
106

إق 2019MO2442.- ردمك 978-9954-641-42-2
العولمة - - آفاق - - القرن 21

337.16 2019-723
بنعبدالوي، المختار

= مطبوع]  [نص  ؟  العطب  أين  اإلفريقي  اإلندماج 
I n t é g r a t i o n  e n  A f r i q u e  :  c o n s e n s u s  e t
بنعبدالوي.- المختار  للنشر  أعده   /  ?  dysfonctionnement
[أصيلة] : مؤسسة منتدى أصيلة، 2019 (سال : مطبعة التومي) .-

1 مج. (50 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2444.- ردمك 978-9954-641-44-6

الإلتحاد اإلفريقي - - تعاون

337.61067 2019-724
الدبلوماسية االقتصادية واألمنية للدول المغاربية تجاه
الندوة أشغال   : مطبوع]  [نص  الصحراء  جنوب  إفريقيا 
La  diplomatie  économique  et  = العاشرة  المغاربية 
securitaire subsaharienne des pays du Maghreb :
إشراف تحت   /  Actes  du  Xe  colloque  maghrebien
األستاذين عبد الله إدريسي، محمد زروالي.- وجدة : منشورات
القانونية واالقتصادية واالجتماعية، 2019 (وجدة : العلوم  كلية 
مطبعة جسور) .- 1 مج. (160-333 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم

إق 2019MO2083.- ردمك 978-9920-37-497-2
الدبلوماسية االقتصادية - - المغرب - - إفريقيا

338.10964 2019-725
الفالحة في تاريخ المغرب [نص مطبوع] : أعمال ندوة وطنية
تكريما لألستاذ الدكتور أحمد مزيان؛ تنسيق ذ. محمد اليزيدي.-
الرباط : الجمعية المغربية للبحث التاريخي، 2019.- 1 مج. (263

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO0452.- ردمك 978-9920-9509-3-0

الفالحة - - تاريخ - - المغرب

338.19 2019-726
اكحل العيون، أنيسة

عالم في  الغذائي-البيئي-اإلنساني   : مطبوع]  [نص  األمن 
المفارقات. 2 / أنيسة اكحل العيون.- مراكش : المطبعة والوراقة
الوطنية، 2019.- 1 مج. (270 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2019MO3335.- ردمك 978-9920-38-036-2

األمن

338.191 2019-727
موسم أصيلة الثقافي الدولي (40؛ أصيلة)

الممكنات  : مطبوع]  [نص  الراهن  العربي  الوضع  مأزق 
واآلفاق / موسم أصيلة الثقافي الدولي؛ إعداد المختار بنعبدالوي.-
أصيلة : مؤسسة منتدى أصيلة، 2019 (الرباط : مطبعة أدامس)

.- 1 مج. (166 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO2443.- ردمك 978-9954-641-43-9

الدول العربية

338.19164 2019-728
جمعية تضريب المعامالت للفعل المواطني

دفاعا عن السيادة الغذائية بالمغرب [نص مطبوع] : دراسة
ميدانية حول السياسة الفالحية ونهب الموارد / جمعية تضريب
المعامالت للفعل المواطني؛ تنسيق أزيكي عمر.- الرباط : جمعية
أطاك المغرب، 2019.- 1 مج. (981 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2019MO3451.- ردمك 978-9920-38-077-5

السيادة الغذائية - - السياسة الفالحية - - المغرب

338.6048 2019-729
ساالن، باسكال

Concurrence = [نص مطبوع] المنافسة وحرية المبادالت
ترجمة محمد باسكال ساالن؛   /  et  liberté des échanges
تملدو؛ مراجعة عزيز مشواط.- الرباط : المركز العلمي العربي
للدراسات واألبحاث اإلنسانية، 2019.- 1 مج. (198 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO3687.- ردمك 978-9920-38-193-2

حرية المبادالت - - المنافسة

338.9 2019-730
المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

النموذج التنموي الجديد للمغرب [نص مطبوع] : مساهمة
االقتصادي المجلس   / والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس 
واالجتماعي والبيئي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (981 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO6373.- ردمك 978-9954-635-38-4

النموذج التنموي - - المغرب

338.9 2019-731
حداد، لحسن

جدلية السياسي والتنموي في المغرب : نحو عقد اجتماعي
جديد [نص مطبوع] / لحسن حداد.- الدار البيضاء : ملتقى الطرق،

2019.- 1 مج. (202 ص.) : غالف مص.؛ 21 سم
إق 2019MO0651.- ردمك 978-9920-753-04-3

التنمية

338.9 2019-732
20 سنة من المنجزات [نص مطبوع] : في ظل العهد الجديد
لجاللة الملك محمد السادس نصره الله خدمة ألسرة المقاومة
وجيش التحرير.- [د.م.] : المندوبية السامية لقدماء المقاومين
وأعضاء جيش التحرير، 2019.- 1 مج. (215 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO3983.- ردمك 978-9954-675-71-7

منجزات - - المقاومة - - جيش التحرير

338.95353 2019-733
الدوحاني، حاتم بن سالم بن سليمان

عمان سلطنة  ورؤية  بالدقم  االقتصادية  المنطقة 
المستقبلية للتنمية [نص مطبوع] / حاثم بن سالم بن سليمان
الدوحاني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (وجدة : مكتبة الطالب) .- 1

مج. (76 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO1474.- ردمك 978-9920-37-303-6

المنطقة االقتصادية

338.964 2019-734
الوزاني الشاهدي، لبنى

الذكاء الترابي [نص مطبوع] : رافعة للتنمية الجهوية / لبنى
الوزاني الشاهدي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (180 ص.)؛

24 سم
إق 2019MO0215.- ردمك 978-9920-9835-0-1

التنمية الجهوية - - المغرب

338.964 2019-735
زهرو، رضوان (1965-....)

/ مطبوع]  [نص  جديد  تعاقد  أجل  من  التنموي  نموذجنا 
رضوان زهرو.- الدار البيضاء : منشورات مسالك، 2019.- 1 مج.

(233 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
978-9920-36-987-X 2019.- ردمكMO0278 إق

التنمية االقتصادية - - المغرب

القانون 340

340 2019-736
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الشامخي، يونس
المختصر في اللغة والمصطلحات القانونية [نص مطبوع] :
الكرامة،  : الرباط  الزاهي.-  محمد  الشامخي,  يونس   / قصص 

(149 ص.)؛ 22 سم مج.   1  -.2019
إق 2019MO1872.- ردمك 978-9954-654-03-3

القصة العربية

340 2019-737
محروك، محمد

المختصر في مناهج العلوم القانونية [نص مطبوع] / محمد
محروك.- مراكش : مكتبة المعرفة، 2019.- 1 مج. (108 ص.)؛

21 سم
إق 2019MO5342.- ردمك 978-9920-9998-6-1

العلوم القانونية

340.02364 2019-738
بلهاشمي التسولي، محمد (1938-....)

موسوعة المحامي [نص مطبوع] : مائة عام ونيف من المحاماة
بالمغرب، تشريعا وفقها وقضاء، 1913-2019 / محمد بلهاشمي
التسولي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (مراكش : المطبعة والوراقة
الوطنية) .- 3 مج. : غالف مزين؛ 24 سم.- (القانون في خدمة

المجتمع)
بيبليوغرافيا : مج. 2-ج. 1 : ص. 645-649 .- إق 2019MO0966.- ردمك

978-9920-9892-0-6
المحاماة - - المغرب

340.03 2019-739
البركاوي، ادريس

الوجيز في المصطلحات القانونية [نص مطبوع] / ادريس
البركاوي.- أكادير : دار العرفان، 2019.- 1 مج. (123 ص.)؛ 21

سم
إق 2019MO2410.- ردمك 978-9954-735-85-5

قانون - - مصطلحات

340.03 2019-740
العزوزي اإلدريسي، هشام

Terminologie  = مطبوع]  [نص  القانونية  المصطلحات 
juridique / هشام العزوزي اإلدريسي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019
مزيّن غالف   : (151 ص.)  مج.   1  -. ريف)  طباعة   : (تطوان 

سم  24 باأللوان؛ 
إق 2019MO2392.- ردمك 978-9920-681-01-8

المصطلحات القانونية

340.072 2019-741
شكرة، الحاج

و القانونية  العلوم  مناهج  دراسة  في  المختصر 
[د.ن.]،  : [د.م.]  الحاج شكرة.-   / [نص مطبوع]  اإلجتماعية 
2019 (سال : دعاية) .- 1 مج. (175 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2019MO4688.- ردمك 978-9920-38-486-5

العلوم القانونية - - العلوم اإلجتماعية

340.072 2019-742
مبارك، هيا

محاضرات في مناهج العلوم القانونية واإلجتماعية [نص
مطبوع] / هيا مبارك.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (أكادير : مطبعة

قرطبة) .- 1 مج. (113 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO5073 $z 2018MO6010.- ردمك -978-9954-735-63
3

العلوم القانونية واإلجتماعية - - مناهج البحث

340.1 2019-743
خليل، جودية

العامة النظرية   : [نص مطبوع]  القانونية  للعلوم  المدخل 
للقانون، النظرية العامة للحق، تطبيقات / جودية خليل.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج.

(254 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4973.- ردمك 978-9920-38-567-1

العلوم القانونية

340.10964 2019-744
الطالب، عبد الكريم

[نص والحق  للقانون  األساسية  المبادئ  في  الوجيز 
مطبوع]. نظرية القانون، نظرية الحق / عبد الكريم الطالب.- ط.
4.- الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة، 2019.- 1مج. (149

ص.)؛ 22 سم
إق 2019MO5144.- ردمك 978-9920-9998-4-7

القانون - - التشريع

340.64023 2019-745
الوزاني التهامي، حسن

المسار المهني للقاضي في المغرب [نص مطبوع] : على
للقضاة األساسي  بالنظام  المتعلق  التنظيمي  القانون  ضوء 
والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس األعلى للسلطة القضائية /
حسن الوزاني التهامي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (طنجة : مطبعة

ليتوغراف) .- 1 مج. (241 ص.)
إق 2019MO0965.- ردمك 9789920371582

القضاة - - المغرب

340.64023 2019-746
بن سالمة، عبد الرحيم (1945-....)

كيف تجتاز مباراة ولوج سلك القضاء وامتحان األهلية
التي األسئلة  مع   : مطبوع]  [نص  المحاماة  مهنة  لمزاولة 
طرحت في عدة مباريات وامتحانات من سنة 1999 إلى 2019 م
Comment passer le concours d'accès au corps de =
la  magistrature  et  le  concours  d'aptitude  à  la
profession d'avocat / الدكتور عبد الرحيم بن سالمة.- ط. 6.-
الرباط : دار األمان، 2019.- 1 مج. (745، 38 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2587.- ردمك 978-9954-723-37-1

المحاماة - - مباريات - - المغرب

341 2019-747
البالي، نعيمة

القانون الدولي العام [نص مطبوع] / د. نعيمة البالي.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2019 (وجدة : مطبعة الجسور) .- 1 مج. (187 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 27 سم
إق 2019MO2357.- ردمك 978-9920-9791-1-8

القانون الدولي

341.18 2019-748
بن حمزة، مصطفى

هل يحمي االجتهاد حقوق اإلنسان [نص مطبوع] / مصطفى
بن حمزة.- الرباط : دار األمان، 2019 (الرباط : األمنية) .- 1 مج.

(134 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO0787.- ردمك 978-9954-723-30-2

حقوق اإلنسان

341.2 2019-749
الهواس، نادية

المنظمات الدولية [نص مطبوع] : أي فعالية فو واقع دولي
2019 آفاق،  مؤسسة   : مراكش  الهواس.-  نادية   / متقلب؟ 
(مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (128 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (دراسات قانونية)
إق 2019MO5017.- ردمك 978-9954-618-52-3

القانون الدولي - - المنظمات الدولية

341.26 2019-750
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المغرب. فريق البحث حسن األداء في القانون الدولي
والمقارن

ظهير الوضعية المدنية للفرنسيين واألجانب بالمغرب
[نص مطبوع] : مرور أكثر من مئة سنة على صدوره : أشغال
Le dahir sur la condition = الندوة العلمية الدولية األولى
civile des français et des étrangers au Maroc : Après
plus  de  cent  ans  d'application  :  Actes  du  1er
colloque international / التي نظمت من طرف فريق البحث
حسن األداء في القانون الدولي والمقارن، مختبر البحث حسن
األدء القانوني والسياسي والمؤسساتي ، مركز البحث المتعدد
التخصصات في حسن األداء والتنافسية؛ تكريما لعبد الرزاق موالي
محمد جامعة   : الرباط  أوحيدة.-  جميلة  إشراف  تحت  أرشيد؛ 
األداء حسن  في  التخصصات  المتعدد  البحث  مركز  الخامس 
واالجتماعية واالقتصادية  القانونية  العلوم  كلية  والتنافسية 
مزيّن غالف   : ص.)   272,359) مج.   1  -.2019 السويسي، 
باأللوان؛ 24 سم.- (إصدارات مركز البحث المتعدد التخصصات

في حسن األداء والتنافسية؛ 7)
إق 2019MO2512.- ردمك 978-9920-9896-4-0

األجانب - - الوضعية المدنية - - المغرب

341.33 2019-751
صديق، نعمان

[نص والقنصلي  الدبلوماسي  القانون  في  دراسات 
مطبوع] / نعمان صديق.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الدار البيضاء :

مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (127 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO5346.- ردمك 978-9954-9824-0-2

القانون الدبلوماسي

341.41 2019-752
الديمقراطية وحقوق خطة العمل الوطنية في مجال 
اإلنسان (2018-2021) [نص مطبوع] / الشبكة األمازيغية من
أجل المواطنة، وزارة الدولة المكلفة بحقوق اإلنسان.- الرباط :
الشبكة األمازيغية من أجل المواطنة، 2019.- 1 مج. (94 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO3180.- ردمك 978-9954-9287-9-0

حقوق اإلنسان - - الديمقراطية - - المغرب

341.48 2019-753
المطبعة مديرية  للحكومة.  العامة  األمانة  المغرب. 

الرسمية
القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق
Loi relative à la réorganisation = [نص مطبوع] اإلنسان
du Conseil National des Droits de l'Homme / مديرية
المطبعة الرسمية.- الرباط : المطبعة الرسمية، 2019.- 1 مج. :
القانونية الوثائق  (سلسلة  سم.-   24 باأللوان؛  مزيّن  غالف 

المغربية)
إق 2019MO1516.- ردمك 978-9954-720-67-7

المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

341.758 2019-754
معالل، فؤاد

تحليلية على ضوء : دراسة  الملكية الصناعية [نص مطبوع] 
القانون المغربي واالتفاقيات الدولية / فؤاد معالل.- ط. 2.- الدار
البيضاء : دار اآلفاق المغربية، 2019.- 2 مج. (511، 382 ص.)؛

24 سم
إق 2018MO5401إق 2018MO5400.- ردمك -97-000008-9920

7-10-765.- ردمك 978-9920-765-09-1
الملكية الصناعية

341.76 2019-755
اكحل العيون، أنيسة

األمن االجتماعي عبر العالم [نص مطبوع] : مقاربة منظمة
األمم المتحدة / الدكتورة أنيسة اكحل العيون.- [د.م.] : [د.ن.]،

2019.- 1 مج. (514 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 29 سم

إق 2019MO1567.- ردمك 978-9920-37-331-9
األمن االجتماعي

341.760830964 2019-756
البوعناني، صفاء

االختطاف الدولي لألطفال [نص مطبوع] : دراسة على ضوء
االتفاقيات الدولية التي تعنى بحقوق الطفل / صفاء البوعناني.-
الدار البيضاء : دار اآلفاق المغربية، 2019.- 1 مج. (207 ص.) :
غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة آفاق للقانون والقضاء؛ 2)

إق 2016MO4659.- ردمك 978-9954-38-927-0
اختطاف األطفال - - القانون الدولي

342 2019-757
بوكير، عبدالمجيد

/ مطبوع]  [نص  العام  الدستوري  القانون  في  الوجيز 
عبدالمجيد بوكير؛ تقديم الدكتور عبد القادر لشقر.- ط. 2.- فاس :
أكس برانت، 2019.- 1 مج. (285 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2018MO5832.- ردمك 978-9954-754-06-1

القانون الدستوري

342 2019-758
الحكامة الترابية ورهانات التنمية المجالية [نص مطبوع] :
أشغال اليوم الدراسي المنظم من طرف جمعية التضامن للتنمية
والتنشيط اإلجتماعي والثقافي بالناظور ومنتدى التعمير والبيئة
أيوب تنسيق األستاذ  بتاريخ 06 ماي 2018؛  بالناظور  والتنمية 
الشاوش.- [د.م.] : مجلة العلوم القانونية، 2019 (الرباط : مطبعة
سم.-  24 مزين؛  غالف   : ص.)   58-204) مج.   1  -. األمنية) 

السياسية) و  الدستورية  الدراسات  (سلسلة 
إق 2019MO0233.- ردمك 978-9954-719-39-8

حكامة الترابية

342.02 2019-759
الفحصي، المهدي

النظرية العامة للقانون الدستوري [نص مطبوع] / الفحصي
المهدي.- ط. 5.- أكادير : دار العرفان، 2019 (مطبعة قرطبة).-

1 مج. (201 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO1404.- ردمك 978-9954-9652-8-3

القانون الدستوري

342.03 2019-760
الفحصي، المهدي

الدستوري والنظام  الكبرى  الدستورية  األنظمة 
هيا المهدي,  الفحصي   / مطبوع]  [نص  المغربي  السياسي 
مبارك.- ط. 6.- اكادير : مكتبة العرفان، 2019.- 1 مج. (322

ص.)؛ 23 سم
إق 2016MO4665.- ردمك 978-9954-9620-8-4

342.0418 2019-761
القانون الجديد لألمن الوطني [نص مطبوع] / إعداد وتنسيق
(الرباط : مطابع : [د.ن.]، 2019  الكريم كمران.- [د.م.]  عبد 
الرباط نت) .- 1 مج. (80 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17 سم.-

(قانون المملكة المغربية. وفق آخر التعديالت؛ 11)
إق 2019MO3458.- ردمك 978-9954-709-72-6

األمن الوطني - - قانون - - المغرب

342.066 2019-762
صحيب، حسن

القضاء اإلداري المغربي [نص مطبوع] / حسن صحيب.- ط.
2.- مراكش : مكتبة المعرفة، 2019.- 1 مج. (672 ص.)؛ 24

سم.- (سلسلة دراسات وأبحاث في اإلدارة والقانون؛ 3)
إق 2019MO2968.- ردمك 978-9920-9998-3-0

القضاء اإلداري - - المغرب

342.066 2019-763
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المستحدث في قضاء محكمة النقض في قضايا التنفيذ
وتنسيق إعداد   / اإلدارية  الغرفة   : [نص مطبوع]  اإلدارة  ضد 
المغربية المجلة  منشورات   : الرباط  أجعون.-  أحمد  الدكتور 
لألنظمة القانونية والسياسية، 2019.- 1 مج. (240 ص.) : غالف
مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (الدليل القانوني والقضائي؛ 7، 2605-

(6216
إق 2019MO4916.- ردمك 978-9920-9352-1-0

محكمة النقض

342.066 2019-764
المستحدث في قضاء محكمة النقض في تحديد شروط
[نص النظر  بإعادة  والطعن  بالنقض  الطعن  وحاالت 
مطبوع] : الغرفة اإلدارية / إعداد وتنسيق الدكتور أحمد أجعون.-
الرباط : منشورات المجلة المغربية لألنظمة القانونية والسياسية،
باأللوان؛ 24 سم.- : غالف مزيّن  2019.- 1 مج. (239 ص.) 

والقضائي؛ 6، 6216-2605) القانوني  (الدليل 
إق 2019MO4905.- ردمك 978-9920-9352-0-3

محكمة النقض

342.08 2019-765
منتدى الزهراء للمرأة المغربية

االستشاري المجلس  إحداث  بشأن  اقتراحية  مذكرات 
للشباب والعمل الجمعوي [نص مطبوع] : المذكرة االقتراحية
األولى يناير 2014 : المذكرة االقتراحية الثانية يوليوز 2016 /
منتدى الزهراء للمرأة المغربية.- الرباط : منتدى الزهراء للمرأة
المغربية، 2019 (مطبعة الرباط نت).- 1 مج. (32 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم.- (سلسلة وثائق ومذكرات مرجعية؛ 9)
إق 2019MO0639.- ردمك 978-9920-9688-4-3

العمل الجمعوي - - قوانين

342.09 2019-766
شكرة، الحاج

التنظيم اإلداري [نص مطبوع] : اإلدارة المركزية : الجماعات
الترابية / الدكتور الحاج شكرة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (سال :

مطبعة دعاية) .- 1 مج. (376 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO1718.- ردمك 978-9920-37-359-3

التنظيم اإلداري

342.64 2019-767
السعيد، أمين

التوازن بين السلطات في النظام الدستوري المغربي
[نص مطبوع] : بين الوثيقة الدستورية لسنة 2011 والممارسة
أمينة المسعودي].- [د.م.] : / أمين السعيد؛ [تقديم  السياسية 
[د.ن.]، 2019 (سال : شمس برينت) .- 1 مج. (447 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4042.- ردمك 978-9920-38-287-8

النظام الدستوري - - المغرب

342.64 2019-768
الغماري، حاتم

إصالح القطاع العمومي بالمغرب بعد دستور 2011 [نص
مطبوع] : دراسة في المرجعية والبرامج / حاتم الغماري.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (الرباط : مطبعة دار السالم) .- 1 مج. (194 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO5168.- ردمك 978-9920-38-659-3

إصالح القطاع العمومي - - المغرب

342.64 2019-769
كمران، عبد الكريم

القانون الجديد للجماعات المحلية [نص مطبوع] : ظهير
شريف رقم 1.15.85 صادر في 20 في رمضان 1436 (7 يوليو
المتعلق  1.13.14 رقم  التنظيمي  القانون  بتنفيذ   (2015
بالجماعات المحلية : وفق آخر التعديالت / عبد الكريم كمران.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج.
قوانين باأللوان؛ 17 سم.- (مجموعة  : غالف مزيّن  (88 ص.) 

المغربية؛ 16) المملكة 
إق 2019MO3294.- ردمك 978-9954-709-67-2

الجماعات المحلية - - التنظيم اإلداري - - المغرب

342.64 2019-770
جمعها نصوص   / مطبوع]  [نص  العمومية  الوظيفة  قانون 
Droit de la fonction publique / = ونسقها محمد بنيحيى
: الرباط  Mohammed Benyahya.- ط. 8 مزيدة ومحينة.- 
المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، 2019.- 1 مج. (967
ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (نصوص ووثائق؛ 302)

إق 2019MO0855.- ردمك 978-9954-626-90-0
القانون اإلداري - - المغرب

342.64 2019-771
جمعها نصوص   / مطبوع]  [نص  المساعدة  القوات  قانون 
Droit  des  forces  auxiliaires  / بنيحيى =  محمد  ونسقها 
Mohammed Benyahya.- الرباط : المجلة المغربية لإلدارة
مزيّن غالف   : (436 ص.)  مج.   1  -.2019 والتنمية،  المحلية 

(301 ووثائق؛  (نصوص  سم.-   21 باأللوان؛ 
إق 2019MO4947.- ردمك 978-9954-626-89-4

قوانين وتشريعات - - المغرب

342.6402 2019-772
العماري، زكرياء

الدستور والمؤسسات الدستورية [نص مطبوع] : نص دستور
التشريعية النصوص  المغربية لسنة 2011 مع مختلف  المملكة 
والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات الدستورية / جمع وتنسيق زكرياء
العماري؛ مراجعة وتدقيق محمد الجازولي.- الرباط : منشورات
(نصوص (387 ص.).-  مج.   1 المدني، 2019.-  القضاء  مجلة 

(35 قانونية؛  ووثائق 
إق 2018MO5438.- ردمك 978-9954-543-59-7

الدستور

342.6402 2019-773
الهياض، زهرة

األنظمة الدستورية المقارنة [نص مطبوع] / زهرة الهياض.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (مكناس : مطبعة سجلماسة) .- 1 مج.

(214 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO5370.- ردمك 978-9920-38-695-1

النظام الدستوري - - المغرب

342.6402 2019-774
حضراني، أحمد

القانون الدستوري والمؤسسات السياسية [نص مطبوع] /
أحمد حضراني.- ط. 4.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (383

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO0841.- ردمك 978-9920-9859-1-8

األحزاب السياسية - - المغرب

342.64020269 2019-775
المستجدات  : مطبوع]  [نص  المغربي  الدستوري  القضاء 
واآلفاق / إعداد وتنسيق أحمد أجعون.- الرباط : منشورات المجلة
المغربية لألنظمة القانونية والسياسية، 2019.- 1 مج. (190 ص.)
المغربية المجلة  (منشورات  باأللوان؛ 24 سم.-  مزيّن  : غالف 

والسياسية؛ 18) القانونية  لألنظمة 
إق 2019MO4500.- ردمك 978-9920-9500-5-3

القضاء الدستوري

342.64023 2019-776
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جامع، نادية
الوجيز في القانون الدستوري [نص مطبوع] / نادية جامع.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج.

(222 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO2250.- ردمك 978-9920-37-568-9

القانون الدستوري - - المغرب

342.64023 2019-777
الدستور الجديد للمملكة المغربية 2011 [نص مطبوع] : مع
القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والقانون المتعلق بمجلس
الوصاية / إعداد وتنسيق عبد الكريم كمران.- [د.م.] : [د.ن.]،
2019 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (80 ص.) : غالف
آخر المغربية. وفق  المملكة  (قانون  باأللوان؛ 17 سم.-  مزيّن 

التعديالت؛ 1)
إق 2019MO3113.- ردمك 978-9954-709-50-4

الدستور الجديد - - قانون - - المغرب

342.6402309 2019-778
الدستور المغربي [نص مطبوع] : سياق النشأة ومسار التطور.
الثاني، وثائق التاريخ الدستوري للمغرب من 1900 إلى الجزء 
الطرق، ملتقى  منشورات   : الدارالبيضاء  بوز.-  أحمد   /  2011

(410 ص.)؛ 24 سم مج.   1  -.2019
إق 2019MO1137.- ردمك 978-9920-9896-1-9

تاريخ الدستور - - اإلنتقال الديمقراطي - - المغرب

342.64042 2019-779
إدريسي، عبد الله

أضواء على تنظيم النسق الحكومي المغربي [نص مطبوع]
: مطبعة [د.ن.]، 2019 (وجدة   : [د.م.]  إدريسي.-  الله  / عبد 
الجسور) .- 1 مج. (171 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم

إق 2019MO4205.- ردمك 978-9920-38-330-1
التنظيم الحكومي - - المغرب

342.64057 2019-780
: [نص مطبوع]  المغربي  البرلمان  التقرير السنوي عن 
السنة التشريعية الثالثة، 2018-2019، الوالية التشريعية العاشرة،
2016-2021 / تقرير من إنجاز المرصد الوطني لحقوق الناخب؛
بشراكة مع مؤسسة كونراد اديناور؛ من إعداد الحسن الجماعي،
خالد العسري.- الرباط : مؤسسة كونراد أديناور، مكتب الرباط،

2019.- 1 مج. (134 ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2019MO5473.- ردمك 978-9920-38-746-0

البرلمان

342.6406 2019-781
األعرج، محمد

Droit  = مطبوع]  [نص  المغربي  اإلداري  القانون 
administratif marocain / ذ. محمد األعرج.- ط. 5.- الرباط :
منشورات المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، 2019 ([سال]
.- 1 مج. (725 ص.)؛ 24 سم.- (مواضيع البيضاوي)  : مطبعة 

الساعة؛ 106)
إق 2019MO1541.- ردمك 978-9954-626-92-4

القانون اإلداري - - المغرب

342.6406 2019-782
القريشي، عبد الواحد

/ مطبوع]  [نص  المغربي  اإلداري  النشاط  في  المرجع 
الدكتور عبد الواحد القريشي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط :
مطبعة األمنية) .- 1 مج. (183 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم.- (إضاءات في الدراسات القانونية؛ 8، 9854-2508)
إق 2019MO4299.- ردمك 978-9920-38-371-4

اإلدارة - - قوانين

342.6406 2019-783
بنعياش، رشيد

بنعياش.- / رشيد  [نص مطبوع]  بالمغرب  النشاط اإلداري 
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : مطبعة دار القلم) .- 1 مج.

(182 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4824.- ردمك 978-9920-738-49-1

النشاط اإلداري - - المغرب

342.6406 2019-784
سلمان، عائشة

الوجيز في القانون اإلداري المغربي [نص مطبوع]. الجزء
األول / عائشة سلمان.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (تطوان : مطبعة

ريف) .- 1 مج. (185 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2554.- ردمك 978-9920-681-02-5

القانون اإلداري - - المغرب

342.6406 2019-785
فخور، إدريس

التنظيم اإلداري المغربي [نص مطبوع] : في ضوء الميثاق
الوطني لالتمركز اإلداري / الدكتور إدريس فخور.- [د.م.] : [د.ن.]،
2019 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (245

ص.) : غالف مزيّن؛ 24 سم
إق 2019MO1807.- ردمك 978-9920-37-399-9

القانون اإلداري

342.64060263 2019-786
القريشي، عبد الواحد

: وفق مستجدات التنظيم اإلداري المغربي [نص مطبوع] 
الميثاق الوطني لالترمكز اإلداري / الدكتور عبد الواحد القريشي.-
ط. 2.- سطات : مكتبة الرشاد، 2019.- 1 مج. (255 ص.).-

القانونية؛ 7) الدراسات  (سلسلة إضاءات في 
إق 2019MO0163.- ردمك 978-9954-711-19-4

المغرب

342.64060263 2019-787
المغرب. األمانة العامة للحكومة

charte = [نص مطبوع] الميثاق الوطني لالتمركز اإلداري
/  nationale  de  la  déconcentration  administrative
األمانة العامة للحكومة.- الرباط : المطبعة الرسمية، 2019.- 1

مج. (35، 36 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO2264.- ردمك 978-9954-720-70-7

الالمركزية

342.64060263 2019-788
حيضرة، عبدالكريم

القانون االداري المغربي [نص مطبوع] : النشاط اإلداري /
عبدالكريم حيضرة.- ط. 3.- الدارالبيضاء : مطبعة النجاح الجديدة،

2019.- 1 مج. (237 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO5334.- ردمك 978-9920-9998-5-4

القضاء اإلداري

342.64066 2019-789
القريشي، عبد الواحد

: وفق مستجدات التنظيم اإلداري المغربي [نص مطبوع] 
الميثاق الوطني لالتمركز اإلداري / عبد الواحد القريشي.- ط. 3.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (255
في إضاءات  (سلسلة  باأللوان؛ 24 سم.-  مزيّن  : غالف  ص.) 

(9854-2508 ،9 القانونية؛  الدراسات 
إق 2019MO4645.- ردمك 978-9920-38-476-6

التنظيم اإلداري - - المغرب

342.64066 2019-790
اليزيدي، زكرياء
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المشروعية بين  اإلدارية  المنازعات  في  التحكيم 
: الرباط  اليزيدي.-  زكرياء  ذ.   / مطبوع]  [نص  والمالءمة 
منشورات المجلة المغربية لألنظمة القانونية والسياسية، 2019.-
1 مج. (288 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (منشورات
المجلة المغربية لألنظمة القانونية والسياسية؛ 14، 2605-6216)

إق 2019MO2538.- ردمك 978-9920-9500-3-9
القانون اإلداري

342.64066 2019-791
بفقير، محمد

قضايا اإللغاء في قضاء الغرفة اإلدارية بمحكمة النقض،
من بداية سنة 2015 إلى النصف األول من سنة 2017
دراسات منشورات   : الرباط  بفقير.-  محمد   / مطبوع]  [نص 
قضائية، 2019.- 1 مج. (367 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم.- (سلسلة العمل القضائي المغربي؛ 4)
إق 2019MO2465.- ردمك 978-9920-9831-3-6

القانون اإلداري

342.64066 2019-792
بنعياش، رشيد

رشيد الدكتور   / مطبوع]  [نص  بالمغرب  اإلداري  التنظيم 
بنعياش.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : دار القلم للطباعة

والنشر) .- 1 مج. (234 ص.) : غالف مزيّن؛ 24 سم
إق 2019MO1576.- ردمك 978-9920-738-34-7

التنظيم اإلداري - - المغرب

342.64066 2019-793
المستحدث في قضاء محكمة النقض في دعوى اإللغاء
الغرفة اإلدارية خالل  : بسبب تجاوز السلطة [نص مطبوع] 
أحمد الدكتور  إعداد وتنسيق   / السنوات، 2018-2017-2016 
أجعون، الدكتور يونس الشامخي.- [القنيطرة] : منشورات المجلة
المغربية لألنظمة القانونية والسياسية، 2019 (مطبعة األمنية).- 1
مج. (352 ص.)؛ 24 سم.- (الدليل القانوني والقضائي؛ 5، 2605-

(6216
إق 2019MO4843.- ردمك 978-9954-9817-9-5

محكمة النقض

342.640660269 2019-794
زروق، عبد الحكيم

منازعات أعمال رجال السلطة أمام القضاء اإلداري [نص
: التالية  المجاالت  في  الصادرة  القرارات  منازعات   : مطبوع] 
/ عبد  ... الساللية،  الجماعات  والمظاهرات،  الوقفات  التعمير، 
الحكيم زروق.- الطبعة الثانية.- الدار البيضاء : دار اآلفاق المغربية،
2019 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (430 ص.).- (سلسلة

الشؤون القانونية والمنازعات؛ 8)
إق 2016MO4862.- ردمك 978-9954-29-165-8

رجال السلطة

342.640664 2019-795
بونيت، عبد الله

المرجع العملي في القضاء االستعجالي أمام المحاكم
guide pratique des procédures = [نص مطبوع] اإلدارية
de référés devant les tribunaux administratfs / عبد
الله بونيت؛ تقديم األستاذ محمد قصري.- الرباط : المجلة المغربية

لإلدارة المحلية والتنمية، 2019.- 1 مج. (326 ص.)؛ 21 سم
إق 2019MO5114.- ردمك 978-9920-643-03-0

القضاء االستعجالي - - المغرب

342.640664 2019-796

: مطبوع]  [نص  المغربية  للمملكة  القضائي  التنظيم 
التجارية وقضاء والقوانين المنظمة للمحاكم اإلدارية والمحاكم 
[د.ن.]،  : [د.م.]  الكريم كمران.-  وتنسيق عبد  إعداد   / القرب 
2019 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (80 ص.) : غالف
آخر المغربية. وفق  المملكة  (قانون  باأللوان؛ 17 سم.-  مزيّن 

التعديالت؛ 13)
إق 2019MO3328.- ردمك 978-9954-709-70-2

القضاء - - قانون - - المغرب

342.640664 2019-797
ربع قرن من العمل القضائي للمحاكم اإلدارية بالمغرب
[نص مطبوع] : 1994-2019 / مؤلف جماعي؛ تنسيق عبد الكريم
حيضرة.- مراكش : كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية،

2019.- 1 مج. (272 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4972.- ردمك 978-9920-9675-1-8

المحاكم اإلدارية - - القضاء اإلداري - - المغرب

342.64066402643 2019-798
السبايطي، رشدي

رقابة القضاء اإلداري على مشروعية قرارات الشرطة
اإلدارية [نص مطبوع] / رشدي السبايطي.- الرباط : منشورات
المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، 2019.- 2 مج. (802،

724 ص.)؛ 23 سم.- (مؤلفات وأعمال جامعية؛ 126)
إق 2019MO2230.- ردمك 978-9954-626-94-8

القضاء اإلداري - - المغرب

342.64068 2019-799
كمران، عبد الكريم

القانون الجديد للوظيفة العمومية [نص مطبوع] : مختلف
آخر وفق   : العمومية  بالوظيفة  المتعلقة  القانونية  النصوص 
التعديالت / عبد الكريم كمران.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط :
(مجموعة (80 ص.)؛ 17 سم.-  مج.   1  -. نت)  الرباط  مطابع 

المغربية؛ 15) المملكة  قوانين 
إق 2019MO3293.- ردمك 978-9954-709-66-5

الوظيفة العمومية - - تشريع

342.64068 2019-800
قانون الوظيفة العمومية [نص مطبوع] : مختلف النصوص
للدولة العمومية  بالوظيفة  المتعلقة  والتنظيمية  التشريعية 
مراجعة العماري؛  زكرياء  وتنسيق  جمع   / الترابية  والجماعات 
القضاء مجلة  منشورات   : الرباط  الجازولي.-  محمد  وتدقيق 
المدني، 2019 (مطبعة المعارف الجديدة).- 1 مج. (535 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (نصوص ووثائق قانونية)
إق 2019MO0018.- ردمك 978-9954-543-62-7

الوظيفة العمومية

342.64085 2019-801
أمين، عبد اإلله

المدخل لدراسة حقوق اإلنسان والحريات العامة [نص
مطبوع] / عبد اإلله أمين.- ط. 2.- أكادير : دار العرفان، 2019

(قرطبة).- 1 مج. (305 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2018MO2268.- ردمك 978-9954-735-42-8

حقوق اإلنسان - - قوانين وتشريعات - - المغرب

342.64085 2019-802
المطبعة مديرية  للحكومة.  العامة  األمانة  المغرب. 

الرسمية
لألسرة االستشاري  بالمجلس  المتعلق  القانون 
Loi  relative  au  conseil  = مطبوع]  [نص  والطفولة 
مديرية  /  consultatif  de  la  famille  et  de  l'enfance
المطبعة الرسمية.- الرباط : المطبعة الرسمية، 2019.- 1 مج. :

غالف مزيّن.- (سلسلة الوثائق القانونية المغربية)
إق 2019MO1518.- ردمك 978-9954-720-69-1

األسرة
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342.64085 2019-803
المطبعة مديرية  للحكومة.  العامة  األمانة  المغرب. 

الرسمية
القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال
Loi relative à l’autorité pour la = [نص مطبوع] التمييز
parité  et  la  lutte  contre  toutes  formes  de
discrimination / مديرية المطبعة الرسمية.- الرباط : المطبعة
الرسمية، 2019.- 1 مج. : غالف مزيّن.- (سلسلة الوثائق القانونية

المغربية)
إق 2019MO1517.- ردمك 978-9954-720-68-4

مكافحة التمييز - - القانون المغربي

342.64085 2019-804
نشطاوي، محمد

في الحرية والحق [نص مطبوع] : مع دراسة للنظام القانوني
للحريات العامة في المغرب / محمد نشطاوي.- مراكش : مكتبة
المعرفة، 2019.- 1 مج. (182 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2019MO1759.- ردمك 978-9920-9748-8-2

الحريات العامة - - قانون - - المغرب

342.64085 2019-805
مختلف  : مطبوع]  [نص  العامة  للحريات  الجديد  القانون 
النصوص القانونية المتعلقة بالحريات العامة في المغرب / إعداد
وتنسيق عبد الكريم كمران.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط :
مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (80 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17

سم.- (قانون المملكة المغربية. وفق آخر التعديالت؛ 18)
إق 2019MO3254.- ردمك 978-9954-709-64-1

الحريات العامة - - قانون - - المغرب

342.640880269 2019-806
بنجيدي، عبد اإلاله

المسؤولية اإلدارية للدولة على أساس مبدأ التضامن
الوطني [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / عبد اإلاله بنجيدي؛ تقديم
د. الشريف الغيوبي.- الرباط : دار نشر المعرفة، 2019.- 1 مج.

(299 ص.)؛ 24 سم.- (المعارف القانونية والقضائية)
إق 2019MO0309.- ردمك 978-9954-691-50-2

التضامن الوطني - - المسؤولية اإلدارية - - المغرب

342.6409 2019-807
بلغمي، عبد الغني

اإلشكاالت العملية لتدبير المدينة المغربية [نص مطبوع] /
عبد الغني بلغمي.- الدار البيضاء : دار اآلفاق المغربية، 2019.- 1

مج. (287 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO6216.- ردمك 978-9920-765-33-6

المدينة - - تدبير - - المغرب

342.6409 2019-808
نبيه، محمد

[نص والالتمركز  الالمركزية  بين  المتقدمة  الجهوية 
مطبوع] : (الجانب القانوني والمحاسبي) / نبيه محمد.- الرباط :
مؤسسة كونراد أديناور، مكتب الرباط، 2019 (مطبعة المعارف

الجديدة).- 1 مج. (458 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO2496.- ردمك 978-9920-37-658-7

الجهوية المتقدمة - - المغرب

343.02 2019-809
بكور، عبد اللطيف

القانون الميزانية العامة للدولة [نص مطبوع] : على ضوء 
اللطيف عبد   / التطبيقية  ونصوصه  للمالية 130-13  التنظيمي 
بكور.- ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة وراقة بالل)

.- 1 مج . (366 ص.).- (دراسة وأبحاث)
إق 2019MO4258.- ردمك 978-9920-38-356-1

قانون المالية - - ميزانية الدولة - - المغرب

343.034 2019-810
المملكة المغربية. مجلس النواب

مناقشة مشروع قانون المالية رقم 80.18 لسنة 2019
[نص مطبوع] : الوالية التشريعية 2016ـ2021 / مجلس النواب.-

الرباط : مجلس النواب، 2019.- 1 مج. (211 ص.)
إق 2019MO4491.- ردمك 978-9954-745-21-2

قانون المالية

343.04 2019-811
أزهري، محمد

اإلستثناءات القضائية من مسطرتي التظلم و التصحيح
تقديم أزهري؛  / محمد  [نص مطبوع]  الضريبية  المادة  في 
محمد لمزوغي.- سطات : مكتبة الرشاد، 2019.- 1 مج. (246

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO0343.- ردمك 978-9920-9807-4-6

المادة الضريبة

343.040964 2019-812
بابا، هشام

ضوء في  والتحصيل  بالضرائب  المتعلقة  المنازعات 
القرارات الصادرة عن محكمة النقض [نص مطبوع] / هشام
بابا.- الرباط : مكتبة دار السالم، 2019.- 1 مج. (558 ص.)؛ 24

سم
إق 2019MO2946.- ردمك 978-9920-754-30-9

القوانين الضريبية - - المنازعات

343.0998 2019-813
الفائدة، سالم

الثقافة والرقابة [نص مطبوع] : دراسة تاريخية معرفية / سالم
الفائدة.- الدار البيضاء : منشورات القلم المغربي، 2019.- 1 مج.

