خالل آثار
وإخراج تنسيق   / مطبوع]  [نص  الجراري  عباس  الدكتور 
مصطفى الجوهري.- [الرباط] : منظمة المجتمع المدني الدولية
للتنمية الفتح  رباط  جمعية  والحوار  والتنمية  المواطنة  لقيم 
المستديمة، 2019 (الرباط : دار أبي رقراق للطباعة والنشر) .- 1

مج. (303 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4680.- ردمك 978-9954-9616-9-8

التاريخ اإلسالمي

218.9 2019-448
أجهر، عبد الحكيم

الحقيقة وسلطة اإلختالف [نص مطبوع] : التصوف بوصفه
الدار أجهر.-  الحكيم  / عبد  اإلسالمي  السؤال  أخرى عن  إجابة 
البيضاء : المركز الثقافي للكتاب، 2019.- 1 مج. (359 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO0909.- ردمك 978-9954-705-59-9

التصوف اإلسالمي

218.9 2019-449
ابن عربي، محيي الدين محمد بن علي (638 هـ / 1240

م)
روح القدس في مناصحة النفس [نص مطبوع] : رسالة /
محيي الدين ابن عربي؛ نقلها ونقحها وشرحها أبو حامد صخر بن
حسين.- الرباط : مرسم، 2019 (دار أبي رقراق).- 1 مج. (263

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4050.- ردمك 978-9954-744-70-3

التصوف اإلسالمي

218.9 2019-450
الجباري، عبد الله (1974-....)

ابن العربي الحاتمي [نص مطبوع] : مطارحات نقدية على
دار  : الرباط  الجباري.-  الله  الدكتور عبد   / األكبرية  البساطات 
األمان، 2019.- 1 مج. (279 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2019MO3445.- ردمك 978-9954-723-42-5
ابن عربي، محيي الدين محمد بن علي (1240-1165) (0638-0560)

218.9 2019-451
الرومي، جالل الدين

بحثا عن الشمس [نص مطبوع] : جالل الدين الرومي وشيخه
شمس تبريز / جالل الدين الرومي.- سال : دار المعرفة والثقافة،

إق 2019.- 1 مج. (400 ص.)
إق 2019MO5811.- ردمك 9789920636070

جالل الدين الرومي

218.9 2019-452
العراقي، إدريس بن محمد بن العابد الحسيني ((....-

((2009-....)(1430
غاية المنفعة بالجواب على األسئلة األربعة [نص مطبوع] /
ادريس بن محمد بن العابد العراقي الحسيني.- [د.م.] : [د.ن.]،

إق 2019.- 1 مج. (445 ص.) : غالف مزيّن؛ 24 سم
إق 2019MO1475.- ردمك 978-9954-9705-4-8

التصوف اإلسالمي

218.9 2019-453
العلوي الشنقيطي، محمد عبد الله بن عبيد الرحمن

النفحات المسكية في السيرة البكية [نص مطبوع] / محمد
عبد الله بن عبيد الرحمن العلوي الشنقيطي؛ تحقيق محمد بمب
درامي، أبو مدين شعيب تياو األزهري الطوبوي.- ط. 2.- الرباط :
والدارسين، 2019.- 1 مج. (251 للباحثين  الخديمية  الرابطة 

ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO4085.- ردمك 978-9920-9640-3-6

التصوف اإلسالمي

218.9 2019-454
العمراني، محمد
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التـراث الصـوفي الـمغـربي [نص مطبوع] : أعمال الندوة
الوطنية التي نظمها مختبر التراث : دراسة وصيانة وإنقاذ بتعاون
مع مؤسسة موالي عبد الله الشريف للدراسات واألبحاث العلمية،
والعلوم اآلداب  كلية  برحاب   ،2016 ديسمبر  15ء16  يومي 
: فاس  العمراني.-  محمد  د.  تنسيق   / فاس  سايس  اإلنسانية 
مؤسسة موالي عبد الله الشريف للدراسات واألبحاث العلمية،

2019.- 1 مج. (426-19 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO1043.- ردمك 978-9920-9901-0-3

التراث الصوفي - - التصوف اإلسالمي

218.9 2019-455
القندوسي، محمد المصطفى بن الحاج البشير

الطريقة في  الجسمانية  واألرواح  األنفاس  طهارة 
الشاذلية الزيانية [نص مطبوع] / لمؤلفه محمد المصطفى بن
الحاج البشير القندوسي؛ دراسة وتحقيق عبد اإلله الحداد، عبد
العزيز المروني.- الرباط : المندوبية السامية لقدماء المقاومين
.- 1 مج. : اصكوم)  (القنيطرة  التحرير، 2019  وأعضاء جيش 

باأللوان؛ 24 سم : غالف مزيّن  (250 ص.) 
إق 2019MO5281.- ردمك 978-9920-658-10-2

الطريقة الشاذلية الزيانية

218.9 2019-456
الكتاني الحسني، محمد عبد الحي بن عبد الكبير

: وظهرت [نص مطبوع]  التّصوّف في اإلسالم  كيف نشأ 
الشمال الزوايا في  وتاريخ  الصوفية واختلفت واتفقت،  الطرق 
اإلفريقي وتسمية الظاهر منها وآثارها في الدعاية لإلسالم وثمراتها
السيد الغراء  السنة  لسان  الحافظ  اإلمام  تأليف   / الملموسة 
الشريف محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني الحسني؛ دراسة
وتحقيق أحمد اإلدريسي البركاني؛ تقديم الشريف الدكتور حمزة
بن علي الكتاني.- طنجة : دار الحديث الكتانية، 2019.- 1 مج.

(319 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO3690.- ردمك 978-9954-698-30-3

التصوف - - اإلسالم

218.9 2019-457
الكط، بوسلهام

قضايا صوفية إسالمية وإنسانية.. دينية وفلسفية.. في
الحب والعقل والقلب والسماع ؟! [نص مطبوع] : محيي
المعاصر العربي  الرومي واألدب  الدين  بن عربي وجالل  الدين 
2019 [د.ن.]،   : [د.م.]  الكط.-  بوسلهام   / ؟!  والفلسفة.. 
(القنيطرة : المطبعة السريعة) .- 1 مج. (175 ص.)؛ 20 سم

إق 2019MO3019.- ردمك 978-9954-653-14-2
التصوف اإلسالمي

218.9 2019-458
الكنتي، المختار بن أحمد

الكوكب الوقاد في ذكر فضل المشايخ وحقائق األوراد
[نص مطبوع] / للشيخ المختار بن أحمد الكنتي؛ تقديم وتحقيق ذ.
الرباط : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الدمناتي.-  محمد 

2019.- 1 مج. (634 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO1832.- ردمك 978-9920-770-12-5

التصوف

218.9 2019-459
المنيري، أحمد بن يحيى بن إسرائيل ((0782-0661)

((1380-1262)
المكتوبات المائة في التصوف [نص مطبوع] / شرف الدين
أحمد بن يحيى المنيري، المتوفى سنة 782 هـ؛ نقله من الفارسية
الدين الهدوي األروري العربية وعلق عليه مصطفى محيي  إلى 
المليباري.- الرباط؛ وجدة : الرابطة المحمدية للعلماء مركز اإلمام
الجنيد للدراسات والبحوث الصوفية المتخصصة، 2019.- 1 مج.

(540 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة مأثورات السلوك؛ 11)
إق 2019MO3600.- ردمك 978-9954-619-84-1

التصوف

218.9 2019-460
بامبا، أحمد الخديم (ابن الشيخ محمد المنتقى البشير

الشيخ أحمد الخديم القائد الرباني [نص مطبوع] / ألحمد
بامبا الخديم ابن الشيخ محمد المنتقى البشير.- [د.م.] : [د.ن.]،
2019 (الرباط : مطبعة المعارف الجديدة) .- 1 مج. (350 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO1889.- ردمك 978-9920-9640-2-9

التصوف اإلسالمي - - السنغال

218.9 2019-461
بنبكار السباعي، صالح

[نص األنظام  و  القصائد  األعالم من خالل  الله  رجال 
مطبوع] : مقاربة تحليلية - توثيقية في الموضوع / صالح بن بكار
السباعي؛ تقديم عبدالرزاق الوزكيتي.- آسفي : المجلس العلمي

المحلي، 2019.- 1 مج. (383 ص.)؛ 25 سم
إق 2019MO1662.- ردمك 978-9920-9949-0-3

التصوف اإلسالمي

218.9 2019-462
تيالني، عبد العزيز (1950-....)

األولياء والصلحاء بمنطقة الغرب [نص مطبوع] / عبد العزيز
تيالني، خالد غاوش.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : مطابع
الرباط نت) .- 1 مج. (80 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2019MO2334.- ردمك 978-9954-783-04-7
األولياء - - الصلحاء - - المغرب

218.9 2019-463
جوب الككي، محمد مصطفى

العمدة في نظرية الخدمة [نص مطبوع] : اآلليات والمحاور
: [د.م.]  الككي.-  جوب  مصطفى  محمد   / البديلة  األديوليجية 
[د.ن.]، 2019.- 1 مج. (382 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2019MO5410.- ردمك 978-9920-9640-5-0

التصوف االسالمي

218.9 2019-464
حلمي عبد الوهاب، محمد

: التصوف المغربي وامتداداته المشرقية [نص مطبوع] 
اإلمداد واإلستمداد / محمد حلمي عبد الوهاب.- الرباط : دار أبي
رقراق، 2019.- 1 مج. (347 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم.- (فلسفة و إسالميات)
إق 2019MO2928.- ردمك 978-9920-9871-41

التصوف اإلسالمي - - المغرب

218.9 2019-465
شراس، لطيفة

تاريخ التصوف بتادال [نص مطبوع] : مقاربة وظيفية / لطيفة
شراس.- أكادير : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2019.- 1 مج.

(334 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO3538.- ردمك 978-9954-508-91-6

التصوف اإلسالمي

218.9 2019-466
البعد الجمالي في األديان ودوره في بناء اإلنسان [نص
للسماع السادس  الجعد  أبي  مهرجان  هامش  على   : مطبوع] 
بأبي للتربية والثقافة والتنمية  تنظيم جمعية األصيل   / الصوفي 
الجعد وبتنسيق مع جامعة جورج تاون بواشنطن.- أبي الجعد :
جمعية األصيل للتربية والثقافة والتنمية، 2019.- 1 مج. (73 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO2962.- ردمك 978-9920-37-887-1

التنوع الديني

218.9 2019-467
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التصوف السني في المغرب [نص مطبوع] : التدين والسلوك
: أعمال الندوة الوطنية التي نظمتها الهيأة االستشارية المكلفة
بالبحث العلمي وقضايا الشباب التابعة للمجلس العلمي المحلي
لمراكش / تقديم محمد عز الدين المعيار اإلدريسي.- مراكش :
المجلس العلمي المحلي لمراكش، 2019.- 1 مج. (238 ص.).-

(منشورات المجلس العلمي المحلي لمراكش؛ 23)
إق 2019MO5765.- ردمك 978-9920-9406-1-0

التصوف اإلسالمي - - المغرب

218.901 2019-468
جالل الدين الرومي، محمد بن محمد بن الحسين (604-

672 هـ.)
دار  : الرومي.- سال  الدين  / جالل  فيه ما فيه [نص مطبوع] 
المعرفة والثقافة، إ.ق 2019.- 1 مج. (318 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 17 سم
إق 2019MO5812.- ردمك 978-9920-636-08-7

التصوف اإلسالمي - - فلسفة

218.94 2019-469
عموري، عبد العزيز

التاريخ الديني بالمغرب [نص مطبوع] : الزاوية بين الروحي,
: العزيز عموري.- فاس  / عبد  : دراسة  االجتماعي والسياسي 

مقاربات، 2019.- 1 مج. (293 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO5775.- ردمك 978-9920-694-10-0

الزوايا - - الطرق الصوفية

218.94 2019-470
فقراء الطريقة الدرقاوية الحبيبية (مراكش)

: نبراس المجالس ونزهة الخل المجالس [نص مطبوع] 
رسالة التعريف، سند، أذكار، وقصائد / فقراء الطريقة الدرقاوية
الحبيبية.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (مراكش : المطبعة والوراقة

الوطنية) .- 1 مج. (139 ص.) : غالف مص.؛ 21 سم
إق 2019MO0978.- ردمك 978-9920-37-165-0
التصوف اإلسالمي - - الطريقة الدرقاوية - - المغرب

218.94614 2019-471
الرحماني، محمد بنشارف (1948-....)

أدبيات الزاوية النظيفية التجانية [نص مطبوع] : قراءة في
كتابات العالمة امحمد بن عبد الواحد النظيفي : مقاربة تركيبية / ذ.
محمد بنشارف الرحماني.- مراكش : مؤسسة آفاق، 2019.- 1

مج. (375 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO1885.- ردمك 978-9920-37-424-8

التصوف اإلسالمي - - المغرب

218.9464 2019-472
بهطاط، التهامي

المهام الروحية واألمنية والعسكرية للزوايا خالل فترة
اليعكوبية الزاوية   : مطبوع]  [نص   1949-1912 الحماية، 
ببوراشد نموذجا : وثائق ودراسة / موالي التهامي بهطاط.- الرباط

: مطابع الرباط نت، 2019.- 1 مج. (400 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO2323.- ردمك 978-9920-37-600-6

التصوف اإلسالمي - - الزوايا - - الزاوية اليعكوبية

218.9464 2019-473
دراسات في التصوف بالجنوب المغربي [نص مطبوع] :
ندوة / تنسيق ماء العينين النعمة علي.- تيزنيت : جمعية الشيخ ماء
العينين للتنمية والثقافة، 2019.- 1 مج. (191 ص.)؛ 24 سم.-

(منشورات الشيخ ماء العينين للتنمية والثقافة؛ 19)
إق 2016MO4590.- ردمك 978-9954-38-891-4

التصوف - - المغرب

السيرة النبوية 219

219 2019-474
السجلماسي الفاسي، أبي سرحان مسعود بن محمد بن

علي جموع
/ أبي الدرة المضيئة من خبر سيد البريئة [نص مطبوع] 
سرحان مسعود بن محمد بن علي جموع السجلماسي الفاسي؛
تقديم وتحقيق امين بن احمد انقيرة.- مراكش : مكتبة المعرفة،
البيضاء : مكتبة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (303 2019 (الدار 

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO3927.- ردمك 978-9954-711-26-2

السيرة النبوية

219 2019-475
المحلي العلمي  المجلس  األعلى.  العلمي  المجلس 

طرفاية) 2018؛  نونبر   8 الخميس  (7؛  لطرفاية 
السيرة النبوية ودورها في التربية النفسية والوجدانية
[نص مطبوع] : أعمال الندوة العلمية السابعة تحت شعار المسيرة
العلمي المحلي / المجلس  إبداع فكري وعطاء خالد  الخضراء: 
لطرفاية.- طرفاية : المجلس العلمي المحلي لطرفاية، 2019
(العيون : مطبعة القرويين) .- 1 مج. (120 ص.) : غالف مزيّن
باأللوان؛ 24 سم.- (منشورات المجلس العلمي المحلي لطرفاية)

إق 2019MO2676.- ردمك 978-9920-37-746-1
السيرة النبوية - - التربية النفسية

219 2019-476
اليعقوبي، محمد بن أحمد مسكة بن العتيق

ضياء الغسق [نص مطبوع] : بشرح لقد كان خير الخلق : صفة
الرسول صلى الله عليه وسلم / محمد بن أحمد مسكة بن العتيق
اليعقوبي البركي الشنقيطي.- الدار البيضاء؛ نواكشوط : مؤسسة
للبحث الشناقطة  ديوان  واإلعالم  والنشر  للثقافة  الندى  قطر 
العلمي واألدب المعاصر، 2019.- 1 مج. (57 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO3245.- ردمك 978-9920-727-33-4

