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المعارف العامة 000
المعارف العامة 000

001 2016-1
الحسوسي، طارق

هل تعلم..؟ [نص مطبوع] / جمع وإعداد طارق الحسوسي.-
الدار البيضاء : إسراء للنشر والتوزيع، 2016.- 1 مج. (64 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO3413.- ردمك 978-9954-684-06-1 

معلومات عامة

001.42 2016-2
درداري، أحمد

أحمد  / مطبوع]  [نص  الجامعي  العلمي  البحث  مناهج 
درداري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (تطوان : مطبعة تطوان) .- 1

مج. (142 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO1982.- ردمك 978-9954-37-743-7

البحث العلمي - - مناهج

001.42 2016-3
البحث العلمي في المغرب نماذج ومقاربات [نص مطبوع]
= La recherche scientifique au Maroc : نماذج ومقاربات
: Modèles et approches h / تنسيق الطاهر بلمهدي، الحسين
نت، الرباط  : منشورات  الرباط  بدراوي.-  المصطفى  رحمون، 
باأللوان؛ 24 سم 2016.- 1 مج. (83-85 ص.) : غالف مزيّن 

إق 2016MO1640.- ردمك 9789954567456
البحث العلمي - - المغرب

المعلوميات 004

004.678 2016-4
الغذامي، عبد الله

ثقافة تويتر [نص مطبوع] : حرية التعبير أو مسؤلية التعبير /
عبد الله الغذامي.- الدار البيضاء؛ بيروت : المركز الثقافي العربي،

2016.- 1 مج. (167 ص.) : صور غالف مزين؛ 21 سم
ردمك  - .9789953687957 ردمك   - .2016MO4778 إق 

9789981720316
حرية التعبير واإلنترنت - - الشبكات االجتماعية

004.692 2016-5
غريب، زينب

النظام القانوني للبريد اإللكتروني [نص مطبوع] / زينب
غريب؛ تقديم عبد الكريم غالي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط :

طوب بريس) .- 1 مج. (415 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO3247.- ردمك 9789954594872

البريد اإللكتروني - - النظام القانوني

005.5 2016-6
زين الدين، أحمد

وان نوط في عشرة دروس [نص مطبوع] / أحمد زين الدين.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (فاس : انفو-برانت) .- 1 مج.(57 ص.)؛

19 سم.- (كراسات تعليمية؛ 16)
إق 2016MO2113.- ردمك 978-9954-37-802-1

مايكروسوفت أوفيس

006.66 2016-7
أيت أكزال، عبد الله

= مطبوع]  [نص  الفوتوشوب  برنامج  أساسيات 
[Apprendre les bases Adobe Photoshop cs] / عبد الله
أيت أكزال.- فاس : جمعية بادرة للتنمية والثقافة، 2016 (مطبعة
آنفو برانت).- 1 مج. (50 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.-

(كراسات تعليمية؛ 13)
إق 2016MO0534.- ردمك 978-9954-37-122-0

برنامج الفوتوشوب

البيبليوغرافيا 010

010 2016-8
الدليل البيبليوغرافي للباحث في تاريخ فاس المعاصر
[نص مطبوع] / محمد تلوزت بن عال.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016
(فاس : مطبعة أميمة) .- 1 مج. (79 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2016MO3952.- ردمك 978995438544

بيبليوغرافي - - فاس - - تاريخ

011 2016-9
الحبي، لطيفة

اإلتحاد لجريدة  وإبداع"  ملحق"فكر  بيبليوغرافيا 
اإلشتراكي [نص مطبوع] / لطيفة الحبي.- [د.م.] : منشورات
دار التوحيدي، 2016.- 1 مج. (353 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2016MO1621.- ردمك 9789954660294

بيبليوغرافيا - - جريدة - - اإلتحاد اإلشتراكي

011.310964 2016-10
أضادي، إمان

دراسة  : مطبوع]  [نص  المغربية  المخطوطات  فهارس 
بيبليومترية / إمان أضادي.- فاس : مؤسسة مقاربات للصناعات
الثقافية واستراتيجيات التواصل والنشر، 2016.- 1 مج. (439

ص.)؛ 24 سم.- (دراسات)
إق 2016MO2573.- ردمك 978-9954-573-87-7

011.310964 2016-11
الفهرس الوصفي لمخطوطات المسجد األعظم بسال
[نص مطبوع] / إعداد وتنسيق عبد العزيز تيالني.- الرباط : وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية، 2016.- 1 مج. (211 ص.)؛ 24 سم

إق 2016MO2247.- ردمك 978-9954-37-854-0
المخطوطات

015 2016-12
المملكة المغربية. وزارة الثقافة

دليل جائزة الحسن الثاني للمخطوطات [نص مطبوع] :
الدورة 38 برسم سنة 2016 / وزارة الثقافة.- الرباط : وزارة

الثقافة، 2016 (دار المناهل).- 1 مج. (466 ص.)؛ 23 سم
إق 2016MO4184.- ردمك 978-9954-625-64-4

جائزة الحسن الثاني - - التراث العربي - - المخطوطات العربية - -
المغرب

015.64055 2016-13
مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود

= مطبوع]  [نص   2015 فهرس  المؤسسة،  منشورات 
/  Publications  de  la  Fondation,  Catalogue  2015
مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات اإلسالمية والعلوم
اإلنسانية.- الدار البيضاء : مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود،
2016.- 1 مج. (143-18 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2016MO0596.- ردمك 978-9954-0-3621-1
العلوم اإلجتماعية
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علوم المكتبات والمعلومات 020

027.001 2016-14
 أيت حنا، محمد

مكتباتهم [نص مطبوع] / محمد آيت حنا.- الدار البيضاء : دار
النجاح الجديدة).- 1 مج. (142 توبقال للنشر، 2016 (مطبعة 
المعرفة (سلسلة  سم.-   23 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : ص.) 

(561 الفلسفية؛ 
إق 2016MO4009.- ردمك 978-9954-659-24-3

المكتبات - - فلسفة

027.464025 2016-15
المغرب. وزارة الثقافة

إعداد  / [نص مطبوع]  بالمغرب  العمومية  المكتبات  دليل 
الثقافة، 2016.- 1 مج. (132 الرباط : وزارة  الثقافة.-  وزارة 

ص.) : غالف مزيّن؛ 24 سم
إق 2016MO5296.- ردمك 978-9954-625-67-5

المكتبات العمومية

الجمعيات العامة وعلم المتاحف 060

060 2016-16
مطبقاني، مازن

المؤتمرات والندوات وحلقات المشاركة في  مهارات 
البحث [نص مطبوع] / مازن مطبقاني.- الرباط : دار الوطن،

2016.- 1 مج. (101 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO2608.- ردمك 9789954648193

المؤتمرات

الصحافة والصحف والنشر 070

070.4 2016-17
الندوي، محسن (1974-....)

الصحافة المحلية بالمغرب [نص مطبوع] : تطوان نموذجا :
مقاربة تاريخية / محسن الندوي.- تطوان : مكتبة سلمى الثقافية،
2016 (تطوان : الخليج العربي) .- 1 مج. (247 ص.)؛ 24 سم.-

(كتب؛ 82)
إق 2016MO2967.- ردمك 9789954634585

الصحافة المحلية - - المغرب

070.4 2016-18
اهمان، سعيد

وكالة نشرتها  خاصة  تقارير   : مطبوع]  [نص  إعالمية  أوراق 
أهمان.- / سعيد  و 2015  عامي 2014  لألنباء خالل  األناضول 
[د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (69 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2016MO1999.- ردمك 9789954377512

األنباء

070.4 2016-19
مركز حقوق اإلنسان

بالديمقراطية النهوض  في  اإلعالم  مسؤولية  دور 
وحقوق اإلنسان [نص مطبوع] / مركز حقوق اإلنسان.- [د.م.]

: جريدة حقوق الناس، 2016.- 1 مج. (192 ص.)؛ 21 سم
2016MO1513 إق

اإلعالم - - اإلنسان - - حقوق

070.4 2016-20

منظمة البحث عن أرضية مشتركة
Professional  = مطبوع]  [نص  المهني  الصحفي  دليل 
journalist guide : من أجل مقاربة إيجابية للمرأة في اإلعالم /
منظمة البحث عن أرضية مشتركة؛ تقديم عبد الوهاب الرامي.-
الرباط : منظمة البحث عن أرضية مشتركة، 2016.- 1 مج. (61،

51 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO0638.- ردمك 978-9954-37-173-2

الصحافة

070.449964 2016-21
شقرون، عبد الله (1926-....)

الباقيات الصالحات [نص مطبوع] / عبد الله شقرون.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (مطبعة األمنية).- 1 مج. (215 ص.)؛ 24 سم

إق 2016MO0242.- ردمك 978-9954-9355-6-9
الصحافة الوطنية

070.48347 2016-22
والتنمية واألسرة  والمرأة  التضامن  وزارة  المغرب. 

االجتماعية
المرأة واإلعالم في ضوء المتغيرات الراهنة [نص مطبوع]
واألسرة والمرأة  التضامن  وزارة   / العربي  المنتدى  أشغال   :
والتنمية االجتماعية.- الرباط : وزارة التضامن والمرأة واألسرة
والتنمية االجتماعية، 2016.- 1 مج. (163 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO4495.- ردمك 978-9954-9647-6-7

المرأة - - اإلعالم

070.5 2016-23
المغرب. وزارة الثقافة

دليل دعم المشاريع الثقافية في مجال النشر والكتاب
2015؛ طلبات عروض مشاريع 2016 [نص مطبوع] / وزارة
الثقافة.- الرباط : وزارة الثقافة، 2016.- 1 مج. (160 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم
إق 2016MO0249.- ردمك 978-9954-625-45-3

الكتب

070.5 2016-24
زويتن، سارة

سارة  / والوظائف  المفاهيم   : مطبوع]  [نص  النشر  صناعة 
زويتن.- فاس : منشورات حلقة الفكر المغربي، 2016 (مطبعة
وراقة بالل).- 1 مج. (112 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2016MO1299.- ردمك 978-9954-9611-0-0
صناعة النشر

070.5 2016-25
دليل جائزة المغرب للكتاب 2016 [نص مطبوع] / وزارة
والمحفوظات، والخزانات  الكتاب  مديرية   : الرباط  الثقافة.- 
سم  23 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : ص.)   80) مج.   1  -.2016

إق 2016MO0248.- ردمك 978-9954-625-44-6
الكتب

المخطوطات والكتب النادرة 090

091 2016-26
فريق البحث في التراث المغربي المخطوط

جوالت في المخطوطات وتحقيق التراث [نص مطبوع] /
المغربي المخطوط؛ تنسيق مصطفى التراث  البحث في  فريق 
الطوبي.- أكادير : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2016.- 1 مج.

(155 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO1855.- ردمك 9789954508374

المخطوط - - التراث - - تاريخ
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الفلسفة وعلم النفس 100

100 2016-27
الشاوي، محمد

محمد  / تالميذية  إبداعات   : مطبوع]  [نص  والفلسفة  نحن 
الشاوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (تطوان : مطبعة تطوان) .- 1

مج. (15-65 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2014MO0382.- ردمك 9789954370438

فلسفة - - إبداعات

100 2016-28
بومسهولي، عبد العزيز (1960-....)

الفلسفة والحاضر [نص مطبوع] : أو في تجربة التفلسف / عبد
العربي، الثقافي  المركز   : البيضاء  الدار  بومسهولي.-  العزيز 
سم  21 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (253 ص.)  مج.   1  -.2016

إق 2016MO3817.- ردمك 9789981720268
الفلسفة

102 2016-29
بنعبد العالي، عبد السالم (1945-....)

سيميولوجيا الحياة اليومية [نص مطبوع] / عبد السالم بنعبد
العالي.- الدار البيضاء : دار توبقال للنشر، 2016 (مطبعة النجاح
الجديدة).- 1 مج. (142 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم.-

(سلسلة المعرفة الفلسفية؛ 562)
إق 2016MO3978.- ردمك 978-9954-659-22-9

مقاالت فلسفية

102 2016-30
بوطيب، رشيد (1973-....)

: شذرات من خطاب في مطبوع]  [نص  الضيافة  سياسات 
2016 دارتوبقال،   : الدارالبيضاء  بوطيب.-  رشيد   / الغيرية 
(الدارالبيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (172 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO0075.- ردمك 9789954659237

فلسفة

102 2016-31
زياني

مفهوم الالمعقول وآلياته المعرفية [نص مطبوع] : دراسة
في تحديد المصطلح وطريقة االشتغال / محمد زياني.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (وجدة : مكتبة الطالب) .- 1 مج. (122 ص.)؛ 21

سم
إق 2016MO1819.- ردمك 9789954376874

فلسفة

102 2016-32
قشيقش، محمد

قضايا فلسفية [نص مطبوع] : الوجود،السياسة،العلم،حقوق
اإلنسان / محمد قشيقش.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (مكناس :
مطبعة مرجان) .- 1 مج. (228 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2016MO3727.- ردمك 9789954384619

فلسفة - - سياسة - - إنسان

102 2016-33
كثير، إدريس (1954-....)

إدريس  / بينية  فيما  مفاهيم   : [نص مطبوع]  الفلسفة  سفر 
كثير.- ط . 2.- فاس : منشورات مقاربات، 2016 (مطبعة وراقة
24 سم.- باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (422 ص.)  مج.   1 بالل).- 

فلسفية) (أبحاث 
إق 2016MO2919.- ردمك 978-9954-678-05-3

الفلسفة - - مفاهيم

102 2016-34

لسمر، عروسي
فلسفة العقاب [نص مطبوع] : من المدرسة التقليدية إلى ما
البيضاء : أفريقيا الشرق، بعد الحداثة / عروسي لسمر.- الدار 

2016.- 1 مج. (176 ص.)؛ 23 سم
إق 2005MO3503.- ردمك 978-9954-656-36-5

العقاب - - فلسفة

102 2016-35
لعريصة، مصطفى

مدارات الذات [نص مطبوع] : في اللغة والسلطة والتنوير /
مصطفى لعريصة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (مراكش : المطبعة
والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (198 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2016MO4824.- ردمك 978-9954-39-040-5

مقاالت فلسفية

102 2016-36
االختالف [نص مطبوع] / إعداد وترجمة محمد الهاللي، حسن
بيقي.- الدار البيضاء : دار توبقال للنشر، 2016 (الدار البيضاء :
مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (104 ص.)؛ 21 سم.- (دفاتر

فلسفية؛ 28)
إق 2016MO0076.- ردمك 9789954659144

االختالف - - فلسفة

102 2016-37
قضايا في الفلسفة [نص مطبوع] : عروض في كتب : (أشغال
Questions  en  Philosophie  :  Lectures  = ندوة) 
d'ouvrages / تنسيق سعيد البوسكالوي.- وجدة : كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية، 2016 (مكتبة الطالب).- 1 مج. (163, 36
ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة الندوات واأليام

الدراسية؛ 12)
إق 2016MO2491.- ردمك 978-9954-9562-5-0

الفلسفة - - قضايا مختلفة

107 2016-38
دحماني، لحسن

: الفلسفي  اإلنشاء   : [نص مطبوع]  الفلسفة  الشامل في 
مقاربات للصيغ اإلشهادية الثالث: النص، القولة، السؤال / دحماني
لحسن، عبد الفتاح احميداني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (وادي زم :

مطبعة أبو آية) .- 1 مج. (95 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO1583.- ردمك 9789954376164

اإلنشاء الفلسفي - - الصيغ اإلشهادية

ما وراء الطبيعة (الميتافيزيقا) 110

111.82 2016-39
ميوتشيللي، ألكس

الكبير ترجمة عبد  ألكس ميوتشيللي؛   / الهوية [نص مطبوع] 
معروفي؛ تقديم محمد الشيكر.- الرباط : الزمن، 2016 (سال :
بني ازناسن) .- 1 مج. (143 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم.- (ضفاف؛ 21)
إق 2016MO1098.- ردمك 9789954516676

الهوية - - فلسفة

نظرية المعرفة، السببية، الجنس
البشري

120

121 2016-40
طالبي، امحمد (1953-....)
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عالقة الفكر بالمجتمع [نص مطبوع] : منطلقات في الوعي
المفهومي والمنهجي / امحمد طالبي.- أكادير : منشورات مركز
الفكر والمجتمع، 2016.- 1 مج. (57 الدراسات واألبحاث في 
ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (منشورات مركز الدراسات

واألبحاث في الفكر والمجتمع؛ 1)
إق 2016MO4997.- ردمك 9789954391112

121 2016-41
مهداوي، طه

التاريخ األسس اإلبستيمولوجية والمرجعية الديداكتيكية
[نص مطبوع] / طه مهداوي.- فاس : ما بعد الحداثة، 2016.- 1

مج. (172 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO0556.- ردمك 9789954959916

الفلسفة

123.5 2016-42
سكحال، بلعيد (1958-....)

/ : ديكارت / سبينوزا  محاورة حرية اإلختيار [نص مطبوع] 
بلعيد سكحال.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : مطبعة كوثر
برانت) .- 1 مج. (107 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.-

(سلسلة في تقريب الفلسفة)
إق 2016MO0457.- ردمك 978-9954-37-082-7

حرية اإلختيار - - فلسفة

128 2016-43
الباهي، حسان

فلسفة الفعل [نص مطبوع] : اقتران العقل النظري بالعقل
الشرق، أفريقيا   : الدارالبيضاء  العيادي.-  العزيز  / عبد  العملي 

2016.- 1 مج. (423 ص.)؛ 23 سم
إق 2016MO3501.- ردمك 9789954656341

اإلنسان - - فلسفة

128 2016-44
: [نص مطبوع]  الحياة  الفكر في  الفلسفة.. ومسارات 
La  = والفرنسية  العربية  باللغتين  مختارة  فلسفية  نصوص 
philosophie et les chemins de la pensée / إعداد وتقديم
والوراقة (المطبعة   2016 [د.ن.]،   : [د.م.]  بوبيل.-  سعيد 
باأللوان؛ 24 سم الوطنية).- 1 مج. (151 ص.) : غالف مزيّن 

إق 2016MO1947.- ردمك 978-9954-37-726-0
الفلسفة - - الفكر اإلنساني

128.6 2016-45
العسبي، لحسن

سيرة الدمع [نص مطبوع] : دراسة سوسيو-تاريخية / لحسن
العسبي.- الدار البيضاء : المركز الثقافي العربي، 2016.- 1 مج.

(254 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO1047.- ردمك 9789981720206

فلسفة الذات

ظواهر الخوارق وفنونها 130

133.5 2016-46
مركز أكلو للبحث و التوثيق. ندوة (تيزنيت) (2014)

الندوة الي نظمها في علم التوقيت [نص مطبوع] : أشغال 
مركز أكلو للبحث و التوثيق بتاريخ 30 مارس 2014؛ تنسيق جامع
بنيدير , مراجعة علي الزهيم.- ط. 3 مزيدة ومنقحة.- تيزنيت :
مركز أكلو للبحث و التوثيق، 2016.- 1 مج. (117 ص.)؛ 24 سم

إق 2016MO4819.- ردمك 9789954389973
التوقيت - - الفلك - - التنجيم

133.532 2016-47
أجبابدي الباعمراني، خليل

: دروس حساب [نص مطبوع]  لتعديل األهلة  بسط األدلة 
إمكانية رؤية الهالل من عدمها على منظومة الفقيه المؤقت محمد
بن محمد العلمي "الجامع المفيد على أصول الراصد الجديد" /
خليل أجبابدي الباعمراني؛ مراجعة محمد بن أحمد بن عبد الله
[د.ن.]،  : [د.م.]  البوجرفاوي.-  الطاهر بن محمد  البوجرفاوي، 
2016 (الدارالبيضاء : النجاح الجديدة) .- 1 مج. (181 ص.)؛ 24

سم
إق 2016MO3592.- ردمك 978-9954-384-13-8

علم الفلك - - رؤية الهالل

المدارس الفلسفية المحددة 140

142.78 2016-48
حلمي، فاطمة

الغير وماهية اإلختالف [نص مطبوع] : (من مارتن هيدغر إلى
جون بول سارتر) / فاطمة حلمي.- الدار البيضاء : إديسيون بلوس،
2016 (مطبعة النجاح الجديدة).- 1 مج. (64 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 20 سم.- (كراسات فلسفية؛ 1)
إق 2016MO2349.- ردمك 978-9954-37-896-0

الغير - - فلسفة

146.4 2016-49
وقيدي، محمد

محمد عزيز الحبابي: الفيلسوف واإلنسان [نص مطبوع] /
محمد وقيدي.- الرباط : منشورات دار أبي رقراق، 2016.- 1 مج.

(106 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم
إق 2016MO1498.- ردمك 9789954195949

الفلسفة

علم النفس 150

152 2016-50
شهبوني، عبد الغني

خطوات التغيير اإليجابي [نص مطبوع] / عبد الغني شهبوني.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (مكناس : مطبعة سجلماسة) .- 1 مج.

(113 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2013MO2955.- ردمك 9789954326718

التغيير اإليجابي

152.42 2016-51
سكحال، بلعيد (1958-....)

بلعيد  / أرسطو   / كانط   : مطبوع]  [نص  السعادة  محاورة 
سكحال.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : مطبعة كوثر برانت) .-
1 مج. (82 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم.- (سلسلة في

تقريب الفلسفة)
إق 2016MO0458.- ردمك 978-9954-37-083-4

السعادة - - فلسفة

153 2016-52
ابراهيم، عبد الله (2005-1918)

تقديم محمد إبراهيم؛  الله  عبد   / [نص مطبوع]  العقل  ثورة 
سبيال.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (دار المناهل).- 1 مج. (172 ص.)؛

22 سم.- (سلسة كتب)
إق 2016MO1882.- ردمك 978-9954-625-54-5

الفلسفة العقلية

153.9 2016-53
شكري، إسماعيل
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إمبراطورية التنافذ [نص مطبوع] : نظرية في النسبية التأويلية
/ إسماعيل شكري.- الدار البيضاء : دار توبقال للنشر، 2016.- 1

مج. (214 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO3956.- ردمك 9789954659212

البالغة المعرفية

154.2 2016-54
الالوعي [نص مطبوع] / إعداد وترجمة سميرة شمعاوي، محمد
الهاللي.- الدار البيضاء : دار توبقال للنشر، 2016 (مطبعة النجاح
الجديدة).- 1 مج. (112 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.-

(سلسلة دفاتر فلسفية. نصوص مختارة، 2028-3245؛ 27)
إق 2016MO0077.- ردمك 978-9954-659-15-1

الالوعي - - علم النفس

155.25 2016-55
جيد، عمر

: الرحلة إلى قيادة العمر وصناعة الفالح [نص مطبوع] 
دورة تدريبية مفصلة للتغيير وبلورة خطتك اإلستراتيجية الشخصية
/ عمر جيد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (190 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2015MO4526.- ردمك 978-9954-36-825-1

التنمية الذاتية

155.4 2016-56
الزهواني، عالل

التواصل العاطفي مع الطفل [نص مطبوع] : مقاربة تربوية
ونفسية / عالل الزهواني؛ تقديم ومراجعة الحضري لطفي.- [د.م.]
: رابطة األمل للطفولة المغربية، 2016 (الرباط : طوب بريس) .-
1 مج. (110 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (منشورات

الرابطة؛ 2)
إق 2016MO2815.- ردمك 9789954380789

الطفل - - التواصل العاطفي - - علم النفس

158.1 2016-57
الركيك، رشيدة

حوار مع الذات [نص مطبوع] : قراءة سيكو تربوية / رشيدة
الركيك.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1

مج. (143 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 19 سم
إق 2016MO4921.- ردمك 978-9954-39-090-0

الذات - - دراسات نفسية

158.709 2016-58
الصحة والمخاطر النفسية االجتماعية وجودة الحياة في
Santé, risques psychosociaux et = [نص مطبوع] العمل
qualité  de  vie  au  travail  :  Actes  du  colloque
وقضايا والصحة  الشغل  البحث  مجموعة   /  international
الشباب؛ تنسيق المصطفى السعليتي، محمد بوديس.- مراكش :
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بمراكش، 2016.- 1 مج. (307

ص.) : مص.، غالف مص.؛ 24 سم.- (ندوات ومناظرات؛ 7)
إق 2016MO2540.- ردمك 978-9981-04-075-5

ظروف العمل

علم األخالق، الفلسفة األخالقية 170

172.2 2016-59
سكحال، بلعيد (1958-....)

محاورة العدالة اإلجتماعية [نص مطبوع] : نوزاييك وراولز /
بلعيد سكحال.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : مطبعة كوثر
باأللوان؛ 22 سم.- : غالف مزيّن  .- 1 مج. (96 ص.)  برانت) 

الفلسفة) تقريب  (سلسلة في 
إق 2016MO0459.- ردمك 978-9954-37-084-1

العدالة اإلجتماعية - - فلسفة

177.3 2016-60
سكحال، بلعيد (1958-....)

محاورة الحق في الكذب [نص مطبوع] : كانط / كونسطان /
بلعيد سكحال.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : مطبعة كوثر
باأللوان؛ 22 سم.- : غالف مزيّن  .- 1 مج. (86 ص.)  برانت) 

الفلسفة) تقريب  (سلسلة في 
إق 2016MO0388.- ردمك 978-9954-37-048-3

الكذب - - نظرية األخالق - - فلسفة

177.62 2016-61
الخروبي، مراد

الصحبة والصاحب [نص مطبوع] : تنظير جديد ورؤية معاصرة /
مراد الخروبي.- الرباط : دار األمان، 2016 (مطبعة الكرامة).- 1

مج. (292 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO2956.- ردمك 978-9954-502-80-8

الصداقة

الفلسفة القديمة فلسفة العصور
الوسطى والفلسفة اإلسالمية

180

189.1 2016-62
الشفاقي، محمد (1952-....)

كتاب مختصر مسيرة الفكر اإلسالمي [نص مطبوع] / محمد
الشفاقي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (112 ص.)؛ 21 سم

إق 2016MO4589.- ردمك 978-9954-38-890-7
العقل - - الفكر اإلسالمي

189.1 2016-63
باحي، عبد اإلله

عبد األستاذ  عند   : مطبوع]  [نص  المناهجي  الفكر  نسقية 
السالم ياسين رحمة الله عليه / عبد اإلله باحي.- الرباط : إدكل
مزيّن غالف   : ص.)   103) مج.   1  -.2016 والنشر،  للطباعة 

سم  24 باأللوان؛ 
إق 2016MO0705.- ردمك 9789954372197

الفكر اإلسالمي - - الفكر المنهاجي

189.1 2016-64
حدوش، عبد المجيد

الفكر اإلسالمي وآليات تجديد الخطاب [نص مطبوع] / عبد
المجيد حدوش.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (تطوان : مطبعة الهداية)

.- 1 مج. (238 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم
إق 2016MO0894.- ردمك 978-9954-37-329-3

الفكر اإلسالمي

189.1 2016-65
حمداوي، جميل (1963-....)

مفهوم الحقيقة في الفكر اإلسالمي [نص مطبوع] / جميل
حمداوي.- تطوان : مكتبة سلمى الثقافية، 2016 (مطبعة الخليج
العربي).- 1 مج. (87 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (كتب

مكتبة سلمى الثقافية؛ 74)
إق 2015MO4589.- ردمك 978-9954-634-35-6

الحقيقة - - الفلسفة اإلسالمية

189.1 2016-66
حمدوشي، الحسن

إسالمية المعرفة [نص مطبوع] : قراءة في المفهوم واألبعاد
[د.ن.]،  : [د.م.]  الحسن حمدوشي.-   / األول  الجزء  واألهداف. 
2016 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (214 ص.)؛ 20 سم

إق 2016MO5319.- ردمك 9789954392881
الفكر اإلسالمي - - المعرفة
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189.1 2016-67
شهيد، الحسان

تاريخية الدرس األصولي والمنطق [نص مطبوع] : مقاربة 
اإلدريسي مؤسسة   : الدارالبيضاء  شهيد.-  الحسان   / منهجية 
الفكرية لألبحاث والدراسات، 2016 (الرباط : النجاح الجديدة) .-

1 مج. (240 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO4298.- ردمك 9789954938836

الفلسفة اإلسالمية - - الدرس األصولي

189.1 2016-68
لغزيل، محمد

هل لك؟ [نص مطبوع] / محمد لغزيل.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.-
1 مج. (115 ص.)؛ 21 سم

إق 2016MO0198.- ردمك 9789954594520
إسالم - - فلسفة

189.1 2016-69
إلى محمد مهداة  أعمال   : [نص مطبوع]  الكندي وفلسفته 
Al-Kindi et sa philosophie : = ( أشغال ندوة) : المصباحي
Travaux dédiés à Mohamed El Mesbahi / تنسيق سعيد
البوسكالوي.- وجدة : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2016 (مكتبة
الطالب).- 1 مج. (266 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.-

(سلسلة الندوات واأليام الدراسية؛ 14)
إق 2016MO2490.- ردمك 978-9954-9562-4-3

الكندي, أبو يوسف يعقوب بن إسحاق

189.12 2016-70
الله بن ابن العربي المعافري، أبو بكر محمد بن عبد 

محمد (543 هـ / 1148 م)
الله الحسنى وصفاته األمد األقصى في شرح أسماء 
العلى [نص مطبوع] / تحرير اإلمام الحافظ أبي بكر محمد بن
عبد الله بن محمد ابن العربي المعافري اإلشبيلي المتوفى سنة
543 هـ؛ ضبط نصه عبد الله التوراتي؛ خرج أحاديثة ووثق نقوله
أحمد عروبي.- طنجة؛ الرباط : دار الحديث الكتانية دار األمان،
أندلسية. 2016.- 2 مج. (552، 583 ص.)؛ 25 سم.- (أعالق 

إشبيلية؛ 1)
إق 2016MO2123.- ردمك 978-9954-623-87-9

علم الكالم

189.12 2016-71
قضايا في علم الكالم [نص مطبوع] : أشغال يوم دراسي /
تنسيق سعيد البوسكالوي.- وجدة : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،
مزيّن غالف   : ص.)   207) مج.   1 الطالب).-  (مكتبة   2016

سم  24 باأللوان؛ 
إق 2016MO2489.- ردمك 978-9954-9562-3-6

علم الكالم

189.13 2016-72
الشاوي، الحاج بن محمد بن المدني

تدبير اإلختالف في الفكر اإلسالمي [نص مطبوع] / الحاج
الحاجب، إلقليم  المحلي  العلمي  المجلس   : الرباط  الشاوي.- 

(4 (الهداية؛  21 سم.-  (159 ص.)؛  مج.   1  -.2016
إق 2016MO4318.- ردمك 9789954387252

الفكر اإلسالمي - - اإلختالف

189.135 2016-73
الطني، عبد الله

مفاهيم فلسفية [نص مطبوع] : السياسة, المجتمع والتنشئة
اإلجتماعية لدى أبي نصر الفارابي : مع نص ألبي نصر الفارابي في
اإلجتماعات المدنية وتدبير الحياة السياسية / عبد الله الطني.-
الرباط : منشورات الزمن، 2016.- 1 مج. (152 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (سلسلة شرفات؛ 84)
إق 2017MO0018.- ردمك 978-9954-516-84-3

الفارابي، أبو نصر

189.17 2016-74
الكط، بوسلهام

أهمية العودة في الفكر الفلسفي [نص مطبوع] : (الجزء1-
2) / بوسلهام الكط.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (القنيطرة : المطبعة

السريعة) .- 1 مج. (293 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO2378.- ردمك 978-9954-653-04-3

العودة - - الفلسفة اإلسالمية

189.17 2016-75
حداني، مصطفى

العلوم من  المنطق  تقريب  في  حزم  إبن  تجربة 
اإلسالمية [نص مطبوع] / مصطفى حداني.- [د.م.] : [د.ن.]،
2016 (مراكش : مطبعة ووراقة األندلس) .- 1 مج. (88 ص.)؛

21 سم
إق 2016MO0772.- ردمك 9789954372616

الفلسفة اإلسالمية - - إبن حزم

189.172 2016-76
بوستا، عزيز

العالم بين الكون والحدوث لدى ابن رشد [نص مطبوع] :
من كون وفساد الموجودات إلى الحدوث الدائم للعالم / عزيز
بوستا.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج.

(225 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2015MO4504.- ردمك 9789954661239

ابن رشد - - الكون

189.172 2016-77
خطوف، عبد الرحيم

منهج ابن رشد في الفقه وأصوله والعقيدة [نص مطبوع]
/ عبد الرحيم خطوف.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الدارالبيضاء :
مطبعة الرحاب) .- 1 مج. (77 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2016MO0476.- ردمك 9789954370957

ابن رشد - - الفقه اإلسالمي

189.172 2016-78
زكري، محمد سعيد

/ النظرية الحجاجية عند ابن رشد الحفيد [نص مطبوع] 
محمد سعيد زكري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (89 ص.)؛

20 سم
إق 2016MO2684.- ردمك 978-9954-38-041-3

الحجاج - - فلسفة ابن رشد

189.18 2016-79
زكري، محمد سعيد

تجليات الحداثة االوروبية وتأويلها في النصوص المبكرة
للرحالين المغاربة الى الغرب [نص مطبوع] : رحلة محمد
الحجوي الثعالبي نموذجا / محمد سعيد زكري.- [د.م.] : [د.ن.]،

2016.- 1 مج. (80 ص.)؛ 20 سم
إق 2016MO2792.- ردمك 9789954380659

الفكر العربي - - الحداثة

الفلسفة المعاصرة الحديثة 190

190 2016-80
بهاوي، محمد (1981-....)

الحق [نص مطبوع] : من التنظير الفلسفي إلى الممارسة الفعلية
: نصوص فلسفية مختارة ومترجمة / محمد بهاوي.- الدارالبيضاء :

أفريقيا الشرق، 2016.- 1 مج. (93 ص.)؛ 20 سم
إق 2015MO0424.- ردمك 9789954902356

الحق - - فلسفة
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191 2016-81
الجباري، مصطفى (1963-....)

/ مطبوع]  [نص  والتراث  للدين  الحداثية  القراءة  نقد 
البيضاء : مؤسسة اإلدريسي الفكرية الدار  مصطفى الجباري.- 
الجديدة).- 1 مج. النجاح  والدراسات، 2016 (مطبعة  لألبحاث 

باأللوان؛ 21 سم : غالف مزيّن  (325 ص.) 
إق 2016MO4790.- ردمك 978-9954-38-985-0

الدين - - التراث - - فلسفة

191 2016-82
بن الوليد، يحيى (1967-....)

عابد محمد  عن   : مطبوع]  [نص  والقيمة  التراث...الفكر 
أخوين، سليكي   : طنجة  الوليد.-  بن  يحيى   / ونقاده  الجابري 

سم  22 ص.)؛   209) مج.   1  -.2016
إق 2016MO1871.- ردمك 978-9954-661-63-5

الفكر العربي

191 2016-83
خيرة، حسن (1973-....)

التراث والمنهج عند محمد عابد الجابري [نص مطبوع] /
حسن خيرة؛ [تقديم الدكتور أنس أمين].- [د.م.] : [د.ن.]، 2016
(القنيطرة : المطبعة السريعة) .- 1 مج. (126 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم.- (بحث أكاديمي)
إق 2016MO0082.- ردمك 978-9954-36-897-8

الجابري، محمد عابد (2010-1936)

الديانات 200
الديانات 200

201.1 2016-84
لمخنتر، مراد

الدينيون مغاربة [نص مطبوع] : دراسة في اإللحاد من خلفية
اإلسكندرية هيباتيا  مركز   : [الرباط]  لمخنتر.-  مراد   / إسالمية 
للدراسات والتفكير، 2016.- 1 مج. (134 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 23 سم
إق 2016MO2137.- ردمك 9789954378090

اإللحاد - - المغرب

201.5 2016-85
بنتاجة، محمد

التعددية الدينية ومشكالت الواقع [نص مطبوع] : دراسة
نقدية لفلسفة تدبير اإلختالفات الدينية الغربية على ضوء الفكر
اإلسالمي وتحديات الواقع المعاصر / إعداد محمد بنتاجة.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج.

(239 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO0687.- ردمك 978-9954-37-207-4

التعددية الدينية - - رؤية إسالمية

202 2016-86
النعمة، محمد الغيث

نور الغسق في بيان هل اسم الجاللة مرتجل أم مشتق
[نص مطبوع] / محمد الغيث النعمة بن الشيخ ماء العينين؛ تحقيق
عيناق محمد.- [د.م.] : مؤسسة الشيخ مربيه ربه إلحياء التراث
والتنمية، 2016 (الرباط : دار أبي رقراق) .- 1 مج. (115 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO5366.- ردمك 978-9954-9476-8-5

اسم الجاللة

اإلسالم 210

210 2016-87
ابراهيم، عبد الله (2005-1918)

اإلسالم في آفاق سنة ألفين [نص مطبوع] / إبراهيم عبد
الله.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (دار المناهل).- 1 مج. (93 ص.)؛

23 سم.- (كتب)
إق 2016MO1724.- ردمك 978-9954-625-48-4

إسالم

210 2016-88
اإلد ريسي، أبوزيد المقرئ

معضلة العنف [نص مطبوع] : رؤية إسالمية / أبوزيد المقرئ
الفكرية لألبحاث : مؤسسة اإلدريسي  الدارالبيضاء  اإلدريسي.- 

والدراسات، 2016.- 1 مج. (159 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO0153.- ردمك 9789954369395

اإلسالم - - القوة - - العنف

210 2016-89
خلفي، عبد السالم

القيم في منهاج التربية اإلسالمية [نص مطبوع] : قراءة
: نقدية / عبد السالم خلفي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط 

مطبعة المعارف الجديدة) .- 1 مج. (120 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO2014.- ردمك 9789954377611

التربية اإلسالمية - - قيم

210 2016-90
عيساوي، بن عسو

الجزء دليل التلميذ في التربية اإلسالمية [نص مطبوع]. 
األول، موجه لتالميذ السنة األولى بكالوريا / ذ. بن عسو عيساوي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (92 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2016MO0002.- ردمك 978-9954-36-862-6

التربية اإلسالمية

210.15 2016-91
زيكي، اسماعيل

فضفضات دينية وعلمية مختصرة من أجل التقرب إلى
الله [نص مطبوع] / من إعداد اسماعيل زيكي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2016 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (57 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO1430.- ردمك 978-9954-661-52-9

الرياضيات - - علم الفلك - - اإلسالم

210.18 2016-92
بالمغرب لسنة 2015 العلمية اإلسالمية  الحالة  تقرير 
بن تقديم موالي عمر  الحسن سرات؛  تنسيق   / [نص مطبوع] 
المقاصد مركز   : الرباط  الريسوني.-  أحمد  إشراف  حماد؛ 
للدراسات والبحوث، 2016 (طوب بريس).- 1 مج. (317 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2015MO4467.- ردمك 9789954368022

الدراسات اإلسالمية - - المغرب - - تقرير

210.19 2016-93
بنعباد، عمر

غير حياتك [نص مطبوع] : من الدمار إلى السالم / عمر بنعباد.-
الدارالبيضاء : أفريقيا الشرق، 2016.- 1 مج. (206 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2014MO1338.- ردمك 9789954630020

السالم - - علم اجتماع - - اسالم

210.19 2016-94
حمدوشي، الحسن

[نص اإلنسانية  والعلوم  الوحي  معارف  بين  التكامل 
مطبوع] : مقاربة منهجية / الحسن الحمدوشي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2016 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (165 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
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إق 2016MO5320.- ردمك 978-9954-39-289-8
التكامل المعرفي - - العلوم اإلنسانية

210.19 2016-95
همام، محمد

مقاربات  : مطبوع]  [نص  اإلسالمية  العلوم  إبستمولوجيا 
منهجية في علم اجتماع المعرفة الدينية / محمد همام.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (الرباط : طوب بريس) .- 1 مج. (304 ص.)؛ 24

سم
إق 2016MO5121.- ردمك 9789954690291

العلوم اإلسالمية - - علم اجتماع

210.4 2016-96
المستعين، عبد الباسط

الصفحات  : مطبوع]  [نص  اإلسالمي  الغرب  في  المرأة 
المشرقة والتحديات المحدقة واألسئلة العالقة / تنسيق وتقديم
عبد الباسط المستعين.- الدارالبيضاء : أفريقيا الشرق، 2016.- 1

مج. (407 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO1604.- ردمك 9789945670095

المرأة - - الغرب اإلسالمي

210.601 2016-97
اإلسالمي الثقافي  العمل  في  اإليسيسكو  مرجعيات 
للتربية والعلوم المنظمة اإلسالمية   / المشترك [نص مطبوع] 
والثقافة.- الرباط : منشورات المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم
والثقافة، 2016.- 1 مج. (741 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 29

سم
إق 2016MO3675.- ردمك 9789981266285

اإليسيسكو - - الثقافة - - اإلسالم - - المغرب

210.7 2016-98
المساري المغربي، العربي بن عبد الله بن أبي

سراج طالب العلوم [نص مطبوع] / نظم العالمة العربي بن
عبد الله بن أبي يحيى المساري المغربي؛ تقديم وتحقيق ياسين
أزكاغ المكناسي.- طنجة] : دار الحديث الكتانية، 2016.- 1 مج.