(217 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO4903.- ردمك 978-9920-649-02-5

الرقابة الثقافية - - المغرب

343.5670340263 2019-814
الرصاص، فواز محمد أحمد

تعزيز في  والمحاسبة  للرقابة  المركزي  الجهاز  دور 
مبدأي الشفافية والمساءلة في الجمهورية اليمنية [نص
مطبوع] / الدكتور فواز محمد أحمد الرصاص.- الرباط : مكتبة دار
السالم، 2019.- 1 مج. (353 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2019MO3642.- ردمك 978-9920-754-36-1

الرقابة والمحاسبة - - الجمهورية اليمنية

343.64 2019-815
الزوجال، يوسف

التوجهات التشريعية والقضائية في المادة التجارية [نص
الدكتور  / النقض  : دراسة على ضوء قرارات محكمة  مطبوع] 
السالم، 2019.- 1 مج. دار  : مكتبة  الرباط  الزوجال.-  يوسف 

باأللوان؛ 29 سم : غالف مزيّن  (515 ص.) 
إق 2019MO0977.- ردمك 978-9920-754-20-0

القانون التجاري - - المغرب

343.6401 2019-816
كمران، عبد الكريم

قانون القضاء العسكري الجديد [نص مطبوع] : وفق آخر
التعديالت / عبد الكريم كمران.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط :

مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (80 ص.)؛ 17 سم
إق 2019MO3526.- ردمك 978-9954-709-75-7

القضاء العسكري - - قوانين وتشريعات - - المغرب

343.64025 2019-817
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واالحتالل العامة  المصلحة  ألجل  الملكية  نزع  قانون 
المؤقت [نص مطبوع] : مع النصوص القانونية المرتبطة به /
2019 [د.ن.]،   : [د.م.]  كمران.-  الكريم  عبد  وتنسيق  إعداد 
(الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (80 ص.) : غالف مزيّن
باأللوان؛ 17 سم.- (قانون المملكة المغربية. وفق آخر التعديالت؛

(10
إق 2019MO3237.- ردمك 978-9954-709-63-4

نزع الملكية - - قانون - - المغرب

343.6402520263 2019-818
نزع الملكية ألجل المنفعة العامة في التشريع والعمل
القضائي [نص مطبوع]؛ تقديم وتنسيق [الدكتور حسن الخطابي،
الدكتور مصطفى سعيد ابريو، الدكتورة فاطمة الزهراء عالم].-
الدار البيضاء : دار النشر المغربية، 2019.- 1 مج. (160 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم.- (سلسلة الثقافة القانونية؛ 1)
بيبليوغرافيا : ص. 157-160 .- إق 2018MO5086.- ردمك -978-9920

36-660-1
قانون الملكية

343.6403 2019-819
البقالي، سي محمد

/ سي [نص مطبوع]  العمومية  للمالية  الدستورية  الكتلة 
محمد البقالي.- ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (مطبعة المعارف

الجديدة).- 1 مج. (346 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO5157.- ردمك 978-9920-38-649-4

المالية العمومية - - المغرب

343.6403 2019-820
شكراني، الحسين

الوجيز في المالية العامة [نص مطبوع] : دراسة معيارية / د.
شكراني الحسين.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الدار البيضاء : مطبعة
النجاح الجديدة) .- 1 مج. (169 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2019MO2317.- ردمك 978-9920-37-597-9

المالية العامة - - قوانين وتشريعات - - المغرب

343.64034 2019-821
اضريف، عبد النبي

القانون ضوء  على   : مطبوع]  [نص  الدولة  ميزانية  قانون 
التنظيمي للمالية 13-130 ونصوصه التطبيقية ومستجدات مدونة
المحاكم المالية والنظام العام للمحاسبة العمومية / عبد النبي
اضريف.- ط. 4.- مراكش : مكتبة المعرفة، 2019 (الدار البيضاء :
مزيّن غالف   : (232 ص.)  مج.   1  -. الجديدة)  النجاح  مطبعة 

24 سم باأللوان؛ 
إق 2019MO4884.- ردمك 978-9954-711-34-7

قانون المالية - - المغرب

343.640340263 2019-822
حكامة المالية العامة بالمغرب [نص مطبوع] / مؤلف جماعي؛
سليم محمد  تقديم  مبروكي؛  خالد  لعسري،  جواد  اإلشراف 
الورياغلي.- سطات : مكتبة الرشاد، 2019.- 1 مج. (285 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2350.- ردمك 978-9920-9513-7-1

الحكامة المالية

343.6404 2019-823
وهابي، رشيد

المحاكم لرؤساء  االستعجالية  األوامر  في  المختار 
اإلدارية [نص مطبوع] / األستاذ رشيد وهابي؛ تقديم األستاذ علي
مطبعة  : (الرباط   2019 [د.ن.]،   : [د.م.]  الحسني.-  العلوي 
باأللوان؛ 24 سم : غالف مزيّن  .- 1 مج. (335 ص.)  األمنية) 

إق 2019MO2300.- ردمك 978-9920-37-589-4
المحاكم اإلدارية

343.64040263 2019-824

بفقير، محمد
الغرفة اإلدارية الضرائب والتحصيل في قضاء  قضايا 
بمحكمة النقض، من بداية سنة 2013 إلى النصف األول
من سنة 2017 [نص مطبوع] / [إعداد] محمد بفقير.- [د.م.] :
منشورات دراسات قضائية، 2019.- 1 مج. (398 ص.).- (سلسلة

عمل قضاء المحاكم المغربية؛ 5)
إق 2019MO2464.- ردمك 9789920983129

الضرائب

343.64042 2019-825
المير، الحسن

المنازعة الضريبية بين النص القانوني والعمل القضائي
[نص مطبوع] : دراسة قانونية - قضائية في عالقة الملزم باإلدارة
الضريبية / الحسن المير؛ تقديم الدكتور عبد الحفيظ يونسي.-
سطات : مكتبة الرشاد، 2019.- 1 مج. (127 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4731.- ردمك 978-9920-656-02-3

النزاع الضريبي - - العمل القضائي - - المغرب

343.64042 2019-826
االتجاهات الحديثة للقضاء اإلداري في المادة الضريبية
[نص مطبوع] / إشراف عمر السكتاني.- الرباط : منشورات مجلة
المهن القانونية والقضائية، 2019.- 1 مج. (664 ص.).- (سلسلة

القضاء اإلداري والمنازعات اإلدارية؛ 4/3)
إق 2019MO5414.- ردمك 978-9920-656-10-8

الضرائب - - القضاء اإلداري

343.640420269 2019-827
العامري، أحمد إسماعيل

المتعلقة المنازعات  للضريبة في  الخاضعين  ضمانات 
بالوعاء وفق التشريعين المغربي واليمني [نص مطبوع] /
أحمد إسماعيل العامري.- الرباط : مكتبة دار السالم، 2019.- 1

مج. (539 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO3640.- ردمك 978-9920-754-35-4

قانون الضرائب - - المغرب - - اليمن

343.64043 2019-828
قصري، محمد (1956-....)

الحماية القضائية للملزم في مجال المنازعات المتعلقة
محمد  / مطبوع]  [نص  الضريبي  الوعاء  وتصحيح  بفرض 
قصري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (433 ص.)؛ 24 سم

إق 2020MO1285.- ردمك 978-9920-39-410-9
الضرائب - - الوعاء الضريبي - - المنازعات الضريبية

343.640502632 2019-829
لحرش، كريم (1980-....)

الدكتور  / شرح القانون الضريبي المغربي [نص مطبوع] 
كريم لحرش.- ط. 3 مزيدة ومنقحة.- سطات : مكتبة الرشاد،

2019.- 1 مج. (382 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO0604.- ردمك 978-9920-9807-6-0

الضرائب - - قوانين وتشريعات - - المغرب

343.6407 2019-830
دكراوي، غيتة

[نص التعسفي  الشرط  من  المستهلك  حماية  حدود 
المغربية المجلة  : منشورات  الرباط  / غيتة دكراوي.-  مطبوع] 
لألنظمة القانونية والسياسية، 2019.- 1 مج. (460 ص.) : غالف
المغربية لألنظمة المجلة  باأللوان؛ 24 سم.- (منشورات  مزيّن 

القانونية والسياسية؛ 16)
إق 2019MO3096.- ردمك 978-9954-9817-8-8

حماية المستهلك

343.64071 2019-831
الهوى، عبد السالم
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االستهالك منازعات  للقاضي في  التقديرية  السلطة 
على ضوء القانون رقم 31.08 واالجتهاد القضائي [نص
ذ. هشام فؤاد معالل،  د.  تقديم  الهوى؛  السالم  عبد   / مطبوع] 
العماري.- الرباط : مكتبة دار السالم، 2019.- 1 مج. (178 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2681.- ردمك 978-9920-754-29-3

حماية المستهلك

343.64071 2019-832
والعمل القانونية  النصوص  بين  المستهلك  حماية 
ابوبكر مهم.- / تنسيق رياض فخري،  القضائي [نص مطبوع] 
اكادير : دار العرفان، 2019.- 1 مج. (164 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO1923.- ردمك 978-9954-735-82-4

حماية المستهلك

343.6408 2019-833
خليل، جودية

الشرح العملي للقانون التجاري المغربي [نص مطبوع] /
البيضاء : مطبعة (الدار  : [د.ن.]، 2019  جودية خليل.- [د.م.] 
النجاح الجديدة) .- 1 مج. (231 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2019MO1207.- ردمك 978-9920-37-215-2

القانون التجاري - - المغرب

343.640870263 2019-834
الغزاوي، زكرياء

مسطرة التحكيم التجاري [نص مطبوع] : دراسة مقارنة /
زكرياء الغزاوي؛ تقديم الدكتور مصطفى بونجة.- الدار البيضاء :
دار اآلفاق المغربية، 2019 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج.

(355 ص.)
إق 2019MO0839.- ردمك 978-9920-9881-0-0

التحكيم التجاري

343.6409 2019-835
اقبلي، امحمد

الدليل العملي في قضايا الصحافة والنشر [نص مطبوع] :
بالصحافة المتعلق  القانون 13.88  أهم مستجدات  في  قراءة 
والنشر، نطاق تطبيق القانون 13.88 المتعلق بالنشر والصحافة /
من تأليف الدكتور امحمد اقبلي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط
: الرباط نت) .- 1 مج. (136 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2019MO1859.- ردمك 978-9920-37-413-2
الصحافة - - النشر - - قانون - - المغرب

343.64094 2019-836
: مع الجديدة للسير على الطرق [نص مطبوع]  المدونة 
القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث السير التي تسببت فيها
الكريم كمران.- إعداد وتنسيق عبد   / برية ذات محرك  عربات 
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج.
باأللوان.- (قانون المملكة المغربية. (168 ص.) : غالف مزيّن 

التعديالت؛ 7) وفق آخر 
إق 2019MO3459.- ردمك 978-9954-709-73-3

التعمير - - قانون - - المغرب

343.64096 2019-837
العماري، زكرياء

القانون البحري [نص مطبوع] : مختلف النصوص التشريعية
البحرية الموانئ  وتدبير  التجارية  بالمالحة  المتعلقة  والتنظيمية 
ومراقبتها مع االتفاقيات الدولية ذات الصلة / جمع وتنسيق زكرياء
العماري؛ مراجعة وتدقيق محمد الجازولي.- الرباط : منشورات
مجلة القضاء المدني، 2019.- 1 مج. (380 ص.) : غالف مزين؛

24 سم.- (سلسلة نصوص ووثائق قانونية؛ 36)
إق 2019MO0142.- ردمك 978-9954-543-65-8

القانون البحري

343.6409946 2019-838
أوعبي، بوشعيب

مدخل لدراسة قانون االتصال السمعي البصري بالمغرب
الدكتور  / : الجزء األول  [نص مطبوع] : دراسة قانونية مقارنة 
بوشعيب أوعبي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : مطبعة دار

القلم) .- 1 مج. (308 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO2516.- ردمك 978-9920-738-45-3

قانون االتصال السمعي البصري - - المغرب

343.640998 2019-839
كمران، عبد الكريم

المدونة الجديدة للصحافة والنشر [نص مطبوع] : وفق آخر
التعديالت : مع القانون الجديد المتعلق بالحق في الوصول على
المعلومات / عبد الكريم كمران.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط
الرباط نت) .- 1 مج. (80 ص.)؛ 17 سم.- (مجموعة : مطابع 

قوانين المملكة المغربية؛ 17)
إق 2019MO3196.- ردمك 978-9954-709-59-7

الصحافة - - قوانين وتشريعات - - المغرب

344 2019-840
المطبعة مديرية  للحكومة.  العامة  األمانة  المغرب. 

الرسمية
[نص االجتماعية  الرعاية  بمؤسسات  المتعلق  القانون 
Loi  relative  aux  établissements  de  = مطبوع] 
الرسمية، المطبعة  مديرية   : الرباط   -.protection  sociale
2019.- 1 مج. (19-19 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.-
Documentation juridique = المغربية القانونية  (الوثائق 

marocaine؛ 68، 4282-2550)
إق 2019MO5708.- ردمك 978-9954-720-73-8

الرعاية االجتماعية - - مؤسسات - - المغرب

344 2019-841
اتفاقيات  : الثقافي والطبيعي   : قانون التراث [نص مطبوع] 
دولية ونصوص تشريعية وتنظيمية حديثة / إعداد وتقديم عبد الواحد
مهداوي.- ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : مطابع الرباط

نت) .- 1 مج. (205 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO3793.- ردمك 978-9920-38-221-2

التراث الثقافي - - التراث الطبيعي - - قانون

344.01 2019-842
أحفوض، رشيدة

التعويض عن حوادث الشغل على ضوء العمل القضائي
وقانون فبراير 1963   6 الشريف  الظهير  بين   : [نص مطبوع] 
18/01 الصادر بتاريخ 2002/7/23 وقانون 06/03 الصادر بتاريخ
2003/06/19 ومشروع القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض
المغربي التشريع  بين   : مقارنة  دراسة   : الشغل  حوادث  عن 
والتشريع الفرنسي والتشريع المصري والتشريع التونسي / رشيدة
احفوض.- الدار البيضاء : صوماديل، 2019 (الدار البيضاء : النجاح

الجديدة) .- 1 مج. (419 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO5240.- ردمك 978-9920-689-01-4

حوادث الشغل - - قوانين وتشريعات - - المغرب

344.01 2019-843
ترابي، سناء

محاضرات في القانون االجتماعي [نص مطبوع] : مدخل
لدراسة قانون الشغل ـ عقد الشغل الفردي ـ نظام الشغل وفق
مدونة الشغل / سناء ترابي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج.

(159 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO5515.- ردمك 978-9920-38-758-3

الشغل - - قانون

344.04 2019-844
ورياشي، عبد الكافي
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الفقه بين   : مطبوع]  [نص  لألطباء  القانونية  المسؤولية 
والقانون والقضاء / مؤلف جماعي تحت إدارة وإشراف الدكتور
عبد الكافي ورياشي.- سطات : مكتبة الرشاد، 2019.- 1 مج.

(342 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO0157.- ردمك 978-9920-9807-3-9

مسؤولية األطباء - - قوانين وتشريعات

344.094 2019-845
سراج، أحمد

تدبير التراث األثري وقضايا الهوية [نص مطبوع] / أحمد
سراج.- الرباط : مجلس الجالية المغربية بالخارج، 2019.- 1 مج.

(134 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO5927.- ردمك 978-9954-669-42-6

المواقع األثرية - - المغرب

344.6401 2019-846
أحفوض، رشيدة

القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل
والفئات المنزليين  والعمال  بالعامالت  المتعلقة 
المستثناة من مدونة الشغل [نص مطبوع] : دراسة مقارنة
المصري والتشريع  الفرنسي  والتشريع  المغربي  التشريع  بين 
والتشريع التونسي : دراسة نظرية وتطبيقية معضدة بالنصوص
رشيدة  / القضائي  العمل  عليه  استقر  ما  وبأحدث  القانونية 
أحفوض.- الدار البيضاء : صوماديل، 2019.- 1 مج. (486 ص.)؛

24 سم
إق 2019MO0347.- ردمك 978-9954-9686-9-7

قانون الشغل - - المغرب

344.6401 2019-847
البراق، محمد عبده

في والتجارية  اإلدارية  المحاكم  اختصاص  حدود 
البراق؛ / محمد عبده  المنازعات اإلجتماعية [نص مطبوع] 
السالم، دار  مكتبة   : الرباط  الشرقاني.-  الدكتور محمد  تقديم 
باأللوان؛ 24 سم مزيّن  : غالف  (215 ص.)  2019.- 1 مج. 

إق 2019MO5987.- ردمك 978-9920-754-43-9
القضاء اإلداري - - المغرب

344.6401 2019-848
البربوشي، محمد

الصلح في نزاعات الشغل الفردية في القانون المغربي
ممارسات ضوء  على  وعملية  تحليلية  دراسة   : مطبوع]  [نص 
مفتشية الشغل / محمد البربوشي؛ تقديم الدكتور أحمد بوهرو.-
سطات : مكتبة الرشاد، 2019 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج.

(166 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO4913.- ردمك 978-9920-791-11-3

الشغل

344.6401 2019-849
الزيتوني، ياسير

مواضيع  : مطبوع]  [نص  الشغل  قانون  في  المنهجية 
وتطبيقات من خالل النصوص القانونية والعمل القضائي / ياسير
الزيتوني.- مراكش : مكتبة المعرفة، 2019.- 1 مج. (395 ص.)

إق 2010MO2293.- ردمك 978-9954-711-27-9
الشغل - - المغرب - - قوانين وتشريعات

344.6401 2019-850
كرازي، عبد اللطيف

دراسة في القانون اإلجتماعي المغربي [نص مطبوع] :
واجتهادات بمستجدات تشريعية  تطبيقية معززة  دراسة نظرية 
قضائية / عبد اللطيف كرازي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (أكادير :
مطبعة قرطبة) .- 1 مج. (292 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2018MO5178.- ردمك 978-9920-9755-0-6

القانون اإلجتماعي - - المغرب

344.64018914026 2019-851
رضوان، أمينة

الفقه ضوء  على  الشغلية  المنازعات  في  المنتقى 
والعمل القضائي [نص مطبوع] : مسطرة الصلح في المادة
الشغيلة، حدود سلطة قاضي الشغل في التفسير، حرية اإلثبات
في المادة الشغيلة... / أمينة رضوان؛ تقديم األستاذ عبد الحق
العياسي. 1.- سطات : مكتبة الرشاد، 2019 (الرباط : مطبعة

األمنية) .- 1 مج. (319 ص.)
إق 2019MO0920.- ردمك 978-9920-9513-6-4

المنازعات الشغلية

344.6402302632 2019-852
مدونة المعاشات [نص مطبوع] : مختلف النصوص التشريعية
والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات المدنية والعسكرية ذات الطبيعة
الخاصة / جمع وتنسيق زكرياء العماري.- الرباط : منشورات مجلة
القضاء المدني، 2019.- 1 مج. (430 ص.) : غالف مزين؛ 20

سم.- (نصوص ووثائق قانونية؛ 39)
إق 2019MO0842.- ردمك 978-9954-543-67-2

مدونة المعاشات - - المغرب

344.640350263 2019-853
الزيادي، عتيق (1967-....)

قانون السجون وإعادة إدماج السجناء [نص مطبوع] : بحث
قانوني في هيكلة وتنظيم وإدارة السجون بالمغرب من خالل :
قانون تنظيم وتسيير المؤسسات السجنية رقم 98.23... / عتيق
الزيادي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1

مج. (98 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO3374.- ردمك 978-9920-38-057-7

قانون السجون - - المغرب

344.6404 2019-854
عالمي، خالد

مسؤولية المرفق العام الطبي بالمغرب [نص مطبوع] :
دراسة في النصوص القانونية واالجتهادات القضائية والفقهية /
خالد عالمي؛ تقديم الحسين سرحان.- [د.م.] : دار اآلفاق المغربي
للنشر والتوزيع، 2019 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1

مج. (217 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2834.- ردمك 978-9920-765-21-3

المرفق العام الطبي - - المغرب

344.6404 2019-855
التشريعية النصوص  مختلف   : مطبوع]  [نص  الصحة  مدونة 
زكرياء وتنسيق  / جمع  العمومية  بالصحة  المتعلقة  والتنظيمية 
العماري.- الرباط : منشورات مجلة القضاء المدني، 2019.- 1

مج. (604 ص.).- (نصوص ووثائق قانونية؛ 37)
إق 2018MO5742.- ردمك 978-9954-543-61-0

الصحة

344.6404 2019-856
النصوص مختلف   : مطبوع]  [نص  والصيدلة  الطب  مدونة 
التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالطب والصيدلة والمهن الطبية
العماري؛ مراجعة وتدقيق / جمع وتنسيق زكرياء  الطبية  وشبه 
المدني، القضاء  مجلة  منشورات   : الرباط  الجازولي.-  محمد 
(22 قانونية؛  ووثائق  (نصوص  (518 ص.).-  مج.   1  -.2019

إق 2018MO5741.- ردمك 978-9954-543-60-3
الطب

344.640413 2019-857
الفن، عبد الكريم

القانوني النظام  في  الوطنية  األسنان  أطباء  هيئة 
المغربي [نص مطبوع] / عبد الكريم الفن.- [د.م.] : [د.ن.]،
2019 (مراكش : مكتبة، مطبعة ووراقة األندلس) .- 1 مج. (97

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO3319.- ردمك 978-9920-38-028-7

الهيئات المهنية - - القانون المغربي
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344.6405220263 2019-858
التعديالت / قانون الدرك الملكي [نص مطبوع] : وفق آخر 
2019 [د.ن.]،   : [د.م.]  كمران.-  الكريم  عبد  وتنسيق  إعداد 
(الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (80 ص.) : غالف مزيّن
باأللوان؛ 17 سم.- (قانون المملكة المغربية. وفق آخر التعديالت؛

(12
إق 2019MO3163.- ردمك 978-9954-709-55-9

الدرك الملكي - - قانون - - المغرب

344.64070263 2019-859
 اللواح، خليل

الحكامة التربوية [نص مطبوع] : ضرورة لقيادة التغيير على
السالم، دار  مكتبة   : الرباط  اللواح.-  خليل   / الجهوي  الصعيد 
24 سم باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (165 ص.)  مج.   1  -.2019

إق 2019MO0969.- ردمك 978-9920-754-19-4
الحكامة التربوية - - الجهوية - - المغرب

344.64078 2019-860
المستحدث في قضاء محكمة النقض في منازعات قطاع
التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي [نص
مطبوع] : الغرفة اإلدارية، السنوات، 2016-2017-2018 / إعداد
منشورات  : الرباط  الشامخي.-  يونس  أجعون،  أحمد  وتنسيق 
القانونية والسياسية، 2019 (مطبعة المغربية لألنظمة  المجلة 
القانوني (الدليل  سم.-   24 ص.)؛   288) مج.   1 األمنية).- 

(6216-2603  ،8 والقضائي؛ 
إق 2019MO5981.- ردمك 978-9920-9352-2-7

الغرفة اإلدارية

345.02 2019-861
الغلبزوري، محمد

والجنح للجرائم  والدولية  األممية  التسوية  إشكاليات 
الكيماوية، 1921- الريف  : حالة حرب  الدولية [نص مطبوع] 
1926 / محمد الغلبزوري.- طنجة : سليكي أخوين، 2019.- 1 مج.

(658 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO4594.- ردمك 978-9920-720-36-6

القانون الجنائي - - الجريمة

345.02 2019-862
نفيد، يونس

دراسة  : [نص مطبوع]  محاضرات في مادة علم اإلجرام 
نظرية تحليلية تأصيلية / يونس نفيد.- الدار البيضاء : دار اآلفاق
المغربية، 2019 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (171 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO4550.- ردمك 978-9920-765-22-0

علم اإلجرام - - محاضرات

345.04 2019-863
ادريوش، أحمد

اإلكراه البدني في القضايا المدنية [نص مطبوع] : محاولة
في تأصيل المقتضيات الرامية إلى مالئمة القانون المغربي مع
قواعد حقوق اإلنسان / أحمد ادريوش. 2، دفاتر حقوق اإلنسان.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : مكتبة دار السالم) .- 1 مج. (80

ص.).- (سلسلة المعرفة القانونية؛ 33، 2230-2028)
إق 2019MO2402.- ردمك 978-9920-37-619-8

القضايا المدنية

345.05 2019-864
الغازي، محمد

: مرحلة ما قبل شرعية اإلجراءات الجنائية [نص مطبوع] 
المحاكمة / محمد الغازي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (79

ص.)
إق 2019MO4939.- ردمك 978-9920-38-551-0

اإلجراءات الجنائية

345.05 2019-865

المنصور، محمد
الحماية الجنائية ألسرار الدفاع الوطني [نص مطبوع] :
التخصص تعاونية   : الجديدة  المنصور.-  / محمد  مقارنة  دراسة 
مزيّن غالف   : (243 ص.)  مج.   1 النشر، 2019.-  و  للطباعة 

24 سم باأللوان؛ 
إق 2019MO4054.- ردمك 978-9920-38-293-9

الدفاع الوطني - - القانون الجنائي

345.05 2019-866
حراث، الشرقي

اآلجال في قانون المسطرة الجنائية [نص مطبوع] : قانون
/ الشرقي حراث؛ عبد المدنية وقانون قضاء القرب  المسطرة 
الهادي زوحال.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : مطبعة األمنية)

.- 1 مج. (191 ص.)
إق 2019MO3221.- ردمك 978-9920-644-00-6

التنظيم اإلداري

345.64 2019-867
الجباري، عبد الرزاق

المجتبى من عمل محكمة النقض في المادة الجنائية
[نص مطبوع] : القانون الجنائي، قانون المسطرة الجنائية، مدونة
: [د.ن.]، الجباري.- [د.م.]  الرزاق  / تنسيق وتقعيد عبد  السير 
2019 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 2 مج. (319، 319 ص.) :
غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة العمل الفقهي والقضائي؛

(7 ; 6
إق 2019MO1534إق 2019MO1535.- ردمك -978-9920-9932-0

3.- ردمك 978-9920-9932-1-0
محكمة النقض - - المغرب

345.64 2019-868
الحياني، إدريس

[نص المغربي  الجنائي  القانون  في  مختصرة  دروس 
مطبوع] / إدريس الحياني، محمد هنوش.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019
: غالف مزيّن .- 1 مج. (216 ص.)  : مطبعة قرطبة)  (أكادير 

باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO1566.- ردمك 978-9954-9680-0-0

القانون الجنائي - - المغرب

345.64 2019-869
السيمو، أويس

[نص المغربي  العام  الجنائي  القانون  في  المختصر 
مطبوع] / أويس السيمو.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (طنجة : [نوفو

برينت]) .- 1 مج. (156 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO2174.- ردمك 978-9920-37-531-3

القانون الجنائي - - المغرب

345.64 2019-870
العروصي، محمد

المختصر في شرح القانون الجنائي [نص مطبوع] / محمد
العروصي. القانون الجنائي الخاص. الجزء الثاني.- ط. 2.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (مكناس : مطبعة أناسي) .- 1 مج. (406 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO1391.- ردمك 978-9920-37-278-7

القانون الجنائي الخاص - - المغرب

345.64025 2019-871
العلمي، إلهام

الوجيز في شرح القانون الجنائي المغربي [نص مطبوع] :
القسم الخاص / إلهام العلمي.- مراكش : مكتبة المعرفة، 2019.-

1 مج. (386 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO4639.- ردمك 978-9954-711-29-3

القضاء اإلداري

345.6404 2019-872
ورياشي، عبد الكافي
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القرارات الكبرى لمحكمة النقض المغربية في قضايا
الخبرة العقلية والنفسية [نص مطبوع] / الدكتور عبد الكافي
مطبعة  : (الرباط   2019 الرشاد،  مكتبة   : ورياشي.- سطات 
باأللوان؛ 24 سم : غالف مزيّن  .- 1 مج. (207 ص.)  األمنية) 

إق 2019MO5383.- ردمك 978-9920-656-08-5
الخبرة العقلية والنفسية - - القانون الجنائي - - المغرب

345.6405 2019-873
بنعيش، عمر

الجنائية [نص العدالة  الشرعي في تحقيق  الطب  دور 
مطبوع] / عمر بنعيش.- الرباط : مكتبة دار السالم، 2019.- 1

مج. (215 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO0745.- ردمك 978-9920-754-12-5

القانون الجنائي - - المغرب

345.6405 2019-874
بوستاوق، جميلة

األسس الدستورية للعدالة الجنائية [نص مطبوع] / جميلة
بوستاوق.- الدار البيضاء : دار اآلفاق المغربية للنشر والتوزيع،
.- 1 مج. (479 الوطنية)  المطبعة والوراقة   : 2019 (مراكش 

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (سلسلة آفاق؛ 3)
إق 2019MO2273.- ردمك 978-992-076-518-3

العدالة الجنائية

345.6405 2019-875
عسال، بوشعيب

إشكاالت جنائية محل خالف أمام المحاكم المغربية [نص
مطبوع] / بوشعيب عسال؛ تقديم النقيب عبد اللطيف بوعشرين.-

سطات : مكتبة الرشاد، 2019.- 1 مج. (109 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO4339.- ردمك 978-9920-656-01-6

القانون الجنائي

345.6405 2019-876
كرازي، عبد اللطيف

الوجيز في قانون المسطرة الجنائية [نص مطبوع] / عبد
اللطيف كرازي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (أكادير : مطبعة المنار)

.- 1 مج. (165 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2019MO2395.- ردمك 978-9920-9755-1-3

المسطرة الجنائية - - القانون المغربي

345.6405046 2019-877
تكثري، عالء الدين

ضحايا السلوك اإلجرامي [نص مطبوع] : بين الحماية الدولية
و السياسة الجنائية المغربية : دراسة تحليلية مقارنة على ضوء
علم الضحية / عالء الدين تكتري.- الدار البيضاء : إفريقا الشرق،

2019.- 1 مج. (207 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
بيبليوغرافيا : ص. 199-204 .- إق 2017MO4481.- ردمك -978-9954

685-69-3
علم اإلجرام

345.64052 2019-878
التريدي، محمد توفيق

مرشد المحقق الجنائي [نص مطبوع] / محمد توفيق التريدي.-
مزيّن غالف   : ص.)   319) مج.   1  -.2019 [د.ن.]،   : [د.م.] 

سم  24 باأللوان؛ 
إق 2019MO2885.- ردمك 978-9920-752-10-7

القانون الجنائي - - المغرب

345.64052 2019-879
نفيد، يونس

مسطرة التحقيق اإلعدادي في التشريع الجنائي [نص
مطبوع] : دراسة مقارنة / الدكتور يونس نفيد.- الدار البيضاء : دار
اآلفاق المغربية، 2019 (مطبعة األمنية).- 1 مج. (254 ص.)؛ 24

سم
إق 2019MO4882.- ردمك 978-9920-765-25-1

القانون الجنائي

345.6406 2019-880
المليحي، عبد الحميد

نظام اإلثبات الجنائي في التشريع المغربي والمقارن
[نص مطبوع] : دراسة لضوابط نظرية اإلثبات الجنائي في ضوء
االتجاهات العلمية لوسائل اإلثبات الحديثة / عبد الحميد المليحي.-
الرباط : منشورات مجلة الحقوق، 2019.- 1 مج. (208 ص.)؛

24 سم.- (المعارف القانونية والقضائية)
إق 2019MO0307.- ردمك 978-9954-691-48-9

البحث الجنائي - - المغرب

345.640670263 2019-881
ورياشي، عبد الكافي

المسؤولية على  وأثره  والنفسي  العقلي  المرض 
الجنائية [نص مطبوع] : دراسة تأصيلية تحليلية على ضوء العمل
القضائي بالمغرب / عبد الكافي ورياشي.- سطات : مكتبة الرشاد،

2019.- 1 مج. (287 ص.)
إق 2019MO5140.- ردمك 978-9920-656-05-4

القانون الجنائي - - األمراض النفسية

345.64077 2019-882
جناح، محمد

إشكاليات التنفيذ الزجري [نص مطبوع] : دعوى رفع اإلشكال
نموذجا / محمد جناح.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : مطبعة

األمنية) .- 1 مج. (151 ص.)
إق 2018MO2716.- ردمك 978-9920-36-023-4

التنفيذ الزجري

346.0023 2019-883
أدخول، سليمان

مهنة التوثيق العدلي من خالل العمل اإلداري المغربي
والمذكرات والدوريات  المناشير  ألهم  رصد   : مطبوع]  [نص 
الصادرة عن الجهات اإلدارية المختصة ذات الصلة بالتوثيق العدلي
بالمغرب / سليمان أدخول.- الرباط : مكتبة دار السالم، 2019.- 1

مج. (533 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO5923.- ردمك 978-9920-754-42-2

التوثيق العدلي - - المغرب

346.01 2019-884
البخاري، محمد

دور النيابة العامة في تطبيق مقتضيات مدونة األسرة
[نص مطبوع] / محمد البخاري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج.

(159 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO4018.- ردمك 978-9920-38-284-7

مدونة األسرة

346.01 2019-885
رقيق، حسن (1963-....)

الدليل العلمي والعملي للوسيط األسري [نص مطبوع] /
حسن رقيق.- ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الدار البيضاء : دار

النشر المغربية) .- 1 مج. (191 ص.)؛ 20 سم
إق 2019MO02236.- ردمك -978  -. : ص. 186-184  بيبليوغرافيا 

9954-9646-2-0
قانون األسرة

346.016 2019-886
ايت عدي، محمد

الزواج المدني والعرفي : دراسة فقهية مقارنة [نص مطبوع]
/ محمد ايت عدي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (مراكش : المطبعة

والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (85 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO4673.- ردمك 978-9920-38-483-4

الزواج العرفي

346.0163 2019-887
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مدونة األسرة وإكراهات العمل القضائي [نص مطبوع] /
إشراف عبد الصمد عبو، عبد الرزاق بوطاهري.- وجدة : مركز
الدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، 2019.- 1 مج. (253

ص.)؛ 24 سم.- (ندوات ومؤتمرات؛ 10)
إق 2019MO3645.- ردمك 978-9954-9614-6-9

مدونة األسرة - - القضاء

346.02 2019-888
أدخول، سليمان

[نص العدلية  للعقود  العصرية  الصياغة  على  التدريب 
مطبوع] : تطبيقات وفق متطلبات التشريعات الحديثة بالمغرب /
سليمان أدخول.- الرباط : مكتبة دار السالم، 2019.- 1 مج. (444

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
بيبليوغرافيا : ص. 433-434 .- إق 2019MO0202.- ردمك -978-9920

754-10-1
العقود التجارية

346.02 2019-889
تطور القانون الخاص من خالل النص التشريعي والعمل
القضائي [نص مطبوع] / تنسيق عبد الحميد اليعقوبي، ود. منير
أوخليفا.- [د.م.] : مركز الدراسات واألبحاث القانونية والقضائية
واالجتماعية، 2019 (الرباط : مكتبة دار السالم) .- 1 مج. (400

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2041.- ردمك 978-9920-37-482-8

القانون الخاص - - المغرب

346.02 2019-890
: المغربي [نص مطبوع]  التشريع  التعاقدي وفق  األمن 
تكريما لألستاذ عبد الكريم األعزاني / ندوة وطنية نظمها الماستر
المتخصص في قانون العقار والتعمير؛ جامعة محمد األول, مجلة
القانون المدني؛ جمع وتنسيق أحمد خرطة, عبد اإلاله المحبوب.-

الدار البيضاء : دار اآلفاق المغربية، 2019.- 1 مج. (238 ص.)
إق 2019MO1811.- ردمك 97-8-9920-9961-0-5

الصكوك المالية

346.03 2019-891
العسال، نور الدين

المسؤولية المدنية للمهندس المساح الطبوغرافي [نص
مطبوع] : دراسة تحليلية نقدية على ضوء / نور الدين العسال؛
محمد مومن.- الدار البيضاء : دار اآلفاق المغربية، 2019.- 1 مج.

(175 ص.).- (نافذة على البحث األكاديمي والمهني؛ 5)
إق 2019MO1725.- ردمك 978-9920-9941-1-8

المسؤولية المدنية

346.03 2019-892
بولغمان، محمد

المسؤولية المدنية للموثق على ضوء القانون المغربي
اآلفاق دار   : البيضاء  الدار  بولغمان.-  محمد   / مطبوع]  [نص 
البحث على  (نافذة  ص.).-   229) مج.   1  -.2019 المغربية، 

(3 والمهني؛  األكاديمي 
إق 2019MO1530.- ردمك 978-9920-765-16-9

الموثق

346.04 2019-893
ادريوش، أحمد (1955-....)

تأمالت نظرية حول مدونة الحقوق العينية [نص مطبوع].
، العقارات  على  ترد  التي  التصرفات  توثيق  الرابعة،  الكراسة 
اقتراحات من أجل الحد من ظاهرة االستيالء غير المشروع على
المعرفة منشورات   : الرباط  ادريوش.-  أحمد   / الغير  عقارات 

(71 ص.)؛ 24 سم مج.   1 القانونية، 2019.- 
إق 2019MO6337.- ردمك 978-9920-38-982-2

الحقوق العينية - - المغرب

346.04 2019-894
الدراري، أحمد

الحماية القانونية للبرامج النوعية [نص مطبوع] : دراسة
مقارنة / أحمد الدراري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (االقتصاد).- 1

مج. (231 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO1253.- ردمك 978-9920-3916-2-9

االختراع - - االبتكار - - قانون

346.04 2019-895
حراث، الشرقي

اآلجال في ظهير التحفيظ العقاري [نص مطبوع] : مدونة
/ المشتركة  الملكية  قانون   : التعمير  مدونة   : العينية  الحقوق 
[د.ن.]،  : [د.م.]  كريمي.-  الواحد  عبد  تقديم  الشرقي حراث؛ 

(184 ص.) مج.   1  -. األمنية)  : مطبعة  (الرباط   2019
إق 2019MO3223.- ردمك 978-9920-644-02-0

الملكية المشتركة

346.04 2019-896
مدونة الحقوق العينية بين الواقع والمأمول [نص مطبوع]
الدراسات مختبر  نظمها  التي  الوطنية  العلمية  الندوة  أعمال   :
القانونية المدنية والعقارية، يومي 4-5 ماي 2018، تكريما لألستاذ
مومن.- محمد  الدكتور  تنسيق   / الفاخوري  إدريس  الدكتور 
الدارالبيضاء : دار اآلفاق المغربية، 2019.- 1 مج. (399، 478؛
واالقتصادية القانونية  العلوم  كلية  (منشورات  سم.-   24

(58 الدراسية؛  واأليام  الندوات  واالجتماعية. 
إق 2019MO1841.- ردمك 978-9920-9963-0-3

الملكية العقارية

346.043 2019-897
أدخول، سليمان

األحكام الخاصة بتأسيس الملكية في ميدان العقارات
غير المحفظة بالمغرب [نص مطبوع] : مقاربة قانونية عملية
على ضوء قواعد التوثيق العدلي، مدونة الحقوق العينية، المسطرة
اإلدارية، الممارسة القضائية / األستاذ سليمان أدخول.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (الرباط : دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع) .-

1 مج. (485 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO0123.- ردمك 978-9920-754-09-5

التوثيق العدلي

346.04320263 2019-898
عبد الله نعمان العزعزي، إيمان (1982-....)

دور الحيازة في كسب الملكية [نص مطبوع] : دراسة مقارنة
في القانون اليمني وبعض القوانين العربية / إيمان عبد الله نعمان
العزعزي.- الرباط : مكتبة دار السالم، 2019.- 1 مج. (213 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO3309.- ردمك 978-9920-754-34-7

الملكية - - قوانين وتشريعات

346.045 2019-899
المملكة المغربية. وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير

واإلسكان وسياسة المدينة
القانون رقم بالتعمير،  المتعلق  القانون رقم 12.90 
والمجموعات العقارية  بالتجزئات  المتعلق   25.90
رقم الشريف  الظهير  العقارات،  وتقسيم  السكنية 
1.60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية [نص
مطبوع] / وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة
المدينة.- الرباط : وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة المدينة، 2019 (مطابع الرباط نت).- 1 مج. (99 ص.)؛

21 سم
إق 2019MO4471.- ردمك 978-9920-38-438-4

التعمير

346.048 2019-900
العيدوني، وداد
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الحماية القانونية للملكية األدبية والفنية [نص مطبوع] :
في التشريع المغربي واالتفاقيات الدولية / وداد العيدوني.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2019 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (259 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO5541.- ردمك 978-9920-625-29-6

الحماية القانونية - - الملكية األدبية

346.06 2019-901
أيوب، عبد الرزاق

الشركات التجارية [نص مطبوع] / عبد الرزاق أيوب.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019.- 1 مج. (280 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2017MO1389.- ردمك 978-9954-9652-7-6

الشركات التجارية

346.06 2019-902
غيث، ربيعة

الشركات التجارية [نص مطبوع] : األحكام العامة للشركات
التجارية : عقد الشركة : الشخصية المعنوية : شركات األشخاص :
شركات ذات الطابع المختلط : شركات األموال / الدكتورة ربيعة

غيث.- [الرباط] : دار القلم، 2019.- 1 مج. (257 ص.)
إق 2019MO0975.- ردمك 978-9920-37-163-6

التنظيم اإلداري

346.07 2019-903
الحطاب، حسن

محاضرات في القانون التجاري األساسي [نص مطبوع] /
حسن الحطاب.- [د.م.] : دار القلم، 2019.- 1 مج. (164 ص.)

