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ديوان كأني أغزل موجا [نص مطبوع] / مصطفى لفطيمي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (خريبكة : مطبعة األنوار الذهبية) .- 1 مج.

(103 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 18 سم
إق 2019MO2581.- ردمك 978-9920-9771-2-8

811 2019-1494
ماني، محمد

عندليب ناله القبر [نص مطبوع] : شعر / محمد ماني.- وجدة :
جمعية العالمة الجمالية، 2019 (مطبعة جسور).- 1 مج. (83 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO3528.- ردمك 978-9920-38-120-8

الشعر العربي

811 2019-1495
محتال، سعيد

همسات قلب حائر [نص مطبوع] : شعر / سعيد محتال.- [د.م.]
برينت).- 1 مج. (124 ص.) : غالف (ياموس  : [د.ن.]، 2019 

باأللوان؛ 21 سم مزيّن 
إق 2019MO2692.- ردمك 978-9920-37-754-6

الشعر العربي

811 2019-1496
مليكي علوي، عبد العزيز (1961-....)

السرقات الشعرية عند حازم القرطاجني [نص مطبوع] :
(608 هـ 684 -هـ) / د. عبد العزيز مليكي علوي.- [د.م.] : [د.ن.]،
سم.-  21 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (54 ص.)  مج.   1  -.2019

(2 أدبية؛  قضايا  (سلسلة 
إق 2018MO0922.- ردمك 978-9920-36-536-9

القصيدة العربية

811 2019-1497
منتصر، عزيز

للقدر كلمة أخرى [نص مطبوع] : شعر / عزيز منتصر.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2019 (فاس : وراقة بالل) .- 1 مج. (131 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4975.- ردمك 970-9920-38-568-8

الشعر العربي

811 2019-1498
منصر، نبيل (1965-....)

أغنية طائر التم [نص مطبوع] : شعر : جائزة المغرب للشعر
Le Chant du cygne : Poésie : Prix du Maroc = 2016
de poésie 2016 / نبيل منصر.- الرباط : مرسم، 2019 (دار

أبي رقراق للطباعة والنشر).- 1 مج. (103 ص.)؛ 20 سم
إق 2018MO5882.- ردمك 978-9954-744-50-5

الشعر العربي

811 2019-1499
منعم، محمد

وصية الذبابة...! [نص مطبوع] / ذ. ج محمد منعم.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (الرباط : مكتبة دار السالم) .- 1 مج. (111 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO1304.- ردمك 978-9920-37-249-7

الشعر العربي

811 2019-1500
ناصر، خديجة

: [د.م.]  ناصر.-  / خديجة  [نص مطبوع]  على جدار الصمت 
غاليري األدب، 2019 (فاس : وراقة بالل) .- 1 مج. (104 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO3035.- ردمك 978-9920-37-926-7

الشعر العربي

811 2019-1501
نصار، محمد حسني

ترانيم [نص مطبوع] : شعر / محمد حسني نصار.- الدار البيضاء :
دار لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج. (90 ص.)؛ 22 سم

إق 2019MO0147.- ردمك 978-9920-790-96-3
الشعر العربي

811 2019-1502
هبولة، عيسى

: رياح الشوق [نص مطبوع] : شعر / عيسى هبولة.- [د.م.] 
[د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة ووراقة بالل) .- 1 مج. (88 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO2843.- ردمك 978-9920-750-19-6

شعر عربي

811 2019-1503
هاللي، خالد

لك الحب كله [نص مطبوع] : ديوان / خالد هاللي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (الرشيدية : مطبعة الودغيريون) .- 1 مج. (20

ص.)
إق 2019MO1047.- ردمك 978-9920-9903-0-1

الشعر العربي - - المغرب

811 2019-1504
واضح، فتيحة

بصوت خافت [نص مطبوع] = A voix basse : زجل / فتيحة
واضح؛ ترجمة صالح بوسريف.- فاس : مقاربات، 2019.- 1 مج.

(168 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO0888.- ردمك 978-9920-9697-3-4

شعر

811 2019-1505
وحيــــد، منــى

الهايكـو [نص ترى على طريق  التي ال  للسماء  أنتمي 
مطبوع] / منــى وحيــــد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (القنيطرة :
المطبعة السريعة) .- 1 مج. (84 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2019MO1891.- ردمك 978-9920-37-430-9

القصيدة العربية المعاصرة

811 2019-1506
ولد عبد اللطيف، محمد فال

ديوان الواردات [نص مطبوع] / محمد فال ولد عبد اللطيف.-
نواكشط : مجلس اللسان العربي بموريتانيا، 2019.- 1 مج. (79

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2011.- ردمك 978-9920-727-49-4

الشعر العربي

811 2019-1507
طيور مغردة [نص مطبوع] : شعر / جماعة من الشعراء؛ الجمع
واإلعداد ذ. محمد مهداوي وذ. سعيد بوطرين.- [د.م.] : منشورات
: مطبعة (فاس  المغربي، 2019  والزجل  العرب  نادي شعراء 

باأللوان؛ 21 سم مزيّن  : غالف  مج.   1  -. بالل)  ووراقة 
إق 2019MO5265.- ردمك 978-9920-750-22-6

الشعر العربي

811 2019-1508
محاوالت شعرية لشباب إقليم الجديدة [نص مطبوع] =
Essais  poétiques  des  jeunes  de  la  province  d'El
Jadida.- الجديدة : رابطة كاتبات المغرب، 2019.- 1 مج. (73-

30 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2018MO6005.- ردمك 978-9920-36-935-0

شعر

811 2019-1509
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الشعراء.- / مجموعة من  : شعر  أقالم مشعة [نص مطبوع] 
[د.م.] : نادي شعراء العرب والزجل المغربي، 2019.- 1 مج.
(118 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (نادي شعراء العرب

والزجل المغربي؛ 9)
إق 2019MO1749.- ردمك 978-9920-750-16-5

الشعر العربي - - المغرب

811 2019-1510
الشعر منتخبات من   : [نص مطبوع]  تعرفك  المخلوقات ال 
الكردي الحديث : ثيمة الحرب / ترجمة جوان تتر.- الفقيه بن صالح
: غالف الثقافية، 2019.- 1 مج. (72 ص.)  الموجة  : مؤسسة 

باأللوان؛ 21 سم مزيّن 
إق 2019MO2327.- ردمك 978-9920-9526-7-5

شعر - - اآلداب

811 2019-1511
/ اإلنسانية  مالذ  الشعر   : مطبوع]  [نص  شعرية  إشراقات 
الشعر، 2019.- 1 مج. دار   : الشعراء.- مراكش  مجموعة من 
(112 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (ديوان الدار؛ 1)

إق 2019MO3344.- ردمك 978-9920-38-042-3
الشعرالعربي

811 2019-1512
في رحاب مجلس الكتاب واألدباء والمثقفين العرب [نص
مطبوع] : شعر. 3.- [د.م.] : مجلس الكتاب واألدباء والمثقفين
العرب، 2019 (وكالة الرأي العربي).- 1 مج. (124 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO6301.- ردمك 978-9920-9900-6-6

الشعر العربي

811.008 2019-1513
األمراني، حسن (1949-....)

غضبتان [نص مطبوع] / حسن األمراني، ليلى لعوير.- ط. 3.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (وجدة : مكتبة قرطبة) .- 1 مج. (95

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO1547.- ردمك 978-9920-37-324-1

الشعر

811.008 2019-1514
الجراري، عباس (1937-....)

كلمات تقديم [نص مطبوع]. الجزء السادس / عباس الجراري؛
جمع وتقديم حميدة الصائغ الجراري.- الرباط : النادي الجراري،
باأللوان؛ 29 سم.- : غالف مزيّن  2019.- 1 مج. (209 ص.) 

الجراري؛ 81) النادي  (منشورات 
إق 2019MO1413.- ردمك 978-9920-9738-2-3

الشعر العربي - - المغرب

811.008 2019-1515
الجعدوني، عالل

أحالم باألبيض واألسود [نص مطبوع] : نصوص شعرية / عالل
الجعدوني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (فاس : وراقة بالل) .- 1 مج.

(88 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2965.- ردمك 978-9920-37-890-1

الشعر العربي

811.008 2019-1516
برادة، البشير (1950-....)

درس في رقصة الحياة [نص مطبوع] / برادة البشير.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019.- 1 مج. (213 ص.)؛ 21 سم.- (شاعرية..اإليقاع؛

(91
إق 2019MO2343.- ردمك 978-9920-679-22-0

الشعر العربي

811.009 2019-1517
ابن عريبة، رضوان

مفاهيم النقد الحديث للشعر في المغرب [نص مطبوع] /
(الرباط : شمس : [د.ن.]، 2019  [د.م.]  ابن عريبة.-  رضوان 
باأللوان؛ 24 سم : غالف مزيّن  .- 1 مج. (387 ص.)  برينت) 

إق 2019MO4013.- ردمك 978-9920-9896-7-1
النقد الحديث للشعر - - في المغرب

811.009 2019-1518
األصيل، عادل

األصمعي [نص مطبوع] : المفسر اللغوي ( ت 216 ه) : دراسة
منهج األصمعي في شرح الشعرمن خالل ديوان العجاج ) / عادل
األصيل.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (وراقة بالل : فاس) .- 1 مج.

(108 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4264.- ردمك 978-9920-38-359-2

الشعرالعربي - - الشعرالعربي

811.009 2019-1519
البريسم، قاسم

التوليد الداللي في الشعر [نص مطبوع] : دراسة مقارنة :
أفريقيا  : البيضاء  الدار  البريسم.-  قاسم  د.   / نموذجا  السياب 
الشرق، 2019.- 1 مج. (391 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2017MO3939.- ردمك 978-9954-685-42-6

الشعر العربي - - نقد

811.009 2019-1520
البستاني، حياة

: مطبوع]  [نص  الشعر  فيزياء  إلى  القراءة  كيمياء  من 
حياة  / الشعري  النص  قراءة  لمراجعة  دعوة   : وارفة  مقامات 
البستاني.- الرباط : دار األمان، 2019.- 1 مج. (254 ص.)؛ 22

سم
إق 2019MO2000.- ردمك 978-9954-719-42-8

الشعر العربي - - تاريخ ونقد

811.009 2019-1521
التجاجتي التيزنيتي، أبو الوفاء يحيا أحمد بن علي

تحقيق األمنية على القصيدة الكعبية [نص مطبوع] : شرح
التجاجتي علي  بن  أحمد  يحيا  الوفاء  أبو   / بانت سعاد  قصيدة 
التيزنيتي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الدارالبيضاء : مطبعة النجاح

الجديدة) .- 1 مج. (261 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO3566.- ردمك 978-9920-38-143-7

النص الشعري - - دراسة تحليلية

811.009 2019-1522
الجموسي، عبد القادر

: الثقافات [نص مطبوع]  العابرة جسور بين  الشعريات 
trans-poeties  bridges  = الثالثة  الدولية  الهايكو  ندوة 
between cultures = 3rd international Haiku Seminar
: [د.م.]  بوغال.-  وأحمد  الجموسي  القادر  وتنسيق عبد  اعداد   /
[د.ن.]، 2019 (القنيطرة : المطبعة السريعة) .- 1 مج. (179

ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO2522.- ردمك 978-9920-37-668-6

شعر الهايكو - - القصيدة المغربية

811.009 2019-1523
الحشمي، إلهام

الجمال في شعر سميرة فرجي [نص مطبوع] : التمثل الفني
إلهام الحشمي؛ تقديم عبد الوهاب الفاللي.-  / النقدية  والداللة 
مزيّن غالف   : ص.)   144) مج.   1  -.2019 [د.ن.]،   : [د.م.] 

سم  24 باأللوان؛ 
إق 2019MO1085.- ردمك 978-9954-731-28-4

الشعر العربي - - البعد الفني - - نقد

811.009 2019-1524
الخالدي، عبد الغني
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الحجاج وآليات التواصل في النص الشعري [نص مطبوع] /
د. عبد الغني الخالدي.- فاس : منشورات مقاربات، 2019.- 1

مج. (488 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (دراسة)
إق 2019MO3030.- ردمك 978-9920-780-52-0

النص الشعري - - الحجاج

811.009 2019-1525
الخنيفي، عبد الجواد

والكون في شعر عبد اإلنسان   : [نص مطبوع]  غيمة ومرايا 
الكريم الطبال / عبد الجواد الخنيفي.- [د.م.] : بيت الشعر في
المغرب، 2019 (دار المناهل).- 1 مج. (462 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO3462.- ردمك 978-9920-9866-3-2

الشعرالعربي - - نقد

811.009 2019-1526
الدغيشي، حمود

حرب الذاكرة [نص مطبوع] : أحالم تستيقظ أبدا : قراءة نقدية
في ألواح الشعر العربي العماني / حمود الدغيشي.- الدار البيضاء
(المركز الثقافي للكتاب) ، 2019.- 1 مج. (287 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO3662.- ردمك 978-9954-705-35-3

الشعر العربي العماني - - نقد

811.009 2019-1527
الزعيم، أحمد

النص الشعري الحداثي بين المنهج والتحليل [نص مطبوع]
/ أحمد الزعيم.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة وراقة

بالل) .- 1 مج. (118 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2019MO2180.- ردمك 978-9920-37-533-7

الشعر العربي - - تاريخ ونقد

811.009 2019-1528
الشاوي، مصطفى

/ شوملي  خالد  شعر  في   : مطبوع]  [نص  المتخيل  جمالية 
مصطفى الشاوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة وراقة

بالل) .- 1 مج. (293 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 29 سم
بيبليوغرافيا .- إق 2019MO1430.- ردمك 978-9920-37-290-9

نقد - - الشعر العربي

811.009 2019-1529
الشيخاوي، أحمد

عصامي يطلق لعنته [نص مطبوع] : مجموعة مقاالت تضيء
أحمد وتقديم  إعداد   / اللغافي  محمد  المغربي  الشاعر  تجربة 
الشيخاوي.- الدارالبيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2019.- 1

مج. (198 ص.)؛ 21 سم
إق 2019MO4445.- ردمك 978-9954-710-65-4

الشعر العربي - - تاريخ ونقد

811.009 2019-1530
المنتاج، عبدالعزيز

الموت يا إله [نص مطبوع] : دراسة موضوعاتية في شعر شاكر
السياب / عبدالعزيز المنتاج.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (أكادير :
المنار 2) .- 1 مج. (138 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2019MO4194.- ردمك 978-9920-38-325-7
شعر

811.009 2019-1531
المنصوري المكناسي، أحمد بن قاسم

الْأَبْحَاثُ الرَّشِيدَةُ عَنِ الْأَدَبِ بَيْنَ تَاوْرِيرْتَ وَجَبَلِ دَبْدُو
وَرْشِيدَةَ [نص مطبوع] / ألحمد بن قاسم المنصوري المكناسي
(ت : 1385هـ ـ 1964م)؛ دراسة وتحقيق حسن بن أحمد بلحبيب؛
[د.ن.]، 2019 (مطبعة  : [د.م.]  الفياللي.-  الوهاب  تقديم عبد 
وراقة بالل).- 1 مج. (120 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2019MO2811.- ردمك 978-9920-37-821-5

الشعر العربي - - نقد

811.009 2019-1532
المومني، رشيد

رشيد  / التخوم  : شعريات  [نص مطبوع]  االستحالة  كيمياء 
(دار  2019 المغرب،  في  الشعر  بيت   : [د.م.]  المومني.- 
باأللوان؛ 24 سم المناهل).- 1 مج. (213 ص.) : غالف مزيّن 

إق 2019MO3469.- ردمك 978-9920-9866-6-3
الشعر العربي - - نقد

811.009 2019-1533
الواغيش، إدريس

: الشعري  الخلق  جمالية   : [نص مطبوع]  السرغيني  محمد 
: : [د.ن.]، 2019 (فاس  الواغيش.- [د.م.]  إدريس   / شهادات 

.- 1 مج. (214 ص. )؛ 22 سم مطبعة وراقة بالل) 
إق 2019MO3664.- ردمك 978-9920-38-185-7

محمد السرغيني - - دراسة شعرية

811.009 2019-1534
الوراري، عبد اللطيف

الشعر : حوارات في  الكتابة [نص مطبوع]  الذات، الهوية، 
في الشعر  بيت   : [د.م.]  الوراري.-  اللطيف  عبد   / المغربي 
المغرب، 2019 (دار المناهل).- 1 مج. (311 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO3463.- ردمك 978-9920-9866-4-9

الشعر - - المغرب - - حوارات

811.009 2019-1535
بنصر العلوي، عبد الله (1949-....)

شغف المعرفة [نص مطبوع] : تكريما لألستاذ الدكتور محمد
العلمي / كتاب جماعي؛ تنسيق الدكتور عبد الله بنصر العلوي.-
فاس : المركز األكاديمي للثقافة والدراسات المغاربية والشرق
أوسطية والخليجية، إق 2019 (مطبعة آنفو برانت).- 1 مج. (578

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO1005.- ردمك 978-9920-9518-6-9

الشعر العربي - - نقد

811.009 2019-1536
بوزيان، لطيفة

"ترجمان في   : مطبوع]  [نص  الصوفي  العرفان  بالغة 
األشواق" لمحيي الدين بن عربي / د. لطيفة بوزيان؛ تقديم د.
فاطمة طحطح.- الرباط : دار السالم، 2019.- 1 مج. (158 ص.)

: غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO0659.- ردمك 978-9920-37-087-5

الشعر العربي - - نقد

811.009 2019-1537
بوزيان، لطيفة

شعرية التناص [نص مطبوع] : في ديوان "ترجمان األشواق"
لمحيي الدين بن عربي / تأليف د. لطيفة بوزيان؛ تقديم د. فاطمة
طحطح.- الرباط : دار السالم، 2019.- 1 مج. (133 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
إق 2019MO0660.- ردمك 978-9920-087-5

الشعر العربي - - تاريخ - - نقد

811.009 2019-1538
داني، محمد

[نص الحداثية  المغربية  القصيدة  في  الشعري  البناء 
مطبوع] : الشاعرة مليكة الجباري نموذجا : دراسة نقدية / محمد
داني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (مطبعة وراقة بالل).- 1 مج. (150

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO5430.- ردمك 978-9920-38-727-9

الشعر العربي - - نقد

811.009 2019-1539
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روضي، عبد الهادي
معطف سوزان [نص مطبوع] : مسالك المعنى في قصيدة النثر
العربية الجديدة وأكوان متخيلها الشعري / عبد الهادي روضي.-
: مراكش : منشورات دار الشعر، 2019.- 1 مج. (135 ص.) 

باأللوان؛ 24 سم.- (دراسات نقدية؛ 1) غالف مزيّن 
إق 2019MO3343.- ردمك 978-9920-38-041-6

الشعر العربي - - دراسة نقدية

811.009 2019-1540
شكري، إسماعيل

أنساق الخطاب المركب [نص مطبوع] : نحو شعرية موزعة /
البيضاء : دار توبقال، 2019.- 1 مج. الدار  إسماعيل شكري.- 
(133 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (المعرفة األدبية؛

(606
إق 2018MO4403.- ردمك 978-9954-659-59-5

الخطاب - - الشعر العربي

811.009 2019-1541
عاللي، إسماعيل

التكوثر الجمالي في الخطاب الشعري المغربي المعاصر
[نص مطبوع] / إسماعيل عاللي.- وجدة : جمعية العالمة الجمالية،

2019.- 1 مج. (122 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 29 سم
إق 2019MO2525.- ردمك 978-9920-37-671-6

نقد الشعر - - الشعر العربي - - المغرب

811.009 2019-1542
فاتح، عبد الكريم

منزلة بيان  في  النقدي  كنون  الله  عبد  العالمة  نظر 
الفقهاء، وأمراء المغرب في الشعر [نص مطبوع] / عبد
الكريم فاتح.- [تطوان] : مكتبة سلمى الثقافية، 2019 (مطبعة
الثقافية، العربي).- 1 مج. (155 ص.).- (مكتبة سلمى  الخليج 

كتب؛ 142)
إق 2019MO2661.- ردمك 978-9954-728-39-0

الشعر

811.009 2019-1543
لعرج، المهدي (1963-....)

شكل القصيدة وإنتاج المعنى في الشعر المغربي [نص
مطبوع] / المهدي لعرج.- فاس : منشورات مقاربات، 2019.- 1

مج. (190 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (دراسة)
إق 2019MO4321.- ردمك 978-9920-780-66-7

إنتاج المعنى - - الشعر المغربي

811.009 2019-1544
مرابط الكندري، سعاد

[نص والغربي  العربي  الشعرين  بين  والرؤيا  الرؤية 
مطبوع] / سعاد مرابط الكندري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج.

(80 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO5323.- ردمك 978-9920-9377-0-02

الشعر العربي - - الشعر الغربي - - نقد

811.009 2019-1545
مفدي، أحمد (1945-....)

الشعر العربي في الصحراء المغربية [نص مطبوع] : جذوره
التاريخية، ظواهره وقضاياه / أحمد مفدي؛ مراجعة وتصحيح عبد
[د.ن.]،  : [د.م.]  بوخبزة.- ط. 2.-  الرحيوي، مصطفى  الكريم 
2019 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 3 مج. (327، 325، 312

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2384.- ردمك 978-9920-9784-4-6

الدراسات األدبية - - النقد األدبي - - الشعر الصحراوي - - المغرب

811.009 2019-1546
نضيف، أحمد

النقد أسئلة   : مطبوع]  [نص  بالمغرب  الشعرية  الحداثة 
والتنظير / أحمد نضيف.- سال : شمس برينت، 2019.- 1 مج.

(190 ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2016MO0425.- ردمك 978-9954-627-42-6

النقد الشعري المعاصر

811.009 2019-1547
هرباط، جامع

الزمان في الشعر العربي القديم [نص مطبوع] : دراسة /
جامع هرباط.- طنجة : الراصد الوطني للنشر والقراءة، 2019.- 1

مج. (225 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO0011.- ردمك 978-9954-668-18-4

الشعر العربي - - تاريخ ونقد

811.009 2019-1548
جماليات التلقي في موسوعة الشعر السوداني الفصيح
تقديم بوهراكة؛  فاطمة  تنسيق   / وافاق  رؤى   : مطبوع]  [نص 
عبدالملك مرتاض.- فاس : دارة الشعر المغربي، 2019.- 1 مج.

(224 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO4469.- ردمك 978-9920-38-436-0

الشعر - - تاريخ ونقد

811.009 2019-1549
شعرية الرؤى في قصيدة ما بعد الحداثة عند الشاعر
إلى الموضوع  فلسفة  من   : مطبوع]  [نص  مفدي  أحمد 
سيميولوجيا الفكرة / تنسيق محمد نفاد؛ تقديم بشرى عبد المجيد
تاكفراست.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة وراقة بالل)

.- 1 مج. (160 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO3103.- ردمك 978-9920-37-946-5

نقد الشعر العربي

811.009 2019-1550
األكاديمية الدورة  أشغال   : مطبوع]  [نص  والتربية  الشعر 
المنعقدة بمدينة مراكش، يومي 21-22 أبريل 2018 / تنسيق
وتقديم خالد بلقاسم.- الدار البيضاء : بيت الشعر في المغرب،

2019.- 1 مج. (211 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO3471.- ردمك 978-9920-651-02-8

النص الشعري - - التربية

811.009 2019-1551
المنجز األدبي لمجموعة البحث في التفاعل الثقافي
المغربي السعودي [نص مطبوع]. 1. 2. 3، شعراء ودراسات /
العلوي.- فاس : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الله بنصر  عبد 

باأللوان؛ 24 سم 2019.- 1 مج. (268 ص.) : غالف مزيّن 
إق 2019MO2279.- ردمك 978-9920-9518-8-3

الشعر العربي - - نقد

811.009 2019-1552
دراسات في شعرية  : [نص مطبوع]  الوجود عشقا وشعرا 
/ إعداد الدكتور أحمد مفدي  الكبير  الحب والجمال عند اشاعر 
مصطفى شميعة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة وراقة

بالل) .- 1 مج. (247 ص. )؛ 21 سم
إق 2019MO3915.- ردمك 978-9920-38-261-8

الشعر العربي - - نقد

811.01 2019-1553
برادة، البشير (1950-....)

برادة  / مطبوع]  [نص  الخوف  جدار  وراء  ما  العشق في 
(1 مج.87 ص.)؛ 21 سم [د.ن.]، 2019.-   : [د.م.]  البشير.- 

إق 2019MO6049.- ردمك 978-9920-679-45-9
الشعر العربي

811.01 2019-1554
برادة، البشير (1950-....)
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: [د.م.]  البشير.-  برادة   / مطبوع]  [نص  العشق   ... بصمة 
[د.ن.]، 2019.- 1 مج. (117 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2019MO3170.- ردمك 978-9920-37-981-6

الشعر العربي

811.01 2019-1555
برادة، البشير (1950-....)

جسر ... العشق [نص مطبوع] : نشوة العشق / برادة البشير.-
مزيّن غالف   : ص.)   101) مج.   1  -.2019 [د.ن.]،   : [د.م.] 

سم  21 باأللوان؛ 
إق 2019MO3572.- ردمك 978-9920-38-148-2

الشعر العربي

811.01 2019-1556
برادة، البشير (1950-....)

ديوان أشواق و إشراق ...بوح الروح [نص مطبوع] : الجزء
[د.ن.]،  : [د.م.]  البشير.-  برادة   / الكاملة  األعمال  الرابع من 
باأللوان؛ 30 سم مزيّن  : غالف  (638 ص.)  مج.   1  -.2019

إق 2019MO1692.- ردمك 978-9920-679-10-7
الشعر العربي

811.01 2019-1557
برادة، البشير (1950-....)

ديوان العشق... أجراس الروح [نص مطبوع] : الجزء األول
من األعمال الكاملة / برادة البشير.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1

مج. (684 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 30 سم
إق 2019MO1693.- ردمك 978-9920-679-11-4

الشعر العربي

811.01 2019-1558
برادة، البشير (1950-....)

شاعرية قداديس العشق [نص مطبوع] / برادة البشير.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2019.- (1 مج.64 ص.)؛ 21 سم

إق 2019MO6042.- ردمك 978-9920-679-38-1
الشعر العربي

811.01 2019-1559
برادة، البشير (1950-....)

شهد العشق [نص مطبوع] / برادة البشير.- [د.م.] : [د.ن.]،
2019.- 1 مج. (108 ص.)؛ 21 سم

إق 2019MO6045.- ردمك 978-9920-679-41-1
الشعر العربي

811.01 2019-1560
برادة، البشير (1950-....)

طفولة ... العشق [نص مطبوع] : رقصة إيروس في صميم
اإلنسان منذ الطفولة / برادة البشير.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1

مج. (84 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO2291.- ردمك 978-9920-679-20-6

الشعر العربي

811.01 2019-1561
برادة، البشير (1950-....)

عشق بطعم فاكهة العواطف [نص مطبوع] / برادة البشير.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019.- (1 مج.73 ص.)؛ 21 سم

إق 2019MO6043.- ردمك 978-9920-679-39-8
الشعر العربي

811.01 2019-1562
برادة، البشير (1950-....)

عشق عند بحيرة تشايكوفسكي [نص مطبوع] : عشق في
مواقع النجوم / برادة البشير.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج.

(84 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO2342.- ردمك 978-9920-679-21-3

الشعر العربي

811.01 2019-1563
برادة، البشير (1950-....)

البشير.- برادة   / عشق...في لجة الباطوس [نص مطبوع] 
: [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (78 ص.)؛ 21 سم [د.م.] 

إق 2019MO6124.- ردمك 978-9920-679-47-3
الشعر العربي

811.01 2019-1564
برادة، البشير (1950-....)

عطر ... العشق [نص مطبوع] / برادة البشير.- [د.م.] : [د.ن.]،
2019.- 1 مج. (54 ص.)؛ 21 سم

إق 2019MO3231.- ردمك 978-9920-679-35-0
الشعر العربي

811.01 2019-1565
برادة، البشير (1950-....)

عناقيد العشق [نص مطبوع] / برادة البشير.- [د.م.] : [د.ن.]،
2019.- (1 مج.87 ص.)؛ 21 سم

إق 2019MO6046.- ردمك 978-9920-679-42-8
الشعر العربي

811.01 2019-1566
برادة، البشير (1950-....)

غربة ...العشق [نص مطبوع] / برادة البشير.- [د.م.] : [د.ن.]،
2019.- 1 مج. (98 ص.)؛ 21 سم

إق 2019MO3573.- ردمك 978-9920-38-149-9
الشعر العربي

811.01 2019-1567
برادة، البشير (1950-....)

: [د.م.]  البشير.-  برادة   / [نص مطبوع]  ... العشق  قناديل 
[د.ن.]، 2019.- 1 مج. (76 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2019MO3060.- ردمك 978-9920-679-34-3
الشعر العربي

811.01 2019-1568
برادة، البشير (1950-....)

ما العشق ... يا جدي؟ [نص مطبوع] / برادة البشير.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019.- 1 مج. (106 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2019MO2929.- ردمك 978-9920-679-29-9

ديوان شعري

811.01 2019-1569
برادة، البشير (1950-....)

مح ... العشق [نص مطبوع] / برادة البشير.- [د.م.] : [د.ن.]،
2019 (فاس : [كول سوفت]) .- 1 مج. (120 ص.)؛ 21 سم

إق 2019MO0964.- ردمك 978-9920-9879-9-8
الشعر العربي

811.01 2019-1570
برادة، البشير (1950-....)

مدارات العشق تتعالى على مدارات الالمبو [نص مطبوع] /
برادة البشير.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (82 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان
إق 2019MO0793.- ردمك 978-9920-9574-7-2

الشعر العربي

811.01 2019-1571
برادة، البشير (1950-....)

: [د.م.]  البشير.-  برادة   / مطبوع]  [نص  العشق  مشاعرية 
[د.ن.]، 2019.- 1 مج. (78 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2019MO1165.- ردمك 978-9920-9908-1-3
الشعر العربي
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811.01 2019-1572
كرماس، محمد

الشهب الشعرية في الحب والوطنية [نص مطبوع] : صالحة
للغناء ولمن يعشق كالم الرومانسية / محمد كرماس.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (تطوان : مطبعة الخوارزمي) .- 1 مج. (98 ص.)

إق 2019MO3923.- ردمك 978-9920-38-262-5
الشعر العربي

811.03 2019-1573
باقات من حدائق باشو [نص مطبوع] : مختارات مترجمة من
هايكو اليابان / نور الدين ضرار.- الدار البيضاء : نشر الفنك، 2019

(دايريكت برينت).- 1 مج. (156 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO0012.- ردمك 978-9920-755-07-8

811.05 2019-1574
الحسايني، هند

روح أبراز [نص مطبوع] : كنوز من تاريخ رودانة / [إنجاز] هند
الحسايني؛ [إشراف] حسن الناصري.- تارودانت : جمعية بحاير
الدالية، 2019 (طباعة ونشر سوس).- 1 مج. (324 ص.) : غالف

مزيّن؛ 21 سم
إق 2019MO4053.- ردمك 978-9920-38-292-2

شعر الغناء

811.05 2019-1575
بلمقدم، محجوب

يا ولداتي [نص مطبوع] : شعر غنائي / بلمقدم محجوب.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (102 ص.)؛ 21 سم

إق 2019MO1778.- ردمك 978-9920-9954-0-5
شعر الغناء

811.05 2019-1576
بنفرحي، السعيد (1960-....)

معجم الحيوان في الشعر الملحون [نص مطبوع] : الشيخ
الجياللي امتيرد نموذجا / السعيد بنفرحي؛ تقديم عبد العزيز بن
الثقافية، 2019.- 1 مج. : مكتبة سلمى  تطوان  الجليل.-  عبد 
سلمى (مكتبة  24 سم.-  باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (154 ص.) 

(158 كتب؛  الثقافية. 
إق 2019MO4607.- ردمك 978-9954-728-51-2

الشعر - - الملحون - - المغرب

811.06 2019-1577
أحمدو بمب، أحمد بن محمد بن حبيب الله

ديوان العلوم الدينية [نص مطبوع] / للعالمة السنغالي اإلمام
المشهور امباكي  بمب  أحمد  الشيخ  المحامد  أبي  بالله  العرف 
الرابطة الخديم (ت 1346 هـ، 1927 م). جمع وعناية  بالشيخ 
الخديمية للباحثين والدارسين.- مرتيل : الرابطة الخديمية للباحثين

والدارسين، 2019.- 1 مج. (624 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO1888.- ردمك 978-9920-9640-1-2

التصوف - - الشعر الديني

811.06 2019-1578
األماسيني الخزامي، أحمد أيت إبراهيم أبلقاسم

[نص المشهورة  المناسبات  في  المبسوطة  القصائد 
مطبوع] / أحمد أيت إبراهيم أبلقاسم األماسيني الخزامي.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2019 (ورزازات : نيت أمبريسيون) .- 1 مج. (98 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان
إق 2018MO6001.- ردمك 978-9920-36-931-2

قصائد دينية

811.06 2019-1579
الحضرة النسائية (وزان)

إحياء ليلة المولد النبوي [نص مطبوع] : دار الشريف موالي
أحمد الوزاني الحسني / الحضرة النسائية بتنظيم و رئاسة اللة
مليكة واللة باهية.- ط. 2 مزيدة ومنقحة.- الرباط : مركز تواصل

الثقافات، 2019.- 3 مج. (33، 36، 60 ص.)؛ 21 سم

إق 2019MO4970.- ردمك 978-9920-9358-0-7
الشعر الديني

811.06 2019-1580
الصوفي، عبد الحميد

وتنسيق / جمع  [نص مطبوع]  الحميد الصوفي  ديوان عبد 
الصوفي، حسن سعيد  الحاتمي،  محمد  مراجعة  فائق؛  أسماء 
الصوفي.- أكادير : مختبر األنساق اللغوية والثقافية، كلية اآلداب
بأكادير، 2019.- 1 مج. (317 ص.) : غالف اإلنسانية  والعلوم 

باأللوان؛ 24 سم مزيّن 
إق 2019MO1216.- ردمك 978-9920-9914-0-7

الشعر الديني

811.06 2019-1581
العبد، الحسن

الحسن  / روحي  : زجل شعري  [نص مطبوع]  العبودية  أدب 
العبد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (فاس : [أرتيس كوم]) .- 1 مج.

(211 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO0678.- ردمك 978-9920-37-094-3

الشعر العربي - - زجل روحي

811.06 2019-1582
العشاب، ادريس

العامية المغربية في الشعر الملحون [نص مطبوع] : من
ـ (1154ه/1741م  العلمي  القادر  عبد  الشيخ  ديوان  خالل 
1266ه/1894م) / ادريس العشاب.- [د.م.] : مركز تعايش للسلم
والتنمية والتبادل الثقافي، 2019 (الرباط : مطابع الرباط نت) .-

1 مج. (213 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO5619.- ردمك 978-9920-9348-1-7

الشعر الملحون - - المغرب

811.06 2019-1583
المعتصم، عز الدين

[نص بالمغرب  الملحون  الشعر  في  الصوفية  النزعة 
المعتصم.- الدين  / عز  الرموز والدالالت  : دراسة في  مطبوع] 
طنجة : الراصد الوطني للنشر والقراءة، 2019.- 1 مج. (266

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
بيبليوغرافيا : ص. 257-266 .- إق 2019MO2391.- ردمك -978-9954

668-34-4
شعر التصوف - - الملحون

811.06 2019-1584
ساجد الكرواني، سعيد

السيد الجميل صلى الله عليه وسلم [نص مطبوع] : شعر /
سعيد ساجد الكرواني.- تازة : الدفاع الثقافي، 2019 (فاس : آنفو

برانت) .- 1 مج. (81 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO5079.- ردمك 978-9920-9955-1-1

الشعر الديني

811.06 2019-1585
مهيب، عبد الحي

الله سيدي الحاج محمد الشرقي [نص ديوان أبي عبد 
مطبوع] / جمع وتحقيق وتقديم عبد الحي مهيب.- [د.م.] : [د.ن.]،

2019.- 1 مج. (113 ص.)؛ 19 سم
إق 2019MO1202.- ردمك 978-9920-37-213-8

الشعر الديني

811.06 2019-1586
موفق، عامر (1952-....)

/ عامر البرية [نص مطبوع]  النونية في مدح خير  ديوان 
موفق.- [د.م.] : [د.ن.]، إق 2015 (سطات : مطبعة الجهاد) .- 1

مج. (153 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2015MO3184.- ردمك 978-9954-36-185-6

الشعر الديني
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811.06 2019-1587
نفاذ، محمد

جمالية الخطاب الصوفي في الشعر المغربي المعاصر
[نص مطبوع] : تجربة أمينة المريني نموذجا / محمد نفاذ.- فاس :
مزيّن : غالف  (374 ص.)  مج.   1 مقاربات، 2019.-  مؤسسة 

(دراسة) باأللوان؛ 24 سم.- 
إق 2019MO4375.- ردمك 978-9920-780-67-4

الخطاب الصوفي - - الشعر المغربي

811.062 2019-1588
الشامي، سي ادريس

رحيق الوردة في شرح البردة [نص مطبوع] / سي ادريس
: مطبعة ووراقة (تنغير  إق 2019  [د.ن.]،   : [د.م.]  الشامي.- 

.- 1 مج. (163 ص.)؛ 24 سم تنغير) 
إق 2019MO6178.- ردمك 978-9920-38-942-6

الشعر الديني - - المدائح النبوية

811.07 2019-1589
التقي العلوي، عبد العزيز

إكليل الجنائز [نص مطبوع] / عبد العزيز الثقي العلوي.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة ووراقة بالل) .- 1 مج. (84 ص.)

: غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO0907.- ردمك 978-9920-37-142-1

شعر - - أدب عربي

811.07 2019-1590
السالك، اليزيد (1962-....)

تعبيرات  : بحث الخلف عن موروث السلف [نص مطبوع] 
حسانية ونظائرها العربية في جوانب مختلفة من التراث الحساني
: [د.م.]  حمادة.-  اليزيد  تقديم سيد  السالك؛  اليزيد  الشاعر   /
[د.ن.]، 2019 (أكادير : مطبعة المنار) .- 2 مج. (32,81 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO5910إق 2020MO0196.- ردمك -978-9920-38-862

7.- ردمك 978-9920-39-076-7
التراث الحساني

811.07 2019-1591
بدومة، جمال

مالك يتعلم الطيران [نص مطبوع] / جمال بدومة.- طنجة : دار
الفاصلة للنشر، 2019.- 1 مج. (63 ص.) : غالف مص.؛ 21 سم

إق 2019MO0242.- ردمك 978-9920-701-16-7
شعر

811.08 2019-1592
أولياس، أبوبكر

الصورة الفنية في شعر الصحراء المغربية [نص مطبوع] :
/ العشرين  القرن  أواخر  إلى  التاسع عشر  القرن  منتصف  من 
دار (مطبعة   2019 الثقافة،  وزارة   : الرباط  أولياس.-  أبوبكر 
باأللوان؛ 23 سم المناهل).- 1 مج. (236 ص.) : غالف مزيّن 

إق 2019MO4994.- ردمك 978-9920-692-08-3
الشعر الوطني

811.08 2019-1593
بوهراكة، فاطمة (1974-....)