صفات النبي عليه الصالة والسالم

219 2019-477
القاضي بن  سالم  محمد  بن  محمود  محمد  بدي، 

المجلسي
العالمة محمد محمود للشيخ   / [نص مطبوع]  الذخائر  بشائر 
الدار المجلسي.-  القاضي  بن  بن محمد سالم  بدي"  "الملقب 
البيضاء؛ انواكشط : مؤسسة قطر الندى للثقافة واإلعالم والنشر

ديوان الشّناقطة، 2019.- 1 مج. (247 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO3675.- ردمك 978-9920-727-44-9

السيرة النبوية

219 2019-478
بولعياض، محمد

(151ه) اسحاق  ابن  سيرة  على  المؤلفات  شجرة 
وتهذيبها البن هشام (318ه) وشرح التهذيب للسهيلي
(581ه) [نص مطبوع] / إعداد محمد بولعياض.- [د.م.] : مجلة
قطر الندى، 2019.- 1 مج. (79 ص.)؛ 24 سم.- (قطر الندى؛

(22
إق 2019MO1323.- ردمك 978-9954-9331-5-2

السيرة النبوية

219 2019-479
فارح، عبد العزيز

المنهج االستشراقي لدراسة السنة النبوية [نص مطبوع] /
عبد العزيز فارح.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : مطابع الرباط

نت) .- 1 مج. (110 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2277.- ردمك 978-9920-37-581-8

السنة النبوية - - استشراقات

219 2019-480
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األمانة والمسؤولية في القرآن الكريم والسنة النبوية
[نص مطبوع] : الملتقى العلمي والثقافي العاشر للمجلس العلمي
: الرباط  الرباط.-  المحلي  العلمي  المجلس   / للرباط  المحلي 
المجلس العلمي المحلي الرباط، 2019.- 1 مج. (357 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4218.- ردمك 978-9920-38-339-4

السنة النبوية - - المسؤولية - - األمانة

219 2019-481
المجلس نظمها  ندوة  أعمال   : [نص مطبوع]  النبوي  الهدي 
/  2014 يونيو   19 الخميس  يوم  لتارودانت  المحلي  العلمي 
منشورات  : تارودانت  لتارودانت.-  المحلي  العلمي  المجلس 
: البيضاء]  ([الدار  لتارودانت، 2019  المحلي  العلمي  المجلس 

.- 1 مج. (143 ص.)؛ 24 سم الجديدة)  النجاح  مطبعة 
إق 2015MO3894.- ردمك 978-9954-36-499-4

السيرة النبوية

219 2019-482
نظرات حول خطب الرسول ورسائله [نص مطبوع] : أعمال
الندوة السنوية التي نظمها المجلس العلمي المحلي لمراكش /
جمع وترتيب عبد الكريم تافي؛ تقديم عز الدين المعيار اإلدريسي.-
لمراكش، 2017.- 1 مج. المحلي  العلمي  المجلس   : مراكش 

(283 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO5764.- ردمك 978-9920-9406-0-3

محمد (صلى الله عليه وسلم)

219.091761 2019-483
نياس الكولخي الجولفي المغربي، محمد بن الحاج عبد

الله
[نص الرب  إلى حضرة  الحب  بالمصطفى  القلب  سير 
مطبوع] / لشيخ اإلسالم موالنا الحاج إبراهيم بن الشيخ الحاج عبد
إبراهيم شيخ جوب؛ الكولخي؛ عناية وتعليق وضبط  انياس  الله 
محمد الشيخ  بن  اسماعيل  البصيرية  الطريقة  خادم  تقديم 
لألبحاث بصير  محمد  مؤسسة   : مالل  بني  بصير.-  المصطفي 
والدراسات واإلعالم، 2019.- 1 مج. (164 ص.) : غالف مزين؛
لألبحاث بصير  محمد  مؤسسة  مطبوعات  (سلسلة  سم.-   24

(27 واإلعالم؛  والدراسات 
إق 2019MO3057.- ردمك 978-9920-640-00-8

التصوف األسالمي

219.091761 2019-484
التصوف اإلسالمي وثقافة السلم والتسامح [نص مطبوع]
: أعمال الندوة العلمية الدولية / التي نظمتها مؤسسة محمد بصير
لألبحاث والدراسات واإلعالم تحت الرعاية السامية ألمير المؤمنين
صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره الله تخليدا للذكرى
الثامنة واألربعين النتفاضة سيدي محمد بصير التاريخية بالعيون،
يونيه 2018م بمقر يومي 5-6 شوال 1439هـ موافق 20-19 
زاوية الشيخ سيدي إبراهيم البصير ببني اعياط، إقليم أزيالل؛ إعداد
ومراجعة وتقديم د. عبد المغيث بصير.- بني مالل : مؤسسة محمد
بصير لألبحاث والدراسات واإلعالم، 2019.- 1 مج. (397 ص.) :
غالف مزين؛ 24 سم.- (سلسلة مطبوعات مؤسسة محمد بصير

لألبحاث والدراسات واإلعالم؛ 26)
إق 2019MO3058.- ردمك 978-9920-640-01-5

التصوف األسالمي - - السلم والتسامح

219.7 2019-485
التأويل، محمد

مع عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها [نص مطبوع] : في
حياتها األسرية, ومسيرتها العلمية / محمد التاويل؛ مراجعة وتقديم
الدكتور امحمد العمراوي.- فاس : منشورات البشير، 2019.- 1

مج. (224 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO4960.- ردمك 978-9920-9741-1-0

أهل بيت الرسول - - زوجات النبي

219.7 2019-486
السوسي، علي بن صالح الغربي

إعالم المسلمين بمطاعن الشيعة الخاسرين في أمنا
الصديقية عائشة أم المؤمنين، رضي الله تعالى عنها
[نص مطبوع] / أبي عبد الرحمن علي بن صالح الغربي السوسي
السماللي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : مطبعة الكرامة) .-
باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة : غالف مزيّن  1 مج. (196 ص.) 

األول) الكشف  تعالى؛  الله  لدين  الرافضة  الشيعة  كشف 
إق 2019MO2555.- ردمك 978-9920-37-688-4

أهل بيت الرسول - - دفع مطاعن

الالهوت المسيحي 230

230 2019-487
الكركري، محمد فوزي (1974-....)

نواميس الالهوت لحضرة روح الله المسيح في الملكوت
[نص مطبوع] / محمد فوزي الكركري.- الرباط : مكتبة دار األمان،

2019 (مطبعة األمنية).- 1 مج. (135 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO4981.- ردمك 978-9954-723-56-2

المسيحية

230 2019-488
المرشدين األئمة  لتكوين  السادس  محمد  معهد 

والمرشدات
/ معهد محمد كراسة مدخل إلى المسيحية [نص مطبوع] 
السادس لتكوين األئمة المرشدين والمرشدات.- الرباط : معهد
محمد السادس لتكوين األئمة المرشدين والمرشدات، 2019 (دار
أبي رقراق للطباعة والنشر).- 1 مج. (117 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان
إق 2019MO0615.- ردمك 978-9954-794-24-1

المسيحية

الهوت األخالق المسيحية والعبادة 240

246 2019-489
دحان، الزبير

[نص قضايا ساخنة  خاطئة في  ألفكار  هادئة  حوارات 
مطبوع] : التفكير بسبب الوالء قضايا و أحكام / الزبير دحان.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (تطوان : مطبعة الخليج العربي) .- 1 مج.

(310 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO1168.- ردمك 978-9954-728-36-9

تفكير السلفي

الالهوت االجتماعي المسيحي 260

264.8 2019-490
خمسي، محمد

كتاب خالل  من  الفقهي  الخالف  في  االشتراك  دور 
[نص (521هـ)  سنة  المتوفي  للبطليوسي  االنصاف 
: (وجدة   2019 [د.ن.]،   : [د.م.]  خمسي.-  محمد   / مطبوع] 

سم  24 (200 ص.)؛  مج.   1  -. الرقمية)  المطبعة 
إق 2019MO1901.- ردمك 978-9920-9967-0-9

االنصاف
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الديانات األخرى والديانة المقارنة 290

296 2019-491
الكركري، محمد فوزي (1974-....)

[نص الموساوية  الهارونية  اآلية  الهائية في  التراتيل 
الرباط : مكتبة دار الكركري.- ط. 2.-  مطبوع] / محمد فوزي 
األمان، 2019 (مطبعة األمنية).- 1 مج. (110 ص.)؛ 24 سم

إق 2019MO4720.- ردمك 978-9954-720-71-4
اليهودية

296 2019-492
وردي، أسماء

/ واإلجتماعية  الدينية  األبعاد   : [نص مطبوع]  العبري  التراث 
أسماء وردي.- فاس : حلقة الفكر المغربي، 2019 (مطبعة وراقة

بالل).- 1 مج. (156 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2019MO4505.- ردمك 978-9920-9311-3-7

التراث العبري

298.3 2019-493
العلمي، عبد الواحد

الالهوت المسيحي المعاصر وقضايا الحداثة [نص مطبوع]
/ عبد الواحد العلمي.- الرباط : حركة التوحيد واإلصالح، 2019.- 1

مج. (166 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO6442.- ردمك 978-9920-9607-8-6

المسيحية

العلوم االجتماعية 300

300 2019-494
الربون، عبد اإلله

مقاالت إلكترونية في السياسة واإلجتماع على المواقع
اإلخبارية [نص مطبوع] / عبد اإلله الربون.- [د.م.] : [د.ن.]،

2019 (وجدة : مطبعة الجسور) .- 1 مج. (135 ص.)
إق 2019MO4918.- ردمك 9789920385404

السياسة

300.533 2019-495
األديمي، عزيز عبدالرحمن محمد

التدخالت االجتماعية للسلطة المحلية في اليمن [نص
مطبوع] / د. عزيز عبدالرحمن محمد األديمي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2019 (الرباط : دار القلم) .- 1 مج. (283 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO3630.- ردمك 978-9920-38-170-3

اليمن - - الشؤون االجتماعية

301 2019-496
ستروس، كلود ليفي

األنثروبولوجيا في مواجهة مشاكل العالم الحديث [نص
مطبوع] / كلود ليفي ستروس؛ ترجمة رشيد بازي؛ تقديم موريس
أوالندير.- الدار البيضاء : المركز الثقافي للكتاب، 2019.- 1 مج.

(142 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2019MO2301.- ردمك 978-9954-705-62-9

األنثروبولوجيا

301 2019-497
غريب، عبد الكريم

La  = وع]  مطب نص  ] ولوجية  لسوسي ا لمعرفة  ا
Connaissance sociologique / عبد الكريم غريب.- الجديدة :
النجاح البيضاء : مطبعة  (الدار  التربية، 2019  منشورات عالم 
الجديدة) .- 1 مج. (119 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2019MO3046.- ردمك 978-9920-638-01-2

السوسيولوجيا

301 2019-498
ولد امام، محمد

كشكول الحياة [نص مطبوع] : قراء ات في الحياة والناس /
دار نجيبويه  مركز   : القاهرة  البيضاء؛  الدار  امام.-  ولد  محمد 
المذهب، 2019.- 1 مج. (190 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2019MO4555.- ردمك 978-9920-727-62-4

علم اجتماع

301 2019-499
ونبل رسالة استنارة فكر   : مصطفى محسن [نص مطبوع] 
وشموخ قيم : خطابات للتكريم واإلعتراف / مجموعة مؤلفين؛
المجيد العزيز سنهجي، حسن علوض، عبد  وإعداد عبد  تنسيق 
الوكيلي؛ تصدير الدكتور إدربيس بنسعيد.- سال : شمس برينت،

2019.- 1 مج. (176 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4999.- ردمك 978-9920-38-576-3

محسن، مصطفى (1947-....)

301.01 2019-500
ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن محمد (808-732

هـ)
مقدمة ابن خلدون [نص مطبوع] / تأليف عبد الرحمن بن محمد
بن خلدون.- سال : دار المعرفة والثقافة، إ.ق 2019.- 1 مج. (478

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17 سم
إق 2019MO5778.- ردمك 978-9920-9407-2-6

علم اإلجتماع - - فلسفة

301.01 2019-501
برالل، موسى

إبستيمولوجيا العلوم اإلنسانية المنسية [نص مطبوع] :
القانون، التاريخ، االقتصاد / موسى برالل.- القنيطرة : القرويين،

2019.- 1 مج. (231 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO6414.- ردمك 978-9954-598-19-1

العلوم اإلنسانية

301.01 2019-502
برونير، جيرالد

الخطر السوسيولوجي [نص مطبوع] : في نقد خطاب الحتمية
اإلجتماعية / جيرالد برونير، إيتيين جيان؛ ترجمه وقدم له حسن
آل سعود العزيز  عبد  الملك  : مؤسسة  البيضاء  الدار  أحجيج.- 
للدراسات اإلسالمية والعلوم اإلنسانية، 2019.- 1 مج. (253 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (ترجمات)
إق 2019MO0221.- ردمك 978-9954-9667-6-1

الحتمية اإلجتماعية

301.01 2019-503
حمودي، عبد الله

المسافة والتحليل في صياغة أنثروبولوجيا عربية [نص
مطبوع] / عبد الله حمودي.- الدار البيضاء : دار توبقال، 2019
(المعرفة ص.).-   156) مج.   1 الجديدة).-  النجاح  (مطبعة 

اإلجتماعية)
إق 2018MO3359.- ردمك 978-9954-694-03-9

علم اجتماع

301.072 2019-504
أحجيج، حسن

: مطبوع]  [نص  االجتماعية  العلوم  في  الكيفي  البحث 
فزة.- جمال  د.  احجيج،  د. حسن  تأليف   / وتطبيقات  نظريات 
مراكش : فضاء آدم، 2019.- 1 مج. (285 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO0214.- ردمك 978-9920-752-08-4

العلوم االجتماعية - - بحوث
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301.072 2019-505
جسوس، محمد (2014-1938)

قضايا منهجية في البحث السوسيولوجي [نص مطبوع] /
محمد جسوس؛ تنسيق نجيب الخدي.- الرباط : الجمعية المغربية
لعلم اإلجتماع، 2019 (مطبعة دار المناهل).- 1 مج. (193 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2203.- ردمك 978-9920-37-540-5

البحث السوسيولوجي

301.0964092 2019-506
= وااللتزام   العالمة   : مطبوع]  [نص  المرنيسي  فاطمة 
/  Fatema  Mernissi  :  la  savante  et  l'engagement
ادريس اليزمي، أحمد توفيق الزينبي، أمينة لمريني...[وآخ.].- الدار

البيضاء : ملتقى الطرق، 2019.- 1 مج. (70، 84 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO2834.- ردمك 978-9954-1-0573-3

المجتمع - - السوسيولوجيا

302 2019-507
لوبيرطون، دافيد

دافيد  / مطبوع]  [نص  الوجود  و  المعنى  لغة  الصمت 
لوبيرطون؛ ترجمة فريد الزاهي.- الدار البيضاء؛ بيروت : المركز
الثقافي للكتاب، 2019.- 1 مج. (368 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم.
بيبليوغرافيا : ص. 355-367 .- إق 2018MO5390.- ردمك -978-9954

705-56-8
لغة الوجود

302.0964 2019-508
الملياني، إدريس

متى نخرج من مقدمة ابن خلدون ؟ [نص مطبوع] / إدريس
الملياني.- الدار البيضاء : المركز الثقافي للكتاب، 2019.- 1 مج.

