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342.64090263 2016-712
Loi = [نص مطبوع] القانون التنظيمي المتعلق بالجهات
العامة األمانة  [إعداد   /  organique relative aux régions
المطبعة للحكومة، مديرية  العامة  األمانة   : الرباط  للحكومة].- 
الرسمية، 2016.- 1 مج. (112-115 ص.)؛ 21 سم.- (الوثائق

القانونية المغربية؛ 53، 4282-2550)
إق 2017MO2233.- ردمك 978-9954-720-20-2

الجهات

342.640902632 2016-713
التنظيمي المتعلق بالعماالت واألقاليم [نص  القانون 
Loi organique relative aux préfectures et = [مطبوع
provinces / [إعداد األمانة العامة للحكومة].- الرباط : األمانة
العامة للحكومة، مديرية المطبعة الرسمية، 2016.- 1 مج. (96-
102 ص.)؛ 21 سم.- (الوثائق القانونية المغربية؛ 54، 2550-

(4282
إق 2017MO2232.- ردمك 978-9954-720-19-6

القانون اإلداري

343.03 2016-714
المملكة المغربية. األمانة العامة للحكومة

loi مطبوع] =  [نص  المالية  لقانون  التنظيمي  القانون 
organique relative à la loi de finances / األمانة العامة
للحكومة.- الرباط : المطبعة الرسمية، 2016.- 1 مج. (55-44

ص.)؛ 23 سم.- (الوثائق القانونية المغربية)
إق 2017MO2242.- ردمك 978-9954-720-29-5

قانون المالية - - المغرب

343.042 2016-715
رحو، ميمون

Guide = [نص مطبوع] الضابط العملي للمنازعة الضريبية
pratique  du  contentieux  fiscal  :  assiette  et
أحمد  / رحو  ميمون   / وتحصيال  تأسيسا   :  recouvrement
المحلية لإلدارة  المغربية  المجلة  : منشورات  الرباط  العاللي.- 
والتنمية، 2016.- 1 مج. (397 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم.- (سلسلة مواضيع الساعة؛ 95)
إق 2015MO4441.- ردمك 9789954626405

المنازعة الضريبية

343.05 2016-716
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة [نص مطبوع] :
Code  des  = التطبيقية  نصوصها  مع  التعديالت  آخر  وفق 
douanes et  impôts indirects :  Conformément aux
dern iè res  mod i f i ca t ions  avec  les  tex tes
d'applications.- الرباط : دار اإلنماء الثقافي، 2016 (الدار
البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (340، 344 ص.)؛ 22

سم.- (سلسلة المعرفة القانونية للجميع؛ 124)
إق 2015MO1088.- ردمك 978-9954-544-40-2

الجمارك - - قوانين وتشريعات - - المغرب

343.07 2016-717
الفالح، رضا

الوجيز في القانون الدولي االقتصادي [نص مطبوع] / رضا
الفالح.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (أكادير : قرطبة حي السالم) .- 1

مج. (185 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO4713.- ردمك 9789954389379

اإلستثمارات الدولية - - قوانين

343.08 2016-718
بنور، سعاد

النظام القانوني للتاجر [نص مطبوع] : وفق آخر المستجدات
: [د.ن.]، بنور.- [د.م.]  القضائية / سعاد  القانونية واالجتهادات 
2016 (الدارالبيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (343

ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO1731.- ردمك 9789954376799

التاجر - - النظام القانوني

343.6402 2016-719
مياد، العربي محمد

[نص الساللية  األراضي  نوازل  في  القضائي  العمل 
مطبوع] : معززا بمجموعة من األحكام وقرارات محكمة النقض
اآلفاق دار   ]  : البيضاء]  [الدار  مياد.-  محمد  العربي   / الحديثة 
المغربية]، 2016 (الرباط : مطبعة المعارف الجديدة) .- 1 مج.
إعالم (سلسلة  باأللوان؛ 24 سم.-  مزيّن  غالف   : (207 ص.) 

(28 المستهلك؛  وتبصير 
إق 2016MO2909.- ردمك 978-9954-29-161-0

األراضي الساللية - - القانون المغربي

343.640252 2016-720
أوزيان، محمد

مصادرة األموال العقارية والمنقولة لفائدة الدولة [نص
العامة النصوص  في ضوء  المصادرة  لنطاق  دراسة   : مطبوع] 
والخاصة، قضايا المصادرات أمام محكمة النقض ومحاكم الموضوع
/ محمد أوزيان؛ تقديم محمد اإلدريسي العلمي المشيشي.- الدار
البيضاء : دار اآلفاق المغربية، 2016.- 1 مج. (284 ص.)؛ 24 سم

إق 2013MO3054.- ردمك 978-9954-29-107-8
نزع الملكية

343.6403 2016-721
السمن، ضياء

المالية العامة [نص مطبوع] / ضياء السمن، إبراهيم صابري.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (تطوان.- 1 مج. (185 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
ببليوغرافيا : ص. 176-179 .- إق 2016MO5294.- ردمك -978-9954

39-277-5
قانون المالية

343.6403 2016-722
الزوجال، يوسف

القانون التنظيمي للمالية العمومية بالمغرب ودستور
المستجدات آخر  وفق  تحليلية  دراسة   : مطبوع]  [نص   2011
القانونية / يوسف الزوجال.- الرباط : مكتبة دار السالم، 2016.-

1 مج. (153 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO1392.- ردمك 978-9954-22-246-1

المالية العامة - - قوانين وتشريعات - - المغرب

343.64034 2016-723
اضريف، عبد النبي

القانون ضوء  على   : مطبوع]  [نص  الدولة  ميزانية  قانون 
النبي عبد   / التطبيقية  ونصوصه   130-13 للمالية  التنظيمي 
اضريف.- ط . 4.- [الرباط] : منشورات إماليف، 2016 (سال :
مطبعة بن ازناسن) .- 1 مج. (239 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم.- (سلسلة نصوص قانونية؛ 9)
ببليوغرافيا ص. 224-230 .- إق 2015MO3472.- ردمك -978-9954

36-306-5
قانون المالية - - المغرب

343.6404 2016-724
أولتيت، إبراهيم

القانون الجبائي المغربي والتوازن بين حقوق الخزينة
أولتيت.- إبراهيم   / وحقوق الخاضع للضريبة [نص مطبوع] 
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (أكادير : مطبعة قرطبة) .- 1 مج. (285

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2016MO1612.- ردمك 978-9954-9608-3-7

القانون الجبائي - - المغرب

343.6404 2016-725
الدربالي، المحجوب
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جبايات الجماعات الترابية [نص مطبوع] : دراسة تحليلية في
القضاء اجتهادات  المجلس األعلى للحسابات وآخر  تقرير  ضوء 
الدربالي؛ تقديم احمد حضراني.- [د.م.] : المحجوب   / اإلداري 
[د.ن.]، 2016 (مطبعة المعارف الجديدة).- 1 مج. (241 ص.)؛

24 سم
إق 2016MO0870.- ردمك 978-9954-37-319-4

الضرائب المحلية

343.6404 2016-726
عدراوي، فوزية

ومتطلبات الموارد  محدودية  بين  المقاصة  صندوق 
اإلصالح [نص مطبوع] / فوزية عدراوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016
(سطات : مطبوعات إعالميات ملك سطات) .- 1 مج. (202 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 29 سم
إق 2016MO2589.- ردمك 978-9954-37-994-3

صندوق المقاصة - - المغرب

343.6404 2016-727
المدونة العامة للضرائب [نص مطبوع] : وفق آخر التعديالت ال
سيما قانون المالية رقم 70.15 للسنة المالية 2016 مع نصوصه
التطبيقية.- [د.م.] : دار اإلنماء الثقافي، 2016 (الدار البيضاء :
مزيّن غالف   : (329 ص.)  مج.   1  -. الجديدة)  النجاح  مطبعة 
للجميع؛ 116) القانونية  المعرفة  باأللوان؛ 21 سم.- (سلسلة 

إق 2015MO3841.- ردمك 978-9954-544-45-7
المدونة العامة للضرائب - - المغرب

343.64042 2016-728
بفقير، محمد

القضائي والعمل  العمومية  الديون  تحصيل  مدونة 
المغربي [نص مطبوع] / محمد بفقير.- ط. 1.- [د.م.] : [محمد
(منشورات سم.-   24 ص.)؛   270) مج.   1  -.2016 بفقير]، 

(113 قضائية؛  دراسات 
إق 2016MO1225.- ردمك 978-9954-37-478-8

القانون الجبائي - - قوانين وتشريعات - - المغرب

343.64042 2016-729
مفتاح، كريم

خصوصية اإلثبات في المادة الجبائية [نص مطبوع] / كريم
مفتاح.- الرباط : مكتبة دار السالم، 2016.- 1 مج. (124 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO0367.- ردمك 978-9954-22-239-3

القانون الجبائي - - المغرب

343.64042 2016-730
مدونة تحصيل الديون العمومية [نص مطبوع] : والنصوص
Code de Recouvrement des créances = المرتبطة بها
publiques.- الرباط : دار اإلنماء الثقافي، 2016 (الدارالبيضاء :
سم.-  21 ص.)؛   61-74) مج.   1  -. الجديدة)  النجاح  مطبعة 

للجميع) القانونية  المعرفة  (سلسلة 
إق 2016MO0273.- ردمك 9789954544518

الديون العمومية - - قانون

343.64071 2016-731
جامعة ابن زهر. مختبر القانون والمجتمع

La  = مطبوع]  [نص  للمستهلك  القانونية  الحماية 
protection juridique du consommateur / مختبر القانون
: [د.م.]  بلوش.-  الحسين  تنسيق  زهر؛  ابن  جامعة  والمجتمع، 
[د.ن.]، 2016.- 1 مج. (17-229 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم.- (سلسلة ندوات؛ 1)
إق 2016MO0964.- ردمك 9789954373590

حماية المستهلك

343.64071 2016-732

مختلف  : مطبوع]  [نص  واالستهالك  المنافسة  قانون 
النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية األسعار والمنافسة
: الرباط  العماري.-  زكرياء  وتنسيق  / جمع  المستهلك  وحماية 
منشورات مجلة القضاء المدني، 2016.- 1 مج. (336 ص.)؛ 21

سم.- (نصوص ووثائق قانونية)
إق 2016MO2003.- ردمك 978-9954-543-27-6

حماية المستهلك - - قوانين وتشريعات

343.64075 2016-733
المراكشي، هشام

رقم القانون  مستجدات  ضوء  على  المنتج  مسؤولية 
المراكشي.- هشام   / مقارنة  دراسة   : مطبوع]  [نص   09.24
الرباط : منشورات مجلة العلوم القانونية، 2016.- 1 مج. (93
ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة البحث األكاديمي؛

(18
إق 2016MO3085.- ردمك 978-9954-38-215-8

حماية المستهلك

343.640770263 2016-734
Loi relative = [نص مطبوع]  القانون المتعلق بالمقالع
: الرباط  للحكومة].-  العامة  األمانة  [إعداد   /  aux carrières
األمانة العامة للحكومة، مديرية المطبعة الرسمية، 2016.- 1 مج.
(36-40 ص.)؛ 21 سم.- (الوثائق القانونية المغربية؛ 47، 2550-

(4282
إق 2017MO2239.- ردمك 978-9954-720-26-4

التشريع

343.64096 2016-735
الهواري، محمد

الحجز على السفينة في القانون المغربي [نص مطبوع] :
الحجز التحفظي، الحجز التنفيذي : دراسة مقارنة / محمد الهواري؛
تقديم سعيد الروبيو.- الرباط : مكتبة دار السالم، 2016.- 1 مج.

(232 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO2451.- ردمك 978-9954-22-257-7

السفن - - القانون المغربي

343.640998 2016-736
الندوي، محسن (1974-....)

للصحافة السياسية  والتحديات  القانوني  التنظيم 
بالمغرب [نص مطبوع] : مقاربة تاريخية / محسن الندوي؛ تقديم
كمال مرصالي.- تطوان : مكتبة سلمى الثقافية، 2016 (مطبعة
الخليج العربي).- 1 مج. (233 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم.- (كتب مكتبة سلمى الثقافية؛ 77)
إق 2016MO1439.- ردمك 978-9954-634-50-9

قانون الصحافة - - المغرب - - تاريخ

344.01 2016-737
الصافي، أنس

مع  : مطبوع]  [نص  الشغل  التعويض عن حوادث  قانون 
النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه وفق اخر التعديالت / أنس
الصافي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (مطابع الرباط نت).- 1 مج.

(138 ص.)؛ 18 سم
إق 2016MO4294.- ردمك 978-9954-38-708-5

حوادث الشغل - - قوانين وتشريعات - - المغرب

344.01 2016-738
امباركة، دنيا

قضايا مدونة الشغل [نص مطبوع] : بين التشريع والقضاء /
دنيا مباركة.- الرباط : دار نشر المعرفة، 2016.- مج. (168 ص.)؛

24 سم
إق 2015MO4587.- ردمك 978-9954-642-45-0

مدونة الشغل - - المغرب

344.03 2016-739
بنحساين، محمد
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آخر وفق   : مطبوع]  [نص  المغربي  االجتماعي  القانون 
18.12 رقم  الجديد  القانون  وخاصة   : القانونية  المستجدات 
المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل / محمد بنحساين.- طبعة
مزيدة ومنقحة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : طوب بريس) .-

1 مج. (151 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2015MO2663.- ردمك 978-9954-9096-9-0

القانون االجتماعي - - المغرب

344.04 2016-740
ادريوش، أحمد (1955-....)

المرض كسبب إلبطال التصرف القانوني [نص مطبوع] :
مدونة من  والخمسون  الرابع  الفصل  وأصالة  أصل  في  بحث 
اإللتزامات والعقود / أحمد ادريوش.- ط.2.- الرباط : كلية العلوم
القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية، 2016.- 1 مج. (144 ص.)؛ 24

سم.- (سلسلة المعرفة القانونية، 2230-2028)
إق 2016MO1473.- ردمك 9789981101296

المرض - - العقود - - قانون

344.04 2016-741
الرجراجي، سعد

الحق في الصحة [نص مطبوع] : الواقع واآلفاق : دراسة مقارنة
/ Droit à la santé : état des lieux et perspectives =
المحلية لإلدارة  المغربية  المجلة   : الرباط  الرجراجي.-  سعد 
والتنمية، 2016.- 1 مج. (453 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22

سم.- (سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية؛ 112)
إق 2016MO1154.- ردمك 978-9954-626-44-3

الصحة - - المغرب

344.041 2016-742
الغشام، الشعيبي

: [د.م.]  الشعيبي.-  الغشام   / مطبوع]  [نص  الطبي  العقد 
[د.ن.]، 2016 (الرباط : دار السالم) .- 1 مج. (171 ص.)؛ 24

سم
إق 2016MO1393.- ردمك 9789954222478

القانون المهني - - الصحة

344.09 2016-743
ادريوش، أحمد (1955-....)

: ادريوش.- [د.م.]  / أحمد  الثقافة والقانون [نص مطبوع] 
سلسلة المعرفة القانونية، 2016 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1
الخاص القانون  من  سنة  (مائة  سم.-   24 ص.)؛   287) مج. 

(2230-2028  ،2013 ـ   1913 بالمغرب 
إق 2016MO0004.- ردمك 9789981101289

الثقافة - - قانون

344.64 2016-744
نظام المعاشات المدنية [نص مطبوع] : وفق آخر التعديالت
مع النصوص التطبيقية.- الرباط : دار اإلنماء الثقافي، 2016.- 1

مج. (263 ص.)؛ 21 سم.- (المعرفة القانونية للجميع؛ 141)
إق 2016MO3743.- ردمك 9789954544525

المعاشات المدنية

344.6401 2016-745
بنسرغين، رشيدة

: مطبوع]  [نص  المغربي  الشغل  قانون  في  المختصر 
الفردية الشغل  الشغل عالقات  في عالقات  المتدخلة  الهيئات 
عالقات الشغل الجماعية الضمان اإلجتماعي / رشيدة بنسرغين.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (فاس : مطبعة فاس بريس) .- 1 مج.
(185 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (سلسلة محاضرات

جامعية)
إق 2016MO5194.- ردمك 978-9954-39-228-7

قانون الشغل - - المغرب

344.6401 2016-746
جرندي، محمد سعد

الدليل العملي لمدونة الشغل [نص مطبوع] : قراءة تحليلية
نقدية لمقتضيات المدونة مدعمة بأهم اجتهادات محكمة النقض.
الجزء األول، (من المادة 01 إلى 85 من المدونة) / محمد سعد
جرندي؛ تقديم مصطفى فارس.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الدار
البيضاء : مطبعة صناعة الكتاب) .- 1 مج. (535 ص.)؛ 24 سم

إق 2016MO1015.- ردمك 978-9954-37-381-1
مدونة الشغل - - المغرب

344.6401 2016-747
رضوان، أمينة

مدونة الشغل من خالل اإلجتهاد القضائي [نص مطبوع] :
(دراسة مقارنة) / أمينة رضوان؛ تقديم مصطفى فارس, محمد
منير تابت.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1

مج. (511 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO0035.- ردمك 978-9954-29-157-3

قانون الشغل - - المغرب

344.6401890269 2016-748
أطويف، محمد

/ مطبوع]  [نص  الشغل  نزاعات  لتسوية  البديلة  الطرق 
الرحمان، عبد  أسامة  الدكتور  تقديم  أطويف؛  محمد  الدكتور 
الدكتورة نورة غزالن.- الرباط : دار نشر المعرفة، 2016.- 1 مج.

(448 ص.)؛ 24 سم.- (أعمال جامعية)
إق 2016MO0241.- ردمك 978-9954-642-47-4

نزاعات العمل - - المغرب

344.64021 2016-749
بنحساين، محمد

التعويض عن حوادث الشغل [نص مطبوع] : دراسة ألحكام
القانون الجديد رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
/ محمد بنحساين.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : مطبعة طوب
بريس) .- 1 مج. (115 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.-

(سلسلة دراسات معمقة؛ 3)
إق 2015MO2805.- ردمك 978-9954-36-009-5

التعويضات - - حوادث الشغل - - المغرب

344.640462 2016-750
مياد، العربي محمد

تدبير النفايات على ضوء القانون المغربي والمقارن
[نص مطبوع] : حالة استيراد نفايات إيطاليا نموذجا / العربي محمد
مياد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : مطبعة المعارف الجديدة)
.- 1 مج. (262 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة

إعالم وتبصير المستهلك؛ 29)
إق 2016MO3850.- ردمك 978-9954-29-163-4

تدبير النفايات - - القانون المغربي

345.02 2016-751
التغدويني، محمد

محمد  / مطبوع]  [نص  الجنائي  النص  تحليل  دراسة في 
التغدويني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1

مج. (295 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO0826.- ردمك 978-9954-37-291-3

النص الجنائي - - دراسة تحليلية

345.6110285 2016-752
منتدى الزهراء للمرأة المغربية

: [نص مطبوع]  الحياة لألم والجنين  من أجل الحق في 
مذكرة حول اإلجهاض بالمغرب / منتدى الزهراء للمرأة المغربية.-
الرباط : منتدى الزهراء للمرأة المغربية، 2016.- 1 مج. (32

باأللوان؛ 21 سم ص.) : غالف مزيّن 
إق 2016MO0589.- ردمك 978-9954-37-157-2

اإلجهاض - - المغرب

345.64 2016-753
كرازي، عبد اللطيف
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الوجيز في القانون الجنائي الخاص المغربي [نص مطبوع]
: دراسة نظرية تطبيقية معززة باجتهادات قضائية / عبد اللطيف
كرازي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (247 ص.)؛ 22 سم

إق 2016MO1917.- ردمك 978-9954-9620-0-8
القانون الجنائي

345.64 2016-754
ورياشي، عبد الكافي

أبحاث في الفقه الجنائي [نص مطبوع] : مساهمة في إثراء
/ بالمغرب  الجنائية  المنظومة  مراجعة  حول  الوطني  النقاش 
: دار نشر الرباط  الكافي؛ تقديم محمد أحداف.-  ورياشي عبد 
(المعارف سم.-   24 ص.)؛   376) مج.   1  -.2016 المعرفة، 

(30 والقضائية؛  القانونية 
إق 2015MO3108.- ردمك 9789954642351

القانون الجنائي

345.6402 2016-755
أعمرة، المختار

الوجيز في القانون الجنائي العام [نص مطبوع] : وتطبيقاته
بقرارات محكمة النقض مع قراءة مقارنة لمشروع تعديل القانون
المختار اعمرة.- ط . 2.-  / الجزء األول  الجنائي لسنة 2016. 
[د.م.] : [منشورات إماليف]، 2016 (سال : مطبعة بني ازناسن) .-

1 مج. (214 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO0364.- ردمك 978-9954-9588-1-0

القانون الجنائي - - المغرب

345.6405 2016-756
الداودي، لطيفة

الوجيز في القانون الجنائي المغربي [نص مطبوع]. القسم
العام / لطيفة الداودي.- ط.4.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (مراكش :
المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (214 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
2007MO0059 إق

القانون الجنائي - - المغرب

345.6405 2016-757
عينوسي، عبد الجليل

دراسة في القانون الجنائي المغربي [نص مطبوع] : القسم
الجليل عبد   / للجريمة  العامة  األحكام  األول،  الجزء  العام. 
عينوسي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (108 ص.)؛ 21 سم

إق 2016MO4376.- ردمك 978-9954-686-06-5
القانون الجنائي - - المغرب

345.6405 2016-758
المنتقى من عمل محكمة النقض في المادة الجنائية
[نص مطبوع] : القانون الجنائي، المسطرة الجنائية، حوادث السير
/ تنسيق وتقعيد عبد الرزاق الجباري.- الرباط : منشورات مجلة
العلوم القانونية والقضائية، 2016 (مطبعة األمنية).- 1 مج. (208
ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة العمل الفقهي

والقضائي؛ 3)
إق 2016MO1703.- ردمك 978-9954-632-26-0

المسطرة الجنائية - - المغرب

345.6407 2016-759
التليدي، محمد

/ [نص مطبوع]  الجنائي الخاص  القانون  محاضرات في 
[د.ن.]،  : [د.م.]  العزوزي.-  اإلدريسي  هشام  التليدي,  محمد 

24 سم مج.(116 ص.)؛   1  -.2016
إق 2016MO2074.- ردمك 978-9954-37-789-5

القانون الجنائي - - المغرب

345.64077 2016-760

من الجنائي  القانون  لمسودة  نقدية  تحليلية  دراسة 
منظور النوع االجتماعي [نص مطبوع] / الجمعية الديمقراطية
لنساء المغرب.- [د.م.] : الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب،

2016.- 1 مج. (90 ص.)؛ 22 سم
إق 2016MO2560.- ردمك 978-9954-652-09-1

القانون الجنائي - - دراسة

345.640773 2016-761
الخضري، وائل كمال محمد

بدائل عقوبة اإلعدام في السياسة الجنائية المعاصرة
[نص مطبوع] / وائل كمال محمد الخضري؛ تقديم األستاذ محمد
بلمحجوب.- ط. 2.- الرباط : دار السالم، 2016.- 1 مج. (543

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2015MO3772.- ردمك 978-9954-22-233-1

عقوبة اإلعدام - - القانون الجنائي

346 2016-762
الزوجال، يوسف

تحسين مناخ األعمال بالمغرب [نص مطبوع] : دراسة قانونية
على ضوء المستجدات الدستورية / يوسف الزوجال.- الرباط : دار

السالم، 2016.- 1 مج. (132 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO0561.- ردمك 9789954222416

األعمال - - مقاوالت - - قانون

346.004 2016-763
المجلس الوطني لحقوق اإلنسان (الرباط)

وضعية المساواة والمناصفة في المغرب : صون غايات
الوطني المجلس   / مطبوع]  [نص  وإعمالها  الدستور  وأهداف 
اإلنسان، لحقوق  الوطني  المجلس   : الرباط  اإلنسان.-  لحقوق 

باأللوان؛ 24 سم مزيّن  : غالف  (85 ص.)  2016.- 1 مج. 
إق 2016MO1267.- ردمك 978-9954-606-34-6 

مساواة - - مناصفة

346.01564 2016-764
مدونة األسرة [نص مطبوع] : وفق آخر التعديالت مع نصوصها
التطبيقية.- الرباط : دار اإلنماء الثقافي، 2016.- 1 مج. (111

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17 سم.- (سلسلة المعرفة؛ 1)
إق 2016MO4351.- ردمك 978-9954-544-53-2

مدونة األسرة

346.016 2016-765
أوحيدة، جميلة

الوجيز في قانون األسرة [نص مطبوع]. الجزء األول، الزواج
وأثاره انحالل الزواج واثاره / جميلة أوحيدة.- [د.م.] : [د.ن.]،
2016 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (174 ص.)؛ 24 سم

إق 2016MO4724.- ردمك 978-9954-38-947-8
الزواج - - قوانين وتشريعات

346.016 2016-766
الفاخوري، إدريس

قانون األسرة المغربي [نص مطبوع]. الجزء األول، أحكام
الزواج / إدريس الفاخوري.- الرباط : دار نشر المعرفة، 2016.- 1
مج. (431 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة المعارف القانونية والقضائية؛

(37
إق 2016MO0405.- ردمك 978-9954-642-50-4

الزواج - - قوانين وتشريعات

346.02 2016-767
بن حفو، حليمة

الوجيز في المسؤولية المدنية [نص مطبوع] : دراسة نظرية
: [د.م.]  بن حفو.-  / حليمة  باجتهادات قضائية  تطبيقية معززة 
[د.ن.]، 2016 (أكادير : قرطبة) .- 1 مج. (236 ص.)؛ 21 سم

إق 2016MO4118.- ردمك 9789954365137
المسؤولية المدنية - - قانون
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346.03 2016-768
أيت بلحاج، عبد العالي

دعوى رفع مضار الجوار غير المألوفة [نص مطبوع] : في
ضوء :مدونة الحقوق العينية والعمل القضائي / عبد العالي أيت
بلحاج، ياسين نادم.- الدار البيضاء : دار اآلفاق المغربية، 2016.-

1 مج. (175 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO0319.- ردمك 9789954291481

مضار الجوار - - قانون

346.04 2016-769
توفيق، عبد العزيز (1937-....)