موسوعة الشعر السوداني الفصيح 1919-2019 [نص
مطبوع] / إعداد وتقديم فاطمة بوهراكة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019
(فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (871 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان
إق 2019MO1865.- ردمك 978-9920-9581-2-7

شعراء السودان - - موسوعة

811.09 2019-1594
جابري، عبد الحكيم

المرجع وآليات التأويل في شعر بدر شاكر السياب [نص
مطبوع] : نقد / عبد الحكيم جابري.- [الفقيه بن صالح] : مؤسسة
مزيّن غالف   : ص.)   215) مج.   1  -.2019 الثقافية،  الموجة 

سم  21 باأللوان؛ 
إق 2019MO0825.- ردمك 978-9920-9526-4-4

شعر - - نقد

811.09 2019-1595
جسوس، عبد العزيز

نقد الشعر عند العرب [نص مطبوع] : التأسيس وعوامله / عبد
األزدي، بن محمد  الجليل  عبد  وتنسيق  إعداد  العزيز جسوس؛ 
الخطاب تحليل  مختبر  منشورات   : [د.م.]  اإلدريسي.-  يوسف 
مزيّن غالف   : ص.)   62) مج.   1  -.2019 المعارف،  وأنساق 

سم  21 باأللوان؛ 
إق 2019MO1481.- ردمك 978-9954-9800-4-0

الشعر العربي - - نقد

811.09 2019-1596
سمير، مؤمن

أناشيد الغيمة المارقة [نص مطبوع] : شعراء الموجة األحدث
في قصيدة النثر المصرية / إعداد وتقديم مؤمن سمير.- الرباط :
شبكة أطياف الثقافية للدراسات والترجمة والنشر، 2019.- 1 مج.

(271 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO3926.- ردمك 978-9920-9304-0-6

الشعر العربي

811.094 2019-1597
األزهر، زهراء

: [د.ن.]، [د.م.]  / زهراء األزهر.-  رعشة يراع [نص مطبوع] 
2019 (مطبعة الرباط نت : الرباط) .- 1 مج. (136 ص.) : غالف

مص.؛ 21 سم
إق 2019MO1801.- ردمك 978-9920-37-396-8

شعر

811.094 2019-1598
السوسي، حسن

: طنجة  السوسي.-  حسن   / مطبوع]  [نص  الياسمين  روح 
سليكي أخوين، 2019.- 1 مج. (157 ص.) : غالف مص.؛ 21 سم

إق 2019MO1611.- ردمك 978-9920-720-78-6
سيرة ذاتية

811.094 2019-1599
العراف، أحمد (1952-....)

في محراب العشق [نص مطبوع] / أحمد العراف.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (56 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO2625.- ردمك 978-9954-9854-1-0

شعر

811.094 2019-1600
فهيم، مليكة

: فهيم.- طنجة  مليكة   / [نص مطبوع]  المعنى  يعبر  وميض 
: غالف مص. (138 ص.)  أخوين، 2019.- 1 مج.  سليكي 

إق 2019MO0699.- ردمك 978-9920-720-73-1
شعر

811.095 2019-1601
أمزيل، فاطمة

حروف لمحبة [نص مطبوع] : زجل / فاطمة أمزيل.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (120 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO2766.- ردمك 978-9920-37-788-1

الزجل - - المغرب

811.095 2019-1602
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أمنصور
أمنصور.- تهامي   / ديوان زجل   : البرّاح [نص مطبوع]  لسان 
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج.

(95 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO2989.- ردمك 978-9920-37-905-2

ديوان زجل

811.095 2019-1603
اجليد، وفاء أم حمزة

اجليد.- أم حمزة  وفاء   / : زجل  [نص مطبوع]  نكول كلمتي 
.- 1 مج. : [د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة وراقة بالل)  [د.م.] 

باأللوان؛ 21 سم (136 ص.) : غالف مزيّن 
إق 2019MO6164.- ردمك 978-9920-38-936-5

الزجل - - المغرب

811.095 2019-1604
اصغيري، مصطفى

اصغيري  / زجل   : مطبوع]  [نص  الموتى  مجاورة  أصداء 
: المغاربة، 2019 (فاس  المبدعين  مصطفى.- [د.م.] : جامعة 
مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (84 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2019MO1166.- ردمك 978-9954-710-41-8

الزجل - - المغرب

811.095 2019-1605
الباكي، محمد (1948-....)

لهبال [نص مطبوع] : زجل / محمد الباكي.- ط. 3.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (90 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2012MO3362.- ردمك 978-9954-9282-1-9

الشعر العربي - - زجل

811.095 2019-1606
الجرسيفي، بلخياطي

في حبك ياوطني [نص مطبوع] : زجل / بلخياطي الجرسيفي.-
.- 1 مج. القدس)  : مطبعة  [د.ن.]، 2019 (جرسيف   : [د.م.] 

باأللوان؛ 19 سم : غالف مزيّن  (150 ص.) 
إق 2019MO2840.- ردمك 978-9920-37-836-9

الشعر المغربي - - الزجل

811.095 2019-1607
الخطيب، جمال

الوضع لوز [نص مطبوع] : ديوان شعر شعبي / جمال الخطيب.-
مراكش : مجلس الكتاب واألدباء والمثقفين العرب، 2019 (الراي

العربي).- 1 مج. (109 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO6167.- ردمك 978-9920-9900-5-9

الشعر الشعبي العربي

811.095 2019-1608
الزوان، عبد المجيد

المجيد / عبد  ديوان زجلي   : اسواكن تساوت [نص مطبوع] 
الزوان.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1

مج. (249 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO5663.- ردمك 978-9920-38-805-4

الزجل - - المغرب

811.095 2019-1609
الزوان، عبد المجيد

: [د.م.]  الزوان.-  المجيد  عبد   / : شعر  مطبوع]  [نص  شامة 
[د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (152 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO5773.- ردمك 978-9920-38-830-6

الزجل - - المغرب

811.095 2019-1610

الشافعي، محمد
غلطة وندامة [نص مطبوع] : زجل / محمد الشافعي وفاتحة
الفتنان.- الدار البيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2019.- 1 مج.

(73 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO5626.- ردمك 978-9954-710-78-4

الزجل - - المغرب

811.095 2019-1611
الشدادي، عز الدين

نقطة من سكات [نص مطبوع] : زجل / عز الدين الشدادي.-
.- 1 مج. : [د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة وراقة بالل)  [د.م.] 

باأللوان (112 ص.) : غالف مزيّن 
إق 2019MO1265.- ردمك 978-9954-9745-3-7

األدب العربي - - الزجل

811.095 2019-1612
العروصي، امباركة نوال

العروصي  / زجل  ديوان   : مطبوع]  [نص  قلبي...  اسطاون 
امباركة نوال.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : دار السالم) .- 1

مج. (71 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO3731.- ردمك 978-9920-38-213-7

الزجل - - المغرب

811.095 2019-1613
العمارتي، ادريس

ادريس  / زجلية  نصوص   : [نص مطبوع]  القالم دوى وقال 
العمارتي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة الجيل الرقمي)

.- 1 مج. (52 ص.)؛ 21 سم
إق 2019MO0201.- ردمك 978-9920-36-979-4

الشعر العربي - - زجل

811.095 2019-1614
الفتنان، فاتحة

شخدت لفراق [نص مطبوع] : زجل / فاتحة الفتنان.- سطات :
الشركة المكتبية ومطبعة فارير، 2019.- 1 مج. (88 ص.)؛ 21

سم
إق 2019MO3795.- ردمك 978-9920-38-222-9

زجل

811.095 2019-1615
الكرمي، عمر

بالدي [نص مطبوع] : زجل / عمر الكرمي.- صفرو : شبكة تنمية
.- 1 مج. بالل)  : مطبعة وراقة  (فاس  القراءة بصفرو، 2019 

باأللوان؛ 22 سم : غالف مزيّن  (100 ص.) 
إق 2019MO1687.- ردمك 978-9920-37-354-8

الزجل - - المغرب

811.095 2019-1616
المنصوري االدريسي، ربيعة

خيوط الحكاية [نص مطبوع] : أشعار زجلية / ربيعة المنصوري
االدريسي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : دار السالم) .- 1

مج. (71 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO0119.- ردمك 978-9920-36-954-1

زجل - - المغرب

811.095 2019-1617
المنصوري، محمد نجيب

الدكتور محمد نجيب  / : زجل  ميزان المعاني [نص مطبوع] 
المنصوري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (مراكش : المطبعة والوراقة

الوطنية) .- 1 مج. (110 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO2754.- ردمك 978-9920-37-784-3

الزجل - - المغرب

811.095 2019-1618
الميرون، السعدية
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رجاي ف الله [نص مطبوع] : زجل / السعدية الميرون.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2019 (فاس : مكتبة وراقة بالل) .- 1 مج. (94 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO1373.- ردمك 978-9920-9533-6-8

زجل - - أدب عربي

811.095 2019-1619
بصور، فاطمة

كاين عالش [نص مطبوع] : زجل / فاطمة بصور.- الدار البيضاء
: جامعة المبدعين المغاربة، 2019.- 1 مج. (111 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان
إق 2019MO5407.- ردمك 978-9954-710-75-3

الشعر العربي

811.095 2019-1620
بنداوود، صباح

حرف من الشعا [نص مطبوع] : ديوان زجل / صباح بنداوود.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (شمس برينت).- 1 مج. (86 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO1573.- ردمك 978-9920-373333

زجل

811.095 2019-1621
بنفرحي، السعيد (1960-....)

مراكش [نص مطبوع] : معالم وأعالم في الزجل والملحون /
: [د.م.]  وارهام].-  آية  بلحاج  أحمد  [تقديم  بنفرحي؛  السعيد 
إديسيون بلوس، 2019 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .-

1 مج. (184 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO0225.- ردمك 978-9954-699-35-5

الشعر العربي - - زجل

811.095 2019-1622
بوشري، توفيق

الحب المرفوع [نص مطبوع] : زجل / توفيق بوشري.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة ووراقة بالل) .- 1 مج. (87 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان
إق 2019MO1267.- ردمك 978-9954-9745-5-1

زجل

811.095 2019-1623
بوكا، حميد

ريح الخاطر [نص مطبوع] : ديوان زجل / حميد بوكا.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (الدار البيضاء : مطبعة صناعة الكتاب) .- 1 مج.

(96 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2019MO1944.- ردمك 978-9920-37-458-3

الزجل - - المغرب

811.095 2019-1624
حديش، محمد

الدار / محمد حديش.-  : زجل  [نص مطبوع]  الحروف  جدبة 
البيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2019.- 1 مج. (100 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO5503.- ردمك 978-9954-710-77-7

الزجل - - المغرب

811.095 2019-1625
شحيم، محمد

عريس الدالية [نص مطبوع] : زجل / محمد شحيم.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (الجديدة : [الجديدة روبرو]) .- 1 مج. (103 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO2532.- ردمك 978-9920-37-677-8

الزجل - - المغرب

811.095 2019-1626
صحيح، محمد

لقطة من زمانا [نص مطبوع] : زجل / محمد صحيح؛ تقديم نور
الدين الخديري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الجديدة : دار الطباعة)

.- 1 مج. (80 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO2070.- ردمك 978-9920-37-489-7

الزجل - - المغرب

811.095 2019-1627
عبادة، محمد

عباديات [نص مطبوع] : زجل / محمد عبادة.- [د.م.] : [د.ن.]،
2019 (الجديدة : [الجديدة غوبخو]) .- 1 مج. (74 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO5083.- ردمك 978-9920-38-615-9

الزجل - - المغرب

811.095 2019-1628
عبسي، المصطفى

جنان لحروف [نص مطبوع] : زجل / المصطفى عبسي.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2019 (فاس : مكتبة ووراقة بالل) .- 1 مج. (143 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO5338.- ردمك 978-9920-750-23-3

زجل

811.095 2019-1629
فهمي، عبد الرحمن

غيوانية حاللة [نص مطبوع] / فهمي عبد الرحمن.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (فاس : وراقة بالل) .- 1 مج. (100 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0286.- ردمك 978-9920-39-098-9

الشعر العربي - - زجل

811.095 2019-1630
كروم، عبد الغني

الغني كروم.- / عبد  عشقي فهمومي [نص مطبوع] : زجل 
مراكش : مؤسسة آفاق، 2019.- 1 مج. (35 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 22 سم
إق 2018MO5452.- ردمك 978-9920-9660-1-6

الزجل - - المغرب

811.095 2019-1631
لبريني، قاسم

شوية مني [نص مطبوع] : شعر دارج / قاسم لبريني.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (الرباط : مطبعة ياديب) .- 1 مج. (70 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO2235.- ردمك 978-9920-37-561-0

الشعر الدارج

811.095 2019-1632
لطفي، عادل

: الفقيه بن صالح  / عادل لطفي.-  : زجل  فجر [نص مطبوع] 
مؤسسة الموجة الثقافية، 2019.- 1 مج. (84 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان
إق 2019MO2736.- ردمك 978-9920-37-773-7

الزجل العربي

811.095 2019-1633
مستعد، سليمان

حالنا [نص مطبوع] : زجل / سليمان مستعد.- فاس : حلقة الفكر
المغربي، 2019 (مطبعة وراقة بالل).- 1 مج. (277 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2019MO4585.- ردمك 978-9920-9311-4-4

الزجل - - المغرب

811.095 2019-1634
مهداوي، محمد
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لكالم المطروز [نص مطبوع] : زجل / الجمع واإلعداد محمد
مهداوي، سعيد بوطرين.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة
ووراقة بالل) .- 1 مج. (112 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2019MO4648.- ردمك 978-9920-750-21-9
زجل

811.095 2019-1635
ناصري، العربي

عكاز ومنغاز [نص مطبوع] : الديوان الزجلي / العربي ناصري.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (فاس : مكتبة وراقة بالل) .- 1 مج. (98

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2019MO0772.- ردمك 978-9920-9524-5-3

الشعر العربي

811.095 2019-1636
ورطاسي، إبراهيم

لكالم لمرصع [نص مطبوع] : زجل / إبراهيم ورطاسي.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2019 (بركان : نجمة الشرق) .- 1 مج. (82 ص.) :

غالف مزين؛ 20 سم
إق 2019MO1271.- ردمك 978-9954-681-15-2

الشعر العربي - - الزجل - - المغرب

811.095 2019-1637
وهبي، علي

اللسان لحلو [نص مطبوع] : زجل / علي وهبي.- فاس : حلقة
الفكر المغربي، 2019.- 1 مج. (85 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2019MO4458.- ردمك 978-9920-9311-0-6

الشعر العربي

811.6 2019-1638
بالفريج، أحمد (1990-1908)

األدب األندلسي [نص مطبوع] : الجزء األول / أحمد بالفريج،
عبد الجليل خليفة.- ط. 2.- الرباط : منشورات جمعية رباط الفتح
للتنمية المستديمة، 2019 (دار أبي رقراق).- 1 مج. (189 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO4931.- ردمك 978-9920-667-00-5

األدب األندلسي

811.9 2019-1639
آيت بها، الحسين

الدار بها.-  أيت  / لحسن  : شعر  مراثي القمر [نص مطبوع] 
لبيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2019.- 1 مج. (101 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO1548.- ردمك 978-9954-710-43-2

شعر عربي

811.9 2019-1640
أبو يوسف، عبد الرحمان

: تغاريد على مسافات من العشب األخير [نص مطبوع] 
2019 [د.ن.]،   : [د.م.]  يوسف.-  أبو  الرحمان  عبد   / شعر 
(الرشيدية : مطبعة الودغيريون) .- 1 مج. (155 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2019MO0598.- ردمك 978-9920-9654-1-5

الشعر العربي

811.9 2019-1641
أخريف، محسن

األعمال الشعرية الكاملة [نص مطبوع] / محسن أخريف.-
الرباط : وزارة الثقافة والشباب والرياضة، 2019.- 2 مج. (302،

324 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO6356.- ردمك 978-9920-692-09-0

الشعر العربي

811.9 2019-1642

أمين، أنس
[نص بالمغرب  النسائي  الزجل  في  الصوتية  الصورة 
مطبوع] : تجربة ليلى حجامي نموذجا / الدكتور أنس أمين.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2019 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (190

ص.) : غالف مص.؛ 24 سم
إق 2019MO1810.- ردمك 978-9920-37-401-9

شعر

811.9 2019-1643
ابنوزهار، حكيمة

ديوان عيون الصحراء [نص مطبوع] : شعر / حكيمة ابنوزهار.-
مزيّن غالف   : ص.)   109) مج.   1  -.2019 [د.ن.]،   : [د.م.] 

سم  20 باأللوان؛ 
إق 2019MO2281.- ردمك 978-9920-37-584-9

شعر

811.9 2019-1644
ابو حاكمه، ناصر إبراهيم سعيد

إبراهيم قصائد على خد الورد [نص مطبوع] : شعر / ناصر 
سعيد ابو حاكمه.- الدار البيضاء : دار لوتس للنشر الحر، 2019.-

1 مج. (93 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 19 سم
إق 2019MO3017.- ردمك 978-9920-796-30-9

شعر عربي

811.9 2019-1645
ادريسو، سالم أحمد (1960-....)

أحمد / سالم  أسحار   ،2 [نص مطبوع].  المظالت  لم تسعه 
إدريسو.- فاس : محترف الكتابة، 2019 (مطبعة وراقة بالل).- 1

مج. (140 ص.)؛ 21 سم
إق 2019MO2773.- ردمك 978-9954-9813-3-7

الشعر العربي

811.9 2019-1646
األزهر، مينة

غيمة تمنعني من الرقص [نص مطبوع] / مينة األزهر.- [د.م.]
: مينة األزهر، 2019 (الجديدة : [مازكان برنت]) .- 1 مج. (78

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO4232.- ردمك 978-9920-38-344-8

الشعر العربي

811.9 2019-1647
البريسم، قاسم

الصورة الصوتية في شعر السياب [نص مطبوع] / الدكتور
قاسم البريسم.- الدار البيضاء : افريقيا الشرق، 2019.- 1 مج.

(239 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO5734.- ردمك 978-9954-9625-41

الشعر العربي

811.9 2019-1648
البقالي، إلياس

ديوان أوراق مبعثرة [نص مطبوع] : شعر / إلياس البقالي.-
الفنيدق : منشورات جمعية رواد المستقبل للتربية والثقافة، 2019
(تطوان : مطبعة الخليج العربي) .- 1 مج. (66 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 20 سم
إق 2018MO5795.- ردمك 978-9920-9808-0-7

الشعر العربي

811.9 2019-1649
الجعفري، فاتحة

بوح الجراح [نص مطبوع] : ديوان شعري / فاتحة الجعفري.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (ورزازات : مطبعة نيت أمبريسيون) .- 1

مج. (69 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO1212.- ردمك 978-9920-9893-1-2

الشعر العربي
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811.9 2019-1650
الجموسي، عبد القادر (1969-....)

يليه  : والحقل  السياق   : مطبوع]  [نص  المغربي  الهايكو 
مختارات وبيان الهايكو / عبد القادر الجموسي.- [د.م.] : [د.ن.]،

2019.- 1 مج. (155 ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2019MO3460.- ردمك 978-9920-9866-1-8

شعر الهايكو

811.9 2019-1651
الحداد، أسامة

فاصل ونعود [نص مطبوع] : إصدارات مجلة نصوص من خارج
اللغة / أسامة الحداد.- الرباط : شبكة أطياف الثقافية، 2019.- 1

مج. (123 ص.)؛ 21 سم
إق 2019MO5554.- ردمك 978-9920-9304-3-7

الشعر العربي

811.9 2019-1652
الحراق، محمد بن لحسن

ناياتي والقمر [نص مطبوع] : شعر / محمد بن لحسن الحراق.-
طنجة : سليكي أخوين، 2019.- 1 مج. (82 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان
إق 2019MO3829.- ردمك 978-9920-625-12-8

الشعر العربي

811.9 2019-1653
الحمداني، البرهان حيدر

حيدر البرهان   / شعر   : مطبوع]  [نص  اآلخرة  من  العائد 
الحمداني.- الرباط : دار أبي رقراق، 2019.- 1 مج. (87 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO4341.- ردمك 978-9920-38-390-5

الشعر العربي

811.9 2019-1654
الحميدي، العربي

دموع الكرز [نص مطبوع] : مجموعة قصائد / العربي الحميدي.-
مزيّن غالف   : ص.)   165) مج.   1  -.2019 [د.ن.]،   : [د.م.] 

سم  21 باأللوان؛ 
إق 2018MO5524.- ردمك 978-9920-36-789-9

قصائد عربية

811.9 2019-1655
الحميدي، العربي

[الدار الحميدي.-  العربي   / : شعر  [نص مطبوع]  في صمت 
البيضاء] : غاليري األدب، 2019 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1

مج. (121 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO0330.- ردمك 978-9920-37-016-5

الشعر العربي

811.9 2019-1656
الدغوغي، عبد الله

على ضفاف العشق ودعت القمر [نص مطبوع] : شعر / عبد
الله الدغوغي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (113 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO6183.- ردمك 978-9920-38-944-0

811.9 2019-1657
الروماني، أحمد فرج

قد تصدق الكأس [نص مطبوع] : شعر / أحمد فرج الروماني.-
طنجة : جمعية "منتدى الفكر والثقافة واإلبداع"، 2019.- 1 مج.

(159 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO5296.- ردمك 978-9920-9375-0-4

شعر

811.9 2019-1658
الريسوني، أحمد هاشم (1961-....)

هذا البيت [نص مطبوع] : شعر / أحمد هاشم الريسوني.- طنجة
: دار الفاصلة للنشر، 2019.- 1 مج. (101 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO5444.- ردمك 978-9920-701-08-2

الشعر العربي

811.9 2019-1659
الزوان، عبد المجيد

المجيد عبد   / : شعر  [نص مطبوع]  الجاللة  يا صاحبة  أمي 
الزوان.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1

مج. (138 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO5774.- ردمك 978-9920-38-831-3

الشعر العربي

811.9 2019-1660
الزيدوحي، حامد

عندما يسطع القمر [نص مطبوع] : شعر / حامد الزيدوحي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .-

1 مج. (118 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO0532.- ردمك 978-9920-9860-0-7

الشعر العربي

811.9 2019-1661
السليماني الغراس، لطيفة

السليماني لطيفة   / : شعر  مطبوع]  [نص  الحروف  بين  أنا 
الغراس؛ تقديم منار حسن فتح الباب.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019
(فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (137 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 22 سم
إق 2019MO6213.- ردمك 978-9920-38-956-3

الشعر العربي

811.9 2019-1662
الشاعر، حامد

لواعج المحبة [نص مطبوع] : ديوان شعري / حامد الشاعر.-
[طنجة] : [سليكي أخوين]، 2019.- 1 مج. (186 ص.) : غالف

مص.؛ 21 سم
إق 2019MO1612.- ردمك 978-9920-720-79-3

شعر

811.9 2019-1663
الصادق، محمد نجيب

: [د.م.]  الصادق.-  نجيب  / محمد  : شعر  [نص مطبوع]  أيوب 
[د.ن.]، 2019 (قلعة السراغنة : وردي استثمار) .- 1 مج. (104

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO3843.- ردمك 978-9920-38-237-3

الشعر العربي

811.9 2019-1664
الصكر، حاتم

الثمرة المحرمة [نص مطبوع] : مقدمات نظرية وتطبيقات في
Forbidden  fruit  :  theorical  = النثر  قصيدة  قراءة 
introductions and applications to the reading of the
prose poem / د. حاتم الصكر.- الرباط : شبكة أطياف الثقافية،

2019.- 1 مج. (200 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO0075.- ردمك 978-9920-36-946-6

الشعر العربي - - نقد

811.9 2019-1665
الطاوسي، سعاد

المقعد الخلفي للجنة [نص مطبوع] : شعر / سعاد الطاوسي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الدار البيضاء : إفريقيا الشرق) .- 1 مج.

(71 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO2393.- ردمك 978-9920-9992-0-5

شعر
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811.9 2019-1666
الطاوسي، سعاد

محراب الصمت [نص مطبوع] : شعر / سعاد الطاوسي.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2019 (الدار البيضاء : مطبعة صبري) .- 1 مج. (72

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO1743.- ردمك 978-9920-35-522-3

شعر

811.9 2019-1667
الطيبي، العربي

المسافر [نص مطبوع] : شعر / الطيبي العربي.- الدار البيضاء :
جامعة المبدعين المغاربة، 2019 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1

مج. (100 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO1167.- ردمك 978-9954-710-42-5

الشعر العربي

811.9 2019-1668
الغندوري، نعيمة

الغندوري.- نعيمة   / ألوان شعرية   : طراخال 2 [نص مطبوع] 
الفنيدق : جمعية رواد المستقبل للتربية والثقافة، 2019.- 1 مج.

(136 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO6349.- ردمك 978-9920-9808-2-1

الشعر العربي

811.9 2019-1669
الكامح، الحسن

الحسن  / اهتزازات شعرية   : صاعدا ال أرتوي [نص مطبوع] 
الكامح.- مراكش : مؤسسة آفاق للدراسات والنشر واالتصال،

2019.- 1 مج. (160 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO5788.- ردمك 978-9920-756-04-4

شعر - - األدب

811.9 2019-1670
الكرعاني، منجد النور

بأي ذنب أنجبت؟ [نص مطبوع] : ديوان / منجد النور الكرعاني.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الدار البيضاء : مطبعة صناعة الكتاب) .-

1 مج. (80 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17 سم
إق 2019MO4743.- ردمك 978-9920-38-499-5

الشعر العربي

811.9 2019-1671
الكرواني، سعيد ساجد (1959-....)

قبسات من نبضات البحر [نص مطبوع] : شعر / سعيد ساجد
الكرواني.- تازة : منشورات الدفاع الثقافي، 2019.- 1 مج. (142

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO3852.- ردمك 978-9920-36-315-0

األدب العربي - - الشعر الحديث

811.9 2019-1672
الكرواني، سعيد ساجد (1959-....)

لوعة الحرف [نص مطبوع] : شعر / سعيد ساجد الكرواني.- تازا
: منشورات الدفاع الثقافي، 2019 (فاس : مطبعة آنفو برانت) .-

1 مج. (47 ص.)
إق 2019MO1737.- ردمك 978-9920-37-374-6

الشعر العربي

811.9 2019-1673
المتصدق، أحمد

أواراق في الظل [نص مطبوع] / أحمد المتصدق.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج.

(128 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO6334.- ردمك 978-9920-9660-5-4

الشعر العربي

811.9 2019-1674
المتقي، عبد الله (1960-....)

المتقي.- الله  / عبد  ألتفت وأتذكر ... [نص مطبوع] : شعر 
فاس : حلقة الفكر المغربي، 2019 (مطبعة بالل).- 1 مج. (53
ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (منشورات المنتدى العربي

السادس 2019)
إق 2019MO4486.- ردمك 978-9920-9311-2-0

الشعر العربي

811.9 2019-1675
المتوكل، نور الدين

وجع الحروف [نص مطبوع] : شعر / نور الدين المتوكل.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (136 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO2719.- ردمك 978-9920-37-768-3

الشعر العربي

811.9 2019-1676
المساوي، عبد الحميد (1961-....)

المرأة كبرياء الشمس [نص مطبوع] : إبداع بروح الشعر / عبد
الحميد المساوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : مطابع الرباط

نت) .- 1 مج. (79 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO3824.- ردمك 978-9954-760-01-7

الشعر العربي

811.9 2019-1677
الملياني، إدريس

سنيغوروتشكا [نص مطبوع] : عروس الثلج / إدريس الملياني.-
فاس : مقاربات للنشر والصناعات الثقافية، 2019.- 1 مج. (86

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO4463.- ردمك 978-9920-780-69-8

الشعر العربي

811.9 2019-1678
الوزاني الشاهدي، فاطمة

ورد الحيارى [نص مطبوع] / فاطمة الوزاني الشاهدي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة آنفو-برانت) .- 1 مج. (80 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان
إق 2019MO1727.- ردمك 978-9920-37-366-1

شعر

811.9 2019-1679
بركي، حميد

الكرسي، والمواطنة [نص مطبوع] / حميد بركي.- ط. 2.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (قلعة السراغنة : وردي استثمار) .- 1 مج.

(87 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2019MO5505.- ردمك 978-9920-9387-0-9

شعر

811.9 2019-1680
بركي، حميد

: [د.م.]  بركي.-  حميد   / مطبوع]  [نص  يا وطن  أروعك  ما 
[د.ن.]، إق 2019 (قلعة السراغنة : وردي استثمار) .- 1 مج. (83

ص.)
إق 2019MO3552.- ردمك 978-9920-38-132-1

شعر

811.9 2019-1681
بلحاج آية وارهام، أحمد

كفراش يشرب المصباح [نص مطبوع] : عشر رؤيات للشعر
والتصوف / أحمد بلحاج آية وارهام.- فاس : منشورات مقاربات،

2019.- 1 مج. (189 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO5128.- ردمك 978-9920-694-05-6

الشعر - - التصوف - - دراسة

811.9 2019-1682
بلعربي، عائشة (1946-....)
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بلعربي.- / عائشة  : شعر  الكلمات [نص مطبوع]  رقص مع 
الرباط : مرسم، 2019 (دار أبي رقراق).- 1 مج. (78 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم
إق 2019MO0687.- ردمك 978-9954-744-61-1

الشعر العربي

811.9 2019-1683
بلغازي، صالح الدين

: [د.م.]  بلغازي.-  الدين  / صالح  مطبوع]  [نص  مزاج  ديوان 
[د.ن.]، 2019 (الدار البيضاء : [ألفا برينت]) .- 1 مج. (216 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO3632.- ردمك 978-9920-38-172-7

الشعر العربي

811.9 2019-1684
بن الشيخ، ثريا

ويحك من صمت المحراب [نص مطبوع] : ديوان شعري / ثريا
بن الشيخ.- الرباط : دار الوطن، 2019 (سال : المبريمور) .- 1

مج. (276 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2019MO0569.- ردمك 978-9954-648-47-6

ديوان شعري

811.9 2019-1685
بن سلطان، إلهام

عمر بين قوسين [نص مطبوع] : شعر / إلهام بن سلطان.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (95 ص.)؛ 22 سم

إق 2019MO4943.- ردمك 978-9920-9355-0-0
الشعر العربي

811.9 2019-1686
بنرابح، محمد نور

بنرابح.- نور  / محمد  [نص مطبوع]  بنرابح  نور  شعر محمد 
[د.م.] : [د.ن.]، إق 2019 (قلعة السراغنة : وردي استثمار للطبع

والنشر والتوزيع) .- 1 مج. (53 ص.)
إق 2019MO3853.- ردمك 978-9920-38-242-7

شعر

811.9 2019-1687
بنسعيد هاشمي، نجاة

ترانيم قلب [نص مطبوع] : شعر / نجاة بنسعيد هاشمي.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (126 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20

سم
إق 2019MO3872.- ردمك 978-9920-38-254-0

شعر عربي

811.9 2019-1688
بنسعيد هاشمي، نجاة

شهد المعاني [نص مطبوع] : شعر / نجاة بنسعيد هاشمي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (أكادير : مطبعة اإلقتصاد بلوك) .- 1 مج.

(118 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO3873.- ردمك 978-9920-38-255-7

الشعرالعربي

811.9 2019-1689
بنعبو، بدر

: [د.م.]  بنعبو.-  بدر   / ديوان شعر   : مطبوع]  [نص  برشمان 
[د.ن.]، 2019.- 1 مج. (111 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2019MO2578.- ردمك 978-9920-37-697-6

ديوان شعر

811.9 2019-1690
بنعمر، إلهام

صدى الكلمات [نص مطبوع] / إلهام بنعمر.- [د.م.] : [د.ن.]،
2019 (مراكش : المطبعة الوطنية) .- 1 مج. (60 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO1496.- ردمك 978-9920-37-309-8

شعر وخواطر

811.9 2019-1691
بنموح، مصطفى

مصطفيات [نص مطبوع] : قفشات شعرية / مصطفى بنموح.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج.

(62 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO2457.- ردمك 978-9920-37-640-2

الشعر العربي

811.9 2019-1692
بنموسى، وداد (1969-....)

Coeur en liberté : Poésie : = [نص مطبوع] القلب حرا
Prix Gutenberg 2016 : شعر : جائزة كوتانبير 2016 / وداد
للطباعة رقراق  أبي  (دار   2019 مرسم،   : الرباط  بنموسى.- 
باأللوان؛ 23 سم : غالف مزيّن  والنشر).- 1 مج. (103 ص.) 

إق 2018MO4748.- ردمك 978-9954-744-45-1
الشعر العربي

811.9 2019-1693
بورزيكي، رشيدة (1975-....)

/ رشيدة : شعر  أوراق على أبواب الخريف [نص مطبوع] 
بورزيكي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : مكتبة فضل الله) .-

1 مج. (122 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO1682.- ردمك 978-9920-37-350-0

شعر عربي - - ديوان

811.9 2019-1694
بوسريف، صالح

ال أحد سواي [نص مطبوع] : شعر / صالح بوسريف.- فاس :
مقاربات للنشر والصناعات الثقافية، 2019.- 1 مج. (167 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2019MO5745.- ردمك 978-9920-694-09-4

الشعر العربي

811.9 2019-1695
بولهويشات، حسن

بخفة رصاصة [نص مطبوع] : شعر / حسن بولهويشات.- طنجة
مزيّن غالف   : ص.)   115) مج.   1  -.2019 أخوين،  سليكي   :

سم  22 باأللوان؛ 
إق 2019MO6304.- ردمك 978-9920-625-46-3

الشعر العربي

811.9 2019-1696
بومديان، هند

بومديان.- هند   / ديوان شعري   : [نص مطبوع]  الروح  سديم 
.- 1 مج. : [د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة وراقة بالل)  [د.م.] 

باأللوان؛ 21 سم (118 ص.) : غالف مزيّن 
إق 2019MO2875.- ردمك 978-9920-37-846-8

الشعر العربي

811.9 2019-1697
بويمطغن، حمو

أنفاس بقلب سفينة.. [نص مطبوع] : شعر / حمو بويمطغن.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرشيدية : مطبعة الودغيريون) .- 1 مج.

(137 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO5480.- ردمك 978-9920-38-751-4

الشعر العربي

811.9 2019-1698
جابري، عبد الجليل
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الجليل عبد   / شعر   : مطبوع]  [نص  الرحال  تحط  فسيلة 
جابري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الدار البيضاء : مطبعة صناعة

الكتاب) .- 1 مج. (128 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO5803.- ردمك 978-9920-36-866-7

الشعر العربي

811.9 2019-1699
حابرا، حماد

أدبيات من ذهب [نص مطبوع] : نصوص و خواطر ـ شعر وزجل
نيت  : (ورزازات   2019 [د.ن.]،   : [د.م.]  حابرا.-  حماد   /
أمبريسيون) .- 1 مج. (81 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 14 سم

إق 2019MO6302.- ردمك 978-9920-9893-7-4
شعر وزجل

811.9 2019-1700
حسونة، خليل إبراهيم

باقات ورد أوركيدية لها [نص مطبوع] : شعر / خليل إبراهيم
العرب، والمثقفين  واألدباء  الكتاب  : مجلس  حسونة.- مراكش 
2019 (وكالة الرأي العربي).- 1 مج. (148 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO0603.- ردمك 978-9920-9802-9-6

الشعر العربي

811.9 2019-1701
حسوني، حفيظ

الحب نور ونار [نص مطبوع] : شعر / حفيظ حسوني.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (الناظور : مطبعة وراقة القبس) .- 1 مج. (128

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO4061.- ردمك 978-9920-38-295-3

الشعر العربي

811.9 2019-1702
حسيني، الحسين

رسائل مهجورة [نص مطبوع] : شعر / الحسين حسيني.- الدار
البيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2019.- 1 مج. (80 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO1751.- ردمك 978-9954-710-45-6

شعر

811.9 2019-1703
حمدي، ضياء الدين

الدين ضياء   / عامية  شعر   : مطبوع]  [نص  مجهول  عنوان 
حمدي.- ط. 2.- الدار البيضاء : دار لوتس للنشر الحر، 2019.- 1
مج. (131 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم.- (مشروع النشر

الحر؛ 185)
إق 2018MO5968.- ردمك 978-9920-790-80-2

الشعر العربي

811.9 2019-1704
حيدر الحمداني، البرهان

إلى امرأة ما [نص مطبوع] : شعر / البرهان حيدر الحمداني.-
الرباط : دار التوحيدي، 2019.- 1 مج. (101 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO4473.- ردمك 978-9954-660-80-5

شعر عربي

811.9 2019-1705
خليل جبران، جبران

أعمال جبران خليل جبران العربية [نص مطبوع] / جبران
المعرفة والثقافة، 2019.- 1 مج. : دار  الرباط  خليل جبران.- 

(464 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO5822.- ردمك 978-9920-636-18-6

ديوان شعري - - المغرب

811.9 2019-1706

درويش، سامح
Landscape in the = [نص مطبوع] المشهد في الهايكو
Haiku / سامح درويش، عبد الكريم كاصد.- وجدة : منشورات
الموكب األدبي، 2019.- 1 مج. (123 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2019MO4231.- ردمك 978-9920-38-343-1

شعر الهايكو

811.9 2019-1707
رشوقي، محمد

مرثية الغروب [نص مطبوع] / محمد رشوقي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2019 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (168 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO0553.- ردمك 978-9920-37-045-5

الشعر العربي

811.9 2019-1708
زكي البصمجي، سعاد

حافة الغروب [نص مطبوع] : شعر / سعاد زكي البصمجي.-
.- 1 مج. : [د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة وراقة بالل)  [د.م.] 

باأللوان؛ 21 سم (117 ص.) : غالف مزيّن 
إق 2019MO2891.- ردمك 978-9920-37-852-9

الشعر العربي

811.9 2019-1709
شوقي، رشيد

رشيد  / شعر   : مطبوع]  [نص  فنجانها  للسحابة  يقرأ  من 
شوقي؛ لوحة الغالف سعيد موزون.- [طنجة] : الراصد الوطني
للنشر والقراءة، 2019 (مطبعة سليكي أخوين).- 1 مج. (92

: غالف مزين؛ 21 سم ص.) 
إق 2018MO0013.- ردمك 978-9954-668-20-7

شعر عربي

811.9 2019-1710
ضرار، نور الدين

نفحات من الهايكو المغربي [نص مطبوع] : عينات مجهرية
تنسيق الدين ضرار؛  نور   / ونصوص  أسماء   : متعددة  بأصوات 
مصطفى قلوشي وعبد الحق أزهر.- [د.م.] : نادي هايكو موروكو،

2019.- 1 مج. (167 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2019MO4690.- ردمك 978-9920-9338-0-3

شعر الهايكو

811.9 2019-1711
عصمت، رحاب

وإني أشتهي وصال [نص مطبوع] : شعر / رحاب عصمت.-
الدار البيضاء : دار لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج. : غالف

مزيّن باأللوان.- (مشروع النشر الحر؛ 231)
إق 2019MO3636.- ردمك 978-9920-796-45-3

الشعر العربي

811.9 2019-1712
عطيف، محمد

أشعار تشبه الصمت [نص مطبوع] : شعر / محمد عطيف.-
الدار البيضاء : نادي القلم المغربي، 2019 (دار القرويين).- 1 مج.