إق 2019MO1513.- ردمك 978-9954-686-97-3
القانون التجاري - - المغرب

346.07 2019-904
الحكيم، يونس

القانون 73.17 المقاولة في ضوء  مساطر صعوبات 
الدكتور  / مقارنة  دراسة   : [نص مطبوع]  القضائي  والعمل 
يونس الحكيم.- مراكش : مكتبة المعرفة، 2019 (الدار البيضاء :
مزيّن غالف   : (221 ص.)  مج.   1  -. الجديدة)  النجاح  مطبعة 

24 سم باأللوان؛ 
إق 2018MO5505.- ردمك 978-9920-36-784-4

المقاوالت - - قوانين وتشريعات

346.07 2019-905
حنان، يوسف

األجل في مساطر التسوية القضائية على ضوء القانون
73.17 [نص مطبوع] : دراسة تحليلية وعملية ومقارنة للكتاب
الخامس من مدونة التجارة على ضوء مستجدات القانون 73.17
الصادر بتاريخ 23 أبريل 2018 / الدكتور يوسف حنان، الدكتور
سعيد بهتي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (308 ص.)؛ 24 سم

إق 2019MO0834.- ردمك 978-9920-37-112-4
القانون التجاري

346.07 2019-906
فالي، عالل

المقتضيات األول،  الجزء  التجارية [نص مطبوع].  الشركات 
[د.ن.]،  : [د.م.]  فالي.- ط. 2 مزيدة ومحينة.-  / عالل  العامة 
2019 (الرباط : مطبعة المعارف الجديدة) .- 1 مج. (576 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO1745.- ردمك 978-9920-9951-0-8

الشركات - - قوانين وتشريعات

346.07 2019-907
فخري، رياض

تعديل المقتضيات المنظمة لمساطر صعوبات المقاولة
[نص مطبوع] : المستجدات و الرهانات / رياض فخري.- سطات :

جامعة الحسن األول، 2019.- 1 مج. (251 ص.)؛ 24 سم

إق 2018MO5785.- ردمك 978-9920-36-856-8
الشركات - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.08 2019-908
المعاشي، محمد

والقضائية التشريعية  الحماية  بين  األقدمية  عالوة 
وتجاوزات الممارسة العملية [نص مطبوع] : القطاع البنكي
نموذجا / محمد المعاشي. 1.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط :

مطبعة األمنية) .- 1 مج. (343 ص.)
إق 2019MO3238.- ردمك 978-9954-719-44-2

عالوة األقدمية

346.09 2019-909
العادل، باب عيسى

الوجيز في أحكام الشيك [نص مطبوع] : دراسة في مقتضيات
القانون الموريتاني / باب عيسى العادل.- موريتانيا : [باب عيسى
العادل]، 2019 (الرباط : دار السالم) .- 1 مج. (122 ص.)؛ 24

سم
إق 2019MO4275.- ردمك 978-9920-38-363-9

اإلجراءات القضائية - - أحكام الشيك

346.61102 2019-910
بوكنين، أحمدناه

المختصر في نظرية العقد [نص مطبوع] / بوكنين أحمدناه.-
اكادير : دار العرفان، 2019.- 1 مج. (156 ص.)؛ 22 سم

إق 2019MO1182.- ردمك 978-9954-735-77-0
العقود - - قوانين وتشريعات

346.61102 2019-911
محروك، محمد

العقود المسماة [نص مطبوع] : البيوعات واألكرية الواردة على
العقار وفق أحدث التعديالت / محمد محروك.- ط. 2.- مراكش :

مكتبة المعرفة، 2019.- 1 مج. (456 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO4651.- ردمك 978-9954-711-31-6

العقود

346.64 2019-912
ادريوش، أحمد (1955-....)

بالتبادل المتعلقة  المدنية  المقتضيات  أصول ومبادئ 
االلكتروني للمعطيات القانونية [نص مطبوع] : مقارنة بين
أحمد  / لفرنسي  المدني  والقانون  والعقود  االلتزامات  قانون 
ادريوش.- ط. جديدة مزيدة ومنقحة.- [د.م.] : منشورات سلسلة
المعرفة القانونية، 2019 (الرباط؛ مطبعة األمنية.- 1 مج. (104
ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة المعرفة القانونية؛

(2230-2028 ،32
إق 2019MO1229.- ردمك 978-9920-37-226-8

التبادل اإللكتروني - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.64 2019-913
البرينصي، عبد األحد

الواقع والمأمول بين  التشاركية  البنوك  السيولة في 
البرينصي.- األحد  عبد   / والمأمول  الواقع  بين   : [نص مطبوع] 
[د.م.] : مركز نماء للبحوث والدراسات في االقتصاد اإلسالمي،
2019 (فاس : آنفوـ برانت) .- 1 مج. (981 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO5905.- ردمك 978-9920-38-860-3

البنوك التشاركية - - السيولة

346.64 2019-914
الشدادي، عبد اللطيف

نظام الصفقات العمومية [نص مطبوع] : في ضوء مرسوم
20 مارس 2013 ودفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على
صفقات األشغال 2016. الجزء األول / عبد اللطيف الشدادي.-
: غالف أخوين، 2019.- 1 مج. (1188 ص.)  : سليكي  طنجة 

مزين؛ 24 سم
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بيبليوغرافيا : ص. 1020-1038 .- إق 2018MO3437.- ردمك -978
9920-720-22-9
الصفقات العمومية

346.64 2019-915
المغرب. وزارة األوقاف والشؤون االسالمية

األعلى للمجلس  الداخلي  والنظام  األوقاف  مدونة 
لمراقبة مالية األوقاف العامة [نص مطبوع] / وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية.- الرباط : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،

2019.- 1 مج. (129 ص.) : غالف مص.
إق 2019MO1947.- ردمك 978-9920-770-19-4

مدونة األوقاف

346.6401 2019-916
كمران، عبد الكريم

وكفالة المدنية  والحالة  للجنسية  الجديد  القانون 
األطفال المهملين [نص مطبوع] : وفق آخر التعديالت : مع
القانون الجديد المتعلق بشروط ومساطر االستفادة من صندوق
التكافل العائلي / عبد الكريم كمران.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019
(80 ص.)؛ 17 سم.- مج.   1  -. نت)  الرباط  : مطابع  (الرباط 

المغربية؛ 20) المملكة  قوانين  (مجموعة 
إق 2019MO3326.- ردمك 978-9954-709-69-6

الحالة المدنية - - قوانين و تشريعات - - المغرب

346.64015 2019-917
المحبوب، عبد اإلاله

المنهاج في شرح مدونة األسرة [نص مطبوع] / د. عبد اإلاله
المحبوب.- الدار البيضاء : دار اآلفاق المغربية، 2019 (الرباط :
مطبعة األمنية) .- 1 مج. (350 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2019MO4826.- ردمك 978-9920-765-24-4

مدونة األسرة - - المغرب

346.640150263 2019-918
الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب

مدونة األسرة [نص مطبوع] : بين النص والتطبيق من خالل
لنساء الديمقراطية  الجمعية   / النقض  القضائي لمحكمة  العمل 
المغرب.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج . (128ص. )؛ 24 سم

إق 2019MO0260.- ردمك 978-9954-652-14-5
قانون األسرة - - المغرب

346.640150269 2019-919
كرادة، محمد

ضابط مصلحة األسرة [نص مطبوع] : خصائصه ومظاهره في
العمل القضائي المغربي على ضوء الفقه والقانون / محمد كرادة.-
الرباط : دار نشر المعرفة، 2019.- 1 مج. (200 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم.- (المعارف القانونية والقضائية)
إق 2019MO0310.- ردمك 978-9954-691-51-9

ضابط مصلحة األسرة - - خصائص - - القضائي المغربي

346.64016 2019-920
مدونة األسرة الجديدة [نص مطبوع] : وفق آخر التعديالت /
2019 [د.ن.]،   : [د.م.]  كمران.-  الكريم  عبد  وتنسيق  إعداد 
(الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (88 ص.) : غالف مزيّن
باأللوان؛ 17 سم.- (قانون المملكة المغربية. وفق آخر التعديالت؛

(2
إق 2019MO3148.- ردمك 978-9954-709-52-8

مدونة األسرة - - قانون - - المغرب

346.640160269 2019-921
مفيد، خديجة

أعمال اليوم الدراسي حول زواج القاصرات [نص مطبوع]
: 17 ماي 2014 / خديجة مفيد.- الدار البيضاء : مركز الدراسات
األسرية والبحث في القيم والقانون، 2019.- 1 مج. (54 ص.)؛

24 سم.- (سلسلة أيام دراسية؛ 1)

إق 2018MO4488.- ردمك 978-9920-9698-0-2
الزواج - - القاصرات - - المغرب

346.6401660269 2019-922
التزنيتي، سلمى

األموال المكتسبة بين الزوجين أثناء قيام الزوجية [نص
مطبوع] / سلمى التزنيتي؛ تقديم أحمد ادريوش.- الرباط : دار

نشر المعرفة، 2019.- 1 مج. (320 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO0306.- ردمك 978-9954-691-47-2

قانون األسرة

346.64017 2019-923
التازي، محمد

: مطبوع]  [نص  النسب  دعوى  في  الطبية  الخبرة  دور 
د. تقديم  التازي؛  / د. محمد  الموضوعية والمسطرية  الضوابط 
المعرفة، نشر  دار   : الرباط  مشكوري.-  متيوي  ناصر  محمد 

(25 جامعية؛  (أعمال  ص.).-   174) مج.   1  -.2019
إق 2018MO5837.- ردمك 9789954691441

الخبرة الطبية - - دعوى النسب

346.64017 2019-924
بنعيش، عمر

تطور قواعد النسب في القانون المغربي [نص مطبوع] /
عمر بنعيش؛ تقديم الدكتور عبد الكريم الطالب.- الرباط : مكتبة

دار السالم، 2019.- 1 مج. (259 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO0746.- ردمك 978-9920-754-13-2

النسب - - القانون المغربي

346.6401730263 2019-925
العملية على ضوء أحكام مدونة الحضانة و إشكاالتها 
األسرة و العمل القضائي المغربي [نص مطبوع] / سعيد
التوزيع، للنشر و  المغربية  : دار اآلفاق  البيضاء  الدار  الوردي.- 

2019.- 1 مج. (351 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO5588.- ردمك 978-9920-36-791-2

مدونة األسرة

346.6402 2019-926
البركاوي، ادريس

/ مطبوع]  [نص  لإللتزام  العامة  النظرية  في  المختصر 
ادريس البركاوي.- أكادير : دار العرفان، 2019 (مطبعة قرطبة).-

1 مج. (165 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO2409.- ردمك 978-9954-735-84-8

قانون اإللتزامات والعقود - - المغرب

346.6402 2019-927
العروصي، محمد

المختصر في شرح العقود المسماة [نص مطبوع] : البيع
والمقايضة والكراء / محمد العروصي.- ط. 6.- [د.م.] : [د.ن.]،
2019 (مكناس : مطبعة أناسي) .- 1 مج. (349 ص.)؛ 24 سم

إق 2019MO4331.- ردمك 978-9920-38-386-8
عقود المقايضة - - العقود المسماة - - قانون اإللتزامات والعقود - - عقود

البيع - - المغرب

346.6402 2019-928
العلمي، محمد

العقود الخاصة المدنية [نص مطبوع] : عقد البيع - عقد الكراء
/ محمد العلمي.- ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (اكادير : مطبعة

المنار) .- 1 مج. (200 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO4283.- ردمك 978-9954-735-46-6

346.6402 2019-929
المراكشي، هشام
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الغير في القانون المغربي [نص مطبوع] : دراسة في تحديد
المركز القانوني للغير، حماية الغير في النصوص القانونية والعمل
القضائي / هشام المراكشي.- مراكش : مكتبة المعرفة، 2019

(الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (357 ص.)
إق 2019MO1215.- ردمك 978-9954-711-20-0

الغير

346.6402 2019-930
اليعالوي، محمد

La transmission des = [نص مطبوع] انتقال اإللتزامات
obligations : الحلول الشخصي في القانون المغربي : دراسة
منهجية نقدية في مقاربة الحلول من خالل عالقته بالوفاء وحوالة
الحق / محمد اليعالوي؛ [تقديم الدكتور أحمد الخمليشي].- الرباط
: دار األمان، 2019 (مطبعة الكرامة).- 2 مج. (290 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO5675.- ردمك 978-9954-723-24-1

الحوالة - - قانون اإللتزامات والعقود - - المغرب

346.6402 2019-931
حمومي، يوسف

عقود المالية التشاركية [نص مطبوع] : دراسة مقارنة في
األسس النظرية والجوانب العملية. الجزء األول، عقد المضاربة /
المعرفة، 2019.- 1 مج. نشر  دار   : الرباط  يوسف حمومي.- 

(352 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO0308.- ردمك 978-9954-691-49-6

التمويل التشاركي - - عقد المضاربة

346.64020269 2019-932
بفقير، محمد

قانون اإللتزامات والعقود والعمل القضائي المغربي
: التعديالت  آخر  والعقود مع  االلتزامات  قانون   : [نص مطبوع] 
نصوص تنظيمية : قضاء محكمة النقض، قضاء محاكم االستئناف،
قضاء المحاكم االبتدائية. الكتاب األول، االلتزامات بوجه عام /
محمد بفقير.- ط. 5 مزيدة ومحينة.- [د.م.] : منشورات دراسات
قضائية، 2019 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج.
القضائي والعمل  القانون  (سلسلة  سم.-   24 ص.)؛   751)

(6 المغربيين؛ 
إق 2019MO4618.- ردمك 978-9920-9831-6-7

قانون - - اإللتزامات - - العقود - - المغرب

346.6402082 2019-933
آيت علي، أسيا

الفقه بين   : [نص مطبوع]  العدلي  التوثيق  المرأة ومهنة 
اإلسالمي والتشريع المغربي : الجزء األول / أسيا آيت علي؛ تقديم
محمد األزهر، الحسن األمراني زنطار.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019
(الرباط : مكتبة دار السالم) .- 1 مج. (336 ص.) : غالف مزين؛

24 سم
إق 2019MO2214.- ردمك 978-9920-37-548-1

الثوثيق العدلي

346.64022 2019-934
الحالمي، بدر

أحكام عقد المقاولة من الباطن بين النص التشريعي
عملية قانونية  دراسة   : مطبوع]  [نص  القضائي  واالجتهاد 
مقارنة معززة باجتهادات قضائية / بدر الحالمي.- الرباط : مكتبة
دار السالم، 2019.- 1 مج. (234 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم

إق 2019MO1040.- ردمك 978-9920-754-22-4
القانون التجاري - - المغرب

346.640220263 2019-935
المزواك، سعاد

مبادئ وتقنيات إبرام العقود [نص مطبوع] : مرفق بنماذج
[د.ن.]،  : [د.م.]  المزواك.-  / سعاد  المغربي  للقانون  مطابقة 
2019 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (295 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO3614.- ردمك 978-9920-38-166-6

العقود - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.64023 2019-936
أضاوي، عبد الرحيم

[نص القضائي  العمل  ضوء  على  العمومية  الصفقات 
محاكم قرارات  النقض،  قرارات محكمة  ألهم  : رصد  مطبوع] 
االستئناف اإلدارية، أحكام المحاكم اإلدارية / عبد الرحيم اضاوي.-
الدار البيضاء : دار اآلفاق المغربية، 2019.- 1 مج. (463 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO5520.- ردمك 978-9920-765-30-5

الصفقات العمومية - - قوانين وتشريعات

346.6402302632 2019-937
العماري، زكرياء

مدونة الصفقات العمومية [نص مطبوع] : مختلف النصوص
لإلدارات العمومية  بالصفقات  المتعلقة  والتنظيمية  التشريعية 
والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وعقود الشراكة بين
القطاعين العام والخاص / جمع وتنسيق زكرياء العماري؛ مراجعة
القضاء مجلة  منشورات   : الرباط  الجازولي.-  محمد  وتدقيق 
المدني، 2019 (مطبعة المعارف الجديدة).- 1 مج. (597 ص.).-

(نصوص ووثائق قانونية؛ 40)
إق 2018MO5437.- ردمك 978-9954-543-58-0

الصفقات العمومية

346.64029 2019-938
روحمات، عبد الله

عقد الوكالة [نص مطبوع] : دراسة تأصيلية فقهية وقانونية :
اإلشكاالت - الحلول - نمادج لعقود الوكالة / عبد الله روحمات؛
والنشر للطباعة  السالم  دار   : الرباط  الكشبور.-  تقديم محمد 
والتوزيع، 2019.- 1 مج. (472 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
بيبليوغرافيا : ص. 453-460 .- إق 2019MO0939.- ردمك -978-9920

754-16-3
الوكالة - - قانون - - المغرب

346.64031 2019-939
تزاوي، فتح الله

التعويض في المادة المدنية في ضوء القانون والعمل
القضائي المغربي والمقارن [نص مطبوع] : (معززا بأحدث
اإلجتهادات القضائية) / فتح الله تزاوي.- سطات : مكتبة الرشاد،
2019 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (350 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO3703.- ردمك 978-9920-791-08-3

التعويض - - المادة المدنية - - القانون المغربي

346.6404 2019-940
غزيول، محمد

اإلجراءات الشكلية المتعلقة بالتصرفات العقارية [نص
مطبوع] / محمد غزيول.- فاس : مطبعة وراقة بالل، 2019.- 1

مج. (240 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO5367.- ردمك 978-9920-38-694-4

التصرفات العقارية

346.64043 2019-941
أبو مسلم، نبيل
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العقار [نص الوارد على  التجاري  اإلئتمان  أحكام عقد 
المغربي القانون  ظل  في  ونقدية  تحليلية  دراسة   : مطبوع] 
والقانون المقارن / نبيل أبو مسلم؛ تقديم الدكتور رياض فخري.-
سطات : مكتبة الرشاد، 2019 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج.

(256 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4757.- ردمك 978-9920-656-04-7
عقد اإلئتمان التجاري - - القانون العقاري - - المغرب

346.64043 2019-942
أوبوزور، لمياء

تعميم نظام التحفيظ العقاري بالمغرب [نص مطبوع] /
الدكتورة سعاد عاشور.- سطات : مكتبة أوبوزور؛ تقديم  لمياء 
الرشاد، 2019 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (334 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4175.- ردمك 978-9920-656-00-9

التحفيظ العقاري

346.64043 2019-943
الحاكمي، عبد المغيث

حماية المراكز القانونية في دعوى القسمة القضائية
وتطبيقية نظرية  دراسة   : مطبوع]  [نص  المحفظ  للعقار 
محاكم عن  الصادرة  الحديثة  التوجهات  ضوء  في  للنصوص 
الموضوع ومحكمة النقض / األستاذ عبد المغيث الحاكمي؛ تقديم
: (مراكش   2019 [د.ن.]،   : [د.م.]  الشتوي.-  محمد  األستاذ 
المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (183 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO3061.- ردمك 978-9920-37-937-3

القسمة القضائية - - القانون العقاري - - المغرب

346.64043 2019-944
الخلدي، نزهة

البيع والكراء  : الوجيز في العقود المسماة [نص مطبوع] 
المدني وفق آخر المستجدات القانونية / نزهة الخلدي.- ط. 3
منقحة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (تطوان : مطبعة الهداية) .- 1

مج. (280 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO4666.- ردمك 978-9920-38-481-0

قانون اإللتزامات والعقود - - المغرب

346.64043 2019-945
الداودي، محمد المنتصر

[نص العقاري  التحفيظ  النزاعي في مسطرة  الجانب 
تعديله تم  كما   1913 غشت   12 ظهير  ضوء  على   : مطبوع] 
وتتميمه بالقانون رقم 14/7 / األستاذ محمد المنتصر الداودي.-
الرباط : دار أبي رقراق، 2019.- 1 مج. (188 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO3592.- ردمك 978-9920-38-161-1

النزاعات - - الملكية العقارية - - القانون المغربي

346.64043 2019-946
بن عجيبة، أحمد

[نص الغير  حيازة  من  عقار  انتزاع  جنحة  على  أضواء 
مطبوع] / أحمد بن عجيبة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (تطوان :

مطبعة الحمامة) .- 1 مج. (33 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO6011.- ردمك 978-9920-32-398-7

حيازة العقارات - - التشريع الجنائي المغربي

346.64043 2019-947
جنوي، أشرف

المفيد في أحكام التحفيظ والتقييد [نص مطبوع] : في
لظهير والمتمم  المغير   14-07 رقم  القانون  مستجدات  ضوء 
محسن الدكتور  جنوي،  أشرف  الدكتور   / العقاري  التحفيظ 
الصويب.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (مراكش : المطبعة والوراقة
الوطنية) .- 1 مج. (303 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2019MO4906.- ردمك 978-9920-38-537-4

التحفيظ العقاري - - القانون المغربي

346.64043 2019-948
عبد الصمد، سارة

تأويل العقود العقارية في التشريع المغربي [نص مطبوع]
: دراسة قانونية قضائية مقارنة / سارة عبد الصمد.- سطات :
مكتبة الرشاد، 2019 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (239

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4732.- ردمك 978-9920-656-03-0

العقود العقارية - - القانون المغربي

346.64043 2019-949
غزيول، محمد

المنازعات البينات في  بين  الترجيح  اإلثبات ومسالك 
العقارية [نص مطبوع] / محمد غزيول.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019
(مطبعة وراقة بالل).- 1 مج. (235 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

25 سم
إق 2019MO5366.- ردمك 978-9920-38-693-7

المنازعات العقارية

346.64043 2019-950
كمران، عبد الكريم

قانون الكراء الجديد [نص مطبوع] : وفق آخر التعديالت / عبد
الكريم كمران.- [سال] : [عبد الكريم كمران]، 2019 (الرباط :
مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (80 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17

سم.- (قانون المملكة المغربية. وفق آخر التعديالت؛ 5)
إق 2019MO3235.- ردمك 978-9954-709-62-7

الكراء - - قانون - - المغرب

346.64043 2019-951
لعصابة، عبد الحق

المرشد المعين للوكيل العقاري [نص مطبوع] / لعصابة عبد
الحق.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (أسفي : [مركز الطبع هانية ]) .-

1 مج. (110 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO3998.- ردمك 978-9920-38-276-2

الوكالة العقارية - - المغرب - - دليل

346.64043 2019-952
مياد، العربي محمد

العمل ضوء  على  العقاري  للتحفيظ  العلمي  المرجع 
القضائي والتعليمات االدارية [نص مطبوع] / العربي محمد
مياد.- الدار البيضاء : دار اآلفاق المغربية، 2019.- 1 مج. (157

ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة اعالم وتبصير المستهلك؛ 33)
إق 2018MO4506.- ردمك 978-9920-756-04-6

القانون العقاري - - المغرب

346.64043 2019-953
وتاب، الرافة

[نص المغربي  القانون  في  والمهني  السكني  الكراء 
مطبوع] : وفق التعديالت والمستجدات الواردة في القانون رقم
12-67 / األستاذ الرافة وتاب.- سطات : مكتبة الرشاد، 2019
: غالف مزيّن .- 1 مج. (141 ص.)  األمنية)  : مطبعة  (الرباط 

القانونية؛ 2) الرافة وتاب  باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة 
إق 2019MO5379.- ردمك 978-9920-656-07-8

عقد الكراءالسكني والمهني - - القانون المغربي

346.64043 2019-954
النظام العقاري المغربي [نص مطبوع] : الجوانب القانونية
: الرباط  / إعداد وتنسيق أحمد أجعون.-  القضائية  والمنازعات 
القانونية والسياسية، 2019.- 1 مج. المغربية لألنظمة  المجلة 
(320 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (منشورات المجلة

المغربية لألنظمة القانونية والسياسية؛ 17، 6216-2605)
إق 2019MO4499.- ردمك 978-9920-9500-4-6

العقار - - قوانين وتشريعات
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346.64043 2019-955
مع  : مطبوع]  [نص  العقاري  للتحفيظ  الجديد  القانون 
الكريم عبد  وتنسيق  إعداد   / به  المرتبطة  القانونية  النصوص 
كمران.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1
مج. (80 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17 سم.- (قانون المملكة

المغربية. وفق آخر التعديالت؛ 4)
إق 2019MO3149.- ردمك 978-9954-709-53-5

التحفيظ العقاري - - قانون - - المغرب

346.64043 2019-956
وتنسيق عبد إعداد   / [نص مطبوع]  العينية  الحقوق  مدونة 
الكريم كمران.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : مطابع الرباط
نت) .- 1 مج. (80 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17 سم.- (قانون

المملكة المغربية. وفق آخر التعديالت؛ 3)
إق 2019MO3195.- ردمك 978-9954-709-58-0

الحقوق العينية - - قانون - - المغرب

346.64043 2019-957
المقارنة بين نظام التحفيظ العقاري المغربي ونظام
من جماعة   / مطبوع]  [نص  التونسي  العقاري  التسجيل 
المؤلفين؛ تنسيق محمد مومن، حسن زرداني.- مراكش : مكتبة

المعرفة، 2019.- 1 مج. (204 ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2019MO5343.- ردمك 978-9920-9998-7-8

التحفيظ العقاري

346.640430269 2019-958
أجعون، أحمد

المستحدث في قضاء الغرفة المدنية بمحكمة النقض
د. وتنسيق  إعداد   / المنازعات العقارية [نص مطبوع]  في 
لألنظمة المغربية  المجلة  منشورات   : الرباط  أجعون.-  أحمد 
القانونية والسياسية، 2019.- 1 مج. (208 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم.- (الدالئل القانونية والقضائية؛ 4)
إق 2019MO2255.- ردمك 978-9920-9500-2-2

نزع الملكية - - التشريعات القانونية - - المغرب

346.6404303 2019-959
صبري، وداد

الدليل العملي للمعجم العقاري [نص مطبوع] : مقاربة بحثية
في أفق تأسيس معجم موحد لالصطالحات العقارية / وداد صبري.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : مطبعة األمنية)) .- 1 مج. (191

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO1785.- ردمك 978-9920-37-392-0

العقار - - مفاهيم اصطالحية

346.640432 2019-960
بلحاج الفحصي، محمد (1983-....)

التقييد والتشطيب بالسجالت العقارية [نص مطبوع] : مع
الصادرة عن المنشورة)  (غير  القضائية  القرارات  ألهم  ملحق 
بلحاج محمد   / بطنجة  االستئناف  ومحكمة  النقض  محكمة 
مكتبة  : (سطات   2019 [د.ن.]،   : [د.م.]   -.2 الفحصي.- ط. 
باأللوان؛ 24 سم .- 1 مج. (270 ص.) : غالف مزيّن  الرشاد) 

إق 2019MO2568.- ردمك 978-9920-9807-9-1
الملكية العقارية - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.640432 2019-961
قراءات في المادة العقارية [نص مطبوع]. 5 : على ضوء
تعدد القواعد التشريعية وتنوع األعمال القضائية / إشراف حياة
البجدايني.- الرباط : دار نشر المعرفة، 2019.- 1 مج. (189 ص.)
القانونية المعارف  (سلسلة  باأللوان؛ 24 سم.-  مزيّن  : غالف 

(72 والقضائية؛ 
إق 2019MO0865.- ردمك 978-9954-691-55-7

التحفيظ العقاري - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.6404320263 2019-962
الشرقي، حراث

[نص المغربي  التشريع  في  للعقار  الجنائية  الحماية 
مطبوع] / حراث الشرقي؛ تقديم األستاذة خدوج فالح.- سطات :
مكتبة الرشاد، 2019 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (407

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO5378.- ردمك 978-9920-656-06-1

العقار - - قوانين - - التشريع المغربي

346.640433 2019-963
قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية [نص مطبوع] :
وفق آخر التعديالت / إعداد وتنسيق عبد الكريم كمران.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (80 ص.) :
غالف مزيّن باأللوان؛ 17 سم.- (قانون المملكة المغربية. وفق آخر

التعديالت؛ 9)
إق 2019MO3193.- ردمك 978-9954-709-56-6

الملكية المشتركة - - العقارات المبنية - - قانون - - المغرب

346.640433 2019-964
قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية [نص مطبوع] :
La loi de la copropriété des immeubles bâtis / إعداد
وتقديم حنان تيفاق.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (104 ص.)
: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (مجموعة القوانين المغربية؛ 1،

(8331-2658
إق 2019MO4827.- ردمك 978-9920-38-516-9

الملكية المشتركة - - القانون العقاري - - المغرب

346.6404340263 2019-965
الخلدي، نزهة

الدليل العملي في العقود المسماة عقدي البيع والكراء
المدني [نص مطبوع] / نزهة الخلدي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019

(تطوان : الهداية) .- 1 مج. (116 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO5094.- ردمك 978-9920-38-621-0

عقد البيع

346.640436 2019-966
بلحساني، الحسين

ضوء في  السكني  الكراء  لعقد  القانوني  اإلستمرار 
التشريعات المغربية الخاصة وتطبيقاتها القضائية [نص
مطبوع] : دراسة مقارنة / الحسين بلحساني.- مراكش : مكتبة
المعرفة، 2019 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج.

(608 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4640.- ردمك 978-9954-711-30-9

عقد اإليجار - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.640438 2019-967
الشتوي، محمد

المحكمة رئيس  أمر  على  بناء  اإلحتياطي  التقييد 
الشتوي.- األستاذ محمد   / العملية [نص مطبوع]  وإشكاالته 
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .-

1 مج. (297 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO3288.- ردمك 978-9920-38-020-1

التقييد اإلحتياطي - - القانون العقاري - - المغرب

346.6404380263 2019-968
الفاخوري، إدريس

الوسيط في نظام الملكية العقارية على ضوء مدونة
[نص الخاصة  العقارية  والتشريعات  العينية  الحقوق 
مطبوع] / إدريس الفاخوري.- ط. 3.- مراكش : مكتبة المعرفة،

2019.- 1 مج. (503 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO0681.- ردمك 978-9920-9748-5-1

الملكية العقارية - - الحقوق العينية - - المغرب

346.6404380263 2019-969
دقوقي، عبد العالي
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اإللغاء والتشطيب في التشريع العقاري المغربي [نص
مطبوع] : دراسة في أحكام القانون 14.07 المغير والمتمم لظهير
التحفيظ العقاري في ضوء االجتهاد القضائي واإلداري / الدكتور
عبد العالي دقوقي؛ [تقديم الدكتور ادريس الفاخوري].- سطات :

مكتبة الرشاد، 2019.- 1 مج. (343 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO0669.- ردمك 978-9920-9807-8-4

التحفيظ العقاري - - المغرب - - قوانين وتشريعات

346.6404380269 2019-970
زروق، عبد الحكيم

منازعات الشهادة اإلدارية الخاصة بالعقار غير المحفظ
[نص مطبوع] : المسلمة من طرف السلطة المحلية والمنصوص
عليها في المادة 18 من المرسوم رقم 2.08.378 الصادر في 28
أكتوبر 2008 بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة
العدالة : األمالك التي تهدف الشهادة اإلدارية الخاصة بالعقار غير
الخاصة الشهادة اإلدارية  إلى حمايتها، مسطرة إعداد  المحفظ 
بالعقار غير المحفظ وإجراءات تسليمها، إشكاالت الشهادة اإلدارية
العملي، التطبيق  على مستوى  المحفظ  غير  بالعقار  المتعلقة 
أمام المحفظ  غير  بالعقار  المتعلقة  اإلدارية  الشهادة  تطبيقات 
القضاء اإلداري المغربي / عبد الحكيم زروق.- ط. مزيدة ومنقحة.-
المغربية، 2019 (المطبعة والوراقة : دار اآلفاق  البيضاء  الدار 
الوطنية).- 1 مج. (260 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.-

(منشورات سلسلة الشؤون القانونية والمنازعات؛ 5)
إق 2018MO5836.- ردمك 978-9920-765-12-1

العقار غير المحفظ - - القانون المغربي

346.64045 2019-971
التجزئات قانون  : مع  [نص مطبوع]  الجديد  التعمير  قانون 
العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وقانون توسيع
الكريم كمران.- وتنسيق عبد  إعداد   / القروية  العمارات  نطاق 
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج.
المملكة (قانون  17 سم.-  باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (80 ص.) 

(7 التعديالت؛  آخر  وفق  المغربية. 
إق 2019MO3194.- ردمك 978-9954-709-57-3

التعمير - - قانون - - المغرب

346.640450269 2019-972
دكراوي، غيتة

منازعات التعمير بين المحاكم اإلدارية والمحاكم العادية
: الرباط  أجعون.-  أحمد  تقديم  دكراوي؛  غيتة   / [نص مطبوع] 
منشورات المجلة المغربية لألنظمة القانونية والسياسية، 2019.-
1 مج. (206 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (منشورات
المجلة المغربية لألنظمة القانونية والسياسية؛ العدد الخاص رقم

(13
إق 2019MO0922.- ردمك 978-9954-9817-7-1

التعمير - - منازعات - - المغرب

346.6404675 2019-973
أزغودي، عبد الرحيم

إكراهات بين   : [نص مطبوع]  المغرب  الغابوي في  الملك 
الرحيم أزغودي؛ / عبد  القضائية  الحماية  التدبير اإلداري وواقع 
تقديم األستاذ محمد قصري.- الرباط : منشورات المجلة المغربية
لألنظمة القانونية والسياسية، 2019 (مطبعة المعارف الجديدة).-
1 مج. (534 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (منشورات

المجلة المغربية لألنظمة القانونية والسياسية؛ 19)
إق 2019MO5012.- ردمك 978-9920-9500-6-0

الملك الغابوي - - المغرب

346.64046750269 2019-974
زياد، سعيد

والجنائية الـمدنية  الـمادة  فـي  الغابوية  الـمنازعات 
واإلدارية [نص مطبوع] : مع ملحق بأهم المبادئ القضائية التى
كرستها محكمة النقض في هذا المجال / سعيد زياد.- سطات :
مكتبة الرشاد، 2019 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (168

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO5384.- ردمك 978-9920-656-09-2

الـمنازعات الغابوية - - قوانين - - المغرب

346.6404676 2019-975
العماري، عائشة

المستنبطات النباتية في التشريع المغربي [نص مطبوع] /
: العماري، 2019 (مكناس  العماري.- مكناس : عائشة  عائشة 
: غالف مزيّن .- 1 مج. (149 ص.)  مطبعة مكتبة سجلماسة) 

باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2331.- ردمك 978-9920-9942-1-7

األراضي الفالحية - - المغرب

346.64048 2019-976
قرواش، ابتسام

الحكامة في حماية حقوق المؤلف بالمغرب [نص مطبوع]
/ ابتسام قرواش.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (المحمدية : مطبعة

فضالة) .- 1 مج. (101 ص.)؛ 29 سم
إق 2019MO2645.- ردمك 978-9920-37-728-7

حقوق المؤلف - - المغرب

346.64048 2019-977
قانون الملكية الفكرية [نص مطبوع] / جمع وتنسيق زكرياء
العماري.- الرباط : مجلة القضاء المدني، 2019.- 1 مج. (398
ص.) : غالف مزيّن باأللوان.- (سلسلة نصوص ووثائق قانونية؛ 41،

(1239-2509
إق 2019MO0019.- ردمك 978-9954-543-63-4

الملكية الفكرية - - نصوص تشريعية

346.640480263 2019-978
الودغيري، محمد

الحق المجاور لفنان األداء [نص مطبوع] : بين النص القانوني
: [د.م.]  الودغيري.-  / محمد  مقارنة  دراسة   : المهني  والواقع 
[د.ن.]، 2019 (الرباط : دار السالم) .- 1 مج. (153 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
إق 2019MO3307.- ردمك 978-9920-754-32-3

قانون الملكية الفكرية

346.64064 2019-979
كمران، عبد الكريم

القانون الجديد للتعاونيات [نص مطبوع] : مع القانون رقم
المتعلق والمرسوم  التعاون  تنمية  بمكتب  المتعلق   1.73.654
بتحديد قواعد تنظيم وتسيير سجل التعاونيات : وفق آخر التعديالت
/ عبد الكريم كمران.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : مطابع
قوانين (مجموعة  .- 1 مج. (88 ص.)؛ 17 سم.-  نت)  الرباط 

المغربية؛ 8) المملكة 
إق 2019MO3202.- ردمك 978-9954-709-60-3

التعاونيات - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.64064 2019-980
قانون الجمعيات الجديد [نص مطبوع] : مع القانون المتعلق
الجمعيات تأسيس  لكيفية  عملي  ودليل  العمومي  باإلحسان 
وتسييرها / إعداد وتنسيق عبد الكريم كمران.- [د.م.] : [د.ن.]،
2019 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (80 ص.) : غالف
آخر المغربية. وفق  المملكة  (قانون  باأللوان؛ 17 سم.-  مزيّن 

التعديالت؛ 6)
إق 2019MO3203.- ردمك 978-9954-709-61-0

الجمعيات - - قانون - - المغرب

346.64065 2019-981
كرام، محمد
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مساطر صعوبات المقاولة في التشريع المغربي في
األول، الجزء  مطبوع].  [نص   73.17 رقم  القانون  ضوء 
مساطر الوقاية (الوقاية الداخلية- الوقاية الخارجية - المصالحة)،
فتح شروط  القضائية،  والتصفية  والتسوية  اإلنقاد  مساطر 
محمد  / الحل  واختيار  إعداد  المسطرة،  فتح  حكم  المسطرة، 
والوراقة المطبعة   : (مراكش   2019 [.د.ن]،   : [.د.م  كرام.- 

مزين غالف   : (206 ص.)  مج.   1  -. الوطنية) 
إق 2019MO2324.- ردمك 978-9920-37-601-3

قانون المقاوالت - - المغرب

346.64065 2019-982
قانون الشركات الجديد [نص مطبوع] : وفق آخر التعديالت /
2019 [د.ن.]،   : [د.م.]  كمران.-  الكريم  عبد  وتنسيق  إعداد 
(الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (168 ص.) : غالف مزيّن
باأللوان؛ 17 سم.- (قانون المملكة المغربية. وفق آخر التعديالت؛

(8
إق 2019MO3473.- ردمك 978-9954-709-74-0

الشركات - - قانون - - المغرب

346.64066 2019-983
جيري، نجيب

نظام حكامة المقاولة [نص مطبوع] : المدخل لمكافحة الفساد
المالي في الشركات الخاصة والمؤسسات العامة والتحول من
النهج : دراسة في  اقتصادات مستدامة  إلى  شركات مستدامة 
المغربي التشريع  في  المقاولة  لحكامة  والعملي  المفاهيمي 
والتطبيق المقارن / د. نجيب جيري.- الرباط : دار نشر المعرفة،
القانونية (المعارف  سم.-   24 ص.)؛   272) مج.   1  -.2019

(66 2028-5477؛  والقضائية، 
إق 2018MO5767.- ردمك 978-9954-691-41-0

الشركات

346.640668 2019-984
أزكاغ، هشام

شركات قانون  في  الزجري  الطابع  خصوصيات 
المساهمة بالمغرب [نص مطبوع] / الدكتور هشام أزكاغ؛ تقديم
الدكتورة خدوج فالح.- سطات : مكتبة الرشاد، 2019.- 1 مج.

(225 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO5548.- ردمك 978-9920-791-00-7

الشركات المساهمة

346.6406680263 2019-985
فالي، عالل

التعليق على قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة
المحاصة التوصية وشركة  التضامن وشركات  وشركة 
على ضوء 20 سنة من القضاء التجاري، 2018-1998
[نص مطبوع] / عالل فالي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط :

مطبعة المعارف الجديدة) .- 1 مج. (616 ص.)
إق 2019MO5707.- ردمك 978-9920-9951-2-2

قانون الشركات

346.640682 2019-986
الصفاوي، الحسين

أفق والتطبيق في  النظرية  بين  المقاوالتية  الثقافة 
رقمنة الوثائق واإلجراءات [نص مطبوع] / الحسين الصفاوي.-
الدار البيضاء : صوماديل، 2019 (مطبعة النجاح الجديدة).- 1 مج.