قضاء محكمة النقض في القسمة [نص مطبوع] : من سنة
العزيز عبد   / القرارات  بعض  على  معلق   : إلى 2015   1960
توفيق.- [د.م.] : عبد العزيز توفيق، 2016.- 1 مج. (494 ص.)؛

24 سم.- ( المكتبة القانونية؛ 27)
إق 2016MO1344.- ردمك 9789954375174

محكمة النقض - - القسمة

346.043 2016-770
أجعون، أحمد

والمحاكم العادية  المحاكم  بين  العقارية  المنازعات 
األمان، دار   : الرباط  أجعون.-  أحمد   / اإلدارية [نص مطبوع] 

(398 ص.)؛ 24 سم 2016.- 1 مج. 
إق 2015MO2074.- ردمك 978-9954-368-31-6

المنازعات العقارية

346.0432 2016-771
أدخول، سليمان

نظام في  العدلية  الوثائق  لمركز  العملي  الشرح 
السجالت العقارية [نص مطبوع] : دراسة على ضوء التوثيق
العدلي والتشريع العقاري بالمغرب / سليمان أدخول.- الرباط :

دار السالم، 2016.- 1 مج. (473 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO2218.- ردمك 9789954222539

الوثائق العدلية - - السجالت العقارية

346.045 2016-772
التقرير السنوي األول للمرصد الحضري لسال الكبرى
2015-2016 [نص مطبوع] / اشراف محمد بهضوض.- سال :
سال المستقبل، 2016.- 1 مج. (68 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2016MO5249.- ردمك 978-9954-9182-6-5 

سال

346.04675 2016-773
العمراني، صالح

الملك الغابوي بين النص القانوني واإلكراهات الواقعية
الغابوي الملك  [نص مطبوع] : دراسة نظرية وميدانية لوضعية 
وإشكاالته العملية معززة بإححصائيات رسمية وأحكام وقرارات
(مطبعة  2016 [د.ن.]،   : [د.م.]  العمراني.-  صالح   / قضائية 

سم  d  24 (277 ص.)  مج.   1 األمنية).- 
إق 2016MO1705.- ردمك 978-9954-632-28-4

الملك الغابوي - - النظام القانوني

346.05 2016-774
قضايا األحوال الشخصية والميراث [نص مطبوع] : الدالالت
الوطنية واألبعاد الدولية / تقديم الحسين بلحساني.- الرباط : دار
نشر المعرفة، 2016.- 1 مج. (304 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة

المعارف القانونية والقضائية)
إق 2015MO3603.- ردمك 978-9954-642-39-9

األحوال الشخصية - - قوانين وتشريعات

346.06 2016-775

مركز  : [د.م.]  مطبوع].-  [نص  التجارية  الشركات  قانون 
2016 القانونية،  للدراسات  األوسط  والشرق  إفريقيا  شمال 
(الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (198 ص.)؛ 21 سم.-

(مجموعة قانون األعمال والمقاوالت؛ 4)
إق 2016MO1272.- ردمك 9789954937488

الشركات التجارية - - قانون

346.064022 2016-776
الشرقاوي، عبد الرحمان

القانون المدني [نص مطبوع] : دراسة حديثة للنظرية العامة
لاللتزام على ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون االقتصادي.
الكتاب الثاني، أحكام االلتزام / عبد الرحمان الشرقاوي.- [د.م.] :
.- 1 مج. الجديدة)  المعارف  : مطبعة  (الرباط  [د.ن.]، 2016 

(368 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO2275.- ردمك 978-9954-9249-1-4

القانون المدني

346.066 2016-777
السلماني، عبد الرحيم

الوجيز في قانون الشركات التجارية [نص مطبوع] / عبد
: طوب (الرباط   2016 [د.ن.]،   : [د.م.]  السلماني.-  الرحيم 
باأللوان؛ 24 سم مزيّن  : غالف  .- 1 مج. (565 ص.)  بريس) 

إق 2016MO1594.- ردمك 9789954376201
الشركات التجارية - - قانون

346.07 2016-778
 أبوياسين، إسماعيل

المبادئ األساسية للقانون التجاري [نص مطبوع] : األعمال
التجارية، التاجر، األصل التجاري / إسماعيل أبوياسين، أيوب عبد
: [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (204 ص.) : غالف الرزاق.- [د.م.] 

باأللوان؛ 24 سم مزيّن 
إق 2016MO1400.- ردمك 9789954375327

القانون التجاري

346.07 2016-779
أطويف، محمد

الوجيز في شرح القانون التجاري [نص مطبوع] / محمد
أطويف؛ تقديم عبد الرحيم بن بوعيدة.- أكادير : مكتبة القدس،
2016 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (255 ص.)؛ 24 سم

إق 2016MO2128.- ردمك 9789954378052
القانون التجاري

346.07 2016-780
بنخير، لطيفة

: مطبوع]  [نص  التجاري  القانون  في  أساسية  مبادئ 
األعمال التجارية، التاجر، األصل التجاري / لطيفة بنخير.- [د.م.] :

[د.ن.]، 2016 (سال : دعاية) .- 1 مج. (292 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO1350.- ردمك 9789954375204

القانون التجاري

346.07 2016-781
لعرج، نور الدين

مساطر صعوبات المقاولة [نص مطبوع] / نور الدين لعرج.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (250

ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO2264.- ردمك 9789954661789

المقاولة - - قانون

346.082 2016-782
صقر، رواد ميلود (1985-....)

اإللكترونية الدفع  أنظمة  لحماية  القانونية  الضوابط 
جنائيا وأمنيا [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / رواد ميلود صقر.-
الرباط : مكتبة دار السالم، 2016.- 1 مج. (441 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO2278.- ردمك 978-9954-22-254-6
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الدفع اإللكتروني - - قوانين وتشريعات

346.086 2016-783
بلوش، الحسين

شرح مدونة التأمينات [نص مطبوع]. 1، عقد التأمين / الحسين
بلوش.- أكادير : دار العرفان، 2016 (أكادير : قرطبة) .- 1 مج.

(277 ص.)؛ 25 سم
إق 2016MO1163.- ردمك 9789954960813

التأمينات - - قانون

346.64 2016-784
الخمليشي، أحمد (1935-....)

إلى مدونة األسرة [نص من مدونة األحوال الشخصية 
مطبوع] : الجزء الثاني :الطالق / أحمد الخمليشي.- الرباط : دار

نشر المعرفة، 2016.- 1 مج. (360 ص.)؛ 24 سم
إق 2015MO3107.- ردمك 978-9954-642-34-4

األحوال الشخصية - - مدونة

346.64 2016-785
الشافعي، محمد (1955-....)

عقود التبرع [نص مطبوع]. 3 : بعد الوفاة، الصدقة / محمد
الشافعي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (مراكش : المطبعة والوراقة
البحوث (سلسلة  سم.-   24 ص.)؛   206) مج.   1  -. الوطنية) 

(28 القانونية؛ 
إق 2016MO1352.- ردمك 9789954375228

عقود - - التبرعات

346.64 2016-786
الشنيوي، نورة غزالن

العقود الخاصة المدنية والتجارية مع آخر المستجدات
[نص مطبوع] : دراسة من صميم قانون االلتزامات والعقود، مدونة
التجارة والقانون البنكي، قوانين أخرى ومشاريع قوانين / نورة
غزالن الشنيوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (573 ص.)؛ 24

سم
إق 2015MO3850.- ردمك 9789954364802

القانون التجاري

346.64 2016-787
معالل، فؤاد

شرح القانون التجاري الجديد [نص مطبوع] / فؤاد معالل.-
ط. 5 مزيدة ومحينة.- الدار البيضاء : دار اآلفاق المغربية للنشر
والتوزيع، 2016 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 2 مج.

(343، 295 ص.)؛ 24 سم
ببليوغرافيا ج1: ص. 331-332.- ببليوغرافيا ج2: ص. 283-285 .- إق

2016MO1406.- ردمك 978-9954-29-151-1
القانون التجاري - - المغرب

346.640134 2016-788
الموازي المغربية  الحكومية  غير  المنظمات  تقرير 
للتقرير الدوري الرابع للحكومة المغربية بشأن تفعيل
العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية [نص مطبوع] : للفترة الممتدة بين 2012-2006 /
تنسيق الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب.- الرباط : الجمعية
الديمقراطية لنساء المغرب، 2016 (مطبعة المعارف الجديدة).-

1 مج. (104 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2016MO2669.- ردمك 978-9954-652-10-7

حقوق النساء - - المغرب - - تقرير

346.640135 2016-789
رضوان، أمينة

تشغيل القاصرين في مدونة الشغل الواقع واآلفاق [نص
مطبوع] / أمينة رضوان؛ تقديم طه علي لهباهبه؛ المراجعة اللغوية
[د.ن.]، 2016  : [د.م.]  ومنقحة.-  مزيدة   2  . أمين.- ط  أنس 

(156 ص.)؛ 24 سم مج.   1  -. األمنية)  : مطبعة  (الرباط 
إق 2016MO4786.- ردمك 978-9954-38-983-6

األجراء القاصرين - - مدونة الشغل - - المغرب

346.64015 2016-790
األخريسي، سعاد

المغربية في التحوالت اإلجتماعية والقانونية لألسرة 
نتائج : مع  ظل مستجدات "مدونة األسرة" [نص مطبوع] 
إحصاء 2014 / سعاد األخريسي.- ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016

(الرباط : مكتبة دار السالم) .- 1 مج. (279 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO4025.- ردمك 9789954222607

قانون العائلة - - المغرب

346.64015 2016-791
المسؤل، الحسن

إسهام المؤسسة التعليمية في تفعيل مضامين مدونة
[د.ن.]،  : [د.م.]  المسؤل.-  الحسن   / مطبوع]  [نص  األسرة 
2016 (فاس : مطبعة آنفو برانت) .- 1 مج. (63 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO0677.- ردمك 978-9954-37-197-8

مدونة األسرة - - المغرب

346.64015 2016-792
واألسرة والمرأة  التضامن  وزارة  المغربية.  المملكة 

اإلجتماعية والتنمية 
10 سنوات على تطبيق مدونة األسرة [نص مطبوع] : أي
تغيرات في تمثالت ومواقف وممارسات المواطنين والمواطنات ؟
: دراسة ميدانية : تقرير 2016 / وزارة التضامن والمرأة واألسرة
والتنمية اإلجتماعية.- الرباط : وزارة التضامن والمرأة واألسرة
والتنمية اإلجتماعية، 2016 (مطبعة أز إدسيون).- 1 مج. (445

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO4347.- ردمك 978-9954-9643-8-5

مدونة األسرة

346.64015 2016-793
بنمومن، خالد

المسؤولية المدنية في قضايا األسرة [نص مطبوع] / خالد
بنمومن؛ تقديم سعيد ادغيمر.- الرباط : دار نشر المعرفة، 2016.-
باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة : غالف مزيّن  1 مج. (398 ص.) 

أعمال جامعية)
ردمك  -.2015MO1686 إق   -.  392-[357] ص.   : بيبليوغرافيا 

9789954642290
قضايا األسرة - - المغرب

346.64015 2016-794
الوساطة األسرية ودورها في اإلستقرار األسري [نص
مطبوع] : أشغال المؤتمر الدولي : 7-8 دجنبر 2015 / وزارة
التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية.- الرباط : وزارة
التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية، 2016.- 1 مج.

(268 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO3831.- ردمك 978-9954-9638-8-3

الوساطة األسرية

346.64018 2016-795
حفيظ، مليكة

النيابة ونظام  األهلية  قواعد  بين  المحجور  حماية 
: دراسة الشرعية في ضوء مدونة األسرة [نص مطبوع] 
مقارنة / مليكة حفيظ.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (471

ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO4373.- ردمك 978-9954-38-753-5

التسيير المالي

346.6402 2016-796
الجباري، أحمد

: مطبوع]  [نص  لإللتزامات  العامة  النظرية  دروس في 
أخوين، سليكي   : طنجة  الجباري.-  أحمد   / القانوني  التصرف 

سم  24 (177 ص.)؛  مج.   1  -.2016
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إق 2016MO0969.- ردمك 978-9954-661-36-9
قانون اإللتزامات والعقود - - المغرب

346.6402 2016-797
الصافي، أنس

: متضمنة قوانين الكراء المدني والتجاري [نص مطبوع] 
القانون الجديد رقم 16.49 وفق اخر التعديالت / أنس الصافي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج.

(129 ص.)؛ 20 سم
إق 2016MO4125.- ردمك 978-9954-38-630-9

القانون المدني - - المغرب

346.6402 2016-798
العيوني، عبد الكريم

ضوء في  مقارنة  دراسة   : مطبوع]  [نص  اإللتزام  انتقال 
التطبيقات المعاصرة / عبد الكريم العيوني.- الرباط : دار نشر
المعرفة، 2016 (مطبعة المعارف الجديدة).- 1 مج. (429 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة أعمال جامعية)
إق 2016MO0971.- ردمك 978-9954-642-55-9

اإللتزام - - القانون المغربي

346.6402 2016-799
النحلي، نادية (1969-....)

العقود المسماة في قانون اإللتزامات والعقود المغربي
[نص مطبوع] : عقد البيع وعقد الكراء / نادية النحلي.- الرباط :
[د.ن.]، 2016.- 1 مج. (126 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
ببليوغرافيا : ص. 117-118 .- إق 2016MO2511.- ردمك -978-9954

37-968-4
قانون اإللتزامات والعقود - - المغرب

346.6402 2016-800
بن حفو، حليمة بنت المحجوب

[نص والعقود  لإللتزامات  العامة  النظرية  في  الوجيز 
مطبوع] / حليمة بنت المحجوب بن حفو.- أكادير : دار العرفان،
مزيّن غالف   : ص.)   219) مج.   1 قرطبة).-  (مطبعة   2016

سم  21 باأللوان؛ 
إق 2016MO1919.- ردمك 978-9954-9620-2-2

قانون اإللتزامات والعقود - - المغرب

346.6402 2016-801
حتيتي، مصطفى

: مطبوع]  [نص  لإللتزامات  العامة  النظرية  الوجيز في 
(المصادر اإلرادية) / مصطفى حتيتي.- ط . 3.- طنجة : منشورات
سليكي أخوين، 2016.- 1 مج. (148 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2016MO1901.- ردمك 978-9954-661-69-7

قانون اإللتزامات والعقود - - المغرب

346.6402 2016-802
التعديالت اخر  وفق   : مطبوع]  [نص  الجديد  الكراء  قانون 
المحالت بكراء  المتعلق  القانون رقم 49.16  بموجب  المدخلة 
المخصصة لالستعمال للتجاري أو الصناعي أو الحرفي مع النصوص
المدني بالكراء  المتعلقة  النقض  محكمة  وقرارات  التطبيقية 
والتجاري.- الرباط : دار اإلنماء الثقافي، 2016.- 1 مج. (162

ص.)؛ 22 سم.- (سلسلة المعرفة القانونية للجميع؛ 142)
إق 2016MO4352.- ردمك 978-9954-544-54-9

القانون المدني - - المغرب

346.64022 2016-803
أزهري، محمد

التعاقد من الباطن في القانون المدني المغربي [نص
أحمد تقديم  أزهري؛  محمد   / االلتزامات  مصادر   : مطبوع] 
ادريوش.- الرباط؛ دار نشر المعرفة، 2016.- 1 مج. (441 ص.)؛

24 سم.- (سلسلة أعمال جامعية)

إق 2015MO1687.- ردمك 978-9954-642-30-6
القانون المدني - - المغرب

346.64022 2016-804
القانونية العلوم  كلية  الخامس.  محمد  جامعة 
واالقتصادية واالجتماعية السويسي. فريق البحث في
تحديث القانون والعدالة. أعمال الندوة العلمية الدولية

(الرباط) (2؛ 8-9 ماي 2013؛ الرباط)
التحوالت االقتصادية وانعكاساتها على ظهير االتزامات
والعقود المغربي [نص مطبوع] : أعمال الندوة العلمية الدولية
الثانية ... يومي 8 و 9 ماي 2013 ... بمناسبة الذكرى المئوية
البحث في فريق  نظمها   / المغربي  والعقود  االلتزامات  لظهير 
واالقتصادية القانونية  العلوم  بكلية  والعدالة  القانون  تحديث 
أحمد االستاذ  اشراف  تحت  الرباط؛  السويسي  واالجتماعية, 
الحجامي؛ االعداد للنشر محمد الهادي المكنوزي؛ االستاذ جمال
Les  changements  économiques  et  leurs  = اربيعي 
impacts sur le dahir des obligations et des contrats :
actes du 2ème colloque international ... le 8 et 9 mai
2013  ...  à  l'occasion  du  centenaire  du  D.O.C.  /
organisé  par  l 'équipe  de  recherche  sur  la
modernisation du droit et de la justice à la FSJES-
sous  la  direction  de  Pr.  Ahmed El Souissi-Rabat؛ 
Hajjami.- الرياط : مطابع الرباط نت، 2016.- 1 مج. (95-233

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2016MO4050.- ردمك 978-9954-567-69-2

قانون اإللتزامات والعقود - - المغرب

346.640230269 2016-805
La = [نص مطبوع] اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية
/ commission nationale de la commande publique
[إعداد األمانة العامة للحكومة].- الرباط : األمانة العامة للحكومة،
الرسمية، 2016.- 1 مج. (23-21 ص.)؛ 21 المطبعة  مديرية 

المغربية؛ 43، 4282-2550) القانونية  (الوثائق  سم.- 
إق 2017MO2243.- ردمك 978-9954-720-30-1

القوانين التنظيمية

346.6404 2016-806
الصافي، يحيى

قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية [نص مطبوع] :
بتعهد المتعلقة  التطبيقية  بالنصوص  التعديالت مرفقا  اخر  وفق 
البنايات وتخصيص مساكن للبوابين في البنايات المعدة للسكنى /
يحيي الصافي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (مطابع الرباط نت).- 1

مج. (80 ص.)؛ 21 سم.- (المرشد القانوني)
إق 2016MO5242.- ردمك 978-9954-39-255-3

العقارات - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.64043 2016-807
أزواغ، سارة

رفع الحجز التنفيذي على العقار على ضوء المستجدات
التشريعية واإلجتهاد القضائي [نص مطبوع] / سارة أزواغ؛
تقديم سعيد الروبيو.- الرباط : منشورات مجلة العلوم القانونية،
2016 (مطبعة األمنية).- 1 مج. (93 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم.- (سلسلة البحث األكاديمي؛ 11)
إق 2015MO3470.- ردمك 978-9954-36-304-1

الحجز العقاري - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.64043 2016-808
المرضي، مصطفى

اإلنذار العقاري بين التشريع العقاري والعمل القضائي
الدار مباركة.-  دنيا  تقديم  المرضي؛  / مصطفى  [نص مطبوع] 
البيضاء : دار اآلفاق المغربية، 2016 (الرباط : مطبعة األمنية) .-

1 مج. (445 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2015MO1175.- ردمك 978-9954-29-141-2

اإلنذار العقاري - - قوانين وتشريعات - - المغرب
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346.64043 2016-809
بلهوان، مريم

العقار [نص المقاولة على مركز  تأثير نظام صعوبات 
مطبوع] / مريم بلهوان.- الرباط : منشورات دار السالم، 2016.-

1 مج. (120 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO0867.- ردمك 978-9954-22-244-7

عقار المقاولة - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.64043 2016-810
مبروك، عمر (1972-....)

المنافسة في السوق العقارية بالمغرب [نص مطبوع] /
مبروك عمر.- الرباط : منشورات المعهد الوطني للتهيئة والتعمير،

2016.- 1 مج. (367 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO1165.- ردمك 978-9954-37-439-9

المنافسة العقارية - - المغرب

346.64043 2016-811
مختري، يوسف

حماية الحقوق الواردة على العقار في طور التحفيظ
[نص مطبوع] / يوسف مختري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط :
سم.-  24 ص.)؛   517) مج.   1  -. الجديدة)  المعارف  مطبعة 

جامعية) أعمال  (سلسلة 
إق 2016MO0316.- ردمك 978-9954-543-25-2

القانون العقاري - - المغرب

346.64043 2016-812
مياد، العربي محمد

تأمالت في مدونة الحقوق العينية [نص مطبوع] : (دراسة
مقارنة بالتشريعات العربية, معززة بأهم قرارات محكمة النقض) :
الشفعة, الهبة والصدقة, العمرى. الجزء الثاني / العربي محمد
مياد.- الدار البيضاء : دار اآلفاق المغربية، 2016 (الرباط : مطبعة
األمنية) .- 1 مج. (183 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.-

(سلسلة إعالم وتبصير المستهلك، 2028-7097؛ 25)
إق 2015MO3436.- ردمك 978-9954-29-145-0

الهبة والصدقة - - القانون العقاري - - المغرب

346.640430269 2016-813
السلمي، محمد ابن الحاج

مسطرة نزع الملكية من اجل المنفعة العامة و االحتالل
الموقت في القانون المغربي [نص مطبوع] / محمد ابن
الحاج السلمي.- الرباط : دار القلم للطباعة و النشر و التوزيع،

2016.- 1 مج. (237 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2015MO4180.- ردمك 978-9954-23-985-8

نزع الملكية - - القانون المغربي

346.640430269 2016-814
المسواكي، عبد الغفور

الغفور عبد   / مطبوع]  [نص  العقارية  القضائية  القسمة 
المسواكي؛ تقديم الدكتور العربي محمد مياد.- الرباط : منشورات
مجلة العلوم القانونية، 2016 (مطبعة األمنية).- 1 مج. (118 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة البحث األكاديمي؛ 16)
إق 2016MO2339.- ردمك 978-9954-37-891-5

القانون العقاري - - القسمة القضائية - - الملكية المشتركة - - المنازعات
العقارية - - المغرب

346.640432 2016-815
أبريكي، نجاة

نجاة  / [نص مطبوع]  العمراني  للمجال  الجنائية  الحماية 
أبريكي.- الرباط : مكتبة دار السالم، 2016.- 1 مج. (92 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2016MO2434.- ردمك 978-9954-22-256-0

قوانين التعمير - - المغرب

346.640432 2016-816
بلحاج الفحصي، محمد (1983-....)