(78 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO3074.- ردمك 978-9954-9703-2-4

الشعر العربي

811.9 2019-1713
علوش، إدريس (1964-....)

/ شعر   : مطبوع]  [نص  العمر  وأفقها قصيدة  غيمة  هي 
إدريس علوش.- [د.م.] : إديسيون بلوس، 2019 (الدار البيضاء :
مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (64 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2019MO0819.- ردمك 978-9954-699-40-9
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شعر - - األدب العربي

811.9 2019-1714
عمرو، محمد جمال

/ محمد جمال عمرو؛ ماذا لو عندي مصباح؟ [نص مطبوع] 
رسم جميل الوردي.- تمارة : منشورات الحلبي، 2019.- 1 مج.
(104 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 30 سم.- (األعمال الشعرية

الكاملة؛ 1)
إق 2019MO1179.- ردمك 978-9954-731-31-4

الشعر العربي

811.9 2019-1715
فدحي، محمد

قطوف يانعة من فردوس الكلمات [نص مطبوع] : شعر /
محمد فدحي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : مطابع الرباط

نت) .- 1 مج. (109 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO1895.- ردمك 978-9920-37-434-7

شعر عربي

811.9 2019-1716
فزازي، عبد السالم

أبدا لن أعود.. [نص مطبوع] / عبد السالم فزازي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (أكادير : مطبعة المنار) .- 1 مج. (98 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO5092.- ردمك 978-9920-9679-3-8

الشعر العربي

811.9 2019-1717
فزازي، عبد السالم

: [د.م.]  فزازي.-  السالم  عبد   / مطبوع]  [نص  البوح  مدارج 
[د.ن.]، 2019 (أكادير : مطبعة المنار) .- 1 مج. (95 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO3588.- ردمك 978-9920-38-157-4

الشعر العربي

811.9 2019-1718
فودة، يوسف

الرحيل إلى الداخل [نص مطبوع] : شعر / يوسف فودة.- الدار
البيضاء : دار لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج. (65 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 20 سم.- (مشروع النشر الحر؛ 188)
إق 2019MO0199.- ردمك 978-9920-796-10-1

الشعر العربي

811.9 2019-1719
قلوشي، مصطفى (1969-....)

بقليل من الحظ [نص مطبوع] : شعر / مصطفى قلوشي.-
الدار البيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2019.- 1 مج. (90

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO2649.- ردمك 978-9954-710-50-0

شعر

811.9 2019-1720
كعويس، عواطف

ضياع القوافي [نص مطبوع] : شعر / عواطف كعويس.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (149 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO3875.- ردمك 978-9920-38-256-4

الشعر العربي

811.9 2019-1721
كوزاغار، يوسف

كوزاغار.- يوسف   / شعر   : مطبوع]  [نص  ينتهي  ال  الذي 
أوالدتايمة : جمعية الشعلة للتربية والثقافة، 2019.- 1 مج. (92

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO4314.- ردمك 978-9920-625-17-3

شعر

811.9 2019-1722
لبريني، صالح (1970-....)

الزنجي [نص مطبوع] : شعر / صالح لبريني.- فاس : حلقة الفكر
المغربي، 2019.- 1 مج. (79 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم.- (منشورات المنتدى العربي السادس 2019)
إق 2019MO4695.- ردمك 978-9920-9311-5-1

الشعر العربي

811.9 2019-1723
لشخم، يحيى

قبلة عاشق [نص مطبوع] : شعر / يحيى لشخم.- تازة : عبودة
برانت، 2019.- 1 مج. (66 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2019MO3863.- ردمك 978-9920-38-247-2
الشعر العربي

811.9 2019-1724
محقق، نور الدين (1960-....)

عودة طائر الفينيق [نص مطبوع] : شعر / نور الدين محقق.-
[د.م.] : منشورات دفاتر االختالف، 2019 (فاس : مطبعة وراقة
باأللوان؛ 21 سم.- مزيّن  : غالف  (100 ص.)  .- 1 مج.  بالل) 

االختالف، 4659-2028) دفاتر  (منشورات 
إق 2019MO5698.- ردمك 978-9954-9644-2-2

الشعر العربي

811.9 2019-1725
مفدي، أحمد (1945-....)

الوقوف في مرتفعات الصحو [نص مطبوع] / أحمد مفدي.-
مزيّن غالف   : ص.)   258) مج.   1  -.2019 [د.ن.]،   : [د.م.] 

سم  21 باأللوان؛ 
إق 2019MO2886.- ردمك 978-9920-9784-6-0

شعر عربي

811.9 2019-1726
مفدي، أحمد (1945-....)

حدوس ابن عربي [نص مطبوع] : شعر / أحمد مفدي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (228 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم.- (سلسلة ويبقى السؤال)
إق 2019MO4719.- ردمك 978-9920-9784-7-7

الشعر العربي

811.9 2019-1727
مفدي، أحمد (1945-....)

مطايا الوجود [نص مطبوع] : شعر / أحمد مفدي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (190 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم.- (سلسلة ويبقى السؤال)
إق 2019MO4722.- ردمك 978-9920-9784-8-4

الشعر العربي

811.9 2019-1728
مفدي، أحمد (1945-....)

مقامات العاشقين [نص مطبوع] : شعر / أحمد مفدي.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (181 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2019MO2385.- ردمك 978-9920-9784-5-3

شعر عربي

811.9 2019-1729
منصر، نبيل

le livre de = كتاب األعمى [نص مطبوع] : مرثية ـ جدارية
إلى نقلها  منصر؛  نبيل   /  l'aveugle  =  elégie  -  murale
الفرنسية كمال التومي.- الدارالبيضاء : منشورات بيت الشعر في

المغرب، 2019.- 1 مج. (201 ص.)؛ 22 سم
إق 2019MO3469.- ردمك 978-9920-651-00-4
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الشعر العربي

811.9 2019-1730
يرتاوي، السباعي ادريس

المختصر في شعر الحكمة [نص مطبوع] / السباعي ادريس
يرتاوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1

مج. (128 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO3247.- ردمك 978-9920-38-011-9

الشعر العربي

811.9 2019-1731
إعداد  / [نص مطبوع]  أرفاك  الرحمان  ديوان سيدي عبد 
الراضي.- اليزيد  تقديم  بنيدير؛  جامع  الحاتمي،  وتنسيق محمد 
(الرباط : مطبعة للبحث والتوثيق، 2019  أكلو  تيزنيت : مركز 
األمنية) .- 1 مج. (173 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.-

(منشورات مركز أكلو للبحث والتوثيق؛ 14)
إق 2019MO5275.- ردمك 978-9954-9685-4-3

الشعر العربي

811.9 2019-1732
كتاب  / مطبوع]  [نص  فرجي  سميرة  للشاعرة  تكريماً 
جماعي؛ تنسيق عبد الله بنصر العلوي، محمد احميدة.- الرباط؛
والدراسات للثقافة  األكاديمي  المركز  الجراري  النادي   : فاس 
المغاربية والشرق أوسطية والخليجية، 2019.- 1 مج. (628 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO1084.- ردمك 978-9954-731-27-7

الشاعرة سميرة فرجي - - تكريم - - المغرب

811.9 2019-1733
الخطو في ضيق رحابة  أو  اليابان  هايكو  من  نفحات 
المكان [نص مطبوع] : عمل انطولوجي / ترجمة وتقديم نورالدين
ضرار.- الدار البيضاء : [نويا للنشر]، 2019.- 1 مج. (145 ص.)؛

34 سم
إق 2016MO5353.- ردمك 978-9954-0-4281-6

شعر الهايكو

811.9 2019-1734
قناديل الروح [نص مطبوع] : شعر الهايكو / سعيدة الرغيوي.-
تازة : منشورات الدفاع الثقافي، 2019.- 1 مج. (64 ص.)؛ 24

سم
إق 2019MO1782.- ردمك 978-9920-9955-0-4

شعر الهايكو

811.9 2019-1735
: دراسات عاشقا يمضي على ظهر حصان [نص مطبوع] 
/ بوحجر  السالم  عبد  للراحل  الشعرية  التجربة  في  وشهادات 
تنسيق جمال بوطيب، أمينة المريني، إسماعيل عاللي.- فاس :

حلقة الفكر المغربي، 2019.- 1 مج. (173 ص.)
إق 2019MO4699.- ردمك 9789920931182

الشعر العربي

811.9614 2019-1736
اجديعة، مصطفى

حين يعبر السحاب عينيك [نص مطبوع] : شعر / مصطفى
اجديعة.- طنجة : سليكي أخوين، 2019.- 1 مج. (110 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO2717.- ردمك 978-9920-720-98-4

الشعر العربي - - المغرب

811.9614 2019-1737
البخاري، حجي

: [د.م.]  البخاري.-  / حجي  : شعر  غرد جراحا [نص مطبوع] 
: .- 1 مج. (29 ص.)  الطالب)  : مكتبة  [د.ن.]، 2019 (وجدة 

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO1985.- ردمك 978-9920-37-473-6

الشعر العربي - - المغرب

811.9614 2019-1738
الخمداوي، محمد

طوب وحجر [نص مطبوع] : ديوان في الكالم والسالم / محمد
الخمداوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : دار السالم) .- 1

مج. (103 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2019MO2045.- ردمك 978-9920-9974-23

الشعر العربي - - المغرب

811.9614 2019-1739
السبقي، عبد اللطيف

اللطيف عبد   / شعر   : مطبوع]  [نص  األخرى  الضفة  على 
السبقي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (بركان : نجمة الشرق) .- 1

مج. (95 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO2919.- ردمك 978-9920-37-862-8

الشعر العربي - - المغرب

811.9614 2019-1740
السوسي، حسن

لحن الحضور [نص مطبوع] : شعر / حسن السوسي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (204 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO3082.- ردمك 978-9920-625-03-6

الشعر العربي - - المغرب

811.9614 2019-1741
الشاعر، حامد

خلود الهوى العذري [نص مطبوع] : شعر / حامد الشاعر.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (187

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO2744.- ردمك 978-9920-625-00-5

الشعر العربي - - المغرب

811.9614 2019-1742
بوطرفاس، هشام

سماء هامشية [نص مطبوع] : شعر / هشام بوطرفاس.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (122 ص.)

: غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO0552.- ردمك 978-9920-9862-0-5

الشعر العربي - - المغرب

811.9614 2019-1743
عليوي، نزهة

تأمالت [نص مطبوع] : ديوان / نزهة عليوي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2019 (مكناس : مكتبة وراقة مجيد تيزو) .- 1 مج. (42 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO5083.- ردمك 978-9920-36-657-1

الشعر العربي - - المغرب

811.9614 2019-1744
منعم، محمد

سأزرع كلماتي حتى ال تموت [نص مطبوع] / محمد منعم.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : دار السالم) .- 1 مج. (111

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO2494.- ردمك 978-9920-37-565-3

الشعر العربي - - المغرب

811.964 2019-1745
بنيحيى، عبد اللطيف (1953-....)

اللطيف عبد   / تجليات   : مطبوع]  [نص  الياقوت  اشارات 
بنيحيى.- طنجة : منشورات سليكي أخوين، 2019.- 1 مج. (158

ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2018MO5740.- ردمك 978-9920-720-54-0

الشعر العربي - - المغرب
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812 المسرحية العربية

812 2019-1746
إبراهيم، الزهرة (1961-....)

أهازيج إبراهيم الحموي [نص مطبوع] : ثالثة مواويل وسبعة
الهيئة القائمة القصيرة لمسابقة   : للكبار  أنغام : نص مسرحي 
: الزهرة إبراهيم.- [مكناس]  / الزهرة  العربية للمسرح 2014 
إبراهيم، 2019 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (119 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO3531.- ردمك 978-9920-38-122-2

المسرحية العربية

812 2019-1747
إبراهيم، الزهرة (1961-....)

قناديل البر المطفأة [نص مطبوع] : نص مسرحي لألطفال :
القائمة القصيرة لمسابقة الهيئة العربية للمسرح 2014 / الزهرة
(الرباط : مطابع إبراهيم، 2019  الزهرة   : إبراهيم.- [مكناس] 
الرباط نت) .- 1 مج. (72 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2019MO3532.- ردمك 978-9920-38-123-9
المسرحية العربية

812 2019-1748
اشريف، حياة

خيطانا شيطانة [نص مطبوع] : مسرحية / حياة اشريف.- وجدة
: [مختبر الشمال الشرقي]، 2019.- 1 مج. (24 ص.)؛ 21 سم

إق 2019MO0073.- ردمك 978-9920-36-945-9
المسرحية العربية

812 2019-1749
اكويندي، سالم (1948-....)

السياق  : [نص مطبوع]  المغربي  المسرح  المشترك في 
واألنساق / سالم اكويندي.- الرباط : دار التوحيدي، 2019.- 1 مج.

(241 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO0540.- ردمك 978-9954-660-75-1

المسرح المغربي

812 2019-1750
الخطيب، ماجد

غرافيليا [نص مطبوع] : مسرحية / ماجد الخطيب.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (مراكش : كليز برنت) .- 1 مج. (70 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO4487.- ردمك 978-9920-38-447-6

المسرحية العربية

812 2019-1751
الخمداوي، محمد

لصاحبها  / تجريبي  : نص مسرحي  [نص مطبوع]  أبراكادابرا 
محمد الخمداوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : مطبعة دار

السالم) .- 1 مج. (75 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2074.- ردمك 978-9920-9974-4-7

المسرحيات العربية

812 2019-1752
الخمداوي، محمد

المدير األخير [نص مطبوع] : سيرة مهنية في اإلدارة التربوية /
محمد الخمداوي. الجزء األول، محكيات فاعل قيل انتحر ... إنما
شبه لهم.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : مطبعة دار السالم) .-

1 مج. (109 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2048.- ردمك 978-9920-9974-5-4

المسرحية العربية

812 2019-1753
الخمداوي، محمد

المسرح في  تجريب   : سين   : مطبوع]  [نص  السنة  هذيان 
التعليمي حول البيئة والتحول / محمد الخمداوي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2019 (الرباط : دار السالم) .- 1 مج. (113 ص.) : غالف مزين؛

24 سم
إق 2019MO2044.- ردمك 978-9920-9974-1-6

المسرحية العربية - - المغرب

812 2019-1754
الريحاني، يوسف

موت وحياة المسرح [نص مطبوع] / يوسف الريحاني.- تطوان
: منشورات باب الحكمة، 2019 (مطبعة الخليج العربي).- 1 مج.
(180 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم + 1 قرص مدمج.-

(سلسلة هامش)
إق 2016MO4313.- ردمك 978-9954-568-57-6

المسرح

812 2019-1755
الزروالي، عبد الحق

رماد أمجاد وكدت أراه [نص مطبوع] : صخور سوداء : نصان
مسرحيان / عبد الحق الزروالي.- الرباط : دار الوطن، 2019.- 1

مج. (214 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO0759.- ردمك 978-9954-648-48-3 

المسرحيات العربية - - المغرب - - قرن 21

812 2019-1756
السباعي، محمد

محمد  / مسرحي  إصدار   : مطبوع]  [نص  الحروف  مزبلة 
السباعي.- أوالد تايمة : منشورات أنفاس للثقافة والفن، 2019.-

1 مج. (121 ص.)؛ 22 سم
إق 2019MO1981.- ردمك 978-9920-37-470-5

مسرحية

812 2019-1757
السبياع، أحمد

فم الحصن [نص مطبوع] : أو اعرب..دفعه ليموت فعاش : نص
الفدان محترف  جمعية   : تطوان  السبياع.-  أحمد   / مسرحي 
للمسرح، 2019 (مطبعة الخوارزمي).- 1 مج. (71 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO6135.- ردمك 978-9920-9515-1-7

المسرح العربي

812 2019-1758
السبياع، أحمد

السبياع.- أحمد   / : نص مسرحي  [نص مطبوع]  الكحلة  ليام 
[د.م.] : جمعية مسرح المدينة الصغيرة، 2019.- 1 مج. (60 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO6369.- ردمك 978-9920-9422-1-8

نص مسرحي

812 2019-1759
العاقل، أنس

موروكو الند [نص مطبوع] : مسرحية / أنس العاقل.- [د.م.] :
: الفرجة، 2019.- 1 مج. (85 ص.)  الدولي لدراسات  المركز 
غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (المركز الدولي لدراسات الفرجة؛

(60
إق 2019MO5152.- ردمك 978-9954-514-44-3

مسرحية

812 2019-1760
الفايز، حسن

لعبة الشطرندلس [نص مطبوع] : الصحرانج : نص مسرحي /
تأليف حسن الفايز.- [د.م.] : تعاونية التخصص، إق 2019.- 1 مج.

(70 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2019MO1950.- ردمك 978-9920-37-462-0

المسرحية العربية
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812 2019-1761
بحاري، عمر

مسرحية المجدوب [نص مطبوع] : مسرحية / عمر بحاري.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الدار البيضاء : دار توبقال للنشر) .- 1

مج. (40 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO3559.- ردمك 978-9920-38-139-0

مسرحية

812 2019-1762
بنوح، حميد

مسرحية ليلة الرفسة [نص مطبوع] / حميد بنوح.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (سافي كراف).- 1 مج. (138 ص.) : غالف مزين

ملون؛ 21 سم
إق 2019MO0561.- ردمك 978-9920-37-047-9

المسرحية العربية

812 2019-1763
بوسيف، طنان

العارالند [نص مطبوع] : نص مسرحي / بوسيف طنان.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (الرباط : الكرامة) .- 1 مج. (95 ص.)؛ 21 سم

إق 2019MO5895.- ردمك 978-9920-38-853-5
مسرحية

812 2019-1764
بويدي، أحمد

الكنز الثمين [نص مطبوع] : مسرحيات لألطفال / أحمد بويدي.-
فاس : مؤسسة مقاربات للطباعة والنشر، 2019.- 1 مج. (97

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO0143.- ردمك 978-9920-780-37-7

مسرحيات لألطفال

812 2019-1765
خالدي، كمال

/ كمال ثالث جوالت  : مسرحية في  كازابالنكا [نص مطبوع] 
خالدي.- طنجة : المركز الدولي لدراسات الفرجة، 2019.- 1 مج.
(85 ص.)؛ 21 سم.- (منشورات المركز الدولي لدراسات الفرجة؛

(61
إق 2019MO5385.- ردمك 978-9954-514-48-1

مسرحية

812 2019-1766
داستورك، كاي

Allégories 5 = [نص مطبوع] 5 أمثوالت من أجل فاس
الروحية الموسيقى  بمهرجان  قدمت  مسرحيات   :  pour  Fés
(2015 ـ 2019) / كاي داستورك؛ ترجمة نور الدين ضرار.- الدار
البيضاء : ملتقى الطرق، إق 2019.- 1 مج. (981 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2985.- ردمك 978-99920-769-24-2

المسرحية العربية

812 2019-1767
زروال، عبد الله (1964-....)

لبيبة والجدائل الذهبية [نص مطبوع] : مسرحية لألطفال / عبد
أنور مشكوري.- الداخلية  والرسوم  الغالف  لوحة  زروال؛  الله 
[طنجة] : الراصد الوطني للنشر والقراءة، 2019 (مطبعة سليكي

أخوين).- 1 مج. (32 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2018MO0014.- ردمك 978-9954-668-21-4

المسرحية العربية

812 2019-1768
زروال، محسن

تشوبا تشوب [نص مطبوع] : نص مسرحي / محسن زروال.-
القرويين، 2019.- 1 مج. (74 ص.) : غالف مزيّن  : القنيطرة 

باأللوان؛ 20 سم
إق 2019MO1381.- ردمك 978-9920-783-02-6

نص مسرحي

812 2019-1769
زروالي، عبد الحق

الحق زروالي.- / عبد  : نص مسرحي  [نص مطبوع]  بودهوار 
الرباط : دار الوطن، 2019 (سال : مطبعة المبريمور) .- 1 مج.

(83 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO5008.- ردمك 978-9954-648-55-1

نص مسرحي

812 2019-1770
زيطان، محمد

مقال افتتاحي [نص مطبوع] : نص مسرحي / محمد زيطان.-
شفشاون : جمعية مسرح المدينة الصغيرة، 2019.- 1 مج. (116

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO6368.- ردمك 978-9920-9422-0-1

نص مسرحي

812 2019-1771
سيف، محمد

قراءات في المشهد المسرحي المغربي [نص مطبوع] /
محمد سيف.- [طنجة] : المركز الدولي لدراسات الفرجة، 2019.-

1 مج. (183 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO5326.- ردمك 978-9954-514-47-4

المسرح المغربي

812 2019-1772
سيكري، عبد الرحمان

أصمت كي ال أراك [نص مطبوع] : مسرحيتان / عبد الرحمان
سيكري.- الفقيه بن صالح : مؤسسة الموجة الثقافية، 2019.- 1

مج. (42 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO0826.- ردمك 978-9920-9526-5-1

مسرحية

812 2019-1773
طنان، بوسيف

: مطبوع]  [نص  أبي...أخي  شعرية  و  األبطال  اندحار 
مسرحيتان / بوسيف طنان.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط :

الكرامة) .- 1 مج. (78-80 ص.)؛ 21 سم
إق 2019MO5896.- ردمك 978-9920-38-854-2

مسرحية عربية

812 2019-1774
طنان، بوسيف

فريفرة والشيطان ولعنة الكاهن [نص مطبوع] : مسرحيتان
/ بوسيف طنان.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : الكرامة) .- 1

مج. (98 ص.)؛ 21 سم
إق 2019MO5897.- ردمك 978-9920-38-855-9

مسرحية عربية

812 2019-1775
قيسامي، محمد

األسوار [نص مطبوع] : مسرحية / محمد قيسامي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (بركان : مطبعة نجمة الشرق) .- 1 مج. (106 ص.

) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2019MO5960.- ردمك 978-9920-38-881-8

مسرحية

812 2019-1776
لبروزيين، عبيد

المسرح والتراث، الجدل الفكري والتحوالت الكبرى [نص
الموجة : مؤسسة  الفقيه بن صالح  لبروزيين.-  / عبيد  مطبوع] 
الثقافية، 2019.- 1 مج. (62 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2019MO2648.- ردمك 978-9920-37-731-7
المسرح - - التراث - - اآلداب
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812 2019-1777
مديوني، عبد الحفيظ

صانكيشوط [نص مطبوع] : مسرحية / عبد الحفيظ مديوني.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (مطبعة منشورات ديهيا).- 1 مج. (53

ص.)
إق 2019MO0649.- ردمك 978-9920-37-090-5

المسرحية العربية

812 2019-1778
مكوار، الصديق

: البيضاء  الدار  الصديق.-  / مكوار  [نص مطبوع]  عيبنا واحد 
سيكلوراما، 2019 (افيريست باك).- 1 مج. (63 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 18 سم
إق 2019MO4252.- ردمك 978-9920-38-352-3

مسرحية

812 2019-1779
هنوش، عبد الجليل

أصالل وظالل [نص مطبوع] : مسرحية / عبد الجليل هنوش.-
أكادير : دار العرفان، 2019 (مطبعة قرطبة).- 1 مج. (273 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO1181.- ردمك 978-9954-735-76-3

المسرحية العربية

812 2019-1780
يوسفي، حسن

المسرح واألمل [نص مطبوع] : قراءة سعد الله ونوس / حسن
يوسفي.- فاس : مقاربات، 2019.- 1 مج. (136 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO4556.- ردمك 978-9920-780-71-1

المسرح

812.008 2019-1781
أفقير، توفيق

وثنيون يعبدون إلها واحدا [نص مطبوع] : نص مسرحي /
توفيق أفقير.- تطوان : جمعية محترف الفدان للمسرح، 2019
(تطوان : الخوارزمي) .- 1 مج. (105 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2019MO6137.- ردمك 978-9920-9515-3-1

المسرحية العربية

812.008 2019-1782
الضعيف، بوسلهام

/ بوسلهام راس الحانوت [نص مطبوع] : ومسرحيات أخرى 
الضعيف.- طنجة : المركز الدولي لدراسات الفرجة، 2019.- 1
(منشورات 21 سم.-  باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (73 ص.)  مج. 

(57 الفرجة؛  لدراسات  الدولي  المركز 
إق 2019MO5091.- ردمك 978-9954-514-42-9

المسرحية العربية

812.008 2019-1783
العسري، المختار

سعاد العسري،  المختار   / مطبوع]  [نص  مسرحية  نصوص 
الوافي، عبد الرحمان السنوسي.- تطوان : جمعية محترف الفدان
للمسرح، 2019 (تطوان : الخوارزمي) .- 1 مج. (102 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO6136.- ردمك 978-9920-9515-2-4

المسرحية العربية

812.009 2019-1784
األزمي، عطاء الله

ثوابت الكتابة الدرامية بالمغرب ومتغيراتها في بعدها
الحداثي [نص مطبوع] : الطيب الصديقي انموذجا / عطاء الله
األزمي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (سال : شمس بينت) .- 1 مج.

(70 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم

إق 2016MO4783.- ردمك 978-9954-690-21-5
المسرحية العربية - - نقد

812.009 2019-1785
الكغاط، فهد

معجم المسرحيات المغربية [نص مطبوع] : من البداية إلى
العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين / فهد الكغاط.- الدار
البيضاء : دار توبقال، 2019.- 1 مج. (758 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 25 سم.- (المعرفة األدبية)
إق 2018MO4996.- ردمك 978-9954-694-06-0

المسرحيات المغربية - - تاريخ

812.009 2019-1786
بلخيري، أحمد

في التحليل الدراماتورجي [نص مطبوع] / أحمد بلخيري.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : مطبعة الرباط نت) .- 1 مج.

(139 ص.)؛ 24سم.
إق 2019MO1268.- ردمك 978-9920-37-236-7

المسرح العربي

812.009 2019-1787
خطابي، حياة

المنطقة مسرح   : مطبوع]  [نص  المسرحي  العرض  بالغة 
الشرقية من المغرب نموذجا : دراسة / حياة خطابي.- تطوان :
مكتبة سلمى الثقافية، 2019.- 1 مج. (186 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO3826.- ردمك 978-9954-728-43-7

المسرحية العربية - - المغرب - - تاريخ ونقد

812.02 2019-1788
سوسان، محمد سعيد

الحفلة [نص مطبوع] : مسخرة إعالمية / محمد سعيد سوسان.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (77

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO2656.- ردمك 978-9954-9835-7-7

المسرحية اإلعالمية

812.052 2019-1789
ماشتي، محمد

فاتي أريان [نص مطبوع] : مونودراما / محمد ماشتي؛ تقديم
للدراسات آفاق  : مؤسسة  اإلدريسي.- مراكش  الحسن  موالي 
مزيّن غالف   : (119 ص.)  مج.   1  -.2019 واإلتصال،  والنشر 

مسرحية) (نصوص  22 سم.-  باأللوان؛ 
إق 2019MO3358.- ردمك 978-9954-618-46-2

المونودراما - - المسرحية العربية

812.06 2019-1790
الفحل الشرقاوي، كريم

الفحل كريم   / مسرحي  نص   : مطبوع]  [نص  المخابئ  أهل 
الدرامية لألبحاث  نون  مركز  منشورات   : [د.م.]  الشرقاوي.- 
: سليكي (طنجة  الثقافية، 2019  واالستراتيجيات  والمسرحية 

(92 ص.) .- 1 مج.  أخوين) 
إق 2019MO0899.- ردمك 978-9920-37-140-7

المسرحيات العربية - - المغرب

812.06 2019-1791
بنيوب، محمد أمين

حكايا السيرورا [نص مطبوع] : ذاكرة عابر : ممسرح الشارع /
محمد أمين بنيوب.- الرباط : فرقة المسرح المفتوح، 2019.- 1

مج. (78 ص.)؛ 22 سم
إق 2019MO4472.- ردمك 978-9920-38-439-1

المسرحية الشعرية
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813 القصص العربية

813 2019-1792
أبجاو، شيماء

المرأة األخرى [نص مطبوع] : رواية / شيماء أبجاو.- [د.م.] :
الراصد الوطني للنشر والقراءة، 2019 (طنجة : سليكي أخوين)

.- 1 مج. (130 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO0441.- ردمك 978-9954-668-32-0

رواية

813 2019-1793
أخريف، محسن (1979-....)

حلم غفوة [نص مطبوع] : قصص / محسن أخريف.- تطوان :
مكتبة سلمى الثقافية، 2019.- 1 مج. (121 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم.- (مكتبة سلمى الثقافية. إبداعات؛ 99)
إق 2019MO4263.- ردمك 978-9954-728-46-8

القصة العربية

813 2019-1794
أيار، رضوان

لماذا نمت... ذاك المساء [نص مطبوع] : رواية / رضوان أيار.-
بني مالل : دار فالية للطباعة والنشر، 2019 (طنجة : سليكي
أخوين) .- 1 مج. (198 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 18 سم

إق 2019MO2106.- ردمك 978-9954-764-10-7
القصة العربية

813 2019-1795
إمامي، حسن

حسن  / رواية   : مطبوع]  [نص  الالزوردي  العشق  بحيرة 
إمامي.- الدار البيضاء : إيديسيون بلوس، 2019.- 1 مج. (223

ص.)؛ 20 سم
إق 2018MO5798.- ردمك 978-9954-699-33-1

الرواية العربية

813 2019-1796
ادريسي، خديجة

[شمس  : [سال]  ادريسي.-  خديجة   / مطبوع]  [نص  تسابيح 
برينت]، 2019.- 1 مج. (27 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2018MO5988.- ردمك 978-9920-9724-8-2
القصص العربية

813 2019-1797
اسموني، مصطفى

La vie sans fin d'un = [نص مطبوع] حياة لالنهائية لتاجر
commerçant / بقلم مصطفى اسموني؛ سرد لمحمد قندوسي.-
[د.م.] : [مصطفى اسموني]، 2019.- 1 مج. (66-65 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO5343.- ردمك 978-9920-36-754-7

األدب العربي - - قصص قصيرة

813 2019-1798
اكعبوني، محمد

مجاز ولكن... [نص مطبوع] : رواية / محمد اكعبوني.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (175 ص.)؛

22 سم
إق 2019MO3854.- ردمك 978-9920-38-243-4

القصة العربية

813 2019-1799
التباعي، خليد

رباعية ولد الطالب [نص مطبوع] / خليد التباعي. الجزء الرابع،
منارة البحر.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : مطبعة الرباط

نت) .- 1 مج. (111 ص.)؛ 20 سم
إق 2019MO1031.- ردمك 978-9920-37-178-0

الرواية العربية - - المغرب

813 2019-1800
الجرماطي، إدريس

احتفالية التشرد [نص مطبوع] : قصص / إدريس الجرماطي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (83

ص.)؛ 22 سم
إق 2019MO4515.- ردمك 978-9920-625-20-3

القصة العربية

813 2019-1801
الجلولي، رشيد

سنوات قبل الفجر [نص مطبوع] : رواية / رشيد الجلولي.-
الرباط : دار التوحيدي، 2019.- 1 مج. (388 ص.)؛ 20 سم

إق 2019MO0541.- ردمك 978-9954-660-76-8
القصة العربية

813 2019-1802
الريسوني، قطب

/ قطب : شذرات قصصية  مطبوع]  [نص  الغيم  أيها  سالما 
الريسوني.- الدار البيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2019.- 1

مج. (69 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO3320.- ردمك 978-9920-38-029-4

القصة العربية

813 2019-1803
السباعي، إحسان

للمنى غنت ليلى [نص مطبوع] / إحسان السباعي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (273 ص.)

إق 2019MO5020.- ردمك 978-9920-38-582-4
القصة العربية

813 2019-1804
السهلي، عبد الله

شالالت رمادية [نص مطبوع] / عبد الله السهلي.- الرباط : دار
أبي رقراق للطباعة والنشر، 2019.- 1 مج. (169 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2699.- ردمك 978-9920-37-761-4

األدب العربي

813 2019-1805
الصديقي، عبد المجيد (1971-....)

عبد  / مطبوع]  [نص  المغربي  السرد  الواقع في  تمثيل 
المجيد صديقي؛ تقدم محمد الداهي.- الرباط : منشورات فكر،
باأللوان؛ 24 سم.- : غالف مزيّن  2019.- 1 مج. (218 ص.) 

وأبحاث) (دراسات 
إق 2019MO0726.- ردمك 978-9920-9870-0-4

األدب المغربي - - السرد - - نقد

813 2019-1806
الصنهاجي، غادة

البالبل ال تحلق في األعالي [نص مطبوع] : رسائل قصصية /
غادة الصنهاجي.- ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (طنجة : سليكي

أخوين) .- 1 مج. (164 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO5888.- ردمك 978-9920-625-37-1

رسائل قصصية

813 2019-1807
العبدي، عبدالعزيز

طرسانة [نص مطبوع] : رواية / عبدالعزيز العبدي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019.- 1 مج. (235 ص.)؛ 20 سم
إق 2019MO0554.- ردمك 978-9920-37-046-2

الرواية العربية

813 2019-1808
القاسمي، أحمد
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مسروقات السفينة [نص مطبوع] / أحمد القاسمي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (تمارة : [بوبليم كولور]) .- 1 مج. (40 ص.)؛ 21

سم
إق 2019MO5059.- ردمك 978-9920-38-604-3

قصص عربية

813 2019-1809
المسعودي، خديجة

خديجة  / قصص   : مطبوع]  [نص  بحصاة  مقذوف  ماء 
المسعودي.- أوالد تايمة : جمعية الشعلة للتربية والثقافة، 2019

(طنجة : سليكي أخوين)
إق 2019MO4313.- ردمك 978-9920-625-16-6

القصة العربية

813 2019-1810
الملوكي، محمد

محمد  / قصصية  مجموعة   : مطبوع]  [نص  الحافي  العيش 
الملوكي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (تارودانت : مطبعة أيت إيعزة

برانت) .- 1 مج. (119 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2388.- ردمك 978-9920-37-614-3

القصة العربية

813 2019-1811
الناصري، الضاوية

الضاوية  / الضياع  الجزء األول،  اليتيمة [نص مطبوع].  رواية 
الناصري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .-

1 مج. (203 ص.)
إق 2019MO3876.- ردمك 978-9920-38-257-1

القصة العربية

813 2019-1812
الورداشي، محمد

حينما يتنكر الوطن لبنيه [نص مطبوع] : نصوص قصصية /
محمد الورداشي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة وراقة

بالل) .- 1 مج. (101 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 19 سم
إق 2019MO3005.- ردمك 978-9920-37-913-7

األدب العربي

813 2019-1813
برواضي، أمنة

سوانح من كلمات [نص مطبوع] : قصص قصيرة جدا / أمنة
برواضي.- فاس : مقاربات للنشر، 2019.- 1 مج. (87 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO2364.- ردمك 978-9920-780-43-8

قصص قصيرة جدا

813 2019-1814
برواضي، أمنة

منعرجات ضيقة [نص مطبوع] : رواية / أمنة برواضي.- الدار
البيضاء : إديسيون بلوس، 2019.- 1 مج. (231 ص.) : غالف

باأللوان؛ 24 سم مزيّن 
إق 2019MO0941.- ردمك 978-9954-699-46-1

813 2019-1815
باللتا، ماريا

سأبحث لك عن عشيق [نص مطبوع] : رواية / ماريا باللتا.-
الدار البيضاء : دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2019.- 1 مج. (189

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO0700.- ردمك 978-9954-613-84-9

رواية

813 2019-1816
بلوش، خديجة

همسات ليل قصير [نص مطبوع] : نصوص / خديجة بلوش.-
الدار البيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2019.- 1 مج. (86

ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2019MO5482.- ردمك 978-9954-710-76-0

قصص قصيرة

813 2019-1817
بنحيدي، عمر

الخنجر [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / عمر بنحيدي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (144 ص.)

إق 2019MO4712.- ردمك 978-9920-38-491-9
القصة العربية

813 2019-1818
بنمونة، الحسن

صائد الحسنات [نص مطبوع] : رواية / الحسن بنمونة.- [د.م.] :
إديسيون بلوس، 2019 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .-

1 مج. (104 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO0574.- ردمك 978-9954-699-37-9

القصة العربية

813 2019-1819
بنهار، عبد القادر

السي المهدي وأشياء أخرى [نص مطبوع] : مجموعة قصصية
: مطبعة (وجدة  [د.ن.]، 2019   : [د.م.]  بنهار.-  القادر  عبد   /
البصمة الرقمية) .- 1 مج. (72 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2019MO3078.- ردمك 978-9920-9710-3-4

القصة العربية

813 2019-1820
سالوي، عبد السالم

وإذا الدمعة سئلت [نص مطبوع] / األستاذ عبد السالم سالوي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الدار البيضاء : مطبعة النورس زيرار) .-

1 مج. (214 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO1287.- ردمك 978-9920-37-241-1

القصة العربية

813 2019-1821
سليماني، حسن

التائهون في أرض الله [نص مطبوع] : مجموعة قصصية /
حسن سليماني.- فاس : القرويين للنشر والتوزيع، 2019.- 1 مج.

(107 ص.)؛ 21 سم
إق 2019MO0139.- ردمك 978-9920-9601-6-8

القصة العربية

813 2019-1822
سوسان، محمد سعيد

/ محمد سعيد لليافعين  رواية   : [نص مطبوع]  عزيزي نوفل 
سوسان.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة بالل) .- 1 مج.

(82 ص.)؛ 22 سم
إق 2019MO0914.- ردمك 978-9954-9835-6-0

الرواية العربية

813 2019-1823
شبير، محمد

ركض في األحالم [نص مطبوع] : رواية / شبير محمد.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (القنيطرة : وراقة صالح الدين) .- 1 مج. (129

ص.)؛ 22 سم
إق 2019MO1575.- ردمك 978-9920-37-335-7

القصة العربية

813 2019-1824
شقور، رضوان
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= وذكريات  قصص...   : مطبوع]  [نص  السماء  مع  موعد 
/ (Rendez-vous avec le ciel (Histoires... et souvenirs
تأليف د. رضوان شقور.- [د. ن.] : [د.م.]، 2019 (الرباط.- 1 مج.