(168 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO2116.- ردمك 978-9954-623-80-0

المناهج البيداغوجية - - المغرب

210.7 2016-99
المغرب. وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعليم العتيق
األوقاف وزارة   / مطبوع]  [نص  بالمساجد  األمية  ومحو 
والشؤون اإلسالمية.- الرباط : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،
مزيّن : غالف  (87 ص.)  مج.   1 الرسمية).-  (المطبعة   2016

باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO4960.- ردمك 978-9954-665-73-2

التعليم العتيق - - قوانين وتشريعات - - المغرب

210.7 2016-100
ماء العينين، أحمد الهيبة (1919-1875)

سراج الظلم فيما ينفع المعلم والمتعلم [نص مطبوع] /
: مؤسسة [د.م.]  الظريف.-  الهيبة؛ تحقيق محمد  الشيخ أحمد 
الشيخ مربيه ربه إلحياء التراث والتنمية، 2016 (الرباط : دار أبي

رقراق) .- 1 مج. (155 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO5367.- ردمك 978-9954-9476-9-2

آداب التعليم - - اإلسالم

210.7 2016-101
مدخل القيم وإصالح مناهج التربية والتكوين [نص مطبوع]
: أعمال الندوة التي نظمها المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين
وتنسيق إعداد   / أبريل 2016م  الجمعة 08  يوم  الشرق  لجهة 
كلثومة دخوش.- وجدة : المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين
لجهة الشرق، 2016 (مكتبة قرطبة).- 1 مج. (141 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة ندوات وأيام دراسية؛ 3)

إق 2016MO5151.- ردمك 978-9954-39-212-6
التعليم الديني - - المدرسة المغربية

210.7 2016-102
الدراسات مؤسسات  في  ومنهجه  التكوين  واقع 
اإلسالمية [نص مطبوع] : يوم دراسي نظم برحاب مؤسسة دار
/  2003-2002 الدراسي  الموسم  مستهل  الحسنية  الحديث 
[إبراهيم حركات، أحمد الخمليشي، أحمد الريسوني، وآخرون].-
الرباط : مؤسسة دار الحديث الحسنية، 2016.- 1 مج. (169

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO4830.- ردمك 978-9954-9653-0-6

مؤسسات الدراسات اإلسالمية - - التكوين والتعلم

210.71 2016-103
حسن اإلتكال بذكر مآثر مدرسة أكجكال [نص مطبوع] :
: [د.م.]  الباعمراني.-  إشو  بوبكر  وترتيب  جمع   / إفني  سيدي 
[د.ن.]، 2016 (أكادير : مطبعة قرطبة) .- 1 مج. (107 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO3198.- ردمك 978-9954-38-272-1

مدرسة أكجكال - - سيدي إفني

210.711 2016-104
السنوسي الفاسي، إبراهيم

النور الالمع في بيان األصل الجامع [نص مطبوع] / لمؤلفه
إبراهيم السنوسي الفاسي؛ دراسة وتحقيق الدكتور مصطفى عبد
الله الغاشي، الدكتور عبد الله المرابط الترغي.- تطوان : كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان باب الحكمة، 2016.- 1 مج.

(125 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO2854.- ردمك 978-9954-568-44-6

الجامعات اإلسالمية

210.72 2016-105
العدناني، عبد السالم (1951-....)

البحوث العقدية والمنهجية الجديدة لتحضير األطروحة
السالم، دار   : الرباط  العدناني.-  السالم  عبد   / مطبوع]  [نص 
24 سم باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (235 ص.)  مج.   1  -.2016

إق 2016MO3490.- ردمك 978-9954-38-368-1
البحوث اإلسالمية - - منهجية

210.722 2016-106
أوريد، حسن (1962-....)

اإلسالم السياسي في الميزان : حالة المغرب [نص مطبوع]
أوريد، 2016.- 1 مج. : حسن  الرباط  أوريد.-  / حسن  : رواية 

باأللوان؛ 23 سم : غالف مزيّن  (159 ص.) 
إق 2016MO2673.- ردمك 978-9954-38-033-8 

اإلسالم السياسي

210.91 2016-107
الشارف، عبد الله (1954-....)

المسلمون في بالد الغرب [نص مطبوع] : غربة،معاناة وذوبان
/ عبد الله الشارف.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (تطوان : مطبعة
تطوان) .- 1 مج. (181 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2016MO0117.- ردمك 9789954369159
المسلمون - - الغرب

210.91 2016-108
الفراك، أحمد

فلسفة المشترك اإلنساني بين المسلمين والغرب [نص
مطبوع] : بحث في العوائق المنهجية والمعرفية / الفراك أحمد.-
الدار البيضاء : أفريقيا الشرق، 2016.- 1 مج. (199 ص.)؛ 23

سم
إق 2015MO3550.- ردمك 9789954656525

التفكير اإلسالمي - - إسالم - - الغرب

210.91 2016-109
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كريمي، علي
ضوء في  اإلسالم  حول  الغربية  اإلعالمية  المضامين 
: الرباط  كريمي.-  علي   / مطبوع]  [نص  الدولي  القانون 
إيسيسكو، 2016.- 1 مج. والعلوم  للتربية  اإلسالمية  المنظمة 

(123 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO0935.- ردمك 9789981266117

اإلسالم - - القانون الدولي - - الغرب

210.92 2016-110
فرفرة، محمد

حجة الغيور [نص مطبوع] : في الرد على صاحب الفكر الجاني
عن أرباب الصدور / محمد فرفرة؛ تقديم محمد احميدة؛ حققه
الفتح أبي رقراق جمعية رباط  : دار  الرباط  أملح.-  سي محمد 

المستديمة، 2016.- 1 مج. (254 ص.)؛ 24 سم للتنمية 
إق 2016MO2382.- ردمك 9789954961612

تراجم - - رجال الدين

210.92 2016-111
= مطبوع]  [نص  المعاصرين  تارودانت  أعالم  تراجم 
Autobiographies des persannalités contemporaines
influentes de Taroudant : العلم الشرعي والنضال السياسي
/ جمع وإعداد موالي الحسن الحسيني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016
(الرباط : دار السالم) .- 1 مج. (138 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم.- (منشورات منتدى األدب لمبدعي الجنوب؛ 32)
إق 2016MO4896.- ردمك 9789954390801

تراجم - - أعالم

210.922 2016-112
-0562)) الملك  بن عبد  بن محمد  القطان، علي  ابن 

((1230-1167)(0628
للصحابة بما   : النظام [نص مطبوع]  المثنى  كتاب السلك 
الكرام على جميعهم الرضوان والسالم من الكرامات والمكرمات
الكتامي الملك  عبد  بن  علي  بن  حسن  محمد  أبي   / العظام 
المعروف بابن القطان : دراسة وتحقيق حسن العشاب.- الرباط :
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 2016.- 1 مج. (503 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO2020.- ردمك 978-9954-665-12-1

صحابة الرسول - - اإلسالم

210.922 2016-113
التمنارتي، عبد الرحمان بن محمد بن أحمد ((0974-

((1650-1545)(1060
: مطبوع]  [نص  األمة  علوم  إسناد  في  الجمة  الفوائد 
موسوعة علم وديوان أدب / تأليف أبي زيد عبد الرحمن التمنارتي؛
اختار النصوص وقدم لها أحمد السعيدي.- الرباط : دار أبي رقراق،
باأللوان؛ 19 سم.- : غالف مزيّن  2016.- 1 مج. (123 ص.) 

المغربي؛ 10) التراث  (منتخبات من 
إق 2016MO1093.- ردمك 978-9954-1-9573-4

فقهاء سوس - - تراجم

210.922 2016-114
بنيعيش، مصطفى

المازري األشعري حسام الدفاع العقائدي صورة المعة
من البلد اإلفريقي [نص مطبوع] / مصطفى بنيعيش.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (مكناس : مطبعة سجلماسة) .- 1 مج. (161 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2016MO0140.- ردمك 978-9954-36-931-9

األشعري - - تراجم

210.922 2016-115

الله : إلى إجازات العالمة رضى  إرشاد النبالء [نص مطبوع] 
وتصنيف / جمع  والعلماء  الشيوخ  السوسي من  المختار  محمد 
رضى الله عبد الوافي المختار السوسي؛ تقديم الشيخ محمد بن
المختار الوافي  عبد  الله  [رضى   : [د.م.]  ال رشيد.-  الله  عبد 

(319 ص.)؛ 24 سم مج.   1 السوسي]، 2016.- 
إق 2016MO0848.- ردمك 978-9954-9172-5-1

تراجم - - العلماء

210.922 2016-116
الحركة العلمية بالريف [نص مطبوع] : من القرن العاشر إلى
ط.2.- وإسهاماتها.-  مميزاتها   : الهجرين  عشر  الثاني  القرن 
الدريوش : المجلس العلمي المحلي، 2016.- 1 مج. (244 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO4610.- ردمك 978-9954-38-902-7

تراجم األعالم - - الريف - - المغرب

210.924 2016-117
أكروم، الحسين

/ اإلبريز في نعي البوشواري عبد العزيز [نص مطبوع] 
[د.ن.]،  : [د.م.]  الساحلي.-  أحمد  بن  أكروم  الحسين  تأليف 
سم  22 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (36 ص.)  مج.   1  -.2016

إق 2016MO3005.- ردمك 978-9954-38-176-2
البوشواري,عبد العزيز - - سيرة ذاتية

210.924 2016-118
الذهبي، نفيسة

أبو محمد صالح الماجري الشيخ والتجربة [نص مطبوع] /
نفيسة الذهبي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : مطابع الرباط

نت) .- 1 مج. (192 ص.) : غالف مزيّن؛ 20 سم
إق 2016MO2242.- ردمك 9789954567500

المتصوفون - - تراجم

210.924 2016-119
الريسوني، قطب (1973-....)

/ [نص مطبوع]  النوازلي  القاضي  الحايك  الرحمان  عبد 
قطب الريسوني.- تطوان : مكتبة سلمى الثقافية، 2016.- 1 مج.
علماء (تراجم  سم.-   21 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (116 ص.) 

(2 تطوان؛ 
إق 2015MO4172.- ردمك 9789954634332

عبد الرحمان الحايك - - تراجم

210.924 2016-120
الطاهري، الحسن (1963-...)

علمية منارة  اليوسي  مسعود  بن  الحسن  علي  أبو 
وموهبة أدبية [نص مطبوع] : 1040ه-1102ه / تأليف الحسن
: فياللي.- صفرو  زين  تقديم حسن  البقصي؛  الطاهري, محمد 
المجلس العلمي المحلي إلقليم صفرو، 2016 (فاس : الشركة
مزيّن غالف   : (135 ص.)  مج.   1  -. والطبع)  للتجهيز  العامة 

(4 المجلس؛  صوت  كتاب  (سلسلة  سم.-   21 باأللوان؛ 
إق 2016MO2050.- ردمك 978-9954-37-776-5

اليوسي، الحسن بن مسعود بن محمد (1691-1631) (1102-1040)

210.924 2016-121
الطاوسي، الحسن

الولي الصالح سيدي وساي الماسي [نص مطبوع] : سيرة
ولي وشهرة مقام : إحياء لذاكرة األلفية / الحسن الطاوسي.-

[د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (179 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO0743.- ردمك 9789954372401

سيدي وساي الماسي - - تراجم

210.924 2016-122
الكبير بن محمد ((1300- الكتاني، عبد الحي بن عبد 

((1962-1888)(1382
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وقفات في حياة الحافظ أحمد بن محمد المقري (ت
1041 ه) [نص مطبوع] / تأليف العالمة الشيخ محمد عبد الحي
بن عبد الكبير الكتاني؛ تحقيق عبد القادر سعود.- الرباط : الرابطة
التراث، وإحياء  واألبحاث  الدراسات  مركز  للعلماء  المحمدية 
باأللوان؛ 20 سم.- : غالف مزيّن  2016.- 1 مج. (164 ص.) 

التراث؛ 5) كتاب مجلة مرآت  (سلسلة 
إق 2016MO3139.- ردمك 978-9954-600-31-3

المقري, أبي العباس - - سيرة ذاتية

210.924 2016-123
الميموني، محمد (1936-....)

بالله سيدي العارف  للشيخ  األسرار  األنوار وسر  نور 
أحمد بن عمر [نص مطبوع] / محمد الميموني.- [د.م.] : [د.ن.]،
2016 (وجدة : الشركة المركزية للطباعة) .- 1 مج. (174 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO1155.- ردمك 978-9954-37-434-4

بن عمر, سيدي أحمد - - سيرة ذاتية

210.924 2016-124
بنعدادة، آسية

محمد بن الحسن الحجوي وتحديث الشخصية المغربية
[نص مطبوع] / آسية بنعدادة.- الرباط : مجلس الجالية المغربية
بالخارج، 2016 (مطبعة التومي).- 1 مج. (39 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO0282.- ردمك 978-9954-9584-6-9

الشخصيات السياسية

210.924 2016-125
بوخبزة الحسني، أبو أويس محمد بن األمين

من ذكرياتي مع الشيخ األلباني رحمه الله [نص مطبوع] /
أبو أويس محمد بن األمين بوخبزة الحسني؛ تقديم أبي إسحاق
الحويني؛ قرأها وعلق عليها أبو محمد عادل خزرون.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (تطوان : مطبعة الخليج العربي) .- 1 مج. (61

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO0255.- ردمك 9789954369821

تراجم - - الشيخ األلباني

210.924 2016-126
ديسبيرتو، خوان باندو

الشريف أحمد الريسوني [نص مطبوع] : سبعة أعمار لميتة
الدار أخريف.-  المهدي  ترجمة  ديسبيرتو؛  باندو  / خوان  واحدة 
البيضاء : دار توبقال للنشر، 2016.- 1 مج. (86 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 23 سم.- (المعرفة التاريخية؛ 553)
إق 2015MO4585.- ردمك 978-9954-659-11-3

الريسوني, أحمد بن محمد بن عبد الله

210.924 2016-127
زوزيو، محمد

الشيخ عبد السالم ابن مشيش: الشخصية والعصر [نص
مطبوع] / محمد زوزيو.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (مطبعة الخليج

العربي).- 1 مج. (168 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO1109.- ردمك 978-9954-634-42-4

تراجم - - رجال الدين

210.924 2016-128
صغيري، عبد الكريم (1979-....)

الفقيه الزاهد أحمد بن مبارك السجلماسي اللمطي (ت
[نص المالكي  المذهب  خدمة  في  وجهوده  1156ه) 
مطبوع] / إعداد عبد الكريم صغيري؛ تقديم محمد صغيري.- فاس
: آنفو برانت، 2016.- 1 مج. (112 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2015MO4489.- ردمك 9789954368121

أحمد بن مبارك السجلماسي اللمطي

210.924 2016-129

تسلية الشريف اإلمام الهمام موالنا عبد الرحمان ابن
أبرزاق.- البشير  موالنا هشام [نص مطبوع] / نخريج وتعليق 
مراكش : مؤسسة آفاق، 2016 (المطبعة والوراقة الوطنية).- 1

مج. (200 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO0043.- ردمك 978-9954-29-147-4

أدب المناقب - - اآلداب السلطانية

210.924 2016-130
العالمة الحاج مسعود الوفقاوي اإلغاللني اإلنزكاني [نص
مطبوع] : (1295 ـ 1366 ه ) : أعمال الندوة العلمية التكريمية
التي نظمها المجلس العلمي المحلي بعمالة إنزكان ـ أيت ملول
بتعاون مع المجالس العلمية المحلية بجهة سوس ـ ماسة ـ درعة
وجمعية علماء سوس وبتنسيق مع المندوبية اإلقليمية للشؤون
اإلسالمية بإنزكان يوم السبت 19 محرم 1435 ه موافق 23 نونبر
2013 م.- أيت ملول : المجلس العلمي المحلي بعمالة إنزكان،

2016 (الرباط : دار األمان) .- 1 مج. (311 ص.)؛ 24 سم
إق 2014MO2318.- ردمك 978-9954-561-90-4

مسعود الوفقاوي - - تراجم

القرآن الكريم 211

211 2016-131
بزيكا، عبد الكبير

[نص ؟  الكريم  القرآن  تدريس  في  ناجحا  أكون  كيف 
مطبوع] / عبد الكبير بزيكا.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : دار

السالم) .- 1 مج. (99 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO1862.- ردمك 9789954376942

القرآن الكريم - - تدريس

211 2016-132
بعروب، علي

: .- [د.م.]  حين يتكلم القرآن [نص مطبوع] / علي بعروب 
دراسات في الفكر اإلسالمي، 2016.- 1 مج. (142 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO0566.- ردمك 9789954371374

القرآن الكريم

211 2016-133
الورود في  نظرات  الكريم  القرآن  في  السؤال 
والمفهوم [نص مطبوع] / إعداد أحمد أهالل.- [د.م.] : [د.ن.]،

2016.- 1 مج. (120 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO4473.- ردمك 9789954388167

القرآن الكريم

211.11 2016-134
موكيبي، عثمان

تساوي الخطأ والعمد في األحكام الشرعية [نص مطبوع] /
عثمان موكيبي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (100 ص.)؛ 20

سم
إق 2016MO0746.- ردمك 9789954372425

الفقه اإلسالمي - - األدلة الشرعية

211.3 2016-135
إبراهيمي، ربيعة

المختصر المفيد في علوم رسم القرآن وضبطه [نص
مطبوع] / ربيعة إبراهيمي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (111

ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO1494.- ردمك 9789954567432

القرآن الكريم - - رسم

211.3 2016-136
احميتو، عبد الهادي (1943-....)
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رسم المصحف الشريف ودواعي االلتزام به عند القراء
: المحمدية  احميتو.-  الهادي  / عبد  [نص مطبوع]  والمقرئين 
2016 الشريف،  المصحف  لنشر  السادس  محمد  مؤسسة 
(الدارالبيضاء : مطبعة لوسركل) .- 1 مج. (60 ص.)؛ 21 سم.-

(سلسلة علوم المصحف؛ 2)
إق 2016MO0444.- ردمك 9789954546154

القرآن الكريم - - رسم

211.36 2016-137
الرحموني، لحسن

لحسن  / مطبوع]  [نص  الكريم  القرآن  في  الهمز  رسم 
الرحموني.- المحمدية : مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف
الشريف، 2016 (الدارالبيضاء : مطبعة لوسركل) .- 1 مج. (53

ص.)؛ 21 سم.- (سلسلة علوم المصحف؛ 3)
إق 2016MO0442.- ردمك 9789954546130

القرآن الكريم - - رسم الهمز

211.36 2016-138
العبدالوي، موالي عبد الله (1971-....)

[نص الكريم  القرآن  في  الحرف  حذف  جماليات  من 
مطبوع] : نمادج تطبيقية / موالي عبد الله العبدالوي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (الرشيدية : الودغيريون) .- 1 مج. (131 ص.)؛ 21

سم
إق 2016MO1149.- ردمك 9789954374290

القرآن الكريم - - الحذف

211.6 2016-139
األماسيني الخزامي، أحمد أيت إبراهيم أبلقاسم

تحفة الصبيان،تساعد األذهان، على اإلعجام في القرآن
[نص مطبوع] / أحمد أيت ابراهيم بلقاسم األماسيني الخزامي.-

[د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (24 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO5094.- ردمك 9789954391808

القرآن الكريم - - اإلعجام

211.6 2016-140
المراكشي األكمة، محمد

أرجوزة ضياء األرواح المقتبس من المصباح [نص مطبوع]
: وشرحها المسمى المقاصد السنية في شرح المراكشية ألبي
البركات بن أبي يحيى بن أبي البركات / محمد المراكشي األكمة؛
دراسة وتحقيق مريم لحلو.- الرباط : وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية، 2016 (الرباط : دار أبي رقراق) .- 1 مج. (455 ص.)؛

24 سم
إق 2016MO2019.- ردمك 9789954665114

القرآن الكريم - - بالغة

211.62 2016-141
القوري، أبي إسماعيل عبد العزيز بن محمد

إكرام اآلوي بشرح نظم الزواوي [نص مطبوع] / تأليف أبي
عبد بن  تقديم محمد  القوري؛  بن محمد  العزيز  عبد  إسماعيل 
الرحمن المغراوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (284 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2014MO0429.- ردمك 978-9954-33-148-4

علم النحو - - القرآن الكريم

211.62 2016-142
سوسان، رشيد (1963-....)

[نص 'الكشاف'  الزمخشري  تفسير  في  نحوية  قضايا 
مطبوع] / رشيد سوسان؛ تقديم محمد علي الرباوي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (وجدة : مكتبة قرطبة) .- 1 مج. (320 ص.)؛ 24

سم
إق 2016MO0482.- ردمك 978-9954-9583-8-4

نحو القرآن

211.64 2016-143
صالحي، يحيى

إلى "اإلشارة   : مطبوع]  [نص  التأويل في كتاب  إشكالية 
يحيى  / السالم  عبد  بن  للعز  المجاز"  أنواع  بعض  في  اإليجاز 
صالحي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (وجدة : مكتبة الطالب) .- 1

مج. (247 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO2814.- ردمك 9789954380772

القرآن الكريم - - المجاز

211.8 2016-144
أكبوب، عبد الكبير

اللؤلؤ و اإلستبرق [نص مطبوع] : شرح منظومة ما خالف فيه
األصبهاني األزرق لمحمد بن أحمد الشهير بالمتولي / عبد الكبير
أكبوب.- الدار البيضاء : الدار العالمية للكتاب، 2016.- 1 مج. (53
القرآن أهل  (سلسلة  24 سم.-  باأللوان؛  مزيّن  غالف   : ص.) 

المهرة)
إق 2016MO2086.- ردمك 978-9954-455-42-5

التجويد - - القرآن الكريم

211.8 2016-145
الرحماني، محمد بن محمد بن أحمد ((....-1070)(....-

((1659
الهدية المرضية لطالب القراءة المكية [نص مطبوع] / نظم
أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله الرحماني المراكشي؛
الرابطة  : مراكش  الرباط؛  بوهالل.-  المصطفى  موالي  تحقيق 
للدراسات الداني  عمرو  أبي  اإلمام  مركز  للعلماء  المحمدية 
والبحوث القرائية المتخصصة، 2016 (الرباط : مطبعة المعارف
الجديدة) .- 1 مج. (159 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.-

(متون المقارئ؛ 4)
إق 2016MO0229.- ردمك 9789954600122

القراءات

211.8 2016-146
السماحي، المصطفى

مشروعية قراءة القرآن جماعة [نص مطبوع] / المصطفى
السماحي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (وجدة : مطبعة حذيفة) .- 1

مج. (66 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2016MO4045.- ردمك 978-9954-38-583-8

القراءة الجماعية - - القرآن الكريم

211.8 2016-147
القصري، أبي زيد عبد الرحمن بن محمد

بذل العلم و الود [نص مطبوع] : في شرح تفصيل العقد / أبي
عيسى وتحقيق  تقديم  القصري؛  محمد  بن  الرحمن  عبد  زيد 
الفارسي.- الرباط : منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،

2016.- 1 مج. (310 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO2023.- ردمك 9789954665152

قراأت - - القرآن الكريم

211.8 2016-148
رحماني، امحمد (1984-....)

قضية قراءة النص القرآني [نص مطبوع] / امحمد رحماني؛
تقديم أمجد علي سعادة.- وجدة : مكتبة الطالب، 2016.- 1 مج.

(144 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO0808.- ردمك 978-9954-37-278-4

النص القرآني - - ضوابط القراءة

211.8 2016-149
كبير، نادية (1969-....)

التفصيل و البيان في أحكام تجويد القرآن [نص مطبوع] :
: [د.م.]  كبير.- ط.3.-  نادية   / األزرق  برواية ورش من طريق 
[د.ن.]، 2016 (طنجة : مطبعة إسبارطيل) .- 1 مج. (306 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 25 سم
إق 2012MO2243.- ردمك 978-9954-31-429-6

تجويد القرآن

211.8 2016-150
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كنفودي، محمد
: قراءة القراء ات الجديدة للقرآن الكريم [نص مطبوع] 
أفريقيا  : الدارالبيضاء  كنفودي.-  محمد   / الجابري  عابد  محمد 

(225 ص.)؛ 22 سم مج.   1 الشرق، 2016.- 
إق 2014MO1328.- ردمك 9789981259928

القرآن الكريم - - القراء ات

211.8 2016-151
لبداوي، نعيمة

مفهوم القراءة في القرآن الكريم [نص مطبوع] / نعيمة
لبداوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : طوب بريس) .- 1 مج.

(189 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO4186.- ردمك 9789954690086

القرآن الكريم - - القراءة

211.81 2016-152
الودغيري البكراوي، إدريس

الروض الرائق في شرح أزاهر الحدائق, في المخارج
الودغيري إدريس   / مطبوع]  [نص  والحقائق  والصفات 
البكراوي؛ تحقيق وتعليق عبد العالي معكول.- [د.م.] : [د.ن.]،
2016 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (101 ص.)؛ 24 سم

إق 2016MO1203.- ردمك 978-9954-37-461-0
علم التجويد

211.821 2016-153
القيسي، أبي محمد مكي بن أبي طالب

التبيان في اختالف قالون وورش [نص مطبوع] / أبي محمد
مكي بن أبي طالب القيسي؛ تحقيق توفيق العبقري.- الرباط :
الرابطة المحمدية للعلماء، 2016.- 1 مج. (141 ص.)؛ 24 سم.-

(سلسلة عقود المقارئ؛ 4)
إق 2016MO0225.- ردمك 978-9954-600-08-5

علوم القرآن

211.821 2016-154
المكناسي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن غازي (919

.هـ)
[نص العشر  نافع  في طرق  الدرر  عقد  تفصيل  نظم 
مطبوع] / لإلمام المقرئ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن غازي
بن محمد  الشيخ  له  وقدم  التحقيق  على  أشرف  المكناسي؛ 
الشريف السحابي.- سال : مدرسة ابن القاضي للقراءات، 2016
.- 1 مج. (36 ص.) : غالف الفضيلة)  : مطبعة وراقة  (الرباط 
مزين؛ 24 سم.- (سلسلة تحقيق تراث المغاربة في القراءات؛ 2)

إق 2016MO3905.- ردمك 978-9954-38-525-8
القراءات

211.9 2016-155
أحادوش، لطيفة

/ الجزء األول  محاضرات في علوم القرآن [نص مطبوع]. 
مطبعة  : (الناظور   2016 [د.ن.]،   : [د.م.]  أحادوش.-  لطيفة 
باأللوان؛ 20 سم .- 1 مج. (133 ص.) : غالف مزيّن  القبس) 

إق 2016MO5393.- ردمك 978-9954-39-316-1
علوم القرآن

211.9 2016-156
أكبوب، عبد الكبير

الضياء الالمع [نص مطبوع] : شرح الدرر اللوامع في أصل مقرإ
العالمية الدار   : الدارالبيضاء  أكبوب.-  الكبير  / عبد  نافع  اإلمام 
للكتاب، 2016 (الدارالبيضاء : النجاح الجديدة) .- 1 مج. (152

ص.)؛ 24 سم.- (أهل القران المهرة)
إق 2016MO2085.- ردمك 978-9954-455-41-8

علوم القرآن

211.9 2016-157
البودخاني، علي

دراسات في علوم القرآن والتفسير [نص مطبوع] / تأليف
علي البودخاني بن الحاج عالل الملولي التوزاني.- [د.م.] : [د.ن.]،
2016 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (188 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO4398.- ردمك 978-9954-38-772-6

علوم القرآن - - مباحث عامة

211.9 2016-158
السائح، محمد (1948-1891)

حوارية القرء ان الكريم قضايا وقواعد وخصائص [نص
مطبوع] / محمد السائح.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : طوب

بريس) .- 1 مج. (185 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO4368.- ردمك 9789954690116

القرء ان الكريم

211.9 2016-159
المقرئ اإلدريسي، أبو زيد (1959-....)

القرآن والعقل [نص مطبوع] : نماذج تطبيقية. الجزء الثاني /
البيضاء : مؤسسة اإلدريسي الدار  المقرئ اإلدريسي.-  أبو زيد 
الفكرية لألبحاث والدراسات، 2016.- 1 مج. (191 ص.)؛ 21 سم

إق 2016MO0616.- ردمك 9789954947548
التدبر العقلي - - القرآن الكريم

211.9 2016-160
النكر، سعيد

نظرية النص [نص مطبوع] : أو التعدد المنهجي في قراءة النص
القرآني / سعيد النكر.- الدار البيضاء : المركز الثقافي العربي،

2016.- 1 مج. (429 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2016MO3838.- ردمك 9789981720275

النص القرآني - - قراءة

211.9 2016-161
عيد، محمد عبد الباسط

النص والخطاب [نص مطبوع] : قراءة في علوم القرآن / محمد
عبد الباسط عيد.- الدار البيضاء : أفريقيا الشرق، 2016.- 1 مج.

(230 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم
إق 2016MO0415.- ردمك 978-9954-656-71-6

علوم القرآن الكريم - - مباحث عامة

211.9 2016-162
واحدي، سيدي محمد

مفهوم السفه في القرآن الكريم [نص مطبوع] / سيدي
: مؤسسة (الرشيدية  [د.ن.]، 2016   : [د.م.]  واحدي.-  محمد 
: غالف مزيّن .- 1 مج. (97 ص.)  والخدمات)  للتجارة  الراوي 

باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة مفاهيم قرآنية؛ 2)
إق 2016MO3181.- ردمك 978-9954-38-264-6

السفهاء - - القرآن الكريم

211.9 2016-163
يونس، شريف طه

رحلة البحث عن أهل القرآن [نص مطبوع] : المنهج النبوي
في التعامل مع القرن تعلما وتعليما قوال وعمال / إعداد شريف طه
جسور  : نت  الرباط  ؛مطابع  الرباط  الدارالبيضاء؛  يونس.- 
للدراسات والبحث العلمي والتدريب، 2016.- 1 مج.(277 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO1243.- ردمك 9789954374849

القرآن الكريم - - مباحث

211.9 2016-164
[نص الكريم  القرآن  عن  الراهنة  المنحرفة  الكتابات 
األستاذ روح  إلى  مهداة  الدراسي  اليوم  هذا  أعمال   : مطبوع] 
موالي ذ.  وتقديم  تنسيق   / الله  رحمه  بنكروم  سعيد  الدكتور 
اإلنسانية والعلوم  اآلداب  كلية   : المحمدية  الهند.-  المصطفى 
بالمحمدية، 2016 (الرباط : دار أبي رقراق) .- 1 مج. (212 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (دفاتر البحت العلمي؛ 25)

الببليوغرافيا الوطنية المغربية 2016

12



61

إق 2016MO5270.- ردمك 978-9954-0-4453-7
القرآن الكريم - - مباحث

211.92 2016-165
إبن معروف، عبد الرزاق

اإلرشاد لحفظ كتاب رب العباد [نص مطبوع] / تأليف أبي
هاجر بن معروف عبد الرزاق.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (مراكش :
.- 1 مج. (86 ص.) : غالف مزيّن الوطنية)  المطبعة والوراقة 

الله؛ 1) باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة رحلة مع كتاب 
2009MO1917 إق

فضائل القرآن الكريم

211.92 2016-166
الحمداوي، رشيد

كيف نبني التفكير اإليجابي وفق المنظور القرآني [نص
مطبوع] / رشيد الحمداوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (28

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO2809.- ردمك 978-9954-38-075-8

التفكير اإليجابي - - القرآن الكريم

211.92 2016-167
بلغيتي، عبد السالم ع

السالم ع / عبد  بنية اإلنسان [نص مطبوع]  القرآن  عناية 
بلغيتي.- الراشيدية : عبد السالم ع بلغيتي، 2016.- 1 مج. (122

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 25 سم
إق 2016MO5046.- ردمك 978-9954-39-150-1

القرآن

211.92 2016-168
دمين، نبيل

السبيل األقوم إلى تيسير حفظ كتاب ربنا األكرم [نص
مطبوع] / نبيل دمين.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (مراكش : المطبعة
والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (86 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2016MO0310.- ردمك 978-9954-36-997-5

حفظ القرآن الكريم

211.93 2016-169
أدعية من القرآن الكريم لتفريج القلوب وتفريج الكروب
مع التفسير [نص مطبوع] / جمع وترتيب أبو أمين األنصاري.-
الدار البيضاء : دار النشر المغربية، 2016.- 1 مج. (55 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 18 سم
إق 2016MO0862.- ردمك 978-9954-37-315-6

أدعية القرآن الكريم

211.951 2016-170
بروان، زكرياء

محنة يوسف [نص مطبوع] : دراسة تحليلية لقصة النبي حسب
: [د.ن.]، بروان.- [د.م.]  ذ.  تأليف   / القرآني والتوراتي  السرد 
2016.- 1 مج. (113 ص.) $c غالف مزيّن باأللوان d 24$ سم

إق 2016MO5201.- ردمك 978-9954-39-231-7
قصة يوسف

211.97 2016-171
أعمير، عبد الواحد

40 سؤاال في اإلعجاز العلمي [نص مطبوع] : في الكون ـ
الواحد عبد   / الحشرات  ـ في  اإلنسان  ـ في جسم  األرض  في 
الدارالبيضاء : أفريقيا الشرق، 2016.- 1 مج. (167 أعميرة.- 

الدينية؛ 2) التربية  ص.)؛ 20 سم.- (سلسلة 
إق 2014MO3689.- ردمك 9789954630549

الفقه اإلسالمي - - الجنة

211.97 2016-172
أعمير، عبد الواحد

[نص الكريم  القرآن  في  اإلعجاز  من  وبراهين  دالئل 
مطبوع] : اإلعجاز في األرض-الكون-خلق اإلنسان : اإلعجاز الغيبي
والتاريخي-التشريعي-النفسي / عبد الواحد أعمير.- الدار البيضاء :
أفريقيا الشرق، 2016.- 1 مج. (126 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

20 سم.- (سلسلة التربية الدينية؛ 4)
إق 2014MO3684.- ردمك 978-9954-630-54-9

القرآن الكريم - - مظاهر اإلعجاز

211.97 2016-173
القباج، عبد اللطيف

الماء منبع الحياة من خالل القرن الكريم [نص مطبوع] /
عبد اللطيف القباج.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : مطبعة
الرسالة) .- 1 مج. (126 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2016MO4333.- ردمك 9789954387344
القرن الكريم - - الماء

التفسير 212

212 2016-174
أبو عام، محمد

المختصر في أصول التفسير [نص مطبوع] : دروس ميسرة
في علوم القرآن للمبتدئ والمقتصد / محمد أبو عام.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (المحمدية : المتقي برينتر) .- 1 مج. (55 ص.)؛

22 سم
إق 2016MO4753.- ردمك 9789954389577

القرآن الكريم

212 2016-175
جباري بن عبد القادر، بناصر (1944-....)

المختار من تفسير سيدي عبد الجبار [نص مطبوع] / تحقيق
بناصر بن عبد القادر جباري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (وجدة :
مطبعة الجسور) .- 1 مج. (391 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2016MO4073.- ردمك 9789954385999

التفسير

212 2016-176
فاضل، أحمد

/ احمد محاضرات في تفسير سورة النور [نص مطبوع] 
فاضل.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (مطبعة قرطبة).- 1 مج. (276

ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO0484.- ردمك 978-9954-9600-0-4

القرآن الكريم - - التفسير

212.9 2016-177
صدقي، الحسن (1956-....)

تفسير سورة الحجرات ومنهاج بناء المجتمع والحضارات
[نص مطبوع] / الحسن صدقي.- [د.م.] : [الحسن صدقي]، 2016
(الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (117 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO0239.- ردمك 978-9954-36-972-2

سورة الحجرات - - تفسير

الحديث الشريف وعلومه 213

213 2016-178
أبو هاجر بن معروف، عبد الرزاق
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صفة العمرة من السنة [نص مطبوع] / أبو هاجر بن معروف
عبد الرزاق.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (مراكش : المطبعة والوراقة

الوطنية) .- 1 مج. (63 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 15 سم
إق 2016MO1285.- ردمك 978-9954-37-496-2

السنة - - العمرة

213 2016-179
-....)) أحمد  بن  إبراهيم  بن  محمد  التكركوستي، 

((1722-....)(1134
التاكركوستي اليعقوبي  إبراهيم  بن  محمد  فهرست 
"1134 هـ" وابنه محمد "1167 هـ" [نص مطبوع] / تأليف
إد الحسن  تحقيق  التاكركوستي؛  إبراهيم  بن  محمد  بن  محمد 
سعيد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : مطبعة البيضاوي) .- 1

مج. (142 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO5125.- ردمك 978-9954-593-33-2

علوم الحديث

213 2016-180
الجاسني، عبد الجليل

الرعاية والمسؤولية في الحديث النبوي [نص مطبوع] :
الدارالبيضاء : مؤسسة الجليل الجاسني.-  دراسة نموذج / عبد 
: (الدارالبيضاء  والدراسات، 2016  لألبحاث  الفكرية  اإلدريسي 

.- 1 مج. (128 ص.)؛ 21 سم النجاح)  مطبعة 
إق 2016MO0012.- ردمك 9789954938843

الحديث النبوي - - علوم

213 2016-181
الدادسي، أبو بكر عبد الله بن محمد بن حميد

تسمية شيوخ أبي عبد الرحمن بقي بن مخلد القرطبي،
ت 276 هـ [نص مطبوع] / تأليف أبي بكر عبد الله بن محمد بن
حميد الدادسي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (مطبعة الكرامة).- 1
مج. (275 ص.)؛ 24 سم.- (مجموعة تصانيف أبي بكر بن حميد

الدادسي؛ 1)
إق 2016MO3140.- ردمك 978-9954-38-244-8

علم الحديث

213 2016-182
الداودي، حميد

اختيارات اإلمام أبي زكريا محي الدين النووي الحديثية
[نص مطبوع] / الدكتور حميد الداودي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016

(فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (184 ص.)؛ 20 سم
إق 2016MO1033.- ردمك 978-9954-37-395-8

علم الحديث

213 2016-183
الداودي، حميد

حميد  / مطبوع]  [نص  النووي  اإلمام  عند  الحديث  فقه 
الداودي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (فاس : وراقة بالل) .- 1 مج.