(255 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2019MO2302.- ردمك 978-9954-705-63-6

الشأن العام المغربي والعربي - - مقاالت

302.15 2019-509
لكرمات، عبد الصبور

في سوسيولوجيا الفاعل اإلجتماعي [نص مطبوع] / عبد
الصبور لكرمات.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (مراكش : المطبعة
والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (134 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2019MO1741.- ردمك 978-9920-37-376-0

الفاعل اإلجتماعي - - التحليل السوسيولوجي

302.17 2019-510
صدقي، السعيد

اإلعالم وصناعة الخوف [نص مطبوع] : مقاربة سوسيولوجية /
السعيد صدقي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (أكادير : المنار 2) .- 1

مج. (191 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO6387.- ردمك 978-9920-38-999-0

الخوف - - سوسيولوجية - - اإلعالم

302.2 2019-511
هاللي، خالد

بين نظرية التواصل األدبي ونظرية التلقي [نص مطبوع] :
الميزات والتمايز / خالد هاللي.- ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.-

1 مج. (70 ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2018MO5193.- ردمك 978-9920-36-695-3

التواصل

302.22 2019-512
المقام والتواصل [نص مطبوع] : دراسة لمستويات تشكيل
الكدالي.- الله  عبد   / الغربية  الدراسات  في  ومبادئه  المقام 
الدارالبيضاء : المركز الثقافي للكتاب، 2019.- 1 مج. (392 ص.)؛

22 سم

إق 2018MO3663.- ردمك 978-9954-705-36-0
التواصل

302.222 2019-513
فزازي.- السالم  عبد  ترجمة   / مطبوع]  [نص  الصامتة  اللغة 
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (أكادير : المنار2) .- 1 مج. (228 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO6251.- ردمك 978-9920-38-970-9

علم اجتماع - - اللغة الصامتة

302.23 2019-514
الزوهري، محمد (1973-....)

المهني واألداء الواجب   : الممارسة اإلعالمية [نص مطبوع] 
الفني / محمد الزوهري.- فاس : منشورات مقاربات، 2019.- 1

مج. (116 ص.)
إق 2019MO6433.- ردمك 9789920780865

اإلعالم

302.23 2019-515
محاضرات في لغة الخطاب اإلعالمي [نص مطبوع] / إعداد
وتنسيق رحمة توفيق.- الجديدة : مجموعة البحث في اللسانيات
العربية، 2019.- 1 مج. (96 ص.) : غالف مزيّن اللغة  وعلوم 

باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO5056.- ردمك 978-9920-38-602-9

الخطاب اإلعالمي - - محاضرات

302.230964 2019-516
العسري، الحبيب

أي مستقبل في زمن  : العمومي [نص مطبوع]  التلفزيون 
التكنولوجيا الرقمية ؟ / الحبيب العسري؛ تقديم د. حسن حمائز.-

الرباط : دار السالم، 2019.- 1 مج. (215 ص.)؛ 24 سم
.- إق 2018MO5936.- ردمك -978-9920 بيبليوغرافيا : 143-139 

754-08-8
الوسائل السمعية البصرية - - التكنولوجيا الرقمية

302.2350964 2019-517
الغماز، سعيد

[نص  2018 إلى   1883 من  المغرب،  في  االتصاالت 
والنقال الثابت  الهاتف  وتقنيات  المؤسسات  تطور   : مطبوع] 
أحيزون.- السالم  السيد عبد  تقديم  الغماز؛  / سعيد  واألنترنيت 
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .-

1 مج. (241 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
بيبليوغرافيا : ص. 231-233 .- إق 2019MO0322.- ردمك -978-9954

694-08-4
االتصاالت - - المغرب - - تاريخ

302.3 2019-518
زادني، محمد المختار (1953-....)

معك في عالمك [نص مطبوع] : تحليل المعامالت البشرية /
محمد المختار زادني.- [الجديدة] : منشورات زادني، 2019.- 1
مج. (312 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة دراسات مع الجسم والنفس)

إق 2019MO1107.- ردمك 978-9920-9813-4-7
المعامالت البشرية - - تحليل

302.3 2019-519
الشبكات [نص مطبوع] / نخبة من الباحثين تحت إشراف إريك
لوتونتيرييه؛ ترجمة حسن مصدق.- الدار البيضاء؛ بيروت : المركز
مزيّن غالف   : ص.)   199) مج.   1  -.2019 للكتاب،  الثقافي 

سم  22 باأللوان؛ 
إق 2019MO1471.- ردمك 978-9954-705-61-2

الشبكات - - األنترنيت

302.35 2019-520
القنبعي اإلدريسي، عبد الكريم
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سوسيولوجيا التنظيمات [نص مطبوع] / عبد الكريم القنبعي
اإلدريسي.- فاس : مقاربات، 2019.- 1 مج. (63 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO2841.- ردمك 978-9920-780-50-6

التنظيمات - - سوسيولوجيا

303.372 2019-521
حابرا، حماد

حابرا.- / حماد  [نص مطبوع]  األولياء  الطقوس وكرامات 
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (ورزازات : نيت أمبريسيون) .- 1 مج.

(50 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 13 سم
إق 2019MO4305.- ردمك 978-9920-38-373-8

الطقوس - - األعراف اإلجتماعية

303.372 2019-522
مسألة القيم في مناهج المواد اإلجتماعية [نص مطبوع] /
التنسيق العلمي للكتاب عبد الرحيم فراح، امحمد موساوي، موالي
عمر صوصي علوي...[وآخ.].- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (فاس :
مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (183 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2019MO3613.- ردمك 978-9920-38-165-9

القيم - - الدراسات اإلجتماعية

303.4 2019-523
أشقرا، عثمان

المغرب السادس [نص مطبوع] : بيان من أجل التنوير / عثمان
أشقرا.- تطوان : باب الحكمة، 2019.- 1 مج. (158 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم.
إق 2019MO1466.- ردمك 978-9954-568-89-7

الحداثة - - التحديث - - المغرب

303.4 2019-524
أشقرا، عثمان

مدخل إلى التنوير [نص مطبوع] / عثمان اشقرا.- الدار البيضاء
: إفريقيا الشرق، 2019.- 1 مج. (189 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم
إق 2018MO0654.- ردمك 978-9954-685-94-5

العهد الحديث - - فلسفة األنوار

303.4 2019-525
تورين، آالن (1925-....)

التفكير على نحو مغاير [نص مطبوع] : علم اإلجتماع ونهاية
اإلجتماعي / أالن تورين؛ ترجمة وتقديم عبد المالك ورد.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (الرباط : شمس برينت) .- 1 مج. (247 ص.)؛ 24

سم
إق 2019MO4453.- ردمك 978-9920-38-433-9

السلوكات اإلجتماعية

303.44 2019-526
المغرب. المجلس األعلى للحسابات

لتنفيذ المغرب  تقرير موضوعاتي حول مدى جاهزية 
أهداف التنمية المستدامة، 2015-2030 [نص مطبوع] /
المجلس األعلى للحسابات.- الرباط : المجلس األعلى للحسابات،

2019.- 1 مج. (44 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO1361.- ردمك 978-9920-751-10-0

التنمية المستدامة

303.44 2019-527
بلمودن، فؤاد

المستقبل الحضاري لألمة اإلسالمية [نص مطبوع] : دراسة
إدريس مقبول.- تقديم  بلمودن؛  فؤاد   / والتحديات  البدائل  في 
واألبحاث للدراسات  غازي  ابن  مركز   : الرباط  مكناس؛ 
ص.)  224) مج.   1  -.2019 المعرفة،  نشر  دار  االستراتيجية 

إق 2018MO4986.- ردمك 9789954691335
الحضارة - - التطور

303.45 2019-528
السالوي، محمد أديب (1939-....)

الفساد والمفسدون [نص مطبوع] / محمد أديب السالوي.-
طنجة : منشورات ومضة، 2019.- 1 مج. (92 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان
إق 2019MO1614.- ردمك 978-9920-9944-0-8

الفساد اإلداري

303.48 2019-529
المدالوي المنبهي، محمد

بمغرب وقضايا  مفاهيم  خالل  من  البداهات  مساءلة 
اإلصالحات [نص مطبوع] / محمد المدالوي المنبهي.- الرباط :
دار األمان، 2019.- 1 مج. (608 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2019MO0783.- ردمك 978-9954-723-26-5

اإلصالحات - - المغرب

303.48 2019-530
بودربالة، الطيب

الفونس إتيان دينيه [نص مطبوع] / الطيب بودربالة.- الدار
البيضاء : المركز الثقافي للكتاب، 2019.- 1 مج. (128 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 19 سم.- (100 كتاب وكتاب؛ 10)
إق 2019MO2856.- ردمك 978-9920-627-00-9

اإلستشراق

303.48 2019-531
صحراوي، إبراهيم

دانيال ريغ [نص مطبوع] / إبراهيم صحراوي.- الدار البيضاء :
المركز الثقافي للكتاب، 2019.- 1 مج. (123 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 19 سم.- (100 كتاب وكتاب؛ 8)
إق 2019MO1526.- ردمك 978-9920-677-04-2

اإلستشراق

303.482 2019-532
التويجري، عبد العزيز بن عثمان (1950-....)

في حوار الثقافات لبناء السالم العالمي [نص مطبوع] /
المنظمة  : الرباط  التويجري.-  عثمان  بن  العزيز  عبد  الدكتور 
اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة - إيسيسكو، 2019.- 1 مج.

(112 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2185.- ردمك 978-9920-682-01-5

حوار الثقافات

303.482 2019-533
العزاوي، أبوبكر

سعيد النورسي [نص مطبوع] : رجل الحوار واإلقناع / أبوبكر
العزاوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (مطبعة وراقة بالل).- 1 مج.

(127 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO3719.- ردمك 978-9920-38-205-2

الحوار - - الثقافات

303.482 2019-534
خديد، رضوان

المتاحف وأفكار النهضة [نص مطبوع] : االكتشاف واالنتكاس
: رحالون مشارقة ومغاربة في المتاحف األوروبية من القرن 17
إلى بداية القرن 20 م / رضوان خديد.- تطوان : باب الحكمة،

2019.- 1 مج. (233 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO0289.- ردمك 978-9954-568-88-0

التراث الثقافي - - المتاحف األوروبية

303.482 2019-535
ضاوي، رضوان

المؤلفات في   : مطبوع]  [نص  المغربية  الثقافة  تمثالت 
السويسرية و األلمانية : من 1830 إلى 1911 / رضوان ضاوي.-
الرباط : مجلس الجالية المغربية، 2019.- 1 مج. (312 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم.
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إق 2019MO0630.- ردمك 978-9954-669-49-5
الثقافة المغربية - - أدب السويسري - - أدب األلماني

303.482 2019-536
مستقيم، المهدي

االقتباس الثقافي سبيال لإلنبعاث الحضاري [نص مطبوع]
و للنشر  الثقافات  ملتقى   : البيضاء  الدار  المهدي مستقيم.-   /

(300 ص.)؛ 21 سم مج.   1 التوزيع، 2019.- 
إق 2019MO1606.- ردمك 978-9920-9602-1-2

اإلقتباس الثقافي

303.4820964 2019-537
المعرض المغاربي للكتاب (02؛ 2018؛ وجدة)

مقاربة الكوني [نص مطبوع] : وقائع المعرض المغاربي للكتاب
/ [إعداد أكتوبر 2018  إلى 21  الثانية، وجدة من 18  الدورة   :
وكالة جهة الشرق].- وجدة : وكالة جهة الشرق، 2019.- 1 مج.

(464 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO1490.- ردمك 978-9920-9928-0-0
حوار الثقافات - - الكتب - - المعرض المغاربي للكتاب

303.4820964 2019-538
منتدى المواطنة الثاني. ندوة (2011؛ الناضور)

ـ 11 شتنبر الناضور 10   : الهوية والمواطنة [نص مطبوع] 
2011م : أشغال ندوة منتدى المواطنة الثاني / إعداد عبد الوهاب
برومي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (وجدة : مكتبة الطالب) .- 1 مج.

(173 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2479.- ردمك 978-9920-37-648-8

الهوية - - المواطنة - - المغرب

303.483 2019-539
اإلنسان في مهب التقنية [نص مطبوع] : من اإلنسان إلى ما
: : [د.ن.]، 2019 (فاس  / ترجمة محمد أسليم.- [د.م.]  بعده 
مطبعة بالل) .- 1 مج. (380 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2019MO2125.- ردمك 978-9920-37-503-0
التكنولوجيا والمجتمع

303.625 2019-540
يايموت، خالد

سوسيولوجية اإلرهاب والشباب [نص مطبوع] : أطروحات
تفسيرية لصعود وأفول داعش / خالد يايموت.- [د.م.] : [د.ن.]،
2019 (الرباط : مطبعة لينة) .- 1 مج. (134 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2882.- ردمك 978-9920-631-00-6

اإلرهاب المعاصر - - علم اإلجتماع

303.625 2019-541
المرجعية  : الديني الحاضن لإلرهاب [نص مطبوع]  الفكر 
Pensée  religieuse  incubateur  du مواجهته؛  وسبل 
terrorisme : Contexte et moyens de lutte / أعده للنشر
أصيلة، 2019 منتدى  : مؤسسة   [ [أصيلة  بنعبدالوي.-  المختار 
: غالف .- 1 مج. (149-146 ص.)  أدامس)  : مطبعة  (الرباط 

باأللوان؛ 24 سم مزيّن 
إق 2019MO2441.- ردمك 978-9954-641-41-5

الفكر الديني

303.6250964 2019-542
جوردان، أالن

المغرب على الخط األمامي لجبهة الحرب [نص مطبوع] :
اإلرهاب، التطرف، الصحراء / أالن جوردان؛ ترجمة عبد العزيز
كوكاس.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : دار القلم) .- 1 مج.

(163 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO4936.- ردمك 978-9920-36-607-6

اإلرهاب - - التطرف - - المغرب

303.6250964 2019-543

لخلوفي، عبد الله
التطرف والتطرف المضاد وصناعة اإلرهاب [نص مطبوع]
/ عبد الله لخلوفي.- ط. 2.- الرباط : دار القلم، 2019.- 1 مج.

(179 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2018MO3441.- ردمك 978-9920-764-00-1

التطرف الفكري - - اإلرهاب

304.6 2019-544
القنبعي، عبد الكريم

الديموغرافيا [نص مطبوع] : من تأسيس المفهوم الى توليفات
العلم / عبد الكريم القنبعي.- فاس : مقاربات، 2019.- 1 مج.

(60 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO2704.- ردمك 978-9920-780-44-5

الديموغرافيا

304.6 2019-545
المغرب. المندوبية السامية للتخطيط

خمس  : مطبوع]  [نص  المغرب  في  والتنمية  السكان 
وعشرون سنة بعد مؤتمر القاهرة 1994 : التقرير الوطني 2019
/ المندوبية السامية للتخطيط.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط :
مطبعة لون) .- 1 مج. (122 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2019MO4661.- ردمك 978-9920-9314-1-0
النمو الديموغرافي - - المغرب

304.8 2019-546
الداهية، بالل

المغاربة في بالد الشام [نص مطبوع] : و عالقاتهم بالمجتمع و
الداهية.- بالل   /  1516-1832 : الحديث  العصر  السلطة خالل 
تطوان : باب الحكمة، 2019.- 1 مج. (433 ص.) : غالف مزين؛

24 سم
إق 2019MO1467.- ردمك 978-9954-568-90-3

العصر الحديث - - مغاربة - - بالد الشام

305.4 2019-547
الناصر، سعاد (1959-....)