(326 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2485.- ردمك 978-9920-689-00-7

حماية المقاوالت - - القانون المغربي

346.6407 2019-987
أيوب، عبد الرزاق

الوجيز في شرح القانون التجاري [نص مطبوع] : األعمال
إيمان الرزاق،  عبد  أيوب   / التجاري  األصل  التاجر،  التجارية، 
الصروخ.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (أكادير : مطبعة قرطبة) .- 1

مج. (192 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO1943.- ردمك 978-9920-37-457-6

القانون التجاري - - المغرب

346.6407 2019-988
بفقير، محمد

مدونة التجارة والعمل القضائي المغربي [نص مطبوع] :
قرارات  - تنظيمية  : نصوص  التعديالت  آخر  مع  التجارة  مدونة 
ومناشير وزارية / محمد بفقير.- ط. 4 مزيدة ومحينة.- [د.م.] :
محمد بفقير، 2019 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1
باأللوان؛ 24 سم.- (منشورات : غالف مزيّن  مج. (621 ص.) 
دراسات قضائية، سلسلة القانون والعمل القضائي المغربيين؛ 3)

إق 2019MO0170.- ردمك 978-9920-9831-0-5
القانون التجاري - - المغرب

346.6407 2019-989
فالي، عالل (1975-....)

التعليق على قانون شركات المساهمة على ضوء 20
سنة من القضاء التجاري [نص مطبوع] : 1998-2018 / عالل
المعارف مطبعة   : (الرباط   2019 [د.ن.]،   : [د.م.]  فالي.- 
الجديدة) .- 1 مج. (608 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2019MO5704.- ردمك 978-9920-9951-1-5
شركات المساهمة - - قانون

346.64070269 2019-990
زهير، طارق

الوسائل البديلة لفض النزاعات التجارية [نص مطبوع] :
لجان المصغرة،  المحاكم  المفاوضات،  الوساطة،  التحكيم، 
: [د.م.]  زهير.-  / طارق  المبكر...  األحادي  التقييم  المقاوالت، 
.- 1 مج. المغربية)  النشر  دار   : البيضاء  (الدار  [د.ن.]، 2019 

(390 ص.)؛ 24 سم
بيبليوغرافيا : ص. 362-385 .- إق 2019MO1292.- ردمك -978-9920

37-246-6
القانون التجاري - - المغرب

346.64077 2019-991
الرفاعي، جواد

القانون في  باألداء  األمر  لمسطرة  العملي  الدليل 
المغربي في ضوء مستجدات القانون رقم 1.13 والعمل
مكتبة  : سطات  الرفاعي.-  جواد   / مطبوع]  [نص  القضائي 
الرشاد، 2019.- 1 مج. (127 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2019MO2351.- ردمك 978-9920-9513-8-8

القانون التجاري - - المغرب

346.640780263 2019-992
فالي، عالل (1975-....)

/ عالل [نص مطبوع]  المقاولة  مساطر معالجة صعوبات 
فالي.- ط. 3 مزيدة وحينة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط :
المعارف الجديدة) .- 1 مج. (568 ص.) : غالف مزيّن مطبعة 

باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO1382.- ردمك 978-9920-37-275-6

المقاوالت ذات صعوبات - - المغرب

346.64082 2019-993
قانون األبناك والسلفات الصغيرة [نص مطبوع] : وفق آخر
التعديالت / إعداد وتنسيق عبد الكريم كمران.- [د.م.] : [د.ن.]،
2019 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (80 ص.) : غالف
آخر المغربية. وفق  المملكة  (قانون  باأللوان؛ 17 سم.-  مزيّن 

التعديالت؛ 14)
إق 2019MO3329.- ردمك 978-9954-709-71-9
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األبناك - - قانون - - المغرب

346.64092 2019-994
أطويف، محمد

الموجز في األسواق المالية [نص مطبوع] / محمد اطويف.-
مراكش : مكتبة المعرفة، 2019 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح
الجديدة) .- 1 مج. (213 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2019MO2247.- ردمك 978-9954-711-22-4
األسواق المالية - - القانون المغربي

346.64096 2019-995
امساعف، يسين

حوالة الديون المهنية كتقنية حديثة لالئتمان البنكي [نص
المعرفة، نشر  دار   : الرباط  أمساعف.-  يسين  د.   / مطبوع] 
2019.- 1 مج. (238 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة أعمال جامعية،

554X-2028؛ 23)
إق 2018MO5432.- ردمك 978-9954-691-39-7

البنوك

346.64096 2019-996
كرم، حكيم

عبال كرم،  حكيم   / مطبوع]  [نص  واالئتمان  األداء  وسائل 
بنعرامو.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (مراكش : المطبعة والوراقة

الوطنية) .- 1 مج. (158 ص.)؛ 21 سم
إق 2019MO1492.- ردمك 978-9920-37-306-7

األوراق التجارية - - قوانين وتشريعات - - المغرب

347.016 2019-997
الغماري، محمد حمودان

وأدلتها أحكامها   : مطبوع]  [نص  المعلقة  المالية  العقود 
تقديم هشام الغماري؛  / محمد حمودان  المعاصرة  وتطبيقاتها 
المحمدي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .-

1 مج. (232 ص.) : غالف مزين
إق 2019MO0333.- ردمك 978-9920-9852-1-5

العقود المالية

347.035 2019-998
المملكة المغربية. محكمة النقض. مركز النشر والتوثيق

القضائي
[نص الغرف  بغرفتين وبجميع  النقض  قرارات محكمة 
مطبوع] : القرارات الصادرة في المادة المدنية / اإلشراف العام
األستاذ مصطفى فارس؛ اللجنة العلمية ذ. محمد بلعياشي؛ إعداد
مركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض.- [د.م.] : مركز
النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض، 2019 (الرباط : مطبعة
األمنية) .- 1 مج. (559 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.-

(دفاتر محكمة النقض؛ 32)
إق 2019MO4854.- ردمك 978-9954-9577-9-0

محكمة النقض

347.05041 2019-999
حراث، الشرقي

اآلجال في قانون مهنة المحاماة [نص مطبوع] : قانون مهنة
التوثيق : قانون خطة العدالة / الشرقي حراث؛ تقديم المصطفى
أيت الحلوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : مطبعة األمنية) .-

1 مج. (197 ص.)
إق 2019MO3222.- ردمك 978-9920-644-01-3

المحاماة

347.062 2019-1000
الدحماني، أحمد

مذكرة  : مطبوع]  [نص  والملتمسات  العرائض  في  رأي 
ترافعية / أحمد الدحماني؛ مجموعة العمل الوطنية للدفاع عن
الديمقراطية التشاركية.- [د.م.] : جمعية حركة بدائل مواطنة،

2019.- 1 مج. (981 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO0960.- ردمك 978-9920-37-156-8

العرائض - - الملتمسات

347.064 2019-1001
موكيبي، عثمان

عثمان  / مطبوع]  [نص  األحكام  توجيه  في  القرائن  أثر 
موكيبي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (164 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO1044.- ردمك 978-9920-9902-0-2

القرائن القضائية - - توجيه األحكام - - المغرب

347.56 2019-1002
صنبي، يوسف

طرق الطعن في األحكام والقرارات القضائية المغربية
/ القانوني والقضائي  [نص مطبوع] : ودورها في تحقيق األمن 
يوسف صنبي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : دار القلم) .- 1

مج. (180 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO5893.- ردمك 978-9920-626-17-0

الطعن

347.64 2019-1003
الفحصي، محمد بلحاح

الوافي في العمل القضائي المغربي [نص مطبوع] / محمد
بلحاج الفحصي.- سطات : مكتبة الرشاد، 2019.- 4 مج. : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO5903إق 2018MO5917.- ردمك -978-9920-9807-1

5.- ردمك 978-9920-9807-2-2
القضاء - - المغرب

347.64 2019-1004
بن حفو، حليمة بنت المحجوب

دراسة في قانون المسطرة المدنية [نص مطبوع] : دراسة
نظرية تطبيقية معززة بأحدث االجتهادات القضائية : االختصاص
خصوصيات التحقيق،  إجراءات  والدفوع،  والطلبات  والدعوى 
المسطرة أمام قضاء األمور المستعجلة... / الدكتورة حليمة بنت
المحجوب بن حفو.- ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (مراكش :

المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (284 ص.)؛ 24 سم
-.2018MO6027 $z 2018MO1317 ببليوغرافيا : ص. 259-272 .- إق

978-9920-32-152-5 $z 978-9920-35-342-7 ردمك
اإلجراءات القضائية - - المغرب

347.64 2019-1005
فونتير، زهيرة

محاضرات في التنظيم القضائي المغربي [نص مطبوع] /
زهيرة فونتير.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (تطوان : مطبعة ريف) .-

1 مج. (122 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2347.- ردمك 978-9920-37-606-8

النظام القضائي - - المغرب

347.64012 2019-1006
شمس الدين، الحسين

الخطأ القضائي في المادة الجنائية [نص مطبوع] / الحسين
شمس الدين.- الدار البيضاء : دار االفاق للنشر والتوزيع، 2019.-

1 مج. (321 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO2752.- ردمك 978-9920-9961-1-2

القانون الجنائي

347.64013 2019-1007
العلمي، عبد الهادي

الطريق إلى إصالح القضاء بالمغرب [نص مطبوع]. الجزء
األول، مقاربات / عبد الهادي العلمي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019
(اكادير : مطبعة السوسية خدمات اعالمية) .- 1 مج. (207 ص.)؛

24 سم
إق 2019MO4317.- ردمك 978-9920-38-379-0

إصالح القضاء
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347.64016 2019-1008
الشعابتي، عثمان

مهنة التوثيق العدلي من خالل العمل القضائي المغربي
ومحاكم النقض  محكمة  توجهات  ألهم  رصد   : مطبوع]  [نص 
المهنية، االلتزامات  العدلية،  الرسوم   : قضايا  في  الموضوع 
الضوابط التوثيقية، المخالفات المهنية، معاينة العدلين للحيازة،
األداء والخطاب، شهادة اللفيف... / إعداد عثمان الشعابتي؛ تقديم
سمير آيت أرجدال.- الرباط : مكتبة دار السالم، 2019.- 1 مج.

(483 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO0643.- ردمك 978-9920-37-072-1

خطة العدالة - - المغرب

347.64016 2019-1009
العلوي الصوصي، عبد الكبير (1979-....)

دليل المتمرن في المرافعة أمام المحاكم والسلطات
اإلدارية [نص مطبوع] / عبد الكبير العلوي الصوصي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (مطبعة سجلماسة).- 1 مج. (186 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
إق 2016MO1438.- ردمك 978-9954-469-06-4

المحاماة - - المرافعة

347.64017 2019-1010
إدزني، عبد العزيز

نظام المساعدة القضائية في المادة المدنية [نص مطبوع]
: دراسة نظرية وعملية / عبد العزيز إدزني؛ [تقديم د. عبد الكريم
الطالب].- الدار البيضاء : دار اآلفاق المغربية، 2019.- 1 مج.

(458 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO0930.- ردمك 978-9920-765-15-2

المساعدة القضائية - - القانون المغربي

347.6403502643 2019-1011
الكشبور، محمد

النقض المدني الجزئي [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / محمد
الكشبور.- الدار البيضاء : دار اآلفاق المغربية، 2019.- 1 مج.

(223 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2019MO5586.- ردمك 978-9920-765-31-2

النقض المدني - - النقض الجزئي

347.640350269 2019-1012
بن لمقدم، الطيب

[نص النقض  لمحكمة  المتناقضة  القضائية  القرارات 
مطبوع] : دراسة وتعليق للقرارات المتعارضة في ميادين القوانين
[د.ن.]،  : [د.م.]   -.1 لمقدم.  بن  الطيب   / المختلفة  المغربية 
باأللوان؛ 24 سم مزيّن  : غالف  (335 ص.)  مج.   1  -.2019

إق 2019MO1570.- ردمك 978-9920-9935-0-0
محكمة النقض - - المغرب

347.6405 2019-1013
الناصري، نور الدين

الدين نور   / المدنية [نص مطبوع]  الموجز في المسطرة 
الناصري.- [د.م.] : نور الدين الناصري، 2019 (الدار البيضاء :
مزيّن غالف   : (342 ص.)  مج.   1  -. الجديدة)  النجاح  مطبعة 

24 سم باأللوان؛ 
إق 2019MO1990.- ردمك 978-9920-37-476-7

القانون المدني - - المغرب

347.6405 2019-1014
زرداني، حسن

الصعوبة الوقتية المتعلقة بتنفيذ األحكام في القانون
مكتبة  : مراكش  زرداني.-  حسن   / مطبوع]  [نص  المغربي 
المعرفة، 2019 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج.

(335 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4795.- ردمك 978-9954-711-33-0

تنفيذ األحكام - - القانون المغربي

347.640502632 2019-1015
الطالب، عبد الكريم

الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية [نص مطبوع] :
دراسة في ضوء مستجدات مسودة مشروع 2018 / عبد الكريم
المعرفة، مكتبة   : مراكش  ومنقحة.-  مزيدة   9 ط.  الطالب.- 
سم  24 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (469 ص.)  مج.   1  -.2019

إق 2019MO0128.- ردمك 978-9920-9748-4-4
المسطرة المدنية - - قانون - - المغرب

347.640502632 2019-1016
بلحاج الفحصي، محمد (1983-....)

الحجوزات في قانون المسطرة المدنية المغربي [نص
اآلفاق دار   : البيضاء  الدار  الفحصي.-  بلحاج  محمد   / مطبوع] 
المغربية، 2019.- 1 مج. (247 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2019MO6438.- ردمك 978-9920-765-34-3

الحجوزات - - قانون المسطرة المدنية - - المغرب

347.6406 2019-1017
جراز، عبد المغيث

حجية اإلثبات بوسائل التقدم العلمي والتكنولوجيا في
المنازعات المدنية [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / عبد المغيث
جراز.- الرباط : دار نشر المعرفة، 2019.- 1 مج. (286 ص.) ؛

24 سم.- (المعارف القانونية والقضائية؛ 67)
إق 2019MO0311.- ردمك 978-9954-691-52-6

القرارات - - حجية اإلثبات - - القضاء - - المنازعات المدنية - - المغرب

347.640770269 2019-1018
الزوجال، يوسف

التعليق على األحكام والقرارات القضائية في المنظومة
القانونية [نص مطبوع] / يوسف الزوجال.- الرباط : مكتبة دار
السالم، 2019.- 1 مج. (207 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
بيبليوغرافيا : ص. 205 .- إق 2019MO0844.- ردمك -978-9920-754

14-9
القرارات - - األحكام - - القضاء - - القانون - - المغرب

347.6409 2019-1019
المعتصم، السعيد

: دور اإلرادة في إنهاء الخصومة المدنية [نص مطبوع] 
محاولة في تأصيل مفهوم العدالة االتفاقية / سعيد المعتصم؛ تقديم
أحمد ادرويش.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : مطبعة األمنية)

.- 1 مج. (376 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2113.- ردمك 978-9920-37-502-3

القانون المدني - - المغرب

347.6409 2019-1020
بونجة، مصطفى

التعليق على قانون التحكيم في ضوء الفقه والقضاء
[نص مطبوع] : دراسة عملية استرشادية للمحكمين والمحامين
والقضاة : التحكيم المغربي والعربي والدولي / الدكتور مصطفى
الله عبد  الدكتور  النقيب  تقديم  اللواح؛  نهال  الدكتورة  بونجة، 
درميش.- طنجة : المركز المغربي للتحكيم ومنازعات األعمال،

2019.- 1 مج. (407 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO3280.- ردمك 978-9920-9662-2-1

قانون التحكيم

347.64090263 2019-1021
ابن خدة، رضى

النزاعات [نص لمعالجة  البديلة  الطرق  لدراسة  مدخل 
مطبوع] : نحو نظرية عامة : اإلطار المفاهيمي والقانوني للنماذج
اإلرشادية للطرق البديلة : تطبيقات الطرق البديلة في التشريع
المغربي وفق آخر التعديالت التشريعية / ابن خدة رضى.- الرباط :
مكتبة دار السالم، 2019.- 2 مج. (1289 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
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إق 2019MO0968.- ردمك 978-9920-754-18-7
النزاعات - - الطرق البديلة

349.64 2019-1022
خيال، محمد

المدخل لدراسة القانون المغربي [نص مطبوع] : نظرية
القانون / محمد خيال، حسن زرداني، محسن الصويب.- مراكش :
مكتبة المعرفة، 2019 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .-

1 مج. (146 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4794.- ردمك 978-9954-711-32-3

نظرية القانون - - المغرب

اإلدارة العامة 350

351 2019-1023
دو فريس، ميشيل س.

فهم اإلدارة العامة [نص مطبوع] / ميشيل س. دو فريس؛
تعريب جواد صديقي؛ إشراف إبراهيم زياني؛ مراجعة نور الدين
2019 القانونية،  العلوم  مجلة  منشورات   : [تمارة]  الراوي.- 
(مطبعة األمنية).- 1 مج. (358 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة البحث

األكاديمي؛ اإلصدار 44)
إق 2019MO4896.- ردمك 978-9954-719-45-9

اإلدارة العامة

351.09 2019-1024
بن األمين، الحسين

الحسين بن  / التراب [نص مطبوع]  الجهة والبيئة وإعداد 
األمين.- بنمسيك : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2019.- 1 مج.

(726 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO1853.- ردمك 978-9920-37-409-5

الجهة - - البيئة - - إعداد التراب

351.64 2019-1025
أبحكان، أسماء

إصالح االدارة المغربية [نص مطبوع] : دراسة سلوكية / أسماء
أبحكان.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (تطوان : مطبعة تطوان) .- 1

مج. (166 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO5046.- ردمك 978-9920-36-643-4

اإلصالح اإلداري - - المغرب

351.64 2019-1026
الجهوية والحكامة والتنمية الترابية بالمغرب [نص مطبوع]
التنزيل / تنسيق ذ. عبد الحكيم بن : إشكالية التصور وتحديات 
عاشور، ذ. أيمن فالق.- آيت ملول، أكادير : كلية اللغات والفنون
والعلوم اإلنسانية بآيت ملول، 2019.- 1 مج. (280-104 ص.) :

غالف مص.؛ 24 سم
إق 2018MO5701.- ردمك 978-9920-9732-5-0

الحكامة الجيدة

352 2019-1027
أجعون، أحمد

الترابي [نص العام  الشأن  تدبير  و  الترابية  الجماعات 
لألنظمة المغربية  المجلة   : [د.م.]  أجعون.-  أحمد   / مطبوع] 
القانونية و السياسية، 2019 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج.
(285 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (سلسلة األعداد الخاصة؛

(12
إق 2019MO0082.- ردمك 978-9954-9817-6-4

الشأن العام

352.14 2019-1028
الخمداوي، محمد

سؤال الحكامة المحلية والتدبير المؤجل [نص مطبوع] :
دراسة اقتراحية للتطبيقات المنسية في االدارة التربوية / لصاحبها
محمد الخمداوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : مطبعة دار
السالم) .- 1 مج. (136 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20,5 سم

إق 2019MO2046.- ردمك 978-9920-9974-3-0
الحكامة الترابية - - المغرب

352.140964 2019-1029
الخالدي، راشيد

الجهوية المتقدمة ورهان تحقيق التنمية [نص مطبوع] :
دراسة مقارنة مع تجربة المجموعات المستقلة اإلسبانية / راشيد
الخالدي؛ تقديم ذ. عبد العزيز قراقي.- الرباط : منشورات المجلة
المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، 2019.- 1 مج. (407 ص.)؛ 23

سم.- (؛ 127)
إق 2019MO3020.- ردمك 978-9954-626-97-9

الجهوية المتقدمة

352.140964 2019-1030
للجماعات العامة  المديرية  الداخلية.  وزارة  المغرب. 

المحلية
برنامج عمل الجماعة دليل منهجي [نص مطبوع] : مسلسل
المحلية، للجماعات  العامة  المديرية   / والتقييم  التتبع  اإلعداد، 
للجماعات العامة  المديرية   : الرباط  الداخلية.-  وزارة  ملحقة 

24 سم (104 ص.)؛  مج.   1  -.2019 المحلية، 
إق 2019MO2713.- ردمك 978-9954-9626-4-0

الجماعات المحلية - - المغرب

352.2830964 2019-1031
نكاوي، سعيد

ميثاق الالتمركز اإلداري والتدبير الالمتمركز لالستثمار
ميثاق وطني بمثابة  للمرسوم  تحليلية  دراسة   : مطبوع]  [نص 
المديري التصميم  نموذج  بتحديد  المرسوم  اإلداري،  لالتمركز 
المرجعي لالتمركز اإلداري... / سعيد نكاوي.- الدار البيضاء : دار
مزيّن غالف   : ص.)   303) مج.   1  -.2019 المغربية،  اآلفاق 

سم  21 باأللوان؛ 
إق 2019MO2252.- ردمك 978-9920-765-17-6

الالتمركز اإلداري

352.2830964 2019-1032
: مطبوع]  [نص  اإلداري  والالتمركز  المتقدمة  الجهوية 
Régionalisation  avancée  et  = متقاطعة  قراءات 
/ déconcentration administrative : lecture croisées
إعداد وتنسيق أحمد أجعون.- المغرب : منشورات المجلة المغربية
لألنظمة القانونية والسياسية، 2019.- 1 مج. (187-82 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2899.- ردمك 978-9920-37-856-7

اإلصالح اإلداري - - المغرب

352.43 2019-1033
المجلس األعلى للحسابات

التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات برسم سنة
األعلى المجلس   / البارزة  المالحظات   : [نص مطبوع]   2018
للحسابات.- الرباط : المجلس األعلى للحسابات، 2019.- 1 مج.

(226 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4370.- ردمك 978-9920-751-19-3

الحسابات - - مراقبة

352.43 2019-1034
المغرب. المجلس األعلى للحسابات

: مطبوع]  [نص  والتديير  اإليداع  تسيير صندوق  مراقبة 
خالصة / المجلس األعلى للحسابات.- [الرباط] : المجلس األعلى

للحسابات، 2019.- 1 مج. (38 ص.)؛ 29 سم
إق 2019MO0081.- ردمك 978-9920-751-08-7

المراقبة المالية
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352.430964 2019-1035
بالميزانية المتعلق  التأديب  قرارات صادرة عن غرفة 
والشؤون المالية [نص مطبوع] / المجلس األعلى للحسابات.-
الرباط : المجلس األعلى للحسابات، 2019.- 1 مج. (268 ص. )؛

24 سم
إق 2019MO2686.- ردمك 978-9920-751-14-8

الميزانية - - تدقيق الحسابات والتسيير

352.530964 2019-1036
بلحسن، فؤاد

التدبير التعاقدي بين اإلدارات المركزية والمديريات غير
التصورات في  دراسة   : مطبوع]  [نص  بالمغرب  الممركزة 
دار السالم، : مكتبة  الرباط  بلحسن.-  د. فؤاد   / الفعل  وأنماط 

2019.- 1 مج. (387 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
مالحق .- إق 2019MO0940.- ردمك 978-9920-754-17-0

العلوم اإلدارية - - التدبير التعاقدي - - المغرب

352.630964 2019-1037
الوردي، بشرى

[نص المغربية  العمومية  الوظيفة  المساواة في  مبدأ 
le  principe  d'égalité  dans  la  fonction  = مطبوع] 
: الرباط  بوعشيق.-  أحمد  تقديم  الوردي؛  / بشرى   publique
المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، 2019.- 1 مج. (610

ص.)؛ 21 سم
إق 2019MO6154.- ردمك 978-9920-643-06-1

المساواة - - الوظيفة العمومية

352.745 2019-1038
إدريس، عبد النور (1960-....)

التكنولوجيا اإلدارية [نص مطبوع] : قيادة التغيير والتخطيط
اإلستراتيجي. الجزء األول، قيادة التغيير / عبد النور ادريس.- ط.
3.- [د.م.] : منشورات دفاتر اإلختالف، 2019 (فاس : وراقة بالل)

.- 1 مج. (290 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO5396.- ردمك 978-9920-9510-1-2

التكنولوجيا - - اإلدارة

353.5331 2019-1039
الدليل المنهجي للوسيط األسري [نص مطبوع] / جمعية
كرامة لتنمية المرأة.- طنجة : جمعية كرامة لتنمية المرأة، 2019
(ميدي فالش).- 1 مج. (123 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2020MO0706.- ردمك 978-9920-39-205-1
األسرة - - التنمية

353.537 2019-1040
المغرب. وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمية

اإلجتماعية
المسنين [نص السنوي األول حول األشخاص  التقرير 
مطبوع] : 2018 / وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمية
اإلجتماعية.- الرباط : وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمية
اإلجتماعية، 2019.- 1 مج. (114 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2019MO3224.- ردمك 978-9920-9782-6-2

األشخاص المسنين - - المغرب

353.539 2019-1041
دليل إدماج اإلعاقة بالبرامج التنموية للجماعات الترابية
من خالل خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية
وحقوق اإلنسان (2018-2021) [نص مطبوع] / إشراف عبد
الله لهرومي؛ إعداد المحجوب الدربالي؛ وزارة الدولة المكلفة
بحقوق اإلنسان, جمعية األشخاص المعاقين بزاكورة.- زاكورة :

جمعية األشخاص المعاقين، 2019.- 1 مج. (56 ص.)
إق 2019MO2674.- ردمك 978-9920-37-744-7

اإلعاقة

353.55 2019-1042

العاللي، مريم
: مطبوع]  [نص  الوظيفي  بالسكن  المرتبطة  النزاعات 
دراسة تحليلية نقدية على ضوء : "القواعد القانونية واالجتهادات
القضائية" / مريم العاللي.- الدار البيضاء : دار اآلفاق المغربية،
األكاديمي البحث  على  (نافذة  ص.).-   175) مج.   1  -.2019

(4 والمهني؛ 
إق 2019MO1609.- ردمك 978-9920-9941-0-1

السكن الوظيفي

الخدمات االجتماعية؛ الجمعيات 360

361.32 2019-1043
مفيد، خديجة

الدولي والقانون  الشرع  بين  الخيري  والعمل  المرأة 
اإلنساني [نص مطبوع] / خديجة مفيد.- الدار البيضاء : مركز
الدراسات األسرية والبحث في القيم والقانون، 2019.- 1 مج.

(64 ص.)؛ 21 سم.- (سلسلة بحوث ودراسات علمية؛ 6)
بيبليوغرافيا : ص 60-63 .- إق 2018MO4840.- ردمك -978-9920

9731-0-6
العمل الخيري - - المرأة

361.6 2019-1044
مومن، محمد

حماية بمراكز  الخدمات  جودة  لتحسين  المربي  دليل 
الطفولة ومؤسسات الرعاية االجتماعية بالمغرب [نص
مطبوع] / مومن محمد.- الرباط : شمس برينت، 2019.- 1 مج.

(42 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2019MO3879.- ردمك 978-9920-9896-5-7
المؤسسات الخيرية - - الرعاية اإلجتماعية - - المغرب

362.1064 2019-1045
مرزوك، محمد

: مطبوع]  [نص  الصحية  الرعاية  على  المغاربة  أوقاف 
محمد  / وترشيدها  تطويرها  وسبل  المعاصر  وواقعها  تاريخها 
مرزوك.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (مكناس : شركة سجلماسة-
مطبعة- وراقة مكتبة) .- 1 مج. (152 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2019MO6105.- ردمك 978-9920-38-923-5

الرعاية الصحية - - المغرب

362.110964 2019-1046
العبودي، فؤاد

والوظيفة المأسسة  المغرب:  في  المارستانات 
والمجتمع [نص مطبوع] : نموذج مارستانات سال والرباط / فؤاد
العبودي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : مطابع الرباط نت) .-

1 مج. (102 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO4424.- ردمك 978-9954-721-24-7

المارستانات

362.50964 2019-1047
دراسات  : مطبوع]  [نص  بالمغرب  والهامشية  الهشاشة 
Précarité et marginalité au Maroc : études = علمية
scientifiques / [إعداد فريق البحث جغرافية التنمية]؛ تنسيق
المصطفى عيشان.- مراكش : مؤسسة آفاق، 2019 (المطبعة
24 سم.- مزيّن؛  غالف   : 89 ص.)   ،245) مج.   1 الوطنية).- 

(2 تنموية؛  (دراسات 
إق 2019MO0117.- ردمك 978-9920-756-05-1

الهشاشة

362.6 2019-1048
الجموسي، محمد
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مكانة المسن في المجتمع المغربي الحديث [نص مطبوع]
: بحث ميداني بجهة فاس مكناس 2018- 2016 : دراسة وبحث /
الجمعية  : فاس  السباعي.-  بقاري  حسن  الجموسي،  محمد 
المحمدية لرعاية ومساندة المسنات والمسنين، 2019 (مطبعة

وراقة بالل).- 1 مج. (159 ص.)
إق 2019MO4713.- ردمك 9789920384926

المسن - - المجتمع المغربي

362.820964 2019-1049
اليوم الدراسي (أعمال) (26 مارس 2015؛ كلية العلوم
الدار الشق،  القانونية واالجتماعية واالقتصادية عين 

البيضاء)
الثالثة واتخاذ األسرة هدفا األهداف اإلنمائية لأللفية 
تنمويا [نص مطبوع] : أعمال اليوم الدراسي، 26 مارس 2015
بكلية العلوم القانونية واالجتماعية واالقتصادية عين الشق، الدار
الدراسات األسرية والبحث في البيضاء : مركز  الدار  البيضاء.- 
القيم والقانون، 2019.- 1 مج .(74-6 ص. )؛ 24 سم.- (ندوات

وطنية؛ 1)
إق 2018MO4841.- ردمك 978-9920-9731-1-3

التنمية اإلجتماعية - - المغرب

362.8292 2019-1050
تعزيز  : عنف معلوماتي، ضرر على حياتي [نص مطبوع] 
المعلومات تكنولوجيا  بواسطة  العنف  عن  الدولة  مسؤولية 
واإلتصال ضد النساء في المغرب : تقرير بحث - عملي / امرأة.-
الرباط : امرأة، 2019 (مطابع الرباط نت).- 1 مج. (86 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 30 سم
إق 2019MO5325.- ردمك 978-9920-9378-0-1

العنف ضد النساء

362.83 2019-1051
عداوي، محمد

وفق المرأة  ضد  العنف  ومناهضة  المغربي  التشريع 
/ قانونية  مالءمات   : مطبوع]  [نص  اإلنسان  معايير حقوق 
محمد عداوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (وجدة : مكتبة قرطبة) .-

1 مج. (327 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2504.- ردمك 978-9920-37-661-7

العنف ضد المرأة - - حقوق المرأة - - المغرب

362.830964 2019-1052
الفتاة والعنف [نص مطبوع] / تنسيق إبراهيم حمداوي، رشيدة
بوشتى / تقديم ميلودة الفريحي.- الدار البيضاء : إكرام منظمة

فتاة المغرب، 2019.- 1 مج. (143 ص.)؛ 22 سم
إق 2019MO5404.- ردمك 978-9920-38-713-2

العنف - - حقوق المرأة - - المغرب

362.964 2019-1053
مقاربات  : مطبوع]  [نص  بالمغرب  والهشاشة  األزمات 
متقاطعة : أعمال مهداة لألستاذ محمد استيتو / تنسيق مصطفى
نشاط، بغداد بوحسون، عبد الحميد الصنهاجي...[وآخ.].- الرباط :
الجمعية المغربية للبحث التاريخي، 2019.- 1 مج. (384 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2953.- ردمك 978-9920-37-880-2

األزمات - - الهشاشة - - المغرب

363.0964 2019-1054
األمن المجتمعي بالمغرب [نص مطبوع] : مقاربات في توافق
التنسيق حسناء بيشردان، السلطة والمجتمع / مؤلف جماعي؛ 
هشام العقراوي؛ تقديم الدكتور سمير والقاضي.- سطات : مكتبة
الرشاد، 2019.- 1 مج. (254 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2019MO0605.- ردمك 978-9920-9807-7-7

األمن - - المجتمع - - المغرب

363.20964 2019-1055

الحكامة األمنية بالمغرب [نص مطبوع] : مقاربات في ثنائية
األمن والحرية / مؤلف جماعي؛ تقديم الدكتور عبد القادر تيعالتي؛
تنسيق الدكتورة نعيمة عبا، هشام العقراوي، حميد مالح.- سطات :
مكتبة الرشاد، 2019 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (278

ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO4901.- ردمك 978-9920-791-10-6

الحكامة األمنية

363.69 2019-1056
= مطبوع]  [نص  المغربي  بالجنوب  الالمادي  التراث 
Patrimoine immatériel dans le sud du Maroc / تنسيق
محمد أيت حمزة، الوافي نوحي.- الرباط : المعهد الملكي للثقافة
األمازيغية، 2019.- 1 مج. (382، 73 ص.) : غالف مزيّن باأللوان

إق 2019MO0222.- ردمك 978-9920-9674-7-1
التراث الالمادي

363.690964 2019-1057
القائمة عناصر من   : [نص مطبوع]  الحي  المغربي  التراث 
سعد النشر  إدارة   / لليونسكو  المادي  غير  للتراث  التمثيلية 
الحصيني؛ نصوص: فطيمة آيت امحند، رحمة ميري، المصطفى
نامي...[وآخ.]؛ الترجمة يوسف سفالل.- الرباط : وزارة الثقافة
باأللوان؛ : غالف مزيّن  واالتصال، 2019.- 1 مج. (238 ص.) 

24x29 سم
إق 2019MO0338.- ردمك 978-9920-37-020-2

التراث الثقافي - - المغرب

363.7 2019-1058
بنجلون، محمد (1955-....)

محمد  / مطبوع]  [نص  المستدامة  والتنمية  البيئة  قضايا 
بنجلون.- الدار البيضاء : شركة النشر والتوزيع المدارس، 2019.-

1 مج. (376 ص.) : مص.، غالف مص.؛ 24 سم
إق 2019MO0418.- ردمك 978-9920-763-18-9

التنمية المستدامة - - البيئة

363.73874 2019-1059
عباد، عائشة

التغيير المناخي والعلوم االجتماعية [نص مطبوع] / عائشة
عباد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : مطبعة الرباط نت) .- 1

مج. (73 ص.)
إق 2018MO5216.- ردمك 978-9920-9763-0-5

المناخ

363.96 2019-1060
الدار مفيد.-  / خديجة  [نص مطبوع]  دليل الصحة اإلنجابية 
البيضاء : مركز الدراسات األسرية والبحث في القيم والقانون،
2019.- 1 مج. (69 ص.)؛ 24 سم.- (دالئل اإلرشاد والمصاحبة

األسرية؛ 3)
إق 2018MO5878.- ردمك 978-9920-9698-4-0

األسرة - - اإلنجاب

364.04 2019-1061
زروف، عبد الحكيم

[نص القضاء  و  التشريع  بين  التهيئة  منازعات تصميم 
مطبوع] / عبد الحكيم زروق.- الدار البيضاء : دار األفاق المغربية
للنشر و التوزيع، 2019 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (238
ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (الشؤون القانونية و المنازعات؛

(13
إق 2019MO0483.- ردمك 978-9920-765-14-5

تصميم التهيئة

364.40964 2019-1062

الببليوغرافيا الوطنية المغربية 2019

77



131

المصوغة المرجعية [نص مطبوع] : األمن وحقوق اإلنسان :
إطار معرفي، دعامات ديداكتيكية وأسناد وثائقية / إعداد وتنسيق.-
[د.م.] : المديرية العامة لألمن الوطني، 2019 (الدار البيضاء : دار
النشر المغربية) .- 1 مج. (381 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 30

سم
إق 2019MO1988.- ردمك 978-9920-37-475-0

األمن

365.6 2019-1063
خوخو، خليل لحسن

تقرير حول معالجة شكايات السجينات والسجناء خالل
سنة 2018 [نص مطبوع] : قراءة سوسيولوجية وإحصائية =
Rapport  sur  le  traitement  des  doléances  des
détenu(e)s  au  titre  de  l'année  2018  :  Lecture
إنجاز خليل لحسن خوخو.-  /  sociologique et statistique
2019 للسجون،  المغربي  المرصد  منشورات   : البيضاء  الدار 
(إمارسي).- 1 مج. (146-14 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2019MO2911.- ردمك 978-9954-9330-9-1
معاملة السجناء

365.66 2019-1064
المغرب. المرصد المغربي للسجون

والسجناء السجينات  أوضاع  وتتبع  لرصد  عملي  دليل 
وأماكن اإلحتجاز [نص مطبوع] / المرصد المغربي للسجون.-
الدار البيضاء : المرصد المغربي للسجون، 2019.- 1 مج. (164

ص.)؛ 21 سم
إق 2019MO5495.- ردمك 978-9920-660-02-0

السجينات والسجناء

365.70964 2019-1065
المغرب. المرصد المغربي للسجون

والسجينات السجنية  المؤسسات  تقرير حول وضعية 
Résumé = 2018 والسجناء بالمغرب [نص مطبوع] : سنة
excecut i f  la  s i tuat ion  des  établ issements
pénitentiaires et des détenu(e)s au Maroc : Année
المرصد  : البيضاء  الدار  للسجون.-  المغربي  المرصد   /  2018
المغربي للسجون، 2019.- 1 مج. (26-129 ص.) : غالف مزين؛

24 سم
إق 2019MO3341.- ردمك 978-9920-38-040-9

السجون - - المغرب

366.0964 2019-1066
رابحي، علي

اإلحسان وصناعة اإلنسان [نص مطبوع] : تجربة وجدة نموذجا
اإلنسانية والبحوث  الدراسات  مركز   : وجدة  رابحي.-  علي   /

سم  30 ص.)؛   108) مج.   1  -.2019 واالجتماعية، 
إق 2019MO1298.- ردمك 978-9920-9917-3-5

الجمعيات - - (وجدة (المغرب

368 2019-1067
البختي، طـــارق

الدكتور  / األحكام والمبادئ العامة للتأمين [نص مطبوع] 
طـــارق البختي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (القنيطرة : أكوم) .- 1

مج. (179 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO5519.- ردمك 978-9920-38-762-0

التأمين

369.0944716 2019-1068
المجموعة المغربية للتطوع

الدليل البيداغوجي آللية التطوع [نص مطبوع] / المجموعة
إق للتطوع،  المغربية  المجموعة   : جرادة  للتطوع.-  المغربية 

(75 ص.) مج.   1  -.2019
إق 2019MO1428.- ردمك 978-9920-9925-0-3

الشباب

التربية والتعليم 370

370 2019-1069
اركيبي، عزيز أحمد

: [نص مطبوع]  والنسبية  المطلق  بين  التربوية  الحدود 
نظرية العتبات التربوية / عزيز أحمد اركيبي.- الدار البيضاء : الدار
مزيّن غالف   : ص.)   160) مج.   1  -.2019 للكتاب،  العالمية 

سم  24 باأللوان؛ 
إق 2019MO1320.- ردمك 978-9920-9757-6-6

التربية - - الحدود التربوية - - األخالق

370 2019-1070
اإلدريسي، عبد القادر (1946-....)

صناعة المستقبل [نص مطبوع] : دراسة في فكر د. عبد العزيز
الجراري.- أ.د.عباس  تقديم  اإلدريسي؛  القادر  عبد   / التويجري 
تطوان : منشورات باب الحكمة، 2019 (الدار البيضاء : مطبعة
النجاح الجديدة) .- 1 مج. (215 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2018MO5807.- ردمك 978-9954-568-84-2

دراسة

370 2019-1071
الصنهاجي، الزوهرة

الفكر اإلصالحي عند عالل الفاسي، األسس العلمية و
التجليات العملية [نص مطبوع] / الزوهرة الصنهاجي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (بني مالل : عين أسردون) .- 1 مج. (136 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO3492.- ردمك 978-9920-38-091-1
الفكر اإلصالحي - - األسس العلمية - - عالل الفاسي

370 2019-1072
الكتامي، عبد الرحيم

قاعدة ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب [نص مطبوع] :
وتطبيقاتها في التربية والتعليم / عبد الرحيم الكتامي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة أنفو برنت) .- 1 مج. (133 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2970.- ردمك 978-9920-37-894-9

التعليم

370 2019-1073
المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

إطار األداء لتتبع الرؤية االستراتيجية في أفق 2030
[نص مطبوع] : المستوى الوطني 2015-2018 / المجلس األعلى
األعلى المجلس   : الرباط  العلمي.-  والبحث  والتكوين  للتربية 
: العلمي، 2019.- 1 مج. (73 ص.)  للتربية والتكوين والبحث 

باأللوان غالف مزيّن 
إق 2019MO4421.- ردمك 978-9920-785-18-1

األنظمة التربوية

370 2019-1074
جهوية التعليم [نص مطبوع] : مسار تنموي غي مكتمل / تنسيق
آفاق، 2019.- 1 مج. : مؤسسة  المصطفى عيشان.- مراكش 

باأللوان؛ 24 سم : غالف مزيّن  (352 ص.) 
إق 2019MO5447.- ردمك 978-9954-618-50-9

التعليم - - التربية - - علو اجتماعية

370.1 2019-1075
اكراصي، عمر

القيم والمناهج التربوية [نص مطبوع] : مقاربات بيداغوجية
وديداكتيكية / عمر اكراصي،أحمد الدهمي.- فاس : مقاربات للنشر
والصناعات الثقافية، 2019.- 1 مج. (276 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO6073.- ردمك 978-9920-780-85-8

المناهج التربوية - - القيم
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370.1 2019-1076
بويزمي، زايد

لفعل تركيبية  تحليلية  : مقاربة  [نص مطبوع]  كيف ندرس ؟ 
التدريس من خالل وضعيات نموذجية / تألبف األستاذ زايد بويزمي؛
[تقديم األستاذ عمر خيري].- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الجديدة :
دار الطباعة) .- 1 مج. (142 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 29 سم

إق 2019MO3132.- ردمك 978-9920-9587-2-1
التدريس

370.1 2019-1077
موران، إدغار (1921-....)