(273 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO2697.- ردمك 978-9920-37-759-1

الرواية العربية

813 2019-1825
صدوق، نور الدين

السردية العربية وإشكالية التأسيس [نص مطبوع] : رواية /
الثقافة للنشر والتوزيع، البيضاء : دار  صدوق نور الدين.- الدار 

2019.- 1 مج. (199 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO0701.- ردمك 978-9954-613-85-6

رواية

813 2019-1826
عطا الله، فايزة

المسكالين [نص مطبوع] : رواية / فايزة عطا الله.- القاهرة؛
اإلسكندرية ؛الدار البيضاء : لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج.

(216 ص.)؛ 19 سم
إق 2018MO5965.- ردمك 978-9920-790-77-2

الرواية العربية

813 2019-1827
عكيدي، أحمد

أحمد  / قصصية  مجموعة   : مطبوع]  [نص  الذكريات  نجوى 
لعكيدي.- الدارالبيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2019.- 1 مج.

(100 ص.)
إق 2019MO3770.- ردمك 978-9954-710-56-2

القصة العربية

813 2019-1828
قرفادي، سمية

فتافت من مسك وعنير [نص مطبوع] : أضمومة قصصية /
: مطبعة التوحيدي، 2019 (سال  دار   : الرباط  سمية قرفادي.- 
باأللوان؛ 21 سم .- 1 مج. (148 ص.) : غالف مزيّن  القرية) 

إق 2019MO4289.- ردمك 978-9920-659-00-0
قصة عربية

813 2019-1829
كبداني، محمد

المبشر الشهيد [نص مطبوع] / كبداني محمد.- [د.م.] : [د.ن.]،
2019.- 1 مج. (185 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

2019MO4792 إق
القصة

813 2019-1830
كروم، محمد

قصص من قبيلة إمنثاكن [نص مطبوع] / إعداد محمد كروم.-
أوليم، وجمعية  الروداني  ابن سليمان  مبدعي  جمعية   : [د.م.] 

باأللوان؛ 21 سم مزيّن  : غالف  (66 ص.)  مج.   1  -.2019
إق 2019MO5514.- ردمك 978-9920-754-41-5

قصص

813 2019-1831
كريش، محمد

هوامش منسية [نص مطبوع] : قصص قصيرة / محمد كريش.-
فاس : مقاربات، 2019.- 1 مج. (80 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2019MO3660.- ردمك 978-9920-780-61-2

قصص قصيرة

813 2019-1832
مزهار، حسن

: قصص [نص مطبوع]  السراويل وأشياء أخرى  حماقات 
قصيرة / حسن مزهار.- الدار البيضاء : دار الثقافة، 2019.- 1 مج.

(128 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17 سم
إق 2018MO5932.- ردمك 978-9954-613-76-4

قصص قصيرة

813 2019-1833
ملواني، لحسن

فرحة الوجدان في حدائق األلوان [نص مطبوع] : مجموعة
المبدعين جامعة   : الدارالبيضاء  ملواني.-  لحسن   / قصصية 

سم  21 ص.)؛   64) مج.   1  -.2019 المغاربة، 
إق 2019MO4237.- ردمك 978-9954-710-62-3

القصة العربية

813 2019-1834
مرايا وظالل [نص مطبوع] : دراسات نقدية في مجموعة مرايا
الموجة مؤسسة   : صالح  بن  الفقيه  رضواني.-  سعيد  للقاص 
الثقافية، 2019.- 1 مج. (102 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2019MO5673.- ردمك 978-9920-647-04-5

دراسات نقدية - - األدب

813.008 2019-1835
آيت بها، الحسين

النقش على الحجر [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / الحسين
آيت بها.- الدارالبيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2019 (مطبعة

وراقة بالل).- 1 مج. (94 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO3772.- ردمك 978-9954-710-58-6

القصة العربية

813.008 2019-1836
أوباها، حسين (1943-....)

نساء [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / أوباها حسين.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019.- 1 مج. (104 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20

سم
إق 2019MO0437.- ردمك 978-9920-9854-0-6

مجموعة قصصية

813.008 2019-1837
أوتنيل، عادل

هديل الحجر [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / عادل أوتنيل.-
الدار البيضاء : إفريقيا الشرق، 2019.- 1 مج. (103 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO0871.- ردمك 978-9920-740-23-4

القصة العربية

813.008 2019-1838
الجكاني، عبد الله

سمفونية العفاريت [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / عبد
الله الجكاني.- [د.م.] : [دار تسراس]، 2019.- 1 مج. (127 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO2295.- ردمك 978-9920-680-02-8

مجموعة قصصية

813.008 2019-1839
الرميلي، الزهراء

األمير [نص مطبوع] / الزهراء الرميلي.- [الرباط ] : دار األمان،
2019.- 1 مج. (156 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2018MO5759.- ردمك 978-9954-720-61-5
القصة العربية

813.008 2019-1840
الروكي، سفيان
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سفيان  / قصصية  مجموعة   : مطبوع]  [نص  الذاكرة  حطام 
القرويين، 2019  : القنيطرة  الشبة.-  محمد  مراجعة  الروكي؛ 

(156 ص.)؛ 21 سم مج.   1  -. بالل)  وراقة   : (فاس 
إق 2018MO5310.- ردمك 978-9920-783-01-9

القصة العربية

813.008 2019-1841
الصفى، محمد

أجساد تحترق في الشارع [نص مطبوع] : مجموعة قصصية /
محمد الصفى.- الدارالبيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2019
(مطبعة وراقة بالل).- 1 مج. (75 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2019MO3647.- ردمك 978-9954-710-54-8

القصة العربية

813.008 2019-1842
الفاتحي، السعدية

السعدية  / قصصية  مجموعة   : مطبوع]  [نص  باردة  دموع 
الفاتحي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (106 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO3007.- ردمك 978-9920-36-103-3

مجموعة قصصية

813.008 2019-1843
الكبير، خالد

الحافة [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / خالد الكبير.- الدار
لبيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2019.- 1 مج. (149 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO2170.- ردمك 978-9954-710-46-3

قصص عربية

813.008 2019-1844
الماعزي، عزالدين

بورتريهات من هنا واآلن [نص مطبوع] / عزالدين الماعزي.-
خريبكة : مطبعة األنوار الذهبية، 2019.- 1 مج. (112 ص.)

إق 2019MO4404.- ردمك 978-9920-38-416-2
بورتريهات - - قصص

813.008 2019-1845
المرابط، فاطمة الزهراء

أتراك تشرقين غدا..؟ [نص مطبوع] : قصص / فاطمة الزهراء
2019 والقراءة،  للنشر  الوطني  الراصد   : طنجة  المرابط.- 
(سليكي أخوين).- 1 مج. (115 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2019MO4881.- ردمك 978-9954-668-39-9

قصص

813.008 2019-1846
المعرف، ابتهال

ابتهال  / أخرى  قصص   : مطبوع]  [نص  الحياة  إلى  عودة 
2019 والقراءة،  للنشر  الوطني  الراصد   : طنجة  المعرف.- 
(سليكي أخوين).- 1 مج. (35 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2019MO4883.- ردمك 978-9954-668-40-5

قصص

813.008 2019-1847
الموريف، عمر (1983-....)

/ المرجفون في القبيلة [نص مطبوع] : مجموعة قصصية 
عمر الموريف؛ تقديم إدريس الجرماطي.- الدار البيضاء : جامعة
مزيّن غالف   : (90 ص.)  مج.   1  -.2019 المغاربة،  المبدعين 

21 سم باأللوان؛ 
إق 2019MO0858.- ردمك 978-9954-710-40-1

قصص عربية

813.008 2019-1848
الورد، يوسف

يوسف  / أضمومة قصصية   : مطبوع]  [نص  القلوب  ماسحة 
الورد؛ تقديم مصطفى لغتيري.- الدار لبيضاء : جامعة المبدعين
المغاربة، 2019.- 1 مج. (100 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2019MO2349.- ردمك 978-9954-710-49-4

قصص عربية

813.008 2019-1849
برما، حسن

حين تكلم البحر [نص مطبوع] : قصص / حسن برما.- طنجة :
سليكي أخوين، 2019.- 1 مج. (118 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2019MO2050.- ردمك 978-9920-720-85-4

القصة العربية

813.008 2019-1850
حدادي، عبد الغني

حكايات للنسيان [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / عبد الغني
حدادي.- القنيطرة : القرويين، 2019 (فاس : وراقة بالل) .- 1

مج. (91 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO5454.- ردمك 978-9920-9601-4-4

القصة العربية

813.008 2019-1851
عبده، بشرى

أسرار غرفة [نص مطبوع] : محكيات / بشرى عبده.- [د.م.] :
البيضاء : أفريقيا الشرق) .- 1 مج. (95 [د.ن.]، 2019 (الدار 

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2361.- ردمك 978-9920-37-610-5

األدب العربي - - الحكاية

813.008 2019-1852
موزون، سعيد (1982-....)

ابن سينا في المدينة اإللكترونية [نص مطبوع] : مسرحيتان
للفتيان / سعيد موزون.- طنجة : الراصد الوطني للنشر والقراءة،
2019 (سليكي أخوين).- 1 مج. (69 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2019MO4609.- ردمك 978-9954-668-38-2

المسرح

813.008 2019-1853
مشاتل 1 [نص مطبوع] : قصص : جائزة "رشيد شباري" الوطنية
: المرابط.- طنجة  فاطمة  تنسيق   / (دورة 2019)  القصة  في 
الراصد الوطني للنشر والقراءة، 2019 (سليكي أخوين).- 1 مج.

(80 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO4298.- ردمك 978-9954-668-37-5

قصص

813.009 2019-1854
أمجد مجدوب، رشيد (1972-....)

أمجد مجدوب  / تداولية  تأويلية  قراءة   : [نص مطبوع]  السرد 
رشيد.- فاس : مطبعة وراقة بالل، 2019.- 1 مج. (160 ص.) :

غالف مزين؛ 21 سم
إق 2019MO1666.- ردمك 978-9920-9950-0-9

األدب العربي - - السرد - - نقد

813.009 2019-1855
البغوري، محمد (1974-....)

: حوارات في [نص مطبوع]  النقد  شجون األدب وشؤون 
القصة القصيرة جدا بالمغرب / محمد البغوري.- طنجة : سليكي
أخوين، 2019.- 1 مج. (253 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2019MO0323.- ردمك 978-9920-720-66-3
القصة القصيرة - - حوارات - - المغرب
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813.009 2019-1856
العياطي، محمد

جدلية الذات والجماعة في الكتابة اإلبداعية [نص مطبوع] :
دراسة نقدية في التجربة القصصية للمبدع المغربي محمد الشايب
العياطي.- [د.م.] : [إديسيون بلوس]، 2019.- 1 مج. / محمد 

(127 ص.)
إق 2019MO0224.- ردمك 978-9954-699-34-8

الرواية العربية

813.009 2019-1857
المديني، أحمد (1949-....)

السرد بين الكتابة واألهواء [نص مطبوع] : من النظرية إلى
(مطبعة  2019 األمان،  دار   : الرباط  المديني.-  أحمد   / النص 

24 سم (349 ص.)؛  مج.   1 األمنية).- 
إق 2019MO3780.- ردمك 978-9954-723-46-3

السرد العربي - - دراسة نقدية

813.009 2019-1858
الهراز، فاطمة الزهراء

اللغة االنفعالية في الخطاب الروائي [نص مطبوع] : آليات
بناء وتأويل داللة المعنى العاطفي : مقاربة لسانية ـ نصية / فاطمة
(الدار المغربي، 2019  القلم   : البيضاء  الدار  الهراز.-  الزهراء 
مزيّن غالف   : (210 ص.)  مج.   1  -. القرويين)  دار   : البيضاء 
(12 األدبي؛  النقد  في  وأبحات  (دراسات  24 سم.-  باأللوان؛ 

إق 2019MO4915.- ردمك 978-9920-649-04-9
الخطاب الروائي - - تأويل - - نقد

813.009 2019-1859
جدي، عبد الكريم

[نص الروائي  النص  في  التأويلي  والتعاضد  التلقي 
مطبوع] : دراسة نقدية تحليلية / عبد الكريم جدي.- طنجة : دار
الفاصلة للنشر، 2019.- 1 مج. (348ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2019MO0305.- ردمك 978-9920-9851-1-6

النص الروائي - - نقد

813.009 2019-1860
حمودان، الزهرة

المنحى  : مطبوع]  [نص  التاريخ  أكاديمية  في  شهرزاد 
المعرفي والموضوعاتي في كتابة الرواية التاريخية عند الدكتورة
ثريا لهي / الزهرة حمودان.- طنجة : سليكي أخوين، 2019.- 1

مج. (132 ص.) : غالف مص.؛ 24 سم
إق 2019MO3011.- ردمك 978-9920-625-01-2

الرواية التاريخية - - تاريخ ونقد

813.009 2019-1861
دورة زهور كرام (1؛ 2016؛ وجدة)

محكي الذات والتاريخ في الرواية العربية [نص مطبوع] :
أعمال الملتقى العربي األول للرواية العربية, 2016 / كلية اآلداب
أزمي, إدريسي  العرب  اإلنسانية؛ إشراف وتنسيق عز  والعلوم 
بنار؛ تقديم زهور كرام. 1.- [د.م.] : أحمد موسى, عبد العزيز 

[إديسيون بلوس]، 2019.- 1 مج. (110 ص.)
إق 2019MO0903.- ردمك 978-9954-699-42-3

الرواية العربية

813.009 2019-1862
زنيبر، أحمد (1964-....)

العربية القصة  : قراءات في  الغابة الالمرئية [نص مطبوع] 
المعاصرة / أحمد زنيبر.- الرباط : دار التوحيدي، 2019.- 1 مج.

(241 ص.)؛ 20 سم
إق 2018MO2561.- ردمك 978-9954-660-54-6

القصة العربية

813.009 2019-1863
شراك، أحمد (1954-....)

واألحواز السياسة  في   : مطبوع]  [نص  والسياسة  الرواية 
والهوامش / أحمد شراك.- فاس : حلقة الفكر المغربي، 2019.-
باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة : غالف مزيّن  1 مج. (103 ص.) 

المواطنة؛ 1) القراءة 
إق 2019MO4173.- ردمك 978-9954-9611-9-3

الرواية - - السياسة - - نقد

813.009 2019-1864
محقق، نور الدين (1960-....)

الرواية العربية واألفق الكوني [نص مطبوع] : من نجيب
الدين محقق.- نور   / نقدية  دراسة   : برادة  إلى محمد  محفوظ 
[د.م.] : إديسيون بلوس، 2019 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح
الجديدة) .- 1 مج. (151 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2019MO0943.- ردمك 978-9954-699-48-5
األدب العربي - - رواية - - نقد

813.01 2019-1865
اسليماني، زهير

زهير  / قصص   : مطبوع]  [نص  الصباح  لغروبها  يبكي 
اسليماني.- طنجة : الراصد الوطني للنشر والقراءة، 2019.- 1

مج. (80 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO5743.- ردمك 978-9954-668-29-0

قصص - - األدب العربي - - المغرب

813.01 2019-1866
اإلدريسي، كمال

كمال  / سرود   : مطبوع]  [نص  أنا  فرقصتي  يانا..  أما 
اإلدريسي.- ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة وراقة

بالل) .- 1 مج. (101 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2018MO5641.- ردمك 978-9920-36-819-3

القصة العربية

813.01 2019-1867
البقالي، حسن

هو الذي رأى [نص مطبوع] : أقراص قصصية / حسن البقالي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (

108 ص.
إق 2019MO2540.- ردمك 978-9920-37-682-2

القصة القصيرة

813.01 2019-1868
البقمي، ابتسام عبد الله مطر

عطر الزوردي [نص مطبوع] : مجموعة قصص قصيرة جدا /
ابتسام عبد الله مطر البقمي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج.

(80 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO3825.- ردمك 978-9920-38-228-1

قصص قصيرة جدا

813.01 2019-1869
الجرماطي، إدريس

سيمفونية اإلحتراق [نص مطبوع] / إدريس الجرماطي.- طنجة
مزيّن غالف   : ص.)   122) مج.   1  -.2019 أخوين،  سليكي   :

سم  21 باأللوان؛ 
إق 2019MO4516.- ردمك 978-9920-625-21-0

القصة العربية القصيرة

813.01 2019-1870
الحمولي، السعيد

السعيد  / قصصية  نصوص   : مطبوع]  [نص  والخارج  الداخل 
مطبعة  : البيضاء  (الدار   2019 [د.ن.]،   : [د.م.]  الحمولي.- 

سم  19 ص.)؛   101) مج.   1  -. التيسير) 
إق 2019MO0060.- ردمك 978-9920-36-938-1

القصة القصيرة

813.01 2019-1871
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الخليع، محمد ياسين
شظايا الذاكرة [نص مطبوع] : خواطر وقصص / محمد ياسين
الخليع.- طنجة : سليكي أخوين، 2019.- 1 مج. (112 ص.)؛ 21

سم
إق 2019MO4373.- ردمك 978-9920-661-00-3

قصص قصيرة

813.01 2019-1872
الرابطة المغربية للقصة القصيرة جدا

حيوات [نص مطبوع] / الرابطة المغربية للقصة القصيرة جدا.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (73

ص.)؛ 22 سم
إق 2019MO1262.- ردمك 978-9920-37-234-3

قصص قصيرة

813.01 2019-1873
الريحاني، أمين

بقضاء وقدر [نص مطبوع] / أمين الريحاني.- [القنيطرة] : دار
القلم العربي، 2019 (البيضاوي للطباعة).- 1 مج. (55 ص.)؛ 17

سم.- (سلسلة الروائع)
إق 2019MO1096.- ردمك 978-9920-738-29-3

حكايات

813.01 2019-1874
الزعيم، اسمهان

لم يكن وحده في الجب [نص مطبوع] : مجموعة قصصية /
اسمهان الزعيم.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (191 ص.)

إق 2019MO1758.- ردمك 978-9920-37-383-8
القصة العربية

813.01 2019-1875
السلموتي، عبد الحق

كابوتشينو [نص مطبوع] : قصص / عبد الحق السلموتي.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (82 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO5472.- ردمك 978-9920-38-745-3

القصة العربية القصيرة

813.01 2019-1876
السوقايلي، سعيد (1970-....)

بين قصتين [نص مطبوع] / سعيد السوقايلي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2019.- 1 مج. (117 ص.)؛ 21 سم

إق 2019MO5163.- ردمك 978-9920-38-654-8
القصة القصيرة

813.01 2019-1877
الشيري، فاطمة

ظل طيف [نص مطبوع] : قصص قصيرة جدّا / فاطمة الشيري.-
طنجة : سليكي إخوان، 2019.- 1 مج. (115 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2140.- ردمك 978-9920-720-87-8

األدب العربي - - القصة القصيرة - - المغرب

813.01 2019-1878
الصغير، الجياللي

نزهة طريفة مع القصة القصيرة [نص مطبوع] / الجياللي
الصغير.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (981 ص.) : غالف

باأللوان؛ 24 سم مزيّن 
إق 2019MO6189.- ردمك 978-9920-38-949-5

القصة القصيرة

813.01 2019-1879
العربي، زهور

هذيان [نص مطبوع] : مجموعة قصص قصيرة / زهور العربي.-
[د.م.] : مجلة كتابات، 2019 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج.

(61 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO0857.- ردمك 978-9954-9642-9-3

القصة العربية القصيرة

813.01 2019-1880
الغزاوي، سلمى

في غفلة االنتظار [نص مطبوع] : قصص / سلمى الغزاوي.-
[د.م.] : إديسيون بلوس، 2019 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح

الجديدة) .- 1 مج. (71 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO0573.- ردمك 978-9954-699-36-2

القصة العربية القصيرة

813.01 2019-1881
الفرحان، بوعزة

لمن تلك الهواجس؟ [نص مطبوع] : مجموعة قصص قصيرة
جدا / بوعزة الفرحان.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة

وراقة بالل) .- 1 مج. (113 ص.)؛ 21 سم
إق 2019MO4537.- ردمك 978-9920-38-455-1

قصص قصيرة

813.01 2019-1882
القدميري، رشيدة

: Una pregunta nada mas = [نص مطبوع] مجرد سؤال
قصص قصيرة : Cuentos cortos / رشيدة القدميري.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019.- 1 مج. (85-75 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2019MO3662.- ردمك 978-9920-9728-1-9

قصص قصيرة

813.01 2019-1883
المسعودي، بوشعيب

تيه ومتاه... في عالم الطب... [نص مطبوع] : قصة قصيرة /
بوشعيب المسعودي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (94 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO1731.- ردمك 978-9920-37-370-8

األدب العربي

813.01 2019-1884
الواغيش، ادريس

ادريس  / قصصية  مجموعة   : مطبوع]  [نص  السراب  أبواب 
الواغيش.- فاس : مطبعة وراقة بالل، 2019.- 1 مج. (219 ص.)؛

22 سم
إق 2019MO0335.- ردمك 978-9920-37-018-9

قصص قصيرة

813.01 2019-1885
اليشيري، محمد

محمد  / قصصية  مجموعة   : مطبوع]  [نص  المدينة  صاحبة 
اليشيري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1

مج. (160 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO3367.- ردمك 978-9920-625-07-4

القصة العربية - - المغرب

813.01 2019-1886
بنميمون، أحمد

يد من حديد [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / أحمد بنميمون.-
طنجة : سليكي أخوين، 2019.- 1 مج. (112 ص.)

إق 2018MO3032.- ردمك 978-9920-720-10-6
القصة العربية

813.01 2019-1887
بوازكارن، حسن
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يسألونك عن العاهة [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / حسن
بوازكارن.- الدارالبيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2019.- 1

مج. (120 ص.)؛ 22 سم
إق 2019MO4691.- ردمك 978-9954-710-67-8

قصص قصيرة

813.01 2019-1888
بوراص، عبد القادر

مضارب الشقاء [نص مطبوع] : قصص / عبد القادر بوراص.-
[د.م.] : زيري للطباعة والنشر واإلشهار، 2019.- 1 مج. (110

ص.).- (إبداع)
إق 2019MO1133.- ردمك 978-9920-9905-0-9

القصة العربية

813.01 2019-1889
جليل، خيرة

سر يعلمه الرجال [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / خيرة
جليل.- الدار البيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2019.- 1 مج.

(67 ص.)؛ 22 سم
إق 2019MO5267.- ردمك 978-9954-710-74-6

قصص قصيرة

813.01 2019-1890
جيران، عبد الرحيم (1955-....)

رياض الخاسرين [نص مطبوع] : قصص / عبد الرحيم جيران.-
طنجة : دار الفاصلة، 2019.- 1 مج. (119 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO5445.- ردمك 978-9920-701-09-9

القصة العربية القصيرة

813.01 2019-1891
حسني، مبارك

كاتب في باريس [نص مطبوع] : قصص قصيرة ومحكيات /
مبارك حسني.- [د.م.] : [إديسيون بلوس]، 2019.- 1 مج. (119

ص.)
إق 2019MO0942.- ردمك 978-9954-699-47-8

القصة القصيرة

813.01 2019-1892
حمامة، لحسن (1948-....)

لحسن  / قصصية  مجموعة   : مطبوع]  [نص  ينضب  ال  ضرع 
حمامة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : مطبعة الكرامة) .- 1

مج. (95 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO0159.- ردمك 978-9920-36-972-5

القصة العربية القصيرة

813.01 2019-1893
حيدر، إدريس

ذاكرة الرماد [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / إدريس حيدر.-
الرباط : دار التوحيدي، 2019.- 1 مج. (216 ص.)

إق 2018MO2564.- ردمك 978-9954-660-57-7
القصة

813.01 2019-1894
ركاطة، حميد

مطبوع]. [نص  جدا  القصيرة  العربية  القصة  جماليات 
الجزءالثاني / حميد ركاطة.- [الفقيه بن صالح] : مؤسسة الموجة
الثقافية، 2019.- 1 مج. (212 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 19

سم
إق 2019MO2738.- ردمك 978-9920-37-775-1

القصة القصيرة

813.01 2019-1895
رمضان كامل، عيد

هكذا تكلم أبي [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / عيد رمضان
كامل.- الدار البيضاء : دار لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج. (49

ص.)؛ 21 سم
إق 2019MO0428.- ردمك 978-9920-796-11-8

القصة العربية القصيرة

813.01 2019-1896
زيزان، هشام

حلم صغير [نص مطبوع] : محكيات / هشام زيزان.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (109 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO3016.- ردمك 978-9920-37-920-5

القصص العربية القصيرة

813.01 2019-1897
ساورة، عبد الكريم

الكريم / عبد  : مجموعة قصصية  صانع الزمن [نص مطبوع] 
ساورة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (قلعة السراغنة : مطبعة القلعة)

.- 1 مج. (86 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO0832.- ردمك 978-9920-37-111-7

القصة العربية القصيرة

813.01 2019-1898
شرقي، أحمد

/  Univers transparents = [نص مطبوع] عوالم شفافة
أحمد شرقي.- الدار البيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2019
(فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (88 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO2788.- ردمك 978-9954-710-51-7

القصة العربية القصيرة

813.01 2019-1899
شهالوي، عبد اللطيف

من عالم الطفولة [نص مطبوع] : قصص لألطفال والفتيان /
عبد اللطيف شهالوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الجديدة : الجديدة

ربرو) .- 1 مج. (47 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO3889.- ردمك 978-9920-9301-0-9

القصة العربية القصيرة

813.01 2019-1900
شوقي، عماد

أنشوطة المطر [نص مطبوع] : قصص / عماد شوقي.- طنجة :
الراصد الوطني للنشر والقراءة، 2019.- 1 مج. (72 ص.)؛ 21

سم
إق 2018MO5744.- ردمك 978-9954-668-30-6

قصص - - األدب العربي - - المغرب

813.01 2019-1901
عزيز األديمي، إيمان

شذرات مبعثرة [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / إيمان عزيز
األديمي.- الرباط : دار القلم للطباعة والنشر، 2019.- 1 مج. (32

ص.)؛ 22 سم
إق 2019MO4162.- ردمك 978-9920-738-48-4

قصص قصيرة

813.01 2019-1902
كشاف، حسن

حسن  / قصصية  مجموعة   : مطبوع]  [نص  الفراولة  دموع 
كشاف.- [ تارودانت] : دار تسراس، 2019.- 1 مج. (92 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (سلسلة حلم وكتاب؛ 11)
إق 2019MO3095.- ردمك 978-9920-634-01-4

القصص العربية القصيرة

813.01 2019-1903
كشاف، حسن
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غرفة المجانين [نص مطبوع] : مجموعة قصصية : جائزة زهرة
زيراوي لإلبداع الشبابي : الدورة الثانية 2019، جنس القصة /
حسن كشاف.- الدار البيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2019.-

1 مج. (100 ص.)؛ 22 سم
إق 2019MO4725.- ردمك 978-9954-710-68-5

قصص قصيرة

813.01 2019-1904
لغتيري، مصطفى (1965-....)

/ حدثنا القرد، فقال... [نص مطبوع] : قصص قصيرة جدا 
مصطفى لغتيري.- [الدار البيضاء] : غاليري األدب، 2019.- 1 مج.

(187 ص.)
إق 2019MO3027.- ردمك 9789920958684

القصة القصيرة

813.01 2019-1905
مديوني، عبد الحفيظ

الحفيظ / عبد  الصعود إلى الشمس [نص مطبوع] : قصص 
مديوني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (بركان : مطبعة الشرق) .- 1

مج. (83 ص.)؛ 20 سم
إق 2019MO0446.- ردمك 978-9920-37-030-1

القصة القصيرة

813.01 2019-1906
(2؛ 2018؛ فاس، القصيرة جدا  للقصة  ملتقى فاس 

المغرب)
جماليات خطاب العتبات في القصة القصيرة جدا [نص
مطبوع] : نماذج مغربية : أشغال ملتقى فاس للقصة القصيرة
جدا، الدورة الثانية / إشراف علي بنساعود؛ تقديم نور الدين حيمر
السفياني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .-
للتنمية مسارات  جمعية  (منشورات  ص.).-   166) مج.   1

والمواطنة)
إق 2019MO4723.- ردمك 978-9920-38-495-7

القصة العربية القصيرة - - المغرب

813.01 2019-1907
ملح، مصطفى

المصطفى ملح.-  / اللعب مع الزمن [نص مطبوع] : قصص 
للنشر والقراءة، 2019.- 1 مج. (74 الوطني  الراصد   : طنجة 

ص.)
إق 2018MO5584.- ردمك 978-9954-668-28-3 

قصص - - األدب العربي - - المغرب

813.01 2019-1908
منعم، محمد

سيبقى إسمي عقدة لبعض البشر..! [نص مطبوع] / ذ. ج
محمد منعم.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : دار السالم) .- 1

مج. (126 ص.)؛ 21 سم
إق 2019MO4917.- ردمك 978-9920-38-539-8

القصة القصيرة

813.01 2019-1909
مهداوي، محمد

/ محمد : مجموعة قصصية  حين يبكي القمر [نص مطبوع] 
مهداوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1

مج. (86 ص.)
إق 2019MO2785.- ردمك 978-9920-37-801-7

القصة العربية

813.01 2019-1910
نشاطي، أحمد

ذاكرة التراب [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / أحمد نشاطي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (114 ص.)

إق 2019MO2075.- ردمك 978-9920-37-492-7
القصة القصيرة

813.01 2019-1911
وفكوح، عبد الفتاح

الخيط واإلبرة [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / عبد الفتاح
وفكوح.- [د.م.] : [إديسيون بلوس]، 2019.- 1 مج. (95 ص.)

إق 2019MO0906.- ردمك 978-9954-699-45-4
القصة القصيرة

813.01 2019-1912
الكالم المباح [نص مطبوع] / تأليف جماعي؛ إعداد وتنسيق بالل
داوود، حسن الطويل.- الناظور : المركز المتوسطي للدراسات
مزيّن : غالف  (165 ص.)  (األنوار).- 1 مج.  واألبحاث، 2019 

باأللوان؛ 20 سم
إق 2019MO5953.- ردمك 978-9920-9531-0-8

القصة القصيرة

813.01 2019-1913
في ظل الحبر [نص مطبوع] / مجموعة مؤلفين. الجزء األول،
الحر، للنشر  لوتس  دار   : البيضاء  الدار  السابع.-  لوتس  كتاب 

(72 ص.)؛ 21 سم مج.   1  -.2019
إق 2019MO3769.- ردمك 978-9920-796-54-5

القصة العربية القصيرة

813.02 2019-1914
برطال، حسن

أحد عشر كوكبا [نص مطبوع] : قصص قصيرة جدا / حسن
برطال.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1

مج. (109 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2019MO0058.- ردمك 978-9920-36-937-4

القصة العربية القصيرة

813.02 2019-1915
برطال، حسن

الشرقية والغربية [نص مطبوع] : قصص قصيرة جدا / حسن
برطال.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1

مج. (106 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO2267.- ردمك 978-9920-37-574-0

القصة العربية القصيرة

813.02 2019-1916
صابر، أحمد

: مطبعة تازة  أحمد صابر.-   / [نص مطبوع]  ما وراء الستار 
ووراقة الخليل، 2019.- 1 مج. (103 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2019MO3666.- ردمك 978-9920-38-187-1

القصة العربية القصيرة

813.02 2019-1917
ملح، مصطفى

/ الفتيان  : قصص  [نص مطبوع]  القلب  تنمو في  أعشاب 
مصطفى ملح.- طنجة : سليكي أخوين، 2019.- 1 مج. (93 ص.)

إق 2018MO3037.- ردمك 978-9920-720-15-1
األقصوصة العربية

813.03 2019-1918
أخريف، محسن (1979-....)

شراك الهوى [نص مطبوع] : رواية / محسن أخريف.- تطوان :
مكتبة سلمى الثقافية، 2019.- 1 مج. (138 ص.) : غالف مزين؛

21 سم
إق 2013MO2828.- ردمك 9789981291379

الرواية العربية

813.03 2019-1919
أكريج، نسيم

خاتمة األحزان [نص مطبوع] / نسيم أكريج.- [د.م.] : [د.ن.]،
2019 (تطوان : مطبعة تطوان) .- 1 مج. (109 ص.)

إق 2019MO1515.- ردمك 978-9920-37-315-9
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القصة العربية - - الرواية

813.03 2019-1920
أمنصار، زكرياء

شمعة التحرير [نص مطبوع] : رواية / زكرياء أمنصار.- الرباط :
التحرير، جيش  وأعضاء  المقاومين  لقدماء  السامية  المندوبية 

(128 ص.) مج.   1  -.2019
إق 2019MO4224.- ردمك 978-9954-675-93-9

الرواية العربية

813.03 2019-1921
أمنصور، محمد (1963-....)

محمد  / رواية   : مطبوع]  [نص  مارلين مونرو  انتظار  في 
أمنصور.- الدار البيضاء : نشر الفنك، 2019.- 1 مج. (260 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO4304.- ردمك 978-9920-755-18-4

الرواية العربية

813.03 2019-1922
أمهو، زهرة

أم.com [نص مطبوع] : رواية للشباب / زهرة أمهو.- [د.م.] :
زهرة أمهو، 2019 ([ أكادير] : [المنار]) .- 1 مج. (128 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO6296.- ردمك 978-9920-38-976-1

الرواية العربية

813.03 2019-1923
إمامي، حسن

: باب القصبة [نص مطبوع] : رواية / حسن إمامي.- [د.م.] 
[د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (164 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO1406.- ردمك 978-9920-37-284-8

األدب العربي - - الرواية - - المغرب

813.03 2019-1924
إيد الحاج، عبدالوهاب

شاطئ المبكى [نص مطبوع] : رواية / عبدالوهاب إيد الحاج.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (تطوان : الخليج العربي) .- 1 مج. (256

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO2904.- ردمك 978-9920-37-858-1

الرواية العربية

813.03 2019-1925
اتريد، نجيب

صمود...ولكن! [نص مطبوع] : رواية / نجيب اتريد.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (128 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO2657.- ردمك 978-9920-37-735-5

رواية - - األدب العربي

813.03 2019-1926
ازريزي، حسن

حسن  / مطبوع]  [نص  األمل  سفح  عند  أنتظرك  سوف 
ازريزي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (119 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان
إق 2019MO4274.- ردمك 978-9920-38-362-2

الرواية العربية

813.03 2019-1927
األسواني، عالء

نيران صديقة [نص مطبوع] / عالء األسواني.- الدار البيضاء؛
القاهرة : المركز الثقافي العربي دار الشروق، 2019.- 1 مج.

(213 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO4133.- ردمك 978-9920-38-315-8

الرواية العربية

813.03 2019-1928
البقالي، سومية

عند مضارب الكبرياء [نص مطبوع] : رواية / سومية البقالي.-
تارودانت : دار تسراس، 2019.- 1 مج. (104 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO3691.- ردمك 978-9920-634-2-1

الرواية العربية

813.03 2019-1929
الجارم، علي

الفارس الملثم [نص مطبوع] / علي الجارم.- القنيطرة : دار
القلم العربي، 2019 (سال : البيضاوي للطباعة) .- 1 مج. (51

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17 سم.- (سلسلة الروائع)
إق 2019MO1097.- ردمك 978-9920-738-30-9

الرواية العربية

813.03 2019-1930
الحسايني، عبد الله

إنجيل األمازيغ [نص مطبوع] : العهد األخير : رواية / عبد الله
الحسايني.- تطوان : مكتبة سلمى الثقافية، 2019.- 1 مج. (83

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO6096.- ردمك 978-9920-38-919-8

indexation arabe

813.03 2019-1931
الحسناوي، مصطفى

دليل الحائرين [نص مطبوع] : رواية / مصطفى الحسناوي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : مطبعة الرباط نت) .- 1 مج.

(318 ص.)
إق 2019MO0124.- ردمك 978-9920-36-955-8

الرواية العربية

813.03 2019-1932
الحسني، ميمون

سفينة لال ياما [نص مطبوع] : رواية / ميمون الحسني.- [د.م.]
97) مج.   1  -. العربي)  الخليج   : (تطوان  إق 2019  [د.ن.]،   :

إبداعات؛ 92) الثقافية،  (مكتبة سلمى  ص.).- 
إق 2019MO2921.- ردمك 978-9954-728-41-3

رواية

813.03 2019-1933
الحمداوي، عبد الله

الله / عبد  رواية   : عقول راقية.. بالد دانية [نص مطبوع] 
الحمداوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (981 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO0621.- ردمك 978-9920-37-067-7

الرواية العربية

813.03 2019-1934
الحمداوي، عبدالله

الحمداوي.- عبدالله   / رواية   : [نص مطبوع]  مقبرة األحالم 
[د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. : غالف مزيّن باأللوان؛ 28 سم

إق 2019MO4063.- ردمك 978-9920-38-297-7
رواية

813.03 2019-1935
الحمداوي، مصطفى

الكونتيسة [نص مطبوع] : رواية / مصطفى الحمداوي.- طنجة :
الفاصلة للنشر، 2019.- 1 مج. (314 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2019MO4199.- ردمك 978-9920-701-24-2

رواية

813.03 2019-1936
الحمدوشي، عبد االله (1958-....)
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اإلله عبد   / رواية   : مطبوع]  [نص  الكبيرة  الدار  أوالد 
الحمدوشي.- الرباط : دار التوحيدي، 2019.- 1 مج. (271 ص.)

إق 2019MO0537.- ردمك 978-9954-660-72-0
الرواية

813.03 2019-1937
الحمراوي، هشام

انتقام الشر [نص مطبوع] : رواية / هشام الحمراوي.- الدار
البيضاء : دار لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج. (136 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان.- (مشروع النشر الحر؛ 253)
إق 2019MO3886.- ردمك 978-9920-796-47-7

الرواية العربية

813.03 2019-1938
الحور، محمد

دموع الحرية [نص مطبوع] : رواية / محمد الحور.- الرباط :
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، 2019
(القنيطرة : اصصكوم) .- 1 مج. (88 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2019MO4225.- ردمك 978-9954-675-94-6

الرواية العربية

813.03 2019-1939
الخمداوي، محمد

الطابوق...الضامر المستتر [نص مطبوع] : مسلسل روائي
بلغة ثالثة وسطى : بين الدارجة والفصحى / محمد الخمداوي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : دار السالم) .- 1 مج. (248

ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2019MO2043.- ردمك 978-9920-9974-0-9

الرواية العربية - - المغرب

813.03 2019-1940
الخمليشي، كمال

الخمليشي.- / كمال  : رواية  يوميات أندلسية [نص مطبوع] 
طنجة : الفاصلة للنشر، 2019.- 1 مج. (284 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO6163.- ردمك 978-9920-701-38-9

رواية

813.03 2019-1941
الخياطي، خياطي

/ رواية   : مطبوع]  [نص  أبطال  مجد  ذكريات   ... عقابيل 
الخياطي خياطي.- [د.م.] : المنشورات الحديثة، 2019.- 1 مج.

(181 ص.)
إق 2019MO2880.- ردمك 978-9920-630-00-9

الرواية العربية

813.03 2019-1942
الزبيري، محمد العربي

: القنيطرة  الزبيري.-  : رواية / محمد  المخفي [نص مطبوع] 
القرويين للنشر والتوزيع، 2019 (فاس : مطبعة بالل) .- 1 مج.