(205 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO1032.- ردمك 9789954373941

الحديث الشريف

213 2016-184
النكر، سعيد

/ الفهم واإلعمال  لعلوم  فقه الحديث [نص مطبوع] : مدخل 
سعيد النكر.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : طوب بريس) .- 1

مج. (105 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO1972.- ردمك 978-9954-594-78-0

الحديث - - فقه

213 2016-185
النميلي الغماري، يونس بن محمد

محمد بن  يونس   / مطبوع]  [نص  والداني  القاصي  إعالم 
سليكي  : (طنجة   2016 [د.ن.]،   : [د.م.]  الغماري.-  النميلي 

سم  24 (242 ص.)؛  مج.   1  -. أخوين) 

إق 2015MO4043.- ردمك 9789954661130
علم الحديث

213 2016-186
دومر، عبد الحفيظ

مباحث في علوم الحديث [نص مطبوع] / عبد الحفيظ دومر.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (وجدة : مكتبة الطالب) .- 1 مج. (113

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO5113.- ردمك 9789954391860

علوم الحديث

213 2016-187
شهيد، عائشة (1967-....)

من مظاهر رفع الحرج في الشريعة اإلسالمية من حديث
به ما وسوست  أمتي  لي عن  تجاوز  الله  (إن   : مطبوع]  [نص 
صدورها ما لم تعمل أو تكلم) / عائشة شهيد.- [د.م.] : [د.ن.]،
2016 (بني مالل : مطبعة نسمة) .- 1 مج. (90 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO1697.- ردمك 978-9954-37-660-7

رفع الحرج - - األحاديث النبوية

213 2016-188
فارح، عبد العزيز

: تصنيف المصادر الفرعية للحديث النبوي [نص مطبوع] 
وتقويم / عبد العزيز فارح.- وجدة : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،
باأللوان؛ 24 سم.- : غالف مزيّن  2016.- 1 مج. (420 ص.) 

بحوث ودراسات) (سلسلة 
إق 2016MO2493.- ردمك 978-9954-9562-7-4

علوم الحديث النبوي

213 2016-189
الظرفة في شروح منظومة الطرفة [نص مطبوع] : علوم
المرزوقي.- المجيد  عبد  وتحقيق  وضبط  تقديم   / الحديث 
الدارالبيضاء : دار المعرفة، 2016 (الصويرة : هبة) .- 1 مج. (67

ص.)؛ 29 سم
إق 2015MO4433.- ردمك 9789954367858

علم الحديث

213 2016-190
قيم الفكر الباني في آثار الدكتور يوسف الكتاني [نص
مطبوع] : مقاالت وأبحاث وشهادات بمناسبة تكريم الدكتور يوسف
الكتاني بمقر مؤسسة عبد الله كنون للثقافة والبحث العلمي، يوم
14 رجب الخير 1432 الموافق 17 يونيو 2011 / جمع وترتيب
كنون الله  عبد  مؤسسة   : طنجة  الريسوني.-  محمد مصطفى 
للثقافة والبحث العلمي، 2016 (طنجة : مطبعة جريدة طنجة) .-
1 مج. (88 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (منشورات

مؤسسة عبد الله كنون للثقافة والبحث العلمي)
إق 2016MO2435.- ردمك 9789954938454

البيوغرافيات - - الفكر اإلسالمي

213.09 2016-191
الحسيسن، عبد الهادي (1934-....)

/ الحديث والمحدثون في العصر المريني [نص مطبوع] 
تأليف عبد الهادي أحمد الحسيسن.- الرباط؛ العرائش : الرابطة
المعارف القطان، 2016 (مطبعة  ابن  للعلماء مركز  المحمدية 
باأللوان؛ 24 سم الجديدة).- 1 مج. (844 ص.) : غالف مزيّن 

إق 2015MO1835.- ردمك 978-9954-619-66-7
علوم الحديث - - العصر المريني

213.1 2016-192
أبو عام، محمد

مدخل لدراسة علم مصطلح الحديث [نص مطبوع] : دروس
ميسرة في علم مصطلح الحديث للمبتدئ والمقتصد / محمد أبو
عام.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (المحمدية : المتقي برينتر) .- 1

مج. (64 ص.)؛ 22 سم
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إق 2016MO4756.- ردمك 9789954389607
مصطلح الحديث

213.1 2016-193
الكبير بن محمد ((1300- الكتاني، عبد الحي بن عبد 

((1962-1888)(1382
عقد اليواقيت والزبرجد في أن "من لغا فال جمعة له"
مما نقب عنه من األخبار فلم يوجد [نص مطبوع] / تأليف
اإلمام الحافظ لسان السنة الغراء السيد الشريف محمد عبد الحي
بن عبد الكبير الكتاني الحسني؛ اعتنى بها وقدم لها خالد البداوي
السباعي. ومعه جواب عن زيادة (ومن لغا فال جمعة له) / لإلمام
المحدث السيد محمد بن دريس القادري. ومعه تبيين البله ممن
أنكر حديث (ومن لغا فال جمعة له) / للشيخ المحدث أحمد بن
محمد بن الصديق الغماري؛ تقديم الشيخ العالمة شعيب األرناؤوط؛
البداوي السباعي.- اعتنى بها وقدم لها خالد بن محمد المختار 
طنجة؛ بيروت : دار الحديث الكتانية، 2016.- 1 مج. (356 ص.)؛

24 سم
إق 2016MO2115.- ردمك 978-9954-623-79-4 

الحديث الشريف

213.2 2016-194
أباي، محمد محمود

إيضاح  : [نص مطبوع]  البيقونية  السنية في شرح  الدرر 
أباي محمد  / للمعاني، وأمثلة لألقسام، ونكات ولطائف علمية 
محمود.- موريتانيا : دار قوافل، 2016 (الرباط : طوب بريس) .-

1 مج. (79 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO3983.- ردمك 9789954964132

الحديث الشريف

213.2 2016-195
اصبيحي، محمد

الصحة والحسن عند أهل الصنعة الحديثية [نص مطبوع] :
دراسة تحليلية معززة بنماذج تطبيقية / محمد اصبيحي.- فاس :
منشورات آنفو برانت، 2016.- 1 مج. (99 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO3976.- ردمك 978-9954-38-551-7

الحديث الصحيح

213.3 2016-196
أطيب، الحسين

الحسين  / النبوي [نص مطبوع]  البيان  بالغة الحكمة في 
المطبعة والوراقة  : : [د.ن.]، 2016 (مراكش  [د.م.]  أطيب.- 
الوطنية) .- 1 مج. (304 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2016MO4552.- ردمك 978-9954-38-869-3
البيان النبوي - - علوم الحديث

213.3 2016-197
بنعبد الله، عبد الحق (1982-....)

المشهورة على األحاديث  عن   : مطبوع]  [نص  الباس  ذهاب 
ألسنة الناس خاصة في مدينة فاس / عبد الحق بنعبد الله.- فاس :
منشورات آنفو برانت، 2016.- 1 مج. (359 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO0438.- ردمك 978-9954-37-069-8

األحاديث النبوية المشهورة

213.31 2016-198
نصري، أحمد (1960-....)

/ الوجيز في دراسة علم الجرح والتعديل [نص مطبوع] 
أحمد نصري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : دار القلم) .- 1

مج. (198 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2015MO3431.- ردمك 978-9954-23-977-3

الجرح والتعديل - - الحديث الشريف

213.33 2016-199
المقدسي، ضياء الدين

المنتقي [نص مطبوع] / ضياء الدين المقدسي؛ تحقيق أحمد بن
عبد الكريم نجيب.- [د.م.] : دار المذهب مركز نجيبيه، 2016.- 1

مج. (546 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO1824.- ردمك 9789954607473

الحديث الشريف

213.33 2016-200
جزيء من فهرسة أبي محمد عبد الله الحجري السبتي
المتوفى سنة 591 هـ [نص مطبوع] / قرأه وعلق عليه عبد
العزيز الساوري.- طنجة : دار الحديث الكتانية، 2016.- 1 مج.
أندلسية. باأللوان؛ 24 سم.- (أعالق  (244 ص.) : غالف مزيّن 

المرية؛ 1)
إق 2016MO2117.- ردمك 978-9954-623-81-7

الحديث النبوي - - تراجم الرواة

213.48 2016-201
 البغدادي، عبد اللطيف بن يوسف بن محمد

كتاب األربعين الطبية المستخرجة من سنن ابن ماجه
وشرحها [نص مطبوع] / عبد اللطيف بن يوسف بن محمد عبد
اللطيف البغدادي؛ تحقيق كمال يوسف الحوت.- الرباط : دار أبي

رقراق، 2016.- 1 مج. (101 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO2018.- ردمك 9789954665107

ابن ماجه - - سنن

213.54 2016-202
ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد الله (543هـ)

الرسالة الحاكمة في مسألة األيمان الالزمة [نص مطبوع]
/ تحرير اإلمام الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد ابن
العربي المعافري اإلشبيلي المتوفى سنة 546 هـ؛ عناية يونس
بقيان.- طنجة؛ بيروت : دار الحديث الكتانية، 2016.- 1 مج. (120
ص.)؛ 25 سم.- (أعالق أندلسية. إشبيلية؛ 3) (سلسلة مؤلفات

اإلمام أبي بكر ابن العربي؛ 3)
إق 2016MO2119.- ردمك 978-9954-623-83-1

الفقه المالكي

213.54 2016-203
المعيار اإلدريسي، محمد عزالدين

[نص مغربية  بعيون  والمدونة  والموطأ  مالك  اإلمام 
مطبوع] : شرح على موطأ اإلمام مالك / محمد عزالدين المعيار
اإلدريسي.- مراكش : المجلس العلمي المحلي، 2016.- 1 مج.

(350 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO3851.- ردمك 978-9954-9593-2-9

الفقه المالكي

213.73 2016-204
الحسوسي، طارق

الدار الحسوسي.-  / طارق  [نص مطبوع]  النووية  األربعون 
البيضاء : إسراء للنشر والتوزيع، 2016.- 1 مج. (64 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO3411.- ردمك 978-9954-684-04-7

األربعون النووية

213.75 2016-205
أبو حيان األندلسي، محمد

/ لإلمام نغبة الظمآن من فوائد أبي حيان [نص مطبوع] 
الحافظ النحوي اللغوي المفسر أثير الدين أبي حيان محمد بن
الجياني األندلسي 654 هـ الغرناطي  يوسف بن علي بن حيان 
ـ745 هـ؛ عناية خالد بن محمد المختار البداوي السباعي.- طنجة :
دار الحديث الكتانية، 2016.- 1 مج. (139 ص.)؛ 25 سم.- (أعالق

أندلسية؛ 1)
إق 2016MO2122.- ردمك 978-9954-623-86-2 

رواية الحديث - - أبو حيان األندلسي
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أصول الدين 214

214 2016-206
ابياط، محمد

العقيدة البانية [نص مطبوع] / محمد ابياط.- [د.م.] : [د.ن.]،
2016.- 1 مج. (49 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2016MO1643.- ردمك 9789954376430
العقيدة - - أصول الدين

214 2016-207
اشطيبة، جمال

إقامة الشهادة لله [نص مطبوع] / جمال اشطيبة.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (الرباط : طوب بريس) .- 1 مج. (95 ص.)؛ 21

سم
إق 2016MO3673.- ردمك 9789954594957

الشهادة - - أصول الدين

214 2016-208
الشنقيطي، الحسين ولد محنض

إسعاف الراوي [نص مطبوع] : بنظم عقيدة اإلمام الطحاوي
الحسين ولد محنض وتقديم  / نظم  والجماعة  السنة  أهل  على 
البيضاء : دار المذهب، 2016.- 1 مج. (32 الشنقيطي.- الدار 
ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة المتون المحظرية؛

(1
إق 2016MO0005.- ردمك 9789954607435

العقيدة اإلسالمية

214 2016-209
الشنقيطي، محمد سالم بن محمد علي بن عبد الودود

ويليه األماجد؛  السلف  العقائد على طريق  جملة من 
الذيل في مسائل اإلعتقاد من نظم الجامع المنسوب
للشيخ خليل [نص مطبوع] / محمد سالم بن محمد علي بن عبد
للتكوين اإلسالمي  الغرب  معهد   : تطوان  الشنقيطي.-  الودود 

24 سم (148 ص.)؛  مج.   1  -.2016 العلمي،  والبحث 
إق 2016MO1226.- ردمك 9789954374795

العقيدة اإلسالمية

214 2016-210
الوالي، عبد الوهاب

الوالي.- الوهاب  / عبد  مقدمات في السبيل [نص مطبوع] 
.- 1 مج. (161 آنفو)  : [د.ن.]، 2016 (فاس : مطبعة  [د.م.] 

ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO1390.- ردمك 9789954375297

أصول الدين - - معامالت

214 2016-211
حماني، حميد

اإلمام اليوسي وآثاره في علم أصول الدين [نص مطبوع]
: كتاب مشرب العام والخاص من كلمة اإلخالص نموذجا / حميد
حماني.- صفرو : المجلس العلمي المحلي إلقليم صفرو، 2016
(فاس : الشركة العامة للتجهيز والطبع) .- 1 مج. (119 ص.) :
غالف مزيّن باأللوان؛ 17 سم.- (سلسلة كتاب صوت المجلس؛ 3)

إق 2016MO1985.- ردمك 978-9954-37-746-8
علم أصول الدين

214 2016-212
المة، شفيق عبد القادر

كبح اللجام عما جاء من أقوال على ألسنة العوام [نص
الرشاد : دار  البيضاء  الدار  القادر المة.-  مطبوع] / شفيق عبد 
الحديثة، 2016.- 1 مج. (144 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2016MO3859.- ردمك 9789981303782

العقيدة اإلسالمية

214 2016-213
مومن، عبد الحميد

الحسن أبي  اإلمام  عند  للعقيدة  القرآني  التأصيل 
األشعري [نص مطبوع] : من خالل كتابه:"رسالة إلى أهل الثغر"
والشؤون األوقاف  وزارة   : [الرباط]  مومن.-  الحميد  عبد   /
اإلسالمية، 2016 (الرباط : دار أبي رقراق) .- 1 مج. (222 ص.)؛

24 سم
إق 2016MO2022.- ردمك 9789954665145

العقيدة اإلسالمية

214.1 2016-214
بنديسور، مصطفى

فطرية معرفة الله تعالى [نص مطبوع] / مصطفى بنديسور؛
تقديم أحمد الزيادي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : طوب

بريس) .- 1 مج. (75 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO3306.- ردمك 9789954594896

أصول الدين - - معرفة الله

214.7 2016-215
التسولي، إلياس

إحذر عدوك [نص مطبوع] : بحوث تأصيلية في أساليب الغواية
لدى الشيطان / إلياس التسولي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (وجدة :
مطبعة الجسور) .- 1 مج. (330 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2016MO3762.- ردمك 978-9954-38-476-3

الشيطان - - اإلسالم

214.71 2016-216
الجزولي، محمد بن عبد العزيز

وردة الجيوب في الصالة على الحبيب المحبوب صلى
الله عليه وسلم [نص مطبوع] / ألبي عبد الله محمد بن عبد
العزيز الجزولي الرسموكي اليعقوبي؛ تقديم وتحقيق د. صالح بن
إبراهيم آيت بابا التمكروتي.- الدار البيضاء : دار الرشاد الحديثة،

2016.- 1 مج. (119 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17 سم
إق 2015MO4046.- ردمك 978-9981-30-380-5

الصالة على النبي

214.71 2016-217
معارف الوحي [نص مطبوع] : قراءات في المنظومة المنهجية
تأليف جماعي؛ إعداد وتنسيق الحسن حمدوشي.-  / والمعرفية 
فاس : منشورات شعبة الدراسات اإلسالمية، 2016 (مطبعة آنفو

برانت).- 1 مج. (232 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO5317.- ردمك 978-9954-39-286-7

اإلسالم - - مباحث عامة

214.75 2016-218
أعمير، عبد الواحد

أعميرة.- الواحد  عبد   / مطبوع]  [نص  الجنة  رياض  في 
الدارالبيضاء : أفريقيا الشرق، 2016.- 1 مج. (133 ص.)؛ 20

سم.- (سلسلة التربية الدينية؛ 1)
إق 2014MO3739.- ردمك 97789954630600

الفقه اإلسالمي - - الجنة

214.75 2016-219
شاكر، عبد العزيز بن عبد الرحمن

الكبرى [نص بيان أشراط الساعة  الوثقي في  العروة 
: البيضاء  الدار  الرحمن شاكر.-  بن عبد  العزيز  / عبد  مطبوع] 
منشورات المجلس العلمي المحلي، 2016.- 1 مج. (145 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2016MO4510.- ردمك 9789954933435

أشراط الساعة الكبرى - - اإلسالم

214.77 2016-220
األنصاري، فريد (2009-1960)
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منزلة اليقظة [نص مطبوع] / فريد األنصاري؛ إعداد وتقديم
لجنة خدمة التراث.- مكناس : مؤسسة فريد األنصاري لألبحاث
والدراسات، 2016.- 1 مج. (64 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17

سم.- (سلسلة منازل اإليمان؛ 1)
إق 2016MO2687.- ردمك 978-9954-38-043-7

منزلة اليقظة - - اإلسالم

214.77 2016-221
البوعزاوي، محمد بن الطيب

حزب الدروع الواقية واالبتهاالت الراقية [نص مطبوع] /
سيدي محمد بن الطيب البوعزاوي؛ تجديد وتصنيف وإخراج لحسن
: [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (101 البوعزاوي.- [د.م.]  المحمدي 

ص.)؛ 23 سم
إق 2016MO4176.- ردمك 9789954386460

أصول الدين - - إيمان - - ابتهاالت

214.77 2016-222
البرحيلي، أبي علي حسين بن الركراكي الشوشاوي 

علي بن طلحة
قرة األبصار على الثالثة األذكار [نص مطبوع] / ألبي علي
حسين بن علي بن طلحة الركراكي الشوشاوي البرحيلي؛ تقديم
وتحقيق الحسين عاصم الكرسيفي، أحمد لعبود، أحمد بن المبارك
أبو القاسم.- تيزنيت : المجلس العلمي المحلي، 2016.- 1 مج.
(371 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (نصوص تراثية؛ 1)

إق 2016MO0614.- ردمك 978-9954-638-59-0
األوراد واألذكار

214.77 2016-223
الغامبي، بشير باه

مسائل العقيدة عند ابن أبي زيد القيرواني من خالل
باه بشير   / وتأصيل  دراسة   : مطبوع]  [نص  الرسالة  كتاب 
الغامبي.- [د.م.] : بشير باه الغامبي، 2016 (فاس : مطبعة وراقة

بالل) .- 1 مج. (252 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO3107.- ردمك 978-9954-38-231-8

العقيدة اإلسالمية

214.77 2016-224
بوعياد، محمد بن عبد الواحد

نعمة االبتالء بالمرض [نص مطبوع] / محمد بن عبد الواحد
بوعياد.- [د.م.] : إديسيون بلوس، 2016 (الدارالبيضاء : مكتبة
السالم الجديدة) .- 1 مج. (85 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم.- (سنن الهدى؛ 1، 1646-2509)
إق 2016MO3843.- ردمك 978-9954-682-06-7

الدعاء - - اإلبتالء

214.79 2016-225
بوطربوش، رشيد (1972-....)

الخالفة اإلسالمية [نص مطبوع] : دراسة فقهية تاريخية / رشيد
بوطربوش.- الدارالبيضاء : أفريقيا الشرق، 2016.- 1 مج. (191

ص.)؛ 22 سم
إق 2015MO3549.- ردمك 9789954656518

الحضارة اإلسالمية - - الخالفة - - اإلمامة

214.79 2016-226
تلوان، عبد اللطيف

إثبات الخالفة الراشدة من خالل التراث العقدي السني
[نص مطبوع] / تلوان عبد اللطيف.- [د.م.] : جمعية فرع السالم
لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس العلوم الشرعية بالعروي، 2016

(الناظور : وراقة القبس) .- 1 مج. (56 ص.)؛ 20 سم
إق 2015MO4359.- ردمك 9789954367513

الخالفة

214.79 2016-227
عزام، صالح

الفطرية / صالح : اإلشتراكية  أبو ذر الغفاري [نص مطبوع] 
المطبعة  : الملتقى، 2016 (مراكش   : عزام.- ط.2.- مراكش 
والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (79 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2016MO2353.- ردمك 978-9954-37-898-4

تراث - - شخصيات - - اإلسالم

الفرق اإلسالمية 215

215 2016-228
-1040)) محمد  بن  مسعود  بن  الحسن  اليوسي، 

((1691-1631)(1102
حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي [نص مطبوع]
التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل : المسماة، عمدة أهل 
تقديم اليوسي؛  بن مسعود  الحسن  المواهب  أبو   /  3 التوحيد. 
وتحقيق وفهرسة حميد حماني اليوسي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.-
الكاملة لإلمام 1 مج. (543 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة األعمال 

الفكر اإلسالمي؛ 5) اليوسي في  الحسن بن مسعود 
إق 2016MO3028.- ردمك 978-9954-38-194-6

الفرق اإلسالمية

215 2016-229
رسالة مطلع النيرين فيما يتعلق بالقدرتين [نص مطبوع] /
الدين محمد بن محمد الله شمس  أبو عبد  العالمة اإلمام  جمع 
السنباوي المالكي المشهور باألمير الكبير؛ دراسة وتحقيق الدكتور
يوسف الحزيمري.- تطوان : الرابطة المحمدية للعلماء، مركز أبي
العقدية، 2016.- 1 مج. الحسن األشعري للدراسات والبحوث 

(143 ص.)؛ 25 سم.- (نصوص شعرية؛ 1)
إق 2016MO0231.- ردمك 978-9954-600-14-6

الفرق اإلسالمية

215.7 2016-230
: [نص مطبوع]  الدجنة  إضاءة  بلباب  السنة  اهل  إتحاف 
نظم  / السنة  أهل  مذهب  على  االعتقاد  ألساسيات  المتضمن 
دار  : الدارالبيضاء  الشنقيطي.-  محنض  بن  الحسين  وتعليق 
المذهب، 2016.- 1 مج. (64 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم.- (ديوان الشناقطة)
إق 2015MO4037.- ردمك 978-9954-607-41-1

العقيدة األشعرية - - المغرب

215.7 2016-231
العقيدة األشعرية [نص مطبوع] : الملتقى العلمي والثقافي
العام على العلمي المحلي للرباط / اإلشراف  الثامن للمجلس 
العربي أصبان،  محمد  اكديرة،  الله  عبد  الملتقى  أعمال 
العلمي المجلس  األعلى،  العلمي  المجلس  المودن...[وآخ.]؛ 
المحلي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : مطابع الرباط نت) .-

1 مج. (439 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO0692.- ردمك 978-9954-567-39-5

العقيدة األشعرية

الفقه اإلسالمي 216

216 2016-232
أيت لمقدم، أحمد

اإلنفاق والمسألة اإلجتماعية في ضوء الفقه اإلسالمي
المعاصر [نص مطبوع] / أحمد أيت لمقدم.- [د.م.] : أحمد أيت
لمقدم، 2016.- 1 مج. (154 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
978-9920-32-082-5 $z 978-9954- 2016.- ردمكMO1738 إق
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37-678-2
الفقه اإلسالمي المعاصر

216 2016-233
إد سعيد، الحسن

/ ودراسة  جمع   : مطبوع]  [نص  التابعين  المجروحون من 
الحسن إد سعيد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (296 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO5208.- ردمك 9789954593349

الفقه اإلسالمي

216 2016-234
الجيالني، عبد المغيث

النوازل الفقهية المتعلقة بحاسة السمع من خالل كتب
المالكية [نص مطبوع] / عبد المغيث الجيالني.- [د.م.] : [د.ن.]،
2016 (الناظور : مطبعة القبس) .- 1 مج. (100 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO3703.- ردمك 9789954384541

الفقه اإلسالمي - - حاسة السمع

216 2016-235
القيرواني، أبي محمد عبد الله بن أبي زيد

الرسالة الفقهية [نص مطبوع] : على مذهب إمام دار الهجرة
مالك بن أنس / الشيخ أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني؛
اعتنى بها ووقف على تصحيحها وتنقيحها الدكتور أحمد بن عبد
الكريم نجيب الشريف.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (102
ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة رواق المالكية؛ 3)

إق 2016MO1199.- ردمك 9789954607466
الفقه اإلسالمي

216 2016-236
الكنوني، آسية

: مطبوع]  [نص  اإلسالمي  بالغرب  العقدية  المناظرات 
مناظرة ابن حزم إلبن النغريلة نموذجا / آسية الكنوني.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (الرباط : مطبعة ياديب) .- 1 مج. (198 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO0497.- ردمك 9789954371046

المناظرات العقدية

216 2016-237
بن البشير، أحمد الطيب

سر األسرار في ذكر الصالة على النبي المختار صلى
الله عليه وسلم [نص مطبوع]. ويليه الصلوات الطيبية / أحمد
الطيب بن البشير رضي الله تعالى عنه؛ تجميع الشيخ أحمد النور
أحمد بن الشيخ ود عريض.- [د.م.] : الطريقة القادرية السمانية
الطيبية، 2016 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (107 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO2205.- ردمك 9789954661758

الفقه اإلسالمي

216 2016-238
حفيان، إسماعيل حسن

[نص والقانون  الشريعة  منظور  النصوص في  تفسير 
: الرباط  حفيان.-  إسماعيل حسن   / مقارنة  دراسة   : مطبوع] 
مؤسسة بيت الثقافة، 2016 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج.

(574 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO2659.- ردمك 9789954380260

الشريعة اإلسالمية - - تفسير - - قانون

216 2016-239
خطابي، عبد الكريم ال

بين مسالك أهل التحقيق ومزالق الطريق [نص مطبوع] :
للتراجمي عفو وماله عبد الكريم الخطابي بن عالل بن محمد بن
الخطابي.- الكريم  عبد   / عنه  تعالى  الله  الشرقاوي عفا  أحمد 

(بركان [د.ن.]، 2016   : [د.م.] 

إق 2016MO4789.- ردمك 978-9954-38-984-3
الفقه اإلسالمي

216 2016-240
يتيم، محمد

العمل [نص مطبوع] : اإلسالمي واالختيار الحضاري / محمد يتيم.-
: التوحيد واإلصالح، 2016.- 1 مج. (95 ص.)  : حركة  الرباط 

باأللوان؛ 21 سم.- (سلسلة فقه اإلصالح) يّن  غالف مز 
إق 2017MO0406.- ردمك 9789954962428

العمل اإلسالمي

216 2016-241
وتحدي والحديث  األصول  علمي  في  التجديد  سؤال 
قضايا اإلصالح [نص مطبوع] : الملتقى الوطني للباحثين في
العلوم الشرعية 6.- [د.م.] : حركة التوحيد واإلصالح، 2016.- 1
مج. (378 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة ندوات

علمية)
إق 2017MO0407.- ردمك 978-9954-9624-3-5

الحديث - - الفقه اإلسالمي

216 2016-242
بن إدريس  إعزة،  آيت  أحمد   / مطبوع]  [نص  العلماء  سبيل 
المجلس منشورات   : الرباط  [وآخ].-  بيهي...  سعيد  الضاوية، 
العلمي األعلى، 2016 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (162

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم
إق 2016MO4059.- ردمك 9789954498262

الشريعة اإلسالمية - - المغرب

216 2016-243
المجموع الثمين [نص مطبوع] : لمقدمات الشيخ العالمة أبي
أويس محمد بن األمين بوخبزة الحسني للكتاب والمحققين / جمع
وتقديم رضوان بن عبد السالم زرغيل.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016
(مطبعة الهداية).- 1 مج. (336 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2016MO4395.- ردمك 9789954387702

الفقه اإلسالمي

216 2016-244
فقه التربية عند األستاذ عبد السالم ياسين [نص مطبوع] /
كتاب جماعي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (مطبعة دعاية).- 1 مج.
(146 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة كتب موقع

اإلمام عبد السالم ياسين؛ 1)
إق 2016MO4924.- ردمك 9789954390931

التربية - - الفقه اإلسالمي

216 2016-245
التعليم الفقه اإلسالمي في مؤسسات  تدريس  منهج 
: يوم دراسي نظم برحاب مؤسسة دار العالي [نص مطبوع] 
الحديث الحسنية بتاريخ 14 ربيع الثاني 1929، 19 أبريل 2008 /
خليفة، إدريس  سعيد،  أيت  الحسين  مبارك،  جميل  [محمد 
وآخرون].- الرباط : مؤسسة دار الحديث الحسنية، 2016.- 1 مج.

(195 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO4831.- ردمك 978-9954-9653-1-3

الفقه اإلسالمي - - تدريس - - مؤسسات التعليم العالي

216.09 2016-246
جيالني، عبد المغيث

مطبوع]. [نص  التشريع اإلسالمي  تاريخ  محاضرات في 
الجزء األول / عبد المغيث جيالني.- الناظور : شركة مطبعة ووراقة

القبس، 2016.- 1 مج. (181 ص.)؛ 22 سم
إق 2016MO3702.- ردمك 978-9954-38-453-4

الشريعة اإلسالمية - - تاريخ

216.1 2016-247
أبو عام، محمد
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األدلة  : مطبوع]  [نص  الفقه  أصول  علم  لدراسة  مدخل 
الشرعية وفقه الدالالت / محمد أبو عام.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016

(المحمدية : المتقي برينتر) .- 1 مج. (72 ص.)؛ 22 سم
إق 2016MO4755.- ردمك 9789954389591

أصول الفقه

216.1 2016-248
أوهنيا، إخلف

إخلف  / مطبوع]  [نص  األصول  علم  إلى  الوصول  سبيل 
أوهنيا.- فاس : منشورات آنفو برانت، 2016.- 1 مج. (169 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO3027.- ردمك 978-9954-38-193-9

أصول الفقه اإلسالمي

216.1 2016-249
الجيالني، عبد المغيث

المسائل الفقهية التي أخذ فيها مالكية الغرب اإلسالمي
بقول عائشة رضي الله عنها وروايتها [نص مطبوع] / عبد
المغيث جيالني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الناظور : مطبعة القبس

ـ العروي) .- 1 مج. (85 ص.)؛ 19 سم
إق 2016MO3704.- ردمك 9789954384558

الفقه اإلسالمي

216.1 2016-250
الداودي، حميد

والزهد العلم  بين  النووي  شرف  بن  يحيى  اإلمام 
[د.ن.]،  : [د.م.]  الداودي.-  حميد   / [نص مطبوع]  والنصيحة 

(274 ص.)؛ 21 سم مج.   1  -.2016
إق 2016MO1034.- ردمك 9789954373965

الفقه اإلسالمي

216.1 2016-251
الزعري المباركي، إدريس

الزعري إدريس   / [نص مطبوع]  الفقه  مقدمة في أصول 
المباركي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (األورو المتوسطية).- 1 مج.

(155 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO4726.- ردمك 978-9954-38-949-2

أصول الفقه

216.1 2016-252
العمراوي، امحمد

الدكتور  / [نص مطبوع]  المعين  المرشد  أدلة  المبين عن 
امحمد العمراوي؛ ؛ تقديم فضيلة الشيخ العالمة د. محمد التاويل،
فضيلة الشيخ د. فريد األنصاري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج.

(464 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2015MO3854.- ردمك 978-9954-36-481-9

الفقه اإلسالمي

216.1 2016-253
الناجي، لمين (1961-....)

في واألصولي  الفقهي  الخالف  مسائل  في  التأليف 
القرن الثاني الهجري [نص مطبوع] : دراسة في الخصائص
والوظائف واآلثار / الناجي لمين.- الرباط : مؤسسة دار الحديث
الحسنية، 2016.- 1 مج. (222 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2016MO4758.- ردمك 978-9954-38-970-6

أصول الفقه

216.1 2016-254
بربور، مريم

المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية [نص مطبوع] / مريم
بربور.- ط . 3 مزيدة ومنقحة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط :
طوب بريس) .- 1 مج. (155 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2016MO3729.- ردمك 978-9954-594-97-1
الشريعة اإلسالمية

216.1 2016-255
بلهادي، محمد

تأصيله األوروبي  السياق  في  اإلسالمي  الفقه 
بلهادي.- وتطبيقاته المعاصرة [نص مطبوع] / إعداد محمد 
بالناظور : المجلس العلمي المحلي، 2016.- 1 مج. (135 ص.)؛

20 سم
إق 2016MO3298.- ردمك 978-9954-9440-5-9

أصول الفقه اإلسالمي

216.1 2016-256
زلماط، فؤاد

محاضرات في مادة المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية
[نص مطبوع] / زلماط فؤاد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (مكناس :
مطبعة سجلماسة) .- 1 مج. (97 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2016MO4353.- ردمك 978-9954-38-742-9

الشريعة اإلسالمية

216.1 2016-257
شنتوف، عبد الله (1958-....)

نجم الدين الطوفي ومنهجه األصولي في شرح مختصر
[د.ن.]،  : [د.م.]  الله شنتوف.-  عبد   / الروضة [نص مطبوع] 
2016 (الرباط : طوب بريس) .- 1 مج. (290 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO0339.- ردمك 978-9954-37-013-1

أصول الفقه اإلسالمي

216.1 2016-258
قايدة، الحسن

خصائص التعلم الفعال عند أبي إسحاق الشاطبي [نص
مطبوع] : تأصيل الرؤية وتجديد النظر / الحسن قايدة.- وجدة :
التربية والتكوين، 2016.- 1 مج. (196 الجهوي لمهن  المركز 

تربوية محكمة؛ 1) ص.)؛ 20 سم.- (بحوث 
إق 2016MO5150.- ردمك 978-9954-39-211-9

أصول الفقه

216.1 2016-259
قراط، محمد

مقاصد في  النافعة  األسئلة  على  الناطعة  األجوبة 
الشريعة [نص مطبوع] / محمد قراط.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016

(فاس : مطبعة نفو برانت) .- 1 مج. (75 ص.)؛ 20 سم
إق 2016MO1599.- ردمك 9789954376232

الشريعة اإلسالمية

216.1 2016-260
كاوزي، ربيعة

معجم المصطلح األصولي المعرف في التراث األصولي
[نص مطبوع] : لإلمام أبي حامد الغزالي( 450 ـ 505 ه) / ربيعة
اإلنسانية، 2016 (مكتبة اآلداب والعلوم  : كلية  كاوزي.- وجدة 
بحوث (سلسلة  سم.-   25 ص.)؛   235) مج.   1 الطالب).- 

(13 ودراسات؛ 
إق 2016MO2492.- ردمك 978-9954-9562-6-7

الفقه اإلسالمي - - التراث األصولي - - معجم

216.1 2016-261
مفتاح، محمد (1942-....)

[نص المتعددة قراءة جديدة في األصول  الفكر  وحدة 
مطبوع] / محمد مفتاح.- الرباط : دار أبي رقراق، 2016.- 1 مج.

(388 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO3035.- ردمك 978-9954-1-9601-4

أصول الفقه - - فلسفة

216.11 2016-262
أمساعد، كمال
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األسس المنهجية لفهم الخطاب الشرعي عند ابن رشد
الحفيد [نص مطبوع] / كمال أمساعد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016
(مراكش : مطبعة ووراقة األندلس) .- 1 مج. (136 ص.)؛ 21 سم

إق 2016MO0804.- ردمك 9789954372753
الخطاب الشرعي - - ابن رشد

216.11 2016-263
أوهنيا، إخلف

المصطلحات األصولية لألدلة الشرعية [نص مطبوع] / إخلف
أوهنيا.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (فاس : مطبعة آنفو) .- 1 مج.

(141 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO2376.- ردمك 978995437479

المصطلحات األصولية - - األدلة الشرعية

216.11 2016-264
إذبال، أسماء

الفروق الفقهية من خالل كتاب المنتقى لإلمام الباجي
/ ودراسة  : جمع  البيوع)  (كتاب   : [نص مطبوع]  "ت 474ه" 
أسماء إذبال.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (مطبعة قرطبة).- 1 مج.

(239 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO0359.- ردمك 978-9954-37-026-1

الفروق الفقهية

216.11 2016-265
الزياني، عبد السالم

/ عبد أصول الفتوى في الفقه اإلسالمي [نص مطبوع] 
السالم الزياني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (فاس : مطبعة أنفو) .-

1 مج. (119 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO4731.- ردمك 978-9954-38-952-2

216.11 2016-266
السماحي، المصطفى

ضوابط فهم السنة والعمل بها [نص مطبوع] / المصطفى
السماحي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (وجدة : مطبعة حذيفة) .- 1

مج. (60 ص.)؛ 20 سم
إق 2016MO4046.- ردمك 978-9954-38-584-5

السنة النبوية

216.11 2016-267
بن اطالب، محمد

مباحث في التوثيق العدلي وقواعد اإلثبات في الفقه
بن محمد   / مطبوع]  [نص  المغربي  والتشريع  اإلسالمي 
الطالب.- أكادير : دارالعرفان، 2016 (أكادير : قرطبة) .- 1 مج.

(355 ص.)؛ 20 سم
إق 2016MO3474.- ردمك 9789954962053

الفقه اإلسالمي - - اإلثبات

216.11 2016-268
حداني، مصطفى

المنهج الظاهري في قراءة النص الشرعي [نص مطبوع] :
تجربة ابن حزم األندلسي / مصطفى حداني.- [د.م.] : [د.ن.]،
: مطبعة الجيش  النظام في  إلى  الدعوة  (مراكش في   2016

(86 ص.)؛ 21 سم .- 1 مج.  األندلس)  ووراقة 
إق 2016MO0773.- ردمك 9789954372623

النص الشرعي - - ابن حزم

216.11 2016-269
محسين، محمد

التفسير الفقهي في الغرب االسالمي ضوابطه ورجاله
[نص مطبوع] / محمد محسين.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج.