قضية المرأة [نص مطبوع] : رؤية تأصيلية / سعاد الناصر.- ط.
2.- تطوان : مكتبة سلمى الثقافية، 2019.- 1 مج. (150 ص.) :
الثقافية. كتب؛ (مكتبة سلمى  باأللوان؛ 21 سم.-  غالف مزيّن 

(154
إق 2019MO4371.- ردمك 978-9954-728-50-5

قضايا المرأة

305.4 2019-548
سعودي، محمد

لتحقير المؤسسة   : نقد القواعد اإلجتماعية [نص مطبوع] 
المرأة / محمد سعودي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 ([الدار البيضاء] :
مزيّن غالف   : ص.)   187) مج.   1  -. الكتاب)  صناعة  مطبعة 

سم  24 باأللوان؛ 
إق 2018MO1783.- ردمك 978-9954-759-01-1

المرأة - - القواعد اإلجتماعية - - نقد

305.4 2019-549
شرف، مرية

دليل األنوثة [نص مطبوع] / تأليف مرية شرف؛ ترجمة أحمد
سبابة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (72 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 20 سم
إق 2019MO2817.- ردمك 978-9920-37-827-7

المرأة

305.4 2019-550
علوان، مهما جواد سلمان

مكانة المرأة في المجتمعات القديمة [نص مطبوع] / مهما
جواد سلمان علوان.- [د.م.] : مجلة قطر الندى، 2019.- 1 مج.

(36 ص.)؛ 24 سم.- (قطر الندى؛ 22)
إق 2019MO1324.- ردمك 978-9954-9331-6-9
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المرأة - - العصر الجاهلي

305.42 2019-551
عداوي، محمد

النوع من منظور حقوق المبني على  العنف  مناهضة 
اإلنسان [نص مطبوع] : دراسة في اإلطار المعياري الدولي /
محمد عداوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (وجدة : مكتبة قرطبة) .-

1 مج. (258 ص.)
إق 2019MO3211.- ردمك 978-9920-37-999-1

العنف - - حقوق اإلنسان - - المغرب

305.42 2019-552
منتدى الزهراء للمرأة المغربية

مذكرات اقتراحية بشأن مشروع القانون 13-103 يتعلق
الزهراء / منتدى  بمحاربة العنف ضد النساء [نص مطبوع] 
للمرأة المغربية.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : مطبعة الرباط
نت) .- 1 مج. (80 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (سلسلة

وثائق ومذكرات مرجعية؛ 8)
إق 2019MO0612.- ردمك 978-9920-9688-3-6

المرأة - - العنف - - المغرب

305.430964 2019-553
سالوي، إيمان

[نص األسرة  ميزانية  في  الموظفة  الزوجة  مساهمة 
مطبوع] : دراسة ميدانية / إيمان سالوي.- الرباط : منتدى الزهراء
للمرأة المغربية، 2019 (مطبعة الرباط نت).- 1 مج. (71 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
بيبليوغرافيا : ص. 67-69 .- إق 2019MO0563.- ردمك -978-9920

9688-1-2
األسرة المغربية

305.52 2019-554
روكي، منير

الخصائص  : مطبوع]  [نص  الحماية  قبل  الفاسية  النخبة 
واألدوار / منير روكي.- [طنجة] : المركز المتوسطي للدراسات
واألبحاث، 2019 (مطبعة األنوار).- 1 مج. (143 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2019MO6002.- ردمك 978-9920-9531-1-5

النخبة الفاسية - - المغرب

305.522 2019-555
كمران، عبد الكريم

الملك محمد السادس [نص مطبوع] : رسائل للنخبة والشعب
والخارج في حوار تركيبي / عبد الكريم كمران.- [د.م.] : [د.ن.]،
2019 (الرباط : الرباط نت) .- 1 مج. (64 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان
إق 2019MO5427.- ردمك 978-9954-709-78-8

الملك محمد السادس

305.8 2019-556
الكط، بوسلهام

التراث والتاريخ ..أية عالقة وأية عودة ..!؟ [نص مطبوع] /
بوسلهام الكط.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (162 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO3152.- ردمك 978-9920-37-974-8

التراث - - التاريخ - - اإلنسان

305.8 2019-557
المؤتمر أشغال   : مطبوع]  [نص  الثقافي  والبناء  الذاكرة 
جمال وتنسيق  إعداد   / مقاربات  لمؤسسة  السنوي  الدولي 
بوطيب،أحمد شراك.- فاس : مقاربات للنشر والصناعات الثقافية،
باأللوان؛ 24 سم.- : غالف مزيّن  2019.- 1 مج. (528 ص.) 

وندوات) (مؤتمرات 
إق 2019MO1478.- ردمك 978-9920-9697-6-5

الثقافة - - الذاكرة

305.892406457 2019-558
حميد، عبد اإلله

التحوالت في  دراسة   : مطبوع]  [نص  درعة  واحات  يهود 
االقتصادية واالجتماعية خالل القرن العشرين / عبد اإلله حميد.-
واألبحاث للدراسات  المتعدد  المغرب  مركز   : البيضاء  الدار 

سم  21 ص.)؛   154) مج.   1  -.2019 والتوثيق، 
إق 2019MO4302.- ردمك 978-9920-9561-2-3

اليهود - - األحوال اإلجتماعية

305.908 2019-559
موهوب، يونس (1980-....)

يونس موهوب.-  / العائد.. وتحديات اإلعاقة [نص مطبوع] 
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (المحمدية : افريك كرافيك) .- 1 مج. (78

ص.) : غالف مزيّن؛ 22 سم
إق 2019MO2536.- ردمك 978-9920-37-680-8

اإلعاقة

306 2019-560
ازعيمي، المصطفى

المصطفى  / الثقافة بين اليأس والشجاعة [نص مطبوع] 
ازعيمي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : مطبعة الكرامة) .- 1

مج. (281 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO3870.- ردمك 978-9954-654-04-0

الثقافة

306 2019-561
اعراب، عبد الهادي

: تساؤالت التغير االجتماعي [نص مطبوع]  سوسيولوجيا 
واستنتاجات حول المغرب / عبد الهادي اعراب.- فاس : مقاربات،

2019.- 1 مج. (133 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO5271.- ردمك 978-9920-780-78-0

سوسيولوجيا التغير االجتماعي

306 2019-562
الثقافة والمجتمع [نص مطبوع] : أعمال مهداة إلى األستاذ
محمد الفالح العلوي / كتاب جماعي؛ إشراف وتحرير خالد سرتي،
اإلنسانية والعلوم  اآلداب  كلية   : البيضاء  الدار  شعيب حليفي.- 
السرديات مختبر  الخارجي  والعالم  المغرب  مختبر  بنمسيك 

ص.)  219) مج.   1  -.2019 الثقافية،  والخطابات 
إق 2019MO0059.- ردمك 978-9920-794022

السوسيولوجيا - - الثقافة

306.01 2019-563
التهامي الحراق، محمد

مباسطات في الفكر والذكر [نص مطبوع] / محمد التهامي
الحراق.- الرباط : دار أبي رقراق للطباعة والنشر، 2019.- 1 مج.

(211 ص.) : غالف مص.؛ 23 سم
إق 2019MO0484.- ردمك 978-9920-37-035-6

الفكر - - الثقافة

306.089933064 2019-564
: والترافعي  الفكري  المسار   : [نص مطبوع]  الحاحي  رشيد 
قراءات وحوارات : أعمال ندوة دراسية / مجموعة من الباحثين
والصحفيين؛ جمعية أزمزا للثقافة والتنمية.- تارودانت : منشورات
جمعية أزمزا للثقافة والتنمية، 2019.- 1 مج. (136 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO5800.- ردمك 978-9920-36-863-6

الفن - - الفكر - - الثقافة - - المغرب

306.0964 2019-565
فقير، موسى
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أنثروبولوجيا الثقافة الشعبية وأشكال الفرجة بالمغرب
نموذجاً بني احسن  الشراردة،  الغرب،  : منطقة  [نص مطبوع] 
(مقاربة سوسيوثقافية ) / موسى فقير.- طنجة : الرصد الوطني
مزيّن غالف   : ص.)   162) مج.   1  -.2019 والقراءة،  للنشر 

سم  24 باأللوان؛ 
إق 2019MO1247.- ردمك 978-9954-668-33-7

الثقافة الشعبية - - منطقة الغرب - - المغرب

306.0964 2019-566
الهويات الثقافية [نص مطبوع] : حدود ورهانات : أعمال الندوة
الوطنية بمشاركة فعاليات أكاديمية وحقوقية : أعمال مهداة إلى
الدكتور مصطفى حنفي / تنسيق ومراجعة دة. الزهرة الخمليشي؛
تقديم د. مصطفى حنفي.- تطوان : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
بتطوان باب الحكمة، 2019.- 1 مج. (221 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO3646.- ردمك 978-9920-653-00-8

سوسيولوجية الثقافة - - المغرب

306.096413 2019-567
كريدية، إبراهيم (1951-....)

تعريف بالمقهى األدبي - الثقافي بحاضرة آسفي [نص
/ كريدية القهوة  ثقافية وفنية متنوعة بطعم  : أنشطة  مطبوع] 
الديني الثراث  في  للبحث  آسفي  جمعية   : [د.م.]  إبراهيم.- 
والتاريخي والفني، 2019 (آسفي : سافي غراف) .- 1 مج. (111

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO2550.- ردمك 978-9954-666-13-5

المقهى األدبي

306.09661 2019-568
مسيرة عقد ونيف في خدمة التراث العلمي الموريتاني
الكريم نجيب الشريف.- الدكتور أحمد بن عبد   / [نص مطبوع] 
[الدار البيضاء] : [مؤسسة قطر الندى للثقافة واإلعالم والنشر]،
مزيّن غالف   : مج.   1  -. برانت])  [شمس   : ([الرباط]   2019

24 سم باأللوان؛ 
إق 2018MO3542.- ردمك 978-9920-727-39-6

التراث العلمي - - موريتانيا

306.2091741 2019-569
الكط، بوسلهام

ع م ت ج م ل ا ء  ا ن ب ي  ف ت  ا س س ؤ م ل ا ة  م ز أ
التصور في  االرهاب  الديموقراطي..؟!واشكالية 
الغربي..؟ [نص مطبوع] / بوسلهام الكط.- القنيطرة : [بوسلهام

الكط]، 2019.- 1 مج. (173 ص.)؛ 20 سم
إق 2019MO3021.- ردمك 978-9954-653-15-9

المؤسسات السياسية - - المغرب

306.20964 2019-570
بوبريك، رحال

زمن القبيلة [نص مطبوع] : السلطة وتدبير العنف في المجتمع
أبي رقراق، : دار  الرباط  بوبريك.- ط. 2.-  / رحال  الصحراوي 

2019.- 1 مج. (311 ص.)؛ 23 سم
إق 2019MO4340.- ردمك 978-9920-38-389-9

القبائل - - السلطة

306.3 2019-571
هاني، وسام

الدور االقتصادي لليهود بالمغرب حتى عام 1912 [نص
مطبوع] / وسام هاني.- الرباط : مرسم، 2019.- 1 مج. (151

ص.)
إق 2019MO5729.- ردمك 978-9954-744-88-8

اليهود - - االقتصاد المغربي - - تاريخ

306.4 2019-572
السالوي، محمد أديب (1939-....)

الثقافة والتنمية [نص مطبوع] / محمد أديب السالوي.- الرباط
: منشورات مرسم، 2019 (دار أبي رقراق).- 1 مج. (127 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4156.- ردمك 978-9954-744-72-7

الصناعات الثقافية - - التنمية - - المغرب

306.4 2019-573
اليديم، ناصر

آليات تشكل النسق في الخطاب الثقافي [نص مطبوع] /
ناصر اليديم.- الدار البيضاء : منشورات القلم المغربي، 2019.- 1
مج. (207 ص. )؛ 22 سم.- (دراسات وأبحاث في النقد األدبي؛

(11
إق 2019MO4904.- ردمك 978-9920-649-03-2

الخطاب الثقافي

306.4 2019-574
حسون، محمد

ليلة ملوك الجن أو العبور من المرضي إلى المقدس :
من خالل طقس الجدبة لعالج المملوكين والمسكونين بالجن [نص
: (خريبكة  [د.ن.]، 2019   : [د.م.]  / محمد حسون.-  مطبوع] 

(207 ص.)؛ 21 سم مج.   1  -. المتحدة)  الوراقة 
إق 2019MO1344.- ردمك 978-9920-37-283-1

المعتقدات - - الجن

306.4089933064 2019-575
رشوق، خديجة

تفاوين [نص مطبوع] : تأمالت في الثقافة واإلبداع األمازيغيين /
األمازيغية، للثقافة  الملكي  المعهد   : الرباط  رشوق.-  خديجة 

(218 ص.) مج.   1  -.2019
إق 2019MO5891.- ردمك 978-9920-739-00-9

الثقافة األمازيغية

306.40966109 2019-576
سيدي، بوها محمد عبدالله

بالد شنقيط والمستشرقون [نص مطبوع] / إعداد الدكتور
بوها محمد عبدالله سيدي.- [الدار البيضاء] : مركز نجيبويه، 2019
([الرباط] : [شمس برانت]) .- 1 مج. (32 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم.- (مجلة قطر الندى)
إق 2019MO0001.- ردمك 978-9954-607-82-4

بالد شنقيط - - الثقافة

306.420961 2019-577
اإلدريسي، علي

علي  / مطبوع]  [نص  ثقافته  المغاربي في ضوء  العقل 
اإلدريسي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (279 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO1814.- ردمك 978-9920-37-402-6

العقل المغاربي - - ثقافة

306.420964 2019-578
كتاب  : مطبوع]  [نص  العليا  والهويات  الهامش  ثقافات 
توثيقي لدورات المعرض الوطني للكتاب المستعمل بالدار البيضاء،
2008-2018 / تنسيق وإعداد إبراهيم أزوغ، سالم الفائدة.- الدار
البيضاء : منشورات النادي الجراري، 2019.- 1 مج. (232 ص.)؛

24 سم
إق 2019MO3077.- ردمك 978-9954-9703-4-8

التنمية الثقافية - - الهويات - - المغرب

306.4209643 2019-579
المجاطي، هدى (1976-....)

الحياة الثقافية في شمال المغرب من خالل الصحافة
المجاطي؛ / هدى   (1912 -1956) : المكتوبة [نص مطبوع] 
[تقديم عبد اللطيف شهبون].- طنجة : سليكي أخوين، 2019.- 1

مج. (255 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO5087.- ردمك 978-9920-720-43-4
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الترجمة

306.44 2019-580
كون، حسن

لبناء  : المقاربة متعددة اللغات والثقافات [نص مطبوع] 
الكفاية متعددة اللغات / حسن كون.- الدار البيضاء : الدار العالمية
للكتاب مغرب الكتاب، 2019.- 1 مج. (235 ص.) : غالف مزين؛

24 سم
إق 2018MO3891.- ردمك 978-9920-9570-6-9

تعدد اللغات والثقافات

306.44 2019-581
ومنتقات من محكمة  أبحاث   : مطبوع]  [نص  اللغوي  التعدد 
المؤتمر الدولي األول حول التعدد اللغوي / إعداد وتنسيق نعيمة
(كرياتيف  2019 [د.ن.]،   : [د.م.]  الغازي.-  محمد  اطريمس، 
: غالف مزين؛ 24 سم.- ستوديو).- 2 مج. (234، 271 ص.) 