المعارف السبع الضرورية لتربية المستقبل [نص مطبوع]
/ تأليف إدغار موران؛ إعداد د. خالد فارس.- الرباط : دار نشر
المعرفة، 2019.- 1 مج. (128 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.-

(سلسلة المعرفة التربوية؛ 6)
إق 2019MO5068.- ردمك 978-9954-691-85-4

التربية والتعليم

370.1 2019-1078
إشراف  / مطبوع]  [نص  التربية  ومسألة  األنوار  فلسفة 
وتنسيق أحمد العلمي، محمد المحيفيظ.- الرباط : دار أبي رقراق،

2019.- 1 مج. (409 ص.)؛ 23 سم
إق 2018MO5112.- ردمك 978-9920-9678-6-0

التربية - - سوسيولوجيا

370.11 2019-1079
اليعكوبي، عبد المجيد

التعليم التنموي النشط [نص مطبوع] : (مدخل فكري نحو
مدرسة مفعمة بالحياة) / عبد المجيد اليعكوبي.- [د.م.] : [د.ن.]،

2019.- 1 مج. (182 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO0234.- ردمك 978-9920-36-989-3

التعليم التنموي النشط - - المغرب

370.1140964 2019-1080
الشيكر، رضوان

المرتكزات الثابتة في مجال القيم بالمدرسة المغربية
بين المطالب الدولية والخصوصية الثقافية [نص مطبوع] /
: منشورات مقاربات، 2019.- 1 مج. الشيكر.- فاس  رضوان 

(177 ص.)؛ 23 سم
إق 2019MO4900.- ردمك 978-9920-780-73-5

التربية والتكوين - - المدرسة المغربية - - القيم

370.115 2019-1081
اسليماني، العربي

العربي اسليماني.- ط.  / المعين في التربية [نص مطبوع] 
والوراقة المطبعة   : (مراكش   2019 [د.ن.]،   : [د.م.]   -.11
الوطنية) .- 2 مج. (390-498 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2019MO3245.- ردمك 978-9920-38-010-2

بيداغوجيا اإلدماج - - التعليم

370.13 2019-1082
المعقول، عبد الله

رهان التربية على التاويل [نص مطبوع] / عبدالله المعقول.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : دار القلم) .- 1 مج. (201 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4658.- ردمك 978-9920-626-02-6

التربية

370.15 2019-1083
بازي، محمد (1970-....)

واألدب اللغة  تدريسية  في   : مطبوع]  [نص  األنموذج  سؤال 
وفلسفة القيم / محمد بازي.- اكادير : القصبة، 2019.- 1 مج.

(114 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO5338.- ردمك 978-9920-9777-1-5

التعليم - - فلسفة

370.64 2019-1084
ايت القايد، يوسف

السياسة التعليمية في المغرب من الحماية إلى فجر
االستقالل [نص مطبوع] : البعثة العلمية ومعهد الدراسات العليا
المغربية نموذجا / ايت القايد يوسف.- الرباط : المندوبية السامية
لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، 2019.- 1 مج. (222

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO5858.- ردمك 978-9920-658-20-1

السياسة التعليمية - - المغرب

370.72 2019-1085
أمزيان، محمد (1959-....)

منهجية البحث التربوي [نص مطبوع] : دليل عملي / د. محمد
أمزيان.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح
الجديدة) .- 1 مج. (127 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2019MO2204.- ردمك 978-9920-37-541-2
التعليم - - مناهج بحث

370.91741 2019-1086
كب، خالد

اإلعالم التربوي المكتوب [نص مطبوع] / خالد كب.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019.- 1 مج. (65 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2019MO0908.- ردمك 978-9920-371438
التربية والتعليم - - المغرب

370.964021 2019-1087
المغرب. وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

إحصائيات مؤسسات التعليم العتيق [نص مطبوع] : الموسم
األوقاف والشؤون اإلسالمية.- / وزارة  الدراسي 2018/2019 
أبي (دار  اإلسالمية، 2019  والشؤون  األوقاف  وزارة   : الرباط 
مزيّن غالف   : (215 ص.)  مج.   1 والنشر).-  للطباعة  رقراق 

سم  24 باأللوان؛ 
إق 2019MO4318.- ردمك 978-9920-770-44-6

التعليم العتيق - - المغرب - - إحصائيات

371 2019-1088
Guide = [نص مطبوع] دليل اإلرتقاء المدرسي والمهني
: de la mobilité Scolaire et professionnelle.- [د.م.] 

(الرباط.- 1 مج. (28 ص.)؛ 20 سم [د.ن.]، إق 2019 
إق 2019MO0611.- ردمك 978-9920-37-060-8

التوجيه التربوي

371.00964 2019-1089
العلمي، محمد

- الرؤية اإلستراتيجية 2015  ديداكتيكية في  إطالالت 
2030 [نص مطبوع] : دراسات في التربية والتكوين والديداكتيك /
محمد العلمي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (مكناس : مطبعة بوغاز)

.- 1 مج. : غالف مزيّن باأللوان
إق 2019MO3652.- ردمك 978-9920-38-180-2

المدرسة المغربية - - إصالح

371.02 2019-1090
رجواني، عبد السالم

إسهامات التعليم والتكوين الحر بالمغرب في التنمية
البشرية وتحديث منظومة التربية والتكوين [نص مطبوع] /
عبد السالم رجواني.- الدار البيضاء : اتحاد التعليم والتكوين الحر
بالمغرب، 2019 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج.

(158 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2404.- ردمك 978-9920-9995-0-2

التعليم الحر - - المغرب

371.1 2019-1091
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أ. ب. أ. فالندرز،   / تحليل العملية التعليمية [نص مطبوع] 
جويس، أ. موريسون...[وآخ.]؛ تعريب وتوضيب عبد الكريم غريب.-
التربية، 2019.- 1 مج. (127 : منشورات عالم  البيضاء  الدار 

ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO3045.- ردمك 978-9920-37-933-5

التعليم

371.11 2019-1092
بازي، محمد (1970-....)

أولية لمشروع قرائي المدرس البليغ [نص مطبوع] : مبادئ 
متعدد اإلستراتيجيات / محمد بازي.- القنيطرة : دار القلم العربي،

2019.- 1 مج. (137 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO1960.- ردمك 978-9920-738-39-2

اإلستراتيجيات القرائية - - التدريس

371.120964 2019-1093
نباري، التباري

بين والمدرسة  للمدرس  المهني  التأهيل  كفايات 
المرجعيات النظرية والتطبيق [نص مطبوع] : وفق منهاج
التأهيل المهني بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ولألساتدة
منقحة جديدة  نباري.- ط.  التباري   / عقود  بموجب  الموظفين 
ومزيدة.- الدار البيضاء : الدار العالمية للكتاب، 2019.- 1 مج.

(392 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO2740.- ردمك 978-9954-455-43-2

علوم التربية

371.192 2019-1094
والبحث والتكوين  للتربية  األعلى  المجلس  المغرب. 

العلمي
جمعيات آباء وأمهات وأولياء التالميذ شريك أساس في
تحقيق مدرسة اإلنصاف والجودة واالرتقاء [نص مطبوع] :
تقرير رقم 6-2019 / المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث
والبحث والتكوين  للتربية  األعلى  المجلس   : الرباط  العلمي.- 
العلمي، 2019.- 1 مج. (53 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 30 سم

إق 2019MO3207.- ردمك 978-9920-785-13-6
جمعيات اآلباء - - المدارس - - المغرب

371.2 2019-1095
مقداد، محمد

: مطبوع]  [نص  الدراسي  للتفوق   MC.AC منهجية 
والوراقة المطبعة   : مراكش  مقداد.-  محمد   / خطوة...خطوة 

(148 ص.) مج.   1  -.2019 الوطنية، 
إق 2018MO5075.- ردمك 97-000008-9920-9653-1-6

التفوق الدراسي

371.26 2019-1096
تقييم وتقويم عمل الطالب الجامعي [نص مطبوع] : تكريما
لألستاذ ادريس الفاسي / تنسيق موسى كرزازي.- الرباط : كلية
: غالف اإلنسانية، 2019.- 1 مج. (136 ص.)  والعلوم  اآلداب 

الجامعي؛ 12) (الكتاب  باأللوان؛ 24 سم.-  مزيّن 
إق 2019MO1866.- ردمك 978-9920-9965-1-8

الطالب الجامعي - - تقويم - - تقييم

371.3 2019-1097
أبطوي، يوسف

يوسف  / مطبوع]  [نص  وديداكتيكية  بيداغوجية  مقاصد 
أبطوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (سال : مطبعة شمس برينت) .-

1 مج. (80 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2019MO5320.- ردمك 978-9920-38-683-8

التعليم - - بيداغوجية

371.3 2019-1098
أميم، عبد الجليل

مدخل إلى البيداغوجيا أو علوم التربية [نص مطبوع] : رؤية
تربوية مغايرة في التأسيس لديداكتيك السياقات المغربية المركبة.
الجزء الثاني، النظريات والنماذج الديداكتيكية / عبد الجليل أميم؛
بلفاهيم.- الحسن  األستاذ  اللغوية  المراجعة  تقديم علي واسو؛ 
مراكش : فضاء آدم، 2019.- 1 مج. (383 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة نحو مغرب عالم عامل؛ 6)
إق 2019MO2910.- ردمك 978-9920-752-11-4

المناهج البيداغوجية - - الكفايات - - المغرب

371.3 2019-1099
البوبكري، محمد

محمد  / مطبوع]  [نص  التدريس مفاهيم ومقاربات  علم 
البوبكري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (78 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO4582.- ردمك 978-9920-38-462-9

التربية والتعليم - - مفاهيم

371.3 2019-1100
السعيدي، المختار

تطوير ديدكتيك درس العروض بالتعليم الثانوي التأهيلي
[نص مطبوع] : دراسة نظرية وتطبيقية : رؤية جديدة / المختار
السعيدي ؛ تقديم فاطمة حسيني.- الرباط : دار القلم، 2019.- 1

مج. (296 ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2019MO0695.- ردمك 978-9954-686-91-1

التعليم الثانوي التأهيلي - - ديدكتيك

371.3 2019-1101
بن مرزوق بقيش، عبد الرحمان

بن مرزوق الرحمان  عبد   / [نص مطبوع]  اللغوية  الكفايات 
بقيش.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (مكناس : مكتبة وراقة زاكيوي
إخوان) .- 1 مج. (273 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.-

(سلسلة دراسات وأبحاث تربوية عربية؛ 2)
إق 2019MO5158.- ردمك 978-9920-38-650-0

التعليم - - أبحاث تربوية عربية

371.3 2019-1102
بنحمدان، جمال

الوسط في  العنف  ونبذ  التسامح  على  التربية  دليل 
المدرسي [نص مطبوع] / تأليف د. جمال بنحمدان، د. لحسن
بلوس، 2019 إديسيون   : [د.م.]  ميلي.-  السالم  د. عبد  توبي، 
(الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (191 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO1102.- ردمك 978-9954-699-52-2

المناهج التعليمية - - القيم اإلنسانية - - المغرب

371.3 2019-1103
بومجيمر، عبد العزيز ((1957-...))

التعاوني والتواصلي [نص التربوي  اإلشراف والتأطير 
مطبوع] : وجهة نظر / عبد العزيز بومجيمر.- [د.م.] : [د.ن.]،
2019 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (222 ص.) : غالف
واألدبية التربوية  الدراسات  باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة  مزيّن 

المتجددة؛ 6) والفنية 
إق 2019MO5055.- ردمك 978-9920-38-601-2

التأطير التربوي

371.3 2019-1104
فارس، خالد

المدخل لعلم التدريس [نص مطبوع] / خالد فارس.- الرباط :
دار نشر المعرفة، 2019.- 1 مج. (328 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة

المعرفة التربوية؛ 3)
إق 2019MO0564.- ردمك 978-9954-691-53-3

التربية والتعليم - - مفاهيم

371.3 2019-1105
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الحياة المدرسية [نص مطبوع] / سلسلة بإشراف عبد الفتاح
ديبون.- القنيطرة : دار القلم العربي، 2019.- 1 مج. (130 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (سلسلة نصوص ووثائق تربوية)
إق 2019MO2216.- ردمك 978-9920-738-42-2

الحياة المدرسية - - المغرب

371.3 2019-1106
دراسات وأبحاث تربوية عربية [نص مطبوع] / إعداد ذ. عبد
الرحمان بن مرزوق بقيش.- مكناس : مكتبة وراقة زاكيوي إخوان،
2019.- 1 مج. (260 ص.)؛ 20 سم.- (سلسلة دراسات وأبحاث

تربوية عربية؛ 1)
إق 2019MO0301.- ردمك 978-9920-37-011-0

أساليب تربوية - - التعليم االبتدائي - - المغرب

371.30281 2019-1107
يشي، طارق

امتحانات في  للتميز  الضرورية  الخمس  الخطوات 
الباكالوريا [نص مطبوع] / طارق يشي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019

(فاس : مطبعة آنفو-برانت) .- 1 مج. (99 ص.)؛ 21 سم
إق 2019MO2210.- ردمك 978-9920-37-545-0

الباكالوريا - - االمتحانات

371.30964 2019-1108
التوري، ميلود

المثلث من   : مطبوع]  [نص  التعليمية  المواد  تدريس 
الديداكتيكي إلى المربع الديداكتيكي، من األهداف السلوكية إلى
الكفايات األساسية... / ميلود التوري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019
(الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (183 ص.) : غالف مص.؛

24 سم
إق 2019MO1519.- ردمك 978-9920-37-316-6

التعليم - - التدريس - - الديداكتيك

371.30964 2019-1109
بويزمي، زايد

امتالك كفايات التدريس (التخطيط، التدبير، التقويم)
ذ. زايد  / رهين بتفعيل المصاحبة التربوية [نص مطبوع] 
بويزمي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الجديدة : دار الطباعة) .- 1

مج. (116 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO1736.- ردمك 978-9920-9587-1-4

التدريس

371.30964 2019-1110
خروبات، محمد

البحث والتكوين [نص الجامعية وآفاق  الدراسة  مناهج 
مطبوع] / محمد خروبات.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (سال : شمس

برينت) .- 1 مج. (391 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO5530.- ردمك 978-9920-38-768-2

البحث التربوي - - التربية والتعليم - - التكوين - - المغرب

371.30964 2019-1111
سنهجي، عبد العزيز

الرؤية ضوء  في  للمتعلم  الشخصي  المشروع 
: من [نص مطبوع]  االستراتيجية لإلصالح، 2030-2015 
التصور إلى التنزيل الميداني / عبد العزيز سنهجي.- الرباط : [عبد
العزيز سنهجي]، 2019 (سال : شمس برينت) .- 1 مج. (163

ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO4428.- ردمك 978-9920-38-422-3

علوم التربية

371.30964 2019-1112
فارس، خالد

المقاربات والطرق واألساليب البيداغوجية [نص مطبوع] /
خالد فارس.- الرباط : دار نشر المعرفة، 2019.- 1 مج. (240

ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO5066.- ردمك 978-9954-691-83-0

علوم التربية

371.320964 2019-1113
حمودو، محمد

[نص الرقمي  العصر  في  المغربي  المدرسي  الكتاب 
مطبوع] : تحديات ورهانات / د. محمد حمودو.- الدار البيضاء :
مزيّن غالف   : ص.)   190) مج.   1  -.2019 بلوس،  إديسيون 

سم  24 باأللوان؛ 
إق 2019MO0880.- ردمك 978-9954-699-41-6

الوسائل التعليمية

371.33 2019-1114
مصطفى، شلبي

الرائد في التاريخ والجغرافيا [نص مطبوع] : لفائدة أساتذة
االجتماعيات، تالميذ السنة األولى باكالوريا جميع المسالك العلمية /
تأليف ذ. مصطفى شلبي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (سال : نهى

برانت) .- 1 مج. (150 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO1011.- ردمك 978-9920-37-174-2

التاريخ والجغرافيا

371.36 2019-1115
برولكس، جان

التعلم بالمشروع [نص مطبوع] / تأليف جان برولكس؛ إعداد
خالد فارس.- الرباط : دار نشر المعرفة، 2019.- 1 مج. (216

ص.) ؛ 24 سم.- (سلسلة المعرفة التربوية؛ 5)
إق 2019MO5067.- ردمك 978-9954-691-84-7

طرق التدريس

371.5 2019-1116
كون، حسن

الثانوي التعليم  بسلك  االستراتيجية  الكفاية  تدريس 
الدار  : البيضاء  الدار  كون.-  / حسن  [نص مطبوع]  التأهيلي 
العالمية للكتاب مغرب الكتاب، 2019.- 1 مج. (263 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
إق 2018MO3348.- ردمك 978-9920-9570-3-8

الكفاية - - تعليم

371.7820964 2019-1117
اعنيبر، أحاميد

ظاهرة العنف بالمؤسسات التعليمية أسبابها تمظهراتها
ونتائجها [نص مطبوع] : الثانوية التأهيلية الجرف األصفر نموذجا
/ حاميد اعنيبر.- سطات : المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين،

2019.- 1 مج. (37 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO4945.- ردمك 978-9920-38-556-5

المؤسسات التعليمية - - العنف

371.822 2019-1118
العماري، لبنى

تعليم الفتيات المغربيات خالل فترة الحماية الفرنسية
بالمغرب [نص مطبوع] : 1912-1956 / لبنى العماري.- الرباط :
التحرير، جيش  وأعضاء  المقاومين  لقدماء  السامية  المندوبية 
24 سم باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (516 ص.)  مج.   1  -.2019

إق 2019MO4273.- ردمك 978-9920-658-01-0
تعليم الفتيات - - تاريخ المغرب

371.9 2019-1119
أهمان، سعيد

المداخل ااألربعة لتنزيل التربية الدامجة بالمغرب [نص
مطبوع] / سعيد أهمان.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (122

ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2019MO6191.- ردمك 978-9920-9694-5-1

التربية الدامجة - - المغرب

371.9 2019-1120
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والبحث والتكوين  للتربية  األعلى  المجلس  المغرب. 
العلمي

رأي المجلس في موضوع تعليم األشخاص في وضعية
إعاقة نحو تربية دامجة، منصفة وناجعة : رأي رقم 4/2019
[نص مطبوع] / المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.-
العلمي، والبحث  والتكوين  للتربية  األعلى  المجلس   : الرباط 
سم  30 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : ص.)   34) مج.   1  -.2019

إق 2019MO3208.- ردمك 978-9920-785-14-3
األشخاص في وضعية إعاقة - - التعليم - - المغرب

371.92 2019-1121
والبحث والتكوين  للتربية  األعلى  المجلس  المغرب. 
التربية منظومة  لتقييم  الوطنية  الهيئة  العلمي. 

العلمي والبحث  والتكوين 
في إعاقة  وضعية  في  األطفال  تربية  نموذج  تقييم 
المغرب [نص مطبوع] : نحو تربية دامجة : تقرير موضوعاتي /
الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛
تنسيق [تصحيح،  الشفقي]؛  رقية  بورقية،  رحمة  [إشراف 
زكرياء الخمليشي،  ليلى  عدي،  فوزية  زرنين،  وتصميم:محمد 
والبحث والتكوين  للتربية  األعلى  المجلس   : الرباط  بدري].- 
العلمي، 2019.- 1 مج. (90 ص.) : غالف مزين باأللوان؛ 30 سم

إق 2019MO2123.- ردمك 978-9920-785-10-5
التربية الدامجة

371.92 2019-1122
اإلطار المرجعي للتربية الدامجة لفائدة األطفال في
وضعية إعاقة [نص مطبوع] / وزارة التربية الوطنية والتكوين
المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.- الرباط : مديرية المناهج،

2019.- 1 مج. (112 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 30 سم
إق 2019MO3252.- ردمك 978-9920-646-00-0

التربية الدامجة - - األطفال في وضعية إعاقة

372.02 2019-1123
التومي، عبد الرحمان

الجامع في ديدكتيك النشاط العلمي [نص مطبوع] : تأطير
نظري وديدكتيكي للوضعيات واألنشطة التعليمية التعلمية / عبد
مطبعة  : (الرباط   2019 [د.ن.]،   : [د.م.]  التومي.-  الرحمان 

(145 ص.) مج.   1  -. األمنية) 
إق 2018MO6028 $z 2018MO2119.- ردمك -97-000008-9920

32-153-2 $z 978-9920-35-706-7
التعليم

372.02 2019-1124
بويزمي، زايد

اإلبتدائي بالسلك  العلم  الدرس  لتدبير  عملي  دليل 
باعتماد نهج التقصي [نص مطبوع] / زايد بويزمي.- [د.م.] :

[د.ن.]، 2019 (دار الطباعة).- 1 مج. (146 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO3028.- ردمك 978-9920-36-105-7

التعليم

372.19 2019-1125
اسليماني، العربي

[نص اإلبتدائي  بالتعليم  والفرنسية  العربية  ديداكتيك 
Didactique  de التعليم =  مباراة  لتحضير  مرجع   : مطبوع] 
l'arabe  et  du  français,  enseignement  primaire  :
guide pour les candidats au concours d'accès aux
CRMF / العربي اسليماني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (المطبعة
مزيّن غالف   : 152 ص.)   ،151) مج.   1 الوطنية).-  والوراقة 

24 سم باأللوان؛ 
إق 2019MO4243.- ردمك 978-9920-38-348-6

التعليم اإلبتدائي

372.21 2019-1126
العلمي، محمد (1937-....)

التوجيهات خالل  من   2030 أفق  في  األولي  التعليم 
الرسمية والنصوص التشريعية والتنظيمية [نص مطبوع] /
محمد العلمي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (مكناس : مطبعة بوغاز)

.- 1 مج. (130 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 29 سم
إق 2019MO4382.- ردمك 978-9920-38-405-6

التعليم األولي - - المغرب

372.7 2019-1127
الشريف، جميلة

األنيس في الحساب الذهني [نص مطبوع] : المستوى األول :
[د.ن.]،  : [د.م.]  الشريف.-  / جميلة  والمتدربة  المتدرب  كتاب 

باأللوان؛ 24 سم : غالف مزيّن  2019.- 1 مج. (50 ص.) 
إق 2018MO4237.- ردمك 978-9920-36-392-1

الحساب الذهني - - مهارات

372.83 2019-1128
الفشتالي، كريم

كريم إعداد   / [نص مطبوع]  المغرب  السادس ملك  محمد 
الفشتالي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (20 ص.)؛ 24 سم.-

(سلسلة التربية على المواطنة)
إق 2019MO4253.- ردمك 978-9920-735-77-3

المواطنة

373.126 2019-1129
المركز الدولي لألبحاث والدراسات التربوية والعلمية

التربية منظومة  في  اإلسالمية  التربية  مادة  منهاج 
والتكوين [نص مطبوع] : مقاربات ومداخل للتطور : أعمال اليوم
الدراسي / المركز الدولي لألبحاث والدراسات التربوية والعلمية؛
تنسيق ربيع حمو.- الرباط : دار القلم، 2019.- 1 مج. (130 ص.)؛

24 سم
إق 2016MO5464.- ردمك 978-9954-39-332-1

مادة التربية اإلسالمية - - منهجية

373.126 2019-1130
بورفاق، محمد

النموذج في التربية اإلسالمية [نص مطبوع] : للسنة األولى
الباكلوريا / محمد بورفاق.- مراكش : مؤسسة آفاق من سلك 

للدراسات والنشر، 2019.- 1 مج. (234 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO3887.- ردمك 978-9920-756-23-5
االمتحان الجهوي - - منهجية - - مادة التربية اإلسالمية

374.01240606451 2019-1131
الملحوني، عبد الرحمان (1938-....)

دراسات  : مطبوع]  [نص  أين ؟  إلى  المشغلون  األطفال 
اجتماعية تربوية ميدانية : محو األمية الوظيفي وتشغيل اليافعين
السوسيو مهني، وتعليم الكبار : تجربة منطقة عين إيطي بمراكش
/ عبد الرحمان الملحوني.- ط. 2 مزيدة ومنقحة.- الرباط : دار أبي
رقراق للطباعة والنشر، 2019.- 1 مج. (182 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم.- (سلسلة مشموم الحمراء؛ 3)
إق 2019MO3995.- ردمك 978-9920-38-275-5

محو األمية - - تعليم الكبار - - دراسات تربوية

375.90964 2019-1132
الكوش، عبد الرحيم

التاريخ والجغرافيا [نص مطبوع] : أساسيات االمتحان الجهوي
الرياضية والعلوم  التجريبية  العلوم  باك شعبة  األولى  لتالميذ   :
: ملخصات، الشرعية  العلوم  والتدبير ومسلك  االقتصاد  وعلوم 
خطاطات، منهجيات، مفاهيم وفق اإلطار المرجعي. ونماذج من
االمتحانات الجهوية. / عبد الرحيم الكوش.- [الرباط] : [دار القلم]،

2019.- 1 مج. (117 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO0110.- ردمك 978-9954-36-911-1 

التاريخ - - التعليم - - المغرب

378 2019-1133
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نتائج التالمذة المغاربة في الدراسة الدولية لقياس مدى
تقرير  :  PIRLS  2016  : مطبوع]  [نص  القراءاتية  تقدم 
موضوعاتي / المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؛
إشراف رحمة بورقية, أمينة بنبيكة, هدى األصمعي؛ تصحيح, تنسيق
: الرباط  بدري.-  زكرياء  عدي,  فوزية  زرنين,  محمد  وتصميم 
المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، 2019.- 1 مج.

(74 ص.)
إق 2019MO2124.- ردمك 978-9920-785-11-2

الدراسة الدولية

378 2019-1134
: مفاتيح من أجل المهني األساس [نص مطبوع]  التكوين 
للتربية األعلى  المجلس   /  2019/4 رقم  تقرير   : البناء  إعادة 
للتربية األعلى  المجلس   : الرباط  العلمي.-  والبحث  والتكوين 
والتكوين والبحث العلمي، 2019.- 1 مج. (115 ص.)؛ 24 سم

إق 2019MO2122.- ردمك 978-9920-785-09-9
التكوين المهني - - المغرب

378.64 2019-1135
لخلوفي، عبد الله

أزمة الجامعة المغربية [نص مطبوع] : الهدر الجامعي / عبد
الله لخلوفي.- ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : مطبعة

األمنية) .- 1 مج. (174 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO1203.- ردمك 978-9920-764-01-8

الهدر الجامعي - - المغرب

379.1741 2019-1136
جرموني، رشيد

[نص المعرفي  والتحدي  العربية  التربوية  المنظومات 
مطبوع] : مداخل للنقد واالستشراف؛ د. رشيد جرموني.- ط. 2.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (سال : شمس برينت) .- 1 مج. (218

ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO2067.- ردمك 978-9920-374880

التربية - - التحدي المعرفي

379.2 2019-1137
المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

والتدريس التربية  مهن  موضوع  في  المجلس  رأي 
والتكوين والبحث [نص مطبوع] : آفاق للتطوير والتجديد : رأي
رقم 5/2019 / المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.-
العلمي، والبحث  والتكوين  للتربية  األعلى  المجلس   : الرباط 
سم  24 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : ص.)   41) مج.   1  -.2019

إق 2019MO4773.- ردمك 978-9920-785-20-4
مهن التربية

379.3 2019-1138
قبالوي، سعيد

دور المدارس الحرة في النضال الوطني [نص مطبوع] :
: الرباط  قبالوي.-  / سعيد  نموذجا  بمدينة سال  النهضة  مدرسة 
التحرير، جيش  وأعضاء  المقاومين  لقدماء  السامية  المندوبية 
سم  24 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (142 ص.)  مج.   1  -.2019

إق 2019MO4227.- ردمك 978-9954-675-96-0
المدارس الحرة - - النضال الوطني - - المغرب

379.64 2019-1139
والبحث والتكوين  للتربية  األعلى  المجلس  المغرب. 

العلمي
إصالح التعليم العالي [نص مطبوع] : آفاق استراتيجية : تقرير
رقم 5/2019 / المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.-
العلمي، والبحث  والتكوين  للتربية  األعلى  المجلس   : الرباط 
سم  30 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : ص.)   71) مج.   1  -.2019

إق 2019MO3452.- ردمك 978-9920-785-16-7
التعليم العالي - - المغرب

379.64 2019-1140

المملكة المغربية. مجلس النواب
مناقشة مشروع القانون - اإلطار رقم 51-17 المتعلق
بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في مجلس
النواب [نص مطبوع] : الوالية التشريعية 2016 ـ 2021 / مجلس
النواب.- الرباط : مجلس النواب، 2019.- 1 مج. (223 ص.).-

(منشورات مجلس النواب؛ 41)
إق 2019MO4488.- ردمك 978-9954-745-19-9

التربية والتكوين

379.64 2019-1141
بازي، محمد (1970-....)

: رؤية التربوي [نص مطبوع]  صناعة القادة في المجال 
القلم دار   : القنيطرة  بازي.-  / محمد  متغير  عالم  مع  متناغمة 
العربي، 2019.- 1 مج. (158 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2019MO1961.- ردمك 978-9920-738-40-8

القيادة التربوية - - استراتيجيات - - المغرب

379.64 2019-1142
لمسالمي، عبد الحق

اإلصالح محاوالت  بين  بالمغرب  التربوية  المنظومة 
وتحديات العولمة [نص مطبوع] / عبد الحق لمسالمي.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (245 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2019MO5926.- ردمك 978-9920-38-865-8

المنظومة التربوية - - المغرب - - اإلصالح

379.64 2019-1143
تجويد ورهانات  التربوية  المنظومة  تدبير  المركزية 
=  [ ع و ب ط م ص  ن ] ن  ي و ك ت ل ا و ة  ي ب ر ت ل ا ت  ا م د خ
Décentralisation du système éducatif et enjeux de la
qualification  des  services  d'enseignement  et  de
formation / التنسيق العلمي الحسين الرامي، رضا الفالح، عبد
الكريم الحديكي... [وآخرون].- الرباط : مؤسسة كونراد أديناور،

2019.- 1 مج. (279, 22 ص. ) : غالف مص.؛ 21 سم
إق 2019MO4272.- ردمك 978-9920-714-03-7

خدمات التربية - - التكوين - - المغرب

379.640904 2019-1144
سوالم، أحمد

التعليم في المغارب خالل الحماية الفرنسية [نص مطبوع]
: تونس والمغرب نموذجا، 1881-1956 : دراسة مقارنة / أحمد
سوالم.- الرباط : المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء
جيش التحرير، 2019 (القنيطرة : اصكوم) .- 1 مج. (129 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4228.- ردمك 978-9954-675-97-7

تاريخ التعليم - - تونس - - المغرب

التجارة، االتصاالت، النقل 380

382.09640660903 2019-1145
عماري، الحسين

المغرب والتجارة العابرة للصحراء من القرن XVم إلى
: [د.م.]  عماري.-  الحسين   / مطبوع]  [نص  XVIIIم  القرن 
[د.ن.]، 2019 (بني مالل : مطبعة وورك بيرو) .- 1 مج. (320

ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO1272.- ردمك 978-9920-37-239-8

تجارة الرقيق - - التجارة العابرة للصحراء - - المغرب - - بالد السودان

384.54 2019-1146
الحسن، عبد الدائم عمر
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اإلذاعية البرامج  إعداد  تقنيات  المرجعي حول  الدليل 
وإنتاجها وإخراجها [نص مطبوع] / عبد الدائم عمر الحسن.-
الرباط : المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة - إيسيسكو،

2019.- 1 مج. (137 ص.) : غالف مزيّن
إق 2019MO3595.- ردمك 978-9920-682-05-3

البرامج اإلذاعية - - إعداد وإخراج

388.0964 2019-1147
الزياتي، العربي (1943-....)

اقتصاد النقل المغربي [نص مطبوع] / العربي الزياتي؛ تقديم
عبد الكريم بناني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (483 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO2601.- ردمك 978-9920-37-707-2

العادات والتقاليد وآداب السلوك
والفولكلور

390

390.0964 2019-1148
التراث الثقافي المادي بجهة سوس ماسة درعة [نص
Patrimoine culturel matériel de la région = [مطبوع
حمزة أيت  محمد  وإشراف  تنسيق   /  Souss-Massa-Draâ
والوافي نوحي.- الرباط : المعهد الملكي للثقافة األمازيغية، 2019
المعارف الجديدة).- 1 مج. (271 ص.) : غالف مزيّن (مطبعة 

باأللوان؛ 24 سم.- (سلسة دراسات وأبحاث؛ 35)
إق 2013MO2430.- ردمك 978-9954-28-155-0

التراث الثقافي - - التراث المادي

392.3 2019-1149
بنيدير، جامع

إيدرنان [نص مطبوع] / تأليف جامع بنيدير.- تيزنيت : مركز أكلو
للبحث والتوثيق، 2019 (الرباط : مطبعة االمنية) .- 1 مج. (167

ص.)؛ 24 سم.- (منشورات مركز أكلو للبحث والتوثيق؛ 15)
إق 2019MO3428.- ردمك 978-9954-9685-3-6

إيدرنان - - عادات وطقوس

398.2 2019-1150
جبور، محمد

[نص بميسور  الشفوي  التراث  من  وأحاجي  حكايات 
مطبوع] : جمع وتوثيق / محمد جبور.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019
العيدوني) .- 1 مج. (294 ص.) : غالف مزيّن (فاس : مطبعة 

باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO1984.- ردمك 978-9920-37-472-9

التراث الثقافي - - (ميسور (المغرب

398.2089924 2019-1151
حدادي، عبد الله

الحكاية بين سلطة الديني وأفق المتخيل [نص مطبوع] :
قراءة في النمودج اليهودي / عبد الله حدادي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2019 (مراكش : مكتبة المعرفة) .- 1 مج. (132 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
إق 2019MO3925.- ردمك 978-9954-711-25-5

الحكاية الشعبية اليهودية

398.20899330643 2019-1152
من األدب الشعبي المغربي [نص مطبوع] : حكايات شعبية
من الريف / جمع ونقل وتدوين محمد بودشيش؛ تقديم دة. إلهام
الصنالي.- وجدة : مكتبة الطالب، 2019.- 1 مج. (108 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO2506.- ردمك 978-9920-37-662-4

األدب الشعبي - - الدراسات األدبية - - المغرب

398.20964 2019-1153

الشرايبي، فاطمة
Dans les jardins = [نص مطبوع] في بساتين الماضي
d'antan / فاطمة الشرايبي، محمد إدعلي؛ مقدمة مراد بلعباس

البدوي.- الرباط : مرسم، 2019.- 1 مج. (110 ص.)؛ 25 سم
إق 2019MO3310.- ردمك 978-9954-744-68-0

التراث الشعبي

398.20964 2019-1154
الصحراء والتراث الثقافي [نص مطبوع] : مباحث ومقاربات /
جمع وتنسيق عالي عبان، سويدي تمكليت.- آسا-الزاك : مركز
الميدانية، 2019.- 1 مج. (150 للدراسات واألبحاث  الصحراء 

ص.)؛ 23 سم
إق 2019MO1458.- ردمك 978-9920-37-301-2

التراث الثقافي - - المغرب

398.9096432 2019-1155
داود، محمد

األمثال العامية في تطوان والبالد العربية [نص مطبوع] /
باب  : تطوان  داود.-  محمد  حسناء  تحقيق  داود؛  محمد  تأليف 
الحكمة، 2019.- 1 مج. (446 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2019MO2582.- ردمك 978-9954-568-96-5

األمثال - - األدب الشعبي

اللغات 400
اللغات 400

400.141 2019-1156
غرماوي، طارق

معجم سيميائيات الصورة [نص مطبوع] / طارق غرماوي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (وجدة : مكتبة قرطبة) .- 1 مج. (191

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO3351.- ردمك 978-9954-9752-1-3

السيميائيات - - الخطاب البصري

401 2019-1157
بنكراد، سعيد

السميائيات [نص مطبوع] : مفاهيمها وتطبيقاتها / سعيد بنكراد.-
ط. 2.- الرباط؛ بيروت : دار األمان دار التنوير، 2019.- 1 مج.

(208 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2018MO5756.- ردمك 978-9954-720-58-5

السميائيات - - اللغة العربية

401.41 2019-1158
بنكراد، سعيد

تجليات الصورة [نص مطبوع] : سيميائيات االنساق البصرية /
سعيد بنكراد.- الدار البيضاء : المركز الثقافي للكتاب، 2019.- 1

مج. (296 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO3302.- ردمك 978-9954-9872-4-7

السيميائية

408.02 2019-1159
كاسان، باربارا

مديح الترجمة [نص مطبوع] : تعقيد الكوني / باربارا كاسان؛
ترجمة سعيد الحنصالي، عز الدين الخطابي.- الدار البيضاء : دار
توبقال، 2019.- 1 مج. (163 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم.- (المعرفة األدبية، 3733-2028)
إق 2019MO0766.- ردمك 978-9954-694-09-1

الترجمة - - دراسة نقدية
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اللغة العربية 410

410 2019-1160
التويجري، عبد العزيز بن عثمان

اللغة العربية في العصر الرقمي [نص مطبوع] / عبد العزيز
بن عثمان التويجري.- الرباط : المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم

والثقافة -إسيسكو-، 2019.- 1 مج. (92 ص.)
إق 2019MO2184.- ردمك 978-9920-682-00-8

اللغة العربية

410 2019-1161
المسئول، عبد العلي

العلي / عبد  [نص مطبوع]  العربية وتقويم األلسنة  اللغة 
المسئول.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (سال : مطبعة دعاية) .- 1 مج.

(150 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2105.- ردمك 978-9920-9980-0-0

اللغة العربية

410 2019-1162
بلقزيز، محمد بن عبد الجليل

عمل اللغوياني العربي على الالتينية لتحويلها إلى لغة
عربية [نص مطبوع] : محاضرة معدة لتلقى بكلية اآلداب بمكناس
Action du lexicologie arabe sur le latin = 2019 نونبر
pour le transformer en langue arabe / محمد بن عبد
المطبعة  : (مراكش  [د.ن.]، 2019   : [د.م.]  بلقزيز.-  الجليل 
والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (79 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2019MO4897.- ردمك 978-9920-38-536-7

اللغة عربية

410 2019-1163
بوسريف، صالح

اللسان األسير [نص مطبوع] : جراح اللغة وخدوشها / صالح
بوسريف.- فاس : حلقة الفكر المغربي، 2019.- 1 مج. (105

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2019MO5912.- ردمك 978-9920-9311-9-9

اللغة

410 2019-1164
سته، إلهام

الثانية.- الطبعة  إلهام سته.-   / دراسات لغوية [نص مطبوع] 
وجدة : منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2019 (مختبر

التواصل التطبيقي).- 1 مج. (296 ص.).- (سلسلة ندوات)
إق 2019MO1108.- ردمك 978-9920-9867-1-7

اللغة العربية

410.1 2019-1165
دادي، عبد الحق

في فلسفة البالغة العربية [نص مطبوع] : حفريات في البنية
المعرفية والوظيفية عند ابن البناء المراكشي / عبد الحق دادي؛
تقديم إدريس مقبول.- الرباط؛ [مكناس] : دار نشر المعرفة مركز
ابن غازي لألبحاث والدراسات اإلستراتيجية، 2019.- 1 مج. (295

ص.)
إق 2018MO4982.- ردمك 9789954691298

البالغة العربية

410.1 2019-1166
لقاح، عبد القادر

العربي [نص التراث  اللغوي في  الدرس  ابسيمولوجيا 
مطبوع] : (القوة التفسيرية والكليات اللسانية) / عبد القادر لقاح.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (وجدة : مطبعة الجسور) .- 1 مج. (304

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2019MO4201.- ردمك 978-9920-38-329-5

النظرية اللغوية - - اللغة العربية

410.1 2019-1167
إعداد  / مطبوع]  [نص  المنهج  العربي وسؤال  المصطلح 
واألبحاث الدراسات  معهد   : الرباط  الراضي.-  محمد  وتنسيق 
للتعريب، 2019 (دار أبي رقراق للطباعة والنشر).- 1 مج. (155

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO4637.- ردمك 978-9954-9981-1-3

اللغة العربية - - المنهج

410.7 2019-1168
إمونن، ابراهيم

منهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها [نص مطبوع] /
ابراهيم إمونن.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (تطوان : الخليج العربي)

.- 1 مج. (31 ص.)؛ 22 سم
إق 2019MO5656.- ردمك 978-9920-38-801-6

اللغة العربية - - تعليم

410.7 2019-1169
المغرب. الكلية المتعددة التخصصات

في اللسانيات واألدب والترجمة [نص مطبوع] : قراءات في
الكلية  / القاسمي  علي  للدكتور  واإلبداعية  العلمية  المشاريع 
المتعددة التخصصات؛ محمد مساعدي.- تازة : الكلية المتعددة

التخصصات، 2019.- 1 مج. (209 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO2326.- ردمك 978-9920-37-602-0

اللسانيات

410.7 2019-1170
وحميدو، عبد العالي

ديداكتيك اللغة العربية بالتعليم اإلبتدائي [نص مطبوع] :
تخطيطا و تدبيرا و تقويما و معالجة / عبد العالي و حميدو.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2019 (الرشيدية : الودغيريون) .- 1 مج. (157 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO1362.- ردمك 978-9920-37-270-1

اللغة العربية - - تعليم

410.71 2019-1171
الساري، بوشرى

مكونات تدريس  في  وسيميائي  لساني  منهج  رسم 
[نص العربية"  اللغة  "األساسي في  المدرسي  الكتاب 
: [د.م.]  الساري.-  بوشرى   / نموذجا  الثالثة  السنة   : مطبوع] 
[د.ن.]، 2019 (خريبكة : األنوار الذهبية) .- 1 مج. (268 ص.)؛

25 سم
إق 2019MO5387.- ردمك 978-9920-38-702-6

اللغة العربية - - طرق التدريس

411 2019-1172
أولحيان، إبراهيم

السرد في  قراءات   : مطبوع]  [نص  الكتابة  ورهان  السرد 
المغربي المعاصر / إبراهيم أولحيان.- فاس : مؤسسة مقاربات،

2019.- 1 مج. (148 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO5014.- ردمك 978-9920-780-75-9

السرد - - الكتابة

412 2019-1173
أمجد مجدوب، رشيد (1972-....)