(295 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO0648.- ردمك 978-9920-9601-8-2

رواية

813.03 2019-1943
الزرزاي، يحيى

الزرزاي.- يحيى   / رواية   : [نص مطبوع]  اليهود  يوم ودعت 
[د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (85 ص.) : غالف مزيّن باأللوان

إق 2019MO1409.- ردمك 978-9954-9449-5-0
الرواية العربية

813.03 2019-1944
السعدي، سعيد

السعدي.- / سعيد  : رواية  قبل الربيع بقليل [نص مطبوع] 
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (القنيطرة : المطبعة السريعة) .- 1 مج.

(211 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO3151.- ردمك 978-9920-37-973-1

الرواية العربية

813.03 2019-1945
السعدي، محمد

غرباوة [نص مطبوع] : رواية / محمد السعدي.- الدار البيضاء :
أمنية لإلبداع والتواصل، 2019.- 1 مج. (425 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم.- (السلسلة اإلبداعية؛ 48)
إق 2018MO4361.- ردمك 978-9954-792-04-9

القصة العربية - - المغرب

813.03 2019-1946
السعيدي، خديجة

أسجال من نهر الحياة [نص مطبوع] : سيرة روائية / خديجة
السعيدي.- تازة : منشورات الدفاع الثقافي، 2019.- 1 مج. (133

ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO3924.- ردمك 978-9920-36-327-3

سيرة روائية

813.03 2019-1947
السميطي، محمد عبد الهادي

الهادي عبد  محمد   / رواية   : مطبوع]  [نص  الكبير  اللقاء 
السميطي.- فاس : مؤسسة نادي الكتاب بالمغرب، 2019.- 1

مج. (401 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO1746.- ردمك 978-9954-730-07-2

القصة العربية - - رواية - - المغرب

813.03 2019-1948
الشربيني، محمد عبد العزيز

بذور الدم [نص مطبوع] : رواية / محمد عبد العزيز الشربيني.-
الدار البيضاء : دار لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج. (171 ص.)

: غالف مزين؛ 19 سم
إق 2019MO3812.- ردمك 978-9920-796-56-9

الرواية العربية

813.03 2019-1949
الشرقاوي، سعيد

حطب الليالي [نص مطبوع] : رواية / سعيد الشرقاوي.- ط. 2.-
الرباط : دار األمان، 2019.- 1 مج. (117 ص.)
إق 2018MO5757.- ردمك 978-9954-720-59-2

الرواية العربية

813.03 2019-1950
الشرقاوي، سعيد

مغارة الغجر [نص مطبوع] : رواية / سعيد الشرقاوي.- الرباط :
دار األمان، 2019.- 1 مج. (162 ص.)

إق 2018MO5758.- ردمك 978-9954-720-60-8
الرواية العربية

813.03 2019-1951
الشعيبي، شذى

اليمني [نص مطبوع] : رواية / شذى الشعيبي.- ط. 2.- الدار
البيضاء : دار لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج. (233 ص.)؛ 21

سم
إق 2019MO0196.- ردمك 978-9920-796-07-1

الرواية العربية

813.03 2019-1952
الصروخ، يوسف

أماسين [نص مطبوع] : رواية / يوسف الصروخ.- طنجة : سليكي
أخوين، 2019.- 1 مج. (153 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم

إق 2019MO3316.- ردمك 978-9920-625-05-0
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الرواية العربية - - المغرب

813.03 2019-1953
الصغير، إدريس (1948-....)

لوحات مكسرة [نص مطبوع] : رواية / ادريس الصغير.- الرباط
: دار التوحيدي، 2019.- 1 مج. (131 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2019MO0539.- ردمك 978-9954-660-74-4

رواية

813.03 2019-1954
الصيباري، أمينة

ليالي تماريت [نص مطبوع] : رواية / أمينة الصيباري.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (186 ص.)

إق 2019MO0237.- ردمك 978-9920-720-63-2
الرواية العربية

813.03 2019-1955
الطاهري، يوسف

يوسف  / رواية   : مطبوع]  [نص  للسجان...  أمي  قالت 
نجمة  : (بركان   2019 الطاهري،  يوسف   : [د.م.]  الطاهري.- 
باأللوان؛ 21 سم الشرق) .- 1 مج. (238 ص.) : غالف مزيّن 

إق 2019MO2740.- ردمك 978-9920-37-777-5
الرواية العربية

813.03 2019-1956
الطود، بهاء الدين (1946-....)

أبو حيان في طنجة [نص مطبوع] : رواية / بهاء الدين الطود.-
: أخوين، 2019.- 1 مج. (198 ص.)  : سليكي  ط. 2.- طنجة 

غالف مص.؛ 21 سم
إق 2019MO2562.- ردمك 978-9920-720-92-2

القصة العربية

813.03 2019-1957
العبدي، عبدالعزيز

: [د.م.]  العبدي.-  العزيز  / عبد  : رواية  الدبابة [نص مطبوع] 
[د.ن.]، 2019 (الدار البيضاء : [تيم برينت]) .- 1 مج. (148 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO4393.- ردمك 978-9920-38-410-0

الرواية العربية

813.03 2019-1958
العمري، راضية

ورود تحترق [نص مطبوع] : رواية / راضية العمري.- الرباط :
منشورات دار األمان، 2019.- 1 مج. (121 ص.)

إق 2018MO5755.- ردمك 978-9954-720-57-8
الرواية العربية

813.03 2019-1959
العمري، نور الدين

رسالة الرسالة ـ1ـ في مقهى الربيع العربي [نص مطبوع]
/ نور الدين العمري.- تطوان : مكتبة سلمى الثقافية، 2019.- 1

مج. (213 ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2019MO5643.- ردمك 978-9954-728-56-7

الرواية العربية

813.03 2019-1960
الغندوري، نعيمة

مكتب إبليس [نص مطبوع] : رواية / نعيمة الغندوري.- [د.م.] :
نعيمة الغندوري، 2019.- 1 مج. (182 ص.)
إق 2019MO4650.- ردمك 9789920384773

الرواية العربية

813.03 2019-1961
الفالح الوزاني، عبد اللطيف

الفالح اللطيف  عبد   / رواية   : [نص مطبوع]  الماضي  أحيينا 
الوزاني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (273 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO2895.- ردمك 978-9920-37-854-3

رواية عربية

813.03 2019-1962
القبيط، نعيمة

مستنسخة [نص مطبوع] : رواية / نعيمة القبيط؛ تقديم سعاد
الوردي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (مراكش : المطبعة والوراقة
الوطنية) .- 1 مج. (106 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم

إق 2019MO4660.- ردمك 978-9920-38-479-7
الرواية العربية

813.03 2019-1963
القرنة، مصطفى

: [د.م.]  القرنة.-  مصطفى   / مطبوع]  [نص  فلسطين  عهد 
منشورات مجلس الكتاب واألدباء المثقفين العرب، 2019.- 1 مج.

(130ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO0436.- ردمك 978-9920-980265

القصة العربية - - رواية

813.03 2019-1964
الكامل، زكرياء

صيد يهودا [نص مطبوع] : رواية / زكرياء الكامل.- ط. 3 مزيدة
ومنقحة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (213 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO1949.- ردمك 978-9920-37-461-3

القصة العربية - - رواية

813.03 2019-1965
الكنبوري، إدريس

: البيضاء  الدار  الكنبوري.-  إدريس   / الكافرون [نص مطبوع] 
إفريقيا الشرق، 2019.- 1 مج. (246 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم

إق 2018MO5718.- ردمك 978-9920-740-08-1
رواية - - أدب عربي

813.03 2019-1966
المددي، حسن

الدار المددي.-  / حسن  رواية   : [نص مطبوع]  اللعب  أوراق 
البيضاء : المركز الثقافي للكتاب، 2019.- 1 مج. (343 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2018MO5043.- ردمك 978-9954-705-53-7

الرواية العربية

813.03 2019-1967
المغراوي، الزهير

/ قصيرة  رواية   : [نص مطبوع]  الحزين  يوميات مالك  من 
الزهير المغراوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : دار السالم)

.- 1 مج. (135 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2019MO3705.- ردمك 978-9920-38-199-4

الرواية العربية

813.03 2019-1968
المكي، فوزي

: [د.م.]  المكي.-  فوزي   / [نص مطبوع]  المجهول  الطريق 
مكتبة سلمى الثقافية، 2019.- 1 مج. (58 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم.- (إبداعات؛ 77)
إق 2019MO0682.- ردمك 978-9954-728-35-2

القصة العربية - - رواية

813.03 2019-1969
المنفلوطي، مصطفى لطفي
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الضحية [نص مطبوع] / مصطفى لطفي المنفلوطي.- القنيطرة :
دار القلم العربي، 2019 (سال : البيضاوي للطباعة) .- 1 مج. (64

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17 سم.- (سلسلة الروائع)
إق 2019MO1094.- ردمك 978-9920-738-27-9

الرواية العربية

813.03 2019-1970
النجار، هاني

نظرية دورة   : مطبوع]  [نص  الرواية  كتابة  فن  احترف 
وتطبيقية / هاني النجار.- الدار البيضاء : دار لوتس للنشر الحر،
باأللوان؛ 20 سم.- : غالف مزيّن  2019.- 1 مج. (132 ص.) 

الحر؛ 225) النشر  (مشروع 
إق 2019MO2833.- ردمك 978-9920-796-28-6

الرواية العربية - - فن الكتابة

813.03 2019-1971
الهاموس، مصطفى

/ مصطفى رواية   : مطبوع]  [نص  الحياة  قيد  أموات على 
2019 المغاربة،  المبدعين  جامعة   : الدارالبيضاء  الهاموس.- 
(مطبعة وراقة بالل).- 1 مج. (100 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2019MO3781.- ردمك 978-9954-710-59-3

القصة العربية

813.03 2019-1972
الوزاني، عبد الجليل

أوراق من ملفات مؤجلة [نص مطبوع] : رواية / عبد الجليل
الوزاني التهامي.- تطوان : مكتبة سلمى الثقافية، 2019.- 1 مج.

(211 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2019MO4268.- ردمك 978-9954-728-49-9

الرواية العربية

813.03 2019-1973
بحراوي، حسن (1953-....)

عودة المرحوم [نص مطبوع] : رواية / حسن بحراوي.- الرباط :
دار أبي رقراق للطباعة والنشر، 2019.- 1 مج. (235 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO5723.- ردمك 978-9920-9372-3-8

رواية عربية

813.03 2019-1974
برادة، محمد (1938-....4$ 070)

رسائل من إمرأة مختفية [نص مطبوع] / محمد برادة.- الدار
البيضاء : دار الفنك للنشر، 2019 (الدار البيضاء : دايركت برنت)

.- 1 مج. (200 ص.) : غالف مزين
إق 2019MO0011.- ردمك 978-9920-755-061

رواية - - أدب عربي

813.03 2019-1975
براكي، فتيحة

: / فتيحة براكي.- وجدة  وصل وهمس [نص مطبوع] : قصة 
مزيّن : غالف  (353 ص.)  مج.   1 الطب، 2019.-  كلية  مكتبة 

باأللوان؛ 20 سم
إق 2019MO4929.- ردمك 978-9920-38-550-3

القصة العربية

813.03 2019-1976
بريك، ليلى

ناقصة عقل [نص مطبوع] : رواية / ليلى بريك.- الرباط : دار
نشر المعرفة، 2019 (الرباط : المعارف الجديدة) .- 1 مج. (94

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO5766.- ردمك 978-9954-691-40-3

الرواية العربية

813.03 2019-1977

بريكي بلقائد، محمد
وجه اآلخر [نص مطبوع] / محمد بريكي بلقايد.- الرباط : دار
األمان، 2019 (مطبعة األمنية).- 1 مج. (278 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 22 سم
إق 2019MO4346.- ردمك 978-9920-645-01-0

الرواية العربية

813.03 2019-1978
بزاز، عبد النبي

: مكناس  بزاز.-  النبي  عبد   / رواية   : [نص مطبوع]  المسبية 
مزيّن غالف   : ص.)   86) مج.   1  -.2019 سجلماسة،  مطبعة 

سم  21 باأللوان؛ 
إق 2019MO0529.- ردمك 978-9920-9859-0-1

الرواية العربية

813.03 2019-1979
بن قسطاني، محمد

بن محمد  / رواية   : [نص مطبوع]  عزف على ساق سنبلة 
قسطاني.- الرباط : منشورات فكر، 2019.- 1 مج. (253 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (نصوص إبداعية)
إق 2019MO0725.- ردمك 978-9954-9574-9-3

القصة العربية - - رواية - - المغرب

813.03 2019-1980
بنتركة، العربي (1945-....)

: بنتركة.- [د.م.]  العربي   / : رواية  أيام غانجو [نص مطبوع] 
[د.ن.]، 2019.- 1 مج. (130 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2019MO4865.- ردمك 978-9920-38-532-9

الرواية العربية

813.03 2019-1981
بنحدوش، عزيز (1967-....)

جزيرة الذكور [نص مطبوع] / عزيز بنحدوش.- الرباط : مرسم،
مزيّن غالف   : (135 ص.)  مج.   1 رقراق).-  أبي  (دار   2019

22 سم باأللوان؛ 
إق 2019MO0318.- ردمك 978-9954-744-59-8

الرواية العربية

813.03 2019-1982
بنموسى، المحجوب

هرهور في بالد النور [نص مطبوع] : رواية للفتيان / المحجوب
بنموسى.- الرباط : دار التوحيدي، 2019.- 1 مج. (108 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO0535.- ردمك 978-9954-660-70-6

الرواية العربية

813.03 2019-1983
بنميمون، أحمد

طرقات منتصف الليل [نص مطبوع] : رواية / أحمد بنميمون.-
[د.م.] : [إديسيون بلوس]، 2019.- 1 مج. (231 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
إق 2019MO0905.- ردمك 978-9954-699-44-7

الرواية العربية

813.03 2019-1984
بوفوس، حسن

: بوفوس.- طنجة  / حسن  : رواية  قمة الجبل [نص مطبوع] 
سليكي أخوين، 2019.- 1 مج. (210 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم

إق 2018MO5681.- ردمك 978-9920-720-51-9
األدب العربي - - الرواية - - المغرب

813.03 2019-1985
بوينيان، المصطفى

الببليوغرافيا الوطنية المغربية 2019

138



192

هذه البالد السعيدة [نص مطبوع] : رواية / المصطفى بوينيان.-
الرباط : مرسم، 2019 (دارأبي رقراق).- 1 مج. (255ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4282.- ردمك 978-9954-744-78-9

الرواية العربية

813.03 2019-1986
تاج الدين، فاطمة الزهراء

الدين.- تاج  الزهراء  فاطمة   / مطبوع]  [نص  المهجر  عاقبة 
الرباط : منشورات الحلبي، 2019.- 1 مج. (145 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان
إق 2019MO5841.- ردمك 978-9954-731-25-3

القصة العربية - - الرواية

813.03 2019-1987
جليد، زينب

/ زينب رواية قصيرة   : [نص مطبوع]  صدفة غيرت حفيدي 
جليد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (تارودانت : أيت يعزة برانت) .- 1

مج. (79 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO5742.- ردمك 978-9920-38-821-4

الرواية العربية

813.03 2019-1988
جنيني، المصطفى

: / المصطفى جنيني.- [د.م.]  : رواية  الشامية [نص مطبوع] 
[د.ن.]، 2019 (الدار البيضاء : مطبعة صناعة الكتاب) .- 1 مج.

(152 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2019MO1134.- ردمك 978-9920-37-204-6

الرواية العربية

813.03 2019-1989
حبيبي، عبد اإلله

اإلله عبد   / رواية   : [نص مطبوع]  المجهول  الجندي  سيرة 
حبيبي.- تطوان : مكتبة سلمى الثقافية، 2019.- 1 مج. (269

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO4267.- ردمك 978-9954-728-48-2

الرواية العربية

813.03 2019-1990
حسناوي، عبد العزيز

ترانيم سجلماسة [نص مطبوع] : رواية / عبد العزيز حسناوي.-
الرباط : دار األمان، 2019 (مطبعة األمنية).- 1 مج. (230 ص.) :

غالف مزيّن؛ 21 سم
إق 2019MO4672.- ردمك 978-9920-688-01-7

الرواية العربية

813.03 2019-1991
حسونة، خليل إبراهيم

إبراهيم حسونة.- خليل   / رواية   : [نص مطبوع]  عرس حمار 
المحمدية : منشورات مجلس الكتاب واألدباء والمثقفين، 2019.-

1 مج. (90 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO0602.- ردمك 978-9920-9802-8-9

القصة العربية - - رواية

813.03 2019-1992
حليم، لطيفة

لحظة بين الحب والسياسة [نص مطبوع] / لطيفة حليم.-
الرباط : منشورات فكر، 2019.- 1 مج. (162 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم.- (نصوص إبداعية)
إق 2019MO0727.- ردمك 978-9920-9870-1-1

الرواية العربية

813.03 2019-1993
حمو عمر، سعاد

: : رواية / سعاد حمو عمر.- [د.م.]  أمل حياة [نص مطبوع] 
[د.ن.]، 2019 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (184 ص.)؛ 21

سم
إق 2019MO0475.- ردمك 978-9920-720-70-0

الرواية العربية

813.03 2019-1994
حموتي، عيسى (1955-....)

سلطة الهشاشة [نص مطبوع] : رواية / عيسى حموتي.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2019 (وجدة : [مطبعة أمياس كوم]) .- 1 مج. (302

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2019MO1873.- ردمك 978-9920-37-428-6

الرواية العربية

813.03 2019-1995
حموتي، عيسى (1955-....)

حموتي.- عيسى   / رواية   : مطبوع]  [نص  الهشاشة  كيمياء 
[تطوان] : مكتبة سلمى الثقافية، 2019.- 1 مج. (261 ص.) :
غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (مكتبة سلمى الثقافية. إبداعات؛

(102
إق 2019MO4933.- ردمك 978-9954-728-53-6

الرواية العربية

813.03 2019-1996
ختار، رشيد

: [د.م.]  ختار.-  / رشيد  رواية   : أنا واآلخرون [نص مطبوع] 
[د.ن.]، 2019 (الدارالبيضاء : مطبعة اإلتحاد) .- 1 مج. (140

باأللوان؛ 21 سم ص.) : غالف مزيّن 
إق 2019MO4326.- ردمك 978-9920-38-381-3

الرواية العربية

813.03 2019-1997
خيدوس، ادريس (1973-....)

همسة البركة [نص مطبوع] / ادريس خيدوس.- [د.م.] : [د.ن.]،
2019.- 1 مج. (43 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2019MO5215.- ردمك 978-9920-38-663-0
رواية

813.03 2019-1998
درقاوي، حنان

حنان  / رواية   : مطبوع]  [نص  الجنة  يدخلن  ال  الراقصات 
درقاوي.- طنجة : دار الفاصلة، 2019.- 1 مج. (473 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO4521.- ردمك 978-9920-701-30-3

رواية

813.03 2019-1999
ربيع، مبارك (1940-....)

بدر زمانه [نص مطبوع] : رواية / مبارك ربيع.- الرباط : دار نشر
المعرفة، 2019.- 1 مج. (248 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2019MO2370.- ردمك 978-9954-691-62-5

الرواية العربية

813.03 2019-2000
رجاء في الله، محمد

قطط الموائد [نص مطبوع] / محمد رجاء في الله. 10.- ط. 3
مزيدة ومنقحة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (981 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
ISBN 2019.- ردمكMO إق

الرواية العربية

813.03 2019-2001
رميج، الزهرة

الببليوغرافيا الوطنية المغربية 2019

139



193

قاعة االنتظار [نص مطبوع] : رواية / الزهرة رميج.- طنجة :
سليكي أخوين، 2019.- 1 مج. (526 ص.)

إق 2019MO0342.- ردمك 978-9920-720-60-1
الرواية العربية

813.03 2019-2002
سعيد، نور الدين

جرح الصغر [نص مطبوع] : رواية / سعيد نور الدين.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (أكادير : مطبعة قرطبة) .- 1 مج. (146 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO2782.- ردمك 978-9920-37-800-0

الرواية العربية

813.03 2019-2003
سمامي، عباس

مريم [نص مطبوع] : رواية / عباس سمامي.- الدار البيضاء :
جامعة المبدعين المغاربة، 2019.- 1 مج. (129 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان
إق 2019MO6235.- ردمك 978-9954-710-79-1

الرواية العربية

813.03 2019-2004
شكري، رضوان

اختر أو أقتلك [نص مطبوع] / رضوان شكري.- [د.م.] : [د.ن.]،
: غالف .- 1 مج. (135ص.)  العربي)  الخليج   : (تطوان   2019

باأللوان؛ 24 سم مزيّن 
إق 2019MO4686.- ردمك 978-9920-9897-4

الرواية العربية

813.03 2019-2005
شكري، رضوان

الجزيرة المجهولة [نص مطبوع] / رضوان شكري.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (مطبعة الخليج العربي : تطوان) .- 1 مج. (118

ص.)
إق 2019MO1016.- ردمك 978-9920-9897-1-8

رواية

813.03 2019-2006
شكري، رضوان

الجزيرة المجهولة 2 : نهاية البشرية [نص مطبوع] / رضوان
شكري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (مطبعة الخليج العربي : تطوان)

.- 1 مج. (129 ص.)
إق 2019MO1015.- ردمك 978-9920-9897-0-1

رواية

813.03 2019-2007
شكري، رضوان

الحياة في ريفانا [نص مطبوع] / رضوان شكري.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019.- 1 مج. (191 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2019MO1679.- ردمك 978-9920-9897-2-5

القصة العربية - - رواية

813.03 2019-2008
شكري، رضوان

السفر عبر النوم [نص مطبوع] / رضوان شكري.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019.- 1 مج. (121 ص.) : غالف مزيّن باأللوان

إق 2019MO4678.- ردمك 978-9920-9897-3-2
الرواية العربية

813.03 2019-2009
عباس، هشام عبد المنعم عبد الحميد

معك دائما [نص مطبوع] : رواية / هشام عبد المنعم عبد الحميد
عباس.- الدار البيضاء : دار لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج.

(132 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم

إق 2018MO5966.- ردمك 978-9920-790-78-9
رواية عربية

813.03 2019-2010
عباسي، عبد الكريم

رياح المتوسط [نص مطبوع] : رواية / عبد الكريم عباسي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج.

(397 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO1595.- ردمك 978-9920-37-337-1

الرواية العربية

813.03 2019-2011
عبقاوي، نور الدين

الدين نور   / روائية  سيرة   : مطبوع]  [نص  الصمت  أجراس 
عبقاوي.- فاس : مؤسسة مقاربات للطباعة والنشر، 2019.- 1

مج. (63 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO0064.- ردمك 978-9920-780-36-0

سيرة روائية

813.03 2019-2012
عدوش، سعاد

/ سعاد عدوش.- [نص مطبوع]  الذكريات  أوراق من زمن 
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (المطبعة الجديدة روبرو).- 1 مج. (201

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO2362.- ردمك 978-9920-37-611-2

القصة العربية - - الرواية

813.03 2019-2013
عرفاوي، عبد الرحيم

الرحيم عبد   / مطبوع]  [نص  مهاجر  مسار  في  محطات 
عرفاوي.- الرباط : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. ( 275 ص.)؛ 24 سم

إق 2019MO2828.- ردمك 978-9920-37-833-8
السيرة الذاتية

813.03 2019-2014
عشا، عماد

سأنساك [نص مطبوع] : رواية / عماد عشا.- [د.م.] : [د.ن.]،
2019 (مطبعة بيام).- 1 مج. (172 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم

إق 2019MO0887.- ردمك 978-9920-37-134-6
الرواية العربية

813.03 2019-2015
عشا، عماد

لست عالمي [نص مطبوع] : (رواية) / عماد عشا.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (بني مالل : مطبعة عين اسردون) .- 1 مج. (122

ص.)
إق 2019MO6335.- ردمك 978-9920-38-981-5

الرواية العربية

813.03 2019-2016
عطاف، محمد

أرقام دالة [نص مطبوع] : [رواية] / محمد عطاف.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (الرباط : مطبعة الكرامة) .- 1 مج. (131 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم
إق 2019MO0296.- ردمك 978-9920-37-000-4

الرواية العربية

813.03 2019-2017
عفيف، سعيدة

موال أطلسي [نص مطبوع] : رواية / سعيدة عفيف.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (مراكش : مطبعة مراكش) .- 1 مج. (179 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO0228.- ردمك 978-9920-36-987-9

الرواية العربية

813.03 2019-2018
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عنفوف، محمد
سناء والكناريان [نص مطبوع] : رواية نثر شعرية مصورة : في
أدب األطفال / محمد عنفوف.- الدارالبيضاء : مركز الدراسات
األسرية والبحث في القيم والقانون، 2019.- 1 مج. (151 ص.) :
غالف ملون؛ 21 سم.- (سلسلة جائزة اإلبداع الفني واألدبي في

القيم األسرية؛ 1)
إق 2018MO4489.- ردمك 978-9920-9698-1-9

813.03 2019-2019
عنكر، عبد المومن

حبر فاض من مخيلتي [نص مطبوع] / عبد المومن عنكر؛ أيوب
العسولي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 ([الرباط] : [مطبعة الريشة])

.- 1 مج. (91 ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2019MO1360.- ردمك 978-9920-37-269-5

مجموعة قصصية

813.03 2019-2020
عيسى، رانيا

غشاء حضارة [نص مطبوع] : رواية / رانيا عيسى.- الدار البيضاء
: دار لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج. (88 ص.)؛ 22 سم

إق 2019MO0429.- ردمك 978-9920-796-12-5
الرواية العربية

813.03 2019-2021
فندو، عبد النبي

النبي / عبد  : رواية  الثانية [نص مطبوع]  حلم في الدرجة 
فندو.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الدار البيضاء : النجاح الجديدة) .-

1 مج. (80 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO3212.- ردمك 978-9954-699-55-3

القصة العربية - - رواية

813.03 2019-2022
فوال، محمد

قابيل مجددا [نص مطبوع] : رواية / محمد فوال.- الدارالبيضاء :
جامعة المبدعين المغاربة، 2019 (مطبعة وراقة بالل).- 1 مج.

(100 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO3717.- ردمك 978-9954-710-55-5

القصة العربية

813.03 2019-2023
كرم، خديجة

تحديتها هكذا ... [نص مطبوع] / خديجة كرم.- [د.م.] : [د.ن.]،
2019 ([مطبعة بلو كوبي]).- 1 مج. (172 ص.)
إق 2019MO1307.- ردمك 978-9920-37-282-4

الرواية العربية

813.03 2019-2024
كروم، محمد

سيدات المدينة [نص مطبوع] : رواية / محمد كروم.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019.- 1 مج. (238 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2019MO4955.- ردمك 978-9920-38-561-9

رواية

813.03 2019-2025
لحلو، مريم

: [د.ن.]، / مريم لحلو.- [د.م.]  طاقية السرد [نص مطبوع] 
2019.- (1 مج.112 ص.)؛ 21 سم

إق 2019MO4947.- ردمك 978-9954-681-21-3
القصص القصيرة

813.03 2019-2026
لغتيري، مصطفى (1965-....)

امرأة تخشى الحب [نص مطبوع] : رواية / مصطفى لغتيري.-
ط. 2.- [د.م.] : منشورات غاليري األدب، 2019 (مطبعة وراقة

بالل).- 1 مج. (106 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2019MO6398.- ردمك 978-9920-39-005-7

الرواية العربية

813.03 2019-2027
لغتيري، مصطفى (1965-....)

ضجيج الرغبة [نص مطبوع] : رواية / مصطفى لغتيري.- الرباط
: دار التوحيدي، 2019.- 1 مج. (133 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2018MO2562.- ردمك 978-9954-660-55-3

الرواية العربية

813.03 2019-2028
محسين، عبد العالي

أحالم عنيدة [نص مطبوع] : رواية / عبد العالي محسين.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (135 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20

سم
إق 2019MO2490.- ردمك 978-9920-37-654-9

رواية

813.03 2019-2029
محمد المالكي، ابراهيم

طلقني أرجوك [نص مطبوع] : رواية : من عاطفة الحب إلى
فلسفة العقل / ابراهيم محمد المالكي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019
(اكادير : مطبعة ايكونومي) .- 1 مج. (214 ص.) : غالف مزين؛

20 سم
إق 2019MO4971.- ردمك 978-9920-38-566-4

الرواية العربية

813.03 2019-2030
مرشيد، فاتحة (1958-....)

الدار فاتحة مرشيد.-   / : رواية  انعتاق الرغبة [نص مطبوع] 
البيضاء؛ بيروت : المركز الثقافي للكتاب، 2019.- 1 مج. (223

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2018MO5044.- ردمك 978-9954-705-54-4

الرواية العربية

813.03 2019-2031
مكي، محمد (1975-....

الدموع األخيرة [نص مطبوع] : رواية / محمد مكي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (213 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO5460.- ردمك 978-9920-38-734-7

الرواية العربية

813.03 2019-2032
ملح، مصطفى

: اكادير  / مصطفى ملح.-  رواية   : [نص مطبوع]  الليل  صياد 
القصبة، 2019.- 1 مج. (200 ص.)؛ 20 سم

إق 2018MO5337.- ردمك 978-9920-9777-0-8
الرواية العربية

813.03 2019-2033
نخال، محمد (1961-....)

/ محمد رواية   : [نص مطبوع]  الكمان  أوتار  تخاريف على 
نخال.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (218 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO0329.- ردمك 978-9920-37-015-8

القصة العربية - - رواية

813.03 2019-2034
نفتاحي، صالح الدين
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لكتاب [نص مطبوع] : جنان الصالحة / صالح الدين نفتاحي. 2.-
مزيّن غالف   : ص.)   139) مج.   1  -.2019 [د.ن.]،   : [د.م.] 

سم  24 باأللوان؛ 
إق 2019MO1926.- ردمك 978-9920-37-442-2

القصة العربية - - رواية

813.03 2019-2035
هرماس، زبيدة

زبيدة  / رواية   : مطبوع]  [نص  الوطن...  هذا  تحرقوا  ال 
هرماس.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : شمس برينت) .- 1

مج. (199 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 30 سم
إق 2019MO2268.- ردمك 978-9920-9896-2-6

الرواية العربية

813.03 2019-2036
واسو، حمو

حادة واإلقطاعي المغبون [نص مطبوع] / حمو واسو.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2019 (الرشيدية : مطبعة الرشيدية كرافيك) .- 1 مج.

(122 ص.)
إق 2019MO2383.- ردمك 978-9920-9991-0-6

القصة العربية

813.03 2019-2037
وافق، محمد

أقدام الريح [نص مطبوع] : رواية / محمد وافق.- الدار البيضاء :
أفريقيا الشرق، 2019.- 1 مج. (151 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2016MO2556.- ردمك 978-9954-670-37-8

األدب العربي

813.03 2019-2038
وافق، محمد

الدار وافق.-  / محمد  رواية   : [نص مطبوع]  الفدان األبيض 
البيضاء : الناشر األطلسي، 2019.- 1 مج. (171 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO5843.- ردمك 978-9920-9696-1-1

األدب العربي

813.03 2019-2039
ولهوا، نسرين

نسرين  / حقيقية  رواية شبه   : [نص مطبوع]  هوس مجهول 
ولهوا.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (مكناس : مكتبة وراقة سجلماسة)

.- 1 مج. (104 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO5228.- ردمك 978-9920-38-667-8

الرواية العربية

813.03 2019-2040
يوسف، إياد

األمير السعيد [نص مطبوع] / إعداد إياد يوسف.- الدار البيضاء :
مزيّن : غالف  (62 ص.)  مج.   1 الجوهرة، 2019.-  منشورات 

الكالم) ينابيع  (سلسلة  باأللوان؛ 17 سم.- 
إق 2018MO5599.- ردمك 978-9920-9780-3-3

الرواية العربية

813.03 2019-2041
يوسف، إياد

الجزيرة المسحورة [نص مطبوع] / إعداد إياد يوسف.- الدار
البيضاء : منشورات الجوهرة، 2019.- 1 مج. (61 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 17 سم.- (سلسلة ينابيع الكالم)
إق 2018MO5600.- ردمك 978-9920-9780-0-2

الرواية العربية

813.03 2019-2042
يوسف، إياد

الدار إياد يوسف.-  الفارس المجهول [نص مطبوع] / إعداد 
البيضاء : منشورات الجوهرة، 2019 (مطبعة النجاح الجديدة).- 1
مج. (63 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17 سم.- (سلسلة ينابيع

الكالم)
إق 2019MO0061.- ردمك 978-9920-36-939-8

الرواية العربية

813.03 2019-2043
يوسف، إياد

طفل من غير أسرة [نص مطبوع] / إعداد إياد يوسف.- الدار
البيضاء : منشورات الجوهرة، 2019.- 1 مج. (63 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 17 سم.- (سلسلة ينابيع الكالم)
إق 2018MO5598.- ردمك 978-9920-9780-2-6

الرواية العربية

813.03 2019-2044
-1961) شعيب ،حليفي....)

ال تنسَ ما تقول [نص مطبوع] : رواية / شعيب حليفي.- ط.
(دار  2019 المغربي،  القلم  منشورات   : البيضاء  الدار   -.2
القرويين).- 1 مج. (176 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2019MO3075.- ردمك 978-9954-9703-3-1
الرواية العربية

813.03 2019-2045
نعام، سعيد (1967-....)

اللوحة األخيرة [نص مطبوع] : رواية / سعيد نعام.- تطوان :
مكتبة سلمى الثقافية، 2019.- 1 مج. (96 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم.- (مكتبة سلمى الثقافية. إبداعات)
إق 2019MO1581.- ردمك 978-9920-9884-2-1

األدب العربي - - الرواية

813.03 2019-2046
ليلة وليلة.- البطة الخائفة [نص مطبوع] : حكايات من ألف 
القنيطرة : دار القلم العربي، 2019 (سال : البيضاوي للطباعة) .-
(سلسلة 17 سم.-  باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (52 ص.)  مج.   1

الروائع)
إق 2019MO1098.- ردمك 978-9920-738-31-6

الحكاية العربية

813.04 2019-2047
بن الشيخ، رضوان أحمد

بن أحمد  رضوان   / قصصية  مجموعة   : مطبوع]  [نص  البكر 
الشيخ.- تماللت : بسمة لخدمات النشر، 2019 (الرباط : مطبعة

الكرامة) .- 1 مج. (126 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO4374.- ردمك 978-9920-38-401-8

القصة العربية القصيرة

813.04 2019-2048
قيسامي، الحسين

جواز سفر الى الجنة [نص مطبوع] : مجموعة قصصية ساخرة
المغاربة، المبدعين  الدارالبيضاء : جامعة  / الحسين قيسامي.- 
مزيّن : غالف  بالل).- 1 مج. (74 ص.)  وراقة  (مطبعة   2019

باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO4220.- ردمك 978-9954-710-61-6

القصة العربية

813.081 2019-2049
أكتاو، الجياللي

الوجه المشرق لقرية علوي [نص مطبوع] : الحاج العربي
أكتاو نموذجا / الجياللي أكتاو.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط :
باأللوان.- : غالف مزيّن  .- 1 مج. (223 ص.)  األمنية)  مطبعة 

المصباح؛ 1) (سلسلة 
إق 2018MO3894.- ردمك 978-9920-36-323-5

األدب العربي - - القصة التاريخية
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813.081 2019-2050
التوفيق، أحمد (1943-....)

أحمد  / تاريخية  رواية   : مطبوع]  [نص  العباس  أبي  جيران 
التوفيق.- الرباط : دار األمان، 2019 (مطبعة األمنية).- 1 مج.

(271 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO5931.- ردمك 978-9920-645-09-06

الرواية التاريخية

813.081 2019-2051
بن الوليد، يحيى (1967-....)

السرد.. اإلعتراف والنسيان [نص مطبوع] : أبحاث في ذاكرة
الوليد.- / يحيى بن  : تحليل نقدي  بالمغرب  االعتقال السياسي 
طنجة : دار الفاصلة، 2019.- 1 مج. (169 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO4519.- ردمك 978-9920-701-29-7

السرد - - الكتابات السجنية - - المغرب

813.082 2019-2052
سالوي، عبد السالم

غاب الكرسي وحضر الذكر والتدبر [نص مطبوع] : حوار
أبكى إبليس / عبد السالم سالوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الدار
البيضاء : م. النورس زيرار) .- 1 مج. (197 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 22 سم
إق 2019MO1008.- ردمك 978-9920-37-172-8

القصة الدينية

813.083 2019-2053
الزهراني، معجب

سيرة الوقت [نص مطبوع] : حياة فرد - حياة جيل / معجب
الزهراني.- الدار البيضاء؛ بيروت : المركز الثقافي للكتاب والنشر
والتوزيع، 2019.- 1 مج. (279 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21,5

سم
إق 2018MO5389.- ردمك 978-9954-705-55-1

القصة العربية

813.083 2019-2054
اليعكوبي، نورالدين (1981-....)

/ نقدية)  ذاتية  : رواية (سيرة  جذور وجسور.. [نص مطبوع] 
نورالدين اليعكوبي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (مكناس : مطبعة
سجلماسة) .- 1 مج. (153 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2019MO0577.- ردمك 978-9920-37-050-9
الرواية العربية

813.083 2019-2055
بروحو، أحمد

سيف ديموقليس [نص مطبوع] / أحمد بروحو.- طنجة : سليكي
أخوين، 2019.- 1 مج. (209 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2019MO4056.- ردمك 978-9920-625-15-9
الرواية اإلنتقادية

813.083 2019-2056
دوالنوي، نيلسيا

سيدة مازاغان [نص مطبوع] / نيلسيا دوالنوي؛ ترجمة بلمخبوت
سعيد؛ مراجعة عبد الفتاح الفاقيد.- الدار البيضاء : إفريقيا الشرق،

2019.- 1 مج. (175 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2016MO0987.- ردمك 978-9954-656-86-0

رواية - - أدب عربي

813.085 2019-2057
خالدي، بثينة

: بيروت  البيضاء؛  الدار  خالدي.-  بثية   / إختبال [نص مطبوع] 
المركز الثقافي، 2019.- 1 مج. (286 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم
إق 2018MO3377.- ردمك 978-9954-705-34-6

رواية

813.087 2019-2058
زويتني، توفيق

شيطان الخليج [نص مطبوع] : قصة بوليسية / توفيق زويتني.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (مكناس : مطبعة سجلماسة) .- 1 مج.