التنظيم بين  بالمغرب  الساللية  الجماعات  أراضي 
القانوني وإشكاالت الواقع [نص مطبوع] : دراسة على ضوء
القانون والفقه والقضاء / محمد بلحاج الفحصي؛ تقديم عبد السالم
مسار.- الرباط : دار السالم للطباعة و النشر والتوزيع، 2016.- 1

مج. (471 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
بيبليوغرافيا : ص. 444-462.- التأصيل التاريخي والقانوني، أحقية المرأة
الساللية في االستفادة، أهمية األراضي الساللية في تشجيع االستثمار،
إق  -. وحلول  مقترحات  الساللية،  األراضي  في  االستثمار  إشكاالت 

978-9954-22-235-5 ردمك   -.2015MO3858
الجماعات الساللية - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.640432 2016-817
زروق، عبد الحكيم

منازعات الشهادة اإلدارية الخاصة بالعقار غير المحفظ
[نص مطبوع] : المسلمة من طرف السلطة المحلية والمنصوص
عليها في المادة 18 من المرسوم رقم 2.08.378 الصادر في 28
أكتوبر 2008 بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة
البيضاء : دار اآلفاق للنشر الدار  العدالة / عبد الحكيم زروق.- 
والتوزيع، 2016 (المطبعة والوراقة الوطنية).- 1 مج. (254 ص.)
القانونية الشؤون  (سلسلة  24 سم.-  باأللوان؛  مزيّن  غالف   :

(5 والمنازعات؛ 
إق 2016MO1489.- ردمك 978-9954-37-570-9

العقار غير المحفظ - - القانون المغربي

346.640432 2016-818
فتوخ، حسن

الوسيط في شرح القانون المغربي [نص مطبوع] / حسن
: [حسن فتوخ]، 2016 [د.م.]  تقديم مصطفى فارس.-  فتوخ؛ 
: غالف .- 2 مج. (272, 270 ص.)  األمنية)  : مطبعة  (الرباط 

باأللوان؛ 24 سم مزيّن 
إق 2016MO1517إق 2016MO1518.- ردمك -978-9954-29-154

2.- ردمك 978-9954-29-155-9
التحفيظ العقاري - - المغرب

346.640432 2016-819
قيشوح، يسير

المقتضيات الزجرية في ظهير التحفيظ العقاري [نص
مطبوع] / يسير قيشوح؛ تقديم دنيا مباركة.- الرباط : منشورات
مجلة الحقوق، 2016 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1
(سلسلة سم.-   24 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : ص.)   108) مج. 

(5 قضائية؛  دراسات 
إق 2016MO0797.- ردمك 978-9954-37-269-2

المقتضيات الجنائية - - ظهير التحفيظ العقاري - - المغرب

346.640432 2016-820
كموني، جواد

البسيط في التحفيظ العقاري بالمغرب [نص مطبوع] : بين
النص القانوني والواقع العملي / جواد كموني.- سطات : مكتبة
الرشاد، 2016 (مطبعة سافي غراف).- 1 مج. (129 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO0465.- ردمك 978-9954-37-089-6

التحفيظ العقاري - - المغرب

346.640432 2016-821
مياد، العربي محمد

الموجز في العقود المدنية األكثر تداوال [نص مطبوع] : بيع
العقار في طور اإلنجاز، اإليجار المفضي إلى تملك العقار، الوكالة
الرباط : مطبعة العربي محمد مياد.-   / المغرب  المبرمة خارج 
األمنية، 2016.- 1 مج. (181 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم.- (سلسلة إعالم وتبصير المستهلك، 2028-7097؛ 26)
إق 2016MO1563.- ردمك 978-9954-29-158-0

القانون العقاري - - المغرب

346.640434 2016-822
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البونعماني، عبد الكبير
الكبير عبد   / [نص مطبوع]  بالمغرب  الكراء  تنظيم قطاع 
البونعماني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (18 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 30 سم
إق 2016MO2338.- ردمك 978-9954-37-890-8

قطاع الكراء - - المغرب

346.640434 2016-823
التشريعية النصوص  مختلف   : مطبوع]  [نص  الكراء  مدونة 
التجاري بالكراء السكني والمهني والكراء  المتعلقة  والتنظيمية 
زكرياء وتنسيق  جمع   / الخاصة  لألنظمة  الخاضعة  واألكرية 
العماري.- الرباط : مجلة القضاء المدني، 2016 (مطبعة المعارف
الجديدة).- 1 مج. (261 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم.-

(سلسلة نصوص ووثائق قانونية؛ 17)
إق 2016MO2135.- ردمك 978-9954-543-29-0

مدونة الكراء - - المغرب

346.6404344 2016-824
49.16 رقم  الجديد  القانون   : مطبوع]  [نص  الكراء  مدونة 
المتعلق بكراء العقارات أو المحالت المخصصة لالستعمال التجاري
والشرق إفريقيا  مركز شمال  إعداد  الحرفي؛  أو  الصناعي  أو 
األوسط للدراسات القانونية.- ط.2.- الرباط : مركز شمال إفريقيا
والشرق األوسط للدراسات القانونية، 2016 (الرباط : الرباط

نت) .- 1 مج. (60 ص.)؛ 20 سم
إق 2016MO3764.- ردمك 9789954937495

الكراء - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.640438 2016-825
أيت منصور، عبد الله

التقييد اإلحتياطي في التشريع المغربي [نص مطبوع] :
مقتضياته القانونية وإشكاالته العلمية / عبد الله أيت منصور؛ تقديم
للنشر المغربية  االفاق  دار   : الدارالبيضاء  العربي محمد مياد.- 

والتوزيع، 2016.- 1 مج. (214 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO1337.- ردمك 978-9954-29-149-8

القانون العقاري

346.640438 2016-826
بلمكي، حميد

[نص اإلحتياطي  التقييد  المحكمة في  رئيس  سلطات 
االحتياطي التقييد  إلشكاالت  وعملية  علمية  دراسة   : مطبوع] 
معززة ب 230 أمر أو قرار صادرة عن مختلف محاكم المملكة /
حميد بلمكي؛ تقديم عمر ازوكار.- سطات؛ مكتبة الرشاد، 2016
: غالف مزيّن .- 1 مج. (216 ص.)  األمنية)  : مطبعة  (الرباط 

باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO1111.- ردمك 978-9954-37-413-9

التقييد االحتياطي - - القانون العقاري - - المغرب

346.6404380269 2016-827
البجدايني، حسام الدين

دور النيابة العامة في نزاعات التحفيظ العقاري [نص
مطبوع] : دراسة تأصيلية وتحليلية مع رصد للتطبيقات القضائية
في الموضوع / حسام الدين البجدايني؛ تقديم إدريس الفاخوري,
عبد الكافي ورياشي.- الرباط : دار نشر المعرفة، 2016.- 1 مج.

(152 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO0338.- ردمك 978-9954-642-49-8

التحفيظ العقاري

346.64044 2016-828
مدونة األوقاف والنصوص التشريعية المتعلقة بالوقف
مدونة لتطبيق  الصادرة  النصوص  مختلف  مع   : مطبوع]  [نص 
األوقاف / جمع وتنسيق زكرياء العماري.- ط. 3 مزيدة ومنقحة.-
المعارف (مطبعة   2016 المدني،  القضاء  مجلة   : الرباط 
الجديدة).- 1 مج. (391 ص.)؛ 20 سم.- (سلسلة نصوص ووثائق

قانونية؛ 14)

إق 2016MO2004.- ردمك 978-9954-543-28-3
الوقف - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.64045 2016-829
المغرب. وزارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير

واإلسكان
مرسوم رقم 424-13-2 صادر في 13 من رجب 1434
هـ. 24 ماي 2013 م بالموافقة على ضابط البناء العام
المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة
بالتعمير المتعلقة  التشريعية  النصوص  بموجب 
وتقسيم السكنية  والمجموعات  العقارية  والتجزئات 
: [نص مطبوع]  لتطبيقها  الصادرة  العقارات والنصوص 
ملحقات / وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني.- الرباط : وزارة
التعمير وإعداد التراب الوطني، مديرية الشؤون القانونية، 2016.-

1 مج. (59-82 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO1970.- ردمك 978-9954-567-47-0

القانون العقاري

346.64048 2016-830
زلماط، فؤاد

محاضرات في مادة الملكية الفكرية [نص مطبوع]. الجزء
األول / زلماط فؤاد.- [د.م.]؛ مطبعة سجلماسة : [د.ن.]، 2016

(مكناس.- 1 مج. (85 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO1637.- ردمك 978-9954-37-640-9

الملكية الفكرية - - الحماية القانونية - - المغرب

346.640482 2016-831
العيدوني، وداد

حق المؤلف في القانون المغربي والمقارن [نص مطبوع]
/ وداد العيدوني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (طنجة : سليكي أخوين)

.- 1 مج. (256 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO4984.- ردمك 978-9954-667-25-5

حقوق المؤلف - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.6406 2016-832
[نص الجمعيات  تأسيس  قانون  تعديل  بشأن  مذكرتنا 
مطبوع] / مؤسسة بسمة للتنمية اإلجتماعية.- الرباط : مؤسسة
بسمة للتنمية اإلجتماعية، 2016 (طوب بريس).- 1 مج. (71 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO4791.- ردمك 978-9954-38-986-7

قانون الجمعيات - - المغرب

346.64065 2016-833
الفقيهي، نور الدين

األحكام العامة للشركات التجارية [نص مطبوع] / نور الدين
الفقيهي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : طوب بريس) .- 1

مج. (219 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO1971.- ردمك 978-9954-594-77-3
الشركات التجارية - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.64066 2016-834
بوزمان، المصطفى

حماية المصلحة اإلجتماعية في شركات المساهمة [نص
مطبوع] / المصطفى بوزمان.- الرباط : دار نشر المعرفة، 2016
المعارف الجديدة).- 1 مج. (438 ص.) : غالف مزيّن (مطبعة 

باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة أعمال جامعية)
إق 2016MO0432.- ردمك 978-9954-642-52-8

قانون الشركات - - المغرب

346.6407 2016-835
اليوموري، فريدة

األعمال  : مطبوع]  [نص  الجديد  التجاري  القانون  شرح 
التجارية والتاجر. الجزء األول / فريدة اليوموري.- ط. 2.- الرباط :

[إماليف]، 2016.- 1 مج. (200 ص.)؛ 24 سم
إق 2015MO3515.- ردمك 978-9954-9297-5-9
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القانون التجاري - - المغرب

346.6407 2016-836
بنسرغين، رشيدة

التجارية، األعمال   : التجاري [نص مطبوع]  القانون  مبادئ 
بنسرغين.- / رشيدة  التجارية  االوراق  التجاري،  األصل  التاجر، 
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (فاس : مطبعة فاس بريس) .- 1 مج.

(203 ص.)؛ 22 سم
إق 2016MO1121.- ردمك 978-9954-37-419-1

القانون التجاري - - المغرب

346.6407 2016-837
بونجة، مصطفى

الكراء التجاري بين ظهير 1955 والقانون رقم 49.16
[نص مطبوع] / مصطفى بونجة؛ تقديم أحمد الطاهري.- [د.م.] :

[مصطفى بونجة]، 2016.- 1 مج. (307 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO4042.- ردمك 978-9954-38-580-7

الكراء - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.6407 2016-838
زروق، عبد الحكيم

عبر القانونية  للمعطيات  اإللكتروني  التبادل  تنظيم 
اإلنترنت [نص مطبوع] / عبد الحكيم زروق.- الرباط : دار األمان،
مزيّن غالف   : (532 ص.)  مج.   1 الكرامة).-  (مطبعة   2016
باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة الشؤون القانونية والمنازعات؛ 7)

إق 2016MO4818.- ردمك 978-9954-9200-5-3
التبادل اإللكتروني - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.6407 2016-839
فالي، عالل (1975-....)

المقتضيات األول،  الجزء  التجارية [نص مطبوع].  الشركات 
العامة / عالل فالي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (مطبعة المعارف

الجديدة).- 1 مج. (664 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO0352.- ردمك 978-9954-37-023-0

الشركات - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.6407 2016-840
منازعات األعمال بين القانون والممارسة [نص مطبوع] /
المغربية المجلة  : منشورات  الرباط  السكتاني.-  إشراف عمر 
مطبعة  : (الرباط   2016 القانونية،  واإلستشارات  للدراسات 
األمنية) .- 1 مج. (270 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.-

(سلسلة األعداد الخاصة؛ 2)
إق 2016MO3847.- ردمك 978-9954-632-32-1

قانون األعمال - - المغرب

346.64072 2016-841
الخلدي، نزهة

الوجيز في العقود المسماة [نص مطبوع] : عقد البيع، عقد
والقوانين المغربي  والعقود  اإللتزامات  لقانون  وفقا   : الكراء 
المقارنة / نزهة الخلدي.- ط . 2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (تطوان
: مطبعة تطوان) .- 1 مج. (282 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2015MO3437.- ردمك 978-9954-36-294-5

عقود البيع - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.64072 2016-842
اليوموري، فريدة

الجزء البيع].  : [عقد  موجز العقود المسماة [نص مطبوع] 
األول / الدكتورة فريدة اليوموري.- ط . 2.- الرباط : [إماليف]،
2016 (سال : مطبعة بني يزناسن) .- 1 مج. (158 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2015MO3720.- ردمك 978-9954-9297-7-3

قانون اإللتزامات والعقود - - المغرب

347 2016-843

السوداني، أحمد
دور المحكمة الدستورية اإلسبانية في حماية التشريع
والحقوق والحريات األساسية [نص مطبوع] / إعداد أحمد
السوداني؛ المراجعة والتقديم محمد أشركي.- ط.2.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (الرباط : مطبعة األمنية للطباعة والنشر) .- 1

مج.(112 ص.)؛ 22 سم
إق 2016MO4162.- ردمك 978-9954-38-643-9

المحاكم الدستورية

347 2016-844
المملكة المغربية. البرلمان. مجلس النواب

رقم التنظميمين  القانونين  مشروعي  مناقشة   /
بالمجلس األعلى للسلطة القضائية المتعلق   100.13
ورقم 106.13 المتعلق بالنظام األساسي للقضاة [نص
النواب.- البرلمان، مجلس   / النواب  أشغال مجلس   : مطبوع] 
الرباط : منشورات مجلس النواب، 2016.- 1 مج. (188ص.) :

غالف مزيّن باأللوان.- (منشورات مجلس النواب؛ 8)
إق 2016MO5287.- ردمك 978-9954-421-96-3

السلطة القضائية

347 2016-845
بوكطي، عمر (1969-....)

التحكيم الداخلي [نص مطبوع] : في القانون المغربي والقوانين
الدولية الداخلية والفقه المالكي : دراسة معززة بأحكام محكمة
النقض والنوازل الفقهية / عمر بوكطي؛ تقديم عبد اللطيف إدزي.-

[د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (348 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO0340.- ردمك 978-9954-37-014-8

التحكيم - - القانون - - المغرب

347 2016-846
حراث، الشرقي

الدليل العملي إلجراءات التقاضي أمام المحاكم [نص
مطبوع] / الشرقي حراث؛ تقديم رضوان مفتاح.- سطات : مكتبة
الرشاد، 2016 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (184 ص.)؛

22 سم
إق 2016MO1110.- ردمك 9789954374122

إجراء ات التقاضي - - المحاكم

347.035 2016-847
الجباري، عبد الرزاق

المدنية المادة  النقض في  المنتقى من عمل محكمة 
الغرفة االجتماعية،  الغرفة  المدنية،  الغرفة   : مطبوع]  [نص 
الشرعية / عبد الرزاق الجباري.- [د.م.] : مجلة العلوم القانونية
والقضائية، 2016 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (303 ص.)؛

24 سم.- (سلسلة العمل الفقهي والقضائي؛ 2)
إق 2016MO1704.- ردمك 9789954632277

محكمة النقض - - قانون

347.035 2016-848
المملكة المغربية. محكمة النقض

وضعية وحماية األحداث والقصر في الدعاوي الجنائية
[نص مطبوع] : مؤتمر دولي / محكمة النقض.- الرباط : مركز
النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض، 2016.- 1 مج. (116
باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة دفاتر محكمة : غالف مزيّن  ص.) 

النقض؛ 27)
إق 2016MO2578.- ردمك 9789954957721

محكمة النقض

347.035 2016-849
زيان، أمين

وسائل النقض في المادة المدنية [نص مطبوع] : دراسة
قانونية في الجوانب الفنية لتقنيات النقض / أمين زيان؛ إشراف
عبد القادر العرعاري.- الرباط : الريشة للطباعة والنشر، 2016.-

1 مج. (114 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
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إق 2016MO1716.- ردمك 978-9954-37-671-3
وسائل النقض - - القانون المغربي

347.06 2016-850
بلعكيد، عبد الرحمن

الشهادة في اإلثبات [نص مطبوع] : دراسة في ضوء المذهب
المالكي والتشريع المغربي : أركان الشهادة، أنواع الشهادات،
اإلشهاد وموانعه / عبد الرحمن بلعكيد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016
(الدارالبيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (476 ص.)؛ 24

سم
إق 2016MO2219.- ردمك 9789954942680

الشهادة - - اإلثبات - - قانون - - المذهب المالكي - - المغرب

347.56 2016-851
بلحاج الفحصي، محمد (1983-....)

أحكام ممارسة الدعوى المدنية ونظامها اإلجرائي في
الفحصي.- بلحاج  محمد   / مطبوع]  [نص  المغربي  التشريع 
الرباط : مكتبة دار السالم، 2016 (الرباط : مطبعة دار السالم) .-

1 مج. (267 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO1391.- ردمك 9789954222454

الدعوى المدنية - - التشريع المغربي

347.56 2016-852
صافي، عبد الحق

الحق عبد   / مطبوع]  [نص  المدني  القانون  في  الوجيز 
صافي.- [د.م.] : عبد الحق صافي، 2016 (الدارالبيضاء : مطبعة

النجاح الجديدة) .- 1 مج. (358 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO0906.- ردمك 978-9954-37-332-3

القانون المدني

347.64 2016-853
الشنتوف، عبد اللطيف

العمل القضائي لمحكمة النقض في المادة اإلستعجالية
: الرباط  الشنتوف.-  اللطيف  عبد   / مطبوع]  [نص  التجارية 
منشورات مجلة العلوم القانونية والقضائية، 2016.- 1 مج . (
الفقهي (العمل  باأللوان؛ 24 سم.-  مزيّن  : غالف   ( 223 ص. 

والقضائي؛ 4)
إق 2016MO5265.- ردمك 9789954392669

محكمة النقض

347.64 2016-854
بنت المحجوب بن حفو، حليمة

الوجيز في قانون المسطرة المدنية [نص مطبوع] : دراسة
نظرية تطبيقية معززة باجتهادات قضائية / حليمة بنت المحجوب
بن حفو.- اكادير : دار العرفان، 2016.- 1 مج. (253 ص.) : 22

سم
إق 2016MO1918.- ردمك 978-9954-9620-1-5

القانون المدني - - المغرب

347.64012 2016-855
لعروسي، زكرياء

: مطبوع]  [نص  المغربي  التشريع  القضائي في  الخطأ 
دراسة مقارنة / زكرياء لعروسي؛ تقديم الدكتور محمد أحداف.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 2 مج. (775

ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO3774.- ردمك 978-9954-387-479-4

القضاء اإلداري

347.64014 2016-856
المغرب. األمانة العامة للحكومة

= مطبوع]  [نص  القضائية  للسلطة  األعلى  المجلس 
النظام  :  Conseil  Supérieur  du  Pouvoir  Judiciaire
األساسي للقضاة / إعداد األمانة العامة للحكومة.- الرباط : مديرية
المطبعة الرسمية، 2016.- 1 مج. (107-82 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم.- (الوثائق القانونية المغربية؛ 50)

إق 2017MO2236.- ردمك 978-9954-720-23-3
السلطة القضائية - - المغرب

347.64014 2016-857
جعرة، وداد

المحاكمة ضمان  في  التحقيق  قاضي  مؤسسة  دور 
العادلة [نص مطبوع] / وداد جعرة.- الرباط : مكتبة دار السالم،

2016.- 1 مج. (139 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO4556.- ردمك 978-9954-22-265-2

قاضي التحقيق - - القضاء المغربي

347.64014 2016-858
المجلس األعلى للسلطة القضائية؛ النظام األساسي
: الرباط  الرميد.-  المصطفى  تقديم   / [نص مطبوع]  للقضاة 
جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، 2016 (سال : مطبعة
باأللوان؛ 21 سم.- : غالف مزيّن  .- 1 مج. (112 ص.)  إليت) 

القانونية) النصوص  (سلسلة 
إق 2016MO3600.- ردمك 978-9954-38-417-6

السلطة القضائية - - المغرب

347.64016 2016-859
المسؤل، الحسن

العدول ورهان إصالح خطة العدالة [نص مطبوع] / الحسن
المسؤل.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (فاس : مطبعة آنفو برانت) .-

1 مج. (80 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO0676.- ردمك 978-9954-37-196-1

التوثيق العدلي - - قوانين وتشريعات - - المغرب

347.6405 2016-860
الحبيب، محمد

للنهوض بديلة  صيغة  أية   : مطبوع]  [نص  والتحكيم  القضاء 
: الحبيب.- [د.م.]  : دراسة مقارنة / محمد  القضائية  بالوظيفة 
[د.ن.]، 2016 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج.

(559 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO3352.- ردمك 978-9954-9088-7-7

التحكيم - - القانون المغربي

347.6405 2016-861
الشنيوي، نورة غزالن

التوجهات األساسية لإلصالح الشامل والعميق لمنظومة
العدالة التنظيم القضائي للمملكة [نص مطبوع] : في ضوء
مستجدات سنة 2016 / غزالن الشنيوي.- أكادير : كلية العلوم
القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية، 2016 (الرباط : مطبعة األمنية)

.- 1 مج. (408 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO1560.- ردمك 978-9954-37-605-8

التنظيم القضائي - - المغرب

347.6405 2016-862
الشنيوي، نورة غزالن

التوجهات األساسية لإلصالح الشامل والعميق لمنظومة
العدالة المسطرة المدنية [نص مطبوع] : في ضوء مشروع
قانون فرعي صيغة 12 يناير 2016 / نورة غزالن الشنيوي.- أكادير
: كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية، 2016 (الرباط :
مطبعة األمنية) .- 1 مج. (356 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2016MO1561.- ردمك 978-9954-37-606-5

المسطرة المدنية - - المحاكم - - المغرب

347.6405 2016-863
المحبوب، عبد اإلاله

المفيد في شرح قانون المسطرة المدنية [نص مطبوع] /
عبد اإلاله المحبوب.- ط . 2.- الرباط : دار القلم، 2016.- 1 مج.

(211 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2016MO1080.- ردمك 978-9954-23-994-0

قانون المسطرة المدنية - - المغرب
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347.6405 2016-864
حموش، مريم

المحاكم إلختصاص  والقضائية  التشريعية  الضوابط 
اإلدارية [نص مطبوع] : دراسة في نطاق االختصاص النوعي /
: منشورات مجلة الرباط  أجعون.-  أحمد  تقديم  مريم حموش؛ 
الحقوق، 2016.- 1 مج. (176 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24
سم.- (سلسلة المعارف القانونية والقضائية، 2028-5477؛ 36)

إق 2016MO0078.- ردمك 978-9954-642-46-7
التنظيم القضائي - - المغرب

347.6405 2016-865
حميوي، أحمد

التنظيم القضائي بالمغرب [نص مطبوع]. الجزء األول / أحمد
حميوي.- الرباط : دار القلم، 2016.- 1 مج. (322 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO0765.- ردمك 978-9954-23-990-2

النظام القضائي - - المغرب

347.6405 2016-866
الزوجال، يوسف

مؤسسة قضاء القرب في التشريع المغربي والمقارن
[نص مطبوع] : دراسة تحليلية وفق آخر المستجدات القانونية /
يوسف الزوجال؛ تقديم عبد المجيد غميجة.- الرباط : مكتبة دار
السالم، 2016.- 1 مج. (303 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2016MO2145.- ردمك 978-9954-22-252-2

قضاء القرب - - المادة المدنية - - المغرب

347.6405 2016-867
الدليل العملي للتظلم اإلداري وتطبيقاته القضائية [نص
مطبوع] / إشراف وتنسيق ثورية لعيوني.- [د.م.] : فريق البحث
المقارنة، 2016.- 1 مج. (372 اإلدارية  القضائية  في األنظمة 

ص.)؛ 24 سم
إق 2015MO4030.- ردمك 978-9954-36-585-4

المنازعات اإلدارية

347.6405 2016-868
قوانين السلطة القضائية بالمغرب [نص مطبوع] : (عربية /
: الرباط  الشنتوف.-  اللطيف  عبد  وتقديم  جمع   / فرنسية) 
منشورات المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، 2016 (مطبعة
األمنية).- 1 مج. (118, 72 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.-

(سلسلة النصوص والوثائق والقوانين؛ 1)
إق 2016MO5264.- ردمك 978-9954-39-265-2

السلطة القضائية - - دستور 2011 - - المغرب

347.64075 2016-869
الترابي، بوعبيد

دور اليمين في اإلثبات [نص مطبوع] : دراسة تحليلية وعملية
لليمين كآلية لإلثبات والتحقيق في ضوء العمل القضائي المغربي
الشرقاوي.- الرحمان  عبد  تقديم  الترابي؛  بوعبيد   / والمقارن 
النجاح البيضاء : مطبعة  سطات : مكتبة الرشاد، 2016 (الدار 
الجديدة) .- 1 مج. (300 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2016MO2625.- ردمك 978-9954-632-31-4
اليمين - - القضاء المغربي

347.64077 2016-870
زلماط، فؤاد

عمل محاكم الموضوع في الغرامة التهديدية [نص مطبوع]
مطبعة  : (مكناس   2016 [د.ن.]،   : [د.م.]  فؤاد.-  زلماط   /
سجلماسة) .- 1 مج. (187 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2016MO3765.- ردمك 978-9954-38-477-0
الغرامة التهديدية - - المحاكم المغربية

347.64077 2016-871
شعيرة، الطيبي أحمد (1947-....)