(328 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO4400.- ردمك 978-9954-38-774-0

األحكام الفقهية

216.11 2016-270

مغبر، محمد
فتح الجليل في فقه األولويات بين التأصيل والتفعيل
: الدراسات اإلسالمية  اإلجازة في  : دراسةبحث  [نص مطبوع] 
مسار العلوم الشرعية موسم 1437-2016 / إعداد محمد مغبر؛
إشراف مصطفى الصمدي.- الدارالبيضاء : كلية االداب والعلوم

اإلنسانية، 2016.- 1 مج. (111 ص.)؛ 30 سم
إق 2016MO2494.- ردمك 978-9954-37-957-8

مصطلح األولى - - الفقه اإلسالمي

216.11 2016-271
يعكوبي، إدريس (1970-....)

مذاهب األصوليين في القياس في الرخص [نص مطبوع] /
إدريس يعكوبي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (فاس : مطبعة انفو-

برانت) .- 1 مج. (111 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO2868.- ردمك 978-9954-38-100-7

القياس - - أصول الفقه

216.13 2016-272
اصبيحي، محمد

األحكام الشرعية عند أهل الصنعة األصولية [نص مطبوع] :
القرآنية اآليات  من  تطبيقية  بنماذج  معززة  تحليلية  دراسة 
واألحاديث النبوية / محمد اصبيحي.- فاس : منشورات آنفو برانت،

2016.- 1 مج. (97 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO3977.- ردمك 978-9954-38-552-4

األحكام الشرعية

216.13 2016-273
علوي بلغيتي، عبد السالم

القول البديع في البدع والتبديع [نص مطبوع] / عبد السالم
علوي بلغيتي.- [د.م.] : عبد السالم علوي بلغيتي، 2016 (مطبعة

أميمة).- 1 مج. (90 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
ببليوغرافيا : ص. 84-87 .- إق 2016MO3798.- ردمك -978-9954-38

487-9
البدع في اإلسالم

216.19 2016-274
علوي بلغيتي، عبد السالم

المنفعة العامة [نص مطبوع] : بين الفكر اإلنساني و الهدي
القرآني / عبد السالم علوي بلغيتي.- [د.م.] : عبد السالم علوي
بلغيتي، 2016 ([فاس] : مطبعة أميمة) .- 1 مج. (81 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 25 سم
بيبليوغرافيا ص.76-79 .- إق 2016MO3799.- ردمك -978-9954-38

488-6
المنفعة العامة - - الفقه اإلسالمي

216.21 2016-275
الثعلبي أبو سعيد فرج بن قاسم  الغرناطي،  ابن لب 

/ 1381 م) (782 هـ 
[نص األندلسي  المالكي  الفقهي  التراث  من  رسائل 
مطبوع] / تأليف أبي سعيد فرج بن قاسم بن أحمد بن محمد بن
لب الغرناطي المالكي؛ دراسة وتحقيق وتعليق حسين مختاري.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (91 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2016MO4141.- ردمك 978-9954-38-637-8

الطهارة - - الصالة - - الفقه اإلسالمي

216.21 2016-276
العلوي، الحسين بن سيدي محمد العربي زين العابدين

وجهة من النبي األمي في الصالة لإلمام الكيس مفصلة
[نص مطبوع] / الحسين بن سيدي محمد العربي زين العابدين
: [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (171 ص.) : غالف العلوي.- [د.م.] 

باأللوان؛ 24 سم مزيّن 
إق 2016MO1908.- ردمك 9789954377123

الصالة - - اإلسالم
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216.21 2016-277
توفيق، محمد عز الدين

الخشوع في الصالة [نص مطبوع] / د. محمد عز الدين توفيق.-
الرباط : مطبعة طوب بريس، 2016.- 1 مج. (157 ص.)؛ 18

سم
إق 2016MO3530.- ردمك 978-9954-594-91-9

الصالة

216.21 2016-278
وترتيب / جمع  [نص مطبوع]  السهو  رسالة أحوال سجود 
الشيخ أحمد بن الفقيه محمد الشعيري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016
مزيّن غالف   : (60 ص.)  مج.   1  -. تطوان)  مطبعة   : (تطوان 

21 سم باأللوان؛ 
إق 2016MO2372.- ردمك 9789954379073

سجود السهو

216.211 2016-279
بوكيلي، عبد الرحمان (1966-....)

نسمات الفجر [نص مطبوع] / عبد الرحمن بوكيلي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (الرباط : طوب بريس) .- 1 مج. (63 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 15 سم.- (سلسلة طريق الفردوس؛ 1)
إق 2016MO0649.- ردمك 978-9954-594-57-5

صالة الفجر

216.22 2016-280
أوبراهيم المغليفي، الحسن

المباحث الحسان في دروس فقه الصوم ورمضان [نص
مطبوع] : على مذهب اإلمام مالك بن أنس رحمه الله / إعداد
الحسن إدلحسن أوبراهيم المغليفي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1

مج. (306 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO0426.- ردمك 978-9954-37-066-7

الصوم (فقه إسالمي)

216.22 2016-281
بنقاسم، محمد

بنقاسم.- محمد   / مطبوع]  [نص  السفر  الصائم في  دليل 
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (القنيطرة : المطبعة السريعة) .- 1 مج.

(96 ص.) ن؛ 21 سم
إق 2016MO2341.- ردمك 9789954378939

الصوم - - السفر

216.221 2016-282
الريسوني، أحمد

أحمد  / مطبوع]  [نص  واإلسراف  الجود  بين  رمضان 
الريسوني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (42 ص.)؛ 15 سم

إق 2016MO2485.- ردمك 9789954962404
رمضان

216.23 2016-283
المعتمد على الله، محمد

وظيفة الزكاة [نص مطبوع] / محمد المعتمد على الله.- تطوان
: [محمد المعتمد على الله]، 2016.- 1 مج. (192 ص.)؛ 23 سم

إق 2015MO4040.- ردمك 978-9954-36-591-5
فقه الزكاة

216.23 2016-284
بن محنض الشنقيطي، الحسين

المقاييس إلى  وردها  اإلسالمية  الموازين  تحرير 
الشرعية [نص مطبوع] / الحسين بن محنض الشنقيطي.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (142 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17

سم.- (سلسلة ديوان الشناقطة؛ 2)
إق 2015MO4038.- ردمك 9789954607428

الفقه اإلسالمي - - الزكاة

216.23 2016-285
بولوز، محمد

أحكام التصرف في أموال الزكاة والتبرعات [نص مطبوع]
الريسوني.- تقديم أحمد  بولوز؛  / محمد  الجمعوي  العمل  : في 
[د.م.] : مؤسسة بسمة للتنمية االجتماعية، 2016 (الرباط : طوب

بريس) .- 1 مج. (86 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO0643.- ردمك 9789954371770

الزكاة - - التبرعات - - العمل الجمعوي

216.24 2016-286
الصبيحي السالوي، أحمد بن محمد (2003-1923)

محمد بن  أحمد   / مطبوع]  [نص  المكية  المغربية  الرحلة 
الصبيحي السالوي؛ تحقيق وتقديم ودراسة الدكتورة نزيهة جابري.-
الرباط : دار األمان، 2016.- 1 مج. (214 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2015MO3665.- ردمك 978-9954-638-48-4

الرحلة - - الحج

216.24 2016-287
الصقلي، محمد الجواد

مناسك الحج والعمرة [نص مطبوع] / محمد الجواد الصقلي؛
تقديم أحمد عبادي, عبد الله كنون.- الرباط : دار األمان، 2016.-

1 مج. (144 ص.).؛ 19 سم.- (دراسات وأبحاث؛ 18)
إق 2016MO2350.- ردمك 978-9954-600-22-1

216.24 2016-288
المغافري التجاجتي، توفيق الحسين

مذكرة الحاج المغربي بأحكام الحج في المذهب المالكي
[نص مطبوع] / توفيق الحسين المغافري التجاجتي.- سيدي إفني :
المجلس العلمي المحلي، 2016 (تزنيت : مطبعة أفولكي) .- 1

مج. (463 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO4597.- ردمك 978-9954-38-896-9

أحكام الحج

216.24 2016-289
مناري، عز الدين

الحركية [نص المناسك السلوكية والمناسك  الحج بين 
: [د.ن.]، 2016 ([باريس الدين مناري.- [د.م.]  مطبوع] / عز 

باأللوان؛ 21 سم كوم]).- 1 مج. (133 ص.) : غالف مزيّن 
إق 2016MO2575.- ردمك 978-9954-37-987-5

مناسك الحج - - الفقه اإلسالمي

216.301 2016-290
التجكاني، محمد الحبيب

نظرية العقد في الشريعة اإلسالمية [نص مطبوع] / محمد
الحبيب التجكاني.- تطوان : مكتبة سلمى الثقافية، 2016 (مطبعة
الخليج العربي).- 1 مج. (297 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم.- (كتب مكتبة سلمى الثقافية؛ 92)
إق 2016MO4798.- ردمك 978-9954-634-71-4

العقد - - الفقه اإلسالمي

216.301 2016-291
جعواني، محمد

/ محمد [نص مطبوع]  العقد  أحكام  المذهب األسعد في 
جعواني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (158 ص.)؛ 22 سم

إق 2016MO4375.- ردمك 978-9954-38-754-2
العقود (فقه إسالمي)

216.302 2016-292
أوهنيا، إخلف

إخلف  / مطبوع]  [نص  المجتهد  بداية  بيوع  إلى  المرشد 
أوهنيا.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (فاس : مطبعة آنفو) .- 1 مج.

(95 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO2383.- ردمك 978995437443

المعامالت - - البيع

216.302 2016-293
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لمنوار، الطيب
والنوازل المالكي  المذهب  ضوء  في  المبيع  عيوب 
الفقهية والقضائية [نص مطبوع] / الطيب لمنوار.- الرباط :
الجديدة).- 1 مج. المعارف  المعرفة، 2016 (مطبعة  دار نشر 
(215 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (منشورات مجلة

الحقوق. سلسلة المعارف القانونية والقضائية؛ 31)
إق 2015MO3222.- ردمك 978-9954-642-36-8

معامالت البيع - - اإلسالم

216.302 2016-294
موكيبي، عثمان

أثر الذمة في البيوع الناجزة واآلجلة [نص مطبوع] / عثمان
موكيبي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (مراكش : تبوك) .- 1 مج. (69

ص.)؛ 20 سم
إق 2016MO0747.- ردمك 9789954372432

المعامالت - - الذمة - - البيع

216.391 2016-295
األبيض، عمر

حوز الهبة في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي [نص
السالم، 2016 (مطبعة دار   : الرباط  األبيض.-  / عمر  مطبوع] 
باأللوان؛ 24 سم : غالف مزيّن  األمنية).- 1 مج. (287 ص.) 

إق 2016MO3100.- ردمك 978-9954-38-228-8
أحكام الهبة - - الفقه اإلسالمي

216.391 2016-296
مرزوق، إدريس

بداية خالل  من  الخالف  مسائل  في  المالكية  حجج 
المجتهد إلبن رشد الحفيد (595ه) [نص مطبوع] : الهبات
والوصايا نموذجا / تأليف إدريس مرزوق؛ تقديم عبد الحميد بن
الحاج السلمي.- فاس : منشورات آنفو برانت، 2016.- 1 مج.

(131 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO5474.- ردمك 978-9954-39-338-3

الهبات - - الوصايا - - المذهب المالكي

216.393 2016-297
أيت لمقدم، أحمد

المقصد العلمي للوقف [نص مطبوع] / أحمد أيت لمقدم.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (ورززات : [نت امبرسيون]) .- 1 مج. (79

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO4401.- ردمك 978-9954-38-775-7

الوقف - - الفقه اإلسالمي

216.4 2016-298
أزيزى التامسلمتي، سيدي حموبن الحسن

إتحاف الطالب الحثيث في علم وأحكام المواريث [نص
مطبوع] / الشيخ سيدي حموبن الحسن أزيزى التامسلمتي؛ تنقيح
ومراجعة وتقديم إدريس صابي.- [د.م.] : إدريس صابي، 2016

(الرباط : مطبعة جودة) .- 1 مج. (190 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO2441.- ردمك 978-9954-37-933-2

المواريث - - العلوم الشرعية

216.4 2016-299
األخريسي، سعاد

دليلي في دروس اإلرث [نص مطبوع] : مع تمارين تطبيقية
الشرق، أفريقيا   : البيضاء  الدار  األخريسي.-  سعاد   / وحلول 
24 سم باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (117 ص.)  مج.   1  -.2016

إق 2015MO2428.- ردمك 978-9954-656-10-5
اإلرث - - اإلسالم

216.4 2016-300
حثمان، السعيد

علم المواريث بين الفقه ومدونة األسرة [نص مطبوع] /
حثمان السعيد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الدارالبيضاء : مطبعة

النجاح الجديدة) .- 1 مج. (278 ص.)؛ 24 سم

إق 2016MO0240.- ردمك 9789981303836
الفقه اإلسالمي - - المواريث

216.4 2016-301
شاكر، عبد العزيز بن عبد الرحمن

الموجز المغيث في تيسير أحكام المواريث [نص مطبوع] /
عبد العزيز بن عبد الرحمن شاكر.- النواصر : المجلس العلمي

المحلي، 2016.- 1 مج. (172 ص.)؛ 22 سم
إق 2016MO4511.- ردمك 978-9954-9334-4-2

المواريث (فقه إسالمي)

216.4 2016-302
فاضل، أحمد

محاضرات في المواريث [نص مطبوع] / أحمد فاضل.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (113 ص.)؛ 21 سم

إق 2016MO0486.- ردمك 9789954960028
الفرائض - - المواريث

216.4 2016-303
لطرش، حميد

سبيل الطالب لعلم الفرائض [نص مطبوع] / حميد لطرش.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (فاس : مطبعة أميمة) .- 1 مج. (210

ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO4864.- ردمك 9789954390665

الفرائض - - المواريث

216.4 2016-304
شرح منظومة ابن الشران األندلسي في الفرائض [نص
أحوال جميع الباحثين عن  تلخيص خالصة  والمسماة   : مطبوع] 
الوارثين / شرح وتحقيق أناس لغبسي.- سال : المجلس العلمي

المحلي، 2016.- 1 مج. (182 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO3003.- ردمك 9789954381748

الفرائض - - المواريث

216.4 2016-305
ميراث النساء [نص مطبوع] : دراسة متعددة اإلختصاصات حول
اإلرث في المغرب / إشراف وتنسيق الدكتورة سهام بنشقرون.-
الدار البيضاء : [بصمات للنشر]، إق 2016.- 1 مج. (245 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO4499.- ردمك 978-9954-9151-2-7

اإلرث - - النساء - - المغرب

216.5 2016-306
الخالدي، عبد العالي (1965-....)

مقصد حفظ الدين في األسرة [نص مطبوع] / عبد العالي
وراقة مطبعة   : (مكناس   2016 [د.ن.]،   : [د.م.]  الخالدي.- 
سجلماسة) .- 1 مج. (157 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم.-

(رسائل في بناء األسرة المسلمة؛ 1)
إق 2016MO0682.- ردمك 978-9954-37-202-9

األسرة - - اإلسالم

216.5 2016-307
حمو، ربيع (1977-....)

مقاصد الشريعة الخاصة باألسرة [نص مطبوع] / ربيع حمو.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (198 ص.)؛ 24 سم

إق 2016MO0581.- ردمك 9789954371480
الشريعة اإلسالمية - - األحوال الشخصية

216.51 2016-308
توفيق، وفاء

الزواج المختلط [نص مطبوع] : رؤية مقاصدية / وفاء توفيق.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (مكناس : مطبعة وراقة سجلماسة) .- 1

مج. (109 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2016MO0662.- ردمك 978-9954-37-187-9

الزواج المختلط - - اإلسالم
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216.54 2016-309
العلوي، وابل عيد

آل وفضل  والنسابين  األنساب  في  الذهبية  القواعد 
البيت الطيبين الطاهرين [نص مطبوع] / الشريف وابل عيد
العلوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : الكرامة) .- 1 مج.

(129 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO3599.- ردمك 9789954384169

األحوال الشخصية - - النسب - - آل البيت

216.6 2016-310
لعاللمة، رشيد

وسائل إثبات الجريمة اإللكترونية في الفقه اإلسالمي
رشيد  / وتحليل  دراسة   : مطبوع]  [نص  الوضعي  والقانون 
لعاللمة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : دار القلم) .- 1 مج.

(152 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO4716.- ردمك 978-9954-38-940-9

الجرائم اإللكترونية - - القانون الوضعي - - المغرب

216.7 2016-311
ابياط، محمد

طبيعة اإلسالم العزة والسالم [نص مطبوع] / محمد ابياط.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (فاس : مطبعة أميمة) .- 1 مج. (68 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO1078.- ردمك 978-9954-37-404-7

فقه الجهاد - - اإلسالم

216.7 2016-312
-....)(1258-....)) السالم  عبد  بن  علي  التسولي، 

((1842
أجوبة الفقيه على أسئلة األمير [نص مطبوع] : رسالة في
أجوبة علي التسولي على أسئلة األمير عبد القادر الجزائري / علي
بن عبد السالم التسولي (1842م ـ1258ه)؛ تحقيق وتعليق محمد
البنعيادي؛ تقديم محمد أبياط.- ط.2.- وجدة : مختبر الدراسات
التراث اإلسالمي، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، واألبحاث في 

2016 (فاس : مطبعة بالل) .- 1 مج. (406 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO0245.- ردمك 9789954369753

الجهاد - - فقه

216.91 2016-313
الرضى، عبد الصمد

قواعد  : مطبوع]  [نص  الشرعية  السياسة  في  اإلجتهاد 
وضوابط / عبد الصمد الرضى.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج.

(263 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO1372.- ردمك 978-9954-469-05-7

الفقه السياسي

216.92 2016-314
أباي، محمد محمود

في المالية  بالمعامالت  المتعلقة  األصولية  القواعد 
فتاوى الشبكة اإلسالمية [نص مطبوع] : دراسة تطبيقية /
أباي محمد محمود.- موريتانيا : دار قوافل للنشر، 2016 (طوب

بريس).- 1 مج. (363 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO3984.- ردمك 9789954964149

القواعد األصولية - - المعامالت المالية - - إسالم

216.92 2016-315
اإلدريسي، أحمد بن محمد

التشريع المالي في السنة النبوية من خالل موطأ اإلمام
مالك [نص مطبوع] / أحمد بن محمد اإلدريسي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2016 (فاس : مطبعة آنفو برانت) .- 1 مج. (148 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO0696.- ردمك 978-9954-37-211-1

التشريع المالي - - اإلسالم

216.92 2016-316

بن السعيد، محمد محمود بن أحمد (1972-....)
القواعد والضوابط الفقهية المالية من خالل مؤلفات
ابن رشد (ت 520 ه) [نص مطبوع] / محمد محمود بن أحمد
بن السعيد.- الرباط : دار األمان، 2016 (الرباط : مطبعة األمنية)

.- 1 مج. (403 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO0520.- ردمك 9789954638583

الفقه اإلسالمي - - النظام المالي - - الضوابط الفقهية

216.95 2016-317
بن عبد المالك، محمد إدريس

القواعد القضائية عند ابن فرحون [نص مطبوع] / محمد
إدريس بن عبد المالك.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (فاس بريس).- 1

مج. (91 ص.)؛ 21 سم.- (جمالية المذهب المالكي)
إق 2016MO1202.- ردمك 9789954374603

النظام القضائي - - إسالم

المذاهب الفقهية اإلسالمية 217

217 2016-318
التجكاني، محمد الحبيب

مدخل إلى مقاربة المذاهب الفقهية األربعة، مع أسباب
الحبيب محمد   / مطبوع]  [نص  تفنينها  وحركة  اختالفها 
التجكاني.- تطوان : مكتبة سلمى الثقافية، 2016.- 1 مج. (163

ص.)؛ 21 سم.- (مكتبة سلمى الثقافية؛ 94)
إق 2016MO4850.- ردمك 978-9954-634-72-1

المذاهب الفقهية

217 2016-319
-....)) منصور  بن  الحسن  بن  الله  هبة  الاللكائي، 

((1027-....)(0418
كرامات أولياء الله عز وجل وإظهار آيات أصفيائه من
من بعدهم  ومن  لهم  والخالفين  والتابعين  الصحابة 
المتأخرين رضي الله عنهم أجمعين [نص مطبوع] / الشيخ
الاللكائي؛ الطبري  بن منصور  الحسن  بن  الله  هبة  القاسم  أبو 
التربية، علوم  كلية   : الرباط  اإلسماعيلي.-  أمين  قراءة محمد 
باأللوان؛ 24 سم مزيّن  : غالف  (148 ص.)  مج.   1  -.2016

إق 2016MO3253.- ردمك 978-9954-8589-5-0
كرامات

217 2016-320
فاضل، أحمد

المذهبية الفقهية في الكتاب المدرسي لمادة التربية
اإلسالمية بالسلك التأهيلي [نص مطبوع] : األبعاد العلمية
واإلشكاالت التربوية / احمد فاضل.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1

مج. (76 ص.)؛ 20 سم
إق 2016MO0488.- ردمك 9789954960042

المذهبية الفقهية - - الكتاب المدرسي

217.2 2016-321
التجكاني، رفيقة

اإلمام مالك بن أنس [نص مطبوع] : مذهبه الفقهي والعقدي،
والجدل العقدي بعده / رفيقة التجكاني.- تطوان : مكتبة سلمى
الثقافية، 2016.- 1 مج. (73 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم.- (كتب مكتبة سلمى الثقافية؛ 86)
إق 2016MO3362.- ردمك 978-9954-634-60-8

المذهب المالكي

217.2 2016-322
الفقيري، أحمد
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: وجهوده في إسحاق بن مطهر الورياغلي [نص مطبوع] 
خدمة المذهب المالكي من خالل طرره / إعداد أحمد الفقيري.-
الناظور، المحلي إلقليم  العلمي  المجلس  : منشورات  الناظور 

باأللوان؛ 20 سم : غالف مزيّن  2016.- 1 مج. (96 ص.) 
إق 2016MO3300.- ردمك 978-9954-9440-6-6

الورياغلي, إسحاق بن مطهر

217.2 2016-323
بن عبد المالك، محمد إدريس

محمد  / مطبوع]  [نص  المالكية  عند  الدليل  مفهوم  بناء 
إدريس بن عبد المالك.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (فاس بريس).- 1

مج. (150 ص.)؛ 21 سم.- (جمالية المذهب المالكي)
إق 2016MO1201.- ردمك 9789954374597

المذاهب الفقهية - - المذهب المالكي

217.2 2016-324
شقرون، المصطفى

مقاصد العقود المالية في المذهب المالكي [نص مطبوع]
والشؤون األوقاف  وزارة   : [الرباط]  شقرون.-  المصطفى   /
اإلسالمية، 2016 (دار أبي رقراق).- 1 مج. (584 ص.)؛ 24 سم

إق 2016MO2024.- ردمك 9789954665169
العقود المالية - - المذهب المالكي

217.2 2016-325
كعواس، الميلود

[نص المالكي  المذهب  خدمة  ودورها في  نكور  إمارة 
مطبوع] / الميلود كعواس.- الناظور : منشورات المجلس العلمي
المحلي إلقليم الناظور، 2016.- 1 مج. (100 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 20 سم
إق 2016MO3301.- ردمك 978-9954-9440-7-3

المذهب المالكي

217.2 2016-326
لعنب، رشيد

اإلحالة على الفقه المالكي [نص مطبوع] : في ضوء مدونة
الحقوق العينية / رشيد لعنب؛ تقديم عادل حاميدي.- سطات :
مكتبة الرشاد، 2016 (الرباط : مطبعة المعارف الجديدة) .- 1
مج. (324 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة أعمال

جامعية)
إق 2016MO0315.- ردمك 978-9954-543-24-5

الفقه المالكي - - القضاء المغربي

217.2 2016-327
نوازل محمد بن محمد بن عبد الله بن الحسين الدرعي
[نص مطبوع] : المشهور بالورزازي الكبير، ت 1166 هـ / دراسة
وتحقيق عبد العزيز أيت المكي.- الرباط : وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية، 2016 (الرباط : دار أبي رقراق) .- 1 مج. (503 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO2025.- ردمك 9789954665176

الفتاوى الفقهية

217.2 2016-328
: مطبوع]  [نص  المعاصرة  والتحديات  المالكي  المذهب 
أشغال الندوة العلمية الوطنية لسنة 2016 التي نظمتها الخلية
المكلفة بالبحث العلمي وقضايا الشباب التابعة للمجلس العلمي
المعيار الدين  عز  محمد  وتقديم  إعداد   / لمراكش  المحلي 
اإلدريسي.- مراكش : المجلس العلمي المحلي لمراكش، 2016.-

1 مج. (543 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO3888.- ردمك 978-9954-9593-3-6

المذهب المالكي

217.67 2016-329
جيي، محمد بشرى عيسى

جهود علماء السينغال في خدمة المذهب األشعري [نص
مطبوع] : من القرن السابع عشر إلى القرن العشرين الميالدي /
الرباط : منشورات دراسة وتحليل محمد بشرى عيسى جيي.- 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 2016 (دار أبي رقراق).- 1

مج. (392 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO2021.- ردمك 978-9954-665-13-8

العقيدة األشعرية

217.92 2016-330
الوزاني، محمد المهدي بن محمد بن الخضر ((1266-

((1923-1859)(1342
تقييد في ثبوت إيمان المقلد [نص مطبوع] / للفقيه سيدي
التهامي الوزاني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : محمد بن 

دارالقلم) .- 1 مج. (111 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO5117.- ردمك 9789954391891

الفقه المالكي - - فتاوى

217.92 2016-331
قلو، عبدالله

فتاوى من  تطبيقاتها  مع  الفتيا  في  المالكية  أصول 
علماء الغرب اإلسالمي [نص مطبوع] / عبد الله قلو.- [الدار
البيضاء] : [عبدالله قلو]، 2016.- 1 مج. (234 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO4233.- ردمك 978-9954-38-670-5 

الفتاوى - - المذهب المالكي

الموضوعات اإلسالمية المتنوعة 218

218 2016-332
العيادي العروسي، عبد العزيز (1942-....)

التصوف الراشد [نص مطبوع] : في خطة ميثاق العلماء لتأهيل
أئمة المساجد / عبد العزيز العيادي العروسي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2016 (طنجة : مطبعة سبارطيل) .- 1 مج. (287 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 30 سم
إق 2016MO2214.- ردمك 9789954378403

التصوف

218.1 2016-333
أبو عام، محمد

األسرة والعنف المدرسي [نص مطبوع] / محمد أبو عام.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (المحمدية : المتقي برينتر) .- 1 مج. (40

ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO4754.- ردمك 978-9954-38-958-4

العنف المدرسي

218.1 2016-334
ابياط، محمد

: [د.م.]  ابياط.-  / محمد  [نص مطبوع]  النبيل  هدية لإلمام 
[د.ن.]، 2016 (فاس : مطبعة أميمة) .- 1 مج. (67 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO2688.- ردمك 978-9954-38-044-4

اإلمام - - اإلسالم

218.1 2016-335
اركيبي، عزيز أحمد

/ المهارات الجسدية والتربية على القيم [نص مطبوع] 
األسرية الدراسات  : مركز  البيضاء  الدار  اركيبي.-  أحمد  عزيز 
والبحث في القيم والقانون، 2016.- 1 مج. (157 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (سلسلة بحوث ودراسات علمية؛ 3)
إق 2015MO4239.- ردمك 978-9954-36-692-9

المهارات الجسدية - - اإلسالم
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218.1 2016-336
المراكشي، صالح الدين

الخطب المناجية لقلوب الجالية [نص مطبوع] / صالح الدين
المراكشي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : دار القلم) .- 1 مج.

(231 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO034.- ردمك 9789954372333

اآلداب اإلسالمية - - الجالية

218.1 2016-337
بوجعادة، حسن بن البشير

: مطبوع]  [نص  حياتك  في  وستنجح   ... الله  إلى  الجأ 
بوجعادة.- البشير  النجاح / حسن بن  خطوات موفقة في درب 
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .-

1 مج. (119 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO0135.- ردمك 978-9954-36-927-2

طريق النجاح - - اإلسالم

218.1 2016-338
هاشمي، موالي العربي (1952-....)

اإلخالص خيار الخالص [نص مطبوع] / موالي العربي هاشمي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (سال : مطبعة أمواج) .- 1 مج. (189 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (سلسلة وعي عملي؛ 1)
إق 2016MO1655.- ردمك 978-9954-37-651-5

اإلخالص - - اإلسالم

218.2 2016-339
الجزولي، امحمد بن سليمان ((0870-0807)(1404-

((1465
الصالة على ذكر  األنوار في  الخيرات وشوارق  دالئل 
النبي المختار صلى الله عليه وسلم [نص مطبوع] / اإلمام
أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن ابي بكر سليمان الجزولي
للطريقة الوطنية  الرابطة   : البيضاء  الدار  الحسني.-  السماللي 
1 -. الوطنية)  والوراقة  المطبعة   : الجازولية، 2016 (مراكش 

باأللوان؛ 24 سم : غالف مزيّن  مج.(167 ص.) 
إق 2013MO0227.- ردمك 978-9954-31-866-9

العبادات - - فقه إسالمي

218.35 2016-340
أماكي، عبد اإلله

جمالية العمارة اإلسالمية وداللتها الثقافية [نص مطبوع] :
مسجد ابن يوسف نموذجا / أماكي عبد اإلله.- [د.م.] : [د.ن.]،
.- 1 مج. (30 المطبعة والوراقة اإلسالمية)   : 2016 (مراكش 

ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO1447.- ردمك 9789954375556

العمارة اإلسالمية - - المساجد

218.37 2016-341
األماسيني الخزامي، أحمد أيت إبراهيم أبلقاسم

[نص العباد  إليها  يحتاج  التي  واألعياد  الجمع  خطب 
األماسيني بلقاسم  ابراهيم  أيت  أحمد   / الثاني  الجزء  مطبوع]. 
الخزامي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (336 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO3536.- ردمك 978-9954-38-380-3

الخطب الدينية

218.37 2016-342
الرندي النفزي، محمد بن ابراهيم بن عباد

خطب المواسم؛ الرسالة الواحدة والثالثون من الرسائل
الخطابة في  آرائه  على  تحتوي  عباد  البن  الكبرى 
والخطباء [نص مطبوع] : الدراسة والتحقيق كنيث عبد الهادي
هنر كامب / محمد بن ابراهيم بن عباد الرندي النفزي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج.

(334 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO2222.- ردمك 9789954378427

الخطابة - - وعظ - - إرشاد

218.37 2016-343
المغرب. وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

ألقيت التي  الدروس  : نص  الدروس الحسنية [نص مطبوع] 
بحضرة أمير المؤمنين جاللة الملك الحسن الثاني نصره الله وأيده،
بمناسبة شهر رمضان المبارك لعام 1436 ه / المملكة المغربية،
والشؤون األوقاف  وزارة   : الرباط  والشؤون.-  األوقاف  وزارة 
اإلسالمية، 2016 (الرباط : دار أبي رقراق) .- 1 مج. (131 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 27 سم
إق 2016MO1980.- ردمك 978-9954-665-07-7

الوعظ - - اإلرشاد

218.37 2016-344
بنيونس، الوالي

: [د.م.]  الوالي.-  بنيونس   / مطبوع]  [نص  الفائزين  رياض 
[د.ن.]، 2016.- 1 مج. (232 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2016MO4537.- ردمك 9789954388563

الوعظ واإلرشاد

218.37 2016-345
حمزة، عبد الحق

واألعياد الجمع  : في خطب  كتاب االشراقات [نص مطبوع] 
والمناسبات / عبد الحق حمزة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج.

(547 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO0195.- ردمك 978-9954-36-957-9

الوعظ واإلرشاد - - الخطب الدينية

218.37 2016-346
غنيمي، رضوان

مهارات التواصل وأثرها في إنجاح خطبة الجمعة [نص
مطبوع] / رضوان غنيمي, مراد شمروقي؛ تقديم محمد الروكي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الدار البيضاء : مطبعة سوماكرام) .- 1

مج. (150 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2015MO3664.- ردمك 978-9954-627-33-4

خطبة الجمعة - - تقنيات اإللقاء

218.37 2016-347
معكول، عبد العالي (1961-....)

تذكير المهتدي في عدة الخطيب المبتدي [نص مطبوع] :
خطب منبرية : في العقيدة والعبادات واألخالق والحياة االجتماعية
/ عبد العالي معكول.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (فاس : مطبعة

وراقة بالل) .- 1 مج. (357 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO2380.- ردمك 9789954379110

الخطب - - العقيدة - - العبادات - - األخالق

218.37 2016-348
الخطب المنبرية للفقيه عبد السالم اكويس [نص مطبوع]
الطالب، مكتبة   : وجدة  اكويس.-  ومحمد  اللطيف  عبد  جمع   /
24 سم باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (404 ص.)  مج.   1  -.2016

إق 2016MO1860.- ردمك 978-9954-37-692-8
الخطب المنبرية

218.4 2016-349
أبوزيد، ادريس

القرابة والعصبية وأثرها في تبليغ رسالة اإلسالم [نص
مطبوع] / ادريس أبوزيد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (102

ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة نظرات في السيرة النبوية؛ 1)
إق 2016MO2661.- ردمك 9789954380284

القرابة - - العصبية - - إسالم

218.4 2016-350
اإلدريسي الطاهري، موالي محمد
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العرف المعتبر وأثره في الفتوى والقضاء [نص مطبوع] /
محمد [موالي   : [د.م.]  الطاهري.-  اإلدريسي  محمد  موالي 
النجاح مطبعة   : البيضاء  (الدار   2016 الطاهري]،  اإلدريسي 

سم  24 ص.)؛   95) مج.   1  -. الجديدة) 
إق 2016MO1729.- ردمك 978-9954-37-677-5

العرف - - العادة - - الفتاوي الفقهية

218.4 2016-351
الحراق، محمد التهامي

إني ذاهب إلى ربي [نص مطبوع] : مقاربات في راهن التدين
رقراق، أبي  دار   : الرباط  الحراق.-  التهامي  محمد   / ورهاناته 
باأللوان؛ 24 سم مزيّن  : غالف  (403 ص.)  مج.   1  -.2016

إق 2016MO1997.- ردمك 978-9954-37-749-9
اإلسالم - - الحداثة

218.4 2016-352
الحرك، حنان

: [د.م.]  الحرك.-  حنان   / مطبوع]  [نص  أسماءكم  أحسنوا 
: [د.ن.]، 2016 (فاس : مطبعة أميمة) .- 1 مج. (124 ص.) 

باأللوان؛ 21 سم غالف مزيّن 
إق 2015MO4401.- ردمك 978-9954-36-770-4

اختيار األسماء - - اإلسالم

218.4 2016-353
الراس، هشام

الخطاب اإلسالمي [نص مطبوع] : بين سؤال الحداثة وتحدي
األلفية / الراس هشام.- الدارالبيضاء : أفريقيا الشرق، 2016.- 1

مج. (182 ص.)؛ 22 سم
إق 2015MO3548.- ردمك 9789954656501

الخطاب - - إسالم

218.4 2016-354
الفرجي، محمد

أصول فقه االغتراب [نص مطبوع] : وأثرها في استنباط أحكام
الجالية المسلمة / محمد الفرجي؛ تقديم الحسين أيت سعيد.-
المقيمين المغاربة  وقضايا  أحكام  في  البحث  فريق   : [د.م.] 
بالخارج، 2016 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج.

(592 ص.)؛ 24 سم.- (األطاريح الجامعية؛ 1)
إق 2016MO1332.- ردمك 9789954375112

االغتراب - - الفقه - - اسالم

218.4 2016-355
الفشتالي، محمد األمين

/ اإلسالم واحترام الطبيعة وحماية البيئة [نص مطبوع] 
محمد األمين الفشتالي.- [د.م.] : دار القلم، 2016.- 1 مج. (161

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO2938.- ردمك 49954381434

حماية البيئة - - اإلسالم

218.4 2016-356
المعهد الموريتاني للدراسات االستراتيجية

العنيف ثقافة السلم واالعتدال في مواجهة التطرف 
La  culture  de  la  paix  et  de  la  = مطبوع]  [نص 
modération  comme  moyen  de  lutte  contre
l'extrémisme violent : Aproche Mauritanienne : أعمال
للدراسات الموريتاني  المعهد   / الموريتانية  المقاربة   : ندوة 
االستراتيجية.- ط. 3 مزيدة ومنقحة.- [د.م.] : المعهد الموريتاني
للدراسات االستراتيجية، 2016.- 1 مج. (115-114 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO1892.- ردمك 978-9954-37-703-1

السلم - - التطرف - - االعتدال

218.4 2016-357
النتيفي، أبي زيد عبد الرحمن بن محمد بن ابراهيم

نظر األكياس في الرد على علماء البيضاء وفاس [نص
النتيفي؛ ابراهيم  الرحمن بن محمد بن  أبي زيد عبد   / مطبوع] 
تحقيق وتعليق عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي؛ تقديم محمد
أمحزون.- [د.م.] : محمد أمحزون، 2016 (الدارالبيضاء : مطبعة

النجاح الجديدة) .- 1 مج. (355 ص.)؛ 24 سم
إق 2015MO0205.- ردمك 9789954905630

علماء األمة - - فتاوى

218.4 2016-358
الهاللي، محمد (1932-....)

العنف والحرية في اإلسالم [نص مطبوع] : أركيولوجيا العنف
الهاللي،حنان قصبي.- النصوص المؤسسة لإلسالم / محمد  في 
[د.م.] : منشورات نوافذ، 2016 (الرباط : الرباط نت) .- 1 مج.

(270 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO4491.- ردمك 9789954834077

اإلسالم - - الحرية - - العنف

218.4 2016-359
بن حمزة، مصطفى (1949-....)

اإلسالم والبيئة [نص مطبوع] / مصطفى بن حمزة.- الرباط :
منشورات المجلس العلمي األعلى، 2016 (مطبعة األمنية).- 1

مج. (104 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم
إق 2016MO4016.- ردمك 978-9954-498-24-8

حماية البيئة - - اإلسالم

218.4 2016-360
بن عبد المالك، محمد إدريس

بقلوبكم خذوها [نص مطبوع] / محمد إدريس بن عبد المالك.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (89 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2016MO2368.- ردمك 9789954379042

الوطنية - - إسالم

218.4 2016-361
بوكيلي، عبد الرحمان (1966-....)