السيميائيات [نص مطبوع] : من األنساق إلى المعنى / أمجد
مجدوب رشيد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة وراقة
: غالف مزين؛ 24 سم.- (سلسلة .- 1 مج. (116 ص.)  بالل) 

دراسات سيميائية؛ 2)
إق 2019MO3718.- ردمك 978-9920-9950-1-6

اللغة العربية - - السيميائيات - - األنساق

412 2019-1174
بن الْمَحْبُوبِيّ، مُحَمْد بن أَحمد
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اإلِتْحَافُ بِمُسْتَجَدِّ الْجُمَل فِي إِحْكَامِ إِعْرَابِ الجُمَل [نص
مطبوع] : دِرَاسَةٌ تَطْبِيقِيَّةٌ مُعَزَّزَةٌ بِاألَمْثِلَةِ وَالشَّوَاهِدِ / تأليف مُحَمْد
بن أَحمد بن الْمَحْبُوبِيّ.- الدار البيضاء؛ انواكشوط : مؤسسة قطر
الندى للثقافة واإلعالم والنشر ديوان الشناقطة، 2019.- 1 مج.

(408 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO3080.- ردمك 978-9920-727-30-3

علم الداللة

412 2019-1175
سالوي، رشيد

دليل مكتبة المصطلح في األدب واللغة واللسانيات [نص
مطبوع] / رشيد سالوي.- [فاس] : مختبر األبحاث المصطلحية
والدراسات النصية، 2019 (مطبعة بالل).- 1 مج. (185 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO3894.- ردمك 978-9920-9302-0-8

المصطلح - - اللسانيات - - األدب - - اللغة

412 2019-1176
غاليم، محمد

اللغة ووجاهاتها [نص مطبوع] : دراسات في اللسانيات العربية
التطبيقية / إعداد وتنسيق محمد غاليم.- الرباط : معهد الدراسات
واألبحاث للتعريب، 2019 (مطبعة أبي رقراق).- 1 مج. (323

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO0315.- ردمك 978-9920-9838-0-8

اللغة العربية

412 2019-1177
أحمد تنسيق   / مطبوع]  [نص  والخطاب  اللغة  قضايا في 
موسى؛ تقديم لطيفة لزرك.- الجديدة : مختبر البحث في علوم
اللغة والخطاب والدراسات الثقافية، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،
2019 (الرباط : دار أبي رقراق للطباعة والنشر) .- 1 مج. (207

ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2019MO3478.- ردمك 978-9920-38-084-3

علم الداللة - - اللغة - - الخطاب

412 2019-1178
اللسانيات العربية المقارنة [نص مطبوع] / إعداد وتنسيق
أحمد بريسول؛ تصدير محمد الفران. الجزء األول.- الرباط : معهد
الدراسات واألبحاث للتعريب، 2019.- 1 مج. (408 ص.)؛ 24

سم.- (دفاتر الدكتوراه في اللسانيات؛ 2)
إق 2019MO0420.- ردمك 978-9920-798-00-6

اللسانيات العربية

413 2019-1179
الحلوي، محمد

معجم الفصحى في العامية المغربية [نص مطبوع] / محمد
الحلوي.- ط. 2.- الدار البيضاء : شركة النشر والتوزيع المدارس،

2019.- 1 مج. (256 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2019MO1139.- ردمك 978-9920-762-06-9

معجم الفصحى

413.1 2019-1180
غريب، عبد الكريم

: Al Manhal attarbaoui = [نص مطبوع] المنهل التربوي
البيداغوجية والمفاهيم  المصطلحات  في  موسوعي  معجم 
والديداكتيكية والسيكولوجية والعلوم اإلنسانية. الجزء الثالث / عبد
الكريم غريب.- الجديدة : منشورات عالم التربية، 2019 (الدار
البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (1486 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO3042.- ردمك 978-9920-37-930-4

اللغة العربية - - معاجم

414 2019-1181
األصيل، عادل

مفهوم المعجزة عند علماء اإلعجاز البالغي [نص مطبوع]
: يحيى بن حمزة العلوي (ت 749 ه) أنموذجا / عادل األصيل؛
: مطبعة : [د.ن.]، 2019 (فاس  [د.م.]  الوردي.-  تقديم أحمد 

.- 1 مج. (59 ص.)؛ 22 سم وراقة بالل) 
إق 2019MO2618.- ردمك 978-9920-37-709-6

علم البالغة

414 2019-1182
األصيل، عادل

مالمح التفكير اإلصطالحي عند يحيى بن حمزة العلوي
(ت. 749 هـ) : من خالل كتابة اإليجاز ألسرار كتاب الطراز [نص
مطبوع] / عادل األصيل.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة

وراقة بالل) .- 1 مج. (53 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO4681.- ردمك 978-9920-38-484-1

اإلصطالح - - البالغة - - اللغة العربية

414 2019-1183
الزكري، محسن

أصول التأويل في البالغة العربية [نص مطبوع] : دراسة /
محسن الزكري.- طنجة : الفاصلة، 2019.- 1 مج. (416 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO1352.- ردمك 978-9920-9851-6-1

البالغة العربية

414 2019-1184
الشريف، زيد

لطائف المنان في شرح أبيات "مائة المعاني والبيان"
[نص مطبوع] : للشيخ محب الدين ابن الشحنة الحلبي / تأليف
الدكتور زيد الشريف.- القنيطرة : معهد الغرب اإلسالمي، 2019

(مطبعة الخليج العربي).- 1 مج. (191 ص.)؛ 21 سم
إق 2019MO2150.- ردمك 978-9920-37-519-1

علم البالغة

414 2019-1185
الشيباني، أبو اليسر إبراهيم بن محمد

الرسالة العذراء في موازين البالغة وأدوات الكتابة [نص
مطبوع] / تأليف أبي اليسر إبراهيم بن محمد الشيباني المعروف
بالرياضي الكاتب؛ تحقيق ودراسة عباس أرحيلة؛ بعناية د. محمد
بنعطية، 2019.- 1 مج. البشير  : منشورات  عتو.- فاس  أوالد 

باأللوان؛ 24 سم مزيّن  : غالف  (210 ص.) 
إق 2018MO4949.- ردمك 978-9920-9740-0-4

البالغة - - كتابة الرسائل

414 2019-1186
امحور، محمد

/ التوحيدي [نص مطبوع]  بالغة الخطاب عند أبي حيان 
الدكتور امحمد امحور.- القنيطرة : القرويين، 2019 ([فاس] :

مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (337 ص.)
إق 2019MO0317.- ردمك 978-9920-9601-7-5

البالغة

414 2019-1187
بوزيان، لطيفة

في مفهوم المفارقة [نص مطبوع] / لطيفة بوزيان.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (الرباط : دار السالم) .- 1 مج. (122 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
إق 2019MO1354.- ردمك 978-9920-9921-1-4

الخطاب األدبي

414 2019-1188
داوود، بالل

بالغة االنتصار في نثر الجاحظ [نص مطبوع] : مدخل تحليلي
داوود.- بالل   / القديمة  العربية  الثقافة  في  السياسي  للمشهد 
[د.م.] : مؤسسة بسمة لخدمات النشر، 2019.- 1 مج. (137

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
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إق 2019MO4442.- ردمك 978-9920-9307-0-3
علم البالغة

414 2019-1189
نشاط، يحي

الوجيز في علوم البالغة [نص مطبوع] / يحي نشاط.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2019 (وجدة : مكتبة قرطبة) .- 1 مج. (157 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO0349.- ردمك 978-9920-9853-1-4

علوم البالغة - - اللغة العربية

414 2019-1190
إشراف  / مطبوع]  [نص  بالتدريسي  المقام  في  البالغة 
وتوزيع عبد العزيز لحويدق.- مراكش : مؤسسة آفاق، 2019.- 1

مج. (239 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4198.- ردمك 978-9920-756-17-4

اللغة العربية - - البالغة

415 2019-1191
أعرضي، رشيد بن عمر

محاضرات في النحو والصرف [نص مطبوع] / رشيد بن عمر
أعرضي. القسم الثاني، الجملة اإلسمية(المبتدأ والخبر).- مراكش
: فضاء آدم للنشر والتوزيع، 2019.- 1 مج. (214 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
إق 2019MO1945.- ردمك 978-9920-752-09-1

النحو - - اللغة العربية

415 2019-1192
أنكزدم، مصطفى

نحو العطف من خالل كتاب "نتائج الفكر" ألبي القاسم
السهيلي [نص مطبوع] : دراسة / مصطفى أنكزدم.- طنجة :
الراصد الوطني للنشر والقراءة، 2019.- 1 مج. (114 ص.)؛ 21

سم
إق 2018MO0015.- ردمك 978-9954-668-22-1

النحو

415 2019-1193
الطويل، حسن

اللغة اشكاليات اإلقراء [نص مطبوع] : بحوث في ديداكتيك 
العربية وآدابها / حسن الطويل.- الدارالبيضاء : جامعة المبدعين

المغاربة، 2019.- 1 مج. (100 ص.)؛ 21 سم
إق 2019MO4332.- ردمك 978-9954-710-63-0

اللغة العربية - - ديداكتيك

415 2019-1194
خمسي، محمد

للشيخ خالد األزهري العربية  شرح األزهرية في علم 
محمد خمسي.-  / مطبوع]  [نص  ( 905هـ)  المتوفى سنة 
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (وجدة : المطبعة الرقمية) .- 1 مج. (420

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO1902.- ردمك 978-9920-9967-1-6

قواعد اللغة العربية

415 2019-1195
سليمي، عبد السالم

العربية من منظور حديث [نص مطبوع] : الجملة من التحليل
: [د.م.]  السالم سليمي.-  عبد   / البالغي  التحليل  إلى  النحوي 
[د.ن.]، 2019 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج.

(253 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2081.- ردمك 978-9920-37-495-8

البالغة العربية

415 2019-1196
عطا الله، إلياس

بين  : مطبوع]  [نص  العربية  اللغة  والتأنيث في  التذكير 
حيادية الجنس اللغوي والحركة النسوية / إلياس عطا الله؛ تقديم
للتعريب، واألبحاث  الدراسات  معهد   : الرباط  بلبول.-  محمد 

سم  24 مزين؛  غالف   : ص.)   81) مج.   1  -.2019
إق 2019MO0422.- ردمك 978-9920-798-02-0

اللغة العربية - - نقد

415.1 2019-1197
األدوزي، محمد بن أحمد بن إبراهيم

شرح المبنيات الفاللية [نص مطبوع] / محمد بن أحمد بن
إبراهيم األدوزي؛ تقديم وتحقيق البشير العوني.- [.د.م] : [.د.ن]،
2019 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (91 ص.)؛

23 سم
إق 2019MO4377.- ردمك 978-9920-38-402-5

النحو - - اللغة العربية

415.1 2019-1198
الجوهري، عبد الحي

اللباب في قواعد النحو واإلعراب [نص مطبوع] / عبد الحي
2019 [د.ن.]،   : [د.م.]  العمراوي.-  امحمد  تقديم  الجوهري؛ 

(158 ص.) مج.   1  -. ديكابرانت)  مطبعة   : (مكناس 
إق 2019MO1684.- ردمك 978-9920-37-352-4

النحو - - اإلعراب

415.1 2019-1199
الحسني، محمد بن أحمد بن علي الشريف

الدرة النحوية في شرح األجرومية [نص مطبوع] / تأليف
محمد بن أحمد بن علي الشريف الحسني (من علماء القرن 8
هـ)؛ تقديم وتحقيق الدكتور يحيى نشاط.- وجدة : مكتبة الطالب،

2019.- 1 مج. (315 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO1480.- ردمك 978-9920-9853-3-8

اللغة العربية - - النحو

415.1 2019-1200
الخرنبرتي، محمود بن إسماعيل بن عبد الله بن مكائيل

توضيح اإلعراب في شرح قواعد اإلعراب [نص مطبوع] /
محمود بن إسماعيل بن عبد الله بن مكائيل الخرنبرتي؛ دراسة
وتحقيق محمد خمسي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (389

ص.)
إق 2019MO1987.- ردمك 978-9920-9967-2-3

اإلعراب

415.1 2019-1201
السيوطي الجرجاوي، عبد الرحيم

المعاني المجملة في إعراب البسملة [نص مطبوع] / عبد
الرحيم السيوطي الجرجاوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج.

(92 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO5535.- ردمك 978-9920-38-773-6

البسملة - - إعراب

415.1 2019-1202
العبدالوي، بوشعيب

كتاب األمنية في شرح المقدمة اآلجرومية [نص مطبوع] /
بوشعيب العبدالوي؛ راجعه وصححه بلقاسم القاسمي اليزيدي.-
مزيّن غالف   : ص.)   162) مج.   1  -.2019 [د.ن.]،   : [د.م.] 

سم  23 باأللوان؛ 
إق 2019MO5679.- ردمك 978-9920-38-809-2

النحو - - اإلعراب - - اللغة العربية

415.1 2019-1203
المدالوي المنبهي، محمد

ة ي ئ ال م إ  :  [ ع و ب ط م ص  ن ] ة  ج ر ا د ل ا ة  ي ب ر ع ل ا
المدالوي محمد   / ونحو:األصوات،الصرف،التركيب،المعجم 
المنبهي.- زاكورة : مركز تنمية الدارجة، 2019.- 1 مج. (314

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
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إق 2019MO3696.- ردمك 978-9920-38-197-0
العربية الدارجة - - صرف - - تركيب

415.1 2019-1204
مطراوي، عبد الرحيم

داود بن  محمد  بن  محمد  لإلمام  ةِ  َ يّ ومِ ُ رّ اآلجُ تْنُ  مَ
الصنهاجي؛ بُغْيَةُ لْأَحْبَابِ فِي تَيْسِيرِ قَوَاعِدِ لْإِعْرَابِ [نص
مطبوع] / عبد الرحيم مطراوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط :
مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (48 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17

سم
إق 2019MO5065.- ردمك 978-9920-38-608-1

اإلعراب - - قواعد اللغة العربية

415.1 2019-1205
نشاط، يحي

الموسع في قواعد النحو واإلعراب [نص مطبوع] / يحي
: الطالب، 2019.- 1 مج. (319 ص.)  : مكتبة  نشاط.- وجدة 

باأللوان؛ 24 سم غالف 
إق 2019MO0440.- ردمك 978-9920-9853-2-1

اللغة العربية - - النحو واإلعراب

415.1 2019-1206
يجيوي، عبد الرحمان

األسماء المركبة في اللغة العربية [نص مطبوع] : دراسة
[د.ن.]،  : [د.م.]  يجيوي.-  الرحمان  / عبد  مورفولوجية-تركيبية 
2019 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (279 ص.)؛ 23 سم

إق 2019MO3913.- ردمك 978-9920-38-260-1
اللغة العربية

415.1 2019-1207
مقاالت في بعض مسائل النحو [نص مطبوع] / إشراف عبد
القادر لقاح؛ تنسيق هشام حوزي.- [د.م.] : هشام حوزي، 2019
(وجدة : مكتبة قرطبة) .- 1 مج. (83 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2019MO4213.- ردمك 978-9920-38-337-0

النحو - - اللغة العربية

415.1 2019-1208
الجياللي سبيع، حميد إشراف   / [نص مطبوع]  نحوية  شروح 
: [د.م.]  ناجي.-  خالد  تنسيق  الداودي...[وآخ.]؛  مسرار، حميد 
[د.ن.]، 2019 (وجدة : مكتبة قرطبة) .- 1 مج. (87 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO5297.- ردمك 978-9920-38-680-7

النحو العربي

415.2 2019-1209
السباعي األزهري، أحمد

مقدمة األوحدية لتوضيح القواعد الصرفية [نص مطبوع] /
ألحمد السباعي األزهري؛ تقديم وتحقيق محمد خمسي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019.- 1 مج. (86 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2019MO2138.- ردمك 978-9920-9967-3-0
اللغة العربية - - الصرف

415.3 2019-1210
التجاجتي، أحمد يحيى (1950-....)

تحقيق اآلمال على قصيدة المية األفعال [نص مطبوع] /
أبو الوفاء أحمد يحيى بن علي التجاجتي التيزنيتي.- ط. 2.- [د.م.]
: ي. التجاجتي، 2019 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .-

1 مج. (185 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO1349.- ردمك 978-9920-37-265-7

اللغة العربية - - قواعد

416 2019-1211
نشاط، يحي

المختصر في علم العروض والقافية [نص مطبوع] / الدكتور
يحي نشاط.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (وجدة : مكتبة قرطبة) .- 1

مج. (127 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO0348.- ردمك 978-9920-9853-0-7

علم العروض

417 2019-1212
بن حمزة، مصطفى

/ واالهداف  المسار   : مطبوع]  [نص  العامية  إلى  الدعوة 
مصطفى بن حمزة.- الرباط : دار األمان، 2019.- 1 مج. (51

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO0786.- ردمك 978-9954-723-29-6

الدارجة المغربية

417.964 2019-1213
جحفة، عبد المجيد (1959-....)

حفريات في العربية [نص مطبوع] : نماذج من اإلتصال الداللي
بين العربية المغربية والعربية المعيار / عبد المجيد جحفة.- الدار
البيضاء؛ الرباط : دار توبقال دار األمان، 2019.- 1 مج. (638

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (المعرفة اللسانية)
إق 2018MO2851.- ردمك 978-9954-694-01-5 

العربية المغربية

اللغة اإلنجليزية واللغة اإلنجليزية
القديمة

420

420.0712 2019-1214
اإلنجليزية اللغة  الثانية في  التكوينية  الدورة  أشغال 
لفائدة تالميذ المستوى الثانوي التأهيلي (من 22 إلى
19 يونيو 2018؛ الجامعة الدولية للرباط سال ـ المغرب)
لفائدة اإلنجليزية  اللغة  في  الثانية  التكوينية  الدورة 
تالميذ المستوى الثانوي التأهيلي، تحت شعار الصحبة
من خالل اللغة، واللغة من خالل الصحبة، معاً لتحصين
[نص الكراهية  وخطاب  العنف  من  المدرسي  الوسط 
مطبوع] : أشغال الدورة التكوينية وارتسامات المشاركين فيها من
22 إلى 19 يونيو 2018 برحاب الجامعة الدولية للرباط سال ـ
The second english = المغرب / جمع وتنسيق سعيد النقشي
language training program for benefit of high school
students  under  slogan  "companionship  through
l a n g u a g e ,  l a n g u a g e  t h r o u g h
companinoship,together  to  fortify  the  school
environement against violence and hate speech :
the training session activities and the participants
feed back from June 22-29 2018 at the international
university of Rabat- Salé Morocco.- سال : جمعية الكشف
المنير مدارس أشبال القرويين ثانوية المنظر الجميل التأهيلية،

2019.- 1 مج. (170 ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2019MO0166.- ردمك 978-9920-36-974-9

اللغة اإلنجليزية - - تكوين وتدريس

420.0712 2019-1215
الدورة التكوينية العاشرة في اللغة اإلنجليزية لفائدة
تالميد المستوى الثانوي التأهيلي، تحت شعار الصحبة
من خالل اللغة، واللغة من خالل الصحبة [نص مطبوع] =
The Tenth english language training program for
benefit of high school students : "معا نحو تكوين راشد
لشباب رائد" : أشغال الدورة التكوينية ومقاالت المشاركين فيها :
من 26 إلى 28 أبريل 2019 برحاب الجامعة الدولية للرباط سال ـ
الكشف : جمعية  النقشي.- سال  / جمع وتنسيق سعيد  المغرب 
المنير، 2019.- 1 مج. (170 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2019MO3141.- ردمك 978-9920-37-968-7
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اللغة اإلنجليزية

425.6 2019-1216
الحلوي، عبد الله

An  = مطبوع]  [نص  اإلنجازية  األفعال  إلى  مدخل 
introduction to illocutionary acts / عبد الله الحلوي؛ عبد
الله برايش [ترحمة].- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (111 ص.)

: غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO0679.- ردمك 978-9920-37-095-0

األفعال اإلنجازية - - دراسة تمهيدية

اللغات األخرى 490

492.4 2019-1217
اعبيزة، إدريس

إدريس  / مطبوع]  [نص  ونصوص  دروس  العبرية  اللغة 
اعبيزة.- الرباط : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، 2019.-

1 مج. (471 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO5089.- ردمك 978-9920-645-03-4

اللغة العبرية

اللغات األفروآسيوية غير السامية، اللغة
األمازيغية

493

493.33 2019-1218
Enseignement = [نص مطبوع] تدريس اللغة األمازيغية
: وتواصلية  بيداغوجية  لسانية،  مالمح   :  de  L’Amazighe
A s p e c t s  L i n g u i s t i c o - p é d a g o g i q u e s  e t
فريد أجاك،  أحمد  وتنسيق  إعداد   /  Communicationnels
أمعضشو، جمال الدين السراج...[وآخ.].- [د.م.] : [د.ن.]، 2019
(وجدة : وراقة يونس المقديس) .- 1 مج. (86 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم.- (بحوث؛ 1)
إق 2019MO1978.- ردمك 978-9920-37-468-2

اللغة األمازيغية

493.333 2019-1219
ألواح التايكوتي، محمد بن أحمد

ليس من كالم األمازيغ [نص مطبوع] / تأليف محمد بن أحمد
ألواح التايكوتي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الدار البيضاء : مطبعة

النجاح الجديدة) .- 1 مج. (188 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO2082.- ردمك 978-9920-37-496-5

معجم أمازيغي

العلوم الطبيعية و الرياضيات 500
العلوم الطبيعية و الرياضيات 500

501 2019-1220
باريندر، باتريك

Science = نقده تدريسه و  التخيل العلمي [نص مطبوع]. 
fiction : its teaching and criticism / باتريك باريندر؛ ترجمة
و تقديم لحسن أحماممة.- الدار البيضاء؛ بيروت : المركز الثقافي

للكتاب، 2019.- 1 مج. (254 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO5391.- ردمك 978-9954-705-57-5

التخيل - - العلمي

509.22 2019-1221
بنخلدون العمراني، محمد الصالح

من عطاءات مراكش في ألفيتها الهجرية األولى [نص
العمراني الصالح  محمد   / أعالم  علميون  علماء   : مطبوع] 
بنخلدون.- مراكش : مؤسسة آفاق للدراسات والنشر واالتصال،

2019.- 1 مج. (80 ص.) : غالف مص.؛ 22 سم
إق 2019MO2619.- ردمك 978-9920-756-12-9

علماء مدينة مراكش

الفلك و العلوم ذات العالقة 520

523.12 2019-1222
حابرا، حماد

les  phénomènes  = مطبوع]  [نص  الكونية  الظواهر 
cosmiques / حماد حابرا.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (ورزازات :

نيت أمبريسيون) .- 1 مج. (59 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO2622.- ردمك 978-9920-37-711-9

العلوم البحتة - - الكون

526.0964 2019-1223
الناوي، أحمد

سميولوجية الخرائط [نص مطبوع] : الترميز الكرطوغرافي
وطرق وضع الخرائط، تمارين تطبيقية / الدكتور أحمد الناوي.-
والتكوين في واألبحاث  للدراسات  المعمورة  : مركز  القنيطرة 
التراب والتنمية، 2019.- 1 مج. (68 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم.- (سلسلة الكتاب الجامعي؛ 3)
إق 2019MO3362.- ردمك 978-9920-38-051-5

الترميز الكرطوغرافي

529.7072064 2019-1224
1678-1598) محمد  بن  سعيد  بن  محمد  المرغيتي، 

(1089-1007
المطلع على مسائل المقنع [نص مطبوع] / لمصنفه الشيخ
محمد بن سعد المرغتي. وبهامشه كتاب المنقع بتحقيق المطلع /
تصنيف صالح بن عبد الله اإللغي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الدار
البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (127 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2205.- ردمك 978-9920-37-542-9

التوقيت

علوم األرض 550

551 2019-1225
المالكي، الملكي بن الجياللي

ظاهرة سقوط النيزك العظيم في المغرب [نص مطبوع] :
الجياللي. الملكي بن  المالكي   / المالكي  الملكي  الدكتور  نيزك 
الجزء الثالث، ميدان التشكيالت الجيولومناخية الكاملة.- [د.م.] :
المالكي الملكي بن الجياللي، 2019 ([الرباط] : [االمتداد سال]) .-

1 مج. (562 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 30 سم
إق 2018MO3501.- ردمك 978-9920-9619-0-5

سقوط النيزك - - المغرب

551.071064 2019-1226
الضيف، عتيقة

الدليل العملي للخرجة الجيولوجية [نص مطبوع] / عتيقة
الضيف.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : شمس برينت) .- 1

مج. (189 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
أساسيات الخرجة الجيولوجية، أساسيات البراكين، لمحة عن المجاالت
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البنيوية المغربية، نموذج خرجة جيولوجية : دراسة بركان هبري، الخرجة
.- إق 2019MO3044.- ردمك النتائج  التقرير واستثمار   : الجيولوجية 

978-9920-37-932-8
الجيولوجيا

551.48 2019-1227
حصيلة البحث والتكوين الجغرافيين لمختبر الدراسات
: الجيوبيئية والتهيئة والتنمية المستدامة [نص مطبوع] 
دليل أطاريح الدكتوراه التي نوقشت ما بين 2006 و 2019 =
Bi lan  de  la  recherche  et  de  la  formation
géographiques  du  LAGEA-DD  :  guide  des  thèses
soutenues entre 2006 et 2019 / مؤلف جماعي؛ إشراف
العسري محمد...[وآخ.].- الواحد،  العمراني عبد  لعوان محمد، 
والعلوم اآلداب  كلية  الله،  بن عبد  : جامعة سيدي محمد  فاس 
اإلنسانية سايس، 2019 (وجدة : مطبعة قرطبة) .- 1 مج. (134-

104 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 30 سم
إق 2019MO4953.- ردمك 978-9920-38-560-2

الموارد المائية - - الدراسات الجيوبيئية

علوم الحياة 570

571.993 2019-1228
العري، وليد أحمد

داء اللولبية النحيفة في اإلنسان والحيوان [نص مطبوع] :
Leptospirosis in humans and = األسباب.. الوقاية.. العالج
animals / وليد أحمد العري.- الرباط : شبكة أطياف الثقافية
للدراسات والترجمة والنشر، 2019.- 1 مج. (106 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2019MO5552.- ردمك 978-9920-9304-2-0

داء اللولبية

576.82 2019-1229
مظهر، إسماعيل (1962-1891)

/ داروين  نظرية  شرح  في   : مطبوع]  [نص  السبيل  ملقى 
إسماعيل مظهر.- سال : دار المعرفة والثقافة، إ.ق 2019.- 1 مج.

(397 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17 سم
إق 2019MO5821.- ردمك 978-9920-636-17-9

نظرية داروين - - دراسة نقدية

577.2 2019-1230
فريق البحث في تكنولوجيا المعلومات الجغرافية وتدبير

المجال
المناخية التغيرات  حول  الوطنية  الندوة  أشغال 
Actes du Colloque = [نص مطبوع] والتحوالت المجالية
national :  Changements climatiques et mutations
spatiales : Etat des lieux et perspectives : واقع الحال
واآلفاق / فريق البحث في تكنولوجيا المعلومات الجغرافية وتدبير
المجال؛ تنسيق مزغاب عبد المجيد، زروالي عالل.- وجدة : كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2019 (وجدة : حذيفة) .- 1 مج. (981

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO3589.- ردمك 978-9900-38-158-1

التغيرات المناخية - - التحوالت المجالية

علوم النبات 580

580.3 2019-1231
إيعزا، إبراهيم (1987-....)

موسوعة النباتات المغربية [نص مطبوع] : مدعمة بالصور
واألسماء العلمية واألمازيغية للنباتات / إبراهيم إيعزا.- الرباط : دار
السالم، 2019.- 1 مج. (845 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2019MO6151.- ردمك 978-9920-754-46-0

النباتات المغربية - - موسوعة

582.1609 2019-1232
الشحري، سالم محمد

محمد سالم   / عمان  هبة   : مطبوع]  [نص  اللبان  شجرة 
الشحري.- وجدة : مختبر التراث الثقافي والتنمية، 2019.- 1 مج.

(129 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2019MO5993.- ردمك 978-9954-9749-4-0

األشجار - - الثروة الطبيعية

علوم الحيوان 590

591 2019-1233
الشحري، سالم محمد

الصفيلح (أذن البحر) في سلطنة عمان [نص مطبوع] : هبة
عمان = abalone / سالم محمد الشحري.- وجدة : مختبر التراث
الثقافي والتنمية، 2019.- 1 مج. (96 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

22 سم
إق 2019MO5994.- ردمك 978-9954-9749-5-7

البيئة البحرية - - الرخويات

599.9 2019-1234
حابرا، حماد

الخلق والتطور [نص مطبوع] / حماد حابرا.- [د.م.] : [د.ن.]،
2019 (ورزازات : نيت أمبريسيون) .- 1 مج. (83 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 14 سم
إق 2019MO6303.- ردمك 978-9920-9893-8-1

الخلق - - تطور الخلق

التكنولوجيا (العلوم التطبيقية) 600
العلوم الطبية الطب 610

610 2019-1235
فضل الله، إبراهيم

وعالج التغدية  في  النباتات  وفوائد  الجسم  أجهزة 
األمراض العضوية [نص مطبوع] / إبراهيم فضل الله.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019.- 1 مج. (50 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم

إق 2019MO2831.- ردمك 978-9920-37-834-5
الطب البديل - - العالج النباتي - - النباتات الطبية

610.6 2019-1236
العمري، عبد الكريم

العمل في القطاع العمومي والحر والجمعية الثقافية
لألطباء المغاربة [نص مطبوع] / عبد الكريم العمري.- الرباط :
(98 ص.)؛ 20 سم.- (من السالم، 2019.- 1 مج.  دار  مكتبة 

مذكرات طبيب؛ 10)
إق 2019MO3051.- ردمك 978-9920-754-31-6

األطباء

613.03 2019-1237
أكيوض، حسن
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Vocabulaire de la santé : = [نص مطبوع] معجم الصحة
: اإلنسان واألمراض  : جسم   Corps Humain et Maladies
أكيوض، مفتاحة / حسن  ـ عربي  إنجليزي  ـ  ـ فرنسي  أمازيغي 
اعمر، نورة األزرق.- [ الرباط] : المعهد الملكي للثقافة األمازيغية،
2019.- 1 مج. (25-38 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.-

(قواميس ومعاجم؛ 15)
إق 2019MO6010.- ردمك 978-9920-739-03-0

اإلنسان - - األمراض - - معجم

613.95 2019-1238
الدار مفيد.-  / خديجة  [نص مطبوع]  الجنسية  الصحة  دليل 
البيضاء : مركز الدراسات األسرية والبحث في القيم والقانون،
2019.- 1 مج. (104 ص.)؛ 24 سم.- (دالئل اإلرشاد والمصاحبة

األسرية؛ 2)
إق 2018MO5879.- ردمك 978-9920-9698-5-7

األسرة - - الصحة الجنسية - - المغرب

616.12 2019-1239
عبابو، محمد رضا

حماية القلب [نص مطبوع] = Protéger le coeur / عبابو
محمد رضا.- الدار البيضاء : دار النشر سوماكرام، 2019.- 1 مج.

(32، 32 ص.).- (الصحة أوال)
إق 2019MO0514.- ردمك 978-9954-750-17-9

أمراض القلب - - وقاية

616.132 2019-1240
عبابو، محمد رضا

Hypertension = [نص مطبوع] الدموي  الضغط  ارتفاع 
النشر دار   : البيضاء  الدار  رضا.-  محمد  عبابو   /  artérielle
أوال) (الصحة  ص.).-   32  ،32) مج.   1  -.2019 سوماكرام، 

إق 2019MO0516.- ردمك 978-9954-750-19-3
الضغط الدموي - - ارتفاع

616.352 2019-1241
-1246)) محمد  بن  السالم  عبد  الحسني،  العلمي 

((1904-1830)(1322
البدر المنير في عالج البواسير [نص مطبوع] / عبد السالم
بن محمد العلمي الحسني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : دار

أبي رقراق) .- 1 مج. (59 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO5633.- ردمك 978-9920-683-01-2

العالج النباتي - - النباتات الطبية

616.44 2019-1242
عبابو، محمد رضا

Maladies de la [نص مطبوع] =  الدرقية  الغدة  أمراض 
النشر دار   : البيضاء  الدار  رضا.-  محمد  عبابو   /  thyroide
أوال) (الصحة  ص.).-   32  ،32) مج.   1  -.2019 سوماكرام، 

إق 2019MO0517.- ردمك 978-9954-750-20-9
الغدة الدرقية - - أمراض

616.462 2019-1243
كاسيم، نوال

معلومات االول-  النوع   : [نص مطبوع]  الطفولة والسكري 
ونصائح / الدكتورة نوال كاسيم.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج.

(65 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO5720.- ردمك 978-9920-38-814-6

داء السكري - - تغذية

616.89 2019-1244
أوشلح، مرية

Le = [نص مطبوع] الحس العملي لعلم النفس اإلكلينيكي
مرية  /  Sens  pratique  de  la  psychologie  clinique
أوشلح.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : دار أبي رقراق للطباعة

والنشر) .- 1 مج. (139، 55 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO4251.- ردمك 978-9920-38-351-6

علم النفس اإلكلينيكي

616.994 2019-1245
عبابو، محمد رضا

تجنب السرطان [نص مطبوع] = Eviter le cancer / عبابو
محمد رضا.- الدار البيضاء : دار النشر سوماكرام، 2019.- 1 مج.

(32، 32 ص.).- (الصحة أوال)
إق 2019MO0513.- ردمك 978-9954-750-16-2

السرطان - - وقاية

618.175 2019-1246
عبابو، محمد رضا

/ La Ménopause = سن اليأس [نص مطبوع] : بداية جديدة
عبابو محمد رضا.- الدار البيضاء : دار النشر سوماكرام، 2019.- 1

مج. (32، 32 ص.).- (الصحة أوال)
إق 2019MO0515.- ردمك 978-9954-750-18-6

سن اليأس

618.97 2019-1247
العمري، عبد الكريم

الشيخ والدواء [نص مطبوع] / عبد الكريم العمري.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (الرباط : دار السالم) .- 1 مج. (79 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (الطب في متناول الجميع؛ 24)
إق 2019MO2493.- ردمك 978-9920-754-27-9

الشيخوخة - - الطب

العلوم الهندسية و العمليات ذات العالقة 620

621 2019-1248
الكراوي، شاكر

السمفونية الكونية والفيزياء [نص مطبوع] / شاكر الكراوي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (45 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2019MO02346.- ردمك 978-9920-37-605-1

الفيزياء

621.382 2019-1249
الغماز، سعيد

اإلتصاالت في المغرب [نص مطبوع] : 130 عاما من التاريخ :
/ الثابت والنقال واألنترنيت  الهاتف  المؤسسات وتقنيات  تطور 
دار  : البيضاء  الدار  أحيزون.-  السالم  تقديم عبد  الغماز؛  سعيد 
السوالمي الحديثة، 2019 (مطبعة النجاح).- 1 مج. (276 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4777.- ردمك 978-9920-9346-0-2

اإلتصاالت

627.0964 2019-1250
La = وادي ملوية [نص مطبوع] : التاريخ، االقتصاد والمجتمع
تنسيق  /  Moulouya :  Histoire,  Economie  et  Société
محمد العيناوي.- وجدة : وكالة الحوض المائي لملوية، 2019.- 1

مج. (599-59 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO6187.- ردمك 978-9920-38-947-1

التراث المائي - - التنمية - - المغرب

الزراعة 630

630.964 2019-1251
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دفاتر النضال النقابي الفالحي [نص مطبوع] : تاريخ حركة
الصغار للفالحين  الوطنية  النقابة   / بالمغرب  الفقراء  الفالحين 
والمهنيين الغابويين.- [أكادير] : النقابة الوطنية للفالحين الصغار
والمهنيين الغابويين، 2019 (مطبعة إكسبريم أمبرسيون).- 1 مج.