القضية رقم 08/8679 [نص مطبوع] : إعادة النظر والمراجعة
: تبديد األموال العامة : مسؤوليات العامل / الطيبي أحمد شعيرة.-
مزيّن غالف   : ص.)   210) مج.   1  -.2016 [د.ن.]،   : [د.م.] 

(1 والمجتمع؛  القانون  (سلسلة  سم.-   24 باأللوان؛ 
إق 2016MO1734.- ردمك 978-9954-37-681-2

إعادة النظر - - المحاكم - - المغرب

347.6409 2016-872
درويش، عبد الله

الدفع بوجود شرط التحكيم [نص مطبوع] : دراسة مقارنة /
عبد الله درويش؛ تقديم عبد الكريم الطالب.- الرباط : منشورات
مجلة القضاء المدني دار نشر المعرفة، 2016 (مطبعة المعارف
الجديدة).- 1 مج. (187 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.-

(سلسلة أعمال جامعية)
إق 2016MO0324.- ردمك 978-9954-642-48-1

نظام التحكيم - - القانون المغربي

347.6409 2016-873
وتاب، الرافة

اإلجراءات الوقتية والتحفظية بين القضاء والتحكيم [نص
مطبوع] / الرافة وتاب.- سطات : مكتبة الرشاد، 2016 (الرباط :
مطبعة األمنية) .- 1 مج. (205 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم.- (سلسلة الرافة وتاب القانونية؛ 1)
إق 2016MO2225.- ردمك 978-9954-632-29-1

التحكيم - - المغرب

348.02 2016-874
المملكة المغربية، مجلس النواب

مناقشة مشروعي القانونين التنظيميين رقم 64.14
تقديم في  الحق  ممارسة  وكيفيات  شروط  بتحديد 
بتحديد التشريع ورقم 44.14  مجال  الملتمسات في 
شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى
السلطات العمومية [نص مطبوع] / مجلس النواب.- [د.م.] :
منشورات مجلس النواب، 2016 (حسان : دار أبي رقراق) .- 1

مج. (981 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO5262.- ردمك 978-9954-421-94-9

التشريع - - العرائض - - قانون

349.64 2016-875
المقريني، محمد

المدخل لدراسة القانون الوضعي [نص مطبوع] : نظرية
القانون، نظرية الحق : وفقا الخر المستجدات القانونية / محمد
المقريني.- الرباط : [إماليف]، 2016.- 1 مج. (288 ص.)؛ 24

سم
إق 2015MO3728.- ردمك 978-9954-9297-8-0

القانون الوضعي - - المغرب

اإلدارة العامة 350

351 2016-876
بنلمليح، منية

التنظيم اإلداري المغربي على ضوء مستجدات الدستور
الجديد [نص مطبوع] / منية بنلمليح.- الرباط : منشورات المجلة
المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، 2016.- 1 مج. (310 ص.) :
غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم.- (سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية؛

(113
إق 2016MO2068.- ردمك 9789954626511

التنظيم اإلداري

351.076 2016-877
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التربية لمهن  الجهوية  المراكز  مباريات  تحضير  دليل 
الحرف، دار   : [د.م.]   -.CRMF مطبوع] =  [نص  والتكوين  
2016.- 1 مج. (196 ص.)؛ 21 سم.- (نجاحي في المباريات)

إق 2015MO3648.- ردمك 978-9954-0-9181-4
التربية - - التكوين - - مباريات

352 2016-878
كومغار، إبراهيم

/ التنظيم اإلداري وفق النموذج المغربي [نص مطبوع] 
إبراهيم كومغار.- أكادير : دار العرفان، 2016.- 1 مج. (215 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO1730.- ردمك 9789954376782

التنظيم اإلداري - - المغرب

352.14 2016-879
العمري علوي، وفاء

الثروة والتنمية في التنظيم الجهوي الجديد [نص مطبوع]
(شمس  2016 [د.ن.]،   : [د.م.]  علوي.-  العمري  وفاء   /
إديسيون).- 1 مج. (133 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم

إق 2015MO0232.- ردمك 978-9954-34-879-6
التنظيم الجهوي - - المغرب

352.160964 2016-880
الناوي، أحمد

تعاريف-  : [نص مطبوع]  المغرب  الحضري في  التخطيط 
نظريات-أجهزة-قوانين-وثائق-حصيلة. الجزء األول / أحمد الناوي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : [مطبعة لينا]) .- 1 مج. (149
ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة دفاتر علمية -

دليل الطالب. محاضرات ومناظرات؛ 1)
إق 2016MO2481.- ردمك 978-9954-37-952-3

التخطيط الحضري - - المغرب

352.2380964 2016-881
البوخاري، إدريس

/ مطبوع]  [نص  الجاللة  من خطب صاحب  الحاجة  بلوغ 
ادريس البوخاري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (213 ص.)؛

22 سم
إق 2016MO2653.- ردمك 978-9954-38-022-2

خطب - - حوارات

352.2830964 2016-882
جمجامة، عبد الرحمان

اإلدارة بالالمركزية مع الالتمركز وسياسة القرب في
إلى الناشئة  الجهوية  من   : مطبوع]  [نص  الملكي  الخطاب 
الجهوية المتقدمة 1955-2015 / عبد الرحمان جمجامة.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج.

(414 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO3057.- ردمك 978-9954-38-202-8

الجهوية المتقدمة - - الالمركزية - - المغرب

352.3 2016-883
نازي، سعيد

الوالي في إطار الجهوية المتقدمة [نص مطبوع] / سعيد
العلوم : منشورات مجلة  الرباط  األعرج.-  تقديم محمد  نازي؛ 
القانونية، 2016.- 1 مج. (139 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة البحث

األكاديمي؛ 14)
إق 2016MO0670.- ردمك 978-9954-37-201-2

التمركز اإلداري - - المغرب

352.30964 2016-884
بنحيي، محمد

guide = [نص مطبوع] الدليل القانوني لرجال السلطة
/ محمد الثاني  الجزء   .juridique des Agents d'autorité
والتنمية، المحلية  لإلدارة  المغربية  المجلة   : الرباط  بنحيي.- 
دالئل (سلسلة  24 سم.-  523 ص.)؛   ,387) مج.   1  -.2016

(36 التسيير؛ 
إق 2015MO2002.- ردمك 978-9954-626-30-6

رجال السلطة - - مهام

352.30964 2016-885
guide = [نص مطبوع] الدليل القانوني لرجال السلطة
تحت  / الثالث  الجزء   .juridique des  Agents  d'autorité
إشراف محمد بنحيي.- الرباط : المجلة المغربية لإلدارة المحلية
والتنمية، 2016.- 1 مج. (404, 564 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة

دالئل التسيير؛ 36)
إق 2016MO1404.- ردمك 978-9954-626-47-4

رجال السلطة - - مهام

352.6 2016-886
بوكطب، محمد

الدليل العملي لتدبير الموارد البشرية [نص مطبوع] : نماذج
المطبوعات / محمد بوكطب؛ تقديم حميد اربيعي.- الرباط : دار
نشر المعرفة، 2016 (مطبعة المعارف الجديدة).- 1 مج. (372

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة دالئل عملية)
إق 2016MO0468.- ردمك 978-9954-642-54-2

تدبير الموارد البشرية

352.69 2016-887
لفروجي، امحمد (1955-....)

قانون التقاعد بالمغرب [نص مطبوع] : وفق اإلصالح الجديد
المدخل بالقوانين رقم 71.14 و 72.14 و 95.15 و 96.15 مع
: [د.م.]  لفروجي.-  امحمد  وتقديم  إعداد   / التطبيقية  النصوص 
[د.ن.]، 2016 (الدارالبيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج.
(135 ص.)؛ 21 سم.- (مجموعة القانون المغربي؛ 53، 2028-

(201X
إق 2016MO3160.- ردمك 978-9954-23-119-7

الموظفون - - تقاعد - - القانون اإلداري - - المغرب

352.745 2016-888
إدريس، عبد النور (1960-....)

التكنولوجيا اإلدارية [نص مطبوع] : قيادة التغيير والتخطيط
ادريس.- النور  عبد   / التغيير  قيادة  األول،  الجزء  اإلستراتيجي. 
[د.م.] : منشورات دفاتر اإلختالف، 2016 (مكناس : سجلماسة)

.- 1 مج. (189 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO4236.- ردمك 9789954964408

التكنولوجيا - - اإلدارة

353 2016-889
أشرقي، عبد العزيز

الجماعات الترابية [نص مطبوع] : اآلفاق المستقبلية وتحديات
التنمية المستدامة : الجهات،العماالت واألقاليم،الجماعات المحلية
/ عبد العزيز أشرقي.- [د.م.] : عبد العزيز أشرقي، 2016.- 1

مج. (292 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO1345.- ردمك 9789954375181

الجهوية - - الجماعات الترابية

353.46 2016-890
أجعون، أحمد

[نص المغربي  للتشريع  وفقا  اإلدارة  ووسائل  نشاط 
مطبوع] / أحمد أجعون.- [د.م.] : مجلة الحقوق، 2016 (الرباط :
المعارف الجديدة) .- 1 مج. (224 ص.)؛ 24 سم.- (الدراسات

واألبحاث؛ 11)
إق 2016MO2546.- ردمك 9789954379776

اإلدارة العمومية - - التشريع المغربي

353.535 2016-891
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واألسرة والمرأة  التضامن  وزارة  المغربية.  المملكة 
اإلجتماعية والتنمية 

تقرير  : تمكين المرأة والتنمية المستدامة [نص مطبوع] 
والتنمية واألسرة  والمرأة  التضامن  وزارة   / المغربية  المملكة 
اإلجتماعية.- الرباط : وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية
اإلجتماعية، 2016 (مطبعة أز إدسيون).- 1 مج. (68 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO4348.- ردمك 978-9954-964-39-2

المرأة

353.964 2016-892
دونخار، عبد الرحيم

الجهوية بالمغرب بين التنظير والتطبيق [نص مطبوع] /
عبد الرحيم دونخار.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (أيت ملول : مطبعة

القرويين) .- 1 مج. (80 ص.)؛ 22 سم
إق 2016MO0001.- ردمك 978-9954-36-861-9

المغرب - - الجهوية

353.9640074 2016-893
شقير، محمد

المؤسسة األمنية بالمغرب [نص مطبوع] : بين حماية النظام
وسالمة المواطن / محمد شقير.- الدار البيضاء : أفريقيا الشرق،

2016.- 1 مج. (248 ص.)؛ 24 سم
إق 2015MO1774.- ردمك 978-9945-630-79-2

األمن القومي

355.420964 2016-894
البسيري، أحمد

الحروب تاريخ  عبر  العسكرية  التكتيكية  األساليب 
المغربية [نص مطبوع] : من عهد األدارسة إلى عهد العلويين قبل
الحماية / أحمد البسيري.- الرباط : دار أبي رقراق، 2016.- 1

مج. (329 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO1022.- ردمك 978-9954-37-386-6

التاريخ العسكري - - المغرب

الخدمات االجتماعية؛ الجمعيات 360

361.6 2016-895
واألسرة والمرأة  التضامن  وزارة  المغربية.  المملكة 

االجتماعية والتنمية 
دليل مؤسسات الرعاية اإلجتماعية المرخصة [نص مطبوع]
/ وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية.- ط . 2.-
التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية، الرباط : وزارة 

باأللوان؛ 15 سم 2016.- 1 مج. (181 ص.) : غالف مزيّن 
إق 2016MO4341.- ردمك 978-9954-9643-2-3

المؤسسات الخيرية

361.7630964 2016-896
واألسرة والمرأة  التضامن  وزارة  المغربية.  المملكة 

االجتماعية والتنمية 
االنتقاء مسطرة   : مطبوع]  [نص  الجمعيات  مع  الشراكة 
وحصيلة دعم المشاريع فبراير 2016 / وزارة التضامن والمرأة
واألسرة والتنمية االجتماعية.- الرباط : وزارة التضامن والمرأة
واألسرة والتنمية االجتماعية، 2016.- 1 مج. (133 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2016MO4946.- ردمك 978-9954-696-08-8

االجمعيات

362.4 2016-897
والتنمية واألسرة  والمرأة  التضامن  وزارة  المغرب. 

االجتماعية

البحث الوطني الثاني حول اإلعاقة 2014 [نص مطبوع] :
والتنمية واألسرة  والمرأة  التضامن  وزارة   / تفصيلي  تقرير 
االجتماعية.- الرباط : وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية
مزيّن غالف   : ص.)   24-7-77) مج.   1  -.2016 االجتماعية، 

سم  30 باأللوان؛ 
إق 2016MO4344.- ردمك 978-9954-9643-5-4

اإلعاقة

362.4 2016-898
واألسرة والمرأة  التضامن  وزارة  المغربية.  المملكة 

اإلجتماعية والتنمية 
المؤشرات الوطنية لتتبع تنفيذ اإلتفاقية الدولية لحقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة [نص مطبوع] / وزارة التضامن والمرأة
واألسرة والتنمية اإلجتماعية.- الرباط : وزارة التضامن والمرأة
واألسرة والتنمية اإلجتماعية، 2016.- 1 مج. (96 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO4069.- ردمك 978-9954-9639-8-2

اإلعاقة - - المغرب

362.4 2016-899
بوعبدلي، عبد الرحمن

اإلعاقة بالمغرب [نص مطبوع] : بين المواثيق الدولية والقوانين
الوطنية / عبد الرحمن بوعبدلي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الدار
البيضاء : [النورس]) .- 1 مج. (79 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2016MO1274.- ردمك 978-9954-37-491-7

األشخاص المعاقين - - المغرب

362.40964 2016-900
واألسرة والمرأة  التضامن  وزارة  المغربية.  المملكة 

اإلجتماعية والتنمية 
لفائدة اإلجتماعي  التماسك  دعم  صندوق  خدمات 
التدابير  : مطبوع]  [نص  إعاقة  وضعية  في  األشخاص 
المسطرية / وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية اإلجتماعية.-
التضامن والمرأة واألسرة والتنمية اإلجتماعية، الرباط : وزارة 

باأللوان؛ 20 سم 2016.- 1 مج. (54 ص.) : غالف مزيّن 
إق 2016MO4342.- ردمك 978-9954-9643-3-0

المعاقون

362.5 2016-901
حاجي، البكاي

الفقر بين رؤية المؤسسات الدولية وتمثالت السياسة
الوطنية [نص مطبوع] / البكاي حاجي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.-

1 مج. (83 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2016MO1633.- ردمك 9789954376379

الفقر - - المغرب

362.5 2016-902
/ مطبوع]  [نص  المغرب  تاريخ  االجتماعي في  التكافل 
: [د.م.]  بلمهدي.-  الطاهر  الجوهري,  االدريسي  تنسيق محمد 
[د.ن.]، 2016 إق.- 1 مج. (3, 193 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة

الندوات؛ 21)
إق 2016MO0046.- ردمك 978-9954-0-4449-0

اإلسالم - - التكافل االجتماعي

362.50964 2016-903
إيد الحاج، عبد الوهاب

مغرب بال فقر [نص مطبوع] : اإلنسان هو المشكلة واإلنسان
هو الحل / عبد الوهاب إيد الحاج.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (تطوان
مزيّن : غالف  (242 ص.)  مج.   1  -. العربي)  الخليج  : مطبعة 

باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO0403.- ردمك 9789954370599

الفقر - - المغرب

362.60964 2016-904
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واألسرة والمرأة  التضامن  وزارة  المغربية.  المملكة 
االجتماعية والتنمية 

المركز اإلجتماعي لألشخاص المسنين النهضة بالرباط
[نص مطبوع] : مشروع المؤسسة 2016-2020 / وزارة التضامن
والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية.- الرباط : وزارة التضامن
والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية، 2016.- 1 مج. (46 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO4494.- ردمك 978-9954-9647-5-0

المسنون - - المغرب

362.60964 2016-905
واألسرة والمرأة  التضامن  وزارة  المغربية.  المملكة 

االجتماعية والتنمية 
مؤسسات الرعاية اإلجتماعية لألشخاص المسنين [نص
واألسرة والمرأة  التضامن  وزارة   / التحمالت  دفاتر   : مطبوع] 
والتنمية االجتماعية.- الرباط : وزارة التضامن والمرأة واألسرة
مزيّن : غالف  (63 ص.)  مج.   1 االجتماعية، 2016.-  والتنمية 

باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO4496.- ردمك 978-9954-9647-7-4

العمل اإلجتماعي

362.60964 2016-906
واألسرة والمرأة  التضامن  وزارة  المغربية.  المملكة 

االجتماعية والتنمية 
مركز استقبال المسنين بوقنادل [نص مطبوع] : مشروع
واألسرة والمرأة  التضامن  وزارة   /  2020-2016 المؤسسة 
والتنمية االجتماعية.- الرباط : وزارة التضامن والمرأة واألسرة
مزيّن : غالف  (43 ص.)  مج.   1 االجتماعية، 2016.-  والتنمية 

باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO4497.- ردمك 978-9954-9647-8-1

المسنون

362.60964 2016-907
واألسرة والمرأة  التضامن  وزارة  المغربية.  المملكة 

االجتماعية والتنمية 
مركز بوسافو لألشخاص المسنين بتطوان [نص مطبوع] :
والمرأة التضامن  وزارة   /  2020-2016 المؤسسة  مشروع 
واألسرة والتنمية االجتماعية.- الرباط : وزارة التضامن والمرأة
واألسرة والتنمية االجتماعية، 2016.- 1 مج. (49 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 23 سم
إق 2016MO4498.- ردمك 978-9954-9647-9-8

المسنون - - المغرب

362.60964124 2016-908
واألسرة والمرأة  التضامن  وزارة  المغربية.  المملكة 

االجتماعية والتنمية 
خطة تكوين مهنيي وأطر مؤسسات الرعاية اإلجتماعية
التضامن / وزارة  لألشخاص المسنين 2016 [نص مطبوع] 
والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية.- الرباط : وزارة التضامن
والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية، 2016.- 1 مج. (131 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2016MO3834.- ردمك 978-9954-9639-1-3

المسنون - - المغرب

362.60964124 2016-909
واألسرة والمرأة  التضامن  وزارة  المغربية.  المملكة 

االجتماعية والتنمية 
: [نص مطبوع]  البيضاء  بالدار  المسنين عين الشق  دار 
والمرأة التضامن  وزارة   /  2020-2016 المؤسسة  مشروع 
واألسرة والتنمية االجتماعية.- الرباط : وزارة التضامن والمرأة
واألسرة والتنمية االجتماعية، 2016.- 1 مج. (42 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO4492.- ردمك 978-9954-9647-3-6

المؤسسات الخيرية - - المغرب

362.6096441 2016-910
والتنمية واألسرة  والمرأة  التضامن  وزارة  المغرب. 

االجتماعية
مشروع  : مطبوع]  [نص  بوجدة  المسنين  رياض  مركز 
واألسرة والمرأة  التضامن  وزارة   /  2020-2016 المؤسسة 
والتنمية االجتماعية.- الرباط : وزارة التضامن والمرأة واألسرة
مزيّن : غالف  (44 ص.)  مج.   1 االجتماعية، 2016.-  والتنمية 

باأللوان؛ 23 سم
إق 2016MO4493.- ردمك 978-9954-9647-4-3

العمل اإلجتماعي

362.76 2016-911
والتنمية واألسرة  التضامن  وزارة  المغربية.  المملكة 

اإلجتماعية
البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة
لحماية الطفولة 2015-2020 [نص مطبوع] / وزارة التضامن
واألسرة والتنمية اإلجتماعية.- الرباط : وزارة التضامن واألسرة
مزيّن : غالف  (63 ص.)  مج.   1 اإلجتماعية، 2016.-  والتنمية 

باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO3784.- ردمك 978-9954-9638-4-5

حقوق الطفل

362.76720964 2016-912
واألسرة والمرأة  التضامن  وزارة  المغربية.  المملكة 

االجتماعية والتنمية 
السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، 2015-
2025 [نص مطبوع] / وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية
االجتماعية.- الرباط : وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية

االجتماعية، 2016.- 1 مج. (63 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO4416.- ردمك 978-9954-9647-1-2

الطفولة

362.8292 2016-913
والتنمية واألسرة  والمرأة  التضامن  وزارة  المغرب. 

اإلجتماعية
آخر إنذار..!..للمعنف العقاب [نص مطبوع] : الحملة الوطنية
13 لوقف العنف ضد النساء 25 نونبر - 15 دجنبر 2015 : تقرير /
وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية اإلجتماعية.- الرباط :
وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية اإلجتماعية، إق 2016.-

1 مج. (52 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2016MO2500.- ردمك 978-9954-604-38-0

العنف

362.8292 2016-914
واألسرة والمرأة  التضامن  وزارة  المغربية.  المملكة 

االجتماعية والتنمية 
التقرير السنوي األول حول العنف ضد النساء بالمغرب
Premier rapport annuel sur la = [نص مطبوع] 2015
violence à l'égard des femmes 2015 / وزارة التضامن
والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية.- الرباط : وزارة التضامن
والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية، 2016.- 1 مج. (36-36

باأللوان؛ 24 سم ص.) : غالف مزيّن 
إق 2016MO3822.- ردمك 978-9954-9638-6-9

العنف - - النساء - - المغرب

362.8292 2016-915
واألسرة والمرأة  التضامن  وزارة  المغربية.  المملكة 

االجتماعية والتنمية 
دليل الخاليا المؤسساتية الستقبال النساء واألطفال
ضحايا العنف [نص مطبوع] / وزارة التضامن والمرأة واألسرة
والتنمية االجتماعية.- الرباط : وزارة التضامن والمرأة واألسرة
والتنمية االجتماعية، 2016.- 1 مج. (118 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO4340.- ردمك 978-9954-9643-1-6
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العنف

363.258 2016-916
النوازلي، إدريس

اإلثبات بالبصمات بين العلم واإلعمال [نص مطبوع] : بصمة
العين نموذجا / إدريس النوازلي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج.
(117 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة النوازلي

اإللكترونية؛ 4)
إق 2016MO2474.- ردمك 9789954379516

363.31 2016-917
البريني، محمد (1943-....)

قصص من زمن الرقابة [نص مطبوع] / محمد البريني.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2016 (الدار البيضاء : دار النشر المغربية) .- 1 مج.