والتنمية) والمجتمع  القيم  أعمال مختبر  (سلسلة 
إق 2019MO2889.- ردمك 978-9954-508-87-9

التعدد اللغوي

306.4409174927 2019-582
اللغة العربية [نص مطبوع] : وأسئلة الهوية والثقافة : في عالمنا
العربي / إشراف وتقديم إدريس مقبول، فؤاد بوعلي.- الرباط :

دار نشر المعرفة، 2019.- 1 مج. (439 ص.)
إق 2018MO6987.- ردمك 9789954691342

اللغة العربية - - الثقافة

306.461 2019-583
Genre et santé = [نص مطبوع] الصحة والنوع االجتماعي
/ سعاد ازبيطة، زهرة الخمليشي، يونس الوكيلي..[وآخ.]؛ تنسيق
وتقديم خلود السباعي؛ كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية المحمدية.-
الرباط : دار األمان، 2019 (الرباط : األمنية) .- 1 مج. (981 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO5418.- ردمك 978-9920-645-04-1

الصحة - - النوع االجتماعي

306.488 2019-584
العمران، علي بن محمد

اقرأ وارق [نص مطبوع] : ضمائم في شؤون القراءة وأنواعها
والكتب وتباريحها والمكتبات وماإليها / علي بن محمد العمران.-
الدارالبيضاء : مكتبة الهداية، 2019.- 1 مج. (168 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2321.- ردمك 978-9920-37-598-6

القراءة - - الكتب

306.6 2019-585
القرطبي، عبد الله

في سوسيولوجية األديان [نص مطبوع] : الجزء األول / عبد
الله القرطبي؛ التصميم والتصفيف يوسف زكار، مروان لمدبر.-
[مراكش] : فضاء آدم، 2019.- 1 مج. (247 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO3860.- ردمك 978-9920-752-12-1

األديان - - سوسيولوجية - - الممارسات الدينية

306.6 2019-586
المؤدب، عبد الوهاب

Islam  la  part  de  = مطبوع]  [نص  اإلسالم  كونية 
l'universel / عبد الوهاب المؤدب.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1

مج. (71، 81 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 19 سم
بيبليوغرافيا ص 71-107 .- إق 2019MO0753.- ردمك -978-9954

9879-4-0
اإلسالم

306.609 2019-587
الكط، بوسلهام

في السياسية  والدينية  الدينية  السياسية  المشاريع 
الغرب وفي الدول العربية واإلسالمية [نص مطبوع] : أية
عالقة !؟ وأية عودة !؟ ومقاربات حكائية وقصصية ووالئية !؟ /
بوسلهام الكط.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (القنيطرة : المطبعة

السريعة) .- 1 مج. (227 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO3153.- ردمك 978-9920-37-975-5

306.610944 2019-588
داخلية، جوسلين

إيديولوجيا الصدام إلى اإلسالم والغرب [نص مطبوع] : من 
جدلية النزاع = Islamicités / جوسلين داخلية؛ ترجمة خالد بن
البيضاء : مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود، الدار  الصغير.- 
2019.- 1 مج. (330 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (سلسلة

ترجمات)
إق 2019MO3055.- ردمك 978-9954-9667-7-8

اإلسالم والغرب

306.6143 2019-589
[نص تيرس  وأضرحة  بزوايا ومزارات  تعريفية  كراسة 
مطبوع] / تقديم محمد الجيالني؛ تنسيق أحمد حران.- أوسرد :
المجلس العلمي المحلي إلقيلم أوسرد، 2019.- 1 مج. (60 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO3003.- ردمك 978-9920-973-89-46-0

زوايا - - مزارات - - تيرس

306.85 2019-590
الدليل القانوني [نص مطبوع] / خديجة مفيد.- الدار البيضاء :
مركز الدراسات األسرية والبحث في القيم والقانون، 2019.- 1
مج. (134 ص.)؛ 24 سم.- (دالئل اإلرشاد والمصاحبة األسرية؛ 1)

إق 2018MO5876.- ردمك 978-9920-9698-2-6
األسرة - - اإلرشاد - - المغرب

307.12160964 2019-591
المرصد الحضري لسال

التقرير السنوي للمرصد الحضري لسال [نص مطبوع] =
المرصد  /  Rapport Annuel de l'observatoire de Salé
الحضري لسال.- سال : جمعية سال المستقبل، 2019 (الرباط :
مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (149 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم

إق 2020MO1816.- ردمك 978-9920-9834-2-6
التهيئة الحضرية - - سال - - المغرب

307.14120964 2019-592
الواحات المغاربية [نص مطبوع] : المجال والمجتمع والثقافة /
تنسيق إبراهيم حمداوي ومحمد دحمان؛ تقديم إبراهيم حمداوي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج.

(180، 16 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2954.- ردمك 978-9920-37-881-9

علم االجتماع - - المغرب

307.14120964016 2019-593
دليل بيبليوغرافي حول الواحات بالمغرب [نص مطبوع] :
بالعربية واإلسبانية والفرنسية واإليطالية واأللمانية واإلنجليزية =
Répertoire bibliographique sur les oasis au Maroc :
en français, espagnol, anglais, italien, allemand et
الشيخي، محمد الدين  نور  بوليفة،  العزيز  إعداد عبد   /  arabe
العبدالوي.- مرتيل، تطوان : عبد العزيز بوليفة، نور الدين الشيخي،
محمد العبدالوي، 2019.- 1 مج. (199-235 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2572.- ردمك 978-9920-37-693-8

الواحات - - المغرب - - بيبليوغرافيات

307.1412096454 2019-594
ايت واعراب، عزيز
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: التنمية القروية بين اإلكراهات واآلفاق [نص مطبوع] 
دوار إيموالس - الجماعة الترابية إيموالس نموذجا / ايت واعراب
عزيز، صوفيان عبد الرحيم؛ تقديم الدكتور سعيد خليل.- الرباط :
: غالف مزين، السالم، 2019.- 1 مج. (110 ص.)  دار  مكتبة 

بيانية؛ 24 سم رسوم 
بيبليوغرافيا : ص. 99-100 .- إق 2019MO0938.- ردمك -978-9920

754-15-6
التنمية القروية - - المغرب

307.7 2019-595
اجنيخات، زكرياء

العالقات بين المدن والبوادي من التوازن إلى التفاوتات
المجالية [نص مطبوع] / زكرياء اجنيخات؛ خالد األمراني.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (200 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2019MO5572.- ردمك 978-9954-711-35-4

المدن - - البوادي

307.70964 2019-596
واقع  : [نص مطبوع]  المجالي  التشكيل  الصويرة وإعادة 
الحال وتحديات التنمية واالستدامة / تقديم هشام جباري؛ تنسيق
: المجيد هالل، سعيد بوصيف، بوجمعة بومنقار.- الصويرة  عبد 
الجماعة الترابية للصويرة، 2019 (لميم : مطبعة المدينة) .- 1

مج. (190 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO3987.- ردمك 978-9920-38-270-0

الصويرة - - المغرب

307.7096610904 2019-597
دراسات وأبحاث حول موريتانيا المعاصرة [نص مطبوع] :
محمد وتنسيق  تقديم  مؤلفين؛  مجموعة   / والمجتمع  المجال 
دحمان.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1

مج. (155 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2938.- ردمك 978-9920-9836-1-7

موريتانيا

307.72 2019-598
العطري، عبد الرحيم (1972-....)

السوسيولوجيا القروية [نص مطبوع] : السوسيولوجيا القروية
/ عبد الرحيم العطري.- الرباط : دفاتر العلوم اإلنسانية، 2019.-
(كراسات باأللوان؛ 24 سم.-  مزيّن  : غالف  1 مج. (36 ص.) 

جامعية؛ 1)
إق 2019MO0862.- ردمك 978-9954-9260-2-4

السوسيولوجيا القروية - - المغرب

307.72 2019-599
رزقي، موالي أحمد

المصون الشامل [نص مطبوع] : فركلة تنجداد / رزقي موالي
أحمد بن ابا سيدي؛ ترجمة سيدي الهواري.- ط. 3.- الرباط : دار

القلم، 2019.- 1 مج. (165 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO5428.- ردمك 978-9920-38-725-5

المجتمع القروي - - المغرب

307.72 2019-600
كرزازي، موسى (1948-....)

[نص بالمغرب  القروية  والتنمية  التهيئة  في  دراسة 
مطبوع] : تريفة - بركان بجهة الشرق نموذجا / موسى كرزازي.-
[الرباط] : حنظلة للنشر والتوزيع، 2019 (دار المناهل).- 1 مج.

(502 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO3647.- ردمك 978-9920-36-262-7

التنمية القروية - - الموارد المائية - - اإلنتاج الفالحي - - بركان

307.72 2019-601
لخنيفري، رشيد

أوالد امطاع بحوز مراكش [نص مطبوع] : القبيلة في رحاب
الزاوية / رشيد لخنيفري.- مراكش : مؤسسة آفاق، 2019.- 1

مج. (254 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO2978.- ردمك 978-9920-756-13-6

القبيلة والزاوية - - أوالد امطاع

307.72 2019-602
طـرفايــة [نص مطبوع] : تـاريخ ومجال / تنسيق المهدي الغالي
ولطيفة شراس.- أكادير : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2019
(مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (88-248 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4938.- ردمك 978-9954-508-92-3

طـرفايــة - - المغرب

307.7209 2019-603
صدقي، عبد الله

لبطابطة - بني كمرة في قلب بني احسن [نص مطبوع] /
عبد الله صدقي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (القنيطرة : المطبعة

السريعة) .- 1 مج. (37 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO5706.- ردمك 978-9920-745-03-1

قبيلة بني احسن - - المغرب

307.720964 2019-604
أيت الفقيه، حسن

الثقافية بمحيط قرية المجالية والهوية  حفريات في 
دار  : أكادير  الفقيه.-  أيت  / حسن  [نص مطبوع]  تازمامارت 
القصبة للنشر، 2019.- 1 مج. (284 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم.- (دراسات)
إق 2019MO5339.- ردمك 978-9920-38-687-6

الثقافة - - تازمامارت - - المغرب

307.76 2019-605
أمزيان، فاطمة

األماكنية ومساهمتها في التعريف بالمجال الجغرافي
[نص مطبوع] : حوض ورزازات من خالل ثالث خرائط طبوغرافية
(ورزازات، تيكيرت، تفليت) / فاطمة أمزيان.- [ورزازازت] : [نيت
أمبريسيون]، 2019.- 1 مج. (135 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

23 سم
إق 2019MO0313.- ردمك 978-9920-37-012-7

الجغرافية - - ورزازات - - المغرب

307.76 2019-606
السحتة، أحمد بن الخياط

الجبل الكبير [نص مطبوع] : ذاكرة طنجة المدينة المغربية /
أحمد بن الخياط السحتة.- طنجة : سليكي أخوين، 2019.- 1 مج.

(174 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO3305.- ردمك 978-9920-625-04-3

مدينة طنجة - - المغرب

307.76 2019-607
بن إدريس الداودي، عبدالله

ذاكرة طنجة  : طنجة الحاضرة اإلسماعيلية [نص مطبوع] 
المدينة المغربية / عبدالله بن إدريس الداودي.- طنجة : سليكي

أخوين، 2019.- 1 مج. (181 ص.)؛ 22 سم
إق 2019MO5277.- ردمك 978-9954-721-25-4

مدينة طنجة - - المغرب

307.76 2019-608
بوصفيحة، صباح

محاضرات في التحضر وتنظيم التراب [نص مطبوع] / صباح
بوصفيحة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (فاس : آنفو - برانت) .- 1

مج. (118 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO5166.- ردمك 978-9920-38-657-9

التمدين - - تنظيم التراب
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307.76 2019-609
تمالين، ابتسام

آثار االحتالل الفرنسي لتافياللت [نص مطبوع] : دراسة في
البنيات السياسية واالجتماعية وتحوالتها / ابتسام تمالين.- الرباط :
التحرير، جيش  وأعضاء  المقاومين  لقدماء  السامية  المندوبية 
سم  24 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (554 ص.)  مج.   1  -.2019

إق 2019MO4230.- ردمك 978-9954-675-99-1
تافياللت - - االحتالل الفرنسي - - المغرب

307.76 2019-610
Au coeur = وجدة في وجداننا [نص مطبوع] : بعيون متعددة
الدراسات مركز   : وجدة   -.d'oujda  :  ouvrage  collectif
والبحوث اإلنسانية واإلجتماعية بوجدة، 2019.- 1 مج. ( 41-213

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO3029.- ردمك 978-9954-9592-5-1

الموروث الثقافي - - وجدة - - المغرب

307.76 2019-611
دينامية التنمية بسال، رؤى متقاطعة ألجل تقييم مرحلي
[نص مطبوع] : تقرير اللقاء السنوي للمرصد الحضري لسال 2018
Dynamique de développement de Salé, regards =
croisés pour un bilan d’étape : rapport de la recontre
/  annuelle  de l'Observatoire  urbain de Salé  2018
المستقبل، : جمعية سال  المستقبل.- سال  [تنظيم] جمعية سال 
2019 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (40-43 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO0210.- ردمك 978-9920-9834-0-2

التنمية - - سال - - تقرير سنوي

307.7609 2019-612
انويكة، عبد السالم

تازة [نص مطبوع] : صفحات من تاريخ مدينة : موضع بحر ودور
وفج عبور وجمع بالمع حضور / عبد السالم انويكة؛ تقديم الحسن
الغرايب.- الرباط : دار أبي رقراق، 2019.- 1 مج. (321 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم
إق 2019MO5924.- ردمك 978-9920-9410-0-6

مدينة تازة - - المغرب

307.7609 2019-613
جزوليت، خليل (1939-....)

Le  = مطبوع]  [نص  الرباط  لمدينة  المادي  التراث 
patrimoine matériel de Rabat / خليل جزوليت.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (الرباط : دار السالم) .- 1 مج. (147 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO6248.- ردمك 978-9920-38-969-3

التراث المادي - - مدينة الرباط

307.7609 2019-614
يشي، طارق

الوسيط [نص العصر  أسوار وأبواب مدينة فاس خالل 
مطبوع] : مقاربة طبونيمية تاريخية / طارق يشي؛ تقديم إبراهيم
القادري بوتشيش، عبد اإلله بنمليح.- الرباط : دار أبي رقراق،

2019.- 1 مج. (103 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO3555.- ردمك 978-9920-38-135-2

مدينة فاس - - المغرب - - تاريخ

307.7609 2019-615
يشي، طارق

الدراسة التاريخية ألماكن مدينة فاس الوسيطية [نص
مطبوع] / طارق يشي.- الرباط : دار أبي رقراق، 2019.- 1 مج.