عليك ستة شهود [نص مطبوع] / عبد الرحمن بوكيلي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (الرباط : طوب بريس) .- 1 مج. (22 ص.)؛ 215

سم.- (سلسلة طريق الفردوس؛ 2)
إق 2016MO0648.- ردمك 9789954594568

اإلسالم - - الشهود

218.4 2016-362
جمال، حسين عبد الفتاح

رمز دنيا المنام [نص مطبوع] : مرجع إسالمي في معاني رموز
الرؤيا. 1 / جمال حسين عبد الفتاح.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1

مج. (191 ص.)؛ 23 سم
إق 2016MO2633.- ردمك 9789954380130

إسالم - - الرؤيا - - المنام

218.4 2016-363
حريق القادري الكيالني، المصطفى

القادري المصطفى حريق   / الدانية [نص مطبوع]  القطوف 
الكيالني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (346 ص.)؛ 21 سم

إق 2016MO2524.- ردمك 9789954379721
موضوعات مختلفة - - إسالم

218.4 2016-364
حمادي، إدريس

اإلنسان الخليفة في القرآن الكريم [نص مطبوع] : من
حمادي.- إدريس   / المتميز  اآلخر  اليوم  إلى  المتميزة  النشأة 
الدارالبيضاء : أفريقيا الشرق، 2016.- 1 مج. (327 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2015MO2748.- ردمك 9789954656204

اإلنسان - - القرآن الكريم
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218.4 2016-365
شولر، غريغور

/ مطبوع]  [نص  اإلسالم  بدايات  في  والشفوية  الكتابة 
غريغور شولر؛ ترجمة رشيد بازي.- الدارالبيضاء؛ بيروت : المركز

الثقافي للكتاب، 2016.- 1 مج. (240 ص.)؛ 22 سم
إق 2016MO3155.- ردمك 9789954961247

إسالم - - الكتابة - - الشفوية - - العلوم الدينية

218.4 2016-366
عالم، إدريس (1936-....)

الجليس األنيس بما في بطون الكتب من الدر النفيس
[نص مطبوع]. الجزء الخامس / إدريس عالم.- [د.م.] : [د.ن.]،
2016 (الرباط : مطبعة الكوثر برنت) .- 1 مج. (311 ص.) :

باأللوان؛ 24 سم غالف مزيّن 
إق 2015MO4534.- ردمك 978-9954-36-830-5

اإلسالم - - موضوعات متنوعة

218.4 2016-367
لعرج، شفيق

سطور في فقه العطور [نص مطبوع] / شفيق لعرج.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2016 (مكتبة األندلس).- 1 مج. (206 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2016MO1319.- ردمك 9789954375068

العطور - - إسالم

218.4 2016-368
لعرج، شفيق

موقف الدين السماوي من اإلرهاب [نص مطبوع] / شفيق
لعرج.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (مكتبة األندلس).- 1 مج. (322

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2016MO1374.- ردمك 9789954375266

اإلرهاب - - إسالم

218.4 2016-369
مقتدر، رشيد

اإلسالميون اإلصالحيون والسلطة بالمغرب [نص مطبوع] :
مقابالت حول الحكم والسياسة / رشيد مقتدر.- [د.م.] : مركز

مغارب، 2016.- 1 مج. (224 ص.)؛ 24 سم
إق 2014MO0725.- ردمك 9789954378847

اإلسالم - - الحكم - - المغرب

218.4 2016-370
دالئل الخيرات [نص مطبوع] : وشوارق األنوار في ذكر الصالة
على النبي المختارـ ص ـ لسيدي أبي عبد الله بن سليمان الجزولي
رحمة الله عليه / تقديم محسن نورش.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016
(الرباط : مطبعة دار القلم) .- 1 مج. (125 ص.)؛ 15 سم + 1

قرص مدمج
إق 2016MO0244.- ردمك 978-9954-36-974-6

أذكار

218.415 2016-371
اإلدريسي الخمليشي، فهد

اإلدريسي فهد   / مطبوع]  [نص  التوازن  محلك  النفس 
الخمليشي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (64 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO1219.- ردمك 9789954374733

علم النفس - - إسالم

218.5 2016-372
بليلو، محمد ميمون

التبيان لبعض ما كان وما سيكون من الفتن في أرض
العراق والشام [نص مطبوع] / محمد ميمون بليلو.- العروي :
جمعية السالم لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس العلوم الشرعية،

2016.- 1 مج. (79 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم
إق 2016MO0128.- ردمك 978-9954-36-921-0

الفتنة - - اإلسالم

218.8 2016-373
الحسني، إسماعيل (1963-....)

فضاء القراءات وبناء المفاهيم [نص مطبوع] / إسماعيل
الحسني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (مراكش : المطبعة والوراقة
الوطنية) .- 1 مج. (287 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2016MO4609.- ردمك 978-9954-38-901-0
قضايا مختلفة - - الفكر اإلسالمي

218.8 2016-374
الحمداوي، محمد (1957-....)

محمد  / مطبوع]  [نص  وخيارات  بدائل  اإلسالمي  العمل 
(طوب  2016 واإلصالح،  التوحيد  حركة   : الرباط  الحمداوي.- 
باأللوان؛ 21 سم.- بريس).- 1 مج. (290 ص.) : غالف مزيّن 

(سلسلة فقه اإلصالح)
إق 2016MO4683.- ردمك 978-9954-38-930-0

العمل اإلسالمي

218.8 2016-375
الخمليشي، محمد

إعادة  : [نص مطبوع]  الدين  إلى آفاق  الحرية  من ظالل 
النظر في مفاهيم الجهاد والدولة اإلسالمية والشريعة واإلجتهاد :
إعادة اإلعتبار لقيم الحرية والعلم والتجديد / محمد الخمليشي.-
مراكش : مؤسسة آفاق، 2016 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1

مج. (166 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO0342.- ردمك 978-9954-37-016-2

حرية الفكر

218.8 2016-376
بوعبدالوي، أحمد

خطة تدبير الشأن الديني بالمغرب [نص مطبوع] : سياقها
وأسسها الفكرية وتطبيقاتها العملية / أحمد بوعبدالوي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (فاس : مطبعة سايس ميديا) .- 1 مج. (233 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO3551.- ردمك 978-9954-38-391-9

الشأن الديني - - المغرب

218.8 2016-377
خطوف، عبد الرحيم

الهوية اإلسالمية وتحدي الهويات المعاصرة [نص مطبوع]
/ عبد الرحيم خطوف.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الدار البيضاء :
مطبعة الرحاب) .- 1 مج. (211 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2016MO0477.- ردمك 978-9954-37-096-4

الهوية اإلسالمية

218.8 2016-378
[نص  2015-2013 المغرب  في  الدينية  الحالة  تقرير 
مطبوع]. 4 / المركز المغربي للدراسات واألبحاث المعاصرة.-
الرباط : المركز المغربي للدراسات واألبحاث المعاصرة، 2016

(طوب بريس).- 1 مج. (345 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO1597.- ردمك 978-9954-37-621-8

الواقع الديني - - المغرب - - تقرير

218.81 2016-379
الشنتوف، محمد

القران تربية األطفال على ضوء  القويم في  المنهج 
الكريم [نص مطبوع] / محمد الشنتوف.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016

(طنجة : Print) .- 1 123 مج. (167 ص.)؛ 22 سم
إق 2016MO5473.- ردمك 978-9954-39-337-6

األطفال - - تربية إسالمية

218.81 2016-380
حدوي، خالد
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مقاالت في العمل اإلجتماعي [نص مطبوع] / خالد حدوي؛
: (وجدة  [د.ن.]، 2016   : [د.م.]  [تقديم مصطفى صادقي].- 
مطبعة قرطبة) .- 1 مج. (133 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20

سم
إق 2016MO0451.- ردمك 978-9554-9583-5-3

العمل اإلجتماعي - - اإلسالم

218.81 2016-381
[نص لألسرة  القرآني  التصور  الدولية  الندوة  أشغال 
مطبوع].- الدار البيضاء : مركز الدراسات األسرية والبحث في
القيم والقانون، 2016 (مطبعة النجاح الجديدة).- 1 مج. (399
ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (سلسلة ندوات دولية؛ 1)

إق 2015MO4300.- ردمك 978-9954-9536-4-8
األسرة - - القرآن الكريم

218.81 2016-382
/ العلماء والشباب [نص مطبوع]  منتخبات من ملتقيات 
: برشيد  والتكوين.-  والدراسات  األبحاث  لجنة  ومراجعة  إعداد 
أبي دار   : (الرباط   2016 لبرشيد،  المحلي  العلمي  المجلس 
رقراق) .- 1 مج. (190 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 27 سم.-

(منشورات المجلس العلمي المحلي لبرشيد؛ 4)
إق 2016MO2017.- ردمك 978-9954-37-756-7

قضايا الشباب - - اإلسالم

218.83 2016-383
جبرون، امحمد

نشأة الفكر السياسي اإلسالمي وتطوره [نص مطبوع] :
والعقالنية واألصالة  المدنية   : اإلشكالي  المثلث  في  دراسة 
العربية العالقات  : منتدى  الدوحة  امحمد جبرون.-   / السياسية 
والدولية، 2016 (الرباط : طوب بريس) .- 1 مج. (274 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO3691.- ردمك 978-9954-594-96-4

الفكر السياسي - - اإلسالم

218.83 2016-384
صابي، إدريس

اإلسالم السياسي والحراك العربي [نص مطبوع] : دراسة
نقدية في ما قبل السلطة وما بعدها / إدريس صابي.- الدار البيضاء
مزيّن غالف   : (133 ص.)  مج.   1  -.2016 الشرق،  أفريقيا   :

سم  22 باأللوان؛ 
إق 2014MO3967.- ردمك 978-9954-630-63-1

اإلسالم السياسي

218.83 2016-385
هاني، إدريس

: المغرب  السياسي في  اإلسالم   : الله [نص مطبوع]  سراق 
تأمالت في النشأة والخطاب واألداء / ادريس هاني.- الرباط : دار
الوطن، 2016.- 1 مج. (889 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 25

سم
إق 2016MO3293.- ردمك 978-9954-1-0991-5

اإلسالم السياسي - - المغرب

218.85 2016-386
السالوي، لبيب

المعامالت المصرفية والمالية اإلسالمية المعاصرة [نص
مطبوع] / لبيب السالوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (206

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم
إق 2016MO2623.- ردمك 9789954380109

البنوك اإلسالمية

218.85 2016-387
بالجي، عبد السالم

البنوك التشاركية اإلسالمية في المغرب [نص مطبوع] : مع
مقدمة عن وضعية المالية اإلسالمية وتقنين الفقه اإلسالمي / عبد
المغربية لإلقتصاد اإلسالمي، الجمعية   : [د.م.]  السالم بالجي.- 
2016 (الرباط : طوب بريس) .- 1 مج. (432 ص.) : غالف مزيّن
باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة إصدارات الجمعية المغربية لإلقتصاد

اإلسالمي؛ 4)
إق 2016MO0618.- ردمك 978-9954-37-170-1

اإلقتصاد اإلسالمي - - المغرب

218.85 2016-388
جعواني، محمد

المصارف اإلسالمية [نص مطبوع] : من الفكرة إلى النموذج /
محمد جعواني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (124 ص.)؛ 20

سم
إق 2016MO4396.- ردمك 9789954387719

مصارف - - إسالم

218.9 2016-389
أيت عدي، مبارك

الشيخ ماء العينين الكبير والبعد الصحراوي [نص مطبوع] /
بالخارج، المغربية  الجالية  : مجلس  الرباط  ايت عدي.-  مبارك 

التومي).- 1 مج. (27 ص.)؛ 21 سم 2016 (مطبعة 
إق 2016MO0283.- ردمك 978-9954-9584-7-6

المتصوفة

218.9 2016-390
البوغالي، محمد

محمد  / والتصوف  الفلسفة  بين   : مطبوع]  [نص  الباطنية 
: البوغالي.- مراكش : فضاء آدم، 2016.- 1 مج. (230 ص.) 

باأللوان؛ 24 سم غالف مزيّن 
إق 2016MO4598.- ردمك 978-9954-9619-4-0

التصوف اإلسالمي - - الفلسفة

218.9 2016-391
الحراق، محمد بن محمد بن عبد الواحد ((1845-1772)

((1261-1186)
شرح الصالة المشيشية [نص مطبوع] / تأليف الشيخ محمد
الحراق (ت 1261 هـ/1845 م)؛ دراسة وتحقيق دة. سناء بن
سلطن.- سال : المجلس العلمي المحلي لعمالة سال، 2016.- 1
باأللوان؛ 24 سم.- (منشورات : غالف مزيّن  مج. (125 ص.) 

لعمالة سال؛ 7) المحلي  العلمي  المجلس 
إق 2016MO3887.- ردمك 978-9954-38-522-7 

الصالة المشيشية - - التصوف اإلسالمي

218.9 2016-392
السباعي اإلدريسي، عبد الله مومن

معرفة األشراف [نص مطبوع] : الوجيز المختصر في تعريف
بجذور القبائل الشريفة بالمغرب, الجامع الحافظ للمخطوطات
التعريفية بالنسب الشريف. الجزء األول / عبد الله مومن السباعي
اإلدريسي؛ من تجميع وإعداد جمعية المعرفة للشرفاء بالمغرب.-
سطات : جمعية المعرفة للشرفاء بالمغرب، 2016 (الدار البيضاء
: مطبعة آية) .- 1 مج. (81 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.-

(سلسلة منشورات جمعية المعرفة للشرفاء بالمغرب)
إق 2016MO0639.- ردمك 978-9954-37-174-9

القبائل الشريفة - - المغرب

218.9 2016-393
الصغير اإلفراني المراكشي، أبو عبد الله محمد

درر الحجال في مناقب سبعة رجال [نص مطبوع] / أبو عبد
الله محمد الصغير اإلفراني المراكشي؛ دراسة و تحقيق حسن
الوراقة و  (المطبعة   2016 ، آفاق)  جالب.- مراكش (مؤسسة 
باأللوان؛ 24 سم الوطنية).- 1 مج. (197 ص.) : غالف مزيّن 

إق 2016MO2914.- ردمك 9789954618189
التصوف اإلسالمي
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218.9 2016-394
الصومعي، أحمد بن أبي القاسم

شمس المراسم وياقوتة المعارف والمعالم في الوالية
والولي والقطب والغوث والخاتم [نص مطبوع] : ومالهم
من فضائل ومحاسن ومكارم وماخصوا به من المآثر والمقاسم. 1
القاسم الصومعي؛ تحقيق بن خليفة عربوش.- أبي  / أحمد بن 
[د.م.] : خليفة عربوش، 2016.- 1 مج. (167 ص.)؛ 24 سم.-

(منشورات الزاوية الصومعية؛ 2)
إق 2016MO2670.- ردمك 9789954380321

التصوف اإلسالمي - - األولياء الصالحين

218.9 2016-395
العراقي، إدريس بن محمد بن العابد (2009-1918)

الجواهر الغالية في الجواب عن األسئلة الكرزازية [نص
مطبوع] / إدريس بن محمد بن العابد العراقي الحسيني.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016.- 1 مج. (229 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2016MO2336.- ردمك 9789954378892

الطريقة األحمدية التجانية

218.9 2016-396
العراقي، محمد (1932-....)

مطالع أنوار الجمال في بيان بعض ما كمن في جوهرة
: [د.م.]  العراقي.-  بن محمد  إدريس   / الكمال [نص مطبوع] 

[د.ن.]، 2016.- 1 مج. (515 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO2045.- ردمك 9789954377734

التصوف اإلسالمي

218.9 2016-397
المنصوري، عثمان

التصوف والمجال واإلنسان [نص مطبوع] : أعمال مهداة إلى
: اللطيف الشادلي / عثمان المنصوري.- [الرباط]  األستاذ عبد 
الجمعية المغربية للبحث التاريخي، 2016.- 1 مج. (376 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO3548.- ردمك 978-9954-38-388-9 

التصوف - - المجال - - اإلنسان

218.9 2016-398
الوارث، أحمد

: زاوية الشيخ امحمد بن عمرو المختاري [نص مطبوع] 
الولي والزاوية وامتدادات التأطير الصوفي في المجتمع المغربي /
: البيضاء  (الدار  الوارث، 2016  : أحمد  الوارث.- [د.م.]  أحمد 
مزيّن غالف   : (454 ص.)  مج.   1  -. الجديدة)  النجاح  مطبعة 

24 سم باأللوان؛ 
إق 2016MO0063.- ردمك 978-9954-36-892-3

الزوايا - - المغرب

218.9 2016-399
سيدي محمد  أبي  بالله  العارف  الحسني،  عجيبة  بن 

الهاشمي
قوانين صوفية [نص مطبوع] / العارف بالله أبي محمد سيدي
الهاشمي بن عجيبة الحسني؛ دراسة وتحقيق حسناء بن عجينة؛
تقديم عبد الله عبد المومن.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (طنجة :
سليكي أخوين) .- 1 مج. (88 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2016MO3772.- ردمك 9789954667156
الصوفية

218.9 2016-400
نعايم، محمد

التاريخ واألدوار / محمد  : الزاوية البوعزاوية [نص مطبوع] 
نعايم.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (مكناس : مطبعة سجلماسة) .- 1

مج. (305 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2015MO2525.- ردمك 978-9954-35-893-1

الطريقة البوعزاوية - - المغرب

218.9 2016-401
في سؤال مطابقة الكالم لمقتضى الحال [نص مطبوع] /
إعداد وتنسيق عبد اللطيف شهبون.- تطوان : ملتقى الدراسات
المغربية األندلسية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2016.- 1 مج.

(70 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO0903.- ردمك 9789954661321

التصوف - - الشعر

218.9 2016-402
دور أهل التصوف في حماية المجتمعات من التطرف
[نص مطبوع] : أعمال الندوة العلمية الدولية التي نظمتها الطريقة
بالدار القانونية واالقتصادية واالجتماعية  العلوم  البصيرية وكلية 
البيضاء، جامعة الحسن الثاني : يومي 22-23 شعبان 1436 هـ
موافق ل 10ء11 يونيه 2015 م بمقر زاوية الشيخ سيدي إبراهيم
الخامسة للذكرى  تخليدا   : أزيالل  إقليم  اعياط،  بني  البصير، 
واألربعين النتفاضة سيدي محمد بصير التاريخية بالعيون / إعداد
ومراجعة وتقديم عبد المغيث بصير.- برشيد : المجلس العلمي
المحلي، 2016 (الرباط : دار أبي رقراق للطباعة والنشر) .- 1
(سلسلة سم.-   24 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : ص.)   421) مج. 

(17 البصير؛  إبراهيم  سيدي  الشيخ  زاوية  مطبوعات 
إق 2016MO2265.- ردمك 978-9954-37-862-5

218.91 2016-403
الحكيم، المصطفى

التربية بالخواطر [نص مطبوع] : من اإلضمار إلى اإلظهار /
المصطفى الحكيم.- الدارالبيضاء : أفريقيا الشرق، 2016.- 1 مج.

(318 ص.)؛ 24 سم
إق 2015MO1777.- ردمك 9789954630822

التربية الخاطرية - - التصوف اإلسالمي

218.91 2016-404
الريس، المصطفى

إضاءات حول الزوايا والطرقية زمن الحماية [نص مطبوع]
الزمن، 2016.- 1 مج. (191  : الرباط  الريس.-  المصطفى   /

ص.)؛ 24 سم.- (شرفات؛ 74)
إق 2016MO2778.- ردمك 9789954516799

الزوايا - - الصوفية - - تاريخ

218.91 2016-405
عزاوي، موالي المصطفى (1962-....)

بغية الراغبين [نص مطبوع] : في معرفة أخبار الزاوية العمرية
[د.ن.]، 2016  : [د.م.]  تنغير.-  المرابطين جنوب شرق  بحارة 

.- 1 مج. (51 ص.)؛ 21 سم : ميداكراف)  (الرشيدية 
2016MO3601 إق

الزاوية العمرية - - المغرب - - تاريخ

218.92 2016-406
بوعشراوي، فريدة

نور المدارس العتيقة في ظالل التصوف [نص مطبوع] =
Les  limières  des  médersas  âtiqas,  à  l'ombre  du
soufisme / فريدة بوعشراوي.- أكادير : كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية، جامعة ابن زهر، [2016].- 1 مج. (216 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO0373.- ردمك 978-9954-37-036-0

المدارس العتيقة - - التصوف اإلسالمي

218.94 2016-407
آية وارهام، أحمد بلحاج (1948-....)

الطريقة التجانية [نص مطبوع] : من التأسيس إلى اإلمتداد في
أفريقيا وآسيا وأوروبا / أحمد بلحاج آية وارهام.- العيون؛ مراكش :
جمعية النجاح للتنمية اإلجتماعية مؤسسة آفاق، 2016 (المطبعة
والوراقة الوطنية).- 1 مج. (83 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2016MO1894.- ردمك 978-9954-37-705-5

الطريقة التجانية - - تاريخ
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218.94 2016-408
السادس الملتقى  المومنين في  الدعاء ألمير  موسم 
الزاوية جمعية   : [د.م.]  مطبوع].-  [نص  الصالحين  لمجمع 

(54 ص.) مج.   1  -.2016 الريسونية، 
إق 2016MO2580.- ردمك 978-9954-37-983-7

الزاوية الريسونية

218.9464 2016-409
 العدناني، الجياللي (1966-....)

/ مطبوع]  [نص  الصوفي  والبعد  التيجاني  أحمد  الشيخ 
بالخارج، المغربية  الجالية  الرباط : مجلس  العدناني.-  الجياللي 

التومي).- 1 مج. (29 ص.)؛ 21 سم 2016 (مطبعة 
إق 2016MO0284.- ردمك 978-9954-9584-8-3

التصوف اإلسالمي

السيرة النبوية 219

219 2016-410
ابن شقرون، رضوان (1944-....)

السيرة النبوية [نص مطبوع] : مشاهد وعبر : تقريب ميسر /
رضوان ابن شقرون.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (238 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (من أجل مجتمع صالح؛ 3)
إق 2016MO0238.- ردمك 9789954369715

السيرة النبوية

219 2016-411
الداودي، حميد

دراسات في السيرة النبوية [نص مطبوع] / حميد الداودي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (وراقة بالل).- 1 مج. (205 ص.) 1؛ 21

سم
إق 2016MO1031.- ردمك 9789954373934

السيرة النبوية

219 2016-412
السباعي، إدريس طارق (1937-....)

روضة المحبين في خصائص سيد األولين واآلخرين [نص
مطبوع] / ادريس طارق السباعي؛ تقديم السعيد بوركبة.- ط.2.-

[د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (157 ص.)؛ 21 سم
978-9920-32-083-2  $z ردمك   - .2016MO1742 ق  إ

9789954376799
السيرة النبوية

219 2016-413
بابانا العلوي، أحمد (1950-....)

الرسول في مرآة الفكر اإلستشراقي [نص مطبوع] / أحمد
بابانا العلوي.- الرباط : دار أبي رقراق، 2016.- 1 مج. (184

ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO3374.- ردمك 9789954383155

السيرة النبوية

219 2016-414
برادة، محمد (1938-....)

صورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الدراسات
اإلسبانية [نص مطبوع] : المرآة ومكر الصورة / محمد برادة.-
.- 1 مج. (136 آنفوـ برانت)   : : [د.ن.]، 2016 (فاس  [د.م.] 

ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO4201.- ردمك 9789954386552

219 2016-415
رحائم، سعاد

مختصر سمط الجوهر في سيرة سيد البشر [نص مطبوع]
/ سعاد رحائم.- الجديدة : المجلس العلمي المحلي، 2016.- 1

مج. (287 ص.)؛ 20 سم
إق 2016MO2323.- ردمك 978-9954-37-886-1

السيرة النبوية

219 2016-416
سوسان، محمد سعيد

13 يوما األخيرة في عمر النبي [نص مطبوع] / محمد سعيد
سوسان.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (القنيطرة : المطبعة السريعة)

.- 1 مج (60 ص.)؛ 20 سم
إق 2015MO3757.- ردمك 978-9954-36-435-2

السيرة النبوية

219 2016-417
عبد العزيز، خاليد

الله عليه المختار من سيرة المختار [نص مطبوع] : صلى 
وسلم / خاليد عبد العزيز.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (فاس : آنفو)

.- 1 مج. (137 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO4119.- ردمك 9789954386279

السيرة النبوية

219 2016-418
المختصر المفيد من سيرة سيد المرسلين [نص مطبوع] :
للنّاشئة والصغار؛ جمع وترتيب أبو أمين األنصاري.- [د.م.] : دار

النشر المغربية، 2016.- 1 مج. (39 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO5259.- ردمك 9789954392645

السيرة النبوية

219.1 2016-419
البصري، القاضي أبي الحسن محمد بن علي بن محمد

بن صخر
جزء فيه حديث حليمة السعدية [نص مطبوع] / القاضي أبي
الحسن محمد بن علي بن محمد بن صخر البصري؛ دراسة وتعليق
غزالن ابن التوزر.- الرباط؛ طنجة ؛الرباط : الرابطة المحمدية
نافع دار األمان، 2016.- 1 مج. (117 للعلماء مركز عقبة بن 

ص.)؛ 21 سم.- (لطائف الصفوة؛ 2)
إق 2015MO0576.- ردمك 9789954619506

السيرة النبوية - - حليمة السعدية

219.1 2016-420
البكجري، مغلطاي بن قليج بن عبد الله

التحفة الجسيمة في ذكر حليمة [نص مطبوع] / مغلطاي بن
قليج بن عبد الله البكجري؛ دراسة وتحقيق بدر العمراني.- الرباط؛
طنجة ؛الرباط : الرابطة المحمدية للعلماء مركز عقبة بن نافع دار
األمان، 2016.- 1 مج. (126 ص.)؛ 21 سم.- (لطائف الصفوة؛

(3
إق 2015MO0575.- ردمك 9789954619490

السيرة النبوية - - حليمة السعدية

الديانات األخرى والديانة المقارنة 290

291 2016-421
لعرج، شفيق

اليهودية  : مطبوع]  [نص  باإلرهاب  المحرف  الدين  عالقة 
والنصرانية نموذجا / شفيق لعرج.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (مكتبة

األندلس).- 1 مج. (203 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2016MO1375.- ردمك 9789954375273

الدين - - اإلرهاب - - اليهودية - - النصرانية
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العلوم االجتماعية 300
العلوم االجتماعية 300

300.72 2016-422
أشحشاح، نور الدين

مناهج العلوم االجتماعية [نص مطبوع] / نور الدين أشحشاح.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (طنجة : مطبعة اسبارطيل) .- 1 مج.

(123 ص.)
إق 2016MO4214.- ردمك 978-995438-662-0

علوم االجتماع - - مناهج

301 2016-423
الحجري، إبراهيم (1972-....)

منظور من  الرحلة   : مطبوع]  [نص  والمعرفة  الخطاب 
: البيضاء  الدار  الحجري.-  إبراهيم   / األنثروبولوجية  السرديات 
العربي، 2016.- 1 مج. (527 ص.)؛ 24 سم الثقافي  المركز 

إق 2016MO3670.- ردمك 978-9981-72-021-3
المعرفة - - الخطاب - - األنثروبولوجية

301 2016-424
اليعقوبي، خالد

التاريخ من أسفل [نص مطبوع] : في تاريخ الهامش والمهمش
/ خالد اليعقوبي، خالد طحطح.- الرباط : الزمن، 2016 (سال : بني

ازناسن) .- 1 مج. (191 ص.)؛ 21 سم.- (سلسلة شرفات؛ 81)
إق 2016MO2777.- ردمك 9789954516782

أنتربولوجيا - - تاريخ

301 2016-425
حمداوي، جميل (1963-....)

أسس علم اإلجتماع [نص مطبوع] / جميل حمداوي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (تطوان : مطبعة الخليج العربي) .- 1 مج. (267

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO5225.- ردمك 9789954965634

علم اإلجتماع

301 2016-426
حمداوي، جميل (1963-....)

ميادين علم االجتماع [نص مطبوع] / جميل حمداوي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (تطوان : مطبعة الخليج العربي) .- 1 مج. (346

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO5143.- ردمك 978-9954-9192-8-6

علم اإلجتماع

301 2016-427
حمداوي، جميل (1963-....)

نظريات علم االجتماع [نص مطبوع] / جميل حمداوي.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2016 (تطوان : الخليج العربي) .- 1 مج. (210 ص.)؛

22 سم
إق 2016MO5224.- ردمك 978-9954-9656-2-7

علم االجتماع - - نظرية

301.21 2016-428
بارط، روالن

درس السيميولوجيا [نص مطبوع] / روالن بارط؛ ترجمة عبد
الدار كيليطو.- ط. 4.-  الفتاح  تقديم عبد  العالي؛  بنعبد  السالم 
للنشر، 2016.- 1مج. (87 ص.) : غالف توبقال  : دار  البيضاء 

األدبية) المعرفة  مصور؛ 22 سم..- (سلسلة 
إق 2015MO3243.- ردمك 978-9954-659-00-7

302.14 2016-429
واألسرة والمرأة  التضامن  وزارة  المغربية.  المملكة 

اإلجتماعية والتنمية 

خدمات صندوق دعم التماسك االجتماعي [نص مطبوع] :
دفتر  : إعاقة"  وضعية  في  األطفال  تمدرس  ظروف  "تحسين 
وزارة  /  2015 المالية  السنة   : بالجمعيات  الخاص  التحمالت 
التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية.- الرباط : وزارة
التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية، 2016.- 1 مج.

(16 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2016MO4967.- ردمك 978-9954-696-29-3

التنمية اإلجتماعية

302.14 2016-430
الوزاني الطيبي، كريمة

ثقافة النوع بالمغرب مقاربة سوسيولوجية لمفهومي
الوزاني / كريمة  الحكامة والمجتمع المدني [نص مطبوع] 
: (طنجة   2016 التوحيدي،  دار  منشورات   : الرباط  الطيبي.- 

24 سم (265 ص.)؛  مج.   1  -. أخوين)  سليكي 
إق 2016MO1617.- ردمك 978-9954-660-25-6

الحكامة - - علم اإلجتماع

302.2 2016-431
الذهبي، ادريس

التواصل وفضاءاته [نص مطبوع] / إدريس الذهبي.- فاس :
(مطبعة والنشر، 2016  الثقافية  للصناعات  مقاربات  مؤسسة 
وراقة بالل).- 1 مج. (117 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.-

(أبحاث ودراسات)
إق 2016MO5383.- ردمك 978-9954-678-28-2

التواصل - - نظريات

302.2 2016-432
العجان، عبد الغني

جدلية اللغة والمجتمع [نص مطبوع] : مقاربة سوسيولسانية
للوضع اللغوي بالمغرب / عبد الغني العجان.- [د.م.] : [د.ن.]،

2016.- 1 مج. ( 142 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO2507.- ردمك 978-9954-37-964-6

اللغة - - المجتمع

302.2 2016-433
لمكني، سعاد

المعين في المنهج العام للتواصل [نص مطبوع] / سعاد
التخصصات، 2016 (مطبعة المتعددة  الكلية   : لمكني.- تطوان 
الخليج العربي).- 1 مج. (241 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2016MO4532.- ردمك 978-9954-38-852-5

التواصل - - نظريات

302.22 2016-434
العاقد، أحمد (1969-....)

أشكال تنوع  في  دراسات   : مطبوع]  [نص  التواصل  آليات 
الخطاب / أحمد العاقد.- الرباط : دار أبي رقراق، 2016.- 1 مج.

(227 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO2393.- ردمك 978-9954-1-9599-4

أشكال الخطاب

302.222 2016-435
عمراني، المصطفى

آليات تحليل خطاب الصورة [نص مطبوع] : مؤلف بيداغوجي
/ المصطفى عمراني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (فاس : مطبعة
السفير لإلعالم) .- 1 مج. (133 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2016MO4548.- ردمك 978-9954-38-865-5

الصورة اإلشهارية

302.23 2016-436
الجوهري، فوزية
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/ فوزية عرب المهجر في أوروبا واإلعالم [نص مطبوع] 
الجوهري.- مراكش : مؤسسة آفاق للدراسات والنشر واإلتصال،
2016 (المطبعة والوراقة الوطنية).- 1 مج. (179 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO3012.- ردمك 978-9954-467-56-5

اإلعالم العربي - - أوروبا

302.23 2016-437
الناظوري، حسين مختاري

مدخل لدراسة اإلعالم الهادف [نص مطبوع] / حسين مختاري
الناظوري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (343 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO3568.- ردمك 9789954384039

اإلعالم

302.23 2016-438
حمائز، حسن

: مطبوع]  [نص  اإلعالمي  والتنوع  الجماهيري  اإلتصال 
النظريات وآليات اإلشتغال وطرق التحليل واإلقناع / حسن حمائز.-
أكادير : منشورات القصبة، 2016.- 1 مج. (290 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO1370.- ردمك 978-9954-37-524-2

التواصل اإلعالمي

302.23 2016-439
موسم أصيلة الثقافي الدولي (37؛ أصيلة)

اإلعالم العربي في عصر اإلعالم الرقمي [نص مطبوع] /
موسم أصيلة الثقافي الدولي؛ إعداد المختار بنعبدالوي.- أصيلة :
مؤسسة منتدى أصيلة، 2016.- 1 مج. (163 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO2594.- ردمك 9789954641163

اإلعالم العربي

302.2322 2016-440
الزوهري، محمد (1973-....)

اللغوية السمات   : مطبوع]  [نص  الصحفية  الكتابة  مالمح 
برانت، آنفو  منشورات   : فاس  الزوهري.-  / محمد  واألسلوبية 
باأللوان؛ 24 سم مزيّن  : غالف  (121 ص.)  مج.   1  -.2016

إق 2016MO2867.- ردمك 978-9954-38-099-4
الكتابة الصحفية

302.2345 2016-441
برودي، فاطمة (1965-....)

اإلعالم الفضائي العربي [نص مطبوع] : بين تحديات الحراك
ورهانات اإلستقرار / فاطمة برودي.- الرباط : دار أبي رقراق،

2016.- 1 مج. (284 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO4614.- ردمك 978-9954-1-9614-4

اإلعالم العربي

302.3 2016-442
مع بالعالقات  المكلفة  الوزارة  المغربية.  المملكة 

المدني والمجتمع  البرلمان 
الجمعوية للحياة  والتنظيمية  القانونية  المنظومة 
بالمغرب [نص مطبوع].- الرباط : الوزارة المكلفة بالعالقات مع
البرلمان والمجتمع المدني، 2016.- 1 مج. (107 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO0125.- ردمك 978-9954-622-12-4

الجمعيات - - المنظومة القانونية - - المغرب

302.3 2016-443
جمعية بادرة للتنمية والثقافة

دليل أنشطة جمعية بادرة للتنمية والثقافة بفاس [نص
بادرة للتنمية والثقافة.- فاس : جمعية  بادرة  مطبوع] / جمعية 
للتنمية والثقافة، 2016 (مطبعة آنفو برانت).- 1 مج. (48 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم

إق 2016MO1096.- ردمك 978-9954-37-408-5
العمل الجمعوي

302.30285 2016-444
عطوش، هشام

/ مطبوع]  [نص  اإلجتماعي  للتواصل  اقتصادية  ومضات 
د.هشام عطوش.- [الرباط] : المركز المغربي لألبحاث و تحليل
السياسات، 2016.- 1 مج. (169 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم

إق 2016MO3425.- ردمك 978-9954-38-330-8
التواصل اإلجتماعي

302.35 2016-445
القنبعي اإلدريسي، عبد الكريم

سوسيولوجيا التدبير المقاوالتي [نص مطبوع] : مدخل إلى
األنساق واألسس. الجزء األول / عبد الكريم القنبعي اإلدريسي؛
تقديم لحبيب امعمري.- فاس : منشورات قطب البحث : التراب,
المجتمع والتنمية المستدامة، 2016 (فاس : مطبعة آنفو برانت)

.- 1 مج. (244 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO5364.- ردمك 978-9981-00-930-1

التدبير المقاوالتي - - علم اإلجتماع

303.330964 2016-446
واألسرة والمرأة  التضامن  وزارة  المغربية.  المملكة 

اإلجتماعية والتنمية 
خدمات صندوق دعم التماسك االجتماعي [نص مطبوع] :
دفتر  : للدخل"  المدرة  واألنشطة  المهني  االندماج  "تشجيع 
وزارة  /  2015 المالية  السنة   : بالجمعيات  الخاص  التحمالت 
التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية.- الرباط : وزارة
التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية، 2016.- 1 مج.

(13 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2016MO4960.- ردمك 978-9954-696-22-4

التنمية اإلجتماعية

303.44 2016-447
أقديم، محمد (1969-....)

التحوالت السوسيوتاريخية في منطقة األطلس الكبير
كتابة : مساهمة في  إمنتانوت  إلى  أفيفن  : من  [نص مطبوع] 
2016 األمان،  دار   : الرباط  أقديم.-  محمد   / المحلي  التاريخ 
(مطبعة األمنية).- 1 مج. (472 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 25

سم
إق 2016MO2666.- ردمك 978-9954-638-72-9

التحول اإلجتماعي - - األطلس الكبير - - تاريخ

303.44 2016-448
زروالي، عالل

/ عالل زروالي.- التنمية والتفاوت التنموي [نص مطبوع] 
مزيّن غالف   : ص.)   120) مج.   1  -.2016 [د.ن.]،   : [د.م.] 

سم  21 باأللوان؛ 
إق 2016MO1482.- ردمك 9789954375679

التنمية - - علم اجتماع

303.482 2016-449
التويجري، عبد العزيز بن عثمان (1950-....)

[نص العنصرية  لمواجهة  والحضارات  الثقافات  حوار 
Dialogue  of  cultures  and  civilizations  a مطبوع] = 
means to counter racism = Dialogue des cultures et
des civilisations pour faire face aux courants racistes
/ عبد العزيز بن عثمان التويجري.- الرباط : منشورات المنظمة
اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، 2016.- 1 مج. (38, 71 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2016MO2436.- ردمك 978-9981-26-626-1

حوار الثقافات

303.482 2016-450
الفياللي، أنس (1986-....)
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ريحانيات [نص مطبوع] / أنس الفياللي؛ حوارات مع محمد سعيد
الريحاني.- ط . 2.- تطوان : مكتبة سلمى الثقافية، 2016.- 1
مج. (275 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (كتب مكتبة

سلمى الثقافية؛ 57)
إق 2015MO4171.- ردمك 978-9954-634-32-5

ثقافة الحوار

303.482 2016-451
المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة

خطة عمل للنهوض بدور الوساطة الثقافية في العالم
اإلسالمي [نص مطبوع] / المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم
والثقافة.- الرباط : منشورات المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم

والثقافة ـ إيسيسكو، 2016.- 1 مج. (29 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO1023.- ردمك 9789981266131

الوساطة الثقافية - - العالم اإلسالمي

303.482 2016-452
بن الحسن، موسى بن جعفر

الحوار [نص مطبوع] : طريق إلى المحبة / د. موسى بن جعفر
بن الحسن.- الرباط : دار التوحيدي، 2016.- 1 مج. (231 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO2537.- ردمك 978-9954-660-33-1

الثقافات - - الحضارات

303.4820964 2016-453
بن الصغير، خالد (1956-....)