(112 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2016MO0120.- ردمك 978-9954-36-917-3

الرقابة - - الصحافة المغربية

363.325 2016-918
الصافي، إبراهيم

[نص اإلرهاب  هندسة  آليات  وتفكيك  الجهادي  الذكاء 
مطبوع] / إبراهيم الصافي.- الدارالبيضاء : دار النشر المغربية،

2016.- 1 مج. (102 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO2206.- ردمك 978-9954-37-835-9

اإلرهاب

363.69 2016-919
الهاشمي، جمال

/ تأمالت في...قضايا إشكالية من التراث [نص مطبوع] 
الجمعية منشورات   : فاس  التوزاني.-  خالد  الهاشمي؛  جمال 
المغربية للتراث والتنمية، 2016.- 1 مج. (160 ص.)؛ 21 سم

إق 2016MO5020.- ردمك 978-9954-39-132-7
التراث والتنمية

363.7 2016-920
ملوك، عبد العالي (1972-....)

منظور اإلسالم إلى المحافظة على البيئة [نص مطبوع] :
بحث مشارك في جائزة محمد السادس للكتاب اإلسالمي دورة
1428ه ـ 2007م / عبد العالي ملوك.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016
.- 1 مج. (147 ص.) : غالف مزيّن النجاح)  (مكناس : مطبعة 

باأللوان؛ 21 سم.- (سلسلة اإلسالم والبيئة؛ 3)
إق 2016MO1532.- ردمك 9789954375969

المحافظة على البيئة - - اإلسالم

363.70964 2016-921
محمد (ملك المغرب؛ 1963-....)

الخطب والرسائل الملكية السامية المتعلقة بالبيئة [نص
مطبوع] / [الملك محمد السادس].- الرباط : المندوبية الوزارية

المكلفة بحقوق اإلنسان، 2016.- 1 مج. (228 ص.)؛ 30 سم
إق 2016MO4443.- ردمك 978-9954-38-795-5

البيئة

363.73874 2016-922
المناخ يتغير فلنستعد له [نص مطبوع] : نداء العيون للتربية
على التغيرات المناخية : [صادر عن أشغال ملتقى العيون الدولي
للتغيرات المناخية المنظم بالعيون ما بين 21 و 26 مارس 2016،
ساحل حول  والدراسات  البحث  مجموعة  من  كل  تنظيم  من 
الصحراء واللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بجهة العيون السمارة
واألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالعيون وشركائهم].- العيون :
2016 الصحراء،  ساحل  حول  والدراسات  البحث  مجموعة 
سم  24 ص.)؛   163) مج.   1  -. بريس])  [طوب   : ([الرباط] 

إق 2016MO4020.- ردمك 978-9954-690-02-4
المناخ

363.738740964 2016-923

مفاهيم  : مطبوع]  [نص  المناخية  للتغيرات  العيون  دليل 
وقضايا : مواكبة لقمة مراكش حول المناخ COP22 / إعداد عبد
العزيز فعراس.- العيون : مجموعة البحث والدراسات حول ساحل
الصحراء، 2016 (الرباط : طوب بريس) .- 1 مج. (83 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO4019.- ردمك 978-9954-690-01-7

البيئة

363.738740964 2016-924
Les littoraux du sud, = [نص مطبوع] السواحل الجنوبية
l 'espace  et  la  société,  l 'environnement  et
développement : مجال ومجتمع، بيئة وتنمية / تنسيق وتقديم
عبد العزيز فعراس.- العيون : مجموعة البحث والدراسات حول
ساحل الصحراء، 2016 (الرباط : طوب بريس) .- 1 مج. (186

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO4013.- ردمك 978-9954-594-99-5

التغيرات المناخية

364.0164 2016-925
عاهد، سعيد (1958-....)

/ الجريمة والعقاب في مغرب القرن 16 [نص مطبوع] 
: مطبعة البيضاء  (الدار  [د.ن.]، 2016   : [د.م.]  سعيد عاهد.- 
ليمورية) .- 1 مج. (117 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم

إق 2016MO4723.- ردمك 978-9954-38-946-1
الجريمة - - العقاب - - المغرب

364.1323 2016-926
الفساد في القطاع الخاص [نص مطبوع] : األسباب واألنواع
وعناصر العالج.- الرباط : الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة،
2016 (الرباط : مطبعة المعارف الجديدة) .- 1 مج. (47 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO3844.- ردمك 9789954949733

القطاع الخاص - - الفساد

364.164 2016-927
فهمي، بوشعيب

قانونية : مقاربة  [نص مطبوع]  بالمغرب  ظاهرة اإللتراس 
اجتماعية / فهمي بوشعيب؛ تقديم الحسين بلوش.- أكادير : دار
العرفان، 2016 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (140 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO1333.- ردمك 978-9954-9608-2-0

مجموعات اإللتراس - - المغرب

364.250964 2016-928
التشرميل [نص مطبوع] : تأمالت في عنف الشباب : دراسة /
[األستاذ جالل توفيق، أحمد غيات، فاطمة البيه... [وآخ.]]؛ تحت
إشراف فاطمة المرنيسي؛ ترجمة عزيز مشواط.- الدار البيضاء :
دار الفنك، 2016 (مطبعة النجاح الجديدة).- 1 مج. (180 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO0499.- ردمك 978-9954-1-6797-7

عنف الشباب - - المغرب

365.964 2016-929
مونطالبان، ثيصار لويس دي

مطامير تطوان [نص مطبوع] : تنظيمها واستكشافها / حسناء
Las  mazmorras  de  Tetuán  :  su  limpieza  y  = داود 
ماثاص؛ دي  إي  مونطالبان  دي  لويس  ثيصار   /  exploración
الثقافية سلمى  مكتبة   : تطوان  داود.-  محمد  حسناء  تعريب 
مؤسسة محمد داود للتاريخ والثقافة، 2016.- 1 مج. (67 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO2400.- ردمك 978-9954-634-57-8 

تاريخ المغرب

365.964 2016-930

الببليوغرافيا الوطنية المغربية 2016

67



116

واقع السجون بالمغرب [نص مطبوع] : مقاربة تشخيصية :
أشغال الندوة المنظمة بمدينة الرباط يوم السبت 2008/05/24 /
منتدى الكرامة لحقوق االنسان.- الرباط : الكرامة، 2016.- 1 مج
وثائق باأللوان؛ 21 سم.- (سلسلة  : غالف مزيّن   ( . ( 56ص. 

المنتدى؛ 2)
إق 2016MO0172.- ردمك 9789954369425

السجون - - المغرب

التربية والتعليم 370

370 2016-931
هراد، محمد أنوار

[نص العليا  والمعاهد  المدارس  مباريات  أتهيأ إلجتياز 
مطبوع] / ذ. محمد أنوار هراد؛ ذ. عبد الجليل وعتو.- [د.م.] : ذ.
محمد أنوار هراد، 2016.- 1 مج. (162-85 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
2016MO2061 إق

مباراة

370 2016-932
مدائن الحلقة [نص مطبوع] : أشغال المنتدى العربي الثالث
بفاس من 5 مارس إلى 2 أبريل 2016 / تنسيق جمال بوطيب.-
فاس : حلقة الفكر المغربي، 2016.- 1 مج. (228 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO1376.- ردمك 978-9954-9611-3-1

دراسات ونصوص

370.113 2016-933
والتكوين الوطنية  التربية  وزارة  المغربية.  المملكة 

المهني التكوين  قطاع  المهني. 
رافعات إحدى  الكفاءات  على  المرتكزة  المقاربة 
[نص  2021 المهني  للتكوين  الوطنية  اإلستراتيجية 
مطبوع] : التعاون المغربي الكندي في مجال التكوين المهني /
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني, قطاع التكوين المهني.-
الرباط : قطاع التكوين المهني، 2016.- 1 مج. (27 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 30 سم
إق 2016MO5338.- ردمك 978-9954-604-48-9

التكوين المهني - - المغرب

370.115 2016-934
اسليماني، العربي

المعين في التربية [نص مطبوع] / العربي اسليماني.- ط . 9
المطبعة  : (مراكش  [د.ن.]، 2016   : [د.م.]  ومنقحة.-  مزيدة 
مزيّن : غالف  (447, 303 ص.)  مج.   2  -. الوطنية)  والوراقة 

باأللوان؛ 24 سم
إق 2015MO4460.- ردمك 9789954368008

بيداغوجيا اإلدماج - - التعليم

370.15 2016-935
الداهي، محمد (1961-....)

القلق البيداغوجي [نص مطبوع] : (المدخل الثقافي للنهوض
بالمدرسة المغربية) / محمد الداهي.- الرباط : منشورات فكر،
2016 (مطبعة النجاح الجديدة).- 1 مج. (258 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة دراسات وأبحاث)
إق 2016MO4560.- ردمك 978-9954-9574-6-2

البيداغوجيا - - المدرسة المغربية

370.15 2016-936
الموساوي، الزينة منت البيالل (1957-....)

/ الموساوي أنقذوا أبناءكم وأدوا حقوقهم [نص مطبوع] 
الزينة منت البيالل.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (127 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2015MO4138.- ردمك 9789954366424

تربية األبناء

370.15 2016-937
لهاللي، محمد

باإلصالح وعالقتها  األساتذة  عند  النفسية  الضغوط 
التربوي [نص مطبوع] : أساتذة التعليم اإلبتدائي بالقرى نموذجا /
برانت، 2016.- 1 مج. آنفو  : منشورات  لهاللي.- فاس  محمد 

باأللوان؛ 21 سم : غالف مزيّن  (132 ص.) 
إق 2016MO3273.- ردمك 978-9981-898-69-1

الضغوط النفسية - - مهنة التدريس

370.15 2016-938
مومن، محمد

بيداغوجيا النظام التعليمي المغربي [نص مطبوع] : في
أبعادها التمثلية والتعليمية والسلطوية والعالئقية / محمد مومن.-

الرباط : دار الثقافة، 2016.- 1 مج. (312 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO5330.- ردمك 978-9954-613-43-6

منظومة التعليم - - المغرب

370.964021 2016-939
المملكة المغربية. وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

إحصائيات مؤسسات التعليم العتيق [نص مطبوع] : الموسم
األوقاف والشؤون اإلسالمية.- / وزارة  الدراسي 2015/2016 
أبي (دار  اإلسالمية، 2016  والشؤون  األوقاف  وزارة   : الرباط 
باأللوان؛ 24 سم مزيّن  : غالف  (123 ص.)  رقراق).- 1 مج. 

إق 2016MO4087.- ردمك 978-9954-665-30-5
التعليم العتيق

371 2016-940
أحدو، محمد

المدرسة والتجاذبات القيمية [نص مطبوع] / محمد أحدو.-
حسان : دار أبي رقراق، 2016.- 1 مج. (145 ص.)؛ 24 سم

إق 2016MO4146.- ردمك 9789954386392
المدرسة - - القيم

371.001 2016-941
مابيلون ـ بونفيس، بياتريس

ـ بياتريس مابيلون   / أزمة مدرسة أم ماذا ؟ [نص مطبوع] 
بونفيس، لوران سعدون؛ ترجمة عبد الله الهاللي.- الدار البيضاء :
أفريقيا الشرق، 2016.- 1 مج. (173 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

22 سم
إق 2015MO2743.- ردمك 978-9945-656-15-0

المدرسة الفرنسية

371.1 2016-942
التومي، عبد الرحمان

[نص المهنية  للمباريات واالمتحانات  المنهجي  الدليل 
مطبوع] / عبد الرحمان التومي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط :

مطبعة المعارف الجديدة) .- 1 مج. (120 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO2552.- ردمك 9789954379806

األنظمة التربوية

371.102 2016-943
العلم والتعليم في بالد المغرب [نص مطبوع] : من القرن
إعداد وتنسيق سعيد  / الهجري  الثاني عشر  القرن  إلى  التاسع 
اإلنسانية والبحوث  الدراسات  مركز   : وجدة  البوسكالوي.- 
واإلجتماعية، 2016 (الرباط : طوب بريس) .- 1 مج. (358 ص.)؛

24 سم.- (ندوات ومؤتمرات؛ 7)
إق 2016MO2016.- ردمك 9789954959220

التعليم - - العلم - - المغرب
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371.2913 2016-944
إدريس، عبد النور (1960-....)

سوسيولوجيا التمايز [نص مطبوع] : ظاهرة الهدر الدراسي
بالمغرب / عبد النور إدريس.- ط.3.- مكناس : دار دفاتر االختالف،

2016.- 1 مج. (143 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO1206.- ردمك 9789954374641

الهدر المدرسي

371.3 2016-945
اجبارة، حمد الله

بيداغوجيا الدعم [نص مطبوع] : استراتيجيات معالجة التعثر
الدراسي / حمد الله اجبارة.- وجدة : مركز الدراسات والبحوث
اإلنسانية واالجتماعية، 2016.- 1 مج. (181 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم.- (دفاتر المركز؛ 9)
إق 2016MO5379.- ردمك 9789954393093

التعليم

371.3 2016-946
الفاسي، أحمد

الديداكتيك [نص مطبوع] : مفاهيم ومقاربات / أحمد الفاسي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (تطوان : مطبعة الخوارزمي) .- 1 مج.

(132 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO2213.- ردمك 9789954378397

المناهج التربوية - - ديداكتيك

371.3 2016-947
حمداوي، جميل

البيداغوجيا الفارقية [نص مطبوع] / جميل حمداوي.- تطوان :
مكتبة سلمى الثقافية، 2016.- 1 مج. (95 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم.- (سلسلة تربوية : كتب؛ 65)
إق 2016MO1229.- ردمك 978-9954-634-46-2

البيداغوجية

371.3 2016-948
حمداوي، جميل

التنشيط التربوي [نص مطبوع] : مفهومه وتقنياته ووسائله /
جميل حمداوي.- تطوان : مكتبة سلمى الثقافية، 2016.- 1 مج.
(87 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم.- (السلسلة التربوية؛ 6)

(مكتبة سلمى الثقافية : كتب؛ 66)
إق 2016MO1228.- ردمك 978-9954-634-45-5

التنشيط التربوي

371.3 2016-949
حمو، ربيع (1977-....)

بالكفايات [نص المقاربة  التقويم اإلشهادي في ضوء 
مطبوع] : مادة التربية اإلسالمية بالثانوي التأهيلي نموذجا / ربيع
.- 1 مج. القلم)  دار   : (الرباط  : [د.ن.]، 2016  [د.م.]  حمو.- 

باأللوان؛ 24 سم : غالف مزيّن  (179 ص.) 
إق 2016MO0577.- ردمك 978-9954-37-144-2

التقويم التربوي - - المنظومة التعليمية - - المغرب

371.3 2016-950
ندراوي، المصطفي

المفهوم  : مطبوع]  [نص  الدراسي  المنهاج  إلى  مدخل 
واألسس / المصطفي ندراوي.- الرباط : منشورات الرباط نت،

2016.- 1 مج. (104 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO1638.- ردمك 978-9954-567-44-9

المنهاج الدراسي

371.3 2016-951
دليل المشاركة في تنشيط الحياة المدرسية [نص مطبوع]
/ إعداد محمد ابراهمي، محمد سالم بايشي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2016 (الرباط : طوب بريس) .- 1 مج. (76 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 22 سم
إق 2016MO1659.- ردمك 9789954594766

الحياة المدرسية

371.320964 2016-952
الكتاب المدرسي بين األمس واليوم [نص مطبوع] : أشغال
يوم دراسي / فريق البحث في الكتابة التاريخية وتقنيات اإلعالم
والتواصل (وجدة)..- وجدة : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بوجدة
: غالف مزيّن الطالب، 2016.- 1 مج. (121-86 ص.)  مكتبة 
والعلوم اآلداب  كلية   / ومناظرات  (ندوات  باأللوان؛ 24 سم.- 

(9 بوجدة؛  اإلنسانية 
إق 2016MO3971.- ردمك 978-9954-9562-8-1

الكتب المدرسية

371.4 2016-953
أسوكى، حسن

أوكسجين الطالب [نص مطبوع] : تعرف على األدوات الفعالة
حسن  / النجاح  أوكسجين  وتنفس  الدراسي  الكوتشينغ  في 
أسوكي.- [الرباط] : [جيت كولورز]، 2016.- 1 مج. (140 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 19 سم
إق 2016MO0913.- ردمك 978-9954-37-339-2

الكوتشينغ الدراسي

371.810964 2016-954
بلمزيان، محمد

الحركة التالميذية بإمزورن بين المسار واالنكسار [نص
(سليكي  2016 [د.ن.]،   : [د.م.]  بلمزيان.-  محمد   / مطبوع] 

24 سم (155 ص.)؛  مج.   1 أخوين).- 
إق 2015MO4502.- ردمك 978-9954-661-21-5

الحركات الطالبية - - إمزورن

371.911 2016-955
الشفاقي، محمد (1952-....)

التربية فكر وممارسة وتنمية للذات [نص مطبوع] / محمد
الشفاقي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (89 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO1624.- ردمك 978-9954-37-632-4

المعاقين بصريا - - تربية

372.03 2016-956
أدردور، أمينة

معجم مدرسي [نص مطبوع] = Lexique scolaire : عربية
Arabe-Arabe  : فرنسية  إنجليزية،  مغربية،  عربية  فصحى، 
: الرباط  أدردور.-  أمينة   /  marocain--Anglais-Français
المعهد الجامعي للبحث العلمي، 2016.- 1 مج. (350 ص.)؛ 21

سم.- (سلسلة المعاجم المدرسية؛ 3)
إق 2016MO4544.- ردمك 978-9954-538-30-2

372.10964 2016-957
بوطالب، محمد

الحياة المدرسية [نص مطبوع] : من أتون مناخ صفي متصحر
الى ظالل مناخ صفي خصيب / محمد بوطالب.- [د.م.] : [د.ن.]،
2016 (وجدة : مطبعة الجسور) .- 1 مج. (200 ص.)؛ 21 سم

إق 2016MO2603.- ردمك 978-9954-38-001-7
الحياة المدرسية

372.4160964 2016-958
مكسي، محمد

/ وتطبيق  تنظي   : [نص مطبوع]  النصوص  إقراء  ديداكتيك 
محمد مكسي, محمد أولحاج.- الدار البيضاء : إديسيون بلوس،
التربية (قضايا  سم.-   21 مصور؛  غالف   : ص.   182  -.2016

والتكوين)
إق 2016MO0136.- ردمك 978-9981-876-66-8

المناهج البيداغوجية

374.01240964 2016-959
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المغرب. مديرية التعليم العتيق ومحو األمية بالمساجد.
قسم محو األمية بالمساجد

برنامج محو  : برنامج محو األمية بالمساجد [نص مطبوع] 
األمية بواسطة التلفاز واإلنترنيت : التقويم التربوي : دليل مرجعي
للوظائف : المستويان األول والثاني / مديرية التعليم العتيق ومحو
الرباط : وزارة بالمساجد.-  بالمساجد، قسم محو األمية  األمية 
األوقاف والشؤون اإلسالمية، 2016 (مطبعة المعارف الجديدة).-

1 مج. (64 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO3052.- ردمك 978-9954-665-26-8

محو األمية

378.17 2016-960
دليل الممارسات السليمة للمساعدة على إعداد وتدبير
TEMPUS--544375 : [نص مطبوع] وتتبع مشاريع التعاون
ES-TEMPUS-SMG 1-2013-1.- فاس : جـامعـة سيـدي محـمد
بـن عبـد اللـه، 2016.- 1 مج. (52 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2016MO5360.- ردمك 978-9981-00-929-5

إعداد وتدبير وتتبع مشاريع التعاون

378.64 2016-961
عمراني، محمد (1941-....)

جامعة القرويين والحماية [نص مطبوع] : 1912ـ 1934 /
محمد عمراني.- الرباط : منشورات الرباط نت، 2016.- 1 مج.

(254 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO5025.- ردمك 9789954567746

جامعة القرويين

379.1 2016-962
الزباخ، مصطفى

التوجه االستراتيجي الحضاري لمواجهة تحديات التعليم
مصطفى الدكتور   / مطبوع]  [نص  اإلسالمي؟  العالم  في 
الزباخ.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط؛ مطابع الرباط نت.- 1

مج. (157 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO0392.- ردمك 978-9954-567-31-9

التعليم - - التحديات

379.24 2016-963
[نص األمية  محو  مجال  الجديدة في  اإليسيسكو  رؤية 
مطبوع] / المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة.- الرباط :
المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، 2016.- 1 مج. (44

ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO2102.- ردمك 978-9981-26-622-3

محو األمية

379.240964 2016-964
مكسي، محمد

التربية غير النظامية [نص مطبوع] / محمد مكسي, محمد
أولحاج.- الدارالبيضاء : إديسيون بلوس، 2016.- 1 مج. (135

ص.)؛ 22 سم
إق 2015MO4308.- ردمك 978-9954-36-713-1

التربية غير النظامية

379.64 2016-965
والبحث والتكوين  للتربية  األعلى  المجلس  المغرب. 

العلمي
2015-2030؛ التعليم  إلصالح  االستراتيجية  الرؤية 
بتفعيل االستراتيجية  للرؤية  األولي  التنزيل  [ويليه] 
مدارسة أجل  من   : مطبوع]  [نص  األولوية  ذات  التدابير 
للتربية األعلى  المجلس  تقرير   / واالرتقاء  والجودة  اإلنصاف 
للنشر الحرف  القلم  دار   : [د.م.]  العلمي.-  والبحث  والتكوين 
والتوزيع، 2016 (الرباط : طوب بريس) .- 1 مج. (132 ص.) :
غالف مزين؛ 21 سم.- (سلسلة نصوص ووثائق تربوية / بإشراف

ذ. عبد الفتاح ديبون، 6455-2550)

إق 2016MO4603.- ردمك 978-9954-0-9184-5
سياسة التعليم - - المغرب

379.64 2016-966
حمداوي، جميل (1963-....)

التعليم المغربي بين األزمة واإلصالح [نص مطبوع] / جميل
حمداوي.- تطوان : منشورات حمداوي الثقافية، 2016 (مطبعة
الخليج العربي).- 1 مج. (76 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم

إق 2017MO3710.- ردمك 978-9954-743-01-0
التعليم - - المغرب

379.64 2016-967
شكري، مصطفى

اإلصالح الجديد للتعليم بالمغرب [نص مطبوع] : أية رؤية
وأية استراتيجية / مصطفى شكري.- الرباط : دار القلم، 2016.-

1 مج. (233 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO2377.- ردمك 978-9954-37-910-3

إصالح التعليم - - المغرب

العادات والتقاليد وآداب السلوك
والفولكلور

390

390.0964 2016-968
الكط، بوسلهام

سوق الخبازات والمطبعة السريعة وجهان من التراث
الغرباوي القنيطري بين القديم والحداثة [نص مطبوع] /
بوسلهام الكط.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (القنيطرة : المطبعة
السريعة) .- 1 مج. (94 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم

إق 2016MO2379.- ردمك 978-9954-653-05-0
التراث الغرباوي - - القنيطرة - - المغرب

390.0964 2016-969
بل، الفريد

بعض طقوس اإلستمطار إبان الجفاف لدى المغاربيين
الفريد بل؛ مقدمة وترجمة سمير أيت أومغار؛  / [نص مطبوع] 
تقديم خالد طحطح.- الرباط : منشورات الزمن، 2016.- 1 مج.
(143 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (سلسلة ضفاف؛

(20
إق 2016MO2757.- ردمك 9789954516751

طقوس - - المغرب

390.0964 2016-970
بوكوس، أحمد (1946-....)

الهيمنة واإلختالف في تدبير التنوع الثقافي [نص مطبوع]
للثقافة الملكي  المعهد  منشورات   : الرباط  بوكوس.-  أحمد   /
األمازيغية، 2016 (الرباط : المعارف الجديدة) .- 1 مج. (309
ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة دراسات وأبحاث؛

(56
إق 2016MO3728.- ردمك 9789954282120

الثقافة - - المغرب

390.09648 2016-971
الظريف، محمد

جوانب من ثقافة الصحراء [نص مطبوع] / محمد الظريف.-
[د.م.] : مؤسسة الشيخ مربيه ربه إلحياء التراث والتنمية، 2016
(الرباط : دار أبي رقراق) .- 1 مج. (214 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO5368.- ردمك 978-9954-9661-0-5

ثقافة الصحراء

391 2016-972
الناضي، بدر الدين
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تحرارت بوابة اللباس التقليدي الراقي [نص مطبوع] / بدر
الدين الناضي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (64 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2016MO3034.- ردمك 978-9954-38-195-3

التراث - - المغرب

391.04 2016-973
الغنجري، أحمد

أحمد  / والدين  والعلم  التاريخ  في   : مطبوع]  [نص  النقاب 
الغنجري.- ط . 2.- مراكش : الملتقى، 2016 (المطبعة والوراقة

الوطنية).- 1 مج. (95 ص.) : غالف مزيّن؛ 21 سم
إق 2014MO4046.- ردمك 978-9954-9429-7-0

النقاب - - ثقافة - - دين - - فولكلور

392.13 2016-974
أعمير، عبد الواحد

الجانب تقوي  كيف   : مطبوع]  [نص  عناء  بال  األبناء  تربية 
تتواصل معه بسهولة ؟ مهارات في ابنك؟ كيف  العاطفي لدى 
أفريقيا  : الدارالبيضاء  أعمير.-  الواحد  عبد   / اإليجابية  التربية 
الشرق، 2016.- 1 مج. (125 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20

سم.- (سلسلة التربية الدينية؛ 3)
إق 2014MO3688.- ردمك 9789954630587

األبناء - - تربية

392.5 2016-975
الفرحان، بوعزة

العرس البدوي المغربي [نص مطبوع] : بين الرمزية والواقع :
طقوس وعادات / بوعزة الفرحان.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (فاس
: مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (147 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

20 سم
إق 2016MO2394.- ردمك 9789954379196

العرس - - المغرب - - عادات - - طقوس

394.12 2016-976
العطري، عبد الرحيم (1972-....)