(112 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO5922.- ردمك 978-9920-36-910-7

الفالحين - - النقابة الوطنية للفالحين - - المغرب

634.8 2019-1252
السباعي، محمد

دليل ميداني لزراعة العنب [نص مطبوع] / محمد السباعي.-
الرباط : المعهد الوطني للبحث الزراعي، 2019.- 1 مج. (204

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4454.- ردمك 978-9920-9309-0-1

زراعة العنب

636.11 2019-1253
البخشي الحلبي الخلوتي البكفالوني، محمد بن محمد

بن محمد بن أحمد
رشحات المداد فيما يتعلق بالصافنات الجياد [نص مطبوع]
/ لمحمد بن محمد بن محمد بن أحمد البخشي الحلبي الخلوتي
البكفالوني؛ تقديم وتحقيق عبد العالي لمدبر.- الجديدة : جمعية
للطباعة رقراق  أبي  (دار   2019 الجديدة،  الفرس  معرض 

باأللوان مزيّن  غالف   : ص.)   415) مج.   1 والنشر).- 
إق 2019MO3997.- ردمك 978-9954-737-08-8

الخيول

639.220964 2019-1254
أسباعي، مولود

[نص التنمية  في  ودوره  البحري  الصيد  قطاع  تدبير 
مطبوع] : " جهة طنجة - تطوان - الحسيمة نموذجا " / مولود
أسباعي؛ تقديم الدكتور محمد يحيا، محمد أملود.- [د.م.] : [د.ن.]،

2019 (طنجة : ليتوغراف) .- 1 مج. (307 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO0213.- ردمك 978-9920-36-982-4

الصيد البحري

العلوم المنزلية و حياة األسرة 640

649.1 2019-1255
التربية الوالدية واألسرة [نص مطبوع] : مقاربات وطروحات
في سياق التحوالت المجتمعية / تنسيق رشيد بوعبيد.- تنجداد؛
الجديدة : جمعية البحث االجتماعي والتنمية جامعة شعيب الدكالي،

2019.- 1 مج. (167 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO0129.- ردمك 978-9920-36-958-9

األسرة - - التربية - - المغرب

649.1 2019-1256
تربوي دليل   : مطبوع]  [نص  الوالدية  التربية  المعين في 
تحسيسي / جمعية البحث االجتماعي والتنمية.- تنجداد : جمعية
: غالف والتنمية، 2019.- 1 مج. (44 ص.)  االجتماعي  البحث 

باأللوان؛ 24 سم مزيّن 
إق 2019MO1431.- ردمك 978-9920-9926-0-2

تربية األطفال - - دليل

الصناعات الستخدامات محددة 680

681.111 2019-1257
خربوش اإلفراني، عبد العزيز بن محمد

الساعات المزولية بعروض المملكة المغربية [نص مطبوع]
: قيمتها التاريخية وداللتها الفلكية / تأليف عبد العزيز بن محمد
أبي دار   : (الرباط  [د.ن.]، 2019   : [د.م.]  اإلفراني.-  خربوش 
باأللوان؛ 24 سم : غالف مزيّن  .- 1 مج. (192 ص.)  رقراق) 

إق 2019MO4051.- ردمك 978-9920-38-290-8
الساعات المزولية - - اإلرث الفلكي اإلسالمي - - المغرب

الفنون 700
الفنون 700

700.905 2019-1258
الصغير، فاطمة الزهراء

فوق الفن المعاصر [نص مطبوع] : محرقة الفنون الجديدة /
فاطمة الزهراء الصغير، يوسف الريحاني.- تطوان : باب الحكمة،

2019.- 1 مج. (301 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2019MO3951.- ردمك 978-9920-36-332-7

الفن المعاصر

707.109 2019-1259
الزبيري، محمد العربي

العربي [نص التشكيل  الفنية وشخصية  التربية  مناهج 
واالتصال، الثقافة  وزارة   : الرباط  الزبيري.-  محمد   / مطبوع] 

: غالف مص.؛ 24 سم (217 ص.)  مج.   1  -.2019
إق 2019MO1815.- ردمك 978-9920-9595-6-8

التربية الفنية - - التعليم

709.04075 2019-1260
لعتيريس، فوزي

: كيلت، الرباط  لعتيريس.-  / فوزي  انت خابت [نص مطبوع] 
2019 (أمبريمات).- 1 مج. (24 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2015MO1499.- ردمك 978-9954-35-413-1 

الفن المعاصر

العمارة (الهندسة المعمارية) 720

720.9 2019-1261
الحضري، نعيمة

[نص اإلسالمية  المغربية  العمارة  تاريخ  في  دراسات 
مطبوع] / نعيمة الحضري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (مطابع الرباط

نت).- 1 مج. (254 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4709.- ردمك 978-9920-38-490-2

العمارة اإلسالمية - - المغرب

720.956411 2019-1262
المغرب. وكالة بيت مال القدس الشريف

القدس العتيقة [نص مطبوع] : متحف اآلثار والتاريخ والحضارة
اإلنسانية في البلدة الجامعة / وكالة بيت مال القدس الشريف.-
الرباط : منشورات وكالة بيت مال القدس الشريف، 2019.- 1

مج. (63 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO3067.- ردمك 978-9954-9278-5-4

اآلثار - - القدس - - تاريخ

720.95694 2019-1263
عمرو، جمال
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[نص منذ عام 1967 م  القدس  العمراني في  التطور 
مطبوع] / جمال عمرو.- الرباط : بيت مال القدس، 2019 (دار
أبي رقراق للطباعة والنشر).- 1 مج. (162 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان
إق 2019MO0485.- ردمك 978-9954-9278-6-1

العمران - - القدس

726.20964 2019-1264
البكدوري األشقري، محمد الحبيب

محمد  / مطبوع]  [نص  بالناظور  السادس  محمد  مسجد 
: [د.ن.]، 2019.- 1 مج. [د.م.]  البكدوري األشقري.-  الحبيب 

: غالف مزين؛ 24 سم (145 ص.) 
إق 2019MO3649.- ردمك 978-9920-38-177-2

الهندسة المعمارية - - المساجد - - المغرب

النحت و الفنون التشكيلية 730

730.964 2019-1265
الزبيري، محمد العربي

أزمة الهوية في التشكيل العربي : المغرب نموذجا [نص
واالتصال، الثقافة  وزارة   : الرباط  الزبيري.-  محمد   / مطبوع] 

: غالف مص.؛ 23 سم (297 ص.)  مج.   1  -.2019
إق 2019MO1816.- ردمك 978-9920-9595-7-5

التشكيل العربي - - المغرب

الرسم و الفنون الزخرفية 740

741.6 2019-1266
إدريسي، خديجة

زخارف [نص مطبوع] / خديجة إدريسي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019
(سال : شمس برينت) .- 1 مج. (154 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

20 سم
إق 2018MO5624.- ردمك 978-9920-9724-6-8

745.67 2019-1267
حابرا، حماد

إضاءة حول الفن الزخرفي بورزازات [نص مطبوع] / حابرا
حماد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (ورزازات : نيت امبريسيون) .- 1

مج. (57 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO3040.- ردمك 978-9920-9893-4-3

الفن الزخرفي

الرسم الزيتي و الرسومات الزيتية 750

750 2019-1268
ملواني، لحسن

كالم في الفن التشكيلي [نص مطبوع] / لحسن ملواني.-
الدار البيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2019.- 1 مج. (97

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2019MO5057.- ردمك 978-9954-710-72-2

الفن التشكيلي

750.92 2019-1269
أرطو، أنطونان

أرطو؛ أنطونان   / فان كوخ، منتحر المجتمع [نص مطبوع] 
الدولي المركز   : كريمي.- طنجة  وتقديم سعيد  وترجمة  إعداد 
لدراسات الفرجة، 2019 (فولك).- 1 مج. (188 ص.)؛ 24 سم.-

(منشورات المركز الدولي لدراسات الفرجة؛ 58)
إق 2019MO5137.- ردمك 978-9954-514-43-6

فنان تشكيلي

المصورات الفنية والطباعة 760

760.09 2019-1270
حابرا، حماد

Gravures sur les = [نص مطبوع] نقوش على الصخور
rochers / حماد حابرا.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (ورزازات : نيت
أمبريسيون) .- 1 مج. (80 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 14 سم

إق 2019MO3360.- ردمك 978-9920-9893-5-0
التعبير الكتابي - - األمازيغ

769.57 2019-1271
متولي، محمد حلمي عطية

نشرة تعني بالهوايات والمواهب والفنون [نص مطبوع] :
هواية جمع الطوابع البريدية / [محمد حلمي عطية متولي].- الرباط
: جمعية تنمية الهوايات والمواهب، 2019.- 1 مج. (30 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO1916.- ردمك 978-9920-37-437-8

الطوابع البريدية

الموسيقى 780

780 2019-1272
ألشامي، يونس

[نص الموسيقية  بالكتابة  المدونة  األندلسية  النوبات 
مطبوع] / يونس الشامي؛ تدوين اإلنشادات وفق أداء الحاج محمد
الجزء التازي.  الهادي  تقديم عبد  أخيار؛  بجدوب، األستاذ حسن 
العاشر، نوبة غريبة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : دار السالم

للنشر) .- 1 مج. (215 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO0154.- ردمك 978-9954-9416-3-8

الطرب األندلسي - - نوبات - - كتابة موسيقية

780.2 2019-1273
الصيباري، عبد الرزاق

الفن والرزق على الله [نص مطبوع] / عبد الرزاق الصيباري.-
البيضاء : مطبعة (الدار  الرزاق الصيباري، 2019  [د.م.] : عبد 
النجاح الجديدة) .- 1 مج. (197 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2019MO2084.- ردمك 978-9920-9979-0-4

الفنانين المغاربة - - وضعية إجتماعية

780.72 2019-1274
سرحان، توفيق

: [د.م.]  سرحان.-  توفيق  تأليف   / مطبوع]  [نص  موسيقى 
[د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (173 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2019MO5525.- ردمك 978-9920-38-764-4

موسيقى

780.9 2019-1275
ابن عبد الجليل، عبد العزيز
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الغرب اإلسالمي للموسيقا في  الببليوغرافي  الدليل 
[نص مطبوع] : مقاربة تحليلية نقدية / تأليف عبد العزيز ابن عبد
أكاديمية  : الرباط  الجراري.-  عباس  وتقديم  مراجعة  الجليل؛ 

سم  24 (632 ص.)؛  مج.   1  -.2019 المغربية،  المملكة 
إق 2019MO3634.- ردمك 978-9920-778-02-2

الموسيقى العربية - - المصادر الببليوغرافية

780.9 2019-1276
: مطبوع]  [نص  األندلسية  للموسيقى  المتجددة  الهوية 
واجب الذاكرة ومداخل اإلبداع : أعمال الندوة التي نظمتها جمعية
بالمكتبة  2015 دجنبر   5 يوم  المستديمة  للتنمية  الفتح  رباط 
الوطنية للمملكة المغربية / تنسيق وإخراج مصطفى الجوهري.-
الرباط : جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة، 2019 (دار أبي
مزيّن غالف   : (105 ص.)  مج.   1 والنشر).-  للطباعة  رقراق 

سم  24 باأللوان؛ 
إق 2019MO4647.- ردمك 978-9954-9616-8-1

الموسيقى األندلسية

781.594 2019-1277
المنتصر، عبد الرحيم

عبد األستاذ   / [نص مطبوع]  التربوية  بالمحافل  األنشودة 
الرحيم المنتصر.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (100 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 29 سم
إق 2019MO5772.- ردمك 978-9920-38-829-0

أناشيد

781.62 2019-1278
المزند، إبراهيم

الروايس [نص مطبوع] : رحلة في عالم الروايس : انطولوجيا =
Rrways  :  voyage  dans  l'univers  des  poètes
chanteurs itinérants amazighes : anthologie / إبراهيم
مج.  2  -.2019 إق   ،[ المزند  [إبراهيم   : الرباط]   ] المزند.- 
باأللوان؛ 29 سم + 7 أقراص (125,124 ص.) : غالف مزيّن 

مدمجة
إق 2019MO0579.- ردمك 978-9920-37-052-3

فن الروايس - - التراث الشعبي األمازيغي

781.63 2019-1279
الكنساني، أحمد بوزيد

الفنون الشعبية بتارودانت [نص مطبوع] : الذاكرة والتاريخ /
أحمد بزيد الكنساني؛ تقديم وتنسيق محمد سرتي.- تارودانت :

مكتبة ووراقة سرتي، 2019.- 1 مج. (224 ص.)؛ 21 سم
إق 2019MO5355.- ردمك 978-9920-9382-0-4

الفن الشعبي

782.42 2019-1280
أيت بونصر، الحبيب

مظاهر التدين والوطنية عند الرايس الحاج أحمد أمنتاك
محمد د.  تقديم  بونصر؛  أيت  الحبيب  تأليف   / مطبوع]  [نص 
الحاتمي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : دار السالم) .- 1 مج.

(128 ص.) : غالف مزيّن؛ 25 سم
إق 2019MO2314.- ردمك 978-9920-9985-1-2

الفن األمازيغي

782.43 2019-1281
الشعشوع، أمين

المغربية [نص للموسيقى األندلسية  النظرية  القواعد 
مطبوع] : اآللة / أمين الشعشوع.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (تطوان
مزيّن : غالف  (301 ص.)  مج.   1  -. العربي)  الخليج  : مطبعة 

باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO3177.- ردمك 978-9920-37-987-8

الموسيقى األندلسية - - المغرب

782.430946 2019-1282

الموسيقى العربية وأثرها في الموسيقى اإلسبانية [نص
La  música  árabe  y  su  influencia  en  la  = مطبوع] 
española / خوليان ريبيرا اي طاراغو؛ ترجمة محمد القاضي.-

طنجة : ليتوغراف، 2019.- 1 مج. (205 ص.)
إق 2019MO3279.- ردمك 978-9954-503-59-1

الموسيقى العربية

فنون التسلية و الترويح 790

791.43 2019-1283
الجمعية المغربية لنقاد السينما (المغرب)

أحمد المعنوني بين الروائي والوثائقي [نص مطبوع] =
/ Ahmed Elmaanouni entre fiction et documentaire
الجمعية المغربية لنقاد السينما.- طنجة : الجمعية المغربية لنقاد
السينما، 2019.- 1 مج. (64 ص.) : مص.، غالف مص.؛ 21 سم

إق 2019MO1126.- ردمك 978-9920-37-200-8
سيرة ذاتية - - السينما

791.43 2019-1284
الحقيوي، سليمان

الخطاب السينمائي [نص مطبوع] : قضايا في التلقي و التأويل
/ سليمان الحقيوي.- طنجة : سليكي أخوين، 2019.- 1 مج. (145

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO0122.- ردمك 978-9920-720-58-8

خطاب السينيمائي

791.43 2019-1285
الخياطي، بوشعيب

اإلبداع السينمائي بالمغرب [نص مطبوع] : منظومة اإلرسال
والتلقي : جرد وتصنيف / بوشعيب الخياطي.- أزمور : بوشعيب

الخياطي، 2019.- 1 مج. (208 ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2019MO5391.- ردمك 978-9920-38-704-0

السينما

791.43 2019-1286
مجاهد، محمد

و الطيبة  األرض   : مطبوع]  [نص  واإلخراج  التأليف  جدلية 
المقلمة / محمد مجاهد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة
وراقة بالل) .- 1 مج. (147 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2019MO2269.- ردمك 978-9920-37-575-7
اإلخراج - - التأليف - - السينما

791.43 2019-1287
"لقاءات  : التمرد [نص مطبوع]  هشام العسري... سينما 
/ Hicham Lasri...cinéma de rébellion = سينمائيون ونقاد"
لنقاد المغربية  الجمعية  منشورات   : طنجة  جماعي.-  مؤلف 
السينما، 2019 (مطبعة سليكي أخوين).- 1 مج. (114، 57 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4682.- ردمك 978-9920-9337-0-4

السينما

791.43 2019-1288
فيلم العودة [نص مطبوع] : قراء ات ودالالت / مراجعة وتنسيق
الحبيب ناصري، محمد لطفي.- خريبكة : المركز الجهوي لمهن
التربية والتكوين بني مالل خنيفرة، 2019.- 1 مج. (201 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO3171.- ردمك 978-9920-37-982-3

الفيلم الروائي - - تحليل

791.430964092 2019-1289
المرابط، جالل
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مونودراما [نص مطبوع] : "رماد أمجاد" لعبد الحق الزروالي :
دراسة سيميائية / جالل المرابط ؛ تقديم محمد المرابط.- [د.م.] :
منشورات مركز تعايش للسلم والتنمية والتبادل الثقافي، 2019
(الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (125 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO3251.- ردمك 978-9920-38-013-3

مونودراما - - دراسة سيميائية - - نقد األدب العربي

791.430964092 2019-1290
سيجلماسي إدريسي، أحمد (1950-....)

أحمد  / مطبوع]  [نص  السينمائي  المغرب  من  وجوه 
سيجلماسي.- الدار البيضاء : النادي السينمائي لسيدي عثمان،
باأللوان؛ 21 سم.- : غالف مزيّن  2019.- 1 مج. (981 ص.) 

المغربية؛ 2) للسينما  (منشورات مهرجان سيدي عثمان 
إق 2019MO1138.- ردمك 978-9920-37-207-7

السينما المغربية

791.437091751 2019-1291
أفاية، محمد نور الدين (1956-....)

بالفعل / الصورة والمعنى [نص مطبوع] : السينما والتفكير 
محمد نور الدين أفاية.- الدار البيضاء : المركز الثقافي للكتاب،

2019.- 1 مج. (407 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO3376.- ردمك 978-9954-705-33-9

السينما - - تاريخ ونقد - - البالد العربية

792 2019-1292
أمهاوش، عقا

نظريات  : مطبوع]  [نص  الغربي  المسرح  في  التجريب 
واتجاهات / عقا أمهاوش.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة

أميمة) .- 1 مج. (174 ص.)
إق 2019MO3443.- ردمك 978-9920-38-073-7

المسرح الغربي

792 2019-1293
قناني، لحسن

[نص والفكر  الفن  وجدلية  والفلسفة  المسرح  حوار 
مطبوع]. الجزء الثالث، من تفلسف المسرح إلى تمسرح الفلسفة
/ لحسن قناني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (767 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (سلسلة الكوميديا الصادمة)
إق 2019MO3318.- ردمك 978-9920-38-027-0

المسرح - - الفلسفة - - الفن - - الفكر

792 2019-1294
/ كتاب الخشبة [نص مطبوع]  عبد المجيد الهواس : شاعر 
للنشر مقاربات   : [د.م.]  يوسف.-  حسن  إشراف  جماعي؛ 
والصناعات الثقافية، 2019 إق.- 1 مج. (185 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO1842.- ردمك 978-9920-780-40-7

المسرح

792.092 2019-1295
بنيونس، بوشعيب

فرجة النص : بنيات التشكيل الداللي في النص المسرحي [نص
الجمالية، العالمة  : جمعية  بنيونس بوشعيب.- وجدة   / مطبوع] 

2019 (مطبعة جسور).- 1 مج. (257 ص.)
إق 2019MO1332.- ردمك 978-9920-37-263-3

النص المسرحي - - العرض المسرحي

792.0961 2019-1296
المنيعي، حسن

مقاربات مسرحية [نص مطبوع] : قراءة في المسرح الغربي
: طنجة  المنيعي.-  حسن   / العربي  الهجرة  ومسرح  الجديد 
منشورات المركز الدولي لدراسات الفرجة، 2019.- 1 مج. (147

ص.)؛ 22 سم
إق 2019MO5170.- ردمك 978-9954-514-45-0

المسرح - - نقد

792.0964 2019-1297
أمين، خالد (1966-....)

: رقص على حد المسرح والهويات الهاربة [نص مطبوع] 
السيف / خالد أمين.- طنجة : منشورات المركز الدولي لدراسات
الفرجة، 2019.- 1 مج. (267 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم.- (منشورات المركز الدولي لدراسات الفرجة؛ 63)
بيبليوغرافيا : ص. 253-267 .- إق 2019MO5523.- ردمك -978-9954

514-49-8
المسرح - - الفرجة - - الهويات الثقافية - - المغرب

793 2019-1298
ازريعة، محمد

ألعاب األمس [نص مطبوع] / ازريعة محمد.- [د.م.] : [د.ن.]،
2019.- 1 مج. (107 ص.) : غالف مزيّن باأللوان

إق 2019MO5788.- ردمك 978-9920-9393-1-7
ألعاب - - طفولة

796 2019-1299
الزواوي، المصطفى

الرياضة ورهانات التنمية البشرية [نص مطبوع] : نموذج
أوصيكا "OCK" / المصطفى الزواوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019

(سيلفر بين).- 1 مج. (105 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO0771.- ردمك 978-9920-37-105-6

الرياضة - - التنمية

796.330964 2019-1300
ذو الرشاد، أحمد

: ستون سنة من كأس إفريقيا لكرة القدم [نص مطبوع] 
العطاء / أحمد ذو الرشاد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الجديدة :

النجاح الجديدة) .- 1 مج. (303 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO1313.- ردمك 978-9920-37-252-7

كرة القدم

796.3340964 2019-1301
بورحيم، حسن

األلتراس في المغرب [نص مطبوع] / حسن بورحيم.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019.- 1 مج. (91 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم

إق 2019MO2181.- ردمك 978-9920-37-534-4
المنافسات الرياضية - - العنف - - كرة القدم - - المغرب

796.3340964 2019-1302
فهمي، بوشعيب

العنف راديكالية  نحو   : مطبوع]  [نص  األلتراس  مجموعات 
وتسييس مدرجات المالعب / بوشعيب فهمي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2019 (الرباط : مكتبة دار السالم) .- 1 مج. (218 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO3079.- ردمك 978-9920-37-942-7

كرة القدم - - مشجعين

796.41 2019-1303
الحبابي، لحبيب

البطل والباطل [نص مطبوع] / لحبيب الحبابي.- [د.م.] : هال
إديسيون، 2019.- 1 مج. (152 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2019MO2489.- ردمك 978-9920-37-653-2

كمال األجسام - - األلعاب الرياضية

796.8 2019-1304
مسار 28 سنة من العطاء [نص مطبوع] / إعداد محمد وعبد
والتنمية للرياضات  تيفلت  وداد  جمعية  تقديم  بوطيور؛  العزيز 
اإلجتماعية.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : مطابع الرباط نت)

.- 1 مج. (110 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO1854.- ردمك 978-9920-37-410-1
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الفول كونتاكت - - الرياضة

796.81 2019-1305
البوزيدي، سعيد

األيكيدو [نص مطبوع] : الممارسة الرياضية والتنمية الذاتية /
سعيد البوزيدي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (125 ص.)

إق 2019MO4450.- ردمك 978-9920-38-431-5
الدفاع عن النفس

اآلداب والبالغة 800
اآلداب والبالغة 800

808.041 2019-1306
السيوطي الشافعي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي

بكر
التعريف بآداب التأليف [نص مطبوع] / تأليف جالل الدين عبد
الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي المتوفى سنة 911 هـ؛
الكتانية، الحديث  دار   : طنجة  أرحيلة.-  عباس  وتحقيق  تقديم 

24 سم باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (94 ص.)  مج.   1  -.2019
إق 2018MO0663.- ردمك 978-9954-698-16-7 

آداب التأليف

808.8032 2019-1307
بولز، بول

من الريف إلى طنجة [نص مطبوع] / بول بولز؛ ترجمة إبراهيم
: الفاصلة، 2019.- 1 مج. (156 ص.)  : دار  الخطيب.- طنجة 

باأللوان؛ 21 سم غالف مزيّن 
إق 2018MO5446.- ردمك 978-9920-701-10-5

الرحلة - - األدب اإلنجليزي

808.85 2019-1308
المناهج الكمية والكيفية وتحليل الخطاب [نص مطبوع] =
Les méthodes quantitative et qualitative et l'analyse
du discours : من التحليل إلى المساعدة على التأويل / تنسيق
: (مراكش   2019 آفاق،  مؤسسة   : مراكش  أيتلحو.-  إدريس 
: غالف .- 1 مج. (147-124ص.)  الوطنية)  المطبعة والوراقة 

باأللوان؛ 24 سم مزيّن 
إق 2019MO4200.- ردمك 978-9920-756-18-1

علم االجتماع - - الخطاب

808.88 2019-1309
كايفري، باتريسيا دفقير

عائشة هذه قصتي [نص مطبوع] / باتريسيا دفقير كايفري و
لغة  : الرباط  الرايس.-  محمد  ترجمة  روزيي؛  باسكال  ماري 

سم  29 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : مج.   1  -.2019 الجنوب، 
إق 2014MO2327.- ردمك 978-9954-33-906-0

مربى عائشة - - قصة

809 2019-1310
مبارك، محمد

= مطبوع]  [نص  النقدية  الممارسة  في  اإليديولوجية 
Critique littéraire et idéologique / محمد مبارك؛ تقديم
عبد الجليل بن محمد األزدي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (مراكش :
المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (140 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO1269.- ردمك 978-9920-37-237-4

النقد اإلجتماعي - - اإليديولوجية

809.035 2019-1311
كرام، زهور (1961-....)

األدب الرقمي ونظرية األدب [نص مطبوع] / إشراف زهور
كرام.- الرباط : دار األمان، 2019 (األمنية).- 1 مج. (183 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (روابط رقمية؛ 3)
إق 2019MO6140.- ردمك 978-9920-38-931-0

األدب الرقمي

809.035 2019-1312
األدب اإللكتروني العربي [نص مطبوع] : آفاق جديدة ورؤى
عالمية : أعمال مؤتمر جامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي، 27-25
فبراير 2018 / إشراف زهور كرام.- الرباط : منشورات روابط
رقمية، 2019 (مطبعة األمنية).- 1 مج. (206 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم.- (روابط رقمية؛ 2)
إق 2019MO5045.- ردمك 978-9920-38-597-8

األدب الرقمي

809.2 2019-1313
دوبون، فلورانس

أرسطو أو مصاص دماء المسرح الغربي [نص مطبوع] /
مراجعة الدكتور محمد سيف؛  ترجمة  دوبون؛  فلورانس  تأليف 
الدكتور سعيد كريمي.- طنجة : المركز الدولي لدراسات الفرجة،
2019.- 1 مج. (224 ص.)؛ 24 سم.- (منشورات المركز الدولي

لدراسات الفرجة؛ 52)
إق 2019MO5324.- ردمك 978-9954-514-46-7

المسرح الغربي

809.93384 2019-1314
حنفي، حنفي

حوارات نقدية في فلسفة التاريخ [نص مطبوع] / مصطفى
حنفي.- تطوان : كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية، 2019 (تطوان :

باب الحكمة)
إق 2019MO0171.- ردمك 978-9954-568-87-3

فلسفة التاريخ

810 األدب العربي

810 2019-1315
أيت علو، محمد

كأن ال أحد [نص مطبوع] / محمد أيت علو.- مراكش : مؤسسة
والوراقة (المطبعة   2019 واالتصال،  والنشر  للدراسات  آفاق 
باأللوان؛ 22 سم الوطنية).- 1 مج. (108 ص.) : غالف مزيّن 

إق 2019MO4406.- ردمك 978-9920-756-19-8
األدب العربي

810 2019-1316
بن أحمد  جعفر  أبي  المالقي،  الكالعي  الزيات  ابن 

الحسن
كتاب المأرب الوافي والمشرع الصافي [نص مطبوع] :
وهو قصيد انتظم برنامج مشايخه ومروياته ومؤلفاته ووصية ولده
وجمال من أصول العلم تتخلل كل ذلك / نظم اإلمام العالمة أبي
جعفر أحمد بن الحسن ابن الزيات الكالعي المالقي؛ قرأه على
دستور المؤلف بخطه د. محمد الطبراني.- طنجة : دار الحديث
الكتانية، 2019.- 1 مج. (317 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم.- (أعالق أندلسية؛ 3) (سلسلة الفهارس والبرامج؛ 4)
إق 2018MO3741.- ردمك 978-9954-698-31-0

األدب العربي

810 2019-1317
بالد، كريم (1977-....)
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المغربي الخيط واإلبرة [نص مطبوع] : دراسات في اإلبداع 
: [د.م.]  بن عمي.-  الدكتور عمر  تقديم  بالد؛  كريم   / المعاصر 
[د.ن.]، 2019 (الرباط : مطبعة دار السالم) .- 1 مج. (202 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO2955.- ردمك 978-9920-37-882-6

األدب المغربي - - نقد

810 2019-1318
بن شريف، عبد الصمد

والفكر اإلبداع  أسئلة   : مطبوع]  [نص  الذاكرة  في  أسماء 
والواقع / عبد الصمد بن شريف.- [الدار البيضاء] : إديسون بلوس،
2019 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (199

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO0904.- ردمك 978-9954-699-43-0

األدب العربي - - نقد - - مقاالت

810 2019-1319
لبيض، خولة

فرحة الميالد [نص مطبوع] : نصوص / خولة لبيض.- فاس :
مقاربات، 2019.- 1 مج. (56 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم.- (إبداع)
إق 2019MO2769.- ردمك 978-9920-780-48-3

نصوص أدبية

810 2019-1320
مختبر التأويليات والدراسات النصية واللسانية. المؤتمر

الدولي (تطوان، المغرب) (02؛ 2019؛ تطوان)
التأويليات وعلوم النص [نص مطبوع] : أعمال المؤتمر الدولي
الثاني المنعقد في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان، 18-17
أبريل 2019 / عبد السالم بنعبد العالي، سعيد توفيق، محمد أبو
هاشم محجوب...[وآخ.]؛ تنسيق وإشراف محمد الحيرش، صابر
موالي أحمد؛ [تنظيم مختبر التأويليات والدراسات النصية واللسانية
بشراكة مع مؤسسة مؤمنون بال حدود].- تطوان : كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية بتطوان، مختبر التأويليات والدراسات النصية
واللسانية باب الحكمة، 2019.- 1 مج. (303 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO0269.- ردمك 978-9954-568-93-4

البالغة العربية

810 2019-1321
احتفاء باللغة العربية [نص مطبوع] / كتاب جماعي.- [د.م.] :
مركز تواصل الثقافات، 2019.- 1 مج. (33 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO2624.- ردمك 978-9920-37-713-3

قصائد شعرية

810 2019-1322
القصص أفضل   : مطبوع]  [نص  األدب  وحي  من  نقوش 
والقصائد الفائزة بالقائمة القصيرة الممتازة / جمع وإعداد عمر
لوريكي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (أكادير : مطبعة اإلقتصاد) .- 1

مج. (134 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO2200.- ردمك 978-9954-746-41-7

األدب العربي

810.1 2019-1323
الربون، عبد اإلله

عسعسة في اإلمتاع والمؤانسة [نص مطبوع] : (منتخبات
من كتاب اإلمتاع والمؤانسة ألبي حيان التوحيدي) / إعداد وتقديم
عبد اإلله الربون.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (وجدة : مكتبة فاتحة) .-

1 مج. (157 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO5467.- ردمك 978-9920-38-741-5

األدب العربي

810.1 2019-1324

/ الرقمي  إلى  الورقي  من   : مطبوع]  [نص  األدبي  التنظير 
المتعددة الكلية   : تازة  مساعدي.-  محمد  وتقديم  تنسيق 

سم  24 ص.)؛   232) مج.   1  -.2019 التخصصات، 
إق 2019MO5528.- ردمك 978-9920-38-766-8

النظرية األدبية

810.2 2019-1325
السوالمي، إبراهيم (1938-....)

السوالمي.- ط. 2 إبراهيم   / رأي غير مألوف [نص مطبوع] 
مزيدة.- [د. م.] : إبراهيم السوالمي، 2019 (فاس : وراقة بالل)

.- 1 مج. (145 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO0158.- ردمك 978-9920-36-971-8

األدب العربي - - دراسات

810.2 2019-1326
داوود، بالل

المصطلحات النقدية في التراث الصوفي [نص مطبوع] /
بالل داوود.- [الناضور] : الواحة، 2019.- 1 مج. (105 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 19 سم
إق 2019MO5151.- ردمك 978-9920-9307-2-7

النص األدبي - - نقد

810.2 2019-1327
ولد أباه، محمد المختار (1924-...)

كتب ومقاالت [نص مطبوع] / الدكتور محمد المختار ولد اباه؛
البيضاء؛ الدار  الطلبة.-  بتار بن  بن  جمع وتقديم وترتيب محمد 
انواكشط : قطر الندى للثقافة واإلعالم والنشر ديوان الشناقطة،

2019.- 1 مج. (375 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO3105.- ردمك 978-9920-727-32-7

متفرقات أدبية

810.2 2019-1328
/ كتاب قضايا في اللغة و األدب والثقافة [نص مطبوع] 
جماعي.- الدار البيضاء : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك،

2019.- 1 مج. (254 ص.)
إق 2019MO1934.- ردمك 978-9920-37-450-7

األدب العربي

810.7 2019-1329
النص القرائي إشكاليات الفهم واإلفهام [نص مطبوع] :
مقترحات نظرية وتطبيقية لتحسين تدريس األدب بالتعليم الثانوي
التربية لمهن  الجهوي  المركز   : إنزكان  بازي.-  تنسيق محمد   /
والتكوين سوس ماسة - إنزكان، 2019 (أكادير : مطبعة قرطبة)

.- 1 مج. (277 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO0762.- ردمك 978-9954-735-73-2

تدريس األدب

810.8 2019-1330
جبران، جبران خليل (1931-1883)

المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران المعربة
[نص مطبوع] / جبران خليل جبران.- سال : دار المعرفة والثقافة،

2019.- 1 مج. (365 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17 سم
إق 2019MO5823.- ردمك 978-9920-636-19-3

المجموعات األدبية العربية

810.9 2019-1331
أباعزي، مبارك

كتب.. كتاب.. كتابة [نص مطبوع] : مضايق اإلنجاز ومصائر
المنجز / مبارك أباعزي.- تطوان : مكتبة سلمى الثقافية، 2019.-
1 مج. (105 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم.- (كتب مكتبة

سلمى الثقافية؛ 163)
إق 2019MO5769.- ردمك 978-9920-38-828-3

األدب العربي - - تاريخ ونقد

810.9 2019-1332
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أزوغ، إبراهيم
تاريخية دراسة   : [نص مطبوع]  أدب األحالم وأحالم األدب 
نقدية / إبراهيم أزوغ.- الدار البيضاء : منشورات القلم المغربي،
باأللوان؛ 24 سم.- : غالف مزيّن  2019.- 1 مج. (250 ص.) 

األدبي؛ 9) النقد  وأبحاث في  (دراسات 
بيبليوغرافيا ص. 225-244 .- إق 2019MO4902.- ردمك -978-9920

649-01-8
النقد األدبي

810.9 2019-1333
التهالي، البشير (1975-....)

الوسيلة إلى بيان الفسيلة [نص مطبوع] : قول في نشأة
التراث النقدي العربي / البشير التهالي.- أكادير : مختبر األنساق
مزيّن غالف   : (114 ص.)  مج.   1  -.2019 والثقافية،  اللغوية 

24 سم باأللوان؛ 
إق 2019MO4631.- ردمك 978-9920-9914-1-4

األدب العربي - - نقد

810.9 2019-1334
الجويلي، محمد

/ Charles Pellat = شارل بيال [نص مطبوع] : صديق الجاحظ
محمد الجويلي.- الدار البيضاء : المركز الثقافي للكتاب، 2019.-
1 مج. (136 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (100 كتاب و

كتاب؛ 6)
إق 2019MO1528.- ردمك 978-9920-677-06-6

األدب العربي

810.9 2019-1335
الحميري، عبد الواسع

ما الناقد ؟ [نص مطبوع] : نظرية تأسيسية في نقد النقد / عبد
الواسع الحميري.- الدار البيضاء : أفريقيا الشرق، 2019.- 1 مج.

(222 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2017MO0059.- ردمك 978-9954-670-85-9

األدب العربي - - نقد

810.9 2019-1336
الراضي، آمنة بنت اليزيد

الرؤية النقدية عند العالمة محمد المختار السوسي بين
التنظير والتطبيق [نص مطبوع] / آمنة بنت اليزيد الراضي؛
تقديم الدكتور اليزيد الراضي.- الرباط : دار أبي رقراق، 2019.- 1
مج. (676 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة بحوث

ودراسات)
إق 2019MO1335.- ردمك 978-9920-9871-3-4

السوسي، محمد المختار (1963-1900)

810.9 2019-1337
السعدي، عتيقة

مهارات تحليل النص األدبي [نص مطبوع] / عتيقة السعدي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .-

1 مج. (161 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO5959.- ردمك 978-9920-38-880-1

األدب العربي - - نقد

810.9 2019-1338
الصنابي، إلهام

جماليات الحكي ومتاهات السرد [نص مطبوع] : دراسات في
العالمة منشورات   : وجدة  الصنابي.-  الهام   / العربي  السرد 

ص.)  181) مج.   1  -.2019 الجمالية، 
إق 2019MO2001.- ردمك 978-9920-37-479-8

األدب العربي - - السرد

810.9 2019-1339
الطريبق، أحمد (1945-....)

أحمد  / دراسة   : مطبوع]  [نص  الظّالل  وريفة  شخصيات 
الطريبق أحمد.- طنجة : سليكي أخوين، 2019.- 1 مج. (316

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO1499.- ردمك 978-9920-720-76-2

األدب العربي - - تراجم

810.9 2019-1340
العطري، عبد الرحيم

سوسيولوجيا األدب [نص مطبوع] : من النص إلى المجتمع /
عبد الرحيم العطري.- الرباط : دفاتر العلوم اإلنسانية، 2019.- 1
مج. (32 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (كراسات جامعية؛

(2
إق 2019MO0863.- ردمك 978-9954-9260-3-1

األدب - - نقد

810.9 2019-1341
العمراوي، أحمد (1955-....)

الكتابة أحوال  في   : مطبوع]  [نص  الرماد  وأسرار  الكتابة 
العمراوي.- أحمد   / والرقمي  المكتوب  قراءات في   : والكتاب 

(273 ص.) التوحيدي، 2019.- 1 مج.  دار   : الرباط 
إق 2019MO0542.- ردمك 978-9954-660-77-5

األدب العربي

810.9 2019-1342
الواد، حسين

ريجيس بالشير [نص مطبوع] = Régis Blachère / حسين
الواد.- الدار البيضاء : المركز الثقافي للكتاب، 2019.- 1 مج.
(127 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (100 كتاب و كتاب؛

(1
إق 2018MO4453.- ردمك 978-9954-705-49-0

األدب العربي

810.9 2019-1343
بن جلون، العربي (1947-....)

أدب األطفال [نص مطبوع] : تأسيس وتجنيس : آراء في فن
الكتابة لألطفال / العربي بنجلون.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (فاس :

مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (202 ص.)؛ 21 سم
إق 2019MO5406.- ردمك 978-9920-9910-2-5

األدب العربي - - تاريخ ونقد

810.9 2019-1344
بنحامي الدناي، فاطمة

تجليات إيقاع الوجدان والوفاء [نص مطبوع] : دراسات أدبية
/ فاطمة بنحامي الدناي.- فاس : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،
2019 (آنفو برينت).- 1 مج. (538 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2019MO5909.- ردمك 978-9954-9814-4-3

األدب العربي - - تاريخ ونقد

810.9 2019-1345
بنسليمان، جمال

من حسنات النوادي األدبية [نص مطبوع] : النادي الجراري
أنمودجا / جمال بنسليمان؛ تقديم حميدة الصائغ الجراري.- الرباط
: النادي الجراري، 2019 (دار السالم).- 1 مج. (223 ص.)؛ 24

سم.- (منشورات النادي الجراري؛ 83)
إق 2019MO4548.- ردمك 978-9920-9738-4-7

األدب العربي

810.9 2019-1346
بوحاشي، محمد

جمالية الخطاب األدبي [نص مطبوع] : مقاربة تحليلية تركيبية
بوحاشي.- / محمد  القصيرة  القصة   - الرواية   - الشعر  نماذج   :
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (مكناس : مكتبة وراقة سجلماسة) .- 1

مج. (175 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO5570.- ردمك 978-9920-38-782-8
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األدب العربي - - تاريخ ونقد

810.9 2019-1347
جاري، محمد

صدمة التحديث في أدب المغرب الحديث [نص مطبوع] :
آفاق، مؤسسة   : مراكش  جاري.-  محمد   / األدبية  الخصومات 
21 سم باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (117 ص.)  مج.   1  -.2019

إق 2019MO0580.- ردمك 978-9954-618-43-1
النقد األدبي - - أدب المغرب - - صدمة التحديث

810.9 2019-1348
جليل، خيرة

التشكيل بين التأطير والتنظير [نص مطبوع] / خيرة جليل.-
الدار البيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2019.- 1 مج. (100

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2019MO5081.- ردمك 978-9954-710-73-9

األدب العربي - - نقد

810.9 2019-1349
حدادي، عبد الله

وأنساق الكتابة  مجازات  في   : [نص مطبوع]  األدب وضعفه 
التأويل / عبد الله حدادي.- مراكش : مؤسسة آفاق للدراسات
والنشر واإلتصال، 2019 (المطبعة والوراقة الوطنية).- 1 مج.
(132 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (دراسات أدبية)

إق 2018MO5926.- ردمك 978-9954-618-41-7 
النقد األدبي - - القراءة - - التأويل

810.9 2019-1350
داوود، بالل

مقاربات نقدية في تحليل الخطاب األدبي [نص مطبوع] :
الرسالة –الحكاية األسطورية- الخبر / بالل داوود.- [د.م.] : [د.ن.]،
2019 (األنوار).- 1 مج. (89 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم

إق 2019MO5150.- ردمك 978-9920-9307-1-0
األدب العربي

810.9 2019-1351
زويتن، سارة

الكتابة أعراف   : مطبوع]  [نص  المقارن  السردي  النقد 
السردية بين المغرب وإسبانيا / سارة زويتن.- فاس : مقاربات،

2019.- 1 مج. (373 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO4401.- ردمك 978-9920-780-68-1

األدب السردي - - المغرب

810.9 2019-1352
قنديل، العربي

/ [نص مطبوع]  العربية  اللغة  األدبية وتدريس  األجناس 
لكبير تنسيق  الشميطي؛  لكبير  لعرج,  المهدي  قنديل,  العربي 
التربية لمهن  الجهوي  المركز  : منشورات  الشميطي.- خنيفرة 

والتكوين، 2019.- 1 مج. (116 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO0482.- ردمك 978-9954-9880-1-5

اللغة العربية

810.9 2019-1353
مسعودي، سعيدة

سعيدة  / مطبوع]  [نص  اإلسبانية  باللغة  المغربي  األدب 
مسعودي.- فاس : مقاربات، 2019 (مطبعة بالل).- 1 مج. (187

ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO5016.- ردمك 978-9920-780-76-6

األدب العربي - - نقد

810.9 2019-1354
ماي العاشرة؛  (النسخة  العربي  األدب  عيون  ملتقى 

العيون) 2019؛ 

التسامح في األدبين العربي واإلفريقي [نص مطبوع] :
ملتقى عيون األدب العربي، النسخة العاشرة، أبريل 2019 : دورة
للتنمية النجاح  جمعية  [تنظيم   / الكبير  العينين  ماء  الشيخ 
االجتماعية]؛ مراجعة وتقديم ذ. المصطفى المعطاوي.- العيون؛
للتنمية اإلجتماعية مؤسسة النجاح  مراكش : منشورات جمعية 
.- 2 مج. الوطنية)  المطبعة والوراقة   : آفاق، 2019 (مراكش 

(397، 844 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO2176.- ردمك 978-9954-715-04-8

األدب العربي - - األدب اإلفريقي

810.9 2019-1355
يعقوبي، خالد

البناء الهيكلي للقصيدة في النقد العربي القدبم [نص
مطبوع] : نحو قراءة نفسية / خالد يعقوبي.- [د.م.] : [د.ن.]،

باأللوان؛ 20 سم 2019.- 1 مج. (162 ص.) : غالف مزيّن 
إق 2019MO4829.- ردمك 978-9920-38-517-6

القصيدة - - النقد العربي القدبم

810.9 2019-1356
: [نص مطبوع]  بأبي سالم  االحتفاء  الباسم في  الزهر 
أبحاث عن العالمة األديب أبي سالم العياشي بمناسبة مرور أربعة
قرون على والدته (1037 هـ، 1627 م) : بحوث علمية محكمة /
إعداد وتنسيق الدكتور الغالي بنهشوم؛ [تنظيم الكلية المتعددة
التخصصات بالرشيدية].- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (555

ص.)
إق 2019MO5085.- ردمك 978-9920-38-617-3

األدب العربي - - نقد

810.91 2019-1357
زروق، الحسين (1973-....)

نصوص النقد األدبي في طبقات فحول الشعراء البن
/ الحسين المرويات والنقول   : سالم الجمحي [نص مطبوع] 
زروق.- فاس : مختبر االبحاث المصطلحية والدراسات النصية،

2019.- 1 مج. (188 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO3947.- ردمك 978-9920-9302-1-5

األدب العربي - - نقد

810.96 2019-1358
األدبية األندلسية [نص مطبوع0] : اإلنتساب والتميز : نكريما
لألستاذ الدكتور عبد المالك الشامي / كتاب جماعي؛ تنسيق عبد
الله بنصر العلوي.- فاس : المركز األكاديمي للثقافة والدراسات
المغاربية والشرق أوسطية، 2019.- 1 مج. (102 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2010.- ردمك 978-9920-5918-7-6

811 الشعر العربي

811 2019-1359
آية وارهام، أحمد بلحاج (1948-....)