(102 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO3556.- ردمك 978-9920-38-136-9

مدينة فاس - - المغرب - - تاريخ

307.76096451 2019-616

العمارة أصول  في  مقاربة   : مطبوع]  [نص  العتيقة  المدن 
والبنيان ومعالم التراث الروحي والثقافي والفكري المميز لمدن
هامش على  أقيمت  علمية  ندوة  أوراق   : وودان  وشنقيط  آسا 
/ الصالحين 2018  ملكي  آسا  لزاوية  السنوي  الديني  الموسم 
مؤسسة اسا الزاك للتنمية والفكر والثقافة.- العيون : مؤسسة
أبي دار   : (الرباط  والثقافة، 2019  والفكر  للتنمية  الزاك  اسا 
مزيّن : غالف  (163 ص.)  مج.   1  -. والنشر)  للطباعة  رقراق 

باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4976.- ردمك 978-9920-9359-0-6

المدن العتيقة - - المغرب

307.76096458 2019-617
التاريخ : المجال،  حاضرة الطنطان وباديتها [نص مطبوع] 
والمجتمع / تنسيق محمد سبى؛ تقديم محمد دحمان.- [طنطان] :
مركز تنمية البحث التاريخي واالجتماعي حول الصحراء، 2019.- 1

مج. (240 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2922.- ردمك 978-9920-635-00-4

طنطان - - المغرب

307.772 2019-618
كيريلي، أنخيلو

قبيلة أيث يطفت [نص مطبوع] / أنخيلو كيريلي؛ ترجمة نادية
بودرة؛ تقديم عبد المجيد عزوزي.- الرباط : دار األمان، 2019.- 1

مج. (108 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO5678.- ردمك 978-9920-645-05-8

قبيلة أيث يطفت - - جبال الريف

العلوم السياسية 320

320 2019-619
جامع، نادية

مدخل إلى علم السياسة [نص مطبوع] / جامع نادية.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (207 ص.)؛

24 سم
إق 2019MO4942.- ردمك 978-9920-38-554-1

علم السياسة

320.01 2019-620
الشداوي، عبد العالي

الفلسفة : بحث في  من الحب إلى الصداقة [نص مطبوع] 
السياسية / عبد العالي الشداوي.- فاس : مقاربات، 2019.- 1

مج. (419 ص.)؛ 24 سم.- (دراسة)
إق 2019MO4214.- ردمك 978-9920-780-63-6

العلوم السياسية - - فلسفة

320.01 2019-621
بوجداد، أحمد

/ أحمد بوجداد.- المدخل الى علم السياسة [نص مطبوع] 
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : شمس برينت) .- 1 مج. (128

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO5615.- ردمك 978-9920-38-792-7

علم السياسة

320.01 2019-622
مكيافيلي، نيكولو (1527-1469)

أحمد لطفي ترجمة  مكيافيلي؛  نيكولو   / [نص مطبوع]  األمير 
السيد.- سال : دار المعرفة والثقافة، إ.ق 2019.- 1 مج. (351

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17 سم
إق 2019MO5806.- ردمك 978-9920-636-02-5

علم السياسة - - عصر النهضة

320.011 2019-623
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السطي، محمد
: فصول من [نص مطبوع]  مصطلحات قانونية وسياسية 
Terminologie juridique et politique : = 2011 دستور
chapitres de la constitution de 2011 / السطي محمد.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (تطوان : [ريف]) .- 1 مج. (116 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2179.- ردمك 978-9920-681-00-1

السياسة - - مصطلحات - - المغرب

320.011 2019-624
بيباه، حمودي

التاريخي التشكل   : [نص مطبوع]  بالمغرب  السياسة  علم 
والمضمون اإلجتماعي / حمودي بيباه.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019
(الرباط : مطبعة دار القلم) .- 1 مج. (293 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO1986.- ردمك 978-9920-37-474-3

الفكر السياسي - - المغرب

320.014 2019-625
خطابي، محمد

قراءات في الخطاب السياسي [نص مطبوع] / محمد خطابي
و لحسن بوتكالي.- ط. 2.- أكادير : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية -
جامعة ابن زهر-أكادير، 2019.- 1 مج. (546 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO3946.- ردمك 978-9954-508-44-2 

الخطاب السياسي - - تحليل الخطاب

320.1 2019-626
الجامعي، الحسن

مقدمات  : مطبوع]  [نص  السياسة  عالم  إلى  مدخل 
ومحاضرات / الحسن الجامعي، خالد العسري.- [د.م.] : [د.ن.]،

2019 (طنجة : مطبعة سبارطيل) .- 1 مج. (216 ص.)
إق 2019MO5712.- ردمك 978-9920-38-812-2

العلوم السياسية - - فلسفة

320.108821 2019-627
الصولبي، حميد

وجهة نظر في تأويل مادة النص [نص مطبوع] : قراءة في
للدكتور الدولة اإلسالمية"  كتاب "دولة اإلسالم السياسي، وهم 
سعيد بنسعيد العلوي / حميد الصولبي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019
(مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (95 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO1927.- ردمك 978-9920-37-443-9

اإلسالم والدولة

320.150964 2019-628
توفيق، مصطفى

سقف  : وع]  مطب [نص  المغربية  ء  الصحرا قضية 
[د.ن.]،  : [د.م.]  توفيق.-  / مصطفى  الذاتي  التنازالت...الحكم 

باأللوان؛ 21 سم : غالف مزيّن  2019.- 1 مج. (107 ص.) 
إق 2019MO2806.- ردمك 978-9920-37-816-1

الحكم الذاتي

320.464 2019-629
إنفي، محمد

بين  : مطبوع]  [نص  المغرب  الديمقراطي في  االنتقال 
التناوب المغدور والتناوب المهدور / محمد إنفي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2019 (الدار البيضاء : دار النشر المغربية) .- 1 مج. (414 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO0610.- ردمك 978-9920-37-059-2

الديمقراطية - - المغرب

320.5 2019-630
مراكشي، ابراهيم

المقدمة [نص مطبوع] : االقلية المتحكمة بالمغرب / ابراهيم
مراكشي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (طنجة : سليكي اخوان) .- 1

مج. (345 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO3754.- ردمك 978-9920-720-26-7

السياسة - - المغرب

320.51 2019-631
سالوي، عبد السالم

/ مطبوع]  [نص  المتقدمة  والليبرالية  المتراجع  اليسار 
: البيضاء  (الدار  [د.ن.]، 2019   : [د.م.]  السالم.-  سالوي عبد 

.- 1 مج. (172 ص.)؛ 24 سم النورس)  مطبعة 
إق 2019MO2977.- ردمك 978-9920-37-898-7

الليبرالية

320.512 2019-632
بالمر، توم جي.

Realizing  freedom  :  = مطبوع]  [نص  الحرية  تحقيق 
Libertarian theory, history, and practice : تاريخ النظرية
التحررية وممارستها / توم جي. بالمر؛ ترجمته عن اإلنجليزية سارة
الهاجري؛ مراجعة نوح الهرموزي، رشيد أوراز، عزيز مشواط.-
الرباط : المركز العلمي العربي لألبحاث والدراسات اإلنسانية،

2019.- 1 مج. (523 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO3724.- ردمك 978-9920-38-208-3

الحرية

320.532 2019-633
-1265) بن مسعود  أحمد  بن  الرحمن  عبد  الكواكبي، 

هـ.)  1320
/ عبد طبائع اإلستبداد ومصارع اإلستعباد [نص مطبوع] 
الرحمن الكواكبي.- سال : دار المعرفة والثقافة، إ.ق 2019.- 1

مج. (336 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17 سم
إق 2019MO5814.- ردمك 978-9920-636-10-0

اإلستبداد السياسي

320.557 2019-634
العوني، عبد الحميد

في  : مطبوع]  [نص  معاوية  والملك  الحسين  اإلمام 
سوسيولوجيا الثورة العربية المضادة / عبد الحميد العوني.- فاس :
سم.-  25 ص.)؛   275) مج.   1  -.2019 عربية،  منشورات 

(35 عربية؛  (منشورات 
بيبليوغرافيا : ص. 261-275 .- إق 2019MO5537.- ردمك -978-9920

38-774-3
اإلديولوجيات اإلسالمية

320.557 2019-635
سعدي، عبد العزيز

العزيز عبد   / مطبوع]  [نص  لوجه  وجها  وتنويري  سلفي 
: [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (150 ص.) : غالف [د.م.]  سعدي.- 

مص.؛ 21 سم
إق 2019MO2573.- ردمك 978-9920-37-694-5

السلفية - - المغرب

320.6 2019-636
االئتالف المدني من أجل الجبل

الجبل لمطالب سكان  المدمجة  العمومية  السياسات 
بالسياسات العمومية [نص مطبوع] : مذكرة مطلبية : مشروع
"عدالة وإنصاف للجبل" / االئتالف المدني من أجل الجبل.- [د.م.]
: االئتالف المدني من أجل الجبل، 2019.- 1 مج. (53 ص.) :

باأللوان؛ 24 سم غالف مزيّن 
إق 2019MO0987.- ردمك 978-9920-37-167-4

السياسات العمومية

320.80964 2019-637
اليعكوبي، محمد
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تأمالت حول الديمقراطية المحلية بالمغرب [نص مطبوع] /
محمد اليعكوبي.- ط. 3 مزيدة ومحينة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.-
1 مج. (485 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (دراسات

قانونية وقضائية)
إق 2019MO1336.- ردمك 978-9920-37-272-5

الديمقراطية المحلية - - المغرب

320.946 2019-638
شهيم، يونس

النظام السياسي اإلسباني [نص مطبوع] : دراسة مقارنة /
يونس شهيم.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة وراقة بالل)

.- 1 مج. (99 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO3138.- ردمك 978-9920-37-966-3

إسبانيا - - سياسة وحكومة

320.964 2019-639
الكوهن، عبد الرحمان (1936-....)

افتتاحيات مجموعة   : مطبوع]  [نص  اإلصالح  إلى  الدعوة 
أسبوعية اإلصالح / عبد الرحمان الكوهن.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019
(مطبعة أنفوبرانت).- 1 مج. (124 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم.- (افتتاحيات أسبوعية االصالح؛ 9)
إق 2019MO1864.- ردمك 978-9920-37-418-7

اإلصالح االقتصادي - - المغرب

320.964 2019-640
طارق، حسن (1974-....)

هيئات الحكامة في الدستور [نص مطبوع] : السياق، البنيات
Les  instances  de  = طارق  حسن  ذ.   / والوظائف 
gouvernance  dans  la  constitution  :  contexte,
structures et fonctions / Hassan Tarik.- ط. 2.- الرباط :
المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، 2019.- 1 مج. (226
ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (مؤلفات وأعمال جامعية؛

(125
إق 2019MO1781.- ردمك 978-9954-626-93-1

الحكامة الترابية - - المغرب

320.973 2019-641
ناصر، حسام

مطبوع] = [نص  أوباما  باراك  إلى  كيمبل  ريتشارد  من 
From Richard Kimble to Barack Obama / حسام ناصر؛
ج. محمد منعم.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : دار السالم) .-

1 مج. (150-130 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO3049.- ردمك 978-9920-37-934-2

الواليات المتحدة األمريكية - - سياسة وحكومة

320.98 2019-642
أمريكا الالتينية [نص مطبوع] : التقرير السياسي لعام 2018 /
تنسيق محمد منجيد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (82 ص.) :

غالف مزين
إق 2019MO2211.- ردمك 978-9920-37-546-7

الوضع السياسي - - أمريكا الالتينية

320.998 2019-643
أكاديمية المملكة المغربية. دورة 45 (الرباط) (2018)

الدورة 45  : [نص مطبوع]  للتفكير  أفقا  الالتينية  أمريكا 
= 2018 أبريل   26 إلى   24 من  المغربية  المملكة  ألكاديمية 
América Latina en tanto que horizonte de reflexion
= L'amérique Latine comme horizon de pensée =
Latin America as a horizon of thought / أكاديمية المملكة
المغربية.- الرباط : أكاديمية المملكة المغربية، 2019.- 1 مج.

(101 ص.)؛ 22 سم
إق 2019MO0947.- ردمك 978-9954-556-05-4

أمريكا الالتينية - - السياسة الدولية

321 2019-644

الكط، بوسلهام
السياسة والفلسفة أية عالقة وأية عودة..!؟ [نص مطبوع]
/ بوسلهام الكط.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (151 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO0212.- ردمك 978-9954-653-11-1

السياسة - - الفلسفة

321.07 2019-645
أفالطون (427-347 ق. م)

جمهورية أفالطون [نص مطبوع] / أفالطون؛ ترجمة حنا خباز.-
سال : دار المعرفة والثقافة، 2019.- 1 مج. (554 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 17 سم
إق 2019MO5808.- ردمك 978-9920-636-04-9

الدولة المثالية - - فلسفة أفالطون

321.094 2019-646
روكبان، رشيد

الثورة ورياح التغيير [نص مطبوع] : قراءة في األبعاد النظرية
للحالة الليبية / رشيد روكبان.- ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1

مج. (59 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2019MO1755.- ردمك 978-9920-37-380-7

الثورة الليبية

322.101 2019-647
رزين، يونس

السياسي والديني في التاريخ واألصول الفكرية [نص
مطبوع] / يونس رزين؛ سلسلة بإشراف عبد اإلله بلقزيز.- الدار
البيضاء : المركز الثقافي للكتاب، 2019.- 1 مج. (383 ص.)؛ 21

سم.- (فلسفيات)
إق 2018MO3665.- ردمك 978-994-705-38-4

الفكر السياسي - - أصول وتاريخ

322.108821 2019-648
قبال، المعطي

اإلسالموفوبيا اإلسالموية،  اإلسالم،  في  قراءات 
والعلمانية [نص مطبوع] / المعطي قبال.- الدار البيضاء : ملتقى
الطرق، 2019.- 1 مج. (112 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2019MO4464.- ردمك 978-9920-769-34-1

اإلسالموفوبيا - - العلمانية

322.10882109564 2019-649
حميدان، زياد

الخطاب بين  "حماس"  اإلسالمية  المقاومة  حركة 
والسلطة [نص مطبوع] : مقاربة سوسيولوجية / زياد حميدان.-
فلسطين : مغرب مشرق للطباعة والنشر، 2019.- 1 مج. (158

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO0084.- ردمك 978-9920-36-950-3

حركة حماس - - المقاومة اإلسالمية - - علم اجتماع

322.1088210964 2019-650
حركة التوحيد واإلصالح

ميثاق حركة التوحيد واإلصالح [نص مطبوع] / حركة التوحيد
واإلصالح.- الرباط : حركة التوحيد واإلصالح، 2019.- 1 مج. (94

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO1355.- ردمك 978-9920-9607-4-8

حركة التوحيد واإلصالح

322.40964 2019-651
سعدي، محمد

: اإلحتجاجية  الهوية  ديناميات   : مطبوع]  [نص  الريف  حراك 
دراسة ميدانية / محمد سعدي.- طنجة : سليكي أخوين، 2019.- 1

مج. (308 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO5062.- ردمك 978-9920-625-26-5

حراك الريف - - المغرب
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322.44 2019-652
اإلبوركي، عمر

السلطة والمجتمع [نص مطبوع] : القائد المغربي : الجذور
واالمتدادات / عمر اإلبوركي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط :

مطبعة الرباط نت) .- 1 مج. (184 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO0434.- ردمك 978-9920-37-028-8

السلطة - - المغرب

322.44 2019-653
صبيري، عمر

جوانب من مسار الحركة اإلحتجاجية لألساتذة المتدربين
ضد المرسومين الوزاريين [نص مطبوع] : فصل التوظيف عن
التكوين وتقليص المنحة إلى النصف : فوج 2016/2015. الجزء
األول / [عمر صبيري].- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : دار

باأللوان؛ 21 سم القلم) .- 1 مج. (54 ص.) : غالف مزيّن 
إق 2019MO2246.- ردمك 978-9920-37-566-5

الحركات اإلحتجاجية - - األساتذة - - المغرب

323 2019-654
حقوق اإلنسان في ضوء صحيفة المدينة [نص مطبوع] /
: (الرباط  : [د.ن.]، 2019  الشرقاوي السموني.- [د.م.]  خالد 

.- 1 مج. (136ص.)؛ 23 سم الكرامة) 
إق 2019MO3164.- ردمك 978-9920-37-976-2

حقوق اإلنسان

323.042 2019-655
أريد أن أعرف " لفائدة المجتمع المدني [نص دليل " 
جمعية  : [د.م.]  المغرب.-  ترانسبرانسي  جمعية   / مطبوع] 
ترانسبرانسي المغرب، 2019.- 1 مج. (60 ص.) : غالف مزين؛

24 سم
إق 2019MO2698.- ردمك 978-9920-37-760-7

المجتمع المدني - - المغرب

323.071064 2019-656
البوحسيني، لطيفة

آليات مفايم،   : مطبوع]  [نص  اإلنسان  المواطنة وحقوق 
وقضايا / ذة. لطيفة البوحسيني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط
: كوثر برانت) .- 1 مج. (69 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2019MO5090.- ردمك 978-9920-38-619-7
حقوق اإلنسان - - المواطنة - - المغرب

323.072 2019-657
حقوق اإلنسان موضوعا للتفكير [نص مطبوع] / طه عبد
الرحمن، رجب شنتورك، معز خلفاوي...[وآخ.].- الرباط : مركز
مغارب للدراسات في االجتماع اإلنساني، 2019.- 1 مج. (134
ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم.- (سلسلة مغارب. كتاب؛ 3)

إق 2019MO0336.- ردمك 978-9920-9605-3-3
حقوق اإلنسان

323.0964 2019-658
الجباري الكرفطي، إسماعيل

العدالة االنتقالية [نص مطبوع] : السياسة، الصراع، اإلنصاف /
إسماعيل الجباري الكرفطي.- طنجة : سليكي أخوين، 2019.- 1

مج. (413 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO4598.- ردمك 978-9920-720-38-0

العدالة اإلنتقالية - - المغرب

323.0964 2019-659
بنيوب، أحمد شوقي (1957-....)