محمد الصفار  [نص مطبوع] : فقيه في مواجهة الحداثة / خالد
بن الصغير؛ تنسيق عبد المجيد القدوري.- الرباط : مجلس الجالية
المغربية بالخارج، 2016 (مطبعة التومي).- 1 مج. (51 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO0285.- ردمك 978-9954-9584-9-0

الفقهاء

303.48264 2016-454
العفاقي، رشيد

رشيد  / مطبوع]  [نص  الكبير  القصر  في  األندلسيون 
العفاقي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (سليكي أخوين).- 1 مج. (172

ص.) : غالف مص.؛ 24 سم
إق 2015MO4114.- ردمك 978-9954-661-14-7

التأثير الثقافي

303.482640669 2016-455
النعمة علي، ماء العينين

التواصل العلمي بين المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء
[نص مطبوع] / تنسيق ماء العينين النعمة علي.- الرباط : معهد
الدراسات اإلفريقية، 2016.- 1 مج. (497، 21 ص.) : مص.،

غالف مص.؛ 24 سم
إق 2015MO3067.- ردمك 978-9954-36-134-4

العالقات الثنائية

303.48273 2016-456
ركلمة، رتيبة

حوار الحضارات بالواليات المتحدة األمريكية [نص مطبوع]
: يوميات مغربية الكتشاف أمريكا من جديد / رتيبة ركلمة.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2016 (أمين كراف).- 1 مج. (159 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO1636.- ردمك 978-9954-37-639-3

حوار الحضارات - - الواليات المتحدة األمريكية

303.4833 2016-457
كوجيل، رشيدة

اإلعالم وتكنولوجيا اإلتصال [نص مطبوع] : اإلدارة العمومية
أنموذجا / رشيدة كوجيل.- فاس : مؤسسة مقاربات للصناعات
الثقافية واستراتيجيات التواصل والنشر، 2016.- 1 مج. (278

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2016MO2692.- ردمك 9789954573945
وسائل اإلعالم

303.69 2016-458
أعمال  : مطبوع]  [نص  العالمي  والسلم  الثقافي  األمن 
الندوة العلمية المنعقدة بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالجديدة :
يوم الخميس 29 محرم 1437 موافق 12 نونبر 2015 / المجلس
العلمي المحلي للجديدة ,فريق البحث الحضارة تواصل وتنمية؛
منشورات  : الجديدة  مسكين.-  حسن  رحائم،  سعاد  تنسيق 
المجلس العلمي المحلي، 2016.- 1 مج. (222 ص.)؛ 24 سم

إق 2016MO4291.- ردمك 978-9954-38-707-8
علم اجتماع

304.25 2016-459
الرأسمالية واألزمة البيئية [نص مطبوع] : منظورات وبدائل
اشتراكية.- أكادير : جريدة المناضل ـ ة، 2016.- 1 مج. (137

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO4210.- ردمك 9789954386590

البيئية - - الرأسمالية

304.6 2016-460
السبتي، محمد

أوليات في جغرافية السكان [نص مطبوع] / محمد السبتي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .-

1 مج. (70 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2015MO3977.- ردمك 978-9954-36-551-9

جغرافية السكان

304.62 2016-461
قروعي، خديجة

الوضعية الديموغرافية في أوربا الغربية خالل القرنين
16 و17 الميالديين [نص مطبوع] / خديجة قروعي.- [د.م.] :
: .- 1 مج. (48 ص.)  الطالب)  : مكتبة  [د.ن.]، 2016 (وجدة 

باأللوان؛ 21 سم غالف مزيّن 
إق 2016MO3370.- ردمك 978-9954-38-311-7

الديموغرافيا - - أوروبا

305 2016-462
ديبي، فرونسوا

التفاوتات تفكير  إعادة   : [نص مطبوع]  المواقع والحظوظ 
اإلجتماعية / فرونسوا ديبي؛ ترجمة كنزة القاسمي.- الدار البيضاء
مزيّن غالف   : (126 ص.)  مج.   1  -.2016 الشرق،  أفريقيا   :

سم  22 باأللوان؛ 
إق 2015MO3546.- ردمك 9954656488

علم اجتماع - - المساواة - - الحظوظ

305.23 2016-463
فريق البحث الشباب التحوالت المجتمعية والتربية

الشباب التحوالت المجتمعية والعنف في الحياة اليومية
jeunesse  :  mutation  sociétales  et  = مطبوع]  [نص 
violence dans la vie quotidienne : أشغال الندوة الدولية
نونبر و 28  بتاريخ 27   : بالرباط  التربية  بكلية علوم  المنعقدة 
2014 / فريق البحث الشباب التحوالت المجتمعية والتربية؛ تنسيق
عبد اللطيف كداي.- [الرباط] : كلية علوم التربية، 2016.- 1 مج.

(128-240 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO2871.- ردمك 978-9954-9073-2-0

الشباب

305.26 2016-464
العمري، عبد الكريم

الكريم عبد   / مطبوع]  [نص  مرض؟  هي  هل  الشيخوخة 
العمري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (دار السالم : الرباط) .- 1 مج.
(95 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (الطب في متناول

الجميع؛ 22)
إق 2016MO4794.- ردمك 978-9954-22-267-6
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الشيخوخة

305.4 2016-465
السباعي، خلود

المرأة والعنف [نص مطبوع] / خلود السباعي.- الدار البيضاء :
شركة النشر والتوزيع المدارس، 2016.- 1 مج. (376 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2016MO4898.- ردمك 9789954076002

المرأة

305.4 2016-466
بوخريص، فوزي

المرأة في خطاب العلوم االجتماعية [نص مطبوع] : من
متغير الجنس إلى سؤال النوع / فوزي بوخريص.- الدارالبيضاء :
أفريقيا الشرق، 2016 (أفريقيا الشرق).- 1 مج. (158 ص.)؛ 22

سم
إق 2015MO3498.- ردمك 9789954656340

المرأة - - العلوم االجتماعية

305.40964 2016-467
العثماني، سعد الدين (1956-....)

: مطبوع]  [نص  جزولة  منطقة  في  اإلجتماعية  الحياة 
خصائص األسرة ومكانة المرأة عند الفقيه امحمد العثماني / أعده
الدراسات : مركز  البيضاء  الدار  العثماني.-  الدين  للنشر سعد 
األسرية والبحث في القيم والقانون، 2016.- 1 مج. (63 ص.) :
غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (سلسلة بحوث ودراسات علمية؛

(4
إق 2016MO0257.- ردمك 978-9954-9536-5-5

مكانة المرأة - - منطقة جزولة - - المغرب

305.42 2016-468
واألسرة والمرأة  التضامن  وزارة  المغربية.  المملكة 

اإلجتماعية والتنمية 
[نص المرأة  العنف ضد  لمناهضة  االستراتيجي  اإلطار 
واألسرة والمرأة  التضامن  وزارة   /  2016-2012  : مطبوع] 
والتنمية اإلجتماعية.- الرباط : وزارة التضامن والمرأة واألسرة
والتنمية اإلجتماعية، 2016 (مطبعة أز إدسيون).- 1 مج. (44 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO4068.- ردمك 9789954963975

المرأة - - العنف - - المغرب

305.42 2016-469
الريفية المرأة  تمكين  حول  المغربية  المملكة  عرض 
: ودورها في القضاء على الجوع والفقر [نص مطبوع] 
التنمية والتحديات الراهنة : بمناسبة انعقاد الدورة الـ 56 للجنة
وضع المرأة لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة،
الحقاوي.- بسيمة  / قدمته  فبراير 2012  الثالثاء 28  نيويورك، 
التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية، الرباط : وزارة 

باأللوان؛ 21 سم 2016.- 1 مج. (16 ص.) : غالف مزيّن 
إق 2016MO4961.- ردمك 978-9954-696-23-1

النساء القرويات

305.420964 2016-470
واألسرة والمرأة  التضامن  وزارة  المغربية.  المملكة 

اإلجتماعية والتنمية 
قضايا التضامن والمرأة واألسرة والتنمية اإلجتماعية
أمام البرلمان [نص مطبوع] : األسئلة الكتابية أكتوبر 2014 -
والتنمية واألسرة  والمرأة  التضامن  وزارة   /  2015 أبريل 
اإلجتماعية.- الرباط : وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية
مزيّن غالف   : ص.)   671-665) مج.   2  -.2016 اإلجتماعية، 

سم  21 باأللوان؛ 
إق 2016MO4346.- ردمك 978-9954-9643-7-8

المرأة

305.420964 2016-471

واألسرة والمرأة  التضامن  وزارة  المغربية.  المملكة 
االجتماعية والتنمية 

التقرير الرابع لتتبع الخطة الحكومية للمساواة إكرام
/ أكتوبر 2015  ـ  2012ـ2016 [نص مطبوع] : شتنبر 2014 
وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية.- الرباط :
وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية، 2016.- 1

مج. (169 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 15 سم
إق 2016MO2131.- ردمك 978-9954-476-76-5

حقوق المرأة

305.420964 2016-472
واألسرة والمرأة  التضامن  وزارة  المغربية.  المملكة 

االجتماعية والتنمية 
الخطة الحكومية للمساواة إكرام [نص مطبوع] : الحصيلة
Plan  gouvernemental  pour  =  2016-2012 اإلجمالية 
l'égalité ICRAM / وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية
االجتماعية.- الرباط : وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية
االجتماعية، 2016.- 1 مج. (252 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17

سم
إق 2016MO3783.- ردمك 978-9954-9638-3-8

حقوق المرأة

305.420964 2016-473
واألسرة والمرأة  التضامن  وزارة  المغربية.  المملكة 

االجتماعية والتنمية 
تقييم خطة عمل بيجين +20 [نص مطبوع] : تقرير المملكة
والمرأة التضامن  وزارة   /  2015 مارس  نيويورك   : المغربية 
واألسرة والتنمية االجتماعية.- الرباط : وزارة التضامن والمرأة
واألسرة والتنمية االجتماعية، 2016.- 1 مج. (78 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO4947.- ردمك 978-9954-696-09-5

حقوق المرأة

305.5 2016-474
خمريش، محمد

استنبات النخب المحلية [نص مطبوع] : بجعد كسياق. الجزء
األول / محمد خمريش.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : طوب

بريس) .- 1 مج. (152 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO3595.- ردمك 978-9954-594-93-3

النخب المحلية - - بجعد

305.50964 2016-475
فقير، علي

حول التشكيلة االجتماعية والصراع الطبقي بالمغرب
[نص مطبوع] / علي فقير.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط :
مطبعة كوثر برانت) .- 1 مج. (175 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

22 سم
إق 2016MO1127.- ردمك 978-9954-37-422-1

الطبقات اإلجتماعية - - المغرب

305.5520964 2016-476
سبعي، عبد المنعم (1966-....)

مالمح من تميز نخب الجهة الشرقية [نص مطبوع]. الجزء
األول / عبد المنعم سبعي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (183

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO1428.- ردمك 978-9954-37-548-8

النخب - - الجهة الشرقية

305.8 2016-477
اعراب، اخليفة
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مميزات النظام الثقافي عند القبائل الصحراوية [نص
اإلجتماعية األصول  في  بحث  األول،  الجزء  دراسة.   : مطبوع] 
والثقافية للمجتمع الصحراوي المعاصر / اخليفة اعراب.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (112 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO3103.- ردمك 978-9954-567-65-4

النظام الثقافي - - مجتمع الصحراء

305.8 2016-478
بوشطارت، عبد الله

الطوارق [نص مطبوع] : المجال، السلطة، المقاومة / عبد الله
بوشطارت.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (155 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2015MO4564.- ردمك 978-9954-36-840-4

مجتمع الطوارق

305.8 2016-479
الريف جرس العشيرة [نص مطبوع] : مقاالت كلونيالية عن 
ووراقة : مطبعة  الناظور  أبرنوص.-  ترجمة جمال  اإلثنوثقافي؛ 

القبس، 2016.- 1 مج. (94 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO4490.- ردمك 978-9954-38-831-0

التراث الثقافي - - الريف - - المغرب

305.801 2016-480
حليم، لطيفة

الكنديون والكنديات من أصل عربي [نص مطبوع] : أدباء
وباحثون أكاديميون وفنانون : نطلولوجيا / لطيفة حليم.- الرباط :

منشورات فكر، 2016.- 1 مج. (342 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO3718.- ردمك 9789954957431

أدباء - - أكاديميون - - فنانون - - باحثون

305.86121064 2016-481
القادوري، عبد المجيد

أبو  : مطبوع]  [نص  المغربية  والشخصية  الموريسكيون 
القاسم الحجري نموذجا / عبد المجيد القادوري.- الرباط : مجلس
الجالية المغربية بالخارج، 2016 (مطبعة التومي).- 1 مج. (45

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO0289.- ردمك 978-9954-669-03-7

المورسكيون

305.8924064 2016-482
الشيخ، محمد

: مطبوع]  [نص  المغربية  الشخصية  اليهودي في  البعد 
موسى بن ميمون / محمد الشيخ؛ تنسيق عبد المجيد القدوري.-
(مطبعة  2016 بالخارج،  المغربية  الجالية  مجلس   : الرباط 
سم  21 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (37 ص.)  مج.   1 التومي).- 

إق 2016MO0291.- ردمك 978-9954-669-05-1
اليهود

305.908 2016-483
واألسرة والمرأة  التضامن  وزارة  المغربية.  المملكة 

اإلجتماعية والتنمية 
مراكز استقبال األشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب
[نص مطبوع] : دليل 2015 / وزارة التضامن والمرأة واألسرة
والتنمية اإلجتماعية.- الرباط : وزارة التضامن والمرأة واألسرة
والتنمية اإلجتماعية، 2016.- 1 مج. (192 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO3832.- ردمك 978-9954-9638-9-0

اإلعاقة - - المغرب

306 2016-484
العاصمي، مليكة

المغربية والميثولوجيا  الشعبية  الثقافة  موسوعة 
وحكايات نساء مراكش [نص مطبوع] / مليكة العاصمي. 2.-
: (القنيطرة   2016 اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  كلية   : الرباط 
أصكوم) .- 1 مج. (271 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.-

(الكتاب الجامعي؛ 12)
إق 2016MO3857.- ردمك 978-9981-59-334-3

الثقافة الشعبية - - الميثولوجيا المغربية

306 2016-485
المناظرة الوطنية حول الثقافة المغربية (9-10 يناير

2015؛ طنجة)
المناظرة الوطنية حول الثقافة المغربية [نص مطبوع] /
المغرب، كتاب  اتحاد   : الرباط  المغرب].-  كتاب  اتحاد  [نظمها 
باأللوان؛ 24 سم مزيّن  : غالف  (137 ص.)  2016.- 1 مج. 

إق 2016MO0865.- ردمك 978-9981-29-195-9
الثقافة المغربية

306 2016-486
مافيزولي، مشيل (1944-....)

عود على بدء [نص مطبوع] : األشكال األساسية لمابعد الحداثة /
ميشيل مافيزولي؛ ترجمة عبد الله زارو.- الدارالبيضاء : أفريقيا
الشرق، 2016.- 1 مج. (166 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22

سم
إق 2015MO2749.- ردمك 9789954656211

الحداثة - - علم اجتماع

306 2016-487
[نص المغرب  تاريخ  في  والمثاقفة  الثقافة  مسالك 
مطبوع] : أعمال تكريمية مهداة لألستاذ السعيد لمليح.- الرباط :
الجمعية المغربية للبحث التاريخي، 2016.- 1 مج. (445 ص.)؛

24 سم
إق 2016MO0532.- ردمك 9789954371213

الثقافة - - المغرب

306.089933 2016-488
 العدناني، الجياللي (1966-....)

البعد األمازيغي في الثقافة المغربية [نص مطبوع] : محمد
المجيد عبد  تنسيق  العدناني؛  الجياللي   / السوسي  المختار 
بالخارج، 2016 المغربية  الجالية  مجلس   : الرباط  القدوري.- 
(مطبعة التومي).- 1 مج. (31 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2016MO0281.- ردمك 978-9954-9584-5-2

الثقافة األمازيغية

306.089933 2016-489
أعطوش، حميد

إمازيغن وحتمية التحرر [نص مطبوع] : الحركة األمازيغية بين
االعتقال واالغتيال / حميد أعطوش.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1

مج. (246 ص.)؛ 19 سم
إق 2016MO4651.- ردمك 978-9954-38-921-8

الحركة األمازيغية

306.0964 2016-490
والدراسات النصوص  في  المغربية  الشعبية  الثقافة 
الوطنية واألجنبية [نص مطبوع] / تنسيق إدريس اعبيزة، فاتحة
الطايب، محمد التعمرتي.- الرباط : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،
باأللوان؛ 24 سم.- : غالف مزيّن  2016.- 1 مج. (322 ص.) 

ندوات ومناظرات؛ 187) (سلسلة 
إق 2016MO0845.- ردمك 978-9981-59-326-8

اإلثنولوجيا

306.2 2016-491
الطراف، عبد الوهاب (1975-....)
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[نص للديمقراطية  أساسية  دعامة  السياسية  التنشئة 
مطبوع] / الطراف عبد الوهاب.- الرباط : مطبعة طوب بريس،

2016.- 1 مج. (116 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO2621.- ردمك 978-9954-594-83-4

التنشئة السياسية

306.30964 2016-492
حركات، محمد (1958-....)

ثالوث االستبداد والفساد واإلرهاب [نص مطبوع] : مساهمة
في اإلقتصاد السياسي للفساد / محمد حركات.- [د.م.] : [د.ن.]،

2016.- 1 مج. (70 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO0121.- ردمك 9789954866160

الفساد - - المغرب

306.38 2016-493
بن الماحي، عبد المجيد (1937-....)

أحالم المتقاعد [نص مطبوع] / عبد المجيد بن الماحي؛ ترجمة
: محمد طالباوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (79 ص.) 

باأللوان؛ 24 سم غالف مزيّن 
إق 2016MO3364.- ردمك 9789954383070

التقاعد - - المغرب

306.4 2016-494
حسون، محمد

ليلة ملوك الجن أو العبور من المرضي إلى المقدس :
من خالل طقس الجدبة لعالج المملوكين والمسكونين بالجن [نص
: (خريبكة  [د.ن.]، 2016   : [د.م.]  / محمد حسون.-  مطبوع] 

(207 ص.)؛ 21 سم مج.   1  -. المتحدة)  الوراقة 
إق 2016MO2604.- ردمك 978-9954-38-002-4

المعتقدات - - الجن

306.42 2016-495
إسماعيلي، موالي محمد

أفكار معاصرة [نص مطبوع] : في التراث والثقافة واإلجتماع
اإلنساني / موالي محمد إسماعيلي؛ تقديم محمد همام.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج.

(190 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO4512.- ردمك 978-9954-687-03-1

الثقافة - - جوانب اجتماعية - - مقاالت

306.42 2016-496
الجراري، عباس (1937-....)

Rapports  entre = [نص مطبوع] التنمية والثقافة  بين 
développement et culture = Between Development
and Culture / عباس الجراري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج.
(981 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (منشورات النادي

الجراري؛ 68)
إق 2016MO0851.- ردمك 9789981893450

306.42 2016-497
حمداوي، جميل (1963-....)

سوسيولوجيا الثقافة [نص مطبوع] / جميل حمداوي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (تطوان : مطبعة الخليج العربي) .- 1 مج. (207

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO4920.- ردمك 978-9954-39-089-4

الثقافة - - سوسيولوجيا

306.42 2016-498
شيكر، محمد (1949-....)

ما المثقف؟ أو المثقف وسندروم الوصاية [نص مطبوع] /
(دار  2016 والتوزيع،  للنشر  حنظلة   : [د.م.]  شيكر.-  محمد 
باأللوان؛ 21 سم المناهل).- 1 مج. (336 ص.) : غالف مزيّن 

إق 2016MO1125.- ردمك 978-9954-9530-7-5
المثقف - - المجتمع العربي

306.42 2016-499
كلفارون، إيف

إيف  / مطبوع]  [نص  الثقافية  اإلنتفاضة  سعيد  إدوارد 
كلفارون؛ ترجمة وتقديم محمد الجرطي.- طنجة : الراصد الوطني
للنشر والقراءة، 2016 (سليكي أخوين).- 1 مج. (228 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2016MO3659.- ردمك 978-9954-668-13-9

سعيد , إدوارد

306.446 2016-500
أشكال التعبيرات اللغوية في جهة درعة تافياللت بين
اللغات أصول  قراءة في   : [نص مطبوع]  التجاور والتكامل 
الكريم إعداد وتقديم عبد   / : بحوث علمية محكمة  المستعملة 
والفنون واالداب  اللغة  في  البحث  فريق   : الرشيدية  ابزاري.- 

(234-64 ص.)؛ 24 سم مج.   1 تافياللت، 2016.-  بمنطقة 
إق 2016MO4836.- ردمك 978-9954-39-045-0

التعدد اللغوي - - المغرب

306.6 2016-501
الدكالي، عبد العلي

المقدس ؟ [نص مطبوع] / د. عبد العلي الدكالي.- أكادير : كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2016 (أكادير : طباعة ونشر سوس) .-

1 مج. (99 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
ردمك  - .2016MO0168 إق   - .  99-95 ص.   : ا  يوغرفي ل ب ي ب

9789954508329
المقدس

306.81 2016-502
شحالل، لحميد

/ [نص مطبوع]  الزوجية  الخالفات  الخفية وراء  الخيوط 
لحميد شحالل.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (146 ص.)؛ 15

سم
إق 2016MO3567.- ردمك 978-9954-38-402-2

الخالفات الزوجية

306.85 2016-503
المجلس العلمي بإقليم اليوسفية

أعمال الندوتين السنويتين اللتين نظمها المجلس حول
اليوسفية.- بإقليم  العلمي  المجلس   / مطبوع]  [نص  األسرة 
اليوسفية : المجلس العلمي إلقليم اليوسفية، 2016 (مراكش :
المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (174 ص.) : غالف مزيّن
باأللوان؛ 24 سم.- (منشورات المجلس العلمي إلقليم اليوسفية؛

(2
إق 2016MO0137.- ردمك 978-9954-36-928-9

األسرة - - المجتمع المغربي

306.85 2016-504
واألسرة والمرأة  التضامن  وزارة  المغربية.  المملكة 

اإلجتماعية والتنمية 
قضايا التضامن والمرأة واألسرة والتنمية اإلجتماعية
أمام البرلمان [نص مطبوع] : األسئلة الكتابية أكتوبر 2015-
والتنمية واألسرة  والمرأة  التضامن  وزارة   /  2016 أبريل 
اإلجتماعية.- الرباط : وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية
اإلجتماعية، 2016.- 1 مج. (332 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2016MO4345.- ردمك 978-9954-9643-6-1

األسرة - - التنمية اإلجتماعية - - المغرب

307.1216 2016-505
توكي، محمد (1947-....)

التعمير في التشريع المغربي [نص مطبوع] / محمد توكي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الدارالبيضاء : مطبعة سوماكرام) .- 1

مج. (168 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO3299.- ردمك 9789954624501

التعمير
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307.14 2016-506
بوركية، المصطفى

المقاربة التشاركية وآليات تتبع وتقييم مشاريع التنمية
المحلية [نص مطبوع] / بوركية المصطفى.- [د.م.] : [د.ن.]،

2016.- 1 مج. (107 ص.)؛ 20 سم
إق 2016MO2293.- ردمك 9789954378755

التنمية المحلية

307.720964 2016-507
تنظيم وتهيئة المجال الريفي بالمغرب [نص مطبوع] =
Organisation et Aménagement de l'Espace Rural au
Maroc : أبحات وتدخالت تخليدا للذكرى 10 لتأسيس مجموعة
البحث حول األرياف : أعمال مهداة إلى فضيلة األستاذ موسى
كرزازي / تنسيق المختار األكحل، عبد العالي فاتح، محمد حنزاز.-
الرباط : كلية اآلداب والعلوم االنسانية بالرباط المعهد الوطني
للتهيئة والتعمير معهد الدراسات اإلفريقية، 2016.- 1 مج. (365-

120 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2015MO3786.- ردمك 9789981593251

التعمير

307.76 2016-508
أزداك، محمد أحمد

ومضات من ذاكرة أنزا [نص مطبوع] : أكادير / محمد أحمد
أزداك.- أكادير : الجمعية المغربية للتوجيه والبحث العلمي، 2016
(الدارالبيضاء : مطبعة دار القرويين) .- 1 مج. (151 ص.)؛ 22

سم
إق 2016MO4530.- ردمك 978-9954-38-851-8

أكادير - - تاريخ - - المغرب

307.76 2016-509
ابن يعقوب، محمد

التراث : ظواهر وعادات من معالم  شفشاون [نص مطبوع] 
الالمادي للمدينة / ذ. محمد ابن يعقوب.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016

(تطوان : الخليج العربي) .- 2 مج. (164، 195 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO4043.- ردمك 978-9954-38-581-4

التراث الالمادي - - (شفشاون (المغرب

307.76 2016-510
البوعيشي، موالي نصر الله

شذرات من زمن دمنات الجميل [نص مطبوع] / موالي نصر
المطبعة  : (مراكش  [د.ن.]، 2016   : [د.م.]  البوعيشي.-  الله 
والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (170 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2016MO0807.- ردمك 978-9954-37-277-7

مدينة دمنات - - المغرب - - تاريخ

307.76 2016-511
الحموتي، فريد

ميكانيزم هيئات المجتمع المدني [نص مطبوع] : نظام علمي
الفريدموتية النظرية   : المدني  المجتمع  هيئات  منتوج  لتقييم 
التقييم الكيط الجمعوية, التصنيف الكاط جمعوي المؤسساتي, 
جمعوي المؤسساتي : تمارين وحلول / فريد الحموتي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (142 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO3929.- ردمك 978-9954-667-18-7

المجتمع المدني

307.76 2016-512
الكمراوي، عبد الرحيم

طنجة في عهد محمد السادس قصة ملك ومدينة [نص
مطبوع] / عبد الرحيم الكمراوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج.

(178 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2015MO4115.- ردمك 9789954661154

طنجة - - المغرب

307.76 2016-513
المالكي، عبد الرحمن

مدرسة شيكاغو ونشأة سوسيولوجيا التحضر والهجرة
: أفريقيا البيضاء  الدار  المالكي.-  الرحمن  [نص مطبوع] / عبد 
الشرق، 2016.- 1 مج. (239 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22

سم
إق 2015MO3849.- ردمك 978-9954-656-61-7

سوسيولوجيا التحضر

307.76 2016-514
المهناوي، محمد

: مطبوع]  [نص  والجغرافيا  والسوسيولوجيا  التاريخ 
إسهامات العلوم اإلنسانية في دراسة المجتمع والمجال بالمغرب /
محمد المهناوي.- الجديدة : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2016.-

1 مج . ( 266ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO3428.- ردمك 9789981008656

سوسيولوجيا - - المغرب

307.76 2016-515
فيسجيربير، فريديريك

الدارالبيضاء سنة 1900 [نص مطبوع] : جوانب من الحياة
: [د.م.]  نوال متزكي.-  / فريديريك فيسجيربير؛ ترجمة  العامة 
[د.ن.]، 2016 (الرباط : الرباط نت) .- 1 مج. (69 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO4451.- ردمك 9789954388020

الدارالبيضاء - - تاريخ

307.76 2016-516
[نص بالصحراء  البحث  وأفق  االجتماعية  الديناميات 
مطبوع] / تنسيق رحال بوبريك، عبد الله هرهار.- [د.م.] : مركز
الدراسات الصحراوية، 2016 (الرباط : دارأبي رقراق) .- 1 مج.

(260 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO1094.- ردمك 9789954578537

الصحراء - - علم اجتماع

307.7609 2016-517
La ville = المدينة المغاربية [نص مطبوع] : مقاربات تاريخية
maghrébine : Approches historiques / تنسيق عبد الرزاق
العسري.- المحمدية : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2016 (دار
أبي رقراق للطباعة والنشر).- 1 مج. (121, 25 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (دفاتر البحث العلمي؛ 22)
إق 2016MO1277.- ردمك 978-9954-0-4450-6

المدن المغاربية - - تاريخ

307.760964 2016-518
األندلسي، رشيد

-1912) : الدار البيضاء...الهوية والمعمار [نص مطبوع] 
بن يحيى  األندلسي،  / رشيد  ثقافية  معمارية  مقاربة   :  (1960
الوليد؛ تقديم محمد الصغير جنجار.- طنجة : منشورات سليكي

إخوان، 2016.- 1 مج. (238 ص.)؛ 24 سم
إق 2015MO2780.- ردمك 978-9954-636-72-5

الدار البيضاء - - المغرب

307.760964 2016-519
الغرباء في تاريخ المجال الحضري بالمغرب [نص مطبوع]
Les étrangers dans l'histoire de l'espace urbain du =
Maroc / تنسيق عبد الرزاق العسري.- المحمدية : كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية، 2016 (دار أبي رقراق).- 1 مج. (99, 16 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (دفاتر البحث العلمي؛ 23)
إق 2016MO1278.- ردمك 978-9954-0-4451-3

الغرباء - - التاريخ الحضري - - المغرب

307.772 2016-520
مارتينيه، هنري
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وقفات من تاريخ أبناء أبي السباع [نص مطبوع] : مع هنري
الدرجاله الدكتورة  / [ترجمة و] تحقيق  مارتينيه، 1937-1935 
محمد عبد الله عثمان.- الدار البيضاء؛ نواكشوط : مركز نجيبويه
دار المذهب، 2016.- 1 مج. (109 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2016MO2943.- ردمك 978-9954-607-50-3 

قبيلة أبناء أبي السباع - - تاريخ

اإلحصاءات العامة 310

316.4 2016-521
المملكة المغربية. المندوبية السامية للتخطيط. مديرية

اإلحصاء
Le Maroc en = [نص مطبوع] المغرب في أرقام 2016
chiffres 2016 / المندوبية السامية للتخطيط، مديرية اإلحصاء.-
الخارجية، إق للتجارة  المغربي  البنك  الرباط : مديرية اإلحصاء 

باأللوان؛ 21 سم 2016.- 1 مج. (157 ص.) : غالف مزيّن 
إق 2016MO3699.- ردمك 978-9981-20-257-3

المناخ - - إحصائيات - - المغرب

316.4 2016-522
إدريس شكرية.-  / [نص مطبوع]  المغرب في سنة 2015 
الرباط : منشورات المركز المغربي لألبحاث وتحليل السياسات،

2016.- 1 مج. (270 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO2765.- ردمك 9789954380628

اإلحصاء

العلوم السياسية 320

320 2016-523
العبدوني، عبد العالي

الهوية الصلبة وسقف الحراك الدولي [نص مطبوع] : بناء
استراتيجية جديدة للمملكة المغربية إقليميا ودوليا / العبدوني عبد
العالي.- الدارالبيضاء : أفريقيا الشرق، 2016.- 1 مج. (254 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2015MO1772.- ردمك 9789954630778

الهوية - - سياسة

320 2016-524
بنحمادة، محمد

السياسة والسلطة والثورة [نص مطبوع] : مداخل إلى نقد
الفعل السياسي / محمد بنحمادة؛ .- الرباط : منشورات الزمن،
باأللوان؛ 24 سم.- : غالف مزيّن  2016.- 1 مج. (151 ص.) 

(سلسلة شرفات؛ 73)
إق 2016MO1101.- ردمك 9789954516706

السياسة - - المغرب

320 2016-525
مسكين، حسن

: [نص مطبوع]  المعاصر  المغرب  السياسية في  الحياة 
الحكومة والمعارضة نموذجا : دراسة في الخطاب والممارسة /
حسن مسكين.- [د.م.] : حسن مسكين، 2016 (الدار البيضاء :

مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (215 ص.)؛ 24 سم
ردمك  -.2016MO2506 إق   -.  211-203 ص.   : بيبليوغرافيا 

9789954379639
الحياة السياسية - - الحكومة - - المعارضة - - المغرب

320.011 2016-526
بناني، محمد سعيد

العدل مبادئ  ضوء  في  بالمغرب  اإلنتقالية  العدالة 
واإلنصاف [نص مطبوع] / محمد سعيد بناني.- الرباط : مكتبة
دار السالم، 2016 (مطبعة األمنية).- 1 مج. (285 ص.)؛ 24 سم

إق 2016MO2300.- ردمك 978-9954-22-255-3
العدالة اإلنتقالية - - المغرب

320.0110964 2016-527
الخطابي، عز الدين

الفلسفة السياسية بين التنظير والممارسة [نص مطبوع]
الدين عز   / والتربية  الترجمة  الحوار،  السلطة،  األخالق،  في   :
الخطابي.- الدار البيضاء : أفريقيا الشرق، 2016.- 1 مج. (269

ص.) : غالف مص.؛ 23 سم
إق 2016MO1776.- ردمك 978-9954-630-81-5

النظريات

320.014 2016-528
سحنون، زكرياء

الخطاب السياسي لعبد اإلله ابن كيران [نص مطبوع] :
قراءة في األسس الفكرية والمنهجية / زكرياء سحنون.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (الرباط : طوب بريس) .- 1 مج. (127 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO4869.- ردمك 978-9954-690-23-9

الخطاب السياسي - - المغرب

320.02 2016-529
الجواهري، عبد الرفيع (1944-....)

التفكير بصوت مسموع [نص مطبوع] : أسئلة للقرن المقبل /
(مطبعة  2016 األمان،  دار   : الرباط  جواهري.-  الرفيع  عبد 
باأللوان؛ 24 سم الكرامة).- 1 مج. (213 ص.) : غالف مزيّن 

إق 2016MO3708.- ردمك 978-9954-502-82-2
مقاالت سياسية - - المغرب

320.064 2016-530
وهبي، عبد اللطيف

بين الوهم واالختناق [نص مطبوع] : قراءة نقدية في تجربتي
العدالة والتنمية واألصالة والمعاصرة / عبد اللطيف وهبي؛ تقديم
حسن طارق.- الرباط : طوب بريس، 2016.- 1 مج. (148 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 17 سم.- (سلسلة الحوار العمومي؛ 9)
إق 2016MO2671.- ردمك 9789954594841

السياسة - - المغرب

320.0964 2016-531
المنصوري، عبد الله

Ou va le = [نص مطبوع] المغرب السياسي إلى أين؟
االستالب إلى  السياسي  االستالب  من   :  ?Maroc  Politique
الديمقراطي / عبد الله تغزري المنصوري.- الدارالبيضاء : زاوية
حادة، 2016 (الدارالبيضاء : دار النشر المغربية) .- 1 مج. (143

ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO1017.- ردمك 9789954373835

السياسة - - المغرب

320.120964 2016-532
الحسناوي، عبد اللطيف

: مطبوع]  [نص  والجزائر  المغرب  بين  الحدودي  النزاع 
الجذور التاريخية ومبادرات التسوية / عبد اللطيف الحسناوي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (أكادير : مطبعة قرطبة) .- 1 مج. (156

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO0296.- ردمك 978-9954-9583-3-9

منازعات الحدود - - المغرب - - الجزائر

320.531 2016-533
بوغضن، أيوب
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العمل الطالبي: تاريخ ومسار [نص مطبوع] : كفاح الطالب
ضد االستعمار واالستبداد واالستبالد / أيوب بوغضن؛ تقديم حسن
بويخف.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (طوب بريس).- 1 مج. (193

ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO5362.- ردمك 978-9954-690-30-7

حركات سياسة - - حركة طالبية - - المغرب

320.55 2016-534
أباعزي، مبارك

الحق في العلمانية [نص مطبوع] : التأويل السياسي للتكفير
والتقتيل / أباعزي مبارك.- الدارالبيضاء : أفريقيا الشرق، 2016.-

1 مج. (136 ص.)؛ 22 سم
إق 2015MO1767.- ردمك 9789954630723

العلمانية - - التأويل السياسي

320.55 2016-535
الشيكر، محمد (1963-....)

ميشال فوكو والثورة اإليرانية [نص مطبوع] : مدخل إلى
أنطولوجيا الحاضر / محمد الشيكر.- الرباط : منشورات الزمن،
2016 (سال : مطبعة بني ازناسن) .- 1 مج. (167 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (سلسلة شرفات؛ 70)
إق 2015MO3113.- ردمك 978-9954-516-58-4

الثورة اإليرانية

320.55 2016-536
الكنبوري، إدريس (1967-....)

وكانوا شيعا [نص مطبوع] : دراسات في التنظيمات الجهادية
المعاصرة / إدريس الكنبوري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط :
مطبعة طوب بريس) .- 1 مج. (200 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2016MO4980.- ردمك 978-9954-690-26-0

التنظيمات الجهادية - - العالم العربي

320.55 2016-537
كرام، لحسن

الذئاب الملتحية [نص مطبوع] : تدمير البلدان اإلسالمية عبر
الجماعات اإلسالموية : التوحيد واإلصالح - داعش نموذجا. الجزء
([بريستيجيا  2016 [د.ن.]،   : [د.م.]  كرام.-  لحسن   / الثاني 
سم  24 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (70 ص.)  مج.   1 برنت]).- 

إق 2016MO2840.- ردمك 978-9954-38-089-5
حركة التوحيد واإلصالح - - المغرب

320.6 2016-538
الحنودي، علي

دراسة السياسات العمومية [نص مطبوع] / علي الحنودي.-
مزيّن غالف   : ص.)   185) مج.   1  -.2016 [د.ن.]،   : [د.م.] 

سم  24 باأللوان؛ 
إق 2016MO5096.- ردمك 978-9954-39-182-2

السياسات العمومية

320.6 2016-539
المغرب. مجلس النواب

اإلطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية [نص مطبوع]
: الرباط  النواب.-  / إعداد مجلس  العمومية  تقييم السياسات   :
مجلس النواب، 2016 (دار أبي رقراق).- 1 مج. (127 ص.) :
غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (منشورات مجلس النواب؛ 2)

إق 2016MO3495.- ردمك 978-9954-421-84-0
السياسات العمومية

320.9 2016-540
بوبوش، محمد

/ محمد دراسات دولية و إقليمية معاصرة [نص مطبوع] 
بوبوش.- وجدة : [د.ن.]، إق 2016.- 1 مج. (70 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO2496.- ردمك 978-9954-9608-4-4

دراسات دولية

320.9 2016-541
موران، إدغار (1921-....)

خطورة األفكار [نص مطبوع] : تساؤالت حول كبرى القضايا
المعاصرة / إدغار موران, طارق رمضان؛ حوار كلود هنري ديبور؛
ترجمة محمد صالح شياظمي.- الدار البيضاء : أفريقيا الشرق،

2016.- 1 مج. (247 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم
إق 2015MO4312.- ردمك 978-9954-656-62-4

القضايا المعاصرة - - الوطن العربي

320.9 2016-542
الطائفية و تفكيك األمة [نص مطبوع] / إعداد وإشراف أبوزيد
المقرئ اإلدريسي.- [د.م.] : مؤسسة اإلدريسي الفكرية لألبحاث
والدراسات، 2016 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1

مج. (463 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2015MO4007.- ردمك 978-9954-36-570-0

الصراع الطائفي

320.964 2016-543
الكوهن، عبد الرحمان (1936-....)