قرابة الملح [نص مطبوع] : الهندسة اإلجتماعية للطعام / عبد
الرحيم العطري.- الدار البيضاء : شركة النشر والتوزيع المدارس،
2016 (مطبعة النجاح الجديدة).- 1 مج. (352 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 23 سم.- (المكتبة اإلجتماعية)
إق 2016MO0406.- ردمك 978-9954-0-7540-1

ثقافة الطعام - - المغرب

394.150964 2016-977
[نص المخطوط  العربي  التراث  في  والشاي  القهوة 
بوتوادي؛ ودراسة حسناء  / جمع  ببليوغرافية  دراسة   : مطبوع] 
تقديم أحمد عبادي.- الرباط : الرابطة المحمدية للعلماء مركز
الدراسات واألبحاث وإحياء التراث، 2016.- 1 مج. (178 ص.) :

غالف مص.؛ 24 سم
إق 2016MO0235.- ردمك 978-9954-600-18-6

الشاي

398 2016-978
األنصاري، أمينة

كنوز من تراث درعة [نص مطبوع] / أمينة األنصاري.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016.- 1 مج. (126 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2016MO2979.- ردمك 9789954381601

تراث - - درعة - - المغرب

398.09 2016-979
جودات، محمد

بناء القيم في الموروث الشفهي المغربي [نص مطبوع] :
اإلسالم والعربية واألمازيغية : ثالثية المصالحة والتفاعل / محمد
جودات.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : الرباط نت) .- 1 مج.

(152 ص.)؛ 21 سم

إق 2016MO2848.- ردمك 9789954380949
الموروث الشفهي - - اإلسالم - - العربية - - األمازيغية

398.0964 2016-980
الملحوني، عبد الرحمان (1938-....)

مشموم الحمراء [نص مطبوع] : سلسلة أبحاث ودراسات في
: رصد السياسي  المغربي  المثل  أضواء على  المغربي  التراث 
لبعض األحداث والوقائع بالمغرب مقاربة للثقافة الشعبية. الجزء
األول / عبد الرحمن الملحوني.- الرباط : دار أبي رقراق، 2016.-

1 مج. (139 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2016MO1157.- ردمك 978-9954-1-9575-8

الثقافة الشعبية - - المغرب

398.096417 2016-981
الكط، بوسلهام

والثقافات والحرية  التسامح  مدينة  القنيطرة،  مدينة 
والحضارات..اإلنسانية...؟ [نص مطبوع] / بوسلهام الكط.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (القنيطرة : المطبعة السريعة) .- 1 مج.

(114 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO2869.- ردمك 978-9954-653-06-7

التراث المغربي

398.2 2016-982
حسيم، أمينة (1960-....)

صور ونماذج من اللسان المراكشي الدارج [نص مطبوع] /
أمينة حسيم.- ط.2.- مراكش : مؤسسة آفاق، 2016.- 1 مج.

(227 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (مراكشيات)
إق 2006MO0970.- ردمك 9789954618202

الثقافة الشعبية

398.209 2016-983
الصابر، خديجتن ماء العينين

الحكاية الشعبية الحسانية : مقاربة سميائية [نص مطبوع] /
خديجتن الصابر ماء العينين.- العيون : منشورات جمعية النجاح

للتنمية اإلجتماعية، 2016.- 1 مج. (207 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO4551.- ردمك 978-9954-38-868-6

األدب الشعبي

398.20964 2016-984
الحراق، محمد شداد

مقدمات في نقد الثقافة الشعبية [نص مطبوع] : الرأسمال
الالمادي بين التنميط الفلكلوري واإلستثمار التنموي : دراسة /
محمد شداد الحراق.- طنجة : الراصد الوطني للنشر والقراءة،
مزيّن غالف   : ص.)   119) مج.   1 أخوين).-  (سليكي   2016

سم  22 باأللوان؛ 
إق 2016MO0271.- ردمك 978-9954-668-02-3

الموروث الشعبي - - المغرب

398.90964 2016-985
فخر الدين، محمد

األمثال الشعبية المغربية [نص مطبوع] : دراسة تحليلية /
محمد فخر الدين.- الرباط : دار نشر المعرفة، 2016.- 1 مج.

(117 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO0409.- ردمك 978-9954-642-51-1

األدب الشعبي

398.9333 2016-986
Etudes = [نص مطبوع] دراسات حول األمثال األمازيغية
sur les proverbes amazighes / تنسيق مصطفى أشبان،
للتنمية بويزكارن  جمعية  منشورات   : [د.م.]  نجيب.-  رشيد 
والثقافة، 2016 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (70-65 ص.)؛

24 سم
إق 2015MO3652.- ردمك 9789954363843

األمثال األمازيغية
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اللغات 400
اللغات 400

401.41 2016-987
توسان، برنار

ما هي السيميولوجيا ؟ [نص مطبوع] / برنار توسان؛ ترجمة
محمد نظيف.- ط. 3.- الدارالبيضاء : إفريقيا الشرق، 2016.- 1

مج. (141 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2015MO3500.- ردمك 978-9954-656-33-4

السيميولوجيا

401.43 2016-988
بريكل، هربرت

علم الداللة [نص مطبوع] : (الترجمة بين الممارسة والنظرية) /
هربرت بريكل؛ ترجمة وإعداد فائزة جمالي, محند الركيك.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2016 (فاس : مطبعة آنفو برانت) .- 1 مج. (200 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO3161.- ردمك 978-9954-38-258-5

علم الداللة

401.93 2016-989
مكسي، محمد

والتذكر التفكير  وآليات  اللغة  اكتساب  سيكولوجية 
أولحاج.- محمد  مكسي,  محمد   / مطبوع]  [نص  والتخييل 
الدارالبيضاء : إديسيون بلوس، 2016 (مطبعة النجاح الجديدة).- 1
مج. (224 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (قضايا التربية

والتكوين)
إق 2015MO4307.- ردمك 978-9954-36-712-4

علم النفس اللغوي

408 2016-990
بن الشتيوي، زينب

اإلتصال التربوي وتدريسية النص اللساني [نص مطبوع] :
: [د.م.]  الشتيوي.-  بن  زينب   / وديداكتيكية  بيداغوجية  دراسة 
[د.ن.]، 2016.- 1 مج. (389 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2016MO4099.- ردمك 9789954386163

النص اللساني

اللغة العربية 410

410 2016-991
العماري، عبد العزيز

عبد  / مطبوع]  [نص  اللسانية  والتفسير  الوصف  أدوات 
العزيز العماري.- ط.2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (فاس : مطبعة
آنفو-برانت) .- 1 مج. (199 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم.-

(سلسلة من النحو إلى اللسانيات؛ 1)
إق 2016MO0545.- ردمك 9789954371299

اللغة العربية - - اللسانيات

410 2016-992
بلقزيز، محمد بن عبد الجليل

= مطبوع]  [نص  العربية  اللغة  وبهرزة  التاثيل  منهج 
Méthode  éthymologique  et  modernisation  de  la
langue arabe / محمد بن عبد الجليل بلقزيز.- [د.م.] : [د.ن.]،
2016 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (135-

239 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO2448.- ردمك 9789954379400

اللغة العربية

410 2016-993

هنوي، بوشعيب
الوجه الخفي للغة العربية العالمية [نص مطبوع] / بوشعيب
هنوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : مطبعة فضل الله) .- 1

مج. (149 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 27 سم
إق 2016MO3354.- ردمك 9789954383056

اللغة العربية

410.1 2016-994
التويجري، عبد العزيز بن عثمان (1950-....)

في مسار تجديد اللغة العربية [نص مطبوع] / عبد العزيز بن
عثمان التويجري.- الرباط : منشورات المنظمة اإلسالمية للتربية
مزيّن غالف   : (114 ص.)  مج.   1  -.2016 والثقافة،  والعلوم 

24 سم باأللوان؛ 
إق 2016MO1454.- ردمك 978-9981-26-619-3

اللغة العربية - - المغرب

410.1 2016-995
القوصي، محمد عبد الشافي

الشافي عبد  محمد   / مطبوع]  [نص  العربية  اللغة  عبقرية 
القوصي.- الرباط : منشورات المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم

والثقافة- إيسيسكو، 2016.- 1 مج. (241 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO0963.- ردمك 978-9981-26-612-4

اللغة العربية

410.1 2016-996
جامعة ابن زهر. كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

[نص العربي  التراث  المعرفية في  وأنساقه  التواصل 
مطبوع] : مفاهيم وقضايا ونماذج : أعمال المؤتمر العلمي الدولي
األول المحكم، 22-23-24 دجنبر 2016 / كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية.- أكادير : مختبر األنساق اللغوية والثقافية، 2016 (أكادير
مزيّن غالف   : ص.)   568) مج.   1  -. سوس)  ونشر  طباعة   :

سم  24 باأللوان؛ 
إق 2016MO5058.- ردمك 978-9954-391-55-6

اللغة العربية - - الخطاب النحوي

410.1 2016-997
رضوان، عبد الرحمن

اللسانية الملكة   : مقاالت في الفكر واللغة [نص مطبوع] 
والمعرفة اإلنسانية، الدرس النحوي والنسق الثقافي، قراءة في
: [د.م.]   -.2 الرحمن رضوان.- ط.  عبد   / العربية  واقع ضمور 
[د.ن.]، 2016 (الرشيدية : مطبعة الودغيريون) .- 1 مج. (124

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO2703.- ردمك 978-9954-38-052-9 

اللغة العربية - - مقاالت

410.1 2016-998
والتمثيل التأسيس  الخطاب:  وتحليل  اللسانيات 
والتكامل [نص مطبوع] : أعمال علمية محكمة / إعداد وتنسيق
أحمد البايبي، محمد الغريسي، محمد السهول...[وآخ.].- الرشيدية
المعارف، 2016.- 2 مج. الخطاب وتكامل  : منشورات مختبر 

(613, 521 ص.)؛ 23 سم
إق 2016MO5271.- ردمك 978-9954-39-267-6

اللسانيات

410.7 2016-999
أمالس، محمد

الفائق في اللغة العربية [نص مطبوع] : برنامج اللغة العربية
للسنة األولي من سلك الباكالوريا مسلك العلوم والتكنولوجيات :
اللغة، اللغة ،مكون علوم  برنامج مكون النصوص، مكون علوم 
مكون التعبير واإلنشاء / محمد أمالس.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016

(مطبعة الحرية).- 1 مج. (360 ص.)؛ 30 سم
إق 2016MO1294.- ردمك 978-9954-37-505-1

اللغة العربية - - الباكالوريا - - تدريس

410.7 2016-1000
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البرهمي، محمد
[نص المغربية  المدرسة  في  العربية  اللغة  تدريسية 
محمد  /  2012 إلى   1951 من  والتحوالت  التراكم   : مطبوع] 
البرهمي.- [د.م.] : إيدسيون بلوس، 2016 (الدارالبيضاء : مطبعة
النجاح الجديدة) .- 2 مج. (232، 224 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

20 سم
إق 2016MO0962.- ردمك 978-9954-37-358-3

اللغة العربية - - تقنيات التدريس

410.7 2016-1001
يجيوي، عبد الرحمان

نحو  : [نص مطبوع]  العربي  العالم  اللغوية في  الحكامة 
اإلصالح نتائج  واستثمار  اللغوية  السياسة  لتطوير  ذكية  مقاربة 
اللغوي / عبد الرحمان يجيوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (فاس :

مطبعة آنفو برانت) .- 1 مج. (129 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO1195.- ردمك 9789954374559

اللغة العربية - - الحكامة

410.7 2016-1002
[نص التدريس  وأسئلة  التحليل  أدوات  العربية:  اللغة 
افاق مؤسسة   : مراكش  ناعيم.-  مليكة  تنسيق   / مطبوع] 
للدراسات والنشر واالتصال، 2016.- 1 مج. (256 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم.- (أعمال المؤتمرات والندوات؛ 2)
إق 2016MO4362.- ردمك 978-9954-467-58-9

اللغة العربية - - تحليل وتدريس

411.1 2016-1003
المقري، شوقي

الصوتيات النطقية [نص مطبوع] : مدخل إلى تحليل المنظومة
الكالمية / شوقي المقري.- وجدة : مكتبة الطالب، 2016.- 1 مج.

(219 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO5047.- ردمك 978-9954-39-151-8

المنظومة الكالمية

411.4 2016-1004
العلوي كمال، رشيدة

كيف يكتسب الطفل أنساق لغته؟ [نص مطبوع] / رشيدة
الشرق، 2016.- 1 مج. أفريقيا   : الدارالبيضاء  العلوي كمال.- 

باأللوان؛ 23 سم : غالف مزيّن  (166 ص.) 
إق 2015MO2431.- ردمك 9789954656136

اكتساب اللغة - - األطفال

411.5 2016-1005
مصات، زكية

مشاكل تعلم الخط العربي عند الطفل المغربي [نص
مطبوع] : (مقاربة تربوية - لسانية) / زكية مصات؛ تصدير محمد
آفاق مؤسسة   : مراكش  بوم.-  الحسين  مراجعة  البندوري؛ 
للدراسات والنشر واإلتصال، 2016 (المطبعة والوراقة الوطنية).-

1 مج. (130 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO3248.- ردمك 978-9954-618-19-6

تعلم الخط العربي - - المغرب

411.51 2016-1006
البندوري، محمد

جماليات الخط المغربي في التراث المغربي [نص مطبوع]
: دراسة سيميائية / محمد البندوري.- مراكش : مؤسسة آفاق،
.- 1 مج. (369 الوطنية)  المطبعة والوراقة   : 2016 (مراكش 

ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO2912.- ردمك 9789954618165

الخط المغربي

412 2016-1007
أزاييط، بنعيسى عسو

الوجيز في علم الداللة [نص مطبوع] / بنعيسى عسو أزاييط.-
الرباط : دار األمان، 2016 (مطبعة األمنية).- 1 مج. (127 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO4464.- ردمك 978-9954-502-85-3

علم الداللة

413 2016-1008
يجيوي، عبد الرحمان

من المعجم إلى المعجمية [نص مطبوع] : قراءة في المتن
والهامش / عبد الرحمان يجيوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (فاس :
آنفو برانت) .- 1 مج. (175 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2016MO3685.- ردمك 9789954384442
اللغة العربية - - معجم

413.112 2016-1009
نحو معجم لمصطلحات لسانيات النص وتحليل الخطاب
[نص مطبوع] : في الكتابات اللسانية العربية المعاصرة / مراجعة
وإشراف عبد الرحمن بودرع.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (طنجة :

سليكي أخوين) .- 1 مج. (214 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO2947.- ردمك 978-9954-661-85-7

اللسانيات - - معجم

414 2016-1010
الخالدي، عبد الغني

النقد البالغي [نص مطبوع] : جدلية اإلبداع والتلقي / عبد الغني
الخالدي.- فاس : مؤسسة مقاربات للصناعات الثقافية والنشر،
باأللوان؛ 24 سم.- : غالف مزيّن  2016.- 1 مج. (144 ص.) 

(دراسات)
إق 2015MO3507.- ردمك 9789954573662

البالغة - - نقد

414 2016-1011
العافية، نور الدين

المصطلح النقدي والبالغي بين التأصيل واإلمتداد [نص
مطبوع] / نور الدين العافية.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : دار

القلم) .- 1 مج. (119 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO2261.- ردمك 978-9954-23-998-8

علم البالغة - - الشعر العربي

414 2016-1012
العوادي، سعيد

أسئلة البديع [نص مطبوع] : عودة إلى النصوص البالغية األولى
/ سعيد العوادي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (مراكش : المطبعة
والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (142 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
2009MO1155 إق

البالغة - - اللغة العربية

414 2016-1013
برحو، محمد

وإشكالياته من خالل النقدي  المصطلح  دراسة  منهج 
كتاب قانون البالغة ألبي طاهر البغدادي (517ه) [نص
مطبوع] / محمد برحو.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (وجدة : مطبعة

حذيفة) .- 1 مج. (130 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO4315.- ردمك 978-9954-38-724-5

البالغة - - األدب العربي

414 2016-1014
صالحي، يحي

بين الوساطة  كتاب  في   : مطبوع]  [نص  النقدي  المصطلح 
المتنبي وخصومه للقاضي علي بن عبد العزيز لجرجاني : دارسة
مصطلحية / يحي صالحي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (وجدة : مكتبة

الطالب) .- 1 مج. (408 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO0586.- ردمك 978-9954-37-149-7

اللغة العربية - - البالغة
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414 2016-1015
لقاح، عبد القادر

الوجود والنحو [نص مطبوع] : قراءة فلسفية في أقسام الكالم
العربي / عبد القادر لقاح.- [د.م.] : منشورات مقاربات، 2016.-
1 مج. (84 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة نقد)

إق 2016MO5122.- ردمك 9789954678220
النحو - - الكالم العربي

414 2016-1016
الدرس البالغي [نص مطبوع] : قضايا معرفية ومقاربات نصية :
أعمال الندوة الدولية األولى 26ـ25 مارس 2015 / إعداد وتنسيق
سعيد جبار، عبد الصمد الرواعي.- الجديدة : كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية، 2016.- 1 مج. (418 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2016MO3429.- ردمك 9789981008663

البالغة

414.2 2016-1017
كنوان، الحسين

الذاتي الغنى  بين  العربية  اللغة  في  البيان  أسس 
واالقتراض الممنهج من اللغات اإلنسانية (الحرف) [نص
مطبوع] / الحسين كنوان.- فاس : جمعية بادرة للثقافة والتنمية،

2016.- 1 مج. (119 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO0972.- ردمك 978-9954-37-362-0

علم البيان

415 2016-1018
الجكني الشنقيطي، المختار بن بونا

الخالصة النحوية [نص مطبوع] : وهي ألفية ابن مالك في النحو
والصرف : موشحة باحمرار / المختار بن بونا الجكني الشنقيطي؛
تصحيح احمد بن عبد الكريم نجيب؛ مراجعة وتقديم الحسين بن
مخض الشنقيطي و محمد بن بتار بن الطلبة الشنقيطي.- بيروت :
24 سم.- (173 ص.)؛  مج.   1  -.2016 المشاريع،  دار  شركة 

(2 المحظرية؛  (المتون 
إق 2016MO2550.- ردمك 978-9954-607-49-7

اللغة العربية - - نحو

415 2016-1019
العماري، عبد العزيز

العزيز / عبد  لسانية  دراسة   : [نص مطبوع]  العربية  الجملة 
العماري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (فاس : مطبعة آنفو-برانت) .-

1 مج. (389 ص.)؛ 22 سم.- (من النحو إلى اللسانيات؛ 2)
2016MO0546 إق

اللغة العربية - - قواعد

415 2016-1020
المقرئ اإلدريسي، أبو زيد

حروف المعاني في اللغة العربية [نص مطبوع] : دراسة
: الدارالبيضاء  اإلدريسي.-  المقرئ  زيد  أبو   / وداللية  تركيبية 
مؤسسة اإلدريسي الفكرية لألبحاث والدراسات، 2016.- 1 مج.

(231 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO2070.- ردمك 978-9954-9475-5-5

التركيب اللغوي

415 2016-1021
نوافذ وروافد [نص مطبوع] : دراسات في األدب واللغة والعلوم
اإلنسانية.- أكادير : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2016.- 1 مج.

(481-36 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO3706.- ردمك 9789954508435

العلوم اإلنسانية

415.1 2016-1022
أبي العباس أحمد بن علي البجائي، شهاب الدين

شرح اآلجرومية [نص مطبوع] / شهاب الدين أبي العباس أحمد
بن علي البجائي؛ تقديم وتحقيق محمد خمسي.- [د.م.] : [د.ن.]،

2016.- 1 مج. (220 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO2910.- ردمك 9789954381281

اللغة العربية - - نحو

415.1 2016-1023
اإلدريسي الحسني، عبد الحفيظ

ظواهر  : مطبوع]  [نص  القرآن  لغة  إتقان  إلى  السبيل 
صرفية: المية األفعال نموذجا / عبد الحفيظ اإلدريسي الحسني.-
الدار البيضاء : أفريقيا الشرق، 2016.- 1 مج. (142 ص.)؛ 21

سم
إق 2013MO0711.- ردمك 978-9981-25-889-1

اللغة العربية - - النحو

415.1 2016-1024
الصنهاجي، أبو الشتاء بن الحسن بن محمد (...-1365

ه.)
تحفة المبتدئين [نص مطبوع] : في إعراب الماضي و المضارع
و األمر بإيضاح و تبيين / أبو الشتاء بن الحسن الغازي الصنهاجي؛
اعتنى به عبد العالي عيادو.- الدارالبيضاء : دار كنوز، 2016.- 1

مج. (180 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO2704.- ردمك 978-9954-380-53-6

اللغة العربية - - إعراب

415.1 2016-1025
الوهابي، أحمد مرون (1976-....)

المنفرجة [نص مطبوع] : ألبي الفضل يوسف النحوي التوزري
(ت 466 ه) وشروحها / عدنان مرون الوهابي.- [تطوان] : مكتبة
سلمى الثقافية، 2016 (تطوان : الخليج العربي) .- 1 مج. (321

ص.)؛ 21 سم.- (كتب؛ 81)
إق 2016MO3363.- ردمك 9789954634615

اللغة العربية - - نحو

415.1 2016-1026
فاضل، أحمد

فاضل.- أحمد   / مطبوع]  [نص  النحو  مادة  محاضرات في 
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (أكادير : مطبعة قرطبة) .- 1 مج. (68

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO0485.- ردمك 978-9954-9600-1-1

النحو العربي

415.1 2016-1027
العقد الجوهري والشرح المذكورين قبله [نص مطبوع] :
في حل شرح األزهري على مقدمة ابن آحروم / امحمد بن عبد
: طوب (الرباط  [د.ن.]، 2016   : [د.م.]  الوسطاني.-  السالم 

(276 ص.)؛ 21 سم مج.   1  -. بريس) 
إق 2016MO2149.- ردمك 978-9954-378-14-4

اللغة العربية - - النحو - - األزهري

415.11 2016-1028
بن الصديق، محمد علي

معجم اللفيفين [نص مطبوع] / محمد بن الصديق.- تطوان :
مكتبة سلمى الثقافية، 2016 (مطبعة الخليج العربي).- 1 مج.
(52 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (كتب مكتبة سلمى

الثقافية؛ 83)
إق 2016MO3478.- ردمك 978-9954-634-64-6

اللفيف المفروق

415.2 2016-1029
فاضل، أحمد

محاضرات في مادة الصرف [نص مطبوع] / أحمد فاضل.-
: : [د.ن.]، 2016 (مطبعة قرطبة).- 1 مج. (33 ص.)  [د.م.] 