(120 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO0882.- ردمك 978-9920-37-131-5

قصة بوليسية

813.089 2019-2059
أمين، أحمد

حي بن يقظان [نص مطبوع] / أحمد أمين؛ مراجعة لغوية أحمد
شحاتة.- سال : دار سال للكتاب، 2019.- 1 مج. (157 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO1951.- ردمك 978-9920-749-09-1

الرواية الفلسفية

813.089 2019-2060
ابن طفيل

: دار القنيطرة  ابن طفيل.-   / حي بن يقظان [نص مطبوع] 
القلم العربي، 2019 (سال : البيضاوي للطباعة) .- 1 مج. (64

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17 سم.- (سلسلة الروائع)
إق 2019MO1095.- ردمك 978-9920-738-28-6

القصة الفلسفية

813.089 2019-2061
اإلدريسي، كمال

الشهبـة ذيـاب [نص مطبوع] : الشهبة وذيب الكدية : حكاية
زجل. الجزء األول / كمال اإلدريسي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019
(فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (59 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO4531.- ردمك 978-9920-38-453-7

الحكاية العربية - - زجل

813.9 2019-2062
الجباري، محمد (1964-....)

الجباري.- / محمد  رواية   : [نص مطبوع]  بدون ميت  جنازة 
[طنجة] : [سليكي أخوين]، 2019.- 1 مج. (296 ص.) : غالف

مص.؛ 21 سم
إق 2019MO1552.- ردمك 978-9920-720-77-9

رواية

813.9 2019-2063
الطويل، الطاهر

الطويل.- الطاهر   / مطبوع]  [نص  المهمشة  النفس  مرايا 
: الثقافية، 2019.- 1 مج. (133 ص.)  : مكتبة سلمى  تطوان 

غالف مزين؛ 24 سم.- (كتب؛ 151)
إق 2019MO0121.- ردمك 978-9954-728-34-5

دراسة نقدية

813.9 2019-2064
العسري، عمر (1969-....)

أطياف في مرايا القصة [نص مطبوع] : دراسة في أعمال
عبد الحميد الغرباوي / عمر العسري.- طنجة : سليكي أخوين،

2019.- 1 مج. (109 ص.)؛ 21 سم
إق 2019MO0235.- ردمك 978-9920-720-61-8

الرواية العربية - - دراسة ونقد

813.9 2019-2065
الناصر، سعاد (1959-....)

كأنها ظلة [نص مطبوع] : رواية / سعاد الناصر.- تطوان : مكتبة
سلمى الثقافية، 2019 (الخليج العربي).- 1 مج. (217 ص.) :
،87 الثقافية؛  مكتبة سلمى  (إبداعات  21 سم.-  غالف مص.؛ 

(8545-2351
إق 2019MO0876.- ردمك 978-9920-9884-1-4

رواية
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813.9 2019-2066
بوشري، توفيق

دينوغرافيا [نص مطبوع] : قصص قصيرة جدا / توفيق بوشري.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (69

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO1266.- ردمك 978-9954-9745-4-4

قصص قصيرة

813.909 2019-2067
سرديات الخيال االجتماعي [نص مطبوع] / إشراف وتحرير
شعيب حليفي؛ تقديم عبد الفتاح الحجمري.- الدار البيضاء : كلية

اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك، 2019.- 1 مج. (346 ص.)
إق 2019MO0052.- ردمك 978-9920-794-00-8

األدب العربي

813.9109 2019-2068
المنهج والموضوع في السرديات المعاصرة [نص مطبوع] :
كتاب مناقشات أطاريح الدكتوراه : أشغال مهداة إلى األستاذ أحمد
: البيضاء  الدار  حليفي.-  شعيب  وتحرير  إشراف   / اليبوري 
اآلداب كلية  الثقافية  الخطابات  و  السرديات  مختبر  منشورات 
والعلوم اإلنسانية بالدار البيضاء بنمسيك، 2019.- 1 مج. (227

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO0053.- ردمك 978-9920-794-01-5

السرد - - األدب العربي

814 المقاالت العربية والمقامات

814 2019-2069
األمراني، حسن (1949-....)

األمراني.- / حسن  [نص مطبوع]  أنا مشرقك  الغرب،  أيها 
: الثقافية، 2019.- 1 مج. (218 ص.)  : مكتبة سلمى  تطوان 
الثقافية. كتب؛ (مكتبة سلمى  باأللوان؛ 21 سم.-  غالف مزيّن 

(149
إق 2019MO0875.- ردمك 978-9920-9884-0-7

المقاالت العربية

814 2019-2070
المغلشي، ادريس

صرخات من أعماق أقبية منسية [نص مطبوع] : مجموعة
مقاالت / ادريس المغلشي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (المطبعة
والوراقة الوطنية).- 1 مج. (230 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2018MO5657.- ردمك 978-9920-36-829-2

المقاالت العربية

814 2019-2071
الوزاني، حسن

/ الكتاب  أثر  حياة بين الرفوف [نص مطبوع] : مقاالت في 
حسن الوزاني.- طنجة : الفاصلة للنشر، 2019.- 1 مج. (211

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO0705.- ردمك 978-9920-9851-2-3

مقاالت

814 2019-2072
بوزناد، ربيعة

أشياء ضائعة بذاكرة أسفي الرائعة [نص مطبوع] : مقاالت /
ربيعة بوزناد.- الدار البيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2019.- 1

مج. (89 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO1345.- ردمك 978-9920-37-259-6

مقاالت

814 2019-2073

زكي، مصطفى
الدار زكي.-  مصطفى   / مقاالت   : مطبوع]  [نص  تايه  حرف 
البيضاء : دار لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج. (156 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2019MO0074.- ردمك 978-9920-790-93-2

مقاالت

814.008 2019-2074
ولد آدب، أدي

األدب في  صغيرة  أطروحات   : مطبوع]  [نص  رؤياي  تأويل 
والثقافة / أدي ولد آدب.- مراكش : مؤسسة آفاق، 2019.- 1 مج.

(384 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO2175.- ردمك 978-9920-756-11-2

مقاالت

816 الرسائل العربية

816 2019-2075
بنت الجبل، ليلى

سنابل العشق في رسائل الحلم [نص مطبوع] : رسائل /
ليلى بنت الجبل.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (85 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO5024.- ردمك 978-9920-38-586-2

رسائل

817 األهاجي والنوادر والفكاهة العربية

817.0092 2019-2076
المغرب بين جدلية الزمن و حكمة المكان [نص مطبوع] :
قضايا تاريخية وجغرافية / تنسيق ذ. الطاهر بلمهدي، ذ. المصطفى
نذراوي، ذ. الحسين رحمون.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط :
مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (183 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2019MO2227.- ردمك 978-9920-37-554-2

التاريخ - - الجغرافيا - - التراجم - - السّيرة الذّاتية

المتفرقات األدبية العربية 818

818 2019-2077
أسليم، محمد

محمد  / فايسبوكية  إدراجات   : مطبوع]  [نص  أشباه قصص 
أسليم.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1

مج. (290 ص.)؛ 22 سم
إق 2019MO5676.- ردمك 978-9920-38-808-5

متفرقات أدبية

818 2019-2078
أسليم، محمد

كشف الغمة [نص مطبوع] : نصوص / محمد أسليم.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة بالل) .- 1 مج. (111 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO5608.- ردمك 978-9920-38-790-3

النصوص األدبية

818 2019-2079
أوالجمعا، محمد
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رنين الذكرى [نص مطبوع] : نصوص / محمد أوالجمعا.- الفقيه
بن صالح : مؤسسة الموجة الثقافية، 2019.- 1 مج. (46 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO4212.- ردمك 978-9920-647-03-8

نصوص أدبية

818 2019-2080
أيت الحسن، حسناء

و ما تالها [نص مطبوع] : نصوص سردية / حسناء أيت الحسن.-
[د.م.] : إديسيون بلوس، 2019 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح

الجديدة) .- 1 مج. (79 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO1100.- ردمك 978-9954-699-50-8

نصوص سردية

818 2019-2081
ادريسو، سالم أحمد (1960-....)

السفر إليه [نص مطبوع] : مقدمات عرفانية حول النص الثقافي
األنيث. 1، أنحاء ومفاهيم / سالم أحمد إدريسو.- فاس : منشورات
محترف الكتابة، 2019 (مطبعة وراقة بالل).- 1 مج. (158 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO2800.- ردمك 978-9920-37-811-6

النص الثقافي األنيث

818 2019-2082
األخصاصي، محمد بنكا

ـ تجليات  ـ  الذاكرة  في  [نبش   : مطبوع]  [نص  حياة  مسار 
تداعيات ـ عالقات] / محمد بنكا األخصاصي.- [د.م.] : [محمد بنكا
األخصاصي]، 2019 (أكادير : ماي آرت) .- 1 مج. (568 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4391.- ردمك 978-9920-38-409-4

سيرة ذاتية - - خواطر

818 2019-2083
البركي، خديجة

عش الحياة بطاعة وتفاؤل [نص مطبوع] / خديجة البركي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة فاس بريس) .- 1 مج.

(108 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO5106.- ردمك 978-9954-748-04-6

الكتابة األدبية التفاؤلية

818 2019-2084
الجاحظ، عمرو بن بحر بن محبوب ((163-255هـ.))

: منشورات عكاظ، الرباط  الجاحظ.-   / البخالء [نص مطبوع] 
2019.- 1 مج. (189 ص.)؛ 22 سم

إق 2019MO0685.- ردمك 978-9920-795-08-1
متفرقات أدبية

818 2019-2085
الحساني، اشرف

فاكهة هولدرلين [نص مطبوع] : حوارات / اشرف الحساني.-
مزيّن غالف   : (239 ص.)  مج.   1  -.2019 فالية،   : مالل  بني 

22 سم باأللوان؛ 
إق 2019MO1482.- ردمك 978-9954-764-09-1

حوارات

818 2019-2086
الرملي، عيسى

القلم وليد اإلبداع [نص مطبوع] : محاوالت إبداعية راكمتها
سطوة القلم / تأليف عيسى الرملي؛ إشراف سعيدة دقوقي.- ط.
2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (981 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO3271.- ردمك 978-9920-38-018-8

متفرقات أدبية - - خواطر

818 2019-2087

الريسوني، قطب
سيرة األجوان [نص مطبوع] : نصوص / قطب الريسوني.- الدار
البيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2019.- 1 مج. (85 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO2249.- ردمك 978-9954-710-47-0

نصوص - - متفرقات أدبية

818 2019-2088
الزوالتي، فاطمة الزهراء

الزهراء فاطمة   / دراسات   : مطبوع]  [نص  المعابر  خطى 
الزوالتي.- فاس : حلقة الفكر المغربي، 2019.- 1 مج. (114

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO4462.- ردمك 978-9920-9311-1-3

دراسات

818 2019-2089
الشليح، مصطفى (1956-....)

كأنك أنت..كأنك لي [نص مطبوع] : سيرة ثقافية / مصطفى
شليح.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (مطبعة األمنية الرباط).- 1 مج.

(407 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4995.- ردمك 978-9920-38-574-9

سيرة ثقافية

818 2019-2090
الغزال، نور الدين

عطف األلف على الهاء [نص مطبوع] : خطوات في الطريق
إلى حضرات القدس / الغزال نور الدين.- طنجة : سليكي أخوين،

2019.- 1 مج. (114 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO5332.- ردمك 978-9920-625-27-2

خواطر أدبية

818 2019-2091
الورياشي، الخضر

في صحبة هؤالء [نص مطبوع] : شهادات وذكريات / الخضر
الورياشي.- تطوان : مكتبة سلمى الثقافية، 2019.- 1 مج. (240
سلمى مكتبة  (كتب  سم.-   21 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : ص.) 

(155 الثقافية؛ 
إق 2019MO2166.- ردمك 978-9954-728-37-6

المتفرقات األدبية العربية

818 2019-2092
بركي، حميد

: [د.م.]  بركي.-  / حميد  الكرسي والمواطنة [نص مطبوع] 
[د.ن.]، 2019 (قلعة سراغنة : مطبعة وردي استثمار) .- 1 مج.

(87 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO3943.- ردمك 978-9920-9568-1-9

متفرقات أدبية عربية

818 2019-2093
بشكار، محمد

هزائمي المنتصرة [نص مطبوع] : مقدمات / محمد بشكار.-
فاس : مقاربات، 2019.- 1 مج. (308 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم
إق 2019MO5127.- ردمك 978-9920-694-04-9

متفرقات أدبية

818 2019-2094
بن خويي، عبد اإلله أبو عدل الله إبن الحسن إبن أحمد

حجر اليقين [نص مطبوع] = Hajar al yakin / عبد اإلله أبو
[د.ن.]،  : [د.م.]  خويي.-  بن  أحمد  إبن  الحسن  إبن  الله  عدل 

مزين؛ 27 سم : غالف  مج.   1  -.2019
إق 2019MO3571.- ردمك 978-9954-9796-2-4

المتفرقات األدبية العربية

818 2019-2095
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تريعي، حمدي
لغة الصمت [نص مطبوع] / حمدي تريعي.- [د.م.] : [د.ن.]،
.- 1 مج. (268 ص.) : غالف : سليكي أخوين)  2019 (طنجة 

مزين؛ 24 سم
إق 2018MO5715.- ردمك 978-9920-720-52-6

متفرقات أدبية

818 2019-2096
شراك، أحمد (1954-....)

شموس تسطع في الليل أيضا [نص مطبوع] : في ضيافة
: فاس  شراك.-  أحمد   / شهادات   : وعربية  مغربية  شخصيات 
منشورات مقاربات، 2019.- 1 مج. (190 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4223.- ردمك 978-9920-780-64-3

شهادات - - متفرقات أدبية عربية

818 2019-2097
عطية، نادية

شهرزاد ال تحكي.. شهرزاد تفكر [نص مطبوع] : شذرات /
نادية عطية؛ توفيقي بلعيد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 إق.- 1 مج.

(200 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2019MO0860.- ردمك 978-9920-37-126-1

األدب العربي

818 2019-2098
عودة، حليمة

وشاحي أنا [نص مطبوع] : همسات / حليمة عودة.- المحمدية :
مجلس الكتاب واألدباء والمثقفين العرب، 2019 (وكالة الرأي

باأللوان؛ 20 سم العربي).- 1 مج. (84 ص.) : غالف مزيّن 
إق 2019MO1851.- ردمك 978-9920-9900-2-8

الخواطر األدبية

818 2019-2099
غرابو، ماجدة

البورناوت [نص مطبوع] : انعتاق طالبة/أستاذة من الجنون /
ماجدة غرابو.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (طنجة : سليكي أخوين) .-

1 مج. (177 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO3551.- ردمك 978-9920-625-08-1

متفرقات أدبية

818 2019-2100
كيليطو، عبد الفتاح

من نبحث عنه بعيدا، يقطن قربنا [نص مطبوع] / عبد الفتاح
توبقال دار   : البيضاء  الدار  أزيات.-  إسماعيل  ترجمة  كيليطو؛ 

24 سم مزين؛  غالف   : مج.   1 للنشر، 2019.- 
إق 2018MO5048.- ردمك 978-9954-694-07-7

متفرقات أدبية

818 2019-2101
موساوي، بوزيان

/ أدبية  : مراسالت  [نص مطبوع]  على خطى ميّ وجبران 
بوزيان موساوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (وجدة : مطبعة جسور)

.- 1 مج. (80 ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2019MO1333.- ردمك 978-9920-37-264-0

مراسالت أدبية

818 2019-2102
الديماني الشنقيطي  حامدن  بن  المختار  مقامات 
(1315-1414/1897-1993م) [نص مطبوع] / جمع وترتيب
وتحقيق الحسين بن محنض الشنقيطي.- الدار البيضاء : مؤسسة
قطر الندى للثقافة واإلعالم والنشر، 2019.- 1 مج. (165 ص.)؛

24 سم
إق 2018MO3472.- ردمك 978-9920-727-35-8

مقامات أدبية

818.02 2019-2103
ادريسي، خديجة

وصاح الديك [نص مطبوع] : خواطر / منير تمازيغت / خديجة
ادريسي.- سيدي قاسم : [خديجة ادريسي]، 2019.- 1 مج. (61

ص.)؛ 21 سم
ردمك  -.2019MO5534 2019MO5365إق  2019MO4993إق  إق 
2-573-38-9920-978.- ردمك 0-692-38-9920-978.- ردمك -978

9920-38-779-2
متفرقات أدبية - - خواطر

818.02 2019-2104
اقريقز، أمين

أمل في الحياة [نص مطبوع] : خواطر / أمين اقريقز.- [د.م.] :
: .- 1 مج. (94 ص.)  : طنجة سليكي)  [د.ن.]، 2019 (طنجة 

غالف مزين؛ 21 سم
إق 2019MO5860.- ردمك 978-9920-625-36-4

متفرقات أدبية - - خواطر

818.02 2019-2105
الغازي، أحمد

اللوامع الجوامع [نص مطبوع] : كتابة شذرية : أزيد من 280
القيم والفكر والحياة / أحمد حكمة جديدة وعميقة وماتعة في 
الغازي.- الرباط : منشورات الحلبي، 2019.- 1 مج. (108 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO5842.- ردمك 978-9954-731-26-0

األدب العربي - - حكم

818.02 2019-2106
المجدوبي، عبد اللطيف

خواطر [نص مطبوع] / عبد اللطيف المجدوبي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2019 (جرسيف : مطبعة القدس) .- 1 مج. (122 ص.)؛ 24 سم

إق 2019MO5726.- ردمك 978-9920-38-817-7
متفرقات أدبية - - خواطر

818.02 2019-2107
بن الطيب، صفية

الطيب.- بن  / صفية  [نص مطبوع]  حلقات عبادة مهجورة 
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (طنجة : طنجة سليكي) .- 1 مج. (94

ص.)؛ 21 سم
إق 2019MO4974.- ردمك 978-9920-625-25-8

متفرقات أدبية - - خواطر

818.02 2019-2108
ميسو، عبد الله (1976-....)

طريق الحكمة [نص مطبوع] : قصص وحكايات ،حكم وأقوال
،تأمالت / عبد الله ميسو.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (المحمدية : لم

برينت) .- 1 مج. (92 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO3142.- ردمك 978-9920-379694

حكم

818.03 2019-2109
أديب، كريمة

/ قصة سيناريو اجتماعية  : دراما  أشنو ذنبي؟ [نص مطبوع] 
[بروكسي  : البيضاء  الدار  أديب.-  ومحمد  أديب  كريمة  وحوار 

30 سم (272 ص.)؛  مج.   1  -.2019 برينت]، 
إق 2019MO2215.- ردمك 978-9920-9551-3-3

سيناريو - - مسلسل

818.03 2019-2110
أشهبون، محمد

أشهبون.- محمد   / مطبوع]  [نص  المقدس  لبيت  زياراتي 
: دار السالم، 2019.- 1 مج. (92 ص.) : غالف مزيّن الرباط 

باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO1928.- ردمك 978-9920-37-444-6

األدب العربي - - المذكرات األدبية
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818.03 2019-2111
أوريد، حسن (1962-....)

رواء مكة [نص مطبوع] : سيرة روائية / حسن أوريد.- ط. 5.-
الدار البيضاء؛ بيروت : المركز الثقافي العربي، 2019.- 1 مج.

(223 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2019MO2653.- ردمك 978-9953-68-923-4

السيرة الروائية

818.03 2019-2112
ابن يعيش، مصطفى

يوميات مدرس في جبال الريف [نص مطبوع] / مصطفى
ابن يعيش؛ التصميم ذ. محمد الحمزاي؛ لوحة الغالف ذ. الفنان
بومدين بن يدري.- [د.م.] : [د.ن.]، إق 2019 (طنجة : [مطبعة
اليف أمبريمري]) .- 1 مج. (120 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2019MO1748.- ردمك 978-9920-37-379-1

األدب العربي - - اليوميات

818.03 2019-2113
الحجري، إبراهيم (1972-....)

عبق المدائن العتيقة [نص مطبوع] : عن رحالتي إلى الشرق /
إبراهيم الحجري.- [د.م.] : ادسيون بلوس، 2019.- 1 مج. (222

ص.)
إق 2019MO0817.- ردمك 978-9920-699-38-6

الرحلة

818.03 2019-2114
السعيدي الرجراجي، محمد (1939-....)

صراخ الذاكرة [نص مطبوع] : لمحات من سيرة ذاتية / محمد
السعيدي الرجراجي.- الرباط : مؤسسة الفقيه عبد الله السعيدي
الرجراجي للثقافة والتنمية، 2019.- 1 مج. (431 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
إق 2019MO1383.- ردمك 978-9920-9923-0-5

المذكرات األدبية

818.03 2019-2115
الضو السراج، محمد

في مذكرات   : أوال  الوطن   : مطبوع]  [نص  بوستة  امحمد 
السياسة والحياة / محمد الضو السراج.- الدارالبيضاء؛ بيروت :
المركز الثقافي للكتاب، 2019.- 1 مج. (512 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4779.- ردمك 978-9954-705-89-6

متفرقات أدبية - - مذكرات

818.03 2019-2116
العمري، عبد الكريم

: [د.م.]  العمري.-  الكريم  عبد   / [نص مطبوع]  الخيمة  فتاة 
[د.ن.]، 2019 (الرباط : دار السالم) .- 1 مج. (54 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (من مذكرات طبيب؛ 9)
إق 2019MO1407.- ردمك 978-9920-754-23-1

المذكرات األدبية

818.03 2019-2117
الغراس، حنان

: [د.م.]  الغراس.-  حنان   / مطبوع]  [نص  النفسي  الوسام 
[د.ن.]، 2019 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (62 ص.)؛

21 سم
إق 2019MO5857.- ردمك 978-9920-38-845-0

متفرقات أدبية

818.03 2019-2118
الفتوح، محمد

إيما [نص مطبوع] : أن تكتبك الحياة / محمد الفتوح.- تطوان :
مكتبة سلمى الثقافية، 2019.- 1 مج. (99 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 20 سم.- (مكتبة سلمى الثقافية. إبداعات؛ 100)

إق 2019MO4262.- ردمك 978-9954-728-45-1
يوميات

818.03 2019-2119
المازني، إبراهيم عبد القادر

حياتي [نص مطبوع] / إبراهيم عبد القادر المازني.- القنيطرة :
دار القلم العربي، 2019 (سال : البيضاوي للطباعة) .- 1 مج. (55

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17 سم.- (سلسلة الروائع)
إق 2019MO1092.- ردمك 978-9920-738-25-5

السيرة الذاتية - - األدب العربي

818.03 2019-2120
المنديـلي، عمر

فن في  سردي  نص   : مطبوع]  [نص  فـقـــط!  للـذكـــرى 
السيرة / عمر المنديـلي.- القنيطرة : [عمر المنديـلي]، 2019.- 1

مج. (122 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO1893.- ردمك 978-9920-37-432-3

نص سردي - - مذكرات

818.03 2019-2121
المنظري، سعاد

سعاد  / مطبوع]  [نص  "البياتي"  برفقة  حياتي  مباهج 
منظري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : مطبعة الرباط نت) .-

1 مج. (223 ص.)
إق 2019MO0572.- ردمك 978-9920-37-049-3

سيرة ذاتية

818.03 2019-2122
الوراري، عبد اللطيف

القاهرة من أبواب متفرقة [نص مطبوع] : (محكي سفاري) /
عبد اللطيف الوراري.- الرباط : دار التوحيدي، 2019.- 1 مج.

(134 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2019MO0536.- ردمك 978-9954-660-71-3

يوميات

818.03 2019-2123
اليماني، الوادي

والوقائع باألحداث  مليئة  مقاوم  مذكرة  في  رحلة 
المأساوية سجلت للحقيقة والتاريخ [نص مطبوع] / الوادي
اليماني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (مطبعة صناعة الكتاب).- 1 مج.

(432 ص.) : غالف مزين؛ 20 سم
إق 2019MO2275.- ردمك 978-9920-37-579-5

مذكرات - - تاريخ المغرب

818.03 2019-2124
براهمي، إسماعيل

إليك أكتب [نص مطبوع] : خواطر حزينة ال تقرأها لكي التحزن /
إسماعيل براهمي.- الرباط : دار الوطن، 2019.- 1 مج. (109

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO2796.- ردمك 978-9954-648-53-7

خواطر

818.03 2019-2125
بن جلون، عبد الرحيم

سياحة في الذات والروح [نص مطبوع] / كتابة وتنسيق عبد
الرحيم بن جلون. 1.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (جريدة طنجة).- 1

مج. (249 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO0223.- ردمك 978-9920-36-985-5

متفرقات أدبية

818.03 2019-2126
بنجلون، العربي

كنت معلما : سيرتي التعليمية [نص مطبوع] / العربي بنجلون.-
ط. 3 مزيدة ومنقحة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة

بالل) .- 1 مج. (210 ص.)

الببليوغرافيا الوطنية المغربية 2019

147



201

إق 2019MO1177.- ردمك 978-9920-9910-0-1
سيرة ذاتية

818.03 2019-2127
بنهار، عبد القادر

ياقات بال قمصان [نص مطبوع] : سيرة / عبد القادر بنهار.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (133 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم
إق 2019MO1004.- ردمك 979920971010

األدب العربي - - يوميات

818.03 2019-2128
تاج السر، أمير

البيضاء؛ الدار  السر.-  تاج  أمير   / سيرة الوجع [نص مطبوع] 
بيروت : المركز الثقافي العربي هاشيت أنطوان، 2019.- 1 مج.

(249 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO4270.- ردمك 978-9920-657-01-3

المتفرقات األدبية العربية

818.03 2019-2129
جدير، عبد العزيز

مع عبد القادر الشاوي [نص مطبوع] : في مهب الريح / عبد
العزيز جدير.- الدار البيضاء : ملتقى الطرق، 2019.- 1 مج. (327

ص.)؛ 21 سم
إق 2019MO2146.- ردمك 978-9920-753-06-7

حوار أدبي

818.03 2019-2130
حابرا، حماد

[د.ن.]،  : [د.م.]  حابرا.-  / حماد  [نص مطبوع]  مسيرة حياة 
2019 (ورزازات : نيت أمبريسيون) .- 1 مج. (113 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 14 سم
إق 2019MO3773.- ردمك 978-9920-9893-6-7

سيرة ذاتية - - المذكرات األدبية

818.03 2019-2131
حسين، طه

األيام [نص مطبوع] / طه حسين.- الرباط : منشورات عكاظ،
2019.- 1 مج. (280 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم

إق 2019MO0684.- ردمك 978-9920-795-07-4
األدب العربي - - سيرة ذاتية

818.03 2019-2132
حميش، بنسالم

/ ذاتية  : سيرة  [نص مطبوع]  الوجود واإليجاد  بين  الذات 
بنسالم حميش.- الدار البيضاء : المركز الثقافي للكتاب، 2019.-

1 مج. (240 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO3666.- ردمك 978-9954-705-39-1

األدب العربي - - سيرة ذاتية

818.03 2019-2133
سليمان، محمد زكريا

انتبه إلى يمينك لعله يسار [نص مطبوع] : خواطر ومقاالت
تأملية / محمد زكريا سليمان.- ط. 2.- الدار البيضاء : دار لوتس
للنشر الحر، 2019.- 1 مج. (148 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

20 سم.- (مشروع النشر الحر؛ 234)
إق 2019MO3565.- ردمك 978-9920-796-36-1

خواطر أدبية

818.03 2019-2134
شهبون، عبد اللطيف

مِنْ أرض اللّه [نص مطبوع] / عبد اللطيف شهبون.- طنجة :
سليكي أخوين، 2019.- 1 مج. (171 ص.) : غالف مص.

إق 2019MO1080.- ردمك 978-9920-720-74-8
سيرة ذاتية

818.03 2019-2135
شوراق، محمود (1956-....)

ذكريات على تالل الشيح [نص مطبوع] / محمود شوراق.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : مطبعة دار أبي رقراق) .- 1 مج.

(138 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17 سم
إق 2019MO2209.- ردمك 978-9920-37-544-3

المذكرات األدبية

818.03 2019-2136
عبد الرحمان، راضية

السرطان [نص مطبوع] : رحلتي مع الصبر واإليمان / راضية عبد
الرحمان.- الرباط : دار األمان، 2019 (مطبعة الكرامة).- 1 مج.

(195 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17 سم
إق 2018MO5760.- ردمك 978-9954-720-62-2

المذكرات األدبية

818.03 2019-2137
قرو، بلقاسم

هكذا كان... [نص مطبوع] : محطات في مسار معلم / بلقاسم
قرو.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : شمس برينت) .- 1 مج.

(130 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2019MO2213.- ردمك 978-9920-37-547-4

السيرة الذاتية - - األدب العربي

818.03 2019-2138
لحرش، سامية

منشورات  : الرباط  لحرش.-  / سامية  مطبوع]  [نص  خواطر 
الحلبي، 2019.- 1 مج. (97 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2018MO5840.- ردمك 978-9954731246
األدب العربي - - خواطر

818.03 2019-2139
محفوظ، عبد اللطيف

رهاب متعدد [نص مطبوع] / عبد اللطيف محفوظ.- طنجة : دار
الفاصلة للنشر، 2019.- 1 مج. (210 ص.) : غالف مص.؛ 21 سم

إق 2019MO0243.- ردمك 978-9920-701-17-4
سيرة ذاتية

818.03 2019-2140
مكي، محمد (1975-....

القراية [نص مطبوع] : مذكرات فوج 95 / محمد مكي؛ [تقديم
أمجد مجدوب رشيد].- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة
وراقة بالل) .- 1 مج. (94 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.-

(سلسلة اإلمام الغزالي؛ 1)
إق 2019MO3176.- ردمك 978-9920-37-9861

مذكرات

818.03 2019-2141
ملواني، لحسن

نظرات في اإلبداع وجدواه [نص مطبوع] : ومضات / لحسن
ملواني.- الدارالبيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2019.- 1 مج.

(99 ص.)؛ 21 سم
إق 2019MO4637.- ردمك 978-9954-710-66-1

متفرقات أدبية

818.03 2019-2142
مودنان، مروان

العرب [نص مطبوع] : األساطير والمالحم / مروان مودنان؛ أحمد
البغدادي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (204 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
إق 2019MO1992.- ردمك 978-9920-37-477-4

األسطورة

818.03 2019-2143
نصر الله، عايدة
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: [د.م.]  الله.-  / عايدة نصر  أيامي مع مليكة [نص مطبوع] 
[د.ن.]، 2019 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (187 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2019MO1952.- ردمك 978-9920-720-84-7

يوميات

818.03 2019-2144
نوستيك، هشام

مذكرات كافر مغربي [نص مطبوع] / هشام نوستيك.- الرباط :
دار الوطن، 2019.- 1 مج. (169 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم

إق 2019MO0568.- ردمك 978-9954-648-46-9
مذكرات

818.03 2019-2145
واسو، حمو

الراكضون وراء السراب [نص مطبوع] / حمو واسو.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (الرشيدية : مطبعة الرشيدية) .- 1 مج. (150

ص.)؛ 22 سم
إق 2019MO6360.- ردمك 9789920389921

متفرقات أدبية

818.03 2019-2146
مراكش التي كانت [نص مطبوع] : ترميمات : في استعادة
مراكش الدراسة / إعداد وتقديم ياسين عدنان؛ تعريب النصوص
المكتوبة بالفرنسية نور الدين ضرار.- الرباط : مرسم، 2019.- 1

مج. (207 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO5883.- ردمك 978-9954-744-51-2

المذكرات األدبية - - المغرب

818.202 2019-2147
النكتة وأخواتها [نص مطبوع] / سعيد ونيري : مقاربة فلسفية.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرشيدية : مطبعة الودغيرون) .- 1 مج.

(159 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.
إق 2019MO1048.- ردمك 978-9920-37-182-7

أدب العربي - - نقد

النثر األدبي العربي 819

819 2019-2148
اإلدريسي، محمد

وصف المكان في النثر األندلسي : مقاربة لبالغة الوصف
[نص مطبوع] / محمد اإلدريسي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج.

(391 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO2525.- ردمك 978-9920-755-49-9

النثر

819 2019-2149
بنجلون، العربي (1947-....)

شمس الحنين [نص مطبوع] : نصوص من النثر الفني / العربي
بنجلون.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (فاس : وراقة بالل) .- 1 مج.

(205 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO6194.- ردمك 978-9920-9910-3-2

النثراألدبي

819 2019-2150
نهشل، عادل

الدار نثر فني / عادل نهشل.-   : الطريق إليها [نص مطبوع] 
البيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2019.- 1 مج. (89 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO0303.- ردمك 978-9954-710-38-8

مقاالت

819 2019-2151
في محبة الحكمة [نص مطبوع] : دراسات وشهادات في تجربة
التأليف : أشغال ندوة في موضوع في تجربة التأليف والترجمة عند
جمال تنسيق  جماعي؛  تأليف   /  2019 يونيو   22 كثير  إدريس 
بوطيب.- فاس : منشورات مقاربات للنشر والصناعات الثقافية،

2019.- 1 مج. (104 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO3033.- ردمك 978-9920-780-54-4

التأليف

819.4 2019-2152
بوتبيا، الحسن (1942-....)

نهاية إلى  الفني وتطوره  النثر  القرآن في نشأة  أثر 
العصر األموي [نص مطبوع] / الحسن بوتبيا.- [د.م.] : [د.ن.]،
.- 1 مج. (544 الوطنية)  المطبعة والوراقة   : 2019 (مراكش 

باأللوان؛ 24 سم ص.) : غالف مزيّن 
إق 2019MO1602.- ردمك 978-9920-37-339-5

النثر العربي - - تاريخ ونقد - - العصر األموي

االشعر اإلنجليزي 821

821 2019-2153
كراين، ستيفن

كراين؛ / ستيفن  الكاملة  القصائد   : [نص مطبوع]  حل لغزي 
المغرب، الشعر في  بيت   : البيضاء  الدار  قنور.-  ترجمة محمد 

باأللوان مزيّن  : غالف  2019.- 1 مج. (123 ص.) 
إق 2019MO3466.- ردمك 978-9920-9866-7-0

الشعر اإلنجليزي

القصص اإلنجليزية 823

823 2019-2154
الويزي، أحمد (1962-....)

سارق الخيول [نص مطبوع] : قصص قصيرة / اختارها وترجمها
وقدم لها أحمد الويزي.- الدار البيضاء : دار الثقافة للنشر والتوزيع،

2019.- 1 مج. (119 ص.)؛ 22 سم
إق 2019MO0180.- ردمك 978-9954-613-80-1

القصة القصيرة

823 2019-2155
سكوت، والتر

قلب األسد [نص مطبوع] / السير والتر سكوت؛ ترجمة يعقوب
صروف.- القنيطرة : دار القلم العربي، 2019 (سال : البيضاوي
للطباعة) .- 1 مج. (56 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17 سم.-

(سلسلة الروائع)
إق 2019MO1093.- ردمك 978-9920-738-26-2

الرواية اإلنجليزية - - ترجمة

آداب اللغات الجرمانية، األدب األلماني 830

836.912 2019-2156
ريلكه، راينار ماريا

رسائل إلى صديقة من البندقية [نص مطبوع] / راينار ماريا
ريلكه؛ ترجمة حسونة المصباحي.- الدار البيضاء : بيت الشعر في
المغرب، 2019.- 1 مج. (86 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم

إق 2019MO3461.- ردمك 978-9920-9866-2-5
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األدب األلماني - - رسائل

839.5 2019-2157
شخايبغ، هيرمان

طبيب فاس [نص مطبوع] : رواية عن الرحالة األلماني جيرهارد
ترجمة بشرى حكيم.- تأليف هيرمان شخايبغ؛   / رولفز، 1937 
آنفو برانت) .- 1 مج. [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة 

باأللوان؛ 24 سم (200 ص.) : غالف مزيّن 
إق 2019MO3578.- ردمك 978-9920-38-152-9

رواية ألمانية

الشعر الفرنسي 841

841 2019-2158
بيانو، زينو

بيانو؛ ترجمة جمال / زينو  : مرثاة  تشيت بيكر [نص مطبوع] 
خيري.- الدار البيضاء : بيت الشعر في المغرب، 2019.- 1 مج.

(116 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم
إق 2019MO3470.- ردمك 978-9920-651-01-1

الشعر الفرنسي

القصص الفرنسية 843

843 2019-2159
الشاط، عبد القادر (1992-1904)

فسيفساء باهتة [نص مطبوع] / بنعزوز الشاط؛ ترجمة عثمان
بن شقرون.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (طنجة : سليكي إخوان) .- 1

مج. (228 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO2162.- ردمك 978-9920-720-89-2

843 2019-2160
دودي، ألفونس

عنزة السيد سوغان [نص مطبوع] / ألفونس دودي؛ ترجمة عبد
: (سال   2019 العربي،  القلم  دار   : القنيطرة  ديبون.-  الفتاح 
البيضاوي للطباعة) .- 1 مج. (48 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17

سم.- (سلسلة الروائع)
إق 2019MO1090.- ردمك 978-9920-738-23-1

القصة الفرنسية - - ترجمة

843 2019-2161
دي سان بيار، برناردين

الكوخ الهندي [نص مطبوع] / برناردين دي سان بيار؛ تعريب
: (سال   2019 العربي،  القلم  دار   : القنيطرة  أنطون.-  فرح 
البيضاوي للطباعة) .- 1 مج. (56 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17

سم.- (سلسلة الروائع)
إق 2019MO1099.- ردمك 978-9920-738-32-3

الرواية الفرنسية - - ترجمة

843 2019-2162
صواك، موحى

زواج 2.0 [نص مطبوع] = Et plus si affinités... / موحى
صواك؛ ترجمة فانو صواك.- [د.م.] : [موحى صواك]، 2019.- 1

مج. (120 ص.) : غالف مزين؛ 20 سم
إق 2019MO3440.- ردمك 978-9920-38-070-6

رواية

843 2019-2163
فالزير، روبير

الوردة [نص مطبوع] / روبير فالزير؛ ترجمة عثمان بن شقرون.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (157

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO2576.- ردمك 978-9920-720-93-9

األدب الفرنسي

اآلداب االسبانية والبرتغالية 860

860 2019-2164
دي بيغا، لوبي

بيغا؛ / لوبي دي  إمرأة شريرة من خيطافي [نص مطبوع] 
ترجمة محمد القاضي.- طنجة : ليتوغراف، 2019.- 1 مج. (189

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO3216.- ردمك 978-9954-503-54-6

األدب اإلسباني - - رواية

860 2019-2165
النسيروس، راكيل

تحت إمرأة الريح [نص مطبوع] : مختارات شعرية( 2005 ـ
2015 ) / راكيل النسيروس.- [د.م.] : مختبر العلوم المعرفية،
2019.- 1 مج. (103-127 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.-

(سلسلة كتب؛ 8)
إق 2019MO1358.- ردمك 978-9920-37-268-8

الشعر اإلسباني

860.998 2019-2166
كارو، خورخي

المكتبة [نص مطبوع] / خورخي كارو؛ عبد المنعم بونو, محمد
فواس.- الرباط : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2019.- 1 مج.

(163 ص.)؛ 21 سم
إق 2019MO1871.- ردمك 978-9920-9965-2-5

االدب االرجونتيني

الشعر االسباني 861

861 2019-2167
بورتشيا، أنطونيو

ال تملك شيئا وتهديني عالما ! أنا مدين لك بعالم [نص
أحمد ترجمة  بورتشيا؛  أنطونيو   / شذرية  منتخبات   : مطبوع] 
لوغليمي.- الدار البيضاء : بيت الشعر في المغرب، 2019.- 1 مج.