افتتاحيات مجموعة   : مطبوع]  [نص  اإلصالح  إلى  الدعوة 
أسبوعية اإلصالح : العدد السادس 2014-2015 / عبد الرحمان
الكوهن.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : مطبعة آنفو برانت) .-

1 مج. (227 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO0926.- ردمك 978-9954-37-345-3

األوضاع السياسية - - المغرب

320.964 2016-544
المعزوز، محمد

/ محمد للمواقف  توثيق   : انشغاالت سياسية [نص مطبوع] 
المعزوز؛ [تقديم عبد اللطيف وهبي].- [د.م.] : [د.ن.]، 2016
مزيّن غالف   : (160 ص.)  مج.   1  -. بريس)  : طوب  (الرباط 

(10 العمومي؛  الحوار  (سلسلة  17 سم.-  باأللوان؛ 
إق 2016MO3529.- ردمك 978-9954-594-90-2

السياسة - - المغرب

320.964 2016-545
الورديغي، عبد الرحيم (1939-....)

[نص والهبوط  الصعود  بين  بنكيران  اإلله  عبد  حكومة 
مطبوع]. الجزء الثاني، بعد نصف واليته الحكومية (2014/06/09
- 2015/6/9) / عبد الرحيم الورديغي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016
(الرباط : مطبعة الرسالة) .- 1 مج. (234 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 22 سم
إق 2015MO4533.- ردمك 978-9954-36-829-9

حكومة بنكيران - - المغرب

320.964 2016-546
برادة، يونس (1967-....)

مقدمات في النظام السياسي المغربي [نص مطبوع] /
يونس برادة.- الدار البيضاء : دار اآلفاق المغربية للنشر، 2016
(الفا برنت).- 1 مج. (185 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2016MO4437.- ردمك 978-9954-467-61-9
النظام السياسي - - المغرب

320.964 2016-547
طارق، حسن (1974-....)

هيئات الحكامة في الدستور [نص مطبوع] : السياق، البنيات
والوظائف / حسن طارق.- الرباط : منشورات المجلة المغربية
اإلدارة المحلية والتنمية، 2016.- 1 مج. (232 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 22 سم.- (سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية؛ 110)
إق 2015MO4016.- ردمك 9789954626382

الحكامة

320.964 2016-548
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أشغال لقاء 13-14 فبراير 2016 ببوزنيقة [نص مطبوع] /
[مؤلف جماعي].- [د.م.] : منتدى بدائل المغرب، 2016 (طنجة :
سليكي أخوين) .- 1 مج. (95 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2016MO1605.- ردمك 978-9954-9156-9-1
النخب السياسية - - المغرب

320.9648 2016-549
شعيب، عبد الله أيت (1963-....)

مغربية الصحراء [نص مطبوع] : دالئل وحقائق = تالموغريبت
: [د.م.]  أيت شعيب.-  الله  / عبد  تيدتن  د  ن صحرا..ءيمانار ن 
[د.ن.]، 2016 (الرباط : مطبعة لينا) .- 1 مج. (177، 50 ص.) :

غالف مزين باأللوان؛ 24 سم
.- إق الفرنسية واإلنجليزية واإلسبانية  باللغات  الكتاب مترجمة  مقدمة 

2016MO2584.- ردمك 978-9954-37-991-2
البوليساريو - - الصحراء المغربية

321.09 2016-550
موسم أصيلة الثقافي الدولي (37؛ أصيلة)

أصيلة موسم   / نكون  ال  أو  نكون  أن   : مطبوع]  [نص  العرب 
الثقافي الدولي؛ إعداد المختار بنعبدالوي.- أصيلة : مؤسسة منتدى
أصيلة، 2016 (سال : مطبعة التومي) .- 1 مج. (283 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO2615.- ردمك 978-9954-641-17-0

الدين - - الدولة - - العالم العربي

321.094 2016-551
بالدوان، محمد (1976-....)

انعطافة إلى  م   19 القرن  من  الديمقراطي  الربيع 
القرن 21 م [نص مطبوع] / محمد بالدوان.- [د.م.] : [د.ن.]،

2016.- 1 مج. (232 ص.)؛ 20 سم
إق 2016MO0361.- ردمك 9789954958346

اإلنتقال الديمقراطي - - الحركات السياسية

321.094 2016-552
Qué.., después = [نص مطبوع] الربيع العربي..،ماذا بعد؟
de la primavera arabe? / تنسيق عبد الواحد أكمير و خوسي
ميغيل بويرتا فيلتشيت.- الرباط : مركز دراسات األندلس وحوار

الحضارات، 2016.- 1 مج. (122,97 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO1373.- ردمك 978-9954-37-525-9

الثورات - - البالد العربية

321.80964 2016-553
أقنوش، زكرياء

الديمقراطي الحداثي  المجتمعي  المشروع  مرتكزات 
للملك محمد السادس [نص مطبوع] / د. زكرياء أقنوش؛ تقديم
الدكتور أحمد شوقي بنبين.- الرباط : دار أبي رقراق، 2016.- 1

مج. (474 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO1896.- ردمك 9789954195970

التنمية اإلجتماعية

321.80964 2016-554
مغرب ما بعد حراك 2011 ماذا تغير؟ [نص مطبوع] : حراك
20 فبراير / إشراف وتنسيق محمد باسك منار.- [د.م.] : المركز
المغربي لألبحاث وتحليل السياسات، 2016.- 1 مج. (298 ص.)؛

24 سم
إق 2016MO4782.- ردمك 978-9954-38-980-5

الحراك

321.87 2016-555
المصدق، رقية

تتعايش هل   : مطبوع]  [نص  التأسيسية  السلطة  متاهات 
الملكية الدستورية مع دستور تقريري؟ / رقية المصدق.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (الدارالبيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج.

(188 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم
إق 2016MO0057.- ردمك 9789954368886

الملكية الدستورية

322.20964 2016-556
مسائل النضال النقابي [نص مطبوع] : فهم ماركسي ثوري؛
إسماعيل المنوزي.- أكادير : منشورات المناضلة، 2016.- 1 مج.

(135 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO1722.- ردمك 978-9954-37-676-8

النقابات

322.4096409056 2016-557
بنيس، محمد (1948-....)

يحرقون الحرية [نص مطبوع] / محمد بنيس.- الدار البيضاء :
مزيّن : غالف  (145 ص.)  مج.   1 للنشر، 2016.-  توبقال  دار 

الحاضر؛ 551) ذاكرة  (سلسلة  باأللوان؛ 23 سم.- 
إق 2015MO4584.- ردمك 978-9954-659-10-6

الربيع العربي

323 2016-558
بن دحمان، جمال

دليل تربوي حول حقوق اإلنسان [نص مطبوع] / جمال بن
دحمان؛ فريق العمل موالي حفيظ العلوي، محمد النص، سفيان
الجواهري.- مراكش : الهالل األحمر المغربي، 2016.- 1 مج. (87

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO5000.- ردمك 978-9954-39-114-3

حقوق اإلنسان - - دليل تربوي

323 2016-559
واالقتصادية القانونية  العلوم  كلية  زهر.  ابن  جامعة 

واالجتماعية،
سؤال الدولة المدنية في العالم العربي [نص مطبوع] :
"القانون مختبر  طرف  من  المنظمة  الدولية  الندوة  أعمال 
العلوم كلية   /  La  question  de  l'Etat  civil  = والمجتمع" 
القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة ابن زهر؛ تنسيق محمد
: (أكادير  [د.ن.]، 2016   : [د.م.]  أمين.-  اإلله  عبد  المساوي، 
مزيّن غالف   : (464-76 ص.)  مج.   1  -. السالم)  حي  قرطبة 

(2 الندوات؛  (سلسلة  21 سم.-  باأللوان؛ 
إق 2016MO1091.- ردمك 978-9954-960-8-06

المجتمع المدني

323 2016-560
مرصالي، كمال

/ أهمية الحكامة والحكم الرشيد بالمغرب [نص مطبوع] 
كمال مرصالي، محسن الندوي، خالد الجبري.- [د.م.] : [د.ن.]،
2016 (تطوان : مطبعة الخليج العربي) .- 1 مج. (203 ص.)؛ 24

سم
إق 2015MO3955.- ردمك 9789954365359

السلطة - - الحكامة

323.0964 2016-561
المغرب. المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق اإلنسان

دليل حول إعداد التقارير الوطنية والحوار مع هيئات
معاهدات حقوق اإلنسان [نص مطبوع] / [إعداد] المندوبية
الوزارية المكلفة بحقوق اإلنسان.- الرباط : المندوبية الوزارية
المكلفة بحقوق اإلنسان، 2016.- 1 مج. (75 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة دالئل)
إق 2016MO3231.- ردمك 978-9954-9527-8-8

اإلتفاقيات الدولية

323.0964 2016-562
محمد (ملك المغرب؛ 1963-....)

حقوق اإلنسان في الخطب والرسائل الملكية السامية
الرباط : [نص مطبوع] : 1999-2016 / [ محمد السادس ].- 
اإلنسان]، 2016.- 1 مج. بحقوق  المكلفة  الوزارية  [المندوبية 

(431 ص.)؛ 30 سم
إق 2016MO4444.- ردمك 978-9954-38-796-2
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اإلصالح الدستوري

323.0964 2016-563
تنمية ثقافة الديمقراطية وحقوق اإلنسان في صفوف
الشباب [نص مطبوع] / [إشراف توفيق سرحان, خالد التوزاني,
المكلفة الوزارية  المندوبية   : الرباط  أسامة شريف...[وآخ.]].- 
بحقوق اإلنسان، 2016 (الدار البيضاء : مطبعة دار القرويين) .- 1

مج. (111 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO2276.- ردمك 978-9954-37-866-3

الديمقراطية

323.3520964 2016-564
الحمراوي، إسماعيل

[نص السياسية  المشاركة  وتحديات  المغربي  الشباب 
مطبوع] / إسماعيل الحمراوي؛ تقديم خالد الناصري.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (مطبعة ويب تو برنت).- 1 مج. (150 ص.)؛ 22

سم
إق 2016MO3174.- ردمك 978-9954-38-262-2

الشباب - - المشاركة السياسية - - المغرب

324 2016-565
بنيحي، محمد

كل شيء عن انتخابات 2015 [نص مطبوع] / محمد بنيحي.-
الرباط : المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، 2016.- 1 مج.
باأللوان؛ 21 سم.- (سلسلة نصوص (560 ص.) : غالف مزيّن 

ووثائق؛ 283)
إق 2016MO0437.- ردمك 9789954626412

انتخابات

324.2 2016-566
أشحشاح، نور الدين

القوى السياسية [نص مطبوع] : األحزاب والجماعات والراي
العام / نور الدين أشحشاح.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (طنجة :
مطبعة اسبارطيل) .- 1 مج. (175 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2016MO4101.- ردمك 978-9954-38-617-0

األنظمة الحزبية - - المغرب

324.20964 2016-567
جنبوبي، محمد

: [نص مطبوع]  المعاصر  التاريخ السياسي للمغرب  من 
: التاريخ؟ / محمد جنبوبي.- [د.م.]  تاريخ حزب...أم حزب من 
[د.ن.]، 2016 (الدار البيضاء : مطبعة دار القرويين) .- 1 مج.

(226 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO3245.- ردمك 97899545980902

السياسة - - التاريخ - - المغرب

324.21 2016-568
العامة المديرية  الداخلية.  وزارة  المغربية.  المملكة 

المحلية للجماعات 
دليل منتخبي الجماعات [نص مطبوع] : على ضوء مقتضيات
وزارة  / بالجماعات 113.14  المتعلق  رقم  التنظيمي  القانون 
الداخلية، المديرية العامة للجماعات المحلية.- الرباط : المديرية
العامة للجماعات المحلية، 2016.- 1 مج. (134 ص.) : غالف
مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة دليل المنتخب؛ 5515-2028)

إق 2016MO4266.- ردمك 978-9981-155-71-8
الجماعات

324.3 2016-569
بنعدادة، آسية

: مطبوع]  [نص  بالمؤنث  المغربية  السياسية  الشخصية 
نموذج الست الحرة وخناثة بنت بكار / آسية بنعدادة؛ تنسيق عبد
بالخارج، المغربية  الجالية  : مجلس  الرباط   -. القدوري  المجيد 

2016.- 1 مج. (37 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO0288.- ردمك 978-9954-669-02-0

السلطة السياسية

324.6 2016-570
المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان

مذكرة حول تعديل قانون المالحظة المستقلة والمحايدة
Memorandum  on  the  = مطبوع]  [نص  لالنتخابات 
amendment  of  the  independent  e lectora l
اإلنسان.- لحقوق  المغربية  المنظمة   /  observation  law
المغربية لحقوق اإلنسان، 2016.- 1 مج. المنظمة   : [الرباط] 

باأللوان؛ 24 سم (20-20 ص.) : غالف مزيّن 
إق 2016MO2243.- ردمك 978-9954-9458-4-1

االنتخابات - - قانون

324.63 2016-571
رهانات تقنين اإلقتصاد اإلنتخابي ومحاربة الفساد [نص
مطبوع] : أرضية مداخل حكامة اقتصادية انتخابية نزيهة / الهيئة
المركزية للوقاية من الرشوة.- الرباط : الهيئة المركزية للوقاية
من الرشوة، 2016 (الرباط : مطبعة المعارف الجديدة) .- 1 مج.

(69 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO2210.- ردمك 9789954949726

محاربة الفساد - - المغرب

324.63 2016-572
اإلستحقاقات اإلنتخابية بالمغرب [نص مطبوع] : مقاربات
لفهم اإلنتخابات الجماعية والجهوية للرابع من شتنبر 2015 =
Elections in Morocco : Analytical Approaches of Local
/ and Regional Electoral Results of September 2015
تحت إشراف رشيد مقتدر.- الرباط : مركز مغارب، 2016.- 1
مج. (468 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة الكتب

الجماعية؛ 1)
إق 2016MO2764.- ردمك 9789954380611

اإلنتخابات الجماعية - - المغرب

324.65 2016-573
تشجيع المشاركة السياسية للشباب والنساء [نص مطبوع]
/ أشرف على اإلقتراع  يوم  : دراسة ميدانية من خالل مالحظة 
للثقافة الناظور : جمعية ثسغناس  الدراسة أحمد مفيد.-  إنجاز 
باأللوان؛ 24 سم : مزيّن  والتنمية، 2016.- 1 مج. (49 ص.) 

إق 2016MO1403.- ردمك 978-9954-37-535-8
اإلنتخابات - - المغرب

324.964 2016-574
األندلوسي، نبيل

العزوف السياسي بالمغرب [نص مطبوع] : سياقات التنشئة
ومعيقات المشاركة / نبيل األندلوسي؛ تقديم المصطفى منار.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : طوب بريس) .- 1 مج. (255

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO0670.- ردمك 978-9954-690-41-3

المشاركة السياسية - - المغرب

324.964 2016-575
القريشي، عبد الواحد

أسئلة الحكامة في اإلنتخابات المغربية [نص مطبوع] / عبد
المغربية، 2016 اآلفاق  دار   : البيضاء  الدار  القريشي.-  الواحد 
(فاس : المطبعة األورو متوسطية للمغرب) .- 1 مج. (111 ص.) :
غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم.- (سلسلة إضاءات في الدراسات

القانونية؛ 3)
2016MO1405 إق

الحكامة - - الدستور المغربي

324.964 2016-576
للجماعات العامة  المديرية  الداخلية.  وزارة  المغرب. 

المحلية
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: على ضوء مقتضيات دليل منتخبي الجهات [نص مطبوع] 
وزارة  / بالجهات  المتعلق   111.14 رقم  التنظيمي  القانون 
الداخلية، المديرية العامة للجماعات المحلية.- الرباط : المديرية
العامة للجماعات المحلية، 2016.- 1 مج. (144 ص.)؛ 21 سم.-

(دليل المنتخب، 5515-2028)
إق 2016MO4264.- ردمك 978-9981-155-69-5

اإلنتخابات الجهوية

324.964 2016-577
للجماعات العامة  المديرية  الداخلية.  وزارة  المغرب. 

المحلية
دليل منتخبي العماالت واألقاليم [نص مطبوع] : على ضوء
بالعماالت المتعلق  التنظيمي رقم 112.14  القانون  مقتضيات 
واألقاليم / وزارة الداخلية، المديرية العامة للجماعات المحلية.-
الرباط : المديرية العامة للجماعات المحلية، 2016.- 1 مج. (122
ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (دليل المنتخب، 2028-

(5515
إق 2016MO4265.- ردمك 978-9981-155-70-1

العماالت - - األقاليم

324.964 2016-578
المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان

المالحظة النوعية لالنتخابات الجماعية 4 شتنبر 2015
وحقوق المدينة   : مطبوع]  [نص  االنسان  المدينة وحقوق 
اإلنسان / المنظمة المغربية لحقوق االنسان.- الرباط : المنظمة
: غالف االنسان، 2016.- 1 مج. (120 ص.)  المغربية لحقوق 

باأللوان؛ 24 سم مزيّن 
إق 2016MO0727.- ردمك 978-9954-9458-3-4

االنتخابات - - المغرب

324.964 2016-579
قرنفل، حسن

ديمقراطية على المقاس [نص مطبوع] : سوسيولوجيا إنتاج
النخبة / حسن قرنفل.- الرباط : دار أبي رقراق، 2016.- 1 مج.

(265 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO0733.- ردمك 978-9954-37-232-6

اإلنتخابات الجماعية - - المغرب

324.964 2016-580
اإلنتخابات المحلية لسنة 2015 [نص مطبوع] : أية حكامة
Les élections locales 2015 : = المركزية ألية تنمية بشرية؟
Quelle  gouvernance  décentralisée  pour  quel
développement humain? / جمع وتنسيق فؤاد إدريسي آيت
الوالي، سعيد الحيان، عبد الصمد عفيفي.- مراكش : كلية العلوم
القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية لمراكش، 2016.- 1 مج. (350-
81 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة المؤتمرات

والندوات؛ 50)
إق 2016MO2473.- ردمك 978-9981-00-106-0

اإلنتخابات المحلية

324.964 2016-581
تشجيع المشاركة السياسية للشباب والنساء [نص مطبوع]
: دراسة ميدانية من خالل تتبع الحمالت اإلنتخابية / أشرف على
للثقافة الناظور : جمعية ثسغناس  الدراسة أحمد مفيد.-  إنجاز 
والتنمية، 2016.- 1 مج. (54 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2016MO1402.- ردمك 978-9954-37-534-1
المشاركة السياسية

324.96406 2016-582
: قراءة موضوعاتية في اإلنتخابات الجماعية [نص مطبوع] 
اقتراع 04 سبتمبر 2015 السياق، الرهانات، النتائج والدالالت /
مجلة منشورات   : [د.م.]  العالم.-  الرحيم  عبد  وتقديم  تنسيق 
القضاء المدني، 2016.- 1 مج. (318 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم.- (سلسلة دراسات وأبحاث؛ 12)

إق 2016MO2220.- ردمك 9789954543313
اإلنتخابات الجماعية

327 2016-583
باردة عالمية نحو حرب   : [نص مطبوع]  الماضي  إلى  قدما 
جديدة ؟ : موسم أصيلة الثقافي الدولي السابع والثالثون / إعداد
ابن عباد الصيفية.- أصيلة : المعتمد  بنعبدالوي؛ جامعة  المختار 
مؤسسة منتدى أصيلة، 2016.- 1 مج. (146-70 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO2788.- ردمك 978-9954-641-19-4

حرب باردة عالمية

327.101 2016-584
الناصر، مريم

مدخل لدراسة العالقات الدولية من خالل أسئلة وأجوبة
محورية [نص مطبوع] / مريم الناصر.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016

(الرباط : دار السالم) .- 1 مج. (135 ص.)؛ 24 سم
إق 2015MO4301.- ردمك 978-9954-36710-0

العالقات الدولية

327.16 2016-585
العماري، -1961)  عبد الرحيم....)

في منطق الترافع عن قضية الصحراء، أو أصول القوة
الترافعية [نص مطبوع] : حفريات نقدية عن المغرب السياسي /
(1397ه الصحراء  ملف  األول،  الجزء  العماري.  الرحيم  عبد 
ـ1437ه)(1975م ـ2015م).- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط :
طوب بريس) .- 1 مج. (299 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2016MO1322.- ردمك 9789954594704
الصحراء المغربية - - النزاع السياسي

327.17 2016-586
الحمدوني، خالد (1980-....)

التدخل مفهوم  تطور  ضوء  في  السيادة  مستقبل 
خالد  / مطبوع]  [نص  الحماية  مسؤولية  إلى  اإلنساني 
الحمدوني.- الرباط : مكتبة دار السالم، 2016.- 1 مج. (118

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO1602.- ردمك 978-9954-22-248-5

السيادة الوطنية

327.17 2016-587
الكداري، عبد المنعم

الفاعلون  : مطبوع]  [نص  الدولية  العالقات  في  الوجيز 
الدوليون / عبد المنعم الكداري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط :

دار القلم) .- 1 مج. (118 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO4093.- ردمك 978-9954-686-04-1 

العالقات الدولية

327.20964 2016-588
مجلس النواب

التشريعية السنة  النواب خالل  حصيلة أشغال مجلس 
2015-2016 [نص مطبوع] : العالقات الخارجية والدبلوماسية
البرلمانية / مجلس النواب.- الرباط : مجلس النواب، 2016.- 1

مج. (199 ص.)؛ 24 سم.- (منشورات مجلس النواب؛ 13)
إق 2016MO5260.- ردمك 978-9954-421-92-5

البرلمان - - العمل السياسي

327.2096409 2016-589
الزاهدي، مليكة

الشخصية الدبلوماسية في العصر الحديث [نص مطبوع] :
محمد بن عثمان المكناسي نموذجا / مليكة الزاهدي.- الرباط :
مجلس الجالية المغربية بالخارج، 2016 (مطبعة التومي).- 1 مج.

(51 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO0286.- ردمك 978-9954-669-00-6

العالقات الدبلوماسية
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327.46064 2016-590
خرونيمو، بيكر

إسبانيا والمغرب [نص مطبوع] : عالقاتهما الدبلوماسية خالل
القرن التاسع عشر / خرونيمو بيكر؛ تقديم وترجمة عبد العزيز
السعود.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (تطوان : مطبعة تطوان) .- 1

مج. (197 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO0888.- ردمك 9789954373255

إسبانيا - - المغرب - - عالقات

327.64046 2016-591
بروكي، عبد العالي

المغرب وإسبانيا [نص مطبوع] : البحر والرمال وما بينهما / عبد
العالي بروكي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (سال : بنس ازناسن) .- 1

مج. (211 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة شرفات؛ 83)
إق 2016MO4994.- ردمك 978-9954-39-109-9

المغرب - - تاريخ

327.640564 2016-592
بن عبد المالك، محمد إدريس

المغرب والقضية الفلسطينية [نص مطبوع] / محمد إدريس
بن عبد المالك.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (مطبعة فاس بريس).- 1

مج. (102 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 25 سم
إق 2016MO2509.- ردمك 9789954379660

العالقات الدولية - - المغرب - - فلسطين

327.6406 2016-593
الزيارة الملكية الرسمية لجمهورية الصين الشعبية [نص
مطبوع] : من يوم الثالثاء 10 إلى يوم الجمعة 13 ماي 2016 /
إعداد عبد الحق المريني.- الرباط : منشورات القصر الملكي،
2016 (المطبعة الملكية).- 1 مج. (82 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم
إق 2016MO2689.- ردمك 978-9954-38-045-1

الزيارات الرسمية

327.6406 2016-594
الرهان  : مطبوع]  [نص  اإلفريقية  المغربية  العالقات 
والتحديات : أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته مجموعة األبحات
والدراسات الدولية حول إدارة األزمات بكلية الحقوق في مراكش
/ Les relations Maroco-Africaines = 2014 يوم 17 مايو
تنسيق ذ. إدريس لكريني، ذة. فاطمة غلمان، ذ. محمد الحاجي
الدريسي.- مراكش : كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية
بمراكش، 2016.- 1 مج. (95-80 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم.- (سلسلة الندوات والمؤتمرات؛ 52، 1676-2028)
إق 2016MO1708.- ردمك 978-9981-00-105-3

السياسة الخارجية

327.6406 2016-595
الزيارة الملكية الرسمية لروسيا االتحادية وزيارة عمل
الملكية للجمهورية التشيكية [نص مطبوع] : من يوم األحد
13 إلى يوم االثنين 21 مارس 2016 / إعداد عبد الحق المريني.-
الرباط : منشورات القصر الملكي، 2016 (المطبعة الملكية).- 1

مج. (74 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2016MO1578.- ردمك 978-9954-37-612-6

الزيارات الرسمية

327.6406 2016-596
المشاركة الملكية السنية في القمة المغربية - الخليجية
والعمل األخوة  وزيارة  السعودية  العربية  بالمملكة 
اإلمارات البحرين ودولة قطر ودولة  لمملكة  الملكية 
العربية المتحدة [نص مطبوع] : من يوم األربعاء 20 إلى يوم
السبت 30 أبريل 2016 / إعداد عبد الحق المريني.- الرباط :
الملكية).- 1 مج. (المطبعة  الملكي، 2016  القصر  منشورات 

: غالف مزين؛ 24 سم (116 ص.) 
إق 2016MO2464.- ردمك 978-9954-37-946-2

الزيارات الرسمية

327.6406 2016-597
المتحدة السامية في مؤتمر األمم  الملكية  المشاركة 
حول تغيرات المناخية بالعاصمة الفرنسية (االثنين 30
نونبر 2015م) والحضور الملكي السني في االحتفال
باليوم الوطني الرابع واألربعين لدولة اإلمارات العربية
للجمهورية الملكية  والصداقة  العمل  وزيارة  المتحدة 
الفرنسية [نص مطبوع] / إعداد عبد الحق المريني.- الرباط :
الملكية).- 1 مج. (المطبعة  الملكي، 2016  القصر  منشورات 

: غالف مزين؛ 24 سم (134 ص.) 
إق 2016MO1268.- ردمك 978-9954-651-07-0

الزيارات الرسمية

327.64065 2016-598
اإلنسانية. والعلوم  اآلداب  كلية  األول.  محمد  جامعة 

وجدة) 2015؛  (22؛  الوطنية  األيام  أشغال 
لماض استحضار   : [نص مطبوع]  المغربية  الجوار  مجاالت 
تواصلي عريق : أشغال األيام الوطنية الثانية والعشرين للجمعية
المغربية للبحث التاريخي أيام 2 و3 و4 أبريل 2015 بكلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية بوجدة / تنسيق حميد تيتاو.- وجدة : كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية، 2016.- 1 مج. (280 ص.).- (سلسلة ندوات

ومناظرات)
إق 2016MO3549.- ردمك 978-9954-38-389-6

العالقات بين الدول العربية

327.6408 2016-599
بوزويتة، سمير (1964-....)

الذاكرة التاريخية المشتركة المغربية-األمريكية الجنوبية
[نص مطبوع] : المغرب ودول أمريكا الجنوبية (البرازيل وفنزويال
والمكسيك واألرجنتين) : دراسة في الوثائق الدبلوماسية / سمير
بوزويتة.- الرباط : المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء
التحرير، 2016 (دار أبي رقراق).- 1 مج. (406 ص.) : جيش 

باأللوان؛ 24 سم غالف مزيّن 
إق 2016MO2189.- ردمك 978-9954-675-03-8

العالقات الدبلوماسية

327.6408 2016-600
Marruecos y = [نص مطبوع] المغرب وأمريكا الالتينية
América Latina Historia y Futuro : التاريخ والمستقبل :
أعمال ندوة 15-16 مارس 2016 / جامعة الحسن الثاني , كلية
حول البحث  مختبر   : الدارالبيضاء  اإلنسانية.-  والعلوم  اآلداب 
والعلوم اآلداب  واإليبيروأمريكي،كلية  اإليبيري  والعالم  المغرب 
اإلنسانيةـ عين الشق، 2016 (الدارالبيضاء : دار القرويين) .- 1

مج. (218-88 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO4988.- ردمك 978-9954-9333-6-7

السياسة الخارجية

328 2016-601
البرلمان. مجلس النواب

دور البرلمان في تقييم السياسات العمومية [نص مطبوع]
: [د.م.]  النواب.-  مجلس  البرلمان   / الدولية  الندوة  أشغال   :
[د.ن.]، 2016 (الرباط : دار أبي رقراق) .- 1 مج. (149 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO0641.- ردمك 9789954421796

السياسات العمومية - - المغرب

328.068 2016-602
المدور، رشيد (1964-....)

الدستور للبرلمان في ضوء  الداخلي  النظام  إشكالية 
[نص مطبوع] : دراسة دستورية تحليلية / رشيد المدور.- الرباط :
منشورات المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، 2016.- 1
(سلسلة سم.-   23 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : ص.)   744) مج. 

(111 جامعية؛  وأعمال  مؤلفات 
إق 2015MO4403.- ردمك 9789954626399

البرلمان - - النظام الداخلي - - المغرب
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328.330964 2016-603
المغرب. البرلمان

: ـ اإلسباني [نص مطبوع]  البرلماني المغربي  المنتدى 
البرلمان.- الرباط :  / يناير 2015  الثالثة : الرباط، 14  الدورة 
النواب، 2016.- 1 مج. (165 ص.) : غالف منشورات مجلس 

باأللوان؛ 24 سم مزيّن 
إق 2016MO5289.- ردمك 978-9954-421-98-7

البرلمان - - المغرب

328.331 2016-604
المغرب. مجلس النواب

دليل عملي لفائدة أعضاء مجلس النواب [نص مطبوع] :
الوالية التشريعية 2016 ـ 2021 / إعداد مجلس النواب.- الرباط :
مجلس النواب، 2016.- 1 مج. (194 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم.- (منشورات مجلس النواب؛ 3)
إق 2016MO3943.- ردمك 978-9954-421-91-8

مجلس النواب

328.34 2016-605
المغرب. مجلس النواب

اإلنتاج التشريعي [نص مطبوع] : حصيلة أشغال مجلس النواب
النواب.- إعداد مجلس   / التشريعية 2015ـ2016  السنة  خالل 
الرباط : مجلس النواب، 2016.- 1 مج. (184 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم.- (منشورات مجلس النواب؛ 11)
إق 2016MO5290.- ردمك 978-9954-421-99-4

مجلس النواب

328.64 2016-606
المغرب. مجلس النواب

راشيد السيد  النواب  مجلس  رئيس  وكلمات  خطب 
الطالبي العلمي أبريل 2014 ـ شتنبر 2016 [نص مطبوع]
: أشغال مجلس النواب / إعداد مجلس النواب.- الرباط : مجلس
النواب، 2016.- 1 مج. (230 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم.- (منشورات مجلس النواب؛ 10)
إق 2016MO5286.- ردمك 978-9954-421-95-6

مجلس النواب

328.64 2016-607
مجلس النواب

التشريعية السنة  النواب خالل  حصيلة أشغال مجلس 
2015-2016 [نص مطبوع] : مراقبة العمل الحكومي وأشغال
: الرباط  النواب.-  / مجلس  العامة  والجلسات  الدائمة  اللجان 
مجلس النواب، 2016.- 1 مج. (237 ص.)؛ 24 سم.- (منشورات

مجلس النواب؛ 12)
إق 2016MO5261.- ردمك 978-9954-421-93-2

البرلمان - - العمل السياسي

328.64092 2016-608
السنوسي معنى، محمد (1945-....)

تجربة  : البرلمان  داخل  من   : مطبوع]  [نص  الطريق  على 
برلمانية / محمد السنوسي معنى.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الدار

البيضاء : دار النشر المغربية) .- 1 مج. (305 ص.)؛ 22 سم
إق 2015MO3727.- ردمك 978-9954-8885-1-3

الديموقراطية

علم االقتصاد 330

330.03 2016-609
عبد اللوي، محمد

المواكب [نص مطبوع] = Al-Mouakib : معجم المصطلحات
اإلقتصادية : فرنسي ـ عربي / محمد عبد اللوي.- [د.م.] : [د.ن.]،

2016 (دار المناهل).- 1 مج. (336 ص.)؛ 24 سم

إق 2016MO4487.- ردمك 9789954388297
المصطلحات اإلقتصادية - - معجم

330.09 2016-610
الحفار، عبد اللطيف (1978-....)

[نص االستقالل  إلى  الحماية  من  المغربي  االقتصاد 
مطبوع] : 1912-1956 / عبد اللطيف الحفار؛ [تقديم مصطفى
الكتيري].- الرباط : المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء

جيش التحرير، 2016.- 1 مج. (333 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO2185.- ردمك 9789954522998

التاريخ اإلقتصادي - - المغرب

330.0964 2016-611
المغرب تصدير

المصدرون [نص مطبوع] : إشعاع اإلقتصاد المغربي / المغرب
: ،[.s.n مج. (319 ص.)   2016.- 1] : البيضاء  الدار  تصدير.- 

باأللوان؛ 24 سم غالف مزيّن 
إق 2016MO1295.- ردمك 9789954960332

اإلقتصاد - - المغرب

330.9 2016-612
أوريد، حسن (1962-....)

مرآة الغرب المنكسرة [نص مطبوع] / حسن أوريد.- ط. 3.-
[الرباط] : توسنا، 2016.- 1 مج. (151 ص.)؛ 24 سم

إق 2016MO1349.- ردمك 978-9954-37-519-8
األزمات اإلقتصادية

330.91 2016-613
وحيدي، علي

[نص اإلسالم  قبل  ما  مغرب  في  االقتصادي  النشاط 
مطبوع] / علي وحيدي.- الرباط : منشورات الزمن، 2016.- 1
(شرفات، 24 سم.-  باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (247 ص.)  مج. 

(3792-2028
إق 2016MO1100.- ردمك 978-9954-516-69-0 

النشاط االقتصادي

331 2016-614
تفتيش جهاز  إلحداث   (90) التسعين  الذكرى  تخليد 
تفتيش لجهاز  أي مستقبل   : [نص مطبوع]  بالمغرب  الشغل 
الشغل بالمغرب / وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية.- الرباط :
أـز إدسيون، 2016.- 1 مج. (100 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2016MO5026.- ردمك 9789954604458

الشغل - - المغرب

331.01 2016-615
بهاوي، محمد (1981-....)

الشغل [نص مطبوع] : نصوص فلسفية مختارة ومترجمة / بهاوي
محمد.- الدارالبيضاء : أفريقيا الشرق، 2016.- 1 مج. (120 ص.)؛

20 سم
إق 2015MO2744.- ردمك 978-9954-656-16-7 

الشغل - - فلسفة

332.1 2016-616
صبيح، رشيد

الحساب البنكي للقاصر [نص مطبوع] : دراسة في الجوانب
القانونية والعملية إلدارة أموال القاصرين / رشيد صبيح؛ تقديم
القانونية للدراسات  المنارة  مجلة   : [د.م.]  بضراني.-  نجاة 
واإلدارية، 2016 (الرباط : دار السالم) .- 1 مج. (164 ص.)؛ 24

سم.- (سلسلة البحوث الجامعية؛ 10)
إق 2016MO0830.- ردمك 9789954372920

الحساب البنكي - - القاصر

332.7 2016-617
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فقراء  : [نص مطبوع]  بالمغرب  الصغرى  القروض  نظام 
يمولون أغنياء : دراسة ميدانية وتحليلية لنظام السلفات الصغيرة
بالمغرب.- [د.م.] : جمعية أطاك المغرب، 2016.- 1 مج. (90

ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO3571.- ردمك 9789954384046

القروض الصغرى - - المغرب

333.330964 2016-618
المريني، محمد

الرسوم الخليفية في شمال المغرب [نص مطبوع] / محمد
المريني؛ تقديم إدريس الفاخوري.- : منشورات مجلة الحقوق،

2016.- 1 مج. (140 ص.)؛ 24 سم
إق 2015MO3587.- ردمك 978-9954-29-156-6

رسوم التسجيل

333.7 2016-619
الصويب، محسن

الملك الغابوي وقواعد حمايته جنائيا [نص مطبوع] / محسن
الصويب.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (211 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO2401.- ردمك 9789954379226

البيئة

333.91 2016-620
العمراني، عبد الواحد

الموارد المائية بجماعة بوعادل [نص مطبوع] : اإلمكانيات
والتهيئة ومستقبل التنمية / عبد الواحد العمراني.- [د.م.] : [د.ن.]،

2016.- 1 مج. (138 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO2996.- ردمك 9789954381687

الموارد المائية - - المغرب

333.9110964 2016-621
العروسي، عائشة الناجم كنتوري

الماء بالمغرب األقصى [نص مطبوع] : من خالل المصادر /
عائشة الناجم كنتوري العروسي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج.

(118 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO3090.- ردمك 9789954382196

الماء - - المغرب

333.95416 2016-622
الكط، بوسلهام

المحلية إشكالية  بين  الغرب  منطقة  في  المحميات 
والعالمية، وإطاللة على بعض مدننا المغربية الشاطئية
: [د.م.]  الكط.-  بوسلهام   / مطبوع]  [نص  الشاطئية  وغير 
بوسلهام الكط، 2016 (القنيطرة : المطبعة السريعة) .- 1 مج.

(132 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO1292.- ردمك 978-6654-653-6

المحميات الطبيعية - - المغرب

336.2 2016-623
العامة المديرية  والمالية.  اإلقتصاد  وزارة  المغرب. 

للضرائب
ميثاق الملزم في مجال المراقبة الضريبية [نص مطبوع]
Charte du contribuable en matière de contrôle =
للضرائب.- العامة  المديرية  والمالية،  اإلقتصاد  وزارة   /  fiscal
الرباط : المديرية العامة للضرائب، 2016.- 1 مج. (18-18 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO0968.- ردمك 978-9954-604-21-2

المراقبة الضريبية

336.2 2016-624
النهري بن محمد، حميد

النظرية العامة للضريبة والسياسة الجبائية [نص مطبوع] /
حميد النهري بن محمد.- طنجة : سليكي أخوين، 2016.- 1 مج.