تقرير حول منجز من توصيات هيئة اإلنصاف والمصالحة
[نص مطبوع] / أحمد شوقي بنيوب.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (دار
النشر المغربية).- 1 مج. (126 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2019MO6120.- ردمك 978-9920-38-925-9

هيئة اإلنصاف والمصالحة - - توصيات

323.0964 2019-660
[نص بالمغرب  اإلنسان  لحقوق  االجتماعية  التمثالت 
مطبوع] : دراسة استكشافية / إعداد هشام ايت منصور، يونس
2019 اإلنسان،  لحقوق  المغربية  الجمعية   : الرباط  بنمورو.- 
(مطابع الرباط نت).- 1 مج. (77 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2019MO2089.- ردمك 978-9954-591-22-2

حقوق اإلنسان - - المغرب

323.164 2019-661
بنعياش، رشيد

إضاءات حول حقوق االنسان [نص مطبوع] / الدكتور رشيد
القلم للطباعة والنشر، 2019.- 1 مج. : دار  الرباط  بنعياش.- 

باأللوان؛ 24 سم (163 ص.) : غالف مزيّن 
إق 2019MO1577.- ردمك 978-9920-738-35-4

حقوق اإلنسان - - المغرب

323.34 2019-662
المغرب. وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمية

اإلجتماعية
العامة للخدمات  الولوج  اإلجتماعية،  الحماية  نظم 
والبنيات المستدامة من أجل المساواة بين الجنسين
المملكة تقرير   : مطبوع]  [نص  والفتيات  النساء  وتمكين 
المغربية : مارس 2019 / وزارة األسرة والتضامن والمساواة
والتنمية اإلجتماعية.- الرباط : وزارة األسرة والتضامن والمساواة
مزيّن : غالف  (98 ص.)  مج.   1 اإلجتماعية، 2019.-  والتنمية 

باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO1565.- ردمك 978-9920-9782-2-4

الحماية اإلجتماعية - - النساء - - المغرب

323.420964 2019-663
بيباه، حمودي

المبدأ إلى  التاريخية  الفكرة  من   : مطبوع]  [نص  المساواة 
الدستوري / حمودي بيباه.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : دار

األمان) .- 1 مج. (158 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2590.- ردمك 978-9920-37-702-7

المساواة - - الدستور المغربي

324 2019-664
أقنوش، زكرياء

أنماط االقتراع والنسق السياسي [نص مطبوع] / زكرياء
أقنوش.- [د.م.] : فكر، 2019 (الرباط : دار أبي رقراق) .- 1 مج.

(222 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (دراسة وأبحاث)
إق 2019MO2951.- ردمك 978-9920-9870-2-8

االقتراع - - سياسة

324.2089933064 2019-665
بوشطارت، عبد الله

األمازيغية والحزب [نص مطبوع] : دراسات سياسية، قانونية
ووثائق حول المنع / عبد الله بوشطارت.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019
(الرباط : مطبعة دار السالم) .- 1 مج. (306 ص.) : غالف مزين؛

24 سم
بيبليوغرافيا : ص. 302-306 .- إق 2019MO0173.- ردمك -978-9920

36-976-3
األمازيغية - - األحزاب - - المغرب

324.217 2019-666
األزهر، عالل (1944-....)

تاريخ أزمة اليسار المغربي [نص مطبوع] / عالل األزهر.-
مراكش : مؤسسة آفاق، 2019.- 1 مج. (144 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم.- (دراسات فكرية)
إق 2019MO0140.- ردمك 978-9920-756-07-5

األحزاب السياسية اليسارية

324.23 2019-667
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المغرب. حزب العدالة والتنمية
الحوار الداخلي لحزب العدالة والتنمية 2018-2019 [نص
مطبوع] : خالصات وتوصيات / حزب العدالة والتنمية.- الرباط :
حزب العدالة والتنمية، 2019 (مطبعة لينا).- 1 مج. (61 ص.)؛ 21

سم
إق 2019MO4728.- ردمك 978-9920-9343-1-2

حزب العدالة والتنمية - - المخطط السياسي - - المغرب

324.264 2019-668
مسار الثقة [نص مطبوع] : مساهمة في بناء نموذج تنموي جديد
/ التجمع الوطني لألحرار.- [د.م.] : التجمع الوطني لألحرار، إق

2019.- 1 مج. (173 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO6465 $z 2019MO1618.- ردمك -978-9920-32-110

5 $z 978-9920-9946-0-6
األحزاب السياسية - - المغرب

324.264013 2019-669
بوخريص، فوزي

: مطبوع]  [نص  السياسية  األحزاب  سوسيولوجيا  في 
األحزاب السياسية بالمغرب بين التنمية المحلية والتنمية السياسية
/ فوزي بوخريص، مليكة موحتى.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط
: مطبعة الرباط نت) .- 1 مج. (136 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
بيبليوغرافيا : ص. 131-133 .- إق 2019MO0062.- ردمك -978-9954

721-20-9
األحزاب السياسية

324.60964 2019-670
لزرق، رشيد

: مساهمة في [نص مطبوع]  بالمغرب  المسألة االنتخابية 
: الرباط  لزرق.-  رشيد   / االنتخابية  لألنظمة  مقارنة  دراسة 
منشورات فكر، 2019.- 1 مج. (270 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2019MO5575.- ردمك 978-9920-9870-5-9

األنظمة االنتخابية - - مقارنة

325.1 2019-671
مجلس الجالية المغربية بالخارج. الرباط

: الرباط  : مسارات.-  [نص مطبوع]  بالخليج  وجوه مغربية 
مجلس الجالية المغربية بالخارج، 2019.- 1 مج. (431 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO0291.- ردمك 978-9954-669-44-0

الجالية المغربية - - الخليج

327 2019-672
الحلوي، تورية

مدخل إلى علم العالقات الدولية [نص مطبوع] / إعداد تورية
الحلوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (أكادير : مطبعة المنار 2) .- 1

مج. (192 ص.)؛ 21 سم
إق 2019MO5096.- ردمك 978-9920-38-623-4

العالقات الدولية

327 2019-673
كجي، حسنة

العالقات الدولية [نص مطبوع] : األسس المفاهيمية والفكرية،
الفاعلون والتفاعالت / الدكتورة حسنة كجي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2019 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (222

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4872.- ردمك 978-9920-38-534-3

العالقات الدولية

327.101 2019-674
العثماني، اسعيدة

مداخل أساسية لدراسة العالقات الدولية [نص مطبوع] /
اسعيدة العثماني.- طنجة : سليكي أخوين، 2019.- 1 مج. (211

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2019MO5553.- ردمك 978-9920-625-31-9
العالقات الدولية - - المجتمع الدولي

327.101 2019-675
المكليف، محمد

مدخل لدراسة العالقات الدولية [نص مطبوع] : النظريات ـ
الفاعلون ـ التفاعالت / المكليف محمد.- ط. 3.- [د.م.] : [د.ن.]،
2019 (الرباط : دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع) .- 1 مج.

(213 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO4325.- ردمك 978-9920-38-380-6

العالقات الدولية

327.101 2019-676
النشاط، صالح

محاضرات في المدخل الى دراسة العالقات الدولية [نص
مطبوع] / صالح النشاط.- سال : شمس برينت، 2019.- 1 مج.

(98 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4991.- ردمك 978-9920-38-571-8

العالقات الدولية - - محاضرات

327.101 2019-677
مبارك، هيا

الدولية [نص محاضرات في مادة مدخل إلى العالقات 
مطبوع] / هيا مبارك.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (أكادير : مطبعة

قرطبة) .- 1 مج. (92 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO6015.- ردمك 978-9920-32-399-4

العالقات الدولية

327.160956 2019-678
طه، عبد الرحمن (1944-....)

ثغور المرابطة [نص مطبوع] : مقاربة ائتمانية لصراعات األمة
مغارب مركز   : الرباط   -.2 ط.  الرحمن.-  عبد  طه   / الحالية 
أمين : مطبعة  (سال  اإلنساني، 2019  االجتماع  للدراسات في 
باأللوان؛ 24 سم مزيّن  : غالف  .- 1 مج. (252 ص.)  كراف) 
-.2018MO6029 $z 2018MO4605 ببليوغرافيا ص. 247-252 .- إق

ردمك 978-9920-9605-6-4
النزاع العربي اإلسرائيلي - - تاريخ

327.17 2019-679
اكحل العيون، أنيسة

/ العالم المعاصر [نص مطبوع]  األمن رهانات وتحديات 
الوطنية، والوراقة  المطبعة   : مراكش  العيون.-  اكحل  أنيسة 
سم  24 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (291 ص.)  مج.   1  -.2019

إق 2019MO3323.- ردمك 978-9920-38-032-4
األمن

327.172 2019-680
اكحل العيون، أنيسة

األمن [نص مطبوع] : من الجماعي إلى اإلجتماعي، أي انحراف
2019 [د.ن.]،   : [د.م.]  العيون.-  اكحل  أنيسة   / العالم؟  في 
(مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (323 ص.)؛ 24

سم
إق 2019MO3334.- ردمك 978-9920-38-035-5

السلم

327.2 2019-681
النادي الدبلوماسي المغربي

-.annuaire = دليل [نص مطبوع] / النادي الدبلوماسي المغربي
النادي الدبلوماسي المغربي، 2019.- 1 مج. ط. 7.- الرباط : 

(86, 232 ص.)؛ 21 سم
إق 2019MO4835.- ردمك 978-9920-38-519-0

الدبلوماسية - - المغرب

327.56 2019-682
ويحمان، أحمد (1960-....)
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بيبيو!!! [نص مطبوع] : الخراب على الباب / أحمد ويحمان.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : شمس برينت) .- 1 مج. (328

ص.)؛ 21 سم
إق 2019MO2473.- ردمك 978-9920-37-646-4

مناهضة التطبيع - - المغرب

327.564064 2019-683
دور المغاربيين في دعم نضاالت فلسطين [نص مطبوع] :
يوليوز الرباط، 10-9  الفلسطينية،   - المغاربية  الفكرية  الندوة 
2018 / مجموعة أساتذة وباحثين ومؤرخين ودبلوماسيين.- الرباط
التحرير، المقاومين وأعضاء جيش  لقدماء  السامية  المندوبية   :

باأللوان؛ 24 سم : غالف مزيّن  2019.- 1 مج. (388 ص.) 
إق 2019MO5693.- ردمك 978-9920-658-17-1

النضال المغاربي - - القضية الفلسطينية

327.640469 2019-684
وذاكرة مشترك  تاريخ   : مطبوع]  [نص  والبرتغال  المغرب 
متقاطعة / مجموعة من المؤلفين؛ إعداد وتنسيق أنس الفياللي.-
جيش وأعضاء  المقاومين  لقدماء  السامية  المندوبية   : الرباط 
باأللوان مزيّن  غالف   : (560 ص.)  مج.   1 التحرير، 2019.- 

إق 2019MO5739.- ردمك 978-9920-658-18-8
العالقات الخارجية

327.640492 2019-685
أمزيان، محمد (1959-....)

ديبلوماسية البارود [نص مطبوع] : دراسات في تاريخ العالقات
المغربية الهولندية (1610/1810) / محمد أمزيان.- تطوان : باب
الحكمة، 2019.- 1 مج. (285 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2019MO3053.- ردمك 978-9954-568-98-9

المغرب - - عالقات خارجية - - هولندا

327.640561 2019-686
الندوة الفكرية [نص مطبوع] : المغرب وتركيا، 500 سنة من
ومؤرخين وباحثين  أساتذة  مجموعة   / المشتركة  الذاكرة 
المقاومين لقدماء  السامية  المندوبية   : الرباط  ودبلوماسيين.- 
.- 1 مج. : اصكوم)  (القنيطرة  التحرير، 2019  وأعضاء جيش 

(213 ص.)؛ 22 سم
إق 2019MO5692.- ردمك 978-9920-658-16-4

السياسة الخارجية - - المغرب - - تركيا

327.64065 2019-687
بنعلي، محمد بوزيان (1954-....)