باأللوان؛ 21 سم غالف مزيّن 
إق 2016MO0487.- ردمك 978-9954-9600-3-5
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علم الصرف - - اللغة العربية

415.21 2016-1030
الدريسي، عائشة

العالء ألبي  المالئكة  رسالة  في  الصرفية  الضرورة 
المعري [نص مطبوع] / عائشة الدريسي.- فاس : منشورات آنفو
برانت، 2016.- 1 مج. (130 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2016MO2296.- ردمك 978-9954-37-877-9
علم الصرف - - اللغة العربية

416 2016-1031
الزناتي، المحجوب

علم العروض وأوزان الشعر [نص مطبوع] : رؤية تجديدية /
المحجوب الزناتي.- [د.م.] : المحجوب الزناتي، 2016 (الرباط :
طوب بريس) .- 1 مج. (31 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2016MO0858.- ردمك 978-9954-37-313-2
علم العروض - - الشعر العربي

416 2016-1032
السعيدي، المختار

التفعيالت الرقمية [نص مطبوع] : نحو نظرية جديدة في فن
2016 [د.ن.]،   : [د.م.]  السعيدي.-  المختار   / العربي  اإليقاع 

24 سم (116 ص.)؛  مج.   1  -. بريس)  : طوب  (الرباط 
إق 2016MO5062.- ردمك 978-9954-690-27-7

الشعر العربي - - عروض وقوافي

418.02 2016-1033
الديداوي، محمد

المعرفي واالزدواج التكامل   : ماوراء الترجمة [نص مطبوع] 
الثقافي والمنظور الوظيفي / ديداوي محمد.- الرباط : دار أبي

رقراق، 2016.- 1 مج. (212 ص.)؛ 23 سم
إق 2014MO0196.- ردمك 9789954369586

الترجمة

418.02 2016-1034
جيل، دانييل

المنهجي الدليل   : المغني في علم الترجمة [نص مطبوع] 
جيل؛ دانييل   / الجامعي  الوسط  في  المهنية  الترجمة  لتدريس 
ترجمة حميد جسوس.- فاس : مقاربات، 2016.- 1 مج. (262

ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO4927.- ردمك 978-9954-678-20-6

علم الترجمة

418.4 2016-1035
ضيف، عبد الله

[نص المقطعية  الطريقة  وفق  القراءة  استراتيجيات 
مطبوع] / عبد الله ضيف.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (105

ص.)؛ 20 سم
إق 2016MO2551.- ردمك 978995437979

القراءة

418.4 2016-1036
[La passion de la lecture] = [نص مطبوع] شغف القراءة
/ تنسيق رشيدة رقي.- الدار البيضاء : منشورات ملتقى الطرق،

2016.- 1 مج. (101,46 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO0374.- ردمك 978-9954-1-0552-8

القراءة - - المغرب

اللغات األخرى 490

491.55 2016-1037
موسى، أحمد

:  الدروس األساسية في اللغة الفارسية [نص مطبوع] 
قواعد،نصوص ومعجم / أحمد موسى.- تطوان : منشورات باب
الحكمة، 2016 (تطوان : الخلوج العربي) .- 1 مج. (227 ص.)؛

24 سم
إق 2016MO4641.- ردمك 9789954568583

الفارسية - - نصوص - - قواعد

492.4 2016-1038
الكتبية، سعاد

اللغة العبرية [نص مطبوع] : قواعد ونصوص / سعاد الكتبية.-
مراكش : مؤسسة آفاق، 2016 (المطبعة والوراقة الوطنية).- 1

مج. (228 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO4516.- ردمك 978-9954-618-21-9

اللغة العبرية - - تعلم وتدريس

اللغات األفروآسيوية غير السامية، اللغة
األمازيغية

493

493.3 2016-1039
ألجور، أحمد بن محمد

ألجور أحمد بن  / : تشلحيت  تعليم األمازيغية [نص مطبوع] 
محمد.- الدار البيضاء : مطبعة سوماكرام، 2016.- مج. (175

ص.) : غالف مص.؛ 21 سم
إق 2015MO3383.- ردمك 978-9954-627-31-0

اللغة األمازيغية

493.33 2016-1040
الحلوي، عبد الله (1970-....)

األمازيغية [نص مطبوع] : هوية األمة المغربية وعبقريتها / عبد
(المطبعة والوراقة آدم، 2016  : فضاء  الحلوي.- مراكش  الله 
باأللوان؛ 21 سم الوطنية).- 1 مج. (143 ص.) : غالف مزيّن 

إق 2016MO1911.- ردمك 978-9954-9619-2-6
األمازيغية - - المغرب

493.33 2016-1041
جمالي، فائزة

المعجم األمازيغي [نص مطبوع] : (معاجم الموضوعات ونظرية
الحقل) / فائزة جمالي، محند الركيك.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016

(فاس : آنفو برانت) .- 1 مج. (202 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO3672.- ردمك 9789954384381

األمازيغية - - معجم

493.33 2016-1042
حمداوي، جميل (1963-....)

/ جميل المدخل إلى اللسانيات األمازيغية [نص مطبوع] 
حمداوي.- [د.م.] : منشورات حمداوي الثقافية، 2016.- 1 مج.

(222 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO5223.- ردمك 978-9954-9656-1-0

األمازيغية

493.33 2016-1043
تقويم التحصيل الدراسي لدى تلميذات وتالميذ التعليم
االبتدائي في اللغة األمازيغية من خالل مكوني:القراءة
البغدادي؛ / االشراف محمد  الكتابي [نص مطبوع]  والتعبير 
تنسيق بنعيسى يشو.- الرباط : المعهد الملكي للثقافة األمازيغية،
2016.- 1 مج. (164 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (دراسات

وأبحاث؛ 58)
إق 2016MO0039.- ردمك 978-9954-28-211-3

اللغة األمازيغية - - ديداكتيك
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العلوم الطبيعية و الرياضيات 500
العلوم الطبيعية و الرياضيات 500

503 2016-1044
عرجوني، عبد الرحيم

قاموس علمي تكنولوجي [نص مطبوع] : عربي، فرنسي /
عرجوني عبد الرحيم.- الدار البيضاء : أبوستروف، 2016.- 1 مج.

(AZ سلسلة) -.(.517-[11] ص)
إق 2016MO2396.- ردمك 978-9954-9622-1-3

التكنولوجيا - - معجم مصطلحات

507.2 2016-1045
الدين / صالح  [نص مطبوع]  العلوم  ديداكتيك  دروس في 
لخزامي, عبد العزيز رزوقي, صباح سلماوي...[واخ].- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج.

(390 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO4170.- ردمك 978-9954-687-02-4

509 2016-1046
ساهل، بوعزة

المختصر في تاريخ العلم عند جورج سارتون [نص مطبوع]
: في الطب والفلك والرياضيات / بوعزة ساهل.- [د.م.] : [د.ن.]،
2016 (الدار البيضاء : مطبعة دار القرويين) .- 1 مج. (124 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2016MO0072.- ردمك 978-9954-1-4596-8

سارتون، جورج

الرياضيات 510

510 2016-1047
شرقاوي، عبد الهادي ال

اليقظة في الرياضيات [نص مطبوع] : الجديد في الموحدات
الجهوية : الثالثة ثانوي إعدادي : الدورة الثانية / األستاذ عبد الهادي
الشرقاوي؛ األستاذ رشيد بوكال.- ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.-

1 مج. (128 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO0925.- ردمك 978-9954-594-64-3

الرياضيات

510.1 2016-1048
الدوزي، حسن

نافذة على الرياضيات الحديثة وتطبيقاتها [نص مطبوع] /
حسن الدوزي.- [د.م.] : حسن الدوزي، 2016 (أكادير : طباعة
ونشر سوس) .- 1 مج. (100 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2016MO2260.- ردمك 978-9954-37-861-8

الرياضيات الحديثة - - مفاهيم

الفلك و العلوم ذات العالقة 520

523.51 2016-1049
إبهي، عبد الرحمان

للنيازك = الجامعي  المتحف   : مطبوع]  [نص  النيازك  دليل 
Catalogue de météorites / عبد الرحمان إبهي؛ ترجمة فؤاد
مطبعة  : (الرباط   2016 األمان،  دار  مكتبة   : الرباط  خيري.- 
الكرامة) .- 1 مج. (981 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2016MO1162.- ردمك 9789954374375
النيازك

526.8 2016-1050
بوزيد، نسيبة

الميسر في أساسيات وطرق التمثيل الخرائطي [نص
مطبوع] : (الخريطة الموضوعية) / نسيبة بوزيد.- [د.م.] : [د.ن.]،

2016.- 1 مج. (128 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO4289.- ردمك 978-9954-38-705-4

التمثيل الخرائطي

علوم الحياة 570

570 2016-1051
الحجوجي، محمد منير

إنقاذ األرض [نص مطبوع] : رواد الفكر/العيش البيئي : مدخل
: [د.م.]  الحجوجي.-  منير  محمد   / السياسية  اإليكولوجيا  إلى 
[د.ن.]، 2016 (الرباط : دار القلم) .- 1 مج. (157 ص.)؛ 21 سم

إق 2016MO3660.- ردمك 9789954686010
إيكولوجيا - - األرض

576.83 2016-1052
شقور، رضوان

تأمالت في سر الحياة [نص مطبوع] : تحليق وجيز فوق العالم
Réflexions sur le secret de la vie : Un bref = الحي
: [د.م.]  / رضوان شقور.-   survol  sur  le  monde vivant
[د.ن.]، 2016 (الرباط : مطبعة إمستيتن) .- 1 مج. (314 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2015MO3509.- ردمك 978-9954-36-314-0

العلم الحديث - - تاريخ

577 2016-1053
بوعلكة، عبد العالي

جميلة  / ومقاربات  مفاهيم   : مطبوع]  [نص  والتنمية  البيئة 
السعيدي، عبد العالي بوعلكة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط :
دار السالم) .- 1 مج. (179 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2016MO2258.- ردمك 9789954378601
البيئة

علوم النبات 580

580.223 2016-1054
احماموشي، محمد

أطلس النبات الطبية والعطرية [نص مطبوع] / إعداد محمد
احماموشي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (506 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 30 سم
إق 2016MO2619.- ردمك 978-9954-38-008-6

النباتات

التكنولوجيا (العلوم التطبيقية) 600
العلوم الطبية الطب 610

610 2016-1055
المغرب. وزارة الصحة

[نص الصحي  المجال  في  الجماعاتي  المتطوع  دليل 
مطبوع] / وزارة الصحة.- الرباط : مديرية المستشفيات والعالجات
المتنقلة، 2016.- 1 مج. (71 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 30 سم

إق 2016MO3913.- ردمك 978-9954-38-527-2
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دليل الصحة - - المغرب

610.72409 2016-1056
سرو، محمد

النظر والتجريب في الطب األندلسي بين ابن رشد وابن
زهر [نص مطبوع] : دراسة إيستيمولوجية تحليلية / محمد سرو.-
ط. 2.- الرباط : دار األمان، 2016.- 1 مج. (279 ص.)؛ 24 سم

إق 2016MO2955.- ردمك 978-9954-502-78-5
الطب - - األندلس

613.2 2016-1057
البركة، محمد (1971-....)

النظام الغذائي بالمغرب واألندلس خالل العصر الوسيط
[نص مطبوع] : دراسات في سوسيولوجيا األحكام والقيم والعوائد
/ محمد البركة، سعيد بنحمادة، عبد الهادي البياض.- : منشورات
الزمن، 2016.- 1 مج. (199 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم.- (سلسلة شرفات؛ 77)
إق 2016MO1099.- ردمك 9789954516683

النظام الغذائي - - المغرب

614.1 2016-1058
عبد العالي، أحمد (1961-....)

الخبرة الطب ـ شرعية ودورها في إثبات حاالت الوفاة
العالي.- عبد  أحمد   / دراسة مقارنة   : الجنائية [نص مطبوع] 
المعارف مطبعة   : (الرباط   2016 الرشاد،  مكتبة   : سطات 
الجديدة) .- 1 مج. (438 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2016MO2622.- ردمك 978-9954-38-009-3
الخبرة الطب ـ شرعية

616.9 2016-1059
شامة (عبد الحنين

= مطبوع]  [نص  واإلعاقة  العجز  لتقييم  حنين  سلم 
L'échélle  d'Hanine  pour  évaluer  l'invalidité  et
l'handicap / عبد الحنين شامة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1

مج. (228 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 29 سم
إق 2016MO1207.- ردمك 978-9954-37-465-8

تقييم اإلعاقات - - سلم حنين

الزراعة 630

630.64 2016-1060
آيت حمزة، محمد (1951-....)

مالمح التحوالت السوسيومجالية بحوض أسيف أمكون
[نص مطبوع] / أيت حمزة محمد.- الرباط : منشورات المعهد
الملكي للثقافة األمازيغية، 2016.- 1 مج. (335 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة دراسات وأبحاث؛ 60)
إق 2016MO4849.- ردمك 9789954282304

الفالحة - - حوض أسيف أمكون

630.92 2016-1061
اجماهري، مصطفى (1952-....)

حياة المعمرين في مازغان [نص مطبوع] : فالحون أجانب
بدكالة / المصطفى اجماهري؛ ترجمة مصطفى الطوبي.- الرباط :
منشورات الزمن، 2016 (سال : مطبعة بني ازناسن) .- 1 مج.
(183 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة ضفاف؛

(22
إق 2016MO2775.- ردمك 978-9954-516-76-8

الفالحون األجانب - - دكالة - - تراجم

631.5 2016-1062
مصدق، رشيد

في الحافظة  الزراعة  العتماد  المندمج  التدبير  دليل 
منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا [نص مطبوع] / مصدق
رشيد, مرابط رشيد, باتريك س.وول.- الرباط : المركز الدولي
لألبحاث الزراعية في المناطق الجافة، 2016.- 1 مج. (55 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO5292.- ردمك 978-9954-39-276-8

الزراعة الحافظة

634.63 2016-1063
المعهد الوطني للبحث الزراعي

[نص الزيتون  زراعة  حول  الفالحية  االستشارة  دليل 
المعهد  : الرباط  الزراعي.-  للبحث  الوطني  المعهد   / مطبوع] 
الوطني للبحث الزراعي، 2016.- 1 مج. (35 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO5128.- ردمك 978-9954-0-6707-9

زراعة الزيتون - - فالحة

636.1 2016-1064
بن عبد السالم القادري، عبد الوهاب بن محمد العبد بن

الطاهر
تأليف في الخيل وما يتعلق بها من أوصاف [نص مطبوع] /
عبد الوهاب بن محمد العبد بن الطاهر بن عبد السالم القادري؛
تعليق محمد سعيد حنشي؛ مراجعة وتقديم أحمد شوقي بنبين.-
الجديدة : جمعية معرض الفرس، 2016.- 1 مج. (149 ص.)؛ 24

سم
إق 2016MO3676.- ردمك 978-9954-9576-6-0

الخيل - - العرب

636.31 2016-1065
بوجنان، إسماعيل

المرشد في تربية األغنام [نص مطبوع] / إسماعيل بوجنان؛
ترجمة عبد اللطيف مروان.- الرباط : معهد الحسن الثاني للزراعة
والبيطرة، 2016 (مطبعة المعارف الجديدة).- 1 مج. (125 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO0989.- ردمك 978-9981-801-79-0

تربية األغنام

638.1 2016-1066
عوة، محمد

تربية النحل العصرية [نص مطبوع] / محمد عوة.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016.- 1 مج. (200 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO2888.- ردمك 978-9954-38-113-7

النحل - - تربية

639.220964 2016-1067
ثقافة البحر والصيد البحري بسواحل سوس [نص مطبوع]
: أشغال اليوم الدراسي الذي نظمه مركز أكلو للبحث والتوثيق
بنيدير؛ بتيزنيت / تنسيق جامع  الثقافة  يوم 15-12-2012 بدار 
للبحث أكلو  مركز  منشورات   : تيزنيت  الزهيم.-  علي  مراجعة 
والتوثيق، 2016.- 1 مج. (223 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2016MO0927.- ردمك 978-9954-9273-6-6

التاريخ الثقافي

العلوم المنزلية و حياة األسرة 640

649.1 2016-1068
لوكيلي، عبد المجيد

المجيد عبد   / مطبوع]  [نص  األبناء  تربية  اآلباء في  دليل 
والتطوير واإلستشارة، للتدريب  نجاح  : مركز  الرباط  لوكيلي.- 

باأللوان؛ 21 سم : غالف مزيّن  2016.- 1 مج. (158 ص.) 
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إق 2016MO3044.- ردمك 978-9954-38-196-0
تربية األبناء

اإلدارة و الخدمات المساعدة 650

658.15 2016-1069
الحيتاني، سعيد

طريقك إلى اكتساب الثروة [نص مطبوع] / سعيد الحيتاني.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (بركان : مطبعة نجمة الشرق) .- 1 مج.

(142 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2016MO0469.- ردمك 978-9954-37-090-2

تنمية الثروة

658.15 2016-1070
السالك الداه، أحمد ولد محمد

تدبير الميزانية المحلية بموريتانيا [نص مطبوع] / أحمد ولد
محمد السالك الداه.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (158 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO4215.- ردمك 9789954386606

الميزانية المحلية - - تدبير - - موريتانيا

658.15 2016-1071
بلعربي، محمد

الرفاه إلى  : طريقك  مطبوع]  [نص  والثروة  المال  أسرار 
المادي / محمد بلعربي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الدار البيضاء :
مطبعة سوماكرام) .- 1 مج. (144 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2016MO0192.- ردمك 978-9954-627-35-8

البحث عن المال

658.456 2016-1072
الجابري، عبد اللطيف

مطبوع]. [نص  المجموعات  وتنشيط  اإلجتماعات  تدبير 
الله الجابري, عطاء  اللطيف  عبد  وتأليف  إعداد   / األول  الجزء 
األزمي.- الدار البيضاء : منشورات صدى التضامن، 2016.- 1 مج.
(96 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (سلسلة الخدمات

التربوية واإلدارية تجديد التكوين للترقي)
إق 2016MO0489.- ردمك 978-9954-9295-4-4

تدبير اإلجتماعات - - تقنيات

659.143 2016-1073
الخطاب اإلشهاري المغربي [نص مطبوع] : بنياته التواصلية
ورهاناته التنموية : أبحاث طلبة ماستر التواصل والتنمية / إشراف
مصطفى سلوي.- وجدة : منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،
مزيّن غالف   : ص.)   433) مج.   1 الطالب).-  (مكتبة   2016

(16 ودراسات؛  بحوث  (سلسلة  سم.-   24 باأللوان؛ 
إق 2016MO3975.- ردمك 978-9954-689-02-8

الخطاب اإلشهاري - - المغرب

الصناعات الستخدامات محددة 680

680 2016-1074
الحرف والصنائع بالغرب اإلسالمي [نص مطبوع] : مقاربات
ألثر المجال والذهنيات على اإلنتاج / تقديم عبد اإلله بنمليح؛ تنسيق
سعيد بنحمادة، محمد البركة.- [د.م.] : الزمن، 2016 (سال : بني
ازناسن) .- 2 مج. (239 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.-

(شرفات؛ 76)
إق 2016MO1102.- ردمك 9789954516713

686.20964 2016-1075
جامعة ابن زهر. كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية (2014؛

(Agadir
ذكرى قرن ونصف على دخول المطبعة إلى المغرب،
1865-2015 م [نص مطبوع] : احتفاء بالعالمة القاضي الحاج
الطيب التملي الروداني : أعمال اليوم الدراسي الذي نظمته شعبة
لألستاذ مهداة   : م  أبريل 2014   23 يوم  اإلسالمية  الدراسات 
العميد الدكتور أحمد صابر / جامعة ابن زهر، كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية؛ تنسيق الدكتور مصطفى المسلوتي.- أكدير : جامعة ابن
زهر، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2016.- 1 مج. (153 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO0203.- ردمك 978-9954-508-33-6

التاريخ الثقافي

الفنون 700

700 2016-1076
فهمي، كمال

في النقد الفني [نص مطبوع] / كمال فهمي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2016 (طباعة دريم).- 1 مج. (127 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2016MO2576.- ردمك 9789954379882

الفن - - نقد

700 2016-1077
معتصم، محمد (1956-....)

:  1 معتصم.  محمد   / مطبوع]  [نص  التشكيل  محراب  في 
حوارات؛ تقديم عبد الله الشيخ.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (فاس :

وراقة بالل) .- 1 مج. (119 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO1070.- ردمك 978-995-437-390-3

الفن التشكيلي - - حوارات

700.1 2016-1078
الزاهي، فريد (1960-....)

فتنة الحواس [نص مطبوع] : كتابات عن الفن العربي المعاصر
/ فريد الزاهي.- الدار البيضاء : دار توبقال للنشر، 2016 (مطبعة
النجاح الجديدة).- 1 مج. (244 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 23

سم.- (سلسلة المعرفة الفنية؛ 560)
إق 2016MO3954.- ردمك 978-9954-659-19-9

الفن العربي المعاصر

708 2016-1079
Qotbi، Mehdi

Mehdi  Qotbi,  Rythmiques  [Texte  imprimé]  :
Gallerie  SO  Art  Casablanca,  exposition  du  6
décembre 2016 au 31 janvier 2017 / Mehdi Qotbi.-
Casablanca : SO Art Gallery، 2016.- 1 vol. (60 p.) :

cm 30 ؛.couv. ill. en coul
إق 2016MO4390.- ردمك 978-9954-38-765-8 

708 2016-1080
ألبرطو حياكوميتي [نص مطبوع] : معرض استعادي : [بمتحف
محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط من 20 أبريل إلى
الحديث للفن  السادس  محمد  متحف   /  [  2016 شتنبر   4
المؤسسة جياكوميتي  مؤسسة   : الرباط  باريس؛  والمعاصر.- 
مزيّن : غالف  (179 ص.)  مج.   1 للمتاحف، 2016.-  الوطنية 

باأللوان؛ 31 سم
إق 2016MO3118.- ردمك 978-9954-38-235-6

معرض فني

708.96 2016-1081
الرباط. وزارة الثقافة
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ليلة األروقة : الدورة 11 2016 : مسار فني ليلي [نص مطبوع]
La Nuit des Galeries 2016 :  parcours artistique =
nocturne / وزارة الثقافة.- الرباط : وزارة الثقافة، 2016.- 1

مج. (24 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO4183.- ردمك 978-9954-625-63-7 

معرض ثقافي

العمارة (الهندسة المعمارية) 720

720.964 2016-1082
بوزكراوي، مريم

للقصبات التراثية  والمقومات  التاريخية  األدوار 
العسكرية [نص مطبوع] : القصبة اإلسماعيلية بتادلة نموذجا /
مريم بوزكراوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : مطابع الرباط

نت) .- 1 مج. (111 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO2817.- ردمك 9789954-38-080-2

التراث المعماري - - المغرب

726.2 2016-1083
المغرب. وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك

والنقل التجهيز  وزارة   / مطبوع]  [نص  المغرب  منارات 
واللوجستيك، والنقل  التجهيز  وزارة   : الرباط  واللوجستيك.- 
سم  31 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (118 ص.)  مج.   1  -.2016

إق 2016MO5275.- ردمك 978-9954-39-269-0
المنارات - - المغرب

الرسم و الفنون الزخرفية 740

741.56 2016-1084
لخضر، مريم

: Les tresses de Shama = [نص مطبوع] ضفائر شامة
الجزء األول / مريم لخضر؛ دعم من وزارة الثقافة.- ط. 3 مزيدة
ومنقحة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (981 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO3360.- ردمك 978-9954-38-306-3

745.0964 2016-1085
السايب، خالد

[نص التسطير  فن  في  التحبير  وديوان  التنوير  كتاب 
مطبوع] / لمعلم خالد السايب؛ [تقديم فاطمة مروان، رضوان ابن
شقرون].- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (336 ص.)؛ 32 سم

إق 2016MO1650.- ردمك 978-9954-37-649-2
فن الزخرفة

745.5 2016-1086
بنونة، عبد السالم

تحفة اإلخوان في الصنائع القديمة بتطوان [نص مطبوع] /
بنونة عبد السالم.- [د.م.] : مكتبة سلمى الثقافية، 2016 (تطوان

: الخليج العربي) .- 1 مج. (83 ص.)؛ 21 سم.- (كتب؛ 91)
إق 2016MO4624.- ردمك 9789954634707

الصناعات التقليدية

745.5 2016-1087
ديفيفرـ كابفيفر، باتريسيا

معلمات الصناعة التقليدية [نص مطبوع] : التعاونيات النسائية
في المغرب / باتريسيا ديفيفرـ كابفيفر، ماري باسكال روزييه.-
الدار البيضاء : [لغات الجنوب]، 2016.- 1 مج.(255 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 28 سم
إق 2016MO3969.- ردمك 978-9954-9640-4-0

الصناعة التقليدية

745.594 2016-1088
السايب، خالد

المرشد المهني لتعلم فن التسطير [نص مطبوع] / خالد
السايب.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (49 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO2482.- ردمك 978-9954-37-953-0

فن التسطير

745.61 2016-1089
احتفاليات الحروف [نص مطبوع] : المعرض الوطني : احتفاال
باليوم العالمي للغة العربية : الدورة الثالثة : 23 دجنبر 2016
برواق باب الكبير- الوداية - الرباط / تنظيم وزارة الثقافة، الجمعية
المغربية لفنون الخط.- الرباط : وزارة الثقافة، 2016.- 1 مج.