(79 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم
إق 2019MO3658.- ردمك 978-9920-651-04-2

الشعر اإلسباني

861 2019-2168
قناديل الروح [نص مطبوع] : منتخبات من الشعر الهيسباني /
في الشعر  بيت   : البيضاء  الدار  غجو.-  العربي  محمد  ترجمة 
مزين؛ 22 سم : غالف  (155 ص.)  مج.   1 المغرب، 2019.- 

إق 2019MO3467.- ردمك 978-9920-9866-8-7
الشعر الهيسباني

861 2019-2169
في غبطة الوحدة والموت [نص مطبوع] : قصائد لشاعرات
أمريكا الالتينية / تقديم وترجمة عن اإلسبانية يوسف ناوري.- الدار
البيضاء : بيت الشعر في المغرب، 2019.- 1 مج. (171 ص.)؛

23 سم
إق 2019MO3472.- ردمك 978-9920-651-03-5

الشعر اإلسباني
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861 2019-2170
أنخاب البحر واليابسة [نص مطبوع] : أنطولوجيا شعراء قادش
Brindis de la mar y de la tierra : antologia de los =
poetas se Cadiz / ترجمة خالد الريسوني.- الدار البيضاء : بيت
الشعر في المغرب، 2019.- 1 مج. (474 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان
إق 2019MO3468.- ردمك 978-9920-9866-9-4

الشعر اإلسباني

آداب اللغات األخرى 890

891.733 2019-2171
دوستويفسكي، فيدور

/ مطبوع]  [نص  أخرى  وقصص  مضحك  رجل  حلم 
الدار الملياني.-  إدريس  الروسية  عن  ترجمها  دوستويفسكي؛ 
البيضاء : المركز الثقافي للكتاب، 2019.- 1 مج. (416 ص.)؛ 22

سم
إق 2019MO2303.- ردمك 978-9954-705-64-3

قصص

891.734 2019-2172
غوركي، مكسيم (1868-1936)

األم [نص مطبوع] = Mother / مكسيم غوركي؛ إعداد وتقديم
والثقافة، إق المعرفة  دار   : المعدي.- سال  الحسيني  الحسيني 
باأللوان؛ 17 سم مزيّن  : غالف  (317 ص.)  2019.- 1 مج. 

إق 2019MO5815.- ردمك 978-9920-636-11-7
الرواية السياسية - - األدب الروسي

آداب اللغات األفروآسيوية غير السامية
(األدب األمازيغي)

893

893.3 2019-2173
كوغلت، لحسن

: [د.م.]  / لحسن كوغلت.-  : شعر  تاوشكينت [نص مطبوع] 
[د.ن.]، 2019 (تارودانت : مطبعة ايت ايعزة برانت) .- 1 مج.

(54 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2019MO3828.- ردمك 978-9920-38-230-4

شعر أمازيغي

893.3 2019-2174
نصيف، عبد السالم

ئيكيك نتايري دو ئورشاش نتوجوتين [نص مطبوع] / عبد
السالم نصيف = Iggig n'tayri d'urcac n'tujjutin.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019.- 1 مج. (189 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2018MO5050.- ردمك 978-9920-36-645-8

الشعر األمازيغي

893.31 2019-2175
لمني، عبد الله

ءازنبو [نص مطبوع] : ديوان شعر امازيغي / عبد الله لمني.-
الرباط : إدكل للطباعة والنشر، 2019 (مطبعة النجاح الجديدة).-

1 مج. (96 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO2539.- ردمك 978-9920-37-681-5

الشعر األمازيغي

893.33 2019-2176
فضيلي التادلي، عبد الحق

حكايات أمازيغية من أدب األمثال األمازيغي وحكايات
مغربية أخرى [نص مطبوع] : قصص للصغار والكبار / عبد الحق
للنشر، 2019.- 1 مج. السالم  دار   : الرباط  التادلي.-  فضيلي 

باأللوان؛ 24 سم : غالف مزيّن  (141 ص.) 
إق 2019MO4959.- ردمك 978-9920-754-40-8

قصص أمازيغية

893.33 2019-2177
الشاعر الحسين الحسني [نص مطبوع] : (أكرام) : نصوص
من ذاكرته الشعرية / إعداد أحمد المنادي.- [الرباط] : المعهد
للثقافة األمازيغية، 2019.- 1 مج. (263-210 ص.) : الملكي 

باأللوان؛ 24 سم.- (جمع وتدوين؛ 20) غالف مزيّن 
إق 2018MO5148.- ردمك 978-9920-9674-4-0

الشعر األمازيغي

893.331 2019-2178
مستاوي، محمد

ءاملون - تمرزكين [نص مطبوع] / محمد مستاوي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج.

(112 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO0562.- ردمك 978-9920-9623-1-5

األدب األمازيغي

893.333 2019-2179
أوباها، حسين (1943-....)

: أكادير  زلزال   : نية  نبتة   : قصص أمازيغيين [نص مطبوع] 
[د.ن.]، 2019  : [د.م.]  أوباها حسين.-   / والحاسد  األمازيغي 
(القنيطرة : المطبعة السريعة) .- 1 مج. (88 ص.) : غالف مزين؛

21 سم
إق 2019MO4286.- ردمك 978-9920-9854-1-3

قصص أمازيغية

895.1 2019-2180
قسم التعليق الصحفي بصحيفة الشعب اليومية

شي جين بينغ يروي القصص [نص مطبوع] : طبعة للناشئين
/ قسم التعليق الصحفي بصحيفة الشعب اليومية؛ المشرف تشانغ
لي كون؛ المترجم وانغ يونغ، شيماء عبد الرحيم أحمد إسراء عبد
العزيز إمام..[وآخ.].- [الرباط] : دار األمان، 2019.- 1 مج. (221

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO5518.- ردمك 978-9920-9727-4-1

األدب الصيني

الجغرافيا والتاريخ 900

907 2019-2181
جنان، محمد

ديداكتيت اإلجتماعيات [نص مطبوع] : المفهوم والمقاربات
التدريس / محمد جنان.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 وبيداغوجيات 
(فاس : مطبعة آنفو برانت) .- 1 مج. (105 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO5425.- ردمك 978-9920-38-724-8

اإلجتماعيات - - مناهج التدريس

907 2019-2182
طنجي، مجدة

دليل المصادر التاريخية المجهولة المؤلفين [نص مطبوع]
/ مجدة طنجي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (وجدة : مكتبة فاتحة) .-

1 مج. (119 ص.)؛ 20 سم
إق 2019MO5419.- ردمك 978-9920-38-720-0

المؤلفات التاريخية المجهولة

907.2 2019-2183
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الشهري، فايز بن علي
غوستاف لوبون [نص مطبوع] = Gustave Le Bon / فايز بن
علي الشهري.- الدار البيضاء : المركز الثقافي للكتاب، 2019.- 1
مج. (126 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (100 كتاب و

كتاب؛ 5)
إق 2018MO4707.- ردمك 978-9954-705-51-3

907.2064 2019-2184
يشي، طارق

العلوم المساعدة للتاريخ [نص مطبوع] : المقاربة الطبونيمية
: منشورات مقاربات، / طارق يشي.- فاس  أنموذجا  التاريخية 
باأللوان؛ 24 سم.- : غالف مزيّن  2019.- 1 مج. (196 ص.) 

(مقدمات)
إق 2019MO5018.- ردمك 978-9920-780-77-3

التاريخ - - دراسة - - المغرب

الجغرافيا والرحالت 910

910 2019-2185
مناهج البحث في جغرافية األرياف [نص مطبوع] / تنسيق
موسى المالكي، إبراهيم أوعدي، حسن رامو...[و آخرون]؛ إشراف
موسى كرزازي، محمد آيت حمزة، محمد األّسعد...[و آخرون].-
الرباط : المعهد الجامعي للبحث العلمي، 2019 (مطابع الرباط

نت).- 1 مج. (264 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO1033.- ردمك 978-9954-538-48-7

جغرافية األرياف - - منهج البحث

910.4 2019-2186
ابن قنفذ، أحمد بن حسين بن علي (740-810 هـ.)

أنس الفقير وعز الحقير [نص مطبوع] / أبى العباس أحمد
الفاسي، محمد  وتصحيح  نشر  القسنطيني؛  قنفد  بن  الخطيب 
أدولف فور.- ط. 2.- الرباط : المركز الجامعي للبحث العلمي،

2019.- 1 مج. (141-9 ص.)؛ 25سم
فهارس .- إق 2017MO4442.- ردمك 978-9954-538-35-7

المغرب - - أدب الرحالت

910.4 2019-2187
نعمان، عبد الكريم

مذكرات رحالة مغربي [نص مطبوع] / عبد الكريم نعمان.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (القنيطرة : المطبعة السريعة) .- 1 مج.

(299 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2524.- ردمك 978-9920-37-670-9

الرحالت - - مذكرات

910.7 2019-2188
جنان، محمد

منهجية استثمار الدعامات الديداكتيكية في تدريس مادة
الجغرافية [نص مطبوع] / محمد جنان.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019
(فاس : مطبعة آنفو برانت) .- 1 مج. (109 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO5424.- ردمك 978-9920-38-723-1

مادة الجغرافية - - مناهج التدريس

910.964 2019-2189
المرابط الترغي، عبد الله

أدب الرحلة في المغرب [نص مطبوع] : (1139-1082هـ) :
الترغي.- المرابط  الله  / عبد  دراسة في اإلتجاهات والمكونات 
طنجة : سليكي أخوين، 2019.- 1 مج. (171 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2606.- ردمك 978-9920-720-94-6

أدب الرحلة - - المغرب - - تاريخ

910.964 2019-2190
الناصري، أبي عبد الله محمد بن عبد السالم

الرحلة الناصرية الصغرى [نص مطبوع] / أبي عبد الله محمد
بن عبد السالم الناصري؛ دراسة وتحقيق محسن أخريف.- الرباط :
منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 2019.- 1 مج.

(347 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO1827.- ردمك 978-9920-770-07-1

أدب الرحالت - - المغرب

910.964 2019-2191
بنعضرا، عبد الواحد

تمثالت بين  فرنسا...  إلى  التطواني  الصفار  رحلة 
الواحد / عبد  المؤلف ورهانات ليون روش [نص مطبوع] 
بنعضرا.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : مطابع الرباط نت) .-

1 مج. (111 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO3668.- ردمك 978-9954-721-23-0

رحلة - - تاريخ - - المغرب - - فرنسا

910.964092 2019-2192
المريني، أحمد

الرحلة من منظور صحفي [نص مطبوع] : رحلة محمد الصفار
نموذجا / أحمد المريني.- تطوان : مكتبة سلمى الثقافية، 2019.-

1 مج. (265 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2019MO2660.- ردمك 978-9954-728-38-3

الرحلة

910.965092 2019-2193
رحلة المقري الكبير نظم الآللي في سلوك األمالي [نص
مطبوع] : رحلة المتبتل / دراسة وتحقيق وتعليق حنفاوي بعلي.-
الرباط : دار األمان، 2019 (مطبعة الكرامة).- 1 مج. (375 ص.)

: غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO2851.- ردمك 978-9954-723-40-1

الرحالت - - البالد العربية

914.2 2019-2194
السعيدي، أحمد

المبهج في رحلتي إلى كمبردج [نص مطبوع] : مشاهدات
وانطباعات مغربي في إنكلترا / أحمد السعيدي.- تطوان : مكتبة
سلمى الثقافية، 2019.- 1 مج. (66 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

22 سم.- (كتب مكتبة سلمى الثقافية؛ 162)
إق 2019MO5565.- ردمك 978-9920-38-779-8

الرحلة - - إنكلترا

916 2019-2195
الراجي، خديجة

المغاربة الرحلة االفتراضية إلى السنغال على خطى 
[نص مطبوع] : ابن بطوطة والحسن الوزان / خديجة الراجي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (تطوان : الخليج العربي) .- 1 مج. (61

ص.).- (سلسلة الرحالت االفتراضية؛ 2)
إق 2019MO0901.- ردمك 978-9920-9886-0-5

الرحالت

916 2019-2196
السبعي، أبو العباس أحمد بن محمد

الرحلة الحجازية [نص مطبوع] / أبو العباس أحمد بن محمد
: الرباط  أمال.-  تقديم وتحقيق محمد عيناق ويوسف  السبعي؛ 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 2019.- 1 مج. (118 ص.)؛

24 سم
إق 2019MO1825.- ردمك 978-9920-770-05-7

الرحلة

916.2 2019-2197
تارفي، عبد الكريم
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رحالت إلى اإلسكندرية والقاهرة بعيون الرحالة المغاربة
واألندلسيين [نص مطبوع] : دليل تاريخي معزز بالبيانات والصور
والرسوم التوضيحية للمسافر اليوم والغذ في أعماق المدينتين :
في ثالث عشرة جولة / عبد الكريم تارفي، محمد البايك؛ مع رحلة
األستاذ لحمادي لكدع (الرحلة األحمدية).- مراكش : سلسلة آفاق،
.- 1 مج. (414 الوطنية)  المطبعة والوراقة   : 2019 (مراكش 

ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO2927.- ردمك 978-9920-37-865-9

اإلسكندرية (مصر) - - وصف ورحالت

جغرافية المغرب 916.4

916.4 2019-2198
المشرفي، العربي بن عبد القادر بن علي

رحلة شمال المغرب [نص مطبوع] : ألبي حامد العربي بن عبد
القادر المشرفي المتوفى سنة 1313 هـ / تقديم وتحقيق حنان
الفاضلي.- تطوان : مكتبة سلمى الثقافية، 2019.- 1 مج. (152

ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO3639.- ردمك 978-9954-728-42-0

الرحالت - - المغرب

916.404 2019-2199
شيزوتي فرارا، مادالينا

ذكريات شخصية لحياة حميمة بالمغرب [نص مطبوع] =
Nel Marocco : recordi personali di vita / مادالينا شيزوتي
فرارا؛ ترجمة مصطفى نشاط، رضوان ناصح.- [د.م.] : [د.ن.]،
2019 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (254 ص.)؛ 24 سم

إق 2019MO2768.- ردمك 978-9920-37-790-4
المغرب

916.4041 2019-2200
دو الدريت دو الشاريير، رينولد

عين على الحريم [نص مطبوع] : يوميات مستكشفة فرنسية،
وتقديم ترجمة  دو الشاريير؛  دو الدريت  رينولد   / 1910ـ1911 
اإلنسانية، اآلداب والعلوم  : كلية  أكادير  ناجي بن عمر.-  محمد 

باأللوان؛ 24 سم : غالف مزيّن  2019.- 1 مج. (270 ص.) 
إق 2019MO3349.- ردمك 978-9954-508-90-9

اليهود المغاربة - - رحالت - - تاريخ - - المغرب

916.45404 2019-2201
البخاري، أحمد بن الشاذلي ((....-1919)(....-1337))

إلى سوس، األول  الحسن  السلطان  كناش عن رحلة 
/ [نص مطبوع]  عامي 1299-1303 هـ، 1882-1886 م 
لمؤلفه المهندس الميقاتي أحمد بن الشاذلي البخاري المتوفى
سنة 1337 هـ، 1918-1919 م؛ دراسة وتحقيق محمد األندلسي.-
تطوان : باب الحكمة، 2019.- 1 مج. (269 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2456.- ردمك 978-9954-568-94-1 

المغرب

916.804 2019-2202
المعلمي، محمد محمد

الرحلة البهية إلى الجوهرة اإلفريقية [نص مطبوع] : أيام
مشرقة في وطن نلسون مانديال / محمد محمد المعلمي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (مطبعة تطوان).- 1 مج. (58 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO3169.- ردمك 978-9920-37-980-9

رحالت وأسفار

التراجم واألنساب 920

920 2019-2203
الجوهري، مصطفى

في تأبين الشاعر الكبير موالي علي الصقلي رحمه الله
الفقيد : ابحاث وشهادات : أعمال ندوة أربعينية  [نص مطبوع] 
الشاعر / إعداد وتنسيق مصطفى الجوهري.- [د.م.] : [د.ن.]،
2019 (الرباط : دار أبي رقراق) .- 1 مج. (121 ص.)؛ 22 سم

إق 2019MO6243.- ردمك 978-9920-667-01-2
الصقلي، موالي علي - - تراجم

920 2019-2204
الدوباللي، محمد

صلوات في أعالي البحار [نص مطبوع] : مذكرات مهاجر غير
محمد اإليطالية  اللغة  عن  ترجمة  الدوباللي؛  محمد   / شرعي 
مخطاري.- الرباط : مجلس الجالية المغربية بالخارج، 2019 (سال

: مطبعة أمين كراف) .- 1 مج. (98 ص.)
إق 2019MO0292.- ردمك 978-9954-669-45-7

مذكرات

920 2019-2205
الشريف الطريبق، مصطفى

الوجه اآلخر لمحمد البنشعبوشي الريفي [نص مطبوع] /
أخوين، سليكي   : طنجة  الطريبق.-  الشريف  مصطفى  إعداد 
سم  21 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : ص.)   66) مج.   1  -.2019

إق 2019MO4866.- ردمك 978-9920-625-24-1
تراجم

920 2019-2206
اليطفتي آل عزيز، بوطاهر

أعالم من شمال المغرب [نص مطبوع] : دراسة / بوطاهر
اليطفتي آل عزيز؛ إعداد وتنسيق هدى المجاطي.- طنجة : سليكي
أخوين، إق 2019.- 1 مج. (194 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2019MO6223.- ردمك 978-9920-625-45-6

أعالم - - المغرب

920 2019-2207
المغربي التراث  وأسئلة  بنشريفة  محمد  العالمة 
الدولية التكريمية  الندوة  بحوث   : مطبوع]  [نص  األندلسي 
المنعقدة بتاريخ 15 و 16 نونبر 2017 / تنسيق د. موالي البشير
الكعبة.- مراكش : مؤسسة آفاق، 2019.- 1 مج. (319 ص.)؛ 24

سم
إق 2019MO4378.- ردمك 978-9954-618-49-3

بنشريفة، محمد (2018-1932)

920.065 2019-2208
هرماس، أبي محمد سعيد

الخطيب قنفذ  ابن  وفيات   : مطبوع]  [نص  الوفيات  تكملة 
القسنطيني 809 ه / أبي محمد سعيد هرماس.- الرباط : المنظمة
اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، 2019.- 1 مج. (341 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2368.- ردمك 978-9920-682-04-6

وفيات ابن قنفذ الخطيب القسنطيني

920.71 2019-2209
منصف، فاديا فؤاد

جان سوفاجيه [نص مطبوع] = Jean Sauvaget / فاديا فؤاد
منصف.- الدار البيضاء : المركز الثقافي للكتاب، 2019.- 1 مج.
(143 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 19 سم.- (100 كتاب وكتاب؛

(9
إق 2019MO1525.- ردمك 978-9920-677-03-5

سوفاجيه، جان
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920.71 2019-2210
محمد منيب البوريمي وأثره األدبي [نص مطبوع] : دراسات
واالجتماعية؛ اإلنسانية  والبحوث  الدراسات  مركز   / وشهادات 
الدراسات والبحوث : مركز  تنسيق وتقديم سعيد عبيد.- وجدة 
واالجتماعية وجدة، 2019.- 1 مج. (112 ص.)؛ 24 اإلنسانية 

(أعالم مغربية؛ 2) سم.- 
إق 2019MO3028.- ردمك 978-9954-9592-4-4

تراجم األدباء

920.72 2019-2211
شعيبي، سميرة

مبدعات وأديبات من تازة [نص مطبوع] / سميرة شعيبي.-
تازة : منشورات ومضة، 2019.- 1 مج. (132 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان
إق 2019MO1106.- ردمك 978-9954-608-37-1

اإلبداع

922.1 2019-2212
القاضي عياض [نص مطبوع] : سيرة وفكر / كتاب جماعي؛
تقديم فضيلة األستاذ الدكتور محمد عز الدين المعيار اإلدريسي.-
[د.م.] : مركز القاضي عياض للدراسات واألبحاث، 2019.- 1 مج.
(302 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (منشورات مركز عياض؛ 1)

إق 2019MO2076.- ردمك 978-9920-37-493-4
تراجم العلماء - - المغرب

922.8 2019-2213
الربضي، إيلي

لويس ماسينيون [نص مطبوع] / الدكتور إيلي الربضي.- الدار
البيضاء : المركز الثقافي للكتاب، 2019.- 1 مج. (112 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 19 سم.- (100 كتاب وكتاب؛ 7)
إق 2019MO1527.- ردمك 978-9920-677-05-9

لويس ماسينيون، 1962-1883

922.97 2019-2214
األمغاري الحاحي، أحمد مماد

الرباطات بشيوخ  للتعريف  النورية  الزيتون  شجرة 
/ أحمد مماد األمغاري الجزء األول   : األمغارية [نص مطبوع] 
الحاحي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : المطبعة والوراقة

الوطنية) .- 1 مج. (79 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO2253.- ردمك 978-9920-37-569-6

األسرة األمغارية - - تراجم

922.97 2019-2215
ماء العينين ، ماء العينين (1947-....)

الشيخ ماء العينين [نص مطبوع] : الزوج-األب-المربي / ماء
العينين ماء العينين؛ تقديم د. حمداتي شبيهنا ماء العينين.- [د.م.] :
واإلبداع، 2019 للثقافة  اإلمام  الشيخ محمد  منتدى  منشورات 
مزيّن غالف   : (191 ص.)  مج.   1  -. أمنية)  مطبعة   : (الرباط 

باأللوان
إق 2019MO2694.- ردمك 978-9920-37-756-0

ماء العينين، محمد المصطفى بن محمد فاضل (1910-1830) (1246-
(1328

923.2 2019-2216
الكتاني، أسامة محمد الناصر

[نص الكتاني  الناصر  العالمة محمد  قبسات من سيرة 
مطبوع] : ومن خاللها شذرات من تاريخ الحركة الوطنية / تأليف
أسامة محمد الناصر الكتاني؛ تقديم أحمد شوقي بنبين.- طنجة :
دار الحديث الكتانية، 2019.- 1 مج. (712 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 25 سم
إق 2018MO3689.- ردمك 978-9954-698-29-7 

التراجم

923.2 2019-2217
حرفي، محمد

/ [نص مطبوع]  الرماد  محمد حرفي، مذكرات من زمن 
أعداد وتقديم سامح درويش.- [الدار البيضاء] : أديسيون بلوس،
2019 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (223

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO1101.- ردمك 978-9954-699-51-5

السياسيون المغاربة - - مذكرات

923.2 2019-2218
شهادات [نص مطبوع] : حفل تكريم األستاذ حسين الفهيمي /
جمع وتنسيق عياد أزرار.- [د.م.] : جمعية منتدى حوار، 2019
مزيّن غالف   : (99 ص.)  مج.   1  -. الجسور)  مطبعة   : (وجدة 

24 سم باأللوان؛ 
إق 2019MO2588.- ردمك 978-9920-37-701-0

923.4 2019-2219
كريدية، إبراهيم (1951-....)

تعريف مختصر ب محمد العبادي أشهر قضاة آسفي [نص
مطبوع] / كريدية إبراهيم؛ تقديم أحمد عبادي.- [د.م.] : جمعية
آسفي للبحث في الثراث الديني والتاريخي والفني، 2019 (آسفي
: سافي غراف) .- 1 مج. (143 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2019MO0055.- ردمك 978-9954-666-12-8

تراجم - - القضاة

925 2019-2220
خنفر، مروان

علماء صاروا شهداء [نص مطبوع] / مروان خنفر.- ط. 2.-
الدار البيضاء : دار لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج. (181 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم.- (مشروع النشر الحر؛ 210)
إق 2019MO3813.- ردمك 978-9920-796-57-6

العلماء العرب - - العصر الحديث - - تراجم

927.5 2019-2221
البلداوي، حسين

موسوعة مبدعي الفن التشكيلي العرب في القرن 21
البلداوي، صفوان حسين  إعداد   / األول  الجزء  مطبوع].  [نص 
العرب، والمثقفين  واألدباء  الكتاب  مجلس   : مراكش  جمول.- 
2019 (وكالة الرأي العربي).- 1 مج. (176 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 28 سم
إق 2019MO1034.- ردمك 978-9920-9900-0-4

الفن التشكيلي العربي - - تراجم

927.59 2019-2222
الحريري، عبد الرحيم

Dialogue  de  = مطبوع]  [نص  واأللوان  الرموز  حوار 
simboles et de couleurs / عبد الرحيم الحريري.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 ([بني مالل] : [مكتبة وراقة جابر]) .- 1 مج. :

باأللوان غالف مزيّن 
إق 2019MO0599.- ردمك 978-9920-37-058-5

سيرة ذاتية - - الفنون التشكيلية

927.963 2019-2223
محمد العمراني التادلي [نص مطبوع] : سنوات من الشغف
والمعاناة : سيرة ذاتية رياضية / إنجاز محمد التويجر.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (الرباط : مطبعة البيضاوي) .- 1 مج. (358 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO0077.- ردمك 978-9954-593-47-9

سيرة ذاتية - - رياضة

928 2019-2224
الجراري، عباس (1937-....)

مع المعاصرين [نص مطبوع] : أسماء وآثار في الذاكرة والقلب.
النادي  : [د.م.]  العسري.-  خديجة  جمع  الجراري؛  عباس   /  4
النادي (منشورات  ص.).-   238) مج.   1  -.2019 الجراري، 

(82 الجراري؛ 

الببليوغرافيا الوطنية المغربية 2019

154



208

إق 2019MO2182.- ردمك 978-9920-9738-3-0
األدب العربي

928 2019-2225
الحلوجي، عبد الستار

الستار / عبد   Claude Cahen = [نص مطبوع] كلود كاهن
الحلوجي.- الدار البيضاء : المركز الثقافي للكتاب، 2019.- 1 مج.

(135 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO4708.- ردمك 978-9954-705-52-0

كلود كاهن - - بيبليوغرافيا

928.03 2019-2226
الموسوعة الشعرية العربية المعاصرة [نص مطبوع]. الجزء
األول / جمع وإعداد عمر لوريكي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1

مج. (981 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO5386.- ردمك 978-9920-9529-6-5

الشعر العربي

928.927 2019-2227
الدردوري، ليلى

كشاف األسالف في التاريخ الثقافي العربي [نص مطبوع]
/ ليلى الدردوري.- الدار البيضاء : افريقيا الشرق، 2019.- 1 مج.

(326 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO4482.- ردمك 978-9954-685-70-9

األدباء العرب - - تراجم

929.364 2019-2228
العوفي، عبد الحق

آل العوفي [نص مطبوع] : في القرون الثالثة األخيرة : لمحات
تاريخية واجتماعية وثقافية وسير ذاتية / عبد الحق العوفي.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2019 (تطوان : مطبعة الخليج العربي) .- 1 مج. (326

ص.) : غالف مزيّن، صور؛ 24 سم
إق 2019MO1562.- ردمك 978-9920-37-330-2

العائالت - - المغرب - - تاريخ

929.364 2019-2229
العزاوي، محسن المختار (1941-....)

آثار األصل والنسب [نص مطبوع] : نسب الشرفاء أوالد بنعزة
/ محسن المختار العزاوي.- ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (مكتبة

األندلس).- 1 مج. (97 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO3481.- ردمك 978-9920-38-086-7

األنساب - - المغرب

تاريخ العالم القديم 930

930.10964 2019-2230
مركز الصحراء للدراسات واألبحاث الميدانية. إقليم آسا-

الزاك
مواقع النقوش الصخرية بإقليم آسا-الزاك [نص مطبوع] :
إنجاز مركز الصحراء للدراسات  / الميداني  الجرد  نتائج  حصيلة 
واألبحاث الميدانية بإقليم آسا-الزاك.- آسا-الزاك : مركز الصحراء
للدراسات واألبحاث الميدانية، 2019.- 1 مج. (69 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4489.- ردمك 978-9920-663-00-7

تراث المغرب

التاريخ العام لقارة آسيا، الشرق
األقصى

950

956 2019-2231
أوالف

التاريخ الخفي لإلسالم [نص مطبوع] / تأليف أوالف؛ ترجمة
عزيز العساوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : مطابع الرباط

نت) .- 1 مج. (143 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 19 سم
إق 2019MO2149.- ردمك 978-9920-37-518-4

التاريخ اإلسالمي

956.07 2019-2232
حداني، محمد

محمد  / مطبوع]  [نص  األندلس  أعالم  سير  من  قبسات 
حداني, كمال أمساعد. 1، ابن حزم وابن رشد.- [د.م.] : [د.ن.]،
99) مج.   1  -. الوطنية)  والوراقة  المطبعة   : (مراكش   2019

(8240-2665 ،1 األندلسي؛  النبوغ  (سلسلة  ص.).- 
إق 2019MO2077.- ردمك 978-9920-9977-0-6

أعالم األندلس

956.07 2019-2233
حقي، محمد (1967-....)

العرب في األندلس [نص مطبوع] : المضرية أو عرب الشمال
موالي السلطان  جامعة   : مالل  بني  حقي.-  محمد  الدكتور   /
سليمان، 2019 (مطبعة وورك بيرو).- 1 مج. (314 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO1105.- ردمك 978-9920-37-188-9

األندلس - - العرب

956.071 2019-2234
أرسالن، شكيب (1946-1869)

إلى األندلس [نص مطبوع] / شكيب أرسالن.- القنيطرة : دار
القلم العربي، 2019 (سال : البيضاوي للطباعة) .- 1 مج. (55

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17 سم.- (سلسلة الروائع)
إق 2019MO1091.- ردمك 978-9920-738-24-8

األندلس - - رحلة

956.071 2019-2235
األنصاري، محمد بن أحمد بن زكريا (926هـ/1520م)

رسالة في مجادلة النصارى [نص مطبوع] : سجاالت دينية
: [د.م.]  بوزيدي.-  أحمد  تقديم  األنصاري؛  لمحمد   / باألندلس 
[د.ن.]، 2019 (سال : شمس برينت) .- 1 مج. (85 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4115.- ردمك 978-9920-9896-8-8

النصارى باألندلس - - األديان - - تاريخ

956.071 2019-2236
العفاقي، رشيد

حكاية المفاتيح األندلسية [نص مطبوع] : أبحاث في تاريخ
األندلسيين (نصوص جديدة) / رشيد العفاقي.- [د.م.] : [د.ن.]،
: غالف .- 1 مج. (295 ص.)  : سليكي أخوين)  2019 (طنجة 

مزين؛ 24 سم
إق 2018MO3034.- ردمك 978-9920-720-12-0

األندلس - - تاريخ

956.071 2019-2237
اللمطي، مصطفى

/ [نص مطبوع]  الفتح وجحيم الطرد  نعيم  بين  األندلس 
مصطفى اللمطي.- طنجة : سليكي أخوين، 2019.- 1 مج. (125

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO3797.- ردمك 978-9920-625-11-1

بالد األندلس - - تاريخ

956.071 2019-2238
عزاوي، أحمد (1947-....)
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الشرق األندلسي من خالل وثائق عريية [نص مطبوع] :
الهجري/ 8- السابع  القرن  إلى أواسط  القرن األول  نهاية  (من 
13م) / أحمد عزاوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : مطبعة
الرباط نت) .- 1 مج. (152 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2019MO6175.- ردمك 978-9920-38-940-2
الشرق األندلسي - - تاريخ

956.072 2019-2239
بروفنسال، ليفي

ليفي  / مطبوع]  [نص  واألندلس  المغرب  في  اإلسالم 
بروفنسال؛ ترجمة محمود عبد العزيز سالم، محمد حلمي؛ مراجعة
(الدار الملتقى، 2019   : مراكش   -.2 البديع.- ط.  عبد  لطفي 
.- 1 مج. (197 ص.) : غالف مزيّن الجديدة)  النجاح   : البيضاء 

باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2527.- ردمك 978-9954-9198-9-7

التاريخ - - المغرب - - األندلس

956.0722 2019-2240
بناني، محمد بن محمد بن عبد القادر

من بالمغرب  من  أخبار  في  المعول  عليه  ما  تلخيص 
الدول [نص مطبوع] / عبد القادر بن محمد بناني؛ دراسة وتحقيق
فطيمة الكنوني.- طنجة : سليكي أخوين، 2019.- 2 مج. (192،

578 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO3031.- ردمك 978-9920-720-09-0

المغرب - - تاريخ - - األدارسة - - العلويين

956.09 2019-2241
الغاشي، مصطفى عبد الله

قضايا في التاريخ العربي المعاصر [نص مطبوع] : الوحدة
العروبة و بين  العالقة  تقييم من خالل   : القومي  المشروع  في 
اآلداب كلية   : تطوان  الغاشي.-  الله  عبد  مصطفى   / اإلسالم 
والعلوم اإلنسانية، 2019 (باب الحكمة).- 1 مج. (207 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO0009.- ردمك 978-9954-568-85-9

التاريخ العربي - - مشروع القومي

956.4 2019-2242
الفراك، أحمد

فلسطين في فكر االمام عبد السالم ياسين [نص مطبوع]
/ أحمد الفراك.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (سال : مطبعة دعاية) .- 1

مج. (182 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO5790.- ردمك 978-9920-38-836-8

فلسطين

956.4 2019-2243
صابر، أحمد

فلسطين [نص مطبوع] / احمد صابر.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019
(تازة : مطبعة وراقة الخليل) .- 1 مج. (114 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2595.- ردمك 978-9920-37-704-1

فلسطين

956.4021 2019-2244
لجنة القدس [نص مطبوع] : عشرون عاما من رئاسة صاحب
الجاللة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.- الرباط :
منشورات وكالة بيت مال القدس الشريف، 2019.- 1 مج. (131

ص.)؛ 30 سم
إق 2019MO3522.- ردمك 978-9954-9278-9-2

القضية الفلسطينية - - القدس

التاريخ العام لقارة إفريقيا 960

961 2019-2245
ومضات من تاريخ شمال أفريقيا القديم [نص مطبوع] :
Lueurs sur l'histoire de = تكريم األستاذ مصطفى أعشي
l'Afrique du Nord Antique :  hommages offerts  au
بلكامل، البضاوية  تنسيق   /  professeur  Mostafa  Ouachi
[د.ن.]، 2019  : [د.م.]  قنينبة.-  العيوض، زهراء  سيدي محمد 
(الرباط : دار السالم) .- 1 مج. (318، 48 ص.) : غالف مزين؛ 23

سم
إق 2019MO0620.- ردمك 978-9920-37-066-0

شمال إفريقيا - - تاريخ

تاريخ المغرب 961.4

961.4 2019-2246
آيت الفقيه، لحسن

الزاوية الوكيلية بحوض زيز [نص مطبوع] : المالءمة الثقافية-
التقاليد-المعمار-الطوبونيميا / لحسن آيت الفقيه.- [د.م.] : [د.ن.]،

2019.- 1 مج. (249 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO1030.- ردمك 97-000008-9920-9899-0-9

تاريخ المغرب

961.4 2019-2247
أعراب، مصطفى

تاريخية : مقاربة  الريف والسلطة المركزية [نص مطبوع] 
ألسباب التوتر / مصطفى أعراب.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط

: مطبعة الرباط نت) .- 1 مج. (207 ص.) : غالف مزين
إق 2019MO0206.- ردمك 978-9920-9832-0-4

التاريخ اإلقتصادي - - الريف - - المغرب

961.4 2019-2248
أوريك، عبد الله

: شهادة [نص مطبوع]  أين كنتم يوم 29 فبراير 1960؟ 
الناجين / أوريك عبد الله؛ ترجمة محمد أكوناض.- [د.م.] : [د.ن.]،
2019 (أكادير : كامباال) .- 1 مج. (164 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم
إق 2019MO3368.- ردمك 978-9920-38-053-9

المغرب - - تاريخ - - زلزال أكادير

961.4 2019-2249
األديب، أحمد

: المقاومة المغربية لإلستعمار الفرنسي [نص مطبوع] 
دراسة في مقاومة حرفيي فاس، 1912-1955 / أحمد األديب.-
جيش وأعضاء  المقاومين  لقدماء  السامية  المندوبية   : الرباط 
التحرير، 2019.- 1 مج. (353 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2019MO5283.- ردمك 978-9920-658-11-9

اإلستعمار الفرنسي - - المغرب - - تاريخ

961.4 2019-2250
البهالي، سعيد

العبدي الكانوني  مؤرخ آسفي الفقيه محمد بن أحمد 
[نص مطبوع] : مقاالت لذكراه العطرة / سعيد البهالي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (آسفي : Chroma media) .- 1 مج. (81 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO5625.- ردمك 978-9920-9785-0-7

تاريخ المغرب - - مدينة اسفي

961.4 2019-2251
التوزاني، حنان
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التراث النقدي المغربي [نص مطبوع] : داللة النقود كوثائق
حنان  / والموحدي  المرابطي  العصرين  من  نماذج   : تاريخية 
التوزاني؛ تقديم ماجدة كريمي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (فاس :
مطبعة ووراقة بالل) .- 1 مج. (214 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2019MO2991.- ردمك 978-9920-750-20-2

تراث المغرب

961.4 2019-2252
الخديري، خديجة

حضارة حول  دراسة   : مطبوع]  [نص  برغواطية  بصمات 
وأحمد سراج.- الخديري  / خديجة  بتامسنا  المنقرضة  برغواطة 
الرباط : دار أبي رقراق، 2019.- 1 مج. (152 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2747.- ردمك 978-9920-37-780-5

المغرب - - تاريخ - - برغواطة

961.4 2019-2253
الذهبي، نفيسة

الذهبي.- نفيسة   / تجليات من دفاتر التاريخ [نص مطبوع] 
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج.

(277 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO1427.- ردمك 978-9920-37-288-6

تاريخ - - المغرب

961.4 2019-2254
الريسوني، طه

طه  / األول  الجزء  مطبوع].  [نص  شفشاون  تاريخ  من 
الريسوني.- شفشاون : مؤسسة آل البيت للشريف موالي أحمد
الريسوني، 2019.- 1 مج. (190 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2019MO2579.- ردمك 978-9920-37-698-3

التاريخ - - الجغرافيا - - التراجم

961.4 2019-2255
الشاكر، حسان

دراسات حول صحراء واد نون في التاريخ والمجتمع [نص
مطبوع]. الجزء األول /  حسان الشاكر؛ محمد دحمان.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (190 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO2652.- ردمك 978-9920-9533-7-5

واد نون - - تاريخ المغرب

961.4 2019-2256
الطاهري، أحمد (1958-....)

بالد الريف في أعماق تاريخ وثقافات البحر المتوسط
/ Le Rif au centre de la Méditerranée = [نص مطبوع]
تأليف الدكتور أحمد الطاهري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (تطوان :

مطبعة الخليج العربي) .- 1 مج. (168 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO3689.- ردمك 978-9920-38-195-6

الريف - - تاريخ

961.4 2019-2257
العاصمي، مليكة (1946-....)