وجدة عاصمة الثورة الجزائرية [نص مطبوع] / محمد بوزيان
بنعلي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (وجدة : مطبعة الجسور) .- 1 مج.
(337 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة تراث فجيج؛

(18
إق 2019MO5920.- ردمك 978-9920-9657-2-9

وجدة - - الثورة الجزائرية

327.64065 2019-688
دكار، الطيب

Maroc - Algérie : La = [نص مطبوع] المغرب ـ الجزائر
دكار.- الطيب   / المتبادل  الحذر   :  méfiance  réciproque
[الرباط] : [نداكوم]، 2019.- 1 مج. (265 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 22 سم
إق 2019MO2389.- ردمك 978-9954-593-56-1

المغرب - - الجزائر - - العالقات الدولية

328 2019-689
المغرب. مجلس النواب

الدورات الوطنية لبرلمان الطفل [نص مطبوع] : المداوالت
الكاملة : 2016-2021 / مجلس النواب.- الرباط : مجلس النواب،
2019.- 1 مج. (216 ص.)؛ 24 سم.- (منشورات مجلس النواب؛

(44

إق 2019MO5510.- ردمك 978-9954-745-25-0
حقوق الطفل - - قوانين وتشريعات - - المغرب

328.3 2019-690
المملكة المغربية. مجلس النواب

مجلس النواب [نص مطبوع] : عشرون سنة من الدبلوماسية
النواب.- التشريعية 2016ـ2021 / مجلس  الوالية   : البرلمانية 
الرباط : مجلس النواب، 2019.- 1 مج. (204 ص.).- (منشورات

مجلس النواب؛ 40)
إق 2019MO4657.- ردمك 978-9954-745-24-3

مجلس النواب

328.64 2019-691
أعلوالل، بلعيد

السنتين  : مطبوع]  [نص  برلماني  لنائب  الثالثة  الحصيلة 
التشريعيتين الرابعة والخامسة 10 أكتوبر 2014 إلى غشت 2016
: الوالية التشريعية التاسعة 2016/2011 / بلعيد أعلوالل.- [د.م.]
: حزب العدالة والتنمية، 2019 (قلعة السراغنة : مطبعة صبحي)

.- 1 مج. (184 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2147.- ردمك 978-9920-37-516-0

البرلمان - - العمل السياسي

328.64 2019-692
العسري، خالد

في االنتخابية  التمثيلية  أزمة   : مطبوع]  [نص  السلطة  تحت 
المغرب / خالد العسري؛ تقديم إدريس مقبول.- الدار البيضاء :

أفريقيا الشرق، 2019.- 1 مج. (382 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO0108.- ردمك 978-9920-737-18-0

االنتخابات - - المغرب

328.64 2019-693
مركز الدراسات والبحوث في الشؤون البرلمانية

الحصيلة التشريعية والرقابية في خدمة أهداف التنمية
/ التشريعية 2018/2017  السنة   : المستدامة [نص مطبوع] 
إعداد مركز الدراسات والبحوث في الشؤون البرلمانية.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (دار أبي رقراق للطباعة والنشر).- 1 مج. (248

ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2019MO2655.- ردمك 978-9920-9783-2-3

البرلمان - - العمل السياسي

328.6401 2019-694
المغرب. مجلس النواب

حصيلة أشغال مجلس النواب برسم السنة التشريعية
2018-2019 [نص مطبوع] : الوالية التشريعية 2021-2016 /
مجلس النواب.- الرباط : منشورات مجلس النواب، 2019 (دار
أبي رقراق للطباعة والنشر).- 1 مج. (484 ص.) : غالف مزين؛

24 سم.- (منشورات مجلس النواب؛ 43)
إق 2019MO4551.- ردمك 978-9954-745-23-6

البرلمان - - المغرب

328.6401 2019-695
المغرب. مجلس النواب

حصيلة أشغال مجلس النواب برسم النصف األول من
الوالية التشريعية 2016-2021 [نص مطبوع]. ج.1، اإلنتاج
التشريعي ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية /
مجلس النواب.- الرباط : منشورات مجلس النواب، 2019.- 1
(منشورات مجلس مزين؛ 23 سم.-  : غالف  (571 ص.)  مج. 

النواب)
إق 2019MO1088.- ردمك 978-9954-745-13-7

البرلمان - - المغرب

328.6401 2019-696
المغرب. مجلس النواب
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مناقشة مشروعي القانونين التظيميين [نص مطبوع] :
الرسمي الطابع  تفعيل  مراحل  بتحديد  المتعلق   26.16 رقم 
لألمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجاالت الحياة
الوطني بالمجلس  المتعلق  : رقم 04.16  األولوية  العامة ذات 
/  2021-2016 التشريعية  الوالية   : المغربية  والثقافة  للغات 
مجلس النواب.- الرباط : منشورات مجلس النواب، 2019 (دار
أبي رقراق للطباعة والنشر).- 1 مج. (315 ص.) : غالف مزين؛

24 سم.- (منشورات مجلس النواب؛ 42)
إق 2019MO4490.- ردمك 978-9954-745-20-5

البرلمان - - المغرب

328.6404 2019-697
المغرب. مجلس النواب

مناقشة حصيلة تنفيذ البرنامج الحكومي برسم النصف
بمجلس  2021-2016 التشريعية  الوالية  من  األول 
منشورات  : الرباط  النواب.-  / مجلس  [نص مطبوع]  النواب 
مجلس النواب، 2019.- 1 مج. (258 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم.- (منشورات مجلس النواب؛ 38)
إق 2019MO4483.- ردمك 978-9954-745-17-5

البرلمان - - المغرب

علم االقتصاد 330

330 2019-698
البركاوي، إدريس

/ مطبوع]  [نص  والتدبير  االقتصاد  لدراسة علوم  مدخل 
: (اكادير  [د.ن.]، 2019   : [د.م.]   -.2 إدريس.- ط.  البركاوي 

(139 ص.)؛ 24 سم مج.   1  -. قرطبة) 
إق 2018MO4868.- ردمك 978-9954-735-56-5

علم اإلقتصاد - - علم التدبير

330 2019-699
واإلجتماعي اإلقتصادي  المجلس  المغربية.  المملكة 

والبيئي
التقرير السنوي 2018 [نص مطبوع] / المجلس اإلقتصادي
واإلجتماعي والبيئي.- الرباط : المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي

والبيئي، 2019.- 1 مج. (193 ص.)
إق 2019MO4108.- ردمك 978-9920-38-303-5

الوضعية اإلقتصادية

330.1 2019-700
الرومي، وليد عبد الرحمن

وليد عبد  / [نص مطبوع]  السياسي  مبادئ علم االقتصاد 
الرحمن الرومي.- الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة، 2019.-

1مج. (318 ص.)؛ 22 سم
إق 1996MO0246.- ردمك 978-9920-761-10-9

االقتصاد السياسي - - المغرب

330.122 2019-701
باتلر، إيمون

الرأسمالية [نص مطبوع] : كتاب تمهيدي / إيمون باتلر؛ ترجمة
علي الحارس, مراجعة نوح الهرموزي.- الرباط : المركز العلمي
العربي لألبحاث والدراسات اإلنسانية، 2019.- 1 مج. (131 ص.)؛

24 سم
إق 2019MO3866.- ردمك 978-9920-38-250-2

الرأسمالية

330.122 2019-702
سنودون، كريستوفر

Selfishness, = [نص مطبوع] األنانية والطمع والرأسمالية
Greed and Capitalism : Debunking Myths about the
free Market / كريستوفر سنودون؛ ترجمه عن اإلنجليزية علي
الحارس؛ مراجعة رشيد أوراز، عزيز مشواط.- الرباط : المركز
اإلنسانية، 2019.- 1 مج. للدراسات واألبحاث  العربي  العلمي 

باأللوان؛ 21 سم : غالف مزيّن  (164 ص.) 
إق 2019MO3865.- ردمك 978-9920-38-249-6

الرأسمالية

330.964 2019-703
لقماني. امحمد

[نص جديد  تنموي  نموذج  أجل  من  سياسية  مقدمات 
مطبوع] : مقاالت في الماكرو بوليتيك / امحمد لقماني.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة سايس) .- 1 مج. (109 ص.)؛ 24

سم
إق 2019MO5927.- ردمك 978-9920-38-866-5

النموذج التنموي - - المغرب

330.96409 2019-704
العمراني، نزهة

اإلقتصاد في  ودورها  "إكودار"  التاريخية  الحصون 
: العمراني.- [د.م.]  القومي المغربي [نص مطبوع] / نزهة 
نزهة العمراني، 2019 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .-

1 مج. (109 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO0231.- ردمك 978-9920-36-988-6

اإلقتصاد القومي - - جنوب المغرب

331.631064044 2019-705
أوعمو، خالد

خالد  / رونو  عمالة  أنموذج   : مطبوع]  [نص  العالم  مغاربة 
أوعسو.- الرباط : مجلس الجالية المغربية بالخارج، 2019.- 1

مج. (168 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO0290.- ردمك 978-9954-669-43-3

مغاربة العالم

331.88 2019-706
المغرب. رابطة النقابات الحرة. لجنة العالقات الدولية

والتواصل
أي نقابة ألي حقوق؟ [نص مطبوع] : ملخص أشغال الندوة
العلمية األولى لرابطة النقابات الحرة / كتاب جماعي من تنسيق
محمد محجوبي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (القنيطرة : مريزيق
باأللوان؛ 20 سم للطباعة) .- 1 مج. (60 ص.) : غالف مزيّن 

إق 2019MO1673.- ردمك 978-9920-37-348-7
النقابات - - المغرب

331.88 2019-707
توفيق، مصطفى

المغاربة الصحافيين  لنقابة  المجيد  النضال  محطات 
المنضوية تحت لواء االتحاد المغربي للشغل [نص مطبوع]
/ مصطفى توفيق.- [الرباط] : االتحاد المغربي للشغل، 2019

(الدار البيضاء.- 1 مج. (104 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO5872.- ردمك 978-9920-36-896-4

العمل النقابي - - المغرب

332.135 2019-708
توسان، إيريك

طغيان البنك العالمي : األجندة الخفية إلجماع واشنطن [نص
مطبوع] / إيريك توسان؛ أطاك المغرب.- الرباط : أطاك المغرب،

2019.- 1 مج. (325 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO0168.- ردمك 978-9920-9547-3-0

البنك العالمي

332.2 2019-709
الكتامي، عبد الرحيم
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األسواق المالية [نص مطبوع] : األسس واألدوات / عبد الرحيم
الكتامي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة أنفو برنت) .- 1

مج. (172 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2990.- ردمك 978-9920-37-906-9

األسواق المالية

332.632 2019-710
البدوي، سعاد

الصكوك المالية وفق الرؤية الشرعية من خالل قانون
33.06 ودورها في تحقيق التنمية [نص مطبوع] : دراسة
مقارنة / سعاد البدوي؛ عمر الكتاني, عبد اللطيف البغيل.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (فاس : آنفو-برانت) .- 1 مج. (432 ص.)؛ 24 سم

إق 2019MO2942.- ردمك 978-9920-791-07-6
الصكوك المالية

332.6730961 2019-711
الدبلوماسية االقتصادية ومناخ االستثمار [نص مطبوع] =
La  d ip l omat ie  économique  e t  l e  c l imat
d'investissement / مؤلف جماعي؛ إشراف وتنسيق د. إدريس
لكريني، د. الحسين شكراني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (مراكش :
المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (207-143 ص.) : غالف

مص.؛ 24 سم
إق 2019MO1956.- ردمك 978-9920-37-465-1

االقتصاد

333.53 2019-712
خنجري، سليمان

اإليجار المنتهي بالتمليك وأحكامه الفقهية [نص مطبوع] /
سليمان خنجري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (فاس : آنفو-برانت) .-

1 مج. (133 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO0845.- ردمك 978-9920-37-118-6

اإليجار

333.7 2019-713
التشخيص،  : مطبوع]  [نص  بالمغرب  الطبيعية  الموارد 
Les Ressources naturelles au = اإلستغالل وآليات الحماية
Maroc  :  diagnostic,  exploitation  et  outils  de
فريد رحموني، محمد التنسيق  / مؤلف جماعي؛   protection
لألجيال المغربي  المرصد   : [د.م.]  الحسين شكراني.-  لعوان، 
المقبلة، 2019 (مطبعة قرطبة).- 1 مج. (146، 143 ص.)؛ 24

سم
إق 2019MO4568.- ردمك 978-9920-38-458-2

الموارد الطبيعية

333.70964 2019-714
قضايا جغرافية في تدبير الموارد وإعادة تشكيل المجال
[نص مطبوع] : أعمال األيام الدراسية الثالثة المنظمة من طرف
الطلبة الباحثين بالتكوين في الدكتوراه : بالجديدة يومي 4 و5 ماي
Réflexions géographiques sur la gestion des = 2018
ressources et recomposition de l'espace : Actes des
1ère  journées  d'études  organisées  par  les
doctorants de la formation doctorale : El Jadida, 15
للنشر حسناء شهيد.- واإلعداد  التنسيق   /  et  16 mai  2015
الجديدة : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالجديدة، 2019.- 1 مج.

(519-54 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO6070.- ردمك 978-9920-687-03-4

قضايا جغرافية - - إعادة تشكيل المجال

333.71509568 2019-715
الدوحاني، حاتم بن سالم بن سليمان

الواقع بين  عمان  سلطنة  في  المستدامة  التنمية 
والمأول [نص مطبوع] / حاتم بن سالم بن سليمان الدوحاني.-
وجدة : مكتبة الطالب، 2019.- 1 مج. (76 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم

إق 2019MO2226.- ردمك 978-9954-9749-3-3
التنمية المستدامة - - سلطنة عمان

333.79 2019-716
الغالي، لحسن

خطوط من الفحم 1997 [نص مطبوع] : بداية نهاية أسطورة
الفحم جرادة : وثائق و مراسالت صحفية / لحسن الغالي.- [د.م.]

: [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (428 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO0063.- ردمك 978-9920-36-940-4

جرادة - - الفحم الحجري

333.910096432 2019-717
الرامي، خالد

تدبير الموارد المائية بمدينة تطوان [نص مطبوع] : من
خالل وثائق حبسية وعائلية ومخزنية، 1065-1386 هـ، 1655-
والشؤون األوقاف  وزارة   : الرباط  الرامي.-  خالد   / م   1966

24 سم (460 ص.)؛  مج.   1  -.2019 اإلسالمية، 
إق 2019MO1828.- ردمك 978-9920-770-08-8

مصادر المياه

334 2019-718
المقاولة الذاتية [نص مطبوع] : رافعة للتنمية وإدماج القطاع
غير المنظم : إحالة ذاتية رقم 2016/27 / المجلس االقتصادي
Conseil économique, sociale et= / واالجتماعي والبيئي
environnemental  =  L'auto-entreprise,  levier  de
développement  et  d' intégration  du  secteur
informel.- الرباط : المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي،

2019.- 1 مج. (101-119 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO3366.- ردمك 978-9920-9621-8-6

المقاولة الذاتية - - المغرب

334.0964 2019-719
االقتصاد االجتماعي والتضامني والحكامة الترابية [نص
L'économie = مطبوع] : القرب رهان تنموي ومدخل للحكامة
sociale et solidaire et la gouvernance territoriale : La
proximité un pari de développement et un prétude
de gouvernance / التنسيق العلمي للكتاب عبد الرحيم فراح،
: [د.ن.]، الكتمور... وآخروون..- [د.م.]  محمد موساوي،حسن 
2019 (سيدي سليمان : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (96-356

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO0613.- ردمك 978-9920-37-061-5

االقتصاد االجتماعي والتضامني - - المغرب

336.205 2019-720
السوني، المنتصر

الدستور المالي والنموذج الدبيري الجديد بالمغرب [نص
مطبوع] / المنتصر السوني؛ المراجعة اللغوية عز الدين نونسي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الدار البيضاء : النجاح الجديدة) .- 1 مج.

(471 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO5618.- ردمك 978-9920-9396-0-7

الدستور المالي - - قانون - - المغرب

336.34 2019-721
توسان، إريك

نظام الديون [نص مطبوع] : تاريخ الديون السيادية والتبرؤ منها
/ إريك توسان؛ ترجمة جمعية أطاك المغرب.- [د.م.] : [د.ن.]،

2019.- 1 مج. (258 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO5881.- ردمك 978-9920-9547-5-4

الديون العمومية

337.1 2019-722
Post-mondialisation : ثم ماذا بعد العولمة؟ [نص مطبوع]؛
بنعبدالوي.- quelles perspectives ? / أعده للنشر المختار 
[أصيلة] : مؤسسة منتدى أصيلة، 2019 (سال : مطبعة التومي) .-

1 مج. (42-45 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
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