/ : شعر  [نص مطبوع]  يتوهج كعازف الظالل  البعيد  في 
أحمد بلحاج آية وارهام.- تطوان : مكتبة سلمى الثقافية، 2019.-

1 مج. (133 ص.)
إق 2019MO3624.- ردمك 978-9920-38-169-7

الشعر العربي

811 2019-1360
أبو الشتاء، العياشي

البهموت [نص مطبوع] : شعر / العياشي أبو الشتاء.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (مطبعة باب الحكمة).- 1 مج. (95 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO1569.- ردمك 978-9954-568-91-0
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الشعر العربي

811 2019-1361
أقزابو، حسن

صراع أجنحة ال تطير [نص مطبوع] : شعر / حسن أقزابو.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (قلعة السراغنة : وردي استثمار للطبع

والنشر) .- 1 مج. (52 ص.)؛ 20 سم
إق 2019MO3842.- ردمك 978-9920-38-236-6

الشعر العربي

811 2019-1362
أكزناي الفريول، سعيد

أصابعي...درجات بيانو قديم [نص مطبوع] : مجموعة شعرية
/ سعيد أكزناي الفريول.- الدار البيضاء : جامعة المبدعين المغاربة،

2019.- 1 مج. (89 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2019MO4760.- ردمك 978-9954-710-69-2

الشعر العربي

811 2019-1363
أمهيمرها، نجاة

همس ذاكرة [نص مطبوع] : نصوص / نجاة أمهيمرها.- مراكش
: مؤسسة افاق، 2019.- 1 مج. (96 ص.)؛ 22 سم

إق 2019MO0161.- ردمك 978-9954-618-42-4 
ديوان شعري

811 2019-1364
أوحسين، ابراهيم

أوحسين؛ إبراهيم   / : شعر  مطبوع]  [نص  قوافل من كالم 
تصميم الغالف محمد أوحسين.- القنيطرة : العربي بنجلون، 2019

(فاس : بالل) .- 1 مج. (66 ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2019MO1806.- ردمك 978-9920-37-398-2

شعر

811 2019-1365
أوشن، عسو

عشق وشوق وعطر المطر [نص مطبوع] : قصائد مهووسة /
عسو أوشن.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (طنجة : سليكي أخوين) .-

1 مج. (65 ص.)؛ 21 سم
إق 2019MO5680.- ردمك 978-9920-625-33-3

الشعر العربي

811 2019-1366
أيت باها، لحسن

أنغام وادي درعة [نص مطبوع] : شعر / لحسن أيت باها.- الدار
البيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2019.- 1 مج. (172 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0596.- ردمك 978-9920-9694-6-8

الشعر العربي

811 2019-1367
أيوب، كريم

أزهار أرض باخوس [نص مطبوع] : شعر / كريم أيوب.- الفقيه
بن صالح : مؤسسة الموجة الثقافية، 2019.- 1 مج. (99 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO0823.- ردمك 978-9920-9526-2-0

شعر -

811 2019-1368
ابن أحالم، نعمة

سوانح امرأة عادية [نص مطبوع] : شعر / نعمة ابن أحالم.- ط.
2.- طنجة : الراصد الوطني للنشر والقراءة، 2019.- 1 مج. (75

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO5855.- ردمك 978-9954-668-31-3

الشعر العربي

811 2019-1369

اسكندر، محمد
المنظومات من حياتي في الثمانينات [نص مطبوع] / محمد
اسكندر.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (مراكش : مطبعة اإلزدهار) .- 1

مج. (101 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2019MO3012.- ردمك 978-9920-37-916-8

الشعر العربي

811 2019-1370
اسالمتي، إلهام

أناي...أنت أو ثنائية الحرب والسلم [نص مطبوع] : شعر /
إلهام اسالمتي.- فاس : مقاربات للطباعة والنشر، 2019.- 1 مج.

(73 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO0925.- ردمك 978-9920-780-39-1

شعر

811 2019-1371
اإلمام، محمد خيري

أخر ورقات التوت [نص مطبوع] : شعر / محمد خيري اإلمام.-
فاس : حلقة الفكر المغربي، 2019.- 1 مج. (65 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2019MO4697.- ردمك 978-9920-9311-7-5

شعر

811 2019-1372
البزاز، علي

كالزحف كالنذير، مهرج في شكواي [نص مطبوع] / علي
البزاز.- [د.م.] : مؤسسة الموجة الثقافية، 2019.- 1 مج. (151

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO0639.- ردمك 978-9920-9526-0-6

نصوص شعرية

811 2019-1373
البقالي، محمد

البقالي؛ [جمع / للشاعر محمد  ديوان عندالت [نص مطبوع] 
: مكتبة سلمى البقالي].- تطوان  البقالي، رضا  ومراجعة مراد 
الثقافية، 2019.- 1 مج. (72 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2019MO4608.- ردمك 978-9954-728-52-9
الشعر العربي

811 2019-1374
الجعد وني، عالل

حين يأخدني الزمان [نص مطبوع] : نصوص شعرية وخواطر
: (فاس  [د.ن.]، 2019   : [د.م.]  وني.-  الجعد  / عالل  متنوعة 

(133 ص.) مج.   1  -. بالل)  وراقة  مطبعة 
إق 2019MO3867.- ردمك 9789920382519

الشعر

811 2019-1375
الجموسي، عبد القادر (1969-....)

أبجدية [نص مطبوع] / عبد القادر الجموسي.- [د.م.] : [د.ن.]،
: : المطبعة السريعة) .- 1 مج. (121 ص.)  2019 (القنيطرة 

باأللوان؛ 22 سم غالف مزيّن 
إق 2019MO5022.- ردمك 978-9920-38-584-8

القصيدة العربية المعاصرة

811 2019-1376
الحجام، عالل

تحوالت تموز [نص مطبوع] : في شعر محمود درويش / عالل
الحجام.- الدار البيضاء : بيت الشعر في المغرب، 2019.- 1 مج.

(587 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO3464.- ردمك 978-9920-9866-5-6

شعر

811 2019-1377
الخطيب، نهى
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امرأة من الزيزفون [نص مطبوع] / نهى الخطيب.- [د.م.] :
مجلس الكتاب والمثقفين العرب، 2019.- 1 مج. (116 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (همسات)
إق 2019MO0601.- ردمك 978-9920-9802-7-2

الشعر العربي

811 2019-1378
الرقيبي، إدريس

مقامات [نص مطبوع] : شعر / إدريس الرقيبي.- [د.م.] : الراصد
الوطني للنشر والقراءة، 2019 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج.

(92 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO2575.- ردمك 978-9954-668-35-1

األدب العربي - - شعر

811 2019-1379
الزايد، محمد ولد إمام

ديوان أشعار للشاعر محمد ولد إمام (الزايد) [نص مطبوع]
الفجر" وهي في ديوانه "وحي  تنشر في  لم  : مجموعة قصائد 
للشعر وآخر  للمراثي  ملحق  مع  أخر  وأغراض  والرثاء  المديح 
الحساني / محمد ولد إمام (الزايد).- الدار البيضاء؛ انواكشط :
مؤسسة قطر الندى للثقافة واإلعالم والنشر ديوان الشّناقطة،

2019.- 1 مج. (95 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO4071.- ردمك 978-9920-727-48-8

الشعر العربي

811 2019-1380
الزيدوحي، حامد

ثورة وسكون [نص مطبوع] : ديوان شعر / حامد الزيدوحي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .-

1 مج. (981 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO0533.- ردمك 978-9920-9860-1-4

شعر عربي

811 2019-1381
السعيدي، عزالدين

السعيدي.- / عزالدين  : شعر  العروبة المائلة [نص مطبوع] 
تمارة : منشورات الحلبي، 2019.- 1 مج. : غالف مزيّن باأللوان؛

20 سم
إق 2019MO2941.- ردمك 978-9954-646-67-0

811 2019-1382
السقاط الضخامة، أمال

جراح صامتة [نص مطبوع] : شعر / أمال السقاط الضخامة.-
مزيّن غالف   : (145 ص.)  مج.   1  -.2019 مقاربات،   : فاس 

سم  21 باأللوان؛ 
إق 2019MO2707.- ردمك 978-9920-780-47-6

شعر

811 2019-1383
السوسي التناني، أحمد (1932-....)

السوسي أحمد   / شعر  ديوان   : مطبوع]  [نص  الشتاء  سمر 
التناني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1

مج. (95 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO4312.- ردمك 978-9920-38-376-9

الشعر العربي

811 2019-1384
الشاعر، حامد

حامد  / قصصية  مجموعة   : مطبوع]  [نص  الشوق  تباريح 
أخوين، 2019.- 1 مج. (157 ص.) : سليكي  الشاعر.- طنجة 

إق 2019MO0236.- ردمك 978-9920-720-62-5
الشعر العربي

811 2019-1385
الشبل، فتيحة

من شباك نافدتي [نص مطبوع] : شعر / فتيحة الشبل.- فاس :
مقاربات للنشر والصناعات الثقافية، 2019.- 1 مج. (162 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0322.- ردمك 978-9920-780-91-9

الشعر العربي

811 2019-1386
الشوبي، محمد

محمد  / شعر   : مطبوع]  [نص  الرحيل  حافة  على  وطن 
واإلبداع، والفكر  للثقافة  منتديات  جمعية   : الرباط  الشوبي.- 
سم  21 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (131 ص.)  مج.   1  -.2019

إق 2019MO0731.- ردمك 978-9920-37-098-1
شعر

811 2019-1387
الشيخاوي، أحمد

بأقل من شسع كليب [نص مطبوع] : مجموعة شعرية / احمد
الشيخاوي.- الدارالبيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2019.- 1

مج. (102 ص.)؛ 22 سم
إق 2019MO0674.- ردمك 978-9954-710-39-5

الشعر العربي

811 2019-1388
الصيباري، عبد الرزاق

المغامرة الخالدة [نص مطبوع] : سيرة فنان وأركسترا / عبد
الرزاق الصيباري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الدار البيضاء : النجاح

الجديدة) .- 1 مج. (207 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2085.- ردمك 978-9920-9979-1-1

الشعر العربي

811 2019-1389
الطايع، محمد

/ إصدار مشترك.- ديوان شعر   : ألفة القصيد [نص مطبوع] 
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (171

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2068.- ردمك 978-9920-720-86-1

الشعر العربي

811 2019-1390
الطوالي، عبد العزيز

انشطارات الذات [نص مطبوع] : شعر / عبد العزيز الطوالي.-
فاس : مقاربات، 2019.- 1 مج. (92 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2019MO0890.- ردمك 978-9920-9697-5-8

811 2019-1391
العماري، جمال الدين

هواجس [نص مطبوع] : ديوان شعري / جمال الدين العماري.-
مزيّن غالف   : ص.)   100) مج.   1  -.2019 [د.ن.]،   : [د.م.] 

سم  21 باأللوان؛ 
إق 2019MO2931.- ردمك 978-9920-37-866-6

الشعر العربي

811 2019-1392
العمراني، المصطفى

العمراني  / ديوان   : مطبوع]  [نص  بروكسيل  مجدوب 
: مطبعة مكتبة (مكناس  [د.ن.]، 2019   : [د.م.]  المصطفى.- 
سجلماسة) .- 1 مج. (97 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2019MO2405.- ردمك 978-9920-37-621-1
الشعر العربي

811 2019-1393
العمراني، وفاء
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وفاء  / شعر   : معشوقا  العاشق   : مطبوع]  [نص  البلد  ابن 
للنشر، 2019.- 1 مج. (106 الفاصلة  : دار  العمراني.- طنجة 

باأللوان؛ 21 سم ص.) : غالف مزيّن 
إق 2019MO0241.- ردمك 978-9920-701-15-0

811 2019-1394
العمري، أحمد

تأمالت [نص مطبوع]. الجزء الثاني / أحمد العمري.- الرباط : دار
الوطن، 2019.- 1 مج. (246 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2019MO0931.- ردمك 978-9954-648-49-0 

خواطر شعرية

811 2019-1395
الفارسي، حفيظ

حبر العنـاد [نص مطبوع] : شعر / حفيظ الفارسي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019.- 1 مج. (94 ص.)

إق 2019MO1210.- ردمك 978-9920-37-217-6
الشعر العربي

811 2019-1396
الفياللي، عبد الكريم (1930-....)

الحكاية ذاكرة وطن [نص مطبوع] : شيخ القصيد الفنان عبد
الفياللي]؛ الكريم  [عبد   / فرجة  أداء..  نظما..  الفياللي  الكريم 
تحقيق وتوثيق مصطفى الفياللي.- سال : رابطة كاتبات المغرب،

2019 (كرافا نور).- 1 مج. (296 ص.)؛ 21 سم
إق 2019MO5291.- ردمك 978-9954-9665-5-6

الشعر العربي

811 2019-1397
الكرني، عبد الله

: [د.م.]  الكرني.-  الله  عبد   / مطبوع]  [نص  جليد  جمر من 
22 سم (308 ص.)؛  مج.   1  -.2019 [د.ن.]، 

إق 2019MO5787.- ردمك 978-9920-38-834-4
الشعر العربي

811 2019-1398
الكوط، عبد الواحد

لوعة الحب [نص مطبوع] : ديوان شعر / عبد الواحد الكوط؛
تصميم وتنسيق إجالن أمتيو.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط :

مطبعة دار المناهل) .- 1 مج. (110 ص.)
إق 2019MO4029.- ردمك 978-9920-38-286-1

الشعر العربي - - المغرب

811 2019-1399
المختار ولد اباه، محمد

ديوان الدكتور محمد المختار ولد اباه [نص مطبوع]؛ جمع
: انواكشط  البيضاء؛  الدار  الطّلبة.-  بن  بتّار  بن  محمد  وتقديم 
مؤسسة قطر الندى للثقافة واإلعالم والنشر ديوان الشّناقطة،

2019.- 1 مج. (148 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO3104.- ردمك 978-9920-727-31-0

الشعر العربي

811 2019-1400
المساوي، دعاء

ديوان رنين الذاكرة [نص مطبوع] : شعر / دعاء المساوي.-
الفنيدق : جمعية رواد المستقبل للتربية و الثقافة، 2019.- 1 مج.

(54 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2019MO6307.- ردمك 978-9920-9808-1-4

الشعر العربي

811 2019-1401
المهداوي، أحمد

على ضفاف األسى [نص مطبوع] : شعر / أحمد المهداوي.-
الرباط : دار الوطن، 2019.- 1 مج. (110 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO2543.- ردمك 978-9954-648-51-3 

الشعر العربي

811 2019-1402
المومني، جواد

حررتها من عطر البحر [نص مطبوع] : شعر / جواد المومني.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (82 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2019MO5522.- ردمك 978-9920-38-763-7

الشعر العربي

811 2019-1403
الميموني، رابحي عبد القادر

أطراف [نص مطبوع] : زجل / رابحي عبد القادر الميموني.- ط.
: نجمة الشرق، 2019.- 1 مج. (109 منقحة ومعدلة.- بركان 

ص.)؛ 22 سم
إق 2019MO4766.- ردمك 978-9954-681-19-0

الشعر العربي

811 2019-1404
الميموني، رابحي عبد القادر

في والبرهان  العقل  بوضع  والبيان  الشعر  نفحات 
القادر عبد  رابحي   / مطبوع]  [نص  والحسبان  اإلعتبار 
الميموني.- ط. 2.- بركان : نجمة الشرق، 2019.- 1 مج. (176

ص.)؛ 22 سم
إق 2019MO4767.- ردمك 978-9954-681-20-6

الشعر العربي

811 2019-1405
الميموني، عبد الرحيم سعيد

النديم [نص مطبوع] / عبد الرحيم سعيد الميموني.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (94 ص.)

إق 2019MO6317.- ردمك 978-9920-38-979-2
الشعر العربي

811 2019-1406
اليوسفي، عبد الحميد

قصائد مراكشية لشعراء مراكشيين [نص مطبوع] / جمع-
الحميد عبد   : [د.م.]  اليوسفي.-  الحميد  عبد  وتخطيط  تحقيق 
.- 1 مج. (133 : مطبعة مراكش)  اليوسفي، 2019 (مراكش 

ص.)
إق 2019MO0227.- ردمك 978-9920-36-986-2

القصيدة

811 2019-1407
بادو، محمد

رصاص وسكر [نص مطبوع] : شعر / محمد بادو.- الدار البيضاء
: جامعة المبدعين المغاربة، 2019.- 1 مج. (98 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO3173.- ردمك 978-9954-710-53-1

الشعر العربي

811 2019-1408
بازين، نور الدين (1973-....)

خطى الذئب [نص مطبوع] : شعر / نور الدين بازين.- مراكش :
مركز الحمراء للثقافة والفكر، 2019.- 1 مج. (90 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO0258.- ردمك 978-9920-39-091-0

الشعر العربي

811 2019-1409
باهي، محمد
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/ محمد وعناق  فراق  بين  ما   : [نص مطبوع]  على األعراف 
باهي.- الدار البيضاء : منشورات دار لوتس للنشر الحر، 2019.-
1 مج. (119 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم.- (قصائد نثرية)

إق 2019MO0198.- ردمك 978-9920-796-09-5
الشعر العربي

811 2019-1410
برادة، البشير (1950-....)

أسباب... العشق [نص مطبوع] / برادة البشير.- [د.م.] : [برادة
البشير ]، 2019.- 1 مج. (83 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2019MO6047.- ردمك 978-9920-679-43-5

الشعر العربي

811 2019-1411
برادة، البشير (1950-....)

أنانا ... العشق [نص مطبوع] / البشير برادة.- فاس : البشير
برادة، 2019.- 1 مج. (87 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO1006.- ردمك 9789920989503

شعر

811 2019-1412
برادة، البشير (1950-....)

إحداثيات العشق [نص مطبوع] : تعلو على إحداثيات الهندسة /
برادة البشير.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (77 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO1162.- ردمك 978-9920-9895-8-9

الشعر العربي

811 2019-1413
برادة، البشير (1950-....)

إكسير العشق [نص مطبوع] / برادة البشير.- [د.م.] : [د.ن.]،
2019.- 1 مج. (71 ص.)؛ 21 سم

إق 2019MO1163.- ردمك 978-9920-9895-9-6
الشعر العربي

811 2019-1414
برادة، البشير (1950-....)

التراث األندلسي في شعر برادة البشير [نص مطبوع] :
: [د.ن.]، البشير.- [د.م.]  برادة   / المعارضات  من ديوان شعر 

2019.- 1 مج. (170 ص.)؛ 21 سم
إق 2019MO3000.- ردمك 978-9920-679-32-9

ديوان شعري

811 2019-1415
برادة، البشير (1950-....)

التراث الروسي في شعر برادة البشير [نص مطبوع] : من
ديوان شعر المعارضات / برادة البشير.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.-

1 مج. (128 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO2999.- ردمك 978-9920-679-31-2

ديوان شعري

811 2019-1416
برادة، البشير (1950-....)

: ليس كالقرمزي لون مثير العشق القرمزي [نص مطبوع] 
لخيال العشاق / برادة البشير.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج.

(82 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO0795.- ردمك 978-9920-9574-9-6

شعر

811 2019-1417
برادة، البشير (1950-....)

العشق في معارضة مشائي الطاوية [نص مطبوع] : حوار
مع عبد الكبير الخطيبي / برادة البشير.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.-

3 مج. (127، 123، 120 ص.)؛ 21 سم

ردمك  -.2019MO2930 2019MO2654إق  2019MO2345إق  إق 
4-24-679-9920-978.- ردمك 2-28-679-9920-978.- ردمك -978

9920-679-30-5
ديوان شعري

811 2019-1418
برادة، البشير (1950-....)

: [د.ن.]، البشير.- [د.م.]  برادة   / بد...العشق [نص مطبوع] 
2019.- 1 مج. (85 ص.)؛ 22 سم

إق 2019MO1777.- ردمك 978-9920-679-16-9
الشعر العربي

811 2019-1419
برادة، البشير (1950-....)

بلسم... أهل العشق [نص مطبوع] / برادة البشير.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019.- 1 مج. (97 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2019MO6048.- ردمك 978-9920-679-44-2
الشعر العربي

811 2019-1420
برادة، البشير (1950-....)

بنان ... العشق [نص مطبوع] / برادة البشير.- [فاس] : [د.ن.]،
2019.- 1 مج. (102 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2019MO0893.- ردمك 978-9920-9879-6-7
الشعر العربي

811 2019-1421
برادة، البشير (1950-....)

جرة العشق [نص مطبوع] / برادة البشير.- [د.م.] : [د.ن.]،
2019.- 1 مج. (93 ص.)؛ 21 سم

إق 2019MO1007.- ردمك 978-9920-9895-1-0
الشعر العربي

811 2019-1422
برادة، البشير (1950-....)

: [د.ن.]، البشير.- [د.م.]  برادة   / جيد العشق [نص مطبوع] 
.- 1 مج. (91 ص.)؛ 21 سم : [كول سوفت])  2019 (فاس 

إق 2019MO0790.- ردمك 978-9920-9574-4-1
الشعر العربي

811 2019-1423
برادة، البشير (1950-....)

دوحة...العشق [نص مطبوع] / برادة البشير.- [د.م.] : [د.ن.]،
2019.- 1 مج. (65 ص.)؛ 22 سم

إق 2019MO1918.- ردمك 978-9920-679-17-6
الشعر العربي

811 2019-1424
برادة، البشير (1950-....)

ديوان المعارضات في شعر برادة البشير [نص مطبوع] /
: : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (504 ص.)  البشير.- [د.م.]  برادة 

باأللوان؛ 21 سم غالف مزيّن 
إق 2019MO3001.- ردمك 978-9920-679-33-6

ديوان شعري

811 2019-1425
برادة، البشير (1950-....)

وأجوبة...  : بابلو نيرودا [نص مطبوع]  ديوان تساؤالت... 
[د.ن.]،  : [د.م.]  البشير.-  برادة   / األول  الجزء  البشير.  برادة 

باأللوان؛ 24 سم مزيّن  : غالف  (93 ص.)  مج.   1  -.2019
إق 2019MO3574.- ردمك 978-9920-38-150-5

الشعر العربي

811 2019-1426
برادة، البشير (1950-....)
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رحلة...العشق [نص مطبوع] : فيما وراء...حجر الرشيد / برادة
البشير.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (91 ص.)؛ 22 سم

إق 2019MO2117.- ردمك 978-9920-679-18-3
الشعر العربي

811 2019-1427
برادة، البشير (1950-....)

شاعرية ... لغة الجسد [نص مطبوع] : بيان الجسد أبلغ من
فصاحة اللسان / برادة البشير.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 2 مج.

(309، 348 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO2468إق 2019MO2564.- ردمك -978-9920-679-25

1.- ردمك 978-9920-679-27-5
الشعر العربي

811 2019-1428
برادة، البشير (1950-....)

شاعرية... شراع العشق [نص مطبوع] / برادة البشير.- [د.م.]
مزيّن غالف   : (102 ص.)  مج.   1  -.2019 البشير]،  [برادة   :

سم  24 باأللوان؛ 
إق 2019MO6041.- ردمك 978-9920-679-37-4

الشعر العربي

811 2019-1429
برادة، البشير (1950-....)

كتاب ... العشق [نص مطبوع] / برادة البشير.- [د.م.] : [برادة
البشير]، 2019.- 1 مج. (901 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2019MO6385.- ردمك 978-9920-679-52-7

الشعر العربي

811 2019-1430
برادة، البشير (1950-....)

مايوتيقا ... العشق [نص مطبوع] / برادة البشير.- [د.م.] :
[برادة البشير]، 2019.- 1 مج. (106 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2019MO6044.- ردمك 978-9920-679-40-4

الشعر العربي

811 2019-1431
برادة، البشير (1950-....)

نطفة حدس [نص مطبوع] / برادة البشير.- [د.م.] : [د.ن.]،
2019.- 1 مج. (120 ص.)؛ 21 سم

إق 2019MO1276.- ردمك 978-9920-9912-5-4
الشعر العربي

811 2019-1432
برادة، البشير (1950-....)

: [نص مطبوع]  الثانية  العالمية  الحرب  "يالطا" وغنيمة 
مقال في السياسة بنكهة شعرية / برادة البشير.- [د.م.] : [د.ن.]،

2019.- 1 مج. (361 ص.)؛ 21 سم
إق 2019MO2344.- ردمك 978-9920-679-23-7

ديوان شعري

811 2019-1433
بلبالي، احميدة

بلبالي.- احميدة   / : زجل  [نص مطبوع]  ال زربة على صباح 
مزيّن غالف   : (111 ص.)  مج.   1  -.2019 الفاصلة،   : طنجة 

21 سم باأللوان؛ 
إق 2019MO4937.- ردمك 978-9920-701-32-7

زجل

811 2019-1434
بلحاج أيت وارهام، أحمد

ألواح على حائط الظل [نص مطبوع] : شعر / أحمد بلحاج أيت
وارهام.- طنجة : سليكي أخوين، 2019.- 1 مج. (115 ص.)

إق 2018MO3035.- ردمك 978-9920-720-13-7
الشعر العربي - - المغرب

811 2019-1435
بلمو، محمد (1964-....)

طعنات في ظهر الهواء [نص مطبوع] : شعر / محمد بلمو.-
: التشكيلي، 2019.- 1 مج. (75 ص.)  الفكر  : جمعية  الرباط 

باأللوان غالف مزيّن 
إق 2019MO5149.- ردمك 978-9920-38-646-3

الشعر العربي

811 2019-1436
بن أحمد بلحبيب، حسن

أحمد بن  حسن   / مطبوع]  [نص  الشمس  تهدم شروق  ال 
بلحبيب.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (فاس : وراقة بالل) .- 1 مج.

(88 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2814.- ردمك 278-9920-37-824-6

الشعر العربي

811 2019-1437
بن الدويبية، جليلة

بن جليلة   / ومضات   : مطبوع]  [نص  بصمت  حبلى  أنامل 
الدويبية.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرشيدية : مطبعة أمين) .- 1

مج. (55 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4724.- ردمك 978-9920-38-496-4

الشعر العربي

811 2019-1438
بن حمودة، عبد الفتاح

Herb for = عشبة لكل فم [نص مطبوع] : مختارات شعرية
each mouth / عبد الفتاح بن حمودة.- الرباط : شبكة أطياف

الثقافية، 2019 (مطبعة بالل).- 1 مج. (74 ص.)؛ 18 سم
إق 2019MO5037.- ردمك 978-9920-38-591-6

الشعر العربي

811 2019-1439
بنحامي، فاطمة (1949-....)

فاطمة  / شعر  ديوان   : مطبوع]  [نص  الحب..ماقتل  من 
بنحامي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (فاس : آنفوـ برانت) .- 1 مج.

(236 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO6355.- ردمك 978-9954-9814-5-0

الشعر العربي

811 2019-1440
بنسالم، عبد الحق

هيت لك : ديوان شعر [نص مطبوع] / عبد الحق بنسالم.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2019 (مكناس : مطبعة أناسي) .- 1 مج. (148 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO0279.- ردمك 978-9920-3700-9-7

شعر

811 2019-1441
بنموسى، مريم

مريم  / شعرية  نصوص   : مطبوع]  [نص  تتراقص  كفراشة 
بنموسى.- تطوان : [مريم بنموسى]، 2019.- 1 مج. (63 ص.)؛

21 سم
إق 2019MO3014.- ردمك 978-9920-37-918-2

الشعر العربي

811 2019-1442
بنموسى، وداد (1969-....)

غرفي [نص مطبوع] : شعر / وداد بنموسى.- [د.م.] : [د.ن.]،
2019 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (88 ص.)

إق 2019MO5966.- ردمك 978-9920-625-42-5
الشعر العربي
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811 2019-1443
بنميمون، أحمد (1949-....)

أمضي إليها... [نص مطبوع] : شعر / أحمد بنميمون.- الفقيه بن
صالح : مؤسسة الموجة الثقافية، 2019.- 1 مج. (150 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان
إق 2019MO2737.- ردمك 978-9920-37-774-4

الشعر العربي

811 2019-1444
بنهار، عبد القادر

الخريف الثالث والعشرون [نص مطبوع] : شعر / عبد القادر
بنهار.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (وجدة : مطبعة البصمة الرقمية) .-

1 مج. (53 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO2836.- ردمك 978-9920-9710-2-7

الشعر العربي

811 2019-1445
بوحاشي، محمد

La Vérité et la = هاتي عينيك بحرا.... [نص مطبوع] : شعر
mousse / محمد بوحاشي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (مكناس :

مطبعة الكنز) .- 1 مج. (26, 27 ص.)؛ 21 سم
إق 2019MO0137.- ردمك 978-9920-36-964-0

الشعر العربي

811 2019-1446
بوحجيلة، رياض

في حضرة النونين [نص مطبوع] : شعر / رياض بوحجيلة .-
فاس : حلقة الفكر المغربي، 2019.- 1 مج. (55 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2019MO4696.- ردمك 978-9920-9311-6-8

شعر

811 2019-1447
بودويك، بنعمرو

بنعمرو  / : شعر  : قصائد حب  أنفاس أوفيليا [نص مطبوع] 
بودويك.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (انفو-برينت).- 1 مج. (110

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO3442.- ردمك 978-9920-38-072-0

الشعر العربي

811 2019-1448
بوسريف، صالح

خصال الماء [نص مطبوع] : شعر / صالح بوسريف.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (128 ص.)

إق 2018MO3033.- ردمك 978-9920-720113
الشعر العربي - - المغرب

811 2019-1449
بوسريف، عز الدين

أراني ال أنا [نص مطبوع] / عز الدين بوسريف.- [د.م.] : [د.ن.]،
2019.- 1 مج. (190 ص.)؛ 21 سم

إق 2019MO2807.- ردمك 978-9920-37-817-8
الشعر العربي

811 2019-1450
بوسيف، بديعة

حنين في زوايا الروح [نص مطبوع] : شعر / بديعة بوسيف.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (سيدي سليمان : مطبعة وراقة بالل) .- 1

مج. (175 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2019MO3453.- ردمك 978-9920-38-078-2

الشعر العربي

811 2019-1451
بوعلي، خديجة

أفول المواجع [نص مطبوع] : شعر / خديجة بوعلي.- الفقيه بن
: الثقافية، 2019.- 1 مج. (94 ص.)  الموجة  صالح : مؤسسة 

باأللوان؛ 21 سم غالف مزيّن 
إق 2019MO0824.- ردمك 978-9920-9526-3-7

شعر

811 2019-1452
بوفتاس، محمد

ديوان الغجر [نص مطبوع] : شعر / محمد بوفتاس.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019.- 1 مج. (78 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2019MO1379.- ردمك 978-9920-37-274-9
الشعر العربي

811 2019-1453
تيلخ، وصفي حرب

/ وصفي حرب وأشعار حرة  : خواطر  أنا [نص مطبوع]  نسر 
تيلخ.- [د.م.] : مجلس الكتاب واألدباء والمثقفين العرب، 2019.-

1 مج. (92 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO1363.- ردمك 978-9920-9900-1-1

الشعر العربي

811 2019-1454
جاويش، محمد

شباك الغربة [نص مطبوع] : شعر / محمد جاويش.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (112 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO3720.- ردمك 978-9920-38-206-9

شعر

811 2019-1455
جوده، أحمد

فضفضة [نص مطبوع] : شعر عامية / أحمد جوده.- الدار البيضاء
: دار لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج. (114 ص.)؛ 22 سم

إق 2019MO0149.- ردمك 978-9920-790-98-7
الشعر العربي

811 2019-1456
حبرشيد، مالكة

قصاصات من منفى الكلمات [نص مطبوع] : شعر / مالكة
حبرشيد.- الفقيه بن صالح : مؤسسة الموجة الثقافية، 2019.- 1

مج. (142 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 18 سم
إق 2019MO3233.- ردمك 978-9920-38-007-2

شعر

811 2019-1457
حريري، حليمة

حليمة حريري.-  / ديوان شعر   : [نص مطبوع]  الليل  حواس 
.- 1 مج. : [د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة وراقة بالل)  [د.م.] 

باأللوان؛ 20 سم (121 ص.) : غالف مزيّن 
إق 2019MO5970.- ردمك 978-9920-38-885-6

الشعر العربي

811 2019-1458
حسن، محمد

رجما بالغيب [نص مطبوع] : شعر / محمد حسن.- الدار البيضاء
: دار لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج. (86 ص.)؛ 20 سم

إق 2019MO0148.- ردمك 978-9920-790-97-0
الشعر العربي

811 2019-1459
حسونة، خليل إبراهيم

ويندلع غنج البحر [نص مطبوع] : شعر / خليل ابراهيم حسونة.-
[د.م.] : مجلس الكتاب واألدباء والمثقفين العرب، 2019.- 1 مج.

إق 2018MO5713.- ردمك 978-9920-9802-2-7
الشعر العربي
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811 2019-1460
حمدان، بوشعيب

بوشعيب  / : شعر  [نص مطبوع]  الحب  عاكف في محراب 
حمدان.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1

مج. (120 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2742.- ردمك 978-9920-37-778-2

الشعر العربي

811 2019-1461
حيارى، محمد

حيارى.- محمد   / شعر   : مطبوع]  [نص  واكثر  هذا  كل 
المغاربة، 2019.- 1 مج. (77 المبدعين  : جامعة  الدارالبيضاء 

ص.)؛ 21 سم
إق 2019MO2296.- ردمك 978-9954-710-48-7

الشعر العربي

811 2019-1462
راكيع، سناء

: [د.م.]  راكيع.-  / سناء  : شعر  الكلمات [نص مطبوع]  ذرية 
[د.ن.]، 2019 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج.

(177 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO3022.- ردمك 978-9920-37-921-2

الشعر العربي

811 2019-1463
رجاء في الله، محمد

حكيمهم البليد [نص مطبوع] : ديوان شعري / لمحمد رجاء في
الله.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (107 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2874.- ردمك 978-9920-37-845-1

الشعر العربي

811 2019-1464
رضواني، جواد

ميضار الحزينة [نص مطبوع] : ديوان شعر / جواد رضواني.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الناظور : مكتبة العمران للطبع والنسخ)

.- 1 مج. (96 ص.)؛ 21 سم
إق 2019MO5394.- ردمك 978-9920-38-707-1

الشعر العربي

811 2019-1465
زياني، فدوى رزان

احفروا القلب عميقا [نص مطبوع] : مجموعة شعرية / فدوى
رزان زياني.- الدار البيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2019.- 1

مج. (112 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2019MO4860.- ردمك 978-9954-710-70-8

الشعر العربي

811 2019-1466
سحيمي، نور الدين

الدين نور   / شعرية  نصوص   : مطبوع]  [نص  الكالم  دعي 
سحيمي.- الدارالبيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2019 (مطبعة

وراقة بالل).- 1 مج. (80 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO3801.- ردمك 978-9954-710-60-9

الشعر العربي

811 2019-1467
سعيد، فاتحة

تربصت بالموت [نص مطبوع] / فاتحة سعيد.- الفقيه بن صالح :
الثقافية، 2019.- 1 مج. (102 ص.) : غالف الموجة  مؤسسة 

باأللوان؛ 21 سم مزيّن 
إق 2019MO2329.- ردمك 978-9920-9526-9-9

شعر - - اآلداب

811 2019-1468
شاكر، محمد

بتوقيت القلب [نص مطبوع] : نصوص شعرية / محمد شاكر.-
الرشيدية : مؤسسة الراوي للتجارة والخدمات، 2019.- 1 مج.

(112 ص.)؛ 21 سم
إق 2019MO5380.- ردمك 978-9920-9603-2-8

الشعر العربي

811 2019-1469
شهبون، عبد اللطيف

مرافئ مغربية [نص مطبوع] / عبد اللطيف شهبون.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (233 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان
إق 2019MO2607.- ردمك 978-9920-720-95-3

الشعر العربي

811 2019-1470
شوقي، أحمد

الشوقيات [نص مطبوع] / أحمد شوقي.- الرباط : دار المعرفة
والثقافة، 2019.- 1 مج. (496 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2019MO5782.- ردمك 978-9920-636-4-0

الشعر العربي

811 2019-1471
شيكر، أحمد

رعشة الوالدة [نص مطبوع] : ديوان شعر / أحمد شيكر.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (108 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2019MO2071.- ردمك 978-9920-9976-0-7

الشعر العربي - - المغرب

811 2019-1472
صاريح، عبد الله

رقص على وتر حزين [نص مطبوع] : شعر / عبد الله صاريح.-
الدارالبيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2019 (مطبعة وراقة

بالل).- 1 مج. (100 ص.)؛ 21 سم
إق 2019MO2883.- ردمك 978-9954-710-52-4

الشعر العربي

811 2019-1473
صافي، لطيفة

: / لطيفة صافي.- [د.م.]  همس الليل [نص مطبوع] : شعر 
[د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (106 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان
إق 2019MO0510.- ردمك 978-9920-750-14-1

الشعر العربي

811 2019-1474
صالحي، المحجوب

رحلت ولن تعود [نص مطبوع] : شعر / المحجوب صالحي.-
الدار البيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2019.- 1 مج. (84

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2019MO6375.- ردمك 978-9954-710-80-7

الشعر العربي

811 2019-1475
ضرار، نور الدين

تداعيات من زمن الحب والرصاص [نص مطبوع] : شعر /
المغاربة، المبدعين  جامعة   : البيضاء  الدار  الدين ضرار.-  نور 
21 سم باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (151 ص.)  مج.   1  -.2019

إق 2019MO4333.- ردمك 978-9954-710-64-7
الشعر العربي

811 2019-1476
طالب، مليكة
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حديث الوجدان [نص مطبوع] : شعر / مليكة طالب.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (فاس : وراقة بالل) .- 1 مج. (62 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2966.- ردمك 979-9920-37-891-8

الشعر العربي

811 2019-1477
طالب، مليكة

: [د.م.]  / مليكة طالب.-  : شعر  الجلنار [نص مطبوع]  عبق 
[د.ن.]، 2019 (فاس : وراقة بالل) .- 1 مج. (51 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2967.- ردمك 978-9920-37-892-5

الشعر العربي

811 2019-1478
عايي، لحسن

عقود من تراب [نص مطبوع] : شعر / لحسن عايي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (الرشيدية : مطبعة أمين) .- 1 مج. (85 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4726.- ردمك 978-9920-38-497-1

الشعر العربي

811 2019-1479
عبيد، سعيد

/ سعيد [نص مطبوع]  الكرامة  الورد ويليه قرابين  كتاب 
عبيد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (وجدة : مطبعة الجسور) .- 1 مج.

(109 ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2019MO1531.- ردمك 978-9920-37-317-3

شعر

811 2019-1480
عمراوي، مصطفى

: [د.م.]  / مصطفى عمراوي.-  رطب الخريف [نص مطبوع] 
[د.ن.]، 2019.- 1 مج. (101 ص.)

إق 2019MO4343.- ردمك 978-9920-38-392-9
الشعر العربي

811 2019-1481
عنيبة الحمري، محمد

ترتوي بنجيع القصيد [نص مطبوع] / محمد عنيبة الحمري.-
الدار البيضاء : دار القرويين، 2019.- 1 مج. (117 ص.)؛ 22 سم

إق 2019MO5502.- ردمك 978-9954-598-14-6
الشعر العربي

811 2019-1482
فراجي، عبد الله

أنفاس تحاصرها الجدران [نص مطبوع] / عبد الله فراجي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (124 ص.)؛ 21 سم

إق 2019MO6395.- ردمك 978-9920-39-003-3
الشعر العربي

811 2019-1483
فكري، محمد

الفاتح األمين [نص مطبوع] / محمد فكري.- [د.م.] : [د.ن.]،
2019 (مكناس : مطبعة سجلماسة) .- 1 مج. (49 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان
إق 2019MO0156.- ردمك 978-9920-9816-1-3

الشعر العربي

811 2019-1484
فكري، محمد

: [د.م.]  / محمد فكري.-  : شعر  يكتبنا الظل [نص مطبوع] 
[د.ن.]، 2019 (قلعة السراغنة : وردي استثمار للطبع والنشر

والتوزيع) .- 1 مج. (118 ص.)؛ 22 سم
إق 2019MO3890.- ردمك 978-9920-9816-2-0

الشعر العربي

811 2019-1485
فوكاني، فتيحة

نوايا مشفرة [نص مطبوع] / فتيحة فوكاني.- [د.م.] : [د.ن.]،
2019.- 1 مج. (100 ص.)؛ 21 سم

إق 2019MO5165.- ردمك 978-9920-38-656-2
الشعر العربي

811 2019-1486
قاسمي، إدريس

إدريس  / ديوان   : [نص مطبوع]  الحنين  بين مرافئ  سفر 
قاسمي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1

مج. (94 ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2019MO1739.- ردمك 978-9920-720-83-0

الشعر العربي

811 2019-1487
قيسر، فاطمة

قيسر.- فاطمة   / شعر   : مطبوع]  [نص  األشواق  مسرى 
الدارالبيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2019 (مطبعة وراقة

بالل).- 1 مج. (78 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO3771.- ردمك 978-9954-710-57-9

الشعر العربي

811 2019-1488
كوبريت، سعيد

ال أنتظر أحدا سواي [نص مطبوع] / سعيد كوبريت.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (134 ص.)؛ 20

سم
إق 2019MO0341.- ردمك 978-9920-720-59-5

الشعر العربي - - المغرب

811 2019-1489
كوري، سفيان

رسائل من رماد [نص مطبوع] : شعر / سفيان كوري.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019.- 1 مج. (64 ص.) : غالف مزيّن؛ 20 سم

إق 2019MO4127.- ردمك 978-9920-38-313-4
الشعر العربي

811 2019-1490
كومي، بهيجة

بهيجة  / ديوان شعري   : [نص مطبوع]  الكروموسوم  جنون 
كومي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (مراكش : مطبعة مراكش) .- 1

مج. (120 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO0835.- ردمك 978-9920-37-113-1

الشعري العربي

811 2019-1491
لعروسي، محمد

لعروسي.- محمد   / شعر   : مطبوع]  [نص  العاصفة  رسائل 
الدارالبيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2019.- 1 مج. (120

ص.)؛ 22 سم
إق 2019MO1663.- ردمك 978-9954-710-44-9

الشعر العربي

811 2019-1492
لغتيري، مصطفى

ما الهايكو يا أبي [نص مطبوع] : شعر / مصطفى لغتيري.-
[د.م.] : منشورات غاليري األدب، 2019.- 1 مج. (76 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO2519.- ردمك 978-9920-9586-7-7

شعر - - اآلداب

811 2019-1493
لفطيمي، مصطفى
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