موسوعة حضارة مراكش بين زمنين [نص مطبوع] / مليكة
العاصمي.- الرباط : منشورات دار أبي رقراق، 2019.- 1 مج.

(642 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 28 سم
إق 2018MO3768.- ردمك 9789920959933

مراكش - - المغرب - - تاريخ

961.4 2019-2258
العلوي، السلطان المولى سليمان

عناية أولي المجد بذكر آل الفاسي ابن الجد [نص مطبوع]
/ للسلطان المولى سليمان العلوي. ويليه نظم "رسم الزمام في
القلم الفاسي" / للعالمة عبد الرحمان الفاسي القصري. تقاليد
القصري. قصيدتان الفاسي  القادر  للعالمة عبد   / وأدعية ونظم 
ابي العالمة   / القصري. وصية  الفاسي  امحمد  للعالمة   / وتقييد 
مدين الفاسي القصري. كتاب شوارق األنوار وطوالع األسرار /
للعالمة احمد الفاسي التطواني. اجازة العالمة مرتضى الزبيدي /
للعالمة عبد الواحد الفاسي القصري. مجموعة تقاليد وأشعار /
الفاسية؛ تحقيق د. خالد بن أحمد صقلي.- الزاوية  ابناء  لعلماء 
الرباط : دار األمان، 2019.- 1 مج. (213 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة تحقيقات؛ 30-23)
إق 2018MO5385.- ردمك 978-9954-723-20-3

تاريخ - - المغرب

961.4 2019-2259
الغرضروف، محمد

سؤال الشرعية في الدولة المغربية [نص مطبوع] : التجربة
إفريقيا  : البيضاء  الدار  الغرضوف.-  / محمد  : مسام  الموحدية 

: غالف مزين؛ 24 سم الشرق، 2019.- 1 مج. (143 ص.) 
إق 2017MO4071.- ردمك 978-9954-685-49-5

الدولة الموحدية - - تاريخ المغرب

961.4 2019-2260
الفياللي، أنس

القضية المغربية في الخارج 1949ـ1937 [نص مطبوع] :
ملف وثائقي / أنس الفياللي.- الرباط : المندوبية السامية لقدماء
المقاومين وأعضاء جيش التحرير، 2019.- 1 مج. (470 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO5974.- ردمك 978-9920-658-22-5

القضية المغربية

961.4 2019-2261
الكنساني، أحمد بزيد

يوسف (إدْ  أسرة  الغربي  الكبير  األطلس  تاريخ  من 
بزيد أحمد   / وثائق محلية  : من خالل  بأوناين) [نص مطبوع] 
الكنساني والحاج عمر حبيب.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط :

دار السالم) .- 1 مج. (362 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO4535.- ردمك 978-9920-38-454-4

قبيلة إدْ يوسف - - تاريخ - - المغرب

961.4 2019-2262
اللهيوي، الطاهر بن عبد السالم

تاريخ الزعيم موالي أحمد الريسوني : قائد ثورة القبائل
الجبلية بشمال المغرب [نص مطبوع] / الطاهر بن عبد السالم
اللهيوي؛ إشراف أحمد هاشم الريسوني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019

(طنجة : سليكي أخوين) .- 2 مج. (966-505 ص.)
إق 2019MO1738.- ردمك 978-9920-720-82-3

المغرب - - تاريخ

961.4 2019-2263
المعلمي، محمد محمد

مدينة شفشاون [نص مطبوع] : حضن الشعر ومشتل الشعراء
/ محمد محمد المعلمي، العياشي المفضل الصرحاني.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (تطوان : مطبعة تطوان) .- 1 مج. (101 ص.)

إق 2019MO1293.- ردمك 978-9920-37-247-3
شفشاون - - المغرب

961.4 2019-2264
المغرب. المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء

جيش التحرير
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دليل فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير [نص
المقاومين وأعضاء جيش لقدماء  السامية  المندوبية   / مطبوع] 
التحرير.- الرباط : المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء
جيش التحرير، 2019 (القنيطرة : أصكوم) .- 1 مج. (399 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO6244.- ردمك 978-9920-658-25-6

الذاكرة التاريخية - - المقاومة - - المغرب

961.4 2019-2265
وأعضاء جيش المقاومين  لقدماء  السامية  المندوبية 

(الرباط) التحرير 
التحرير والمقاومة وجيش  الوطنية  الحركة  موسوعة 
بالمغرب [نص مطبوع] : معجم تراجم المقاومين / المندوبية
: الرباط  التحرير.-  جيش  وأعضاء  المقاومين  لقدماء  السامية 
التحرير، جيش  وأعضاء  المقاومين  لقدماء  السامية  المندوبية 

30 سم (272 ص.)؛  مج.   1  -.2019
إق 2019MO3539.- ردمك 978-9954-675-60-1

المغرب - - تاريخ - - االستقالل، 1956

961.4 2019-2266
المهماه، مصطفى عبد السالم

/ والتاريخية  االثرية  المعالم  زمكانية   : مطبوع]  [نص  أصيلة 
مصطفى عبد السالم المهماه.- الرباط : شمس برينت، 2019.- 1

مج. (283 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO3444.- ردمك 978-9920-38-074-4

تاريخ المغرب

961.4 2019-2267
الهاشمي البلغيثي التلمساني، آسية

السيرة الذاتية للعالمة النحرير والكاتب الشاعر الخليفة
الباشا القائد عمر لوقش، وولده العالمة والخليفة الباشا
القائد محمد لوقش، وحفيده العالمة الصوفي المجتهد
عبد الوهاب لوقش [نص مطبوع] / آسية الهاشمي البلغيثي
التلمساني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (مطبعة المعارف الجديدة).-

1 مج. (136 ص.)؛ 21 سم
إق 2019MO1539.- ردمك 978-9920-37-322-7

المغرب - - تاريخ

961.4 2019-2268
الهيزور، بديعة

جوانب من التحوالت السياسية واالجتماعية والثقافية
: مطبوع]  [نص   1908  -  1894 العزيزي:  العهد  خالل 
اإلستعمار ودوره في التحوالت السياسية واالجتماعية بتافياللت /
المقاومين لقدماء  السامية  المندوبية   : الرباط  الهيزور.-  بديعة 
التحرير، 2019.- 1 مج. (386 ص.)؛ 24 سم وأعضاء جيش 

إق 2019MO3924.- ردمك 978-9954-675-69-4
تاريخ المغرب - - العهد العزيزي

961.4 2019-2269
اليزيدي، خالد

vive  le  = اليزيدي  خالد   / مطبوع]  [نص  للمغرب  النصر 
Maroc.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (مطبعة شمس إديسيون).- 1

مج. (645 ص.) : غالف مزين
إق 2019MO2243.- ردمك 978-9920-37-565-8

تاريخ المغرب

961.4 2019-2270
اليعقوبي، رشيد الحسين

تكركوست سكتانة ومحيطها [نص مطبوع] : ذاكرة قرية من
taguergoust  Souktana  et  son  = العميق  المغرب 
/ entourage : mémoire d'un village du Maroc profond
رشيد الحسين اليعقوبي.- الرباط : دار السالم، 2019.- 1 مج.

(178, 22 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO1386.- ردمك 978-99954-9264-1-3

القرى

961.4 2019-2271
بروني، فيليكس

في الدار البيضاء من 1 إلى 7 غشت 1907 [نص مطبوع]
فيليكس الدكتور   /  A  Casablanca,  1er-7  août  1907 =
بروني؛ ترجمة بوشعيب الساوري؛ تقديم عالل الخديمي.- الدار
البيضاء : نادي القلم المغربي، 2019.- 1 مج. (150 ص.)؛ 21

سم
إق 2019MO3276.- ردمك 978-9920-649-00-1

تاريخ المغرب

961.4 2019-2272
بلحداد، نور الدين (1956-....)

عن والقانونية  التاريخية  والحجج  المغربي  الشباب 
مغربية األقاليم الجنوبية [نص مطبوع] / نور الدين بلحداد.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : مطبعة دار المناهل) .- 1 مج.

(198 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2589.- ردمك 978-9920-692-03-8

الصحراء المغربية - - اإلستعمار اإلسباني

961.4 2019-2273
بن الوليد، يحيى

عبد الله العروي [نص مطبوع] : المؤرخ والنقد الثقافي : دراسة
/ يحيى بن الوليد .- الدار البيضاء : دار الثقافة، 2019.- 1 مج.

(93 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO0179.- ردمك 978-9954-613-79-5

تاريخ - - المغرب

961.4 2019-2274
بناني، عثمان

االستعمار ومقاومة  الخطابي  الكريم  عبد  بن  محمد 
الجمعية  : الرباط  بناني.-  عثمان   / مطبوع]  [نص  اإلسباني 
المغربية للبحث التاريخي، 2019.- 1 مج. (255 ص.) : خرائط؛

24 سم
بيبليوغرافيا : ص. 241-251 .- إق 2019MO0424.- ردمك -978-9920

9509-1-6
االستعمار اإلسباني - - مقاومة - - المغرب

961.4 2019-2275
بنحليمة، حسن

مدينة إنزكان [نص مطبوع] : بين الزمن القبلي والنقلة الحضرية
أعمال  : والثقافية  التاريخية  الذاكرة  في  حفرياتت  المعاصرة، 
الندوة المنظمة بتاريخ 12 و 13 أبريل 2017 بإنزكان / تقديم
حسن بنحليمة.- إنزكان : جمعية أمل أسايس العتيق، 2019.- 1

مج. (250 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO3684.- ردمك 978-9920-38-190-1

إنزكان - - التاريخ - - الثقافة

961.4 2019-2276
بنرمضان، العربي

وحدة المغرب الترابية [نص مطبوع] : المشروعية التاريخية
: [د.م.]  بنرمضان.-  العربي   / اإلفريقي  المنتظم  وتقاطبات 
المغربي، 2019.- 1 مج. (189 ص.) : الفكر  منشورات حلقة 

باأللوان؛ 24 سم غالف مزيّن 
إق 2019MO0843.- ردمك 978-9954-9611-8-6

المغرب - - الحدود الترابية

961.4 2019-2277
بنواحي، عبد الرزاق

الرزاق عبد   / مطبوع]  [نص  معاصرة  تاريخية  مقاربات 
للطبع والنشر، 2019.- 1 مج. آداب  بنواحي.- [د.م.] : شركة 

باأللوان؛ 24 سم : غالف مزيّن  (112 ص.) 
إق 2019MO5346.- ردمك 978-9920-937-0-1-6

المغرب - - االستقالل - - تاريخ
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961.4 2019-2278
بوطافي، عبد السالم

الوقائعي والسياسي في الصحافة الفرنسية على عهد
ليوطي1912ـ 1925م [نص مطبوع] / عبد السالم بوطافي.-
وأعضاء جيش المقاومين  لقدماء  السامية  المندوبية   : [د.م.] 
التحرير، 2019 (القنيطرة : أصكوم) .- 1 مج. (765 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO5973.- ردمك 978-9920-658-21-8

المغرب - - الحماية - - تاريخ - - الصحافة الفرنسية

961.4 2019-2279
بوطهير، محمد

تاريخ استغالل المعادن بميدلت [نص مطبوع] : مناجم أحولي
: [د.م.]  بوطهير.-  / محمد  السكون  إلى  الحركة  وميبالدن من 
[د.ن.]، 2019 (سيدي سليمان : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج.

(155 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2702.- ردمك 978-9920-37-763-8

مناجم - - ميدلت

961.4 2019-2280
بوعزيز، المصطفى

الوطنيون المغاربة في القرن العشرين، 1999-1873
: أفريقيا البيضاء  الدار  / د. المصطفى بوعزيز.-  [نص مطبوع] 

الشرق، 2019.- 2 مج. (287، 374 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO0868إق 2019MO0869.- ردمك -978-9920-740-21

0.- ردمك 978-9920-740-20-3
الحركة الوطنية

961.4 2019-2281
توفيق، مصطفى

[د.ن.]،  : [د.م.]  توفيق.-  / مصطفى  مطبوع]  [نص  مقاالت 
.- 1 مج. (85 الوطنية)  الوراقة  و  المطبعة   : 2019 (مراكش 

ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO5996.- ردمك 978-9920-36-926-8

قضايا وطنية

961.4 2019-2282
جالب، حسن

: أضواء على الزاوية البوعمرية بمراكش [نص مطبوع] 
مساهمة في دراسة تاريخ الزوايا بالمغرب / حسن جالب.- مراكش

: مؤسسة آفاق، 2019.- 1 مج. (187 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO3433.- ردمك 978-9920-756-08-2

الزوايا - - البوعمرية

961.4 2019-2283
حاكمي، أحمد

الشيخ بوعمامة [نص مطبوع] : الكياسة والنبوغ السياسي /
: : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (238 ص.)  أحمد حاكمي.- [د.م.] 

باأللوان؛ 24 سم غالف مزيّن 
إق 2019MO1118.- ردمك 978-9920-37-196-4

الشيخ بوعمامة - - المغرب - - تاريخ

961.4 2019-2284
حدوي، خالد

خالد  / [نص مطبوع]  تامسلمت  تاريخ قصر  صفحات من 
حدوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (وجدة : مكتبة قرطبة) .- 1 مج.

(43 ص.)؛ 20 سم
إق 2019MO2714.- ردمك 978-9920-37-766-9

تاريخ المغرب

961.4 2019-2285
حماد، حابرا

ورزازات [نص مطبوع] / حابرا حماد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019
(ورزازات : نيت امبريسيون) .- 1 مج. (150 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم

إق 2019MO2914.- ردمك 978-9920-9893-3-6
ورزازات - - فن معماري

961.4 2019-2286
حنداين، محمد

المخزن وسوس (1672ـ1822) [نص مطبوع] : مساهمة في
دراسة تاريخ عالقة الدولة بالجهة : مونوغرافية سوس / محمد
والنشر، للطباعة  رقراق  ابي  دار   : الرباط   -.2 ط.  حنداين.- 
24 سم باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (573 ص.)  مج.   1  -.2019

إق 2019MO0730.- ردمك 978-9920-9871-1-0
المغرب - - تاريخ

961.4 2019-2287
خديد، رضوان

الحكاية  : [نص مطبوع]  البريجة  البهيجة في فتح  الحلل 
لقدماء السامية  المندوبية   : الرباط  خديد.-  / رضوان  والتاريخ 
المقاومين وأعضاء جيش التحرير، 2019.- 1 مج. (171 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO3822.- ردمك 978-9954-675-66-3

المقاومة - - تاريخ المغرب

961.4 2019-2288
خضير عباس، رحمان

رحمان  / مذكرات   : مطبوع]  [نص  بعيون عراقية  المغرب 
خضير عباس.- فاس : مقاربات، 2019.- 1 مج. (234 ص.) :

باأللوان؛ 22 سم غالف مزيّن 
إق 2019MO5603.- ردمك 978-9920-780-80-3

المغرب - - مذكرات

961.4 2019-2289
داود، حسناء محمد

تطوان [نص مطبوع] : سمات ومالمح من الحياة االجتماعية /
حسناء محمد داود.- تطوان : مكتبة سلمى الثقافية مؤسسة محمد
داود للتاريخ والثقافة، 2019.- 1 مج. (328 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم.- (مكتبة سلمى الثقافية. كتب؛ 156)
إق 2019MO3792.- ردمك 978-9920-38-220-5

تطوان (المغرب) - - تاريخ

961.4 2019-2290
سعيد غروس، عبد القادر

/ عبد المغرب...تاريخ وكفاح [نص مطبوع]  زكارة شرق 
القادر سعيد غروس.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (تازة : وراقة إكرام)

.- 1 مج. (179 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO3340.- ردمك 978-9920-38-039-3

المغرب - - تاريخ

961.4 2019-2291
سالوي، عبد السالم

/ عبد غاب الكرسي و حضر الذكر والتدبر [نص مطبوع] 
: م. البيضاء  (الدار  [د.ن.]، 2019   : [د.م.]  السالوي.-  السالم 
النورس) .- 3 مج. (129، 111، 110 ص.) : غالف مزين؛ 22 سم

إق 2019MO0448.- ردمك 978-9920-37-032-5
المغرب - - تاريخ

961.4 2019-2292
طحطح، خالد

التاريخ ومابعد الكولونيالية [نص مطبوع] / خالد طحطح.-
الدار البيضاء : دار توبقال، 2019.- 1 مج. (220 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO4402.- ردمك 978-9954-659-58-8

شمال افريقيا - - المغرب - - تاريخ

961.4 2019-2293
عاطف، جمال
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إسبانيا وحرب سيدي ورياش 1893ـ1894 [نص مطبوع] :
من خالل الوثائق اإلسبانية / الدكتور جمال عاطف.- تطوان : باب
الحكمة، 2019.- 1 مج. (177 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2019MO3277.- ردمك 978-9954-568-99-6

إسبانيا - - المغرب - - حرب سيدي ورياش

961.4 2019-2294
عدي، سعيد

أسرة أحشوش األساويين ووثائقهم [نص مطبوع]. الجزء
والبحث لالرشيف  الصحراء  مركز   : أسا  عدي.-  / سعيد  األول 
والتوثسق، 2019 (الرباط : مطبعة االمنية) .- 1 مج. (246 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (بيوتات ووثائق أساوية)
إق 2019MO6407.- ردمك 978-9920-39-006-4

تاريخ المغرب

961.4 2019-2295
عشاق، مولود

تاريخ منطقة زمور [نص مطبوع] : المجال واإلنسان : ندوة 29
: الخميسات  عشاق.-  مولود  وتنسيق  مراجعة   /  2017 أبريل 
التاريخي واالجتماعي، 2019.- 1 مج. الجمعية الجهوية للبحث 

(102 ص.)
إق 2019MO5422.- ردمك 978-9920-38-722-4

تارخ المغرب - - منطقة زمور

961.4 2019-2296
عمراني زريفي، محمد

[نص المتوسط  للبحر  الغربي  الحوض  في  المرينيون 
المغربية خالل للدولة  البحري  التاريخ  في  : مساهمة  مطبوع] 
منشورات  : فاس  زريفي.-  عمراني  محمد   / الوسيط  العصر 
مقاربات، 2019.- 1 مج. (166 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم.- (دراسة)
إق 2019MO5604.- ردمك 978-9920-780-81-0

المغرب - - التاريخ البحري

961.4 2019-2297
فردي، نور الدين

واإلقتصادية اإلدارية  التحوالت   : [نص مطبوع]  البيضاء  الدار 
والعمرانية بين منتصف القرن التاسع عشر وبداية الحماية / نور
الدين فردي.- [د.م.] : منشورات أمل، 2019 (الرباط : مطبعة

الرباط نت) .- 1 مج. (304 ص.) : غالف مزين
إق 2019MO0944.- ردمك 978-9920-37-154-4

الدار البيضاء - - تاريخ - - سياسة اقتصادية

961.4 2019-2298
فريق البحث في مجتمع الغرب اإلسالمي

بين تازة   : مطبوع]  [نص  المحلي  والتاريخ  النوازل 
سوسيولوجيا الفقه ومنوغرافيا التاريخ / فريق البحث في مجتمع
الغرب اإلسالمي؛ تنسيق محمد البركة.- تازة : مختبر البحث في
وراقة (مطبعة  المتوسطية، 2019  المغربية  الثقافية  العالقات 

: غالف مزين؛ 24 سم بالل).- 1 مج. (170 ص.) 
إق 2019MO1510.- ردمك 978-9920-9930-0-5

تازة

961.4 2019-2299
فوقص، مبارك

الوجود تصفية   : [نص مطبوع]  المحتل  المغرب"مستنقع" 
البرتغالي بحصن سانتاكروز (أكادير) و أحوازه ما بين: 1505 -
1541، نموذجا / مبارك فوقص.- الرباط : دار االمان، 2019.- 1

مج. (174 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO2794.- ردمك 978-9920-37-808-6

اإلحتالل البرتغالي - - المغرب

961.4 2019-2300
كياس، عائشة

من ذكريات المقاومة فاطمة بن عطية األندلسي [نص
مطبوع] / عائشة كياس.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (133

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO1719.- ردمك 978-9920-37-360-9

تاريخ - - المغرب

961.4 2019-2301
كيكر، عبد الله (1942-....)

من رجاالت سوس [نص مطبوع] : القائد محمد التيوتي / عبد
الله كيكر.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (230 ص.)؛ 24 سم

إق 2019MO4958.- ردمك 978-9920-38-562-6
شخصيات تاريخية - - المغرب

961.4 2019-2302
لوتي، بيير

في المغرب [نص مطبوع] / بيير لوتي؛ ترجمة حسن بحراوي.-
الدار البيضاء : كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية، 2019.- 1 مج.

(152 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO0051.- ردمك 978-9954-9463-9-8

بيير لوتي

961.4 2019-2303
محزوم السباعي، عبد المجيد

الصحراء منبع العلم والعلماء وموطن الصلحاء والشرفاء
[نص مطبوع] / عبد المجيد محزوم السباعي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2019 (واد زم : مطبعة أبو آية) .- 1 مج. (220 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2718.- ردمك 978-9920-37-767-6

الصحراء المغربية

961.4 2019-2304
محمد (ملك المغرب؛ 1963-....)

المغرب؛ ملك  السادس،  محمد   / مطبوع]  [نص  أمة  انبعاث 
أشرف على إعداده عبد الحق المريني؛ إعداد أبو بكر بنمنصور،
الرابع والستون، القسم األول.- العلوي بريول. الجزء  الله  عبد 
الرباط : منشورات القصر الملكي، 2019 (المطبعة الملكية).- 1
مج. (614 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (انبعاث أمة؛

(4470-2028 ،64
إق 2019MO4248.- ردمك 978-9920-697-01-9

المغرب - - تاريخ - - قرن 20

961.4 2019-2305
محمد منصور، محمد

تاريخية عبر بوابة طنجة عن مغرب القرنين شهادات 
20-21 م. [نص مطبوع] / محمد محمد منصور. الجزء األول،
سير، تاريخ، جغرافية، تراث، أنساب، تراجم، سرديات، أحداث.-
طنجة : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (524 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2019MO4135.- ردمك 978-9920-38-317-2

تاريخ المغرب

961.4 2019-2306
مرزوك، محمد

: مطبوع]  [نص  والتعليم واالقتصاد بسجلماسة  التربية 
(تافياللت) من خالل نوازل ابن هالل السجلماسي (ت 903هـ) /
محمد مرزوك.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (151 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان
إق 2019MO5935.- ردمك 978-9920-38-870-2

سجلماسة (تافياللت) - - المغرب

961.4 2019-2307
مركز الدراسات الصحراوية (26 و27 و28 ماي 2016؛

كليميم)
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الصحراء [نص مطبوع] : أمكنة التاريخ وفضاءات التبادل : أعمال
Le Sahara. Lieux d'histoires et espaces = الندوة الدولية
d'echange / [الذي نظمتها] مركز الدراسات الصحراوية في
كليميم، 26 و27 و28 ماي 2016؛ تنسيق رحال بوبريك، أحمد
جوماني.- الرباط : مركز الدراسات الصحراوية، 2019.- 1 مج.

(157-200 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO0487.- ردمك 978-9954-578-73-5

الصحراء المغربية

961.4 2019-2308
مستاوي، محمد

محمد  / والذاكرة  المجال   : مطبوع]  [نص  إداوزدوت  قبيلة 
مستاوي، عبد الله كيكر.- الرباط : دار السالم، 2019.- 1 مج.

(279 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO3699.- ردمك 978-9920-9623-2-2

تاريخ المغرب

961.4 2019-2309
اقتفاء أثر قدوة [نص مطبوع] : أعمال مهداة إلى األستاذ عالل
الخديمي / تنسيق سيدي محمد الكتاني.- سال : [الكتاني سيدي

محمد]، 2019.- 1 مج. (614 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO2827.- ردمك 978-9920-37-832-1

المغرب - - تاريخ

961.4 2019-2310
تجارب في كتابة تاريخ المدينة المغربية [نص مطبوع] /
إعداد وتنسيق عبد المالك ناصري.- الرباط : الجمعية المغربية
للبحث التاريخي، 2019.- 1 مج. (143 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم
إشارات بيبليوغرافية .- إق 2019MO0451.- ردمك -978-9920-9509

2-3
المدن المغربية - - تاريخ

961.4 2019-2311
إفني في الكتابات اإلسبانية [نص مطبوع] : نصوص مترجمة
/ ترجمة وتعليق عادل جاهل، عالل لطيف؛ مراجعة وتقديم أحمد
للتنمية باعمران  آيت  إفني  منتدى   : إفني  سيدي  الشيخي.- 
مزين؛ 21 سم : غالف  (66 ص.)  مج.   1 والتواصل، 2019.- 

إق 2019MO3145.- ردمك 978-9920-37-971-7
سيدي إفني - - تاريخ المغرب

961.4 2019-2312
ندوة الفقيه محمد بن أحمد الكانوني العالم والمؤرخ
والمؤلف والوطني [نص مطبوع] : مهداة إلى روح المرحوم
األستاذ والمؤرخ والباحث في الثقافة الشعبية عالل ركوك، عربون
محبة وتقدير وتكريم وعرفان / فكرة وتنظيم وتنسيق ومشاركة
وطبع ونشر كريدية إبراهيم.- [آسفي] : كريدية إبراهيم، 2019

(آسفي غراف).- 1 مج. (123 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2019MO3373.- ردمك 978-9920-38-056-0

تاريخ المغرب

961.4 2019-2313
Marie-  / مطبوع]  [نص  المغرب  100 سنة عبر طرقات 
Pascale Rauzier.- [الدار البيضاء] : [لغات الجنوب]، 2019.- 1
Carnets) باأللوان؛ 21 سم.-  : غالف مزيّن  مج. (175 ص.) 

(insolites
إق 2019MO5336.- ردمك 978-9954-695-64-7

تاريخ المغرب

961.4 2019-2314

طنجة في العصر الوسيط (62/681 - 876 هـ/1471م)
[أعمال  : والسلطة  الثقافة  المجتمع،  المجال،   : [نص مطبوع] 
الندوة الدولية المنعقدة بطنجة في 19-20-21 أبريل 2019] /
تنسيق وإعداد د. رشيد العفاقي، د. امحمد جبرون، د. محمد بكور،
د. خالد طحطح.- طنجة : جمعية أحمد بوكماخ، 2019.- 1 مج.

(292 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2019MO2333.- ردمك 978-9920-720-91-5

طنجة (المغرب) - - تاريخ

961.4 2019-2315
التراث-االقتصاد-  : مطبوع]  [نص  الصحراء  حول  دراسات 
الباحثين؛ تقديم محمد دحمان.- [د.م.] : المجتمع / جماعة من 
[د.ن.]، 2019 (الرباط : مطبعة الرباط نت) .- 1 مج. (167 ص.)

إق 2019MO0218.- ردمك 978-9920-9836-0-0
الصحراء المغربية

961.4 2019-2316
الرباط وجهتها [نص مطبوع] / ترجمة د. حسن أميلي، د. عبد
الرزاق العسري.- الرباط : دار أبي رقراق، 2019.- 1 مج. (452

ص.)؛ 28 سم
إق 2019MO1334.- ردمك 978-9920-9871-2-7

تاريخ المغرب - - الرباط

961.4 2019-2317
سيدي إفني آيت باعمران [نص مطبوع] : الذاكرة ورهانات
المستقبل : أعمال الندوة الوطنية المنظمة بسيدي إفني / تنسيق
لطيفة شراس، أحمد الشيخي، رشيد أزلف.- سيدي إفني : منتدى
إفني آيت باعمران للتنمية والتواصل، 2019.- 1 مج. (136 ص.) :

غالف مزين؛ 25 سم
إق 2019MO3143.- ردمك 978-9954-508-89-3

سيدي إفني - - تاريخ وتراث

961.4 2019-2318
la France = [نص مطبوع] فرنسا وحرب التحرير الريفية
et la guerre de libération du Rif / تنسيق ذ. عبد الرحمان
الطيبي.- الرباط : منتدى عبد الكريم الخطابي، 2019.- 1 مج.

(272-73 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO0345.- ردمك 978-9920-37-022-6

المغرب - - تاريخ - - قرن 20

961.4 2019-2319
ذاكرة مقاومة منطقة تاوريرت لالحتالل األجنبي وآفاق
التنمية المستدامة : ندوة فكرية : يوم الجمعة 5 أبريل 2019
المقاومين لقدماء  السامية  المندوبية   : [د.م.]  [نص مطبوع].- 
.- 1 مج. : أصكوم)  (القنيطرة  التحرير، 2019  وأعضاء جيش 

باأللوان؛ 24 سم : غالف مزيّن  (238 ص.) 
إق 2019MO5551.- ردمك 978-9920-658-14-0

المقاومة المغربية - - تاوريرت - - تاريخ

961.4 2019-2320
قضايا في التاريخ والمجتمع [نص مطبوع] / كتاب جماعي
من إعداد وتنسيق عبد الرزاق العساوي.- سال : جمعية أطلنتيس
مزيّن غالف   : (292 ص.)  مج.   1  -.2019 والتنمية،  للمعرفة 

(أطلنتيس، 9087-2658) 24 سم.-  باأللوان؛ 
إق 2019MO6176.- ردمك 978-9920-9414-0-2

961.4 2019-2321
الحياة الثقافية واالجتماعية من خالل المعاجم اللغوية
إلى الثاني  القرن  من   : مطبوع]  [نص  ورجاالتها  العربية 
الخامس الهجريين / عبد اإلله الربون.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1

مج. (198 ص.)
إق 2019MO4125.- ردمك 9789920383110

الثقافة

961.4 2019-2322
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االستقالل وعهد  الحماية  فترة  بين  المغربية  المرأة 
العالمي اليوم  بمناسبة  فكرية  ندوة   : [نص مطبوع]  الوطني 
المندوبية  : [د.م.]  الثالثاء 12 مارس 2019.-  الرباط،  للمرأة 
السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، 2019.- 1 مج.

(271 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4787.- ردمك 978-9920-658-06-5

المرأة المغربية - - الحماية - - االستقالل

961.4 2019-2323
المغرب والمجال المتوسطي [نص مطبوع] : تاريخ مشترك
وتفاعل مستمر : أشغال األيام الوطنية الرابعة والعشرين للجمعية
: [د.م.]   -.2018 ابريل   28 27ـ   : التاريخي  للبحث  المغربية 
الجمعية المغربية للبحث التاريخي، 2019.- 1 مج. (303 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO5420.- ردمك 978-9920-9509-5-4

المغرب - - المجال المتوسطي - - تاريخ

961.4 2019-2324
واقع المقاومات وحركة التحرير المغربية بين الذاكرة
والتاريخ [نص مطبوع] : وقائع أشغال الندوة العلمية يومي 16
و17 نونبر 2018 / [تنظيم] المندوبية السامية لقدماء المقاومين
المغربية.- المملكة  أكاديمية  بتعاون مع  التحرير  وأعضاء جيش 
جيش وأعضاء  المقاومين  لقدماء  السامية  المندوبية   : الرباط 
باأللوان مزيّن  غالف   : (299 ص.)  مج.   1 التحرير، 2019.- 

إق 2019MO5691.- ردمك 978-9920-658-15-7
المقاومة

961.4 2019-2325
مراكش مدينة األمس واليوم [نص مطبوع] : التاريخ المتعدد /
تنسيق سمير أيت أومغار.- مراكش : مؤسسة آفاق، 2019.- 1

مج . (160 ص. )؛ 24 سم
إق 2019MO5579.- ردمك 978-9920-756-21-1

مراكش الوسيطية - - زمن الحماية

961.4 2019-2326
Bulletin du = [نص مطبوع] دفاتر تراث مراكش والجهة
patrimoine de Marrakech et de sa région / [أسسها]
متحف منشورات   : [د.م.]  مناك.-  باتريك  الكنسوسي،  جعفر 

(66 ص.) مج.   1  -.2019 المواسين، 
إق 2019MO4775.- ردمك 978-9954-753-41-5

مراكش (المغرب) - - تاريخ

961.401 2019-2327
البهالي، سعيد

: مظاهرها [نص مطبوع]  بمدينة آسفي  الوطنية  الحركة 
: [د.م.]  البهالي.-  تأليف سعيد   / روادها  وانشغاالت  وقضاياها 
[د.ن.]، 2019 (آسفي : [مطبعة آدم]) .- 1 مج. (176 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO0929.- ردمك 978-9920-37-153-7

الفترة اإلستعمارية

961.401 2019-2328
الزكاري، أسامة (1966-....)

أصيال..ذاكرة العمل الوطني المغربي [نص مطبوع] / أسامة
الزكاري.- أصيال : جمعية ابن خلدون للبحث التاريخي واالجتماعي،
: غالف .- 1 مج. (233 ص.)  : سليكي أخوين)  2019 (طنجة 

مزين؛ 24 سم
إق 2019MO2716.- ردمك 978-9920-720-97-7

األحزاب السياسية - - المغرب

961.401 2019-2329
العمراني، محمد

قضايا من تاريخ المغرب [نص مطبوع] : في عهد الحماية من
خالل الدعامات الديداكتيكية / محمد العمراني، الحسن الغرايب.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (شركة مطبعة وراقة اآلداب).- 1 مج. (57

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO2957.- ردمك 978-9920-37-883-3

المغرب - - تاريخ - - عهد الحماية

961.401 2019-2330
برحاب، عكاشة

السلطان والزعامات المحلية في مناطق الحدود [نص
/ العشرين  القرن  مطلع  في  بوعمامة  الشيخ  حالة   : مطبوع] 
عكاشة برحاب.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط : دار القلم) .- 1

مج. (192 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2225.- ردمك 978-9920-37-553-5

المغرب - - تاريخ - - قرن 20

961.401 2019-2331
لعيوني، أحمد

منطقة ابن أحمد امزاب في األرشيف الفرنسي [نص
مطبوع] / أحمد لعيوني؛ تقديم حسن نجمي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2019 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (246

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO2544.- ردمك 978-9920-37-684-6

تاريخ المغرب

961.401 2019-2332
أوراق بوكافر السرية [نص مطبوع] / جمع وترجمة ميمون أم
المطبعة  : (مراكش   2019 [د.ن.]،   : [د.م.]   -.2 ط.  العيد.- 
والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (182 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20

سم
إق 2019MO1661.- ردمك 978-9920-37-346-3

معركة بوكافر - - األرشيف الفرنسي

961.401 2019-2333
واألرشيف األندلسي  التراث  في  الوثيقة  سؤال 
اإلسباني [[نص مطبوع]] : أشغال اليوم الدراسي المنظم من
قبل المجموعة المغاربية للدراسات التاريخية والحضارات المقارنة
بكلية اآلداب بمكناس بتعاون مع مركز دراسات األندلس وحوار
الحضارات بالرباط وبتنسيق مع شعبة التاريخ والحضارة بالكلية /
تنسيق إبراهيم القادري بوتشيش، عبد الواحد أكمير.- مكناس :
بمكناس، 2019.- 1 مج. (292 اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية 

ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO0948.- ردمك 978-9920-37-155-1

تاريخ المغرب

961.401 2019-2334
دور الفقهاء في الحركة الوطنية [نص مطبوع] : من خالل
رسائل إلى الفقيه عبد الله كنون : مرحلة الحماية 1912ـ 1956 /
العلوي بلعربي  مركز   : الرباط  كرم.-  إدريس  وتقديم  إشراف 
للدراسات التاريخية، 2019.- 1 مج. (468 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO5641.- ردمك 978-9920-9401-1-5

الحركة الوطنية - - الفقهاء - - الحماية

961.404 2019-2335
محمد (ملك المغرب؛ 1963-....)

انبعاث أمة [نص مطبوع]. الجزء الرابع والستون. القسم الثاني /
محمد السادس؛ أشرف على إعداده عبد الحق المريني؛ أبو بكر
الملكي، القصر   : الرباط  بريول.-  العلوي  الله  عبد  بنمنصور, 
أمة، انبعاث  (سلسلة  24 سم.-  (579 ص.)؛  مج.   1  -.2019

(4470-2028
إق 2020MO0628.- ردمك 978-9954-651-19-3

محمد السادس

961.404 2019-2336

الببليوغرافيا الوطنية المغربية 2019

162



216

مريشة، أحمد
أسرى...! لدى  حرب   : مطبوع]  [نص  أسير حرب  مذكرات 
1981ـ2004 / أحمد مريشة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط :
دار أبي رقراق) .- 1 مج. (319 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2019MO3477.- ردمك 978-9920-38-083-6

أسرى الحرب

961.404 2019-2337
معنينو، محمد الصديق (1944-....)

أيام زمان [نص مطبوع] / محمد الصديق معنينو. الجزء األول،
موكب السلطان.- ط. 3 مزيدة ومنقحة.- الرباط : دار أبي رقراق،

2019.- 1 مج. (316 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO3249.- ردمك 978-9954-9777-4-3

مذكرات

961.404 2019-2338
: رقصة الذئاب في حضرة صاحب الجاللة [نص مطبوع] 
انقالب في  الثاني  الحسن  منقذ  محوش  كنوش  العقيد  يرويها 
إعداد رضوان مبشور.-  / الصمت  بعد 48 سنة من  الصخيرات 
[د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (128 ص.) : غالف مزين؛ 21

سم
إق 2019MO5558.- ردمك 978-9920-38-777-4

الحسن الثاني

961.407 2019-2339
زريوح، زين العابدين

السعدي، 1510- العصر  بالمخزن خالل  العامة  عالقة 
دار  : الرباط  العابدين زريوح.-  / زين  1659 م [نص مطبوع] 
األمان، 2019.- 1 مج. (317 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2019MO4345.- ردمك 978-9920-791-09-0
المخزن - - العصر السعدي - - تاريخ المغرب

961.432 2019-2340
أوفالح، عبد اإلله

مدينة الحسيمة [نص مطبوع] : من التأسيس إلى االستقالل
(1925-1926) / عبد االله أوفالح؛ تقديم د. ميمون أزيزا.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2019 (الرباط : دار أبي رقراق للطباعة والنشر) .- 1

مج. (488 ص.) : غالف مزيّن؛ 24 سم
إق 2019MO1753.- ردمك 978-9954-669-53-2
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962 2019-2341
قهر الوجوه العابسة بذكر نسب الجراكسة من قريش
[نص مطبوع] : صفحة من تاريخ مصر العثمانية لمؤلف مجهول /
دراسة وتحقيق بالل الداهية.- تطوان : باب الحكمة، 2019.- 1

مج. (101 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO0010.- ردمك 978-9954-568-86-6

تاريخ مصر

964 2019-2342
بلبودالي، عبد العزيز

المغرب الرباطي [نص مطبوع] : قصة و تاريخ / عبد العزيز
بلبودالي.- الرباط : جمعية رباط الفتح، 2019.- 1 مج. (132 ص.)

: غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO0172.- ردمك 978-9920-36-975-6

المغرب - - تاريخ - - الرياضة
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