(381 ص.)؛ 21 سم

إق 2016MO2069.- ردمك 978-9954-661-72-7
الضرائب - - المغرب

336.207 2016-625
بومزوغ، سليمان

/ المراقبة الجبائية للمقاولة في المغرب [نص مطبوع] 
سليمان بومزوغ.- الرباط : مكتبة دار السالم، 2016 (الرباط :
مطبعة دار السالم) .- 1 مج. (136 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2014MO0725.- ردمك 9789954222584

المقاولة - - المراقبة الجبائية

336.2096409034 2016-626
طحطح، خالد

ضريبة الترتيب بين المعونة والمكس [نص مطبوع] / خالد
طحطح : .- الرباط : منشورات الزمن، 2016 (سال : مطبعة بني
ازناسن) .- 1 مج. (183 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.-

(سلسلة شرفات؛ 71)
ردمك  -.2016MO1103 إق   -.  174-166 ص.   : بيبليوغرافيا 

9789954516720
الضرائب - - المغرب

336.34 2016-627
أولعربي، سعيد

: محاولة في إشكالية تحصيل ديون الدولة [نص مطبوع] 
زهير تقديم  اولعربي؛  / سعيد  اإلصالح  مداخل  وبحث  التأصيل 
الشرفي.- [د.م.]؛ [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (224 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO2826.- ردمك 978-9954-646-25-0

الدولة - - ديون

336.34 2016-628
فاتوريلي، ماريا لوسيا

تدقيق مواطني للمديونية العمومية [نص مطبوع] : تجارب
ومناهج / ماريا لوسيا فاتوريلي؛ ترجمة أطاك المغرب.- الرباط :
أطاك المغرب، 2016 (مطبعة بوك اسطور).- 1 مج. (148 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO0699.- ردمك 978-9954-37-214-2

الديون العمومية - - المغرب

336.34 2016-629
أرقام الديون 2015 [نص مطبوع] : تحليل للمديونية في العالم
وآثارها على واقع ومستقبل الشعوب / بيير كوتينيو، دانييل مونيفار،
يونس الحافيظي،  العربي  ترجمة  سانابريا...[وآخ.]؛  أنطونيو 
الحبوسي.- الرباط : أطاك المغرب – اللجنة من أجل إلغاء ديون
العالم الثالث، 2016 (بوك اسطور).- 1 مج. (81 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 28 سم
إق 2016MO0720.- ردمك 978-9954-37-226-5

أرقام الديون - - دول العالم

337.6406 2016-630
إفريقيا [نص مطبوع] : كأفق للتفكير. الجزء األول / أكاديمية
المملكة المغربية.- الرباط : أكاديمية المملكة المغربية، 2016.- 1
(سلسلة سم.-   24 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : ص.)   317) مج. 

الدورات)
إق 2016MO5400.- ردمك 978-9981-46-089-8

العالقات اإلفريقية المغاربية - - المغرب

338.74 2016-631
واألسرة والمرأة  التضامن  وزارة  المغربية.  المملكة 

اإلجتماعية والتنمية 
مؤسسات الرعاية االجتماعية [نص مطبوع] : تقرير عام :
والتنمية واألسرة  والمرأة  التضامن  وزارة   /  2013 دجنبر 
اإلجتماعية.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : مطبعة أز إدسيون)

.- 1 مج. (75 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
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إق 2016MO4965.- ردمك 9789954696279
الرعاية االجتماعية - - مؤسسات

338.76 2016-632
بنيحيى، محمد

Statut = نظام المقاول الذاتي [نص مطبوع] / محمد بنيحي
-.de  l'Auto-entrepreneur  /  Mohammed  Benyahya
الرباط : المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، 2016 (مطبعة
المعارف الجديدة).- 1 مج. (64-111 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم.- (دالئل التسيير؛ 37)
إق 2016MO1107.- ردمك 978-9954-626-43-6

نظام - - المقاول الذاتي

338.9 2016-633
الجباري، عبد البار

مقدمة في دراسة اإلقتصاد السياسي [نص مطبوع] / عبد
: (طنجة   2016 والتكوين،  التدبير   : [د.م.]  الجباري.-  البار 

سم  24 ص.)؛   224) مج.   1  -. اسبارطيل) 
إق 2016MO4535.- ردمك 9789954388549

سياسة - - إقتصاد

338.90964 2016-634
والتنمية واألسرة  والمرأة  التضامن  وزارة  المغرب. 

اإلجتماعية
و  2008 بين  ما  الممولة  المشاريع  وتقييم  افتحاص 
2011 [نص مطبوع] / وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية
اإلجتماعية.- الرباط : وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية
اإلجتماعية، 2016 (مطبعة أز إدسيون).- 1 مج. (52 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO3781.- ردمك 978-9954-9638-1-4

التمويل - - المغرب

338.927 2016-635
وكالة الجهة الشرقية

الملكية المبادرة  أجل  150 خبيرا جديدا مجندون من 
: 150 مساهمة في [نص مطبوع]  الشرقية  الجهة  لتنمية 
مستقبل المجاالت الترابية للجهة الشرقية / وكالة الجهة الشرقية؛
الشرقية، الجهة  وكالة   : وجدة  امباركي.-  محمد  النشر  مدير 

سم  30 مج.(345 ص.)؛   1  -.2016
إق 2016MO5482 $z 2016MO0857.- ردمك -978-9920-9011-0

9 $z 978-9954-9262-6-0
التنمية المستدامة

القانون 340

340 2016-636
الناصر، مريم

 المصطلحات األساسية في القانون [نص مطبوع] : أسئلة
/ مريم  Les termes fondamentaux du droit = وأجوبة
الناصر.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (أكادير : قرطبة) .- 1 مج. (38-

54 ص.)؛ 20 سم
إق 2016MO5034.- ردمك 9789954391433

قانون - - مصطلحات

340 2016-637
موسى يحيى معنقر، عثمان

ضمانات التفتيش اإلجرائي [نص مطبوع] : دراسة مقارنة /
عثمان موسى يحيى معنقر.- الرباط : مكتبة دار السالم، 2016

(الرباط : مطبعة دار السالم) .- 1 مج. (232 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO3043.- ردمك 9789954222591

التفتيش اإلجرائي - - قانون

340 2016-638
نونية لقا ا واألبحاث  للدراسات  جماعي  مؤلف 
Ouvrage  = مطبوع]  [نص  واالجتماعية  واالقتصادية 
collectif de recherche en droit, sciences politiques et
économiques : تكريما لألستاذ محمد بضري / إشراف عبد الله
ادريسي؛ تنسيق يوسف اليحياوي، أمينة هكو.- وجدة : كلية العلوم
القانونية واالقتصادية واالجتماعية، 2016.- 1 مج. (316-182

ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO1240.- ردمك 979954374818

قانون - - اقتصاد - - اجتماع

340.02 2016-639
المغرب. هيئة المحامين بالقنيطرة

جدول المحامين والئحة المحامين المتمرنين [نص مطبوع]
tableau des avocats et liste des avocats = 2016 :
هيئة  : القنيطرة  بالقنيطرة.-  المحامين  هيئة   /  stagiaires
سم  21 ص.)؛   192) مج   1  -.2016 بالقنيطرة،  المحامين 

إق 2016MO2680.- ردمك 978-9954-38-037-6
هيئة المحامين

340.02364 2016-640
ابن سالمة، عبد الرحيم (1945-....)

كيف تجتاز مباراة ولوج سلك القضاء و امتحان األهلية
Comment passer = [نص مطبوع] لمزاولة مهنة المحاماة
le concours d'accès au corps de la magistrature et le
/ عبد  concours d'aptitude à la profession d'avocat
الرحيم بن سالمة.- الرباط : منشورات دار األمان، 2016.- 1 مج.

(630-33 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO2337.- ردمك 978-9954-502-71-6

المحاماة - - إمتحانات

340.03 2016-641
شكرة، الحاج

الحاج  / دروس في المصطلحات القانونية [نص مطبوع] 
شكرة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (سال : دعاية) .- 1 مج. (180

ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO4797.- ردمك 9789954389898

قانون - - مصطلحات

340.07 2016-642
بنحساين، محمد

الدليل العملي في المدخل إلى العلوم القانونية [نص
امتحانات نماذج  تمارين مصححة,  الدروس,  : بطاقات  مطبوع] 
سابقة مصححة, كيفية اإلستعداد لإلمتحان, كيفية تحرير موضوع
اإلمتحان / محمد بنحساين.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط :
مطبعة طوب بريس) .- 1 مج. (158 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2015MO2664.- ردمك 978-9954-9563-0-4

العلوم القانونية - - دليل عملي

340.072 2016-643
بنعياش، رشيد

مناهج العلوم القانونية واإلجتماعية [نص مطبوع] : منهجية
البحث والكتابة في العلوم القانونية : التعليق وتحليل المقررات
القضائية / رشيد بنعياش.- الرباط : جامعة محمد الخامس، 2016

(دار القلم).- 1 مج. (132 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO4557.- ردمك 978-9954-469-16-3

العلوم القانونية - - مناهج البحث

340.072 2016-644
بوبوش، محمد

[نص والقانونية  اإلجتماعية  العلوم  البحث في  مناهج 
مطبوع] / محمد بوبوش.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (وجدة : مطبعة

الجسور) .- 1 مج. (193 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO4566.- ردمك 978-9954-38-875-4
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العلوم القانونية - - مناهج البحث

340.072 2016-645
شكرة، الحاج

القانونية واإلجتماعية العلوم  لدراسة مناهج  المدخل 
: : [د.ن.]، 2016 (سال  الحاج شكرة.- [د.م.]   / [نص مطبوع] 

.- 1 مج. (141 ص.)؛ 21 سم مطبعة دعاية) 
إق 2016MO4930.- ردمك 978-9954-39-096-2

العلوم القانونية - - مناهج البحث

340.072 2016-646
صبري، عبد النبي

مدخل إلى دراسة مناهج العلوم القانونية واإلجتماعية
[نص مطبوع] / عبد النبي صبري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط

: مطبعة امستيتن) .- 1 مج. (159 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO4121.- ردمك 978-9954-38-628-6

العلوم القانونية - - مناهج البحث

340.0964 2016-647
منصوري، ليلى

قانوني [نص مطبوع] = 9anouni / ليلى منصوري.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (سال : مطبعة التومي) .- 1 مج. (214, 332 ص.)؛

30 سم
إق 2016MO0951.- ردمك 978-9954-37-352-1

تشريعات قانونية - - المغرب

340.1 2016-648
الجماعي، الحسن

مدخل إلى العلوم القانونية [نص مطبوع] / الحسن الجماعي,
لطيفة بنخير.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (سال : مطبعة دعاية) .- 1

مج. (158 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2015MO3993.- ردمك 978-9954-36-560-1

العلوم القانونية - - المغرب - - مستجدات

340.1 2016-649
الدراري، أحمد

مدخل للعلوم القانونية [نص مطبوع] / أحمد الدراري.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2016 (مطبعة قرطبة أكادير).- 1 مج. (211 ص.)؛ 24

سم
إق 2016MO4316.- ردمك 978-9954-9608-6-8

العلوم القانونية - - تعريف ونظريات

340.1 2016-650
السعيد، محمد جالل

المدخل لدراسة القانون [نص مطبوع] / محمد جالل السعيد.-
ط.3.- [د.م.] : [محمد جالل السعيد]، 2016.- 1 مج. (702 ص.)؛

24 سم
إق 2016MO1740.- ردمك 978-9954-9109-1-7

نظرية القانون

340.1 2016-651
الشافعي، محمد (1955-....)

المدخل للعلوم القانونية [نص مطبوع] / محمد الشافعي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .-
باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة : غالف مزيّن  1 مج. (263 ص.) 

القانونية؛ 27) البحوث 
إق 2016MO5481 $z 2015MO2084.- ردمك -978-9920-32-039

9 $z 978-9954-35-698-2
العلوم القانونية - - تعريف ونظريات

340.1 2016-652
النحلي، نادية (1969-....)

المدخل لدراسة القانون [نص مطبوع] / نادية النحلي.- الرباط
: [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (173 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم

إق 2016MO2512.- ردمك 978-9954-37-969-1
نظرية القانون

340.1 2016-653
بنحساين، محمد

آخر وفق   : مطبوع]  [نص  القانونية  العلوم  إلى  مدخل 
المستجدات القانونية / محمد بنحساين.- ط . مزيدة ومنقحة.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : مطبعة طوب بريس) .- 1 مج.

(158 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2015MO2665.- ردمك 978-9954-9563-1-1

العلوم القانونية - - المغرب - - مستجدات

340.112 2016-654
اليوسفي، حياة

[نص الساللية  للمرأة  والحقوقية  القانونية  الوضعية 
مطبوع] : نحو رؤية استشرافية / حياة اليوسفي؛ تقديم إدريس
المعرفة، 2016.- 1 مج. (190 : دار نشر  الرباط  الفاخوري.- 

القانونية والقضائية؛ 35) ص.)؛ 24 سم.- (المعارف 
إق 2015MO4438.- ردمك 9789954642443

المرأة الساللية - - الملكية العقارية - - قانون

340.56 2016-655
حراث، الشرقي

الدفوع الشكلية في المادة المدنية [نص مطبوع] : دراسة
عملية على ضوء اجتهادات محكمة النقض ومحاكم الموضوع أكثر
نهيد.- سطات : تقديم أحمد  الشرقي حراث؛   / من 280 قرار 
مكتبة الرشاد، 2016 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (189

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2016MO4564.- ردمك 978-9954-38-874-7

قانون المسطرة المدنية - - المغرب

341 2016-656
الخضري، وائل كمال محمد

اإلنابة القضائية الدولية وأثرها في العدالة الجنائية [نص
: [د.م.]  األول.-  الجزء  الخضري.  وائل كمال محمد   / مطبوع] 
[د.ن.]، 2016 (الرباط : دار السالم) .- 1 مج. (404 ص.)؛ 24

سم
إق 2015MO3187.- ردمك 9789954222287

القضاء الدولي - - اإلنابة

341 2016-657
الخضري، وائل كمال محمد

[نص الدولي  الجنائي  القضائي  التعاون  آليات  مالحق 
: [د.م.]  األول.-  الجزء  الخضري.  وائل كمال محمد   / مطبوع] 
[د.ن.]، 2016 (الرباط : دار السالم) .- 1 مج. (404 ص.)؛ 24

سم
إق 2015MO3773.- ردمك 9789954222348

القضاء الدولي - - التعاون القضائي

341 2016-658
بوبوش، محمد

/ محمد الوجيز في القانون الدولي العام [نص مطبوع] 
بوبوش.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (وجدة : مطبعة الجسور) .- 1

مج (160 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO1702.- ردمك 978-9954-37-662-1

القانون الدولي العام

341.091767 2016-659
القانونية العلوم  كلية  عياض.  القاضي  جامعة 

واإلجتماعية واإلقتصادية 
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[نص المغاربية  الدول  في  االنتقالية  العدالة  تجارب 
La justice transitionnelle : Expériences des = [مطبوع
نظمتها التي  المغاربية  الندوة  أشغال   :  pays  du Maghreb
مجموعة األبحاث والدراسات الدولية حول إدارة األزمات الدولية
بشراكة مع مؤسسة "هانس سايدل" األلمانية: يومي 20 و 21
القانونية العلوم  كلية  عياض،  القاضي  جامعة   /  2014 نونبر 
واإلقتصادية واإلجتماعية؛ تنسيق إدريس لكريني.- مراكش : جامعة
القاضي عياض، 2016 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1
مج. (218-34 ص.)؛ 21 سم.- (سلسلة الندوات والمؤتمرات =

Colloques et séminaires؛ 53)
إق 2016MO5234.- ردمك 978-9981-00-107-7

القانون الدولي

341.2 2016-660
المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة

للتربية المنظمة اإلسالمية   / دليل اإليسيسكو [نص مطبوع] 
والعلوم والثقافة.- الرباط : اإليسيسكو، 2016.- 1 مج. (51 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO2157.- ردمك 978-9981-26-625-4

التربية

341.2 2016-661
غربي، محمد (1934-....)

الوجير في التنظيم الدولي [نص مطبوع] : دراسة تأصيلية
للمنظمات الدولية / محمد غربي.- ط. 5.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016
(طنجة : مطبعة اسبارطيل) .- 1 مج. (375 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2013MO3236.- ردمك 9789954327562

التنظيم الدولي

341.3 2016-662
مطيع، المختار

/ مطبوع]  [نص  الدولية  العالقات  دراسة  إلى  المدخل 
المختار مطيع.- ط . 2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : مطبعة

إمستيتن) .- 1 مج. (206 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2016MO3957.- ردمك 978-9954-38-545-6

العالقات الدولية

341.48 2016-663
المساوي، محمد

حقوق اإلنسان والحريات العامة [نص مطبوع] : بين القانون
دار  : أكادير  المساوي.-  / محمد  المحلية  والتشريعات  الدولي 
العرفان، 2016 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج.

(284 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO1962.- ردمك 978-9954-9620-3-9

حقوق اإلنسان - - القانون الدولي

341.48 2016-664
منتدى الزهراء للمرأة المغربية

التقرير الموازي للتقرير الدوري السادس للمغرب حول
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية [نص مطبوع] =
Parallel report to the sixth periodic report of Morocco
the international covenant on civil and political right
/ إعداد منتدى الزهراء للمرأة المغربية.- الرباط : منتدى الزهراء
: غالف مزيّن المغربية، 2016.- 1 مج. (29-27 ص.)  للمرأة 

باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO0017.- ردمك 978-9954-39-347-5

حقوق اإلنسان

341.48 2016-665
أسئلة حقوق اإلنسان في الفيلم الوثائقي [نص مطبوع] :
(تجليات).- خريبكة : جمعية المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي،
2016.- 1 مج. (30-95 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم

إق 2015MO4228.- ردمك 978-9954-36-685-1

حقوق اإلنسان - - الفيلم الوثائقي

341.5 2016-666
السهولي، سهام

/ مطبوع]  [نص  اإلسبانية  المغربية  البحرية  المنازعات 
مطبعة  : (طنجة   2016 [د.ن.]،   : [د.م.]  سهام.-  السهولي 
اسبارطيل) .- 1 مج. (307 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2016MO1696.- ردمك 9789954376591
المنازعات البحرية - - المغرب - - إسبانية

341.75 2016-667
الغرس، عزيز

تسيير المفاوضات في عقود التجارة الدولية [نص مطبوع]
باإلجتهادات القانونية والعملية معززة  : دراسة مقارنة لجوانبها 
2016 [د.ن.]،   : [د.م.]  الغرس.-  عزيز   / والقضائية  الفقهية 

سم  24 (278 ص.)؛  مج.   1  -. نت)  الرباط   : (الرباط 
إق 2015MO3986.- ردمك 9789954567265

التجارة الدولية - - عقود

342 2016-668
الحنودي، علي

/ علي العامة  النظرية   : [نص مطبوع]  الدستوري  القانون 
الحنودي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (383 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO1600.- ردمك 978995376249

الدستور - - قانون

342 2016-669
السمن، ضياء

األنظمة الدستورية الكبرى [نص مطبوع] : النظام البرلماني -
[د.ن.]،  : [د.م.]  السمن.-  / ضياء  الرئاسي  الشبه   - الرئاسي 

(253 ص.)؛ 24 سم مج.   1  -.2016
إق 2015MO4232.- ردمك 978-9954-36-686-8

القانون الدستوري

342 2016-670
مطيع، المختار

القانون الدستوري واألنظمة السياسية المعاصرة [نص
: (الرباط  [د.ن.]، 2016   : [د.م.]  المختار مطيع.-   / مطبوع] 

(327 ص.)؛ 22 سم مج.   1  -. إمستيتن) 
إق 2016MO4399.- ردمك 9789954387733

القانون الدستوري

342.02 2016-671
مركز حقوق الناس

دليل اإلعالمي في مجال مالحظة اإلنتخابات بالمغرب
[نص مطبوع] / مركز حقوق الناس.- [د.م.] : منشورات جريدة
حقوق الناس، 2016.- 1 مج. (94 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم.- (جريدة حقوق الناس؛ 35)
إق 2016MO3761.- ردمك 9789954678084

إلنتخابات - - المغرب

342.02 2016-672
منتدى الكرامة لحقوق اإلنسان

مذكرة منتدى الكرامة لحقوق اإلنسان إلصالح الدستور
[نص مطبوع] : وثيقة المنتدى للمطالبة باإلصالحات الدستورية
يونيو 2011.- الرباط : منتدى الكرامة لحقوق اإلنسان، 2016.- 1
مج. (12 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة وثائق

المنتدى؛ 4)
إق 2016MO0174.- ردمك 978-9954-36-944-9

الدستور - - إصالح - - حقوق اإلنسان - - المغرب

342.066 2016-673
بفقير، محمد
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قانون المحاكم اإلدارية والعمل القضائي المغربي [نص
مطبوع] : القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية مع
ـ قضاء النقض  تنظيمية قضاء محكمة  : نصوص  التعديالت  آخر 
محاكم االستئناف اإلدارية ـ قضاء المحاكم اإلدارية / محمد بفقير.-
[د.م.] : دراسات قضائية، 2016.- 1 مج. (447 ص.)؛ 24 سم.-

(سلسلة القانون والعمل القضائي المغربيين؛ 12)
إق 2016MO0059.- ردمك 9789954368909

القانون اإلداري - - المحاكم اإلدارية

342.068 2016-674
وانتهاء خدمة لتأديب  والقضائية  القانونية  الضمانات 
أجعون.- أحمد  إشراف   / [نص مطبوع]  العمومي  الموظف 
الرباط؛ [د.م] : دار نشر المعرفة مجلة الحقوق، 2016.- 1 مج.
(278 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة المعارف القانونية والقضائية؛ 2)

إق 2015MO3906.- ردمك 978-9954-642-41-2
الوظيفة العمومية - - القانون اإلداري

342.068 2016-675
العمومي [نص للموظف  القانونية والقضائية  الحماية 
مطبوع]. الجزء األول / إشراف حياة البجدايني.- الرباط : دار نشر
(المعارف سم.-   24 ص.)؛   390) مج.   1  -.2016 المعرفة، 

(33 والقضائية؛  القانونية 
إق 2015MO3907.- ردمك 9789954642429

الوظيفة العمومية - - القانون اإلداري

342.07 2016-676
خلدون، نجاة

الطعون القضائية في انتخابات الجماعات الترابية [نص
Les  recours  juridictionnels  relatifs  aux  = مطبوع] 
élections des collectivités territorieles / نجاة خلدون؛
المكي السراجي.- الرباط : منشورات المجلة المغربية اإلدارة
مزيّن غالف   : (548 ص.)  مج.   1  -.2016 والتنمية،  المحلية 

(96 الساعة؛  مواضيع  (سلسلة  سم.-   24 باأللوان؛ 
إق 2015MO2838.- ردمك 9789954626344

انتخابات الجماعات الترابية

342.0853 2016-677
سعودي، نور الدين

تقرير مرصد حريات حول حالة حريات اإلعالم والتعبير
في المغرب سنة 2015 [نص مطبوع] : األجنحة المكسرة :
واقع اإلختالالت وتردد اإلجابات / إنجاز نور الدين سعودي وحسن
بيقي؛ إشراف ومراجعة محمد العوني.- الرباط : منظمة حريات
مزيّن غالف   : ص.)   216) مج.   1  -.2016 والتعبير،  اإلعالم 

سم  24 باأللوان؛ 
2016MO2900 إق

حريات اإلعالم

342.0878 2016-678
الحجوي الثعبالي، محمد المهدي

La femme = [نص مطبوع] المرأة بين الشرع والقانون
dans le droit musulman : للفقيه الحجوي : دراسة وتعليق :
وثيقة فقهية حقوقية مقارنة حررها الفقيه الحجوي سنة 1938
بحقوق المطالبة  الشريعة في  فقهاء  لتبقى شاهدة على سبق 
المرأة األسرية واالجتماعية والمدنية والسياسية / محمد المهدي
الحجوي الثعبالي.- [د.م.] : مؤسسة ابن تاشفين مؤسسة مودة
مؤسسة السبيل، 2016.- 1 مج. (365-22 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO2259.- ردمك 9789954594803

المرأة - - الشرع - - القانون

342.0878 2016-679
المغرب. مركز حقوق الناس

واألطفال النساء  ضد  العنف  حول  السنوي  التقرير 
بالمغرب لسنة 2015 [نص مطبوع] / مركز حقوق الناس.-
[د.م.] : منشورات جريدة حقوق الناس، 2016 (سيدي سليمان :
مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (272 ص.) : غالف مزين؛ 20 سم

إق 2016MO5273.- ردمك 9789954911136
حقوق المرأة

342.64 2016-680
المجني، محمد

الوجيز في النشاط اإلداري [نص مطبوع] : دراسة نظرية
[د.ن.]،  : [د.م.]  المجني.-  محمد   / قضائية  باجتهادات  معززة 
(269 ص.)؛ 22 سم االقتصاد).- 1 مج.  عالم  (مطبعة   2016

إق 2016MO3855.- ردمك 978-9954-38-509-8
القانون اإلداري - - المغرب

342.64 2016-681
المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان

[نص اإلنسان حول  لحقوق  المغربية  المنظمة  مذكرة 
مطبوع] : مشروع القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط
السلطات إلى  العرائض  تقديم  في  الحق  ممارسة  وكيفيات 
العمومية ومشروع القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط
وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع /
المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان.- الرباط : المنظمة المغربية
مزيّن غالف   : ص.)   117) مج.   1  -.2016 اإلنسان،  لحقوق 

سم  21 باأللوان؛ 
إق 2016MO0033.- ردمك 978-9954-9458-2-7

تقديم العرائض

342.64 2016-682
حيضرة، عبد الكريم

القانون اإلداري المغربي [نص مطبوع] : النشاط اإلداري /
2016 المعرفة،  مكتبة   : مراكش  حيضرة.-  الكريم  عبد 
(الدارالبيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (239 ص.)؛ 24

سم
إق 2016MO3639.- ردمك 9789954384282

القانون اإلداري - - المغرب

342.6402 2016-683
البوعزاتي، المصطفى

االنتقال سؤال  و   2011 لسنة  الدستورية  المراجعة 
الديموقراطي [نص مطبوع] / المصطفى البوعزاتي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016.- 1 مج. (111 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2016MO1331.- ردمك 978-9954-37-510-5

اإلصالح الدستوري - - المغرب

342.6402 2016-684
الجماعي، الحسن

الحسن  / مطبوع]  [نص  الدستوري  القانون  إلى  مدخل 
الجماعي.- ط. 3.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (238 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO0905.- ردمك 9789954373316

القانون الدستوري

342.6402 2016-685
مطيع، المختار

النظرية العامة للقانون الدستوري [نص مطبوع] / المختار
مطيع.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : دار السالم) .- 1 مج.

(160 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO1159.- ردمك 978-9954-37-436-8

القانون الدستوري - - المغرب

342.6402 2016-686
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النيابة العامة على ضوء أحكام أي منظور إلستقاللية 
المنظم الدراسي  اللقاء  أشغال   : مطبوع]  [نص  ؟  الدستور 
بالمكتبة الوطنية بالرباط : السبت 13 شعبان 1434 الموافق ل
23 يونيو 2013.- الرباط : الكرامة، 2016.- 1 مج. (70 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (سلسلة وثائق المنتدى؛ 5)
إق 2016MO0175.- ردمك 9789954369456

النيابة العامة - - المغرب

342.6402 2016-687
مذكرتنا في أفق تفعيل مقتضيات الدستور الجديد [نص
مطبوع] / مؤسسة بسمة للتنمية اإلجتماعية.- الرباط : مؤسسة
بسمة للتنمية اإلجتماعية، 2016 (طوب بريس).- 1 مج. (88 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO4792.- ردمك 978-9954-38-987-4

دستور 2011 - - المغرب

342.64023 2016-688
خطابي، حسن

دستور المملكة المغربية [نص مطبوع] : ظهير شريف رقم
1.11.91 صادر في 27 شعبان 1432(29 يوليو 2011) بتنفيذ
[د.ن.]، 2016  : [د.م.]  إعداد حسن خطابي.-   / الدستور  نص 
(مطبعة النجاح الجديدة).- 1 مج. (71 ص.)؛ 22 سم.- (سلسلة

الثقافة القانونية)
إق 2016MO1946.- ردمك 978-9954-37-725-3

القانون الدستوري - - المغرب

342.64023 2016-689
لحرش، كريم (1980-....)

: شرح [نص مطبوع]  المغربية  للمملكة  الجديد  الدستور 
2016 [د.ن.]،   : [د.م.]  ط.2.-  لحرش.-  كريم   / وتحليل 
(الدارالبيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (351 ص.)؛ 22

سم.- (العمل التشريعي واالجتهاد القضائي؛ 6)
إق 2016MO0061.- ردمك 978-9954-9183-2-6

الدستور - - المغرب

342.64023 2016-690
دستور المملكة والقوانين التنظيمية وقرارات المجلس
= مطبوع]  [نص  المرتبطة  والنصوص  الدستوري 
Constitution du Royaume, lois organiques, décisions
/  du  conseil  constitutionnel  et  textes  connexes
إشراف محمد بنيحي.- الرباط : المجلة المغربية لإلدارة المحلية
والتنمية، 2016.- 2 مج. (701-478 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم.- (نصوص ووثائق؛ 285)
إق 2016MO1200.- ردمك 978-9954-626-45-0

الدستور

342.640570263 2016-691
اللجان تسيير  بطريفة  المتعلق  التنظيمي  القانون 
Loi organique = [نص مطبوع] النيابية لتقصي الحقائق
relative  aux  modalités  de  fonctionnement  des
commissions d'enquête parlementaires / [إعداد األمانة
مديرية للحكومة،  العامة  األمانة   : الرباط  للحكومة].-  العامة 
21 سم.- (19-10 ص.)؛  مج.   1  -.2016 الرسمية،  المطبعة 

(4282-2550 ،56 المغربية؛  القانونية  (الوثائق 
إق 2017MO2230.- ردمك 978-9954-720-17-2

البرلمان

342.6406 2016-692
ادريسي، عبد الله

المختصر في التنظيم اإلداري المغربي [نص مطبوع] / عبد
[د.ن.]،  : [د.م.]  بن شريف.-  إدريسي؛ مراجعة مصطفى  الله 
2016 (وجدة : مطبعة الجسور) .- 1 مج. (141 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO1241.- ردمك 978-9954-37-782-5

القانون اإلداري - - المغرب

342.6406 2016-693
شكرة، الحاج

اإلدارة المركزية والجماعات الترابية [نص مطبوع] / الحاج
شكرة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (سال : مطبعة دعاية) .- 1 مج.

(434 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO0916.- ردمك 978-9954-37-342-2

اإلدارة المركزية - - المغرب

342.64060263 2016-694
المغرب. مجلس النواب

111.14 رقم  التنظيمي  القانون  مشروع  مناقشة 
األولى التشريعية  السنة   : مطبوع]  [نص  بالجهات  المتعلق 
2015-2016 من الوالية التشريعية التاسعة 2011-2016 / إعداد
مجلس النواب.- الرباط : مجلس النواب، 2016.- 1 مج. (164

ص.)؛ 24 سم.- (منشورات مجلس النواب؛ 57)
إق 2016MO1135.- ردمك 978-9954-421-82-6

342.64060263 2016-695
المملكة المغربية. مجلس النواب

للسنة  70.15 رقم  المالية  قانون  مشروع  مناقشة 
المالية 2016 [نص مطبوع] / إعداد مجلس النواب.- الرباط :
مجلس النواب، 2016.- 1 مج. (219 ص.)؛ 24 سم.- (منشورات

مجلس النواب؛ 7)
إق 2016MO5288.- ردمك 978-9954-421-97-0

قوانين المالية

342.64066 2016-696
القريشي، عبد الواحد

الواحد عبد   / مطبوع]  [نص  المغربي  اإلداري  التنظيم 
: مطبعة (الرباط  الرشاد، 2016  مكتبة   : القريشي.- سطات 
األمنية) .- 1 مج. (189 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.-

(سلسلة إضاءات في الدراسات القانونية؛ 4)
إق 2016MO1987.- ردمك 978-9981-30-392-8

التنظيم اإلداري - - المغرب

342.64066 2016-697
بودريبلة، السعدية

في مستجدات التنظيم اإلداري بالمغرب [نص مطبوع] /
: مرزاق [د.ن.]، 2016 (مكناس   : [د.م.]  السعدية.-  بودريبلة 

.- 1 مج. (396 ص.)؛ 21 سم للطباعة) 
إق 2016MO4061.- ردمك 978-9954-38-592-0

التنظيم اإلداري - - المغرب

342.64066 2016-698
المنازعات اإلدارية على ضوء أهم االجتهادات القضائية
[نص مطبوع] / إعداد وتنسيق نورا الحجاجي.- تمارة : منشورات
مجلة العلوم القانونية، 2016.- 2 مج. (270 ص.) : غالف مزيّن
(no 3/4 فقه القضاء اإلداري، 2509-0801؛) -.باأللوان؛ 24 سم

إق 2016MO3086.- ردمك 978-9954-38-216-5
القانون اإلداري - - المغرب

342.640664 2016-699
خلدون، نجاة

دعوى التعويض أمام القضاء اإلداري [نص مطبوع] / نجاة
خلدون، المكي السراجي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (سال : دعاية)

.- 1 مج. (326 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO4568.- ردمك 978-9954-38-876-1

المنازعات اإلدارية - - المغرب

342.6407 2016-700
المغرب. محكمة النقض
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المنازعات االنتخابية في ضوء قرارات محكمة النقض
[نص مطبوع] / محكمة النقض؛ [اإلشراف العام األستاذ مصطفى
2016 النقض،  محكمة   : الرباط  الخضراوي.-  محمد  فارس]؛ 
(الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (276 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم.- (سلسلة إصدارات المكتب الفني؛ 1)
إق 2016MO3667.- ردمك 9789954957738

قانون االنتخابات - - المنازعات االنتخابية - - الطعون القضائية - - محكمة
النقض - - المغرب

342.64070263 2016-701
مدونة االنتخابات [نص مطبوع] : مختلف النصوص التشريعية
والتنظيمية المتعلقة باالنتخابات العامة التشريعية والجماعية / جمع
وتنسيق زكرياء العماري.- ط.2.- الرباط : منشورات مجلة القضاء
المدني، 2016.- 1 مج. (360 ص.)؛ 20 سم.- (نصوص ووثائق

قانونية)
إق 2016MO3477.- ردمك 978-9954-543-32-0

اإلنتخابات - - المغرب

342.64070269 2016-702
المنازعات االنتخابية في ضوء أحكام القضاء الدستوري
التشريعية- االنتخابات   : مطبوع]  [نص  اإلداري  والقضاء 
جمع والخاصة؛  المهنية  الهيئات  الجماعية-انتخابات  االنتخابات 
وتنسيق زكرياء العماري.- الرباط : مجلة القضاء المدني، 2016.-

1 مج. (486 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO3775.- ردمك 978-9954-543-33-7

البرلمان - - المغرب

342.64083 2016-703
قانون الجنسية المغربية والنصوص المرتبطة به [نص
Code de la nationalité marocaine et textes = [مطبوع
connexes.- [د.م.] : دار اإلنماء الثقافي، 2016.- 1 مج. (94,

90 ص.)؛ 21 سم.- (المعرفة القانونية للجميع؛ 119)
إق 2015MO1086.- ردمك 978-9954-544-38-9

الجنسية - - قوانين وتشريعات - - المغرب

342.64085 2016-704
واألسرة والمرأة  التضامن  وزارة  المغربية.  المملكة 

اإلجتماعية والتنمية 
: [نص مطبوع]  المجلس اإلستشاري لألسرة والطفولة 
منهجية إعداد مشروع القانون ومسار النشاور : نونبر 2015 /
وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية اإلجتماعية.- الرباط :
وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية اإلجتماعية، 2016.- 1

مج. (28 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 14 سم
إق 2016MO4968.- ردمك 978-9954-696-30-9

األسرة - - قانون - - المغرب

342.6408772 2016-705
منتدى الزهراء للمرأة المغربية

78.14 رقم  القانون  مشروع  حول  اقتراحية  مذكرة 
المتعلق بالمجلس االستشاري لألسرة والطفولة [نص
مطبوع] / منتدى الزهراء للمرأة المغربية.- ط. 3 مزيدة ومنقحة.-
الرباط : منتدى الزهراء للمرأة المغربية، 2016.- 1 مج. (31

باأللوان؛ 21 سم ص.) : غالف مزيّن 
إق 2016MO0587.- ردمك 978-9954-37-155-8

العائلة - - الطفولة - - المغرب

342.640880263 2016-706

القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من
Loi  relative  à  = مطبوع]  [نص  ومحاربتها  الرشوة 
l'instance nationale de la probité, de la prévention et
de la lutte contre la corruption / [إعداد الهيئة الوطنية
للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (المغرب) ].- الرباط :
األمانة العامة للحكومة، مديرية المطبعة الرسمية، 2016.- 1 مج.
(24-21 ص.)؛ 21 سم.- (الوثائق القانونية المغربية؛ 46، 2550-

(4282
إق 2017MO2240.- ردمك 978-9954-720-27-1

محاربة الرشوة

342.6409 2016-707
أبركان، عماد (1984-....)

ومتطلبات الترابية  الجماعات  على  الرقابة  نظام 
بودراع.- أحمد  تقديم  أبركان؛  / عماد  المالءمة [نص مطبوع] 
(مطبعة  2016 القانونية،  العلوم  مجلة  منشورات   : الرباط 
األمنية).- 1 مج. (543 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.-

(سلسلة البحث األكاديمي؛ 13)
إق 2016MO0695.- ردمك 978-9954-37-210-4

الجماعات الترابية - - المغرب

342.6409 2016-708
المطبعة مديرية  للحكومة.  العامة  األمانة  المغرب. 

الرسمية
قانون تنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق
في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية [نص مطبوع]
Loi organique déterminant les conditions et les =
modalités  d'exercice  du  droit  de  présenter  des
العامة األمانة  [إعداد   /  pétitions  aux pouvoirs  publics
المطبعة للحكومة، مديرية  العامة  األمانة   : الرباط  للحكومة].- 
الرسمية، 2016.- 1 مج. (14-10 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛
= ة  ي ب مغر ل ا ة  ي ن و ن ا ق ل ا ق  ئ ا ث و ل ا ة  (سلسل  - سم.  24
Documentation juridique marocaine، 2550-4282؛ 51)

إق 2017MO2235.- ردمك 978-9954-720-22-6
تقديم العرائض - - القانون المغربي

342.6409 2016-709
بوفتيل، سعيد (1962-....)

دور المستشار الجماعي في التدبير من خالل القانون
التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات [نص مطبوع]
/ سعيد بوفتيل؛ تقديم محمد األعرج.- الرباط : منشورات مجلة
مزيّن غالف   : ص.)   160) مج.   1  -.2016 القانونية،  العلوم 

(15 األكاديمي؛  البحث  (سلسلة  سم.-   24 باأللوان؛ 
إق 2016MO2299.- ردمك 978-9954-37-878-6

الجماعات الترابية - - قوانين وتشريعات - - المغرب

342.64090263 2016-710
التدبير المحلي والحكامة الترابية على ضوء القوانين
التنظيمية الجديدة [نص مطبوع] / إعداد وتنسيق يونس وحالو.-
(مطبعة  2016 القانونية،  العلوم  مجلة  منشورات   : الرباط 
األمنية).- 1 مج. (284 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.-

(سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية؛ 4)
إق 2015MO3434.- ردمك 978-9954-36-292-1

إعداد التراب الوطني - - المغرب

342.64090263 2016-711
Loi = [نص مطبوع] القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات
organique relative aux communes / [إعداد األمانة العامة
المطبعة للحكومة، مديرية  العامة  األمانة   : الرباط  للحكومة].- 
الرسمية، 2016.- 1 مج. (132-134 ص.)؛ 21 سم.- (الوثائق

القانونية المغربية؛ 55، 4282-2550)
إق 2017MO2231.- ردمك 978-9954-720-18-9

الجماعات المحلية
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