(92 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2016MO5048.- ردمك 978-9954-625-66-8 

الخط العربي - - معرض - - المغرب

التصوير الفوتوغرافي و الصور
الفوتوغرافية

770

770 2016-1090
الحراثي، عبد الغني

الغني عبد   / تشكيلي  فنان   : مطبوع]  [نص  مسار  تجربة 
الحراثي.- [د.م.] : جمعية زوايا تشكيلية، 2016.- 1 مج. (118

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 29 سم
إق 2016MO0871.- ردمك 9789954373200

الفن التشكيلي

770 2016-1091
القري، إدريس (1955-....)

عتبات في الجماليات البصرية [نص مطبوع]. الكتاب األول،
الفوتوغرافيا / إدريس القري.- الرباط : منشورات فكر، 2016.- 1
(سلسلة سم.-   24 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : ص.)   182) مج. 

وأبحاث) دراسات 
إق 2016MO3719.- ردمك 9789954957448

الفوتوغرافيا

778.53 2016-1092
اشويكة، محمد (1971-....)

الصورة السينمائية التقنية والقراءة [نص مطبوع] : دراسة
/ محمد اشويكة.- الرباط : الدار المغربية العربية، 2016 (الرباط :

مطبعة األمنية) .- 1 مج. (167 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO4594.- ردمك 9789954388952

الصورة السينمائية

779.64 2016-1093
التراث العالمي لليونيسكو [نص مطبوع] : مواقع المغرب =
Patrimoine mondial de l'UNESCO : les sites du Maroc
/ [نصوص محسن اإلدريسي العمري، يوسف خيارة، محمد بوصلح،
وآخرون؛ تقديم محمد األمين الصبيحي؛ توطئة عبد الله العلوي؛
تمهيد سمير قفص، محمد بلعتيق؛ المصورين سيسيل تريال، ج. م.
رويز؛ ترجمة عبد الكريم جويطي بتعاون مع المساهمين].- الدار
الثقافة وزارة  الرباط   : الطرق  ملتقى  منشورات  البيضاء؛ 
اليونسكو، 2016.- 1 مج. (223 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 27

سم
إق 2016MO1718.- ردمك 978-9954-1-0561-0

التراث المعماري
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الموسيقى 780

781.62 2016-1094
اشتيوي، أحمد

العيطة الحصباوي [نص مطبوع] : من التأسيس النظري إلى
استنطاق النصوص : محاولة في التوثيق / أحمد اشتيوي؛ تقديم
عالل ركوك.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : مطابع الرباط نت)

.- 1 مج.(208 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO2497.- ردمك 978-9954-37-958-5

فن العيطة

781.62 2016-1095
الحيسن، إبراهيم (1967-....)

موسيقى الصحراء [نص مطبوع] : إيكاون وطقوس العزف عند
: جمعية أصدقاء متحف الحيسن.- طانطان  ابراهيم   / البيضان 
الطنطان للتراث والتنمية الثقافية، 2016.- 1 مج. (130 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2015MO3947.- ردمك 978-9954-36-530-4

الموسيقى الشعبية - - الصحراء

781.629330964 2016-1096
العكاف، بلعيد (1953-....)

: مطبوع]  [نص  العالمية  إلى  المنصور  يعقوب  من حي 
مذكرات فنان / بلعيد العكاف؛ [تقديم امحمد صلو ].- [الرباط] :
منشورات إدكل، إق 2016.- 1 مج. (295 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم
إق 2016MO0956.- ردمك 978-9954-37-357-6

الموسيقى األمازيغية

782.42 2016-1097
السماللي، عبد المجيد

كأس المعاني في شرح مفردات المغاني [نص مطبوع] :
مستعمالت موسيقى اآللة المغربية : نوبة اإلصبهان / عبد المجيد
السماللي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (األورو المتوسطية للمغرب).-

1 مج. (111 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO1336.- ردمك 9789954375143

موسيقى - - المغرب

782.430964 2016-1098
بنفرحي، السعيد (1960-....)

لعميد الفنية  الملحون  مصطلحات  معجم  في  قراءة 
[نص الجراري  عباس  الدكتور  األستاذ  المغربي  األدب 
مطبوع] / السعيد بنفرحي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : دار

السالم) .- 1 مج. (102 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO4996.- ردمك 978-9954-39-110-5

المصطلحات

789.2 2016-1099
أنقار، سعاد

في  : مطبوع]  [نص  الموسيقي  والتشكيل  الصورة 
الحكمة، باب   : تطوان  أنقار.-  سعاد   / األندلسية  الموشحات 
سم  24 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (328 ص.)  مج.   1  -.2016

إق 2016MO3868.- ردمك 978-9954-568-55-2
الموشحات األندلسية

فنون التسلية و الترويح 790

791.43 2016-1100
اشويكة، محمد (1971-....)

والتشكيلي السينمائي   : مطبوع]  [نص  البصرية  الجماليات 
التشكيلي، الفكر  جمعية   : الرباط  اشويكة.-  محمد   / نموذجا 
سم  24 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (94 ص.)   . مج   1  -.2016

إق 2017MO0108.- ردمك 978-9954-39-378-9
الفنون البصرية - - السينما

791.43 2016-1101
الزاهر، عبد الرزاق

قراءة تحليلية في فيلم اندرومان [نص مطبوع] : من القصة
الى السرد / عبد الرزاق الزاهر.- [د.م.] : [د.ن.]، إق 2016.- 1

مج. (138 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO3010.- ردمك 978-9954-38-181-6

السينما

791.43 2016-1102
بوجيدة، فريد

الصورة والمجتمع [نص مطبوع] : من المحاكاة إلى السينما /
فريد بوجيدة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (وجدة : مطبعة الجسور) .-

1 مج. (215 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO2683.- ردمك 9789954380406

السينما

791.43 2016-1103
جمعية النادي السينمائي سيدي قاسم

/ جمعية [نص مطبوع]  واالنتساب  الكتابة  قلق   : تباتو  حميد 
النادي السينمائي سيدي قاسم.- سيدي قاسم : جمعية  النادي 
السينمائي سيدي قاسم، 2016.- 1 مج. (132 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO2000.- ردمك 978-9954-37-753-6

السينما

791.43 2016-1104
السينما والمجتمع [نص مطبوع] : دراسات ورؤى : أعمال ندوة
أكتوبر و 31  األمازيغية 30  للسينما  العاشر  الدولي  المهرجان 
2016 بأكادير = Cinéma et société / تنسيق محمد اشويكة،
رشيد بوقسيم.- [د.م.] : منشورات إسني ن وورغ، 2016.- 1 مج.

(103-70 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2016MO4116.- ردمك 9789954386248

السينما

791.430964 2016-1105
بوكرن، مسعود

الذات [نص الذاكرة وسؤال  األمازيغية..وشم  السينما 
مطبوع] : رؤية من الداخل - اإلنتاج السوسي نموذجا / مسعود
بوكرن.- [د.م.] : منشورات إسني ن ورغ، 2016.- 1 مج. (90

ص.)؛ 22 سم
إق 2016MO4207.- ردمك 978-9954-38-653-8

السينما األمازيغية

791.43750964 2016-1106
صولة، محمد (1960-....)

: فيلم أصدقاء األمس نسق الحكي الفيلمي [نص مطبوع] 
لحسن بنجلون نموذجا : مقاربة سيميائية / محمد صولة.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (القنيطرة : المطبعة السريعة) .- 1 مج. (179

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO1629.- ردمك 978-9954-37-365-5

السينما المغربية

792.01 2016-1107
فيشر ليشته، إيريكا

الفرجة [نص ثقافات  تناسج  إلى  المثاقفة  من مسرح 
مطبوع] / إيريكا فيشر ليشته؛ ترجمة وتقديم خالد أمين.- [د.م.] :
المركز الدولي لدراسات الفرجة، 2016 (مطبعة فولك).- 1 مج.
(215 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (منشورات المركز

الدولي لدراسات الفرجة؛ 42)
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إق 2016MO3510.- ردمك 978-9954-514-33-7
مسرح المثاقفة

792.0226 2016-1108
عدادي، المداني

: في ننتج عرضا مسرحيا لألطفال؟ [نص مطبوع]  كيف 
مسرح الطفل أو في المسرح المدرسي / المداني عدادي.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2016 (فاس : مطبعة انفو. برانت) .- 1 مج. (72 ص.)؛

22 سم.- (كراسات تعليمية؛ 14)
إق 2016MO1079.- ردمك 978-9954-37-405-4

مسرح الطفل

792.09 2016-1109
بن زيدان، عبد الرحمن

الطيب الصديقي [نص مطبوع] : المخرج المتعدد في صناعة
الفرجة / بن زيدان عبد الرحمن؛ إعداد وسيلة صابحي.- مكناس :
الجمعية اإلسماعيلية الكبرى، 2016 (مكناس : برانت شوب) .- 1

مج. (100 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO2861.- ردمك 978-9954-38-097-0

المسرح - - نقد

792.096 2016-1110
الصغير، فاطمة الزهراء

ذاكرة جسد، جسد الذاكرة : حول جليلة بكار [نص مطبوع] =
Mémoire de corps; corps de mémoire / فاطمة الزهراء
الحكمة، باب   : الدكتور رشيد أمحجور.- تطوان  تقديم  الصغير؛ 
باأللوان؛ 24 سم 2016.- 1 مج. (36-35 ص.) : غالف مزيّن 

إق 2016MO4769.- ردمك 978-9954-568-59-0
العروض المسرحية

792.2 2016-1111
آيت أزكاغ، عادل (1982-....

رؤية الضحك ونقده في تجربة "قصة حياتي" لشارلي
شابلن [نص مطبوع] / عادل أيت أزكاغ.- [د.م.] : منشورات
اتحاد كتاب المغرب، 2016 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج.
(143 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (جائزة اتحاد كتاب

المغرب لألدباء الشباب)
إق 2015MO3120.- ردمك 978-9981-29-190-4

شابلن، شارلي (1977-1889)

796.31 2016-1112
رحالي، المصطفى

الممارسة والتنشيط الحديدية بين  الكرة  دليل رياضة 
Guide  du  sport  de  pétanque  entre  = مطبوع]  [نص 
pratique et animation / المصطفى رحالي.- الرباط : دار
القلم، 2016.- 1 مج. (133 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2016MO0978.- ردمك 978-9954-23-992-6
رياضة الكرة الحديدية

796.5 2016-1113
بيوب، سعد الله

معلومات كشفية [نص مطبوع] / سعد الله بيوب.- الرباط :
المؤسسة المغربية للفن واإلبداع، 2016.- 1 مج. (126 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO1593.- ردمك 9789954376195

الكشفية

798.2 2016-1114
عقيلي، امحمد بن اعويقيل

/ عقيلي أسس التبوريدة طريقة وكيفيات [نص مطبوع] 
امحمد بن اعويقيل.- سطات : مكتبة الرشاد، 2016 (الدار البيضاء
: غالف مزيّن .- 1 مج. (107 ص.)  الجديدة)  النجاح  : مطبعة 

باأللوان؛ 21 سم
إق 2015MO4347.- ردمك 978-9954-36-739-1

فن التبوريدة - - المغرب

اآلداب والبالغة 800
اآلداب والبالغة 800

801 2016-1115
بنطلحة، محمد (1950-....)

رماد المعنى [نص مطبوع] / محمد بنطلحة.- [د.م.] : مؤسسة
نادي الكتاب بالمغرب، 2016.- 1 مج. (111 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 23 سم.- (سلسلة طروس)
إق 2016MO5054.- ردمك 978-9954-9444-7-9

األدب - - فلسفة

801 2016-1116
حمداوي، جميل (1963-....)

الشكالنية الروسية في األدب والنقد والفن [نص مطبوع]
أفريقيا  : البيضاء  الدار  / جميل حمداوي.-  : أسسها وتطبيقاتها 

: غالف مص.؛ 22 سم الشرق، 2016.- 1 مج. (221 ص.) 
إق 2014MO2978.- ردمك 978-9954-630-35-8

األدب - - تاريخ ونقد

801.95 2016-1117
حمداوي، جميل

جميل  / مطبوع]  [نص  الموضوعاتية  النقدية  المقاربة 
حمداوي.- تطوان : مكتبة سلمى الثقافية، 2016.- 1 مج. (71

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (كتب؛ 67)
إق 2016MO1227.- ردمك 978-9954-634-44-8

المقاربة النقدية - - المقاربة الموضوعاتية

801.95 2016-1118
حمداوي، جميل (1963-....)

نظرية  : مطبوع]  [نص  جديدة  وأدبية  نقدية  نظرية  نحو 
األنساق المتعددة / جميل حمداوي.- [د.م.] : منشورات حمداوي

الثقافية، 2016.- 1 مج. (158 ص.)؛ 22 سم
إق 2016MO5222.- ردمك 978-9954-9656-0-3

األدب

802.85 2016-1119
األدب الرقمي [نص مطبوع] / فيليب بوتز, كلود بيرسزتيجن,
أالن فويلمان...[وآخ.]؛ ترجمة محمد أسليم؛ تقديم زهور كرام.-
الرباط : الدار المغربية العربية للنشر والطباعة والتوزيع، 2016
: غالف مزيّن .- 1 مج. (270 ص.)  األمنية)  : مطبعة  (الرباط 

باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO4593.- ردمك 978-9954-38-894-5

األدب الرقمي

808.066 2016-1120
بنطانبة، سعيدة

الشفهي التواصل  المنهجية وتقنيات  الكتابة  مهارات 
[نص مطبوع] / سعيدة بنطانبة، محمد أولحاج، محمد مكسي.-
الدار البيضاء : دار الثقافة، 2016 (مطبعة صناعة الكتاب).- 1 مج.

(604 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO0766.- ردمك 978-9954-613-29-0

الكتابة المنهجية - - تقنيات

810 األدب العربي

810 2016-1121
ملتقى عيون األدب العربي. دورة الشيخ سيدي أحمد

بوغنبور (6؛ 2015)
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أدب الواحة [نص مطبوع] : تراث ثقافي ال مادي / ملتقى عيون
للتنمية النجاح  جمعية  منشورات   : العيون  العربي.-  األدب 
اإلجتماعية، 2016.- 1 مج. (210 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2016MO1895.- ردمك 9789954377062

تراث ثقافي - - األدب العربي

810 2016-1122
كالم الالنهائي [نص مطبوع] : في ضيافة محمد بنيس : موسم
أصيلة الثقافي الدولي 38.- [د.م.] : مؤسسة منتدى أصيلة، 2016

(سال : مطبعة التومي) .- 1 مج. (189 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO2297.- ردمك 9789954641149

األدب العربي

810.2 2016-1123
السقاط، عبد الجواد

الجواد عبد   / [نص مطبوع]  والتراث  الثقافة  قبسات من 
السقاط.- الرباط : دار أبي رقراق، 2016.- 1 مج. (163 ص.)؛

21 سم
إق 2016MO3264.- ردمك 9789954260029

األدب العربي - - الثقافة - - التراث

810.2 2016-1124
العروي، عبد الله (1933-....)

إستبانة [نص مطبوع] / عبد الله العروي.- الدارالبيضاء : المركز
مزيّن غالف   : ص.)   142) مج.   1  -.2016 للكتاب،  الثقافي 

سم  22 باأللوان؛ 
إق 2016MO1921.- ردمك 9789954961223

األدب العربي - - متفرقات - - العروي

810.2 2016-1125
بريمي، المهدي

بريمي.- المهدي   / [نص مطبوع]  الدالالت  الحوارية وتعدد 
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرشيدية : مطبعة الودغيريون) .- 1 مج.

(153 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO1652.- ردمك 978-9954-37-650-8

األسلوبية - - النص األدبي

810.2 2016-1126
رابحي، محمد

ماهو النص؟ [نص مطبوع] : كتاب تعليمي / محمد رابحي.- فاس
: منشورات آنفو برانت، 2016.- 1 مج. (39 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO1644.- ردمك 978-9954-37-644-7

النص اللغوي - - األدب العربي

810.2 2016-1127
الغني عبد   / مطبوع]  [نص  أدبي  إنشاء  كتابة  مهارة 
حسني،عمر المالحي،نورالدين الفياللي...[وآخ.].- [د.م.] : مكتبة
سلمى الثقافية، 2016.- 1 مج. (93 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم.- (كتب؛ 69)
إق 2016MO0549.- ردمك 9789954634394

األدب العربي - - إنشاء أدبي - - تحليل

810.9 2016-1128
أيت مبارك، الحسين

[نص المغربي  التراث  في  والتلقي  النقد  قضايا  من 
مطبوع] / الحسين أيت مبارك.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (اكادير :

مطبعة قرطبة) .- 1 مج. (166 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO4915.- ردمك 978-9954-9652-1-4

االدب - - نقد

810.9 2016-1129
ابن القاضي المكناسي

قرة العين في معنى قولهم تسهيل الهمزة بين بين
المكناسي؛ دراسة وتحقيق حسن القاضي  ابن   / [نص مطبوع] 
حميتو.- الرباط؛ مراكش : الرابطة المحمدية للعلماء مركز اإلمام
أبي عمرو الداني للدراسات والبحوث القرائية المتخصصة، 2016
(الرباط : مطبعة المعارف الجديدة) .- 1 مج. (159 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (عقود األداء؛ 3)
إق 2016MO0223.- ردمك 9789954600061

األدب العربي - - نقد

810.9 2016-1130
الحنصالي، سعيد

فصوص من اإلبداع المغربي [نص مطبوع] : قراءات معرفية
/ سعيد الحنصالي.- الرباط : دار أبي رقراق، 2016.- 1 مج. (115

ص.)؛ 23 سم.- (مسارات في البحث؛ 3)
بيبليوغرافيا : ص. 115 .- إق 2016MO1353.- ردمك -978-9954-1

9576-5
النقد األدبي

810.9 2016-1131
الخيضر، عبد الرحيم

: خالل مطبوع]  [نص  بالمغرب  األدبي  النقد  فصول في 
النصف األول من القرن العشرين / عبد الرحيم الخيضر.- [د.م.] :

[د.ن.]، 2016.- 1 مج. (162 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO0475.- ردمك 9789954370940

األدب - - نقد

810.9 2016-1132
الريسوني، أسماء

نظرات في النقد األدبي [نص مطبوع] : عند محمد بن تاويت
التطواني / أسماء الريسوني.- تطوان : ملتقى الدراسات المغربية
األندلسية، 2016 (طنجةg سليكي أخوين.- 1 مج. (59 ص.)؛ 21

سم.- (مقامات كتابية؛ 8)
إق 2016MO1327.- ردمك 9789954661499

األدب - - نقد

810.9 2016-1133
السكيوي، بوشتى

العلوي العصر  في  بالمغرب  األدبية  الشروح  ظاهرة 
والتأصيل الثقافي  اإلحياء  جهود  بين   : مطبوع]  [نص  األول 
المعرفي / بوشتى السكيوي.- الرباط : دار السالم، 2016.- 1

مج. (439 ص.) c غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO1890.- ردمك 9789954222508

الشروح األدبية - - العصر العلوي - - نقد

810.9 2016-1134
الشاوي، مصطفى

المادية الجدلية وسوسيولوجيا الغزل العربي عند الطاهر
: أدبي / مصطفى الشاوي.- [د.م.]  : نقد  لبيب [نص مطبوع] 
[د.ن.]، 2016 (مكناس : مطبعة وراقة التنمية) .- 1 مج. (139

ص.)؛ 20 سم
إق 2015MO3604.- ردمك 9789954363553

األدب العربي - - نقد

810.9 2016-1135
الطريبق، أحمد (1945-....)

مخاض حياة على جليد وتحت الرماد [نص مطبوع] / أحمد
الطريبق أحمد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (طنجة : سليكي أخوين)

.- 2 مج. (265-648 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO0726.- ردمك 9789954661291

األدب العربي - - نقد

810.9 2016-1136
العراقي، أحمد
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التراث من  كتب  في  ات  قراء   : مطبوع]  [نص  حبات حصيد 
المغربي / أحمد العراقي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (فاس : آنفو

برانت) .- 1 مج. (153 ص.)؛ 22 سم
إق 2015MO4591.- ردمك 9789954368565

األدب العربي - - التراث المغربي - - قراء ات

810.9 2016-1137
الملوكي، عبد العزيز

الجزء مطبوع].  [نص  األدبي  والنقد  اللغة  في  مقاالت 
العزيز عبد  بدوح،  زايد، حسن  محمد   / البيان  الخامس، سحر 
الملوكي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (مكناس : مطبعة سجلماسة) .-

1 مج. (93 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO4760.- ردمك 9789954389720

األدب العربي - - تاريخ ونقد

810.9 2016-1138
النحال، مصطفى

طيف سليمان [نص مطبوع] : الموروث السردي العربي في
ضوء مقاربات المتخيل : دراسة / مصطفى النحال.- الرباط : دار
أبي رقراق، 2016.- 1 مج.(249 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2016MO1499.- ردمك 978-9954-1-9595-6

األدب العربي - - تاريخ ونقد - - قرن 20

810.9 2016-1139
برحو، محمد

الكتاب في  والتواصل  النقدي  المصطلح  إشكالية 
المدرسي [نص مطبوع] / محمد برحو.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016

(وجدة : حذيفة) .- 1 مج. (103 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO4314.- ردمك 9789954387238

المصطلح النقدي - - األدب العربي

810.9 2016-1140
بلحسن، عمار

الرواية واإليديولوجيا [نص مطبوع] / عمار بلحسن.- ط. 2.-
مراكش : الملتقى، 2016 (المطبعة والوراقة الوطنية).- 1 مج.

(86 ص.) ؛ 21 سم
1992MO1899 إق

القصة العربية - - تاريخ ونقد

810.9 2016-1141
بنجلون، العربي

ثقافة الطفل [نص مطبوع] : قيم فنية ومبادئ إنسانية / العربي
التوحيدي، 2016.- 1 مج. (168 الرباط : منشورات  بنجلون.- 

ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO1615.- ردمك 978-9954-660-23-2

810.9 2016-1142
بنصر العلوي، عبد الله (1949-....)

السبعون [نص مطبوع] : المجاني والمجالي : مهداة إلى معالي
الدكتور مانع سعيد العتيبة بمناسبة عيد ميالده السعيد / تنسيق عبد
الله بنصر العلوي.- فاس : كلية االدب والعلوم اإلنسانية، 2016.-

1 مج. (348 ص)؛ 24 سم
إق 2016MO2015.- ردمك 978-9954-37-768-0

األدب العربي - - تاريخ ونقد

810.9 2016-1143
جمعية ربيع تيفلت لإلبداع والتنمية (2015؛ تيفلت)

تقاطعات الحكمة والتصوف في شعر الطبال والرباوي
[نص مطبوع] : ندوة / نظمتها جمعية ربيع تيفلت لإلبداع والتنمية؛
محمد شيكي، عبد النبي الشراط.- الرباط : دار الوطن، 2016.-

1 مج. (64 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2016MO0744.- ردمك 9789954648148

األدب العربي - - نقد

810.9 2016-1144
جيران، عبد الرحيم (1955-....)

النص األدبي لعبة المرايا [نص مطبوع] / عبد الرحيم جيران.-
الرباط : الدار المغربية العربية، 2016 (مطبعة األمنية).- 1 مج.

(245 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO4752.- ردمك 9789954389683

النص األدبي - - نقد

810.9 2016-1145
حمداوي، جميل (1963-....)

آليات التشذير في "ضحك المرايا" لمبارك السعداني
[نص مطبوع] : نحو مقاربة شذرية / جميل حمداوي.- تطوان :
منشورات حمداوي الثقافية، 2016 (مطبعة الخليج العربي).- 1

مج. (79 ص.) : غالف مزين باأللوان؛ 24 سم
بيبليوغرافيا .- إق 2018MO1350.- ردمك 978-9954-743-22-5

األدب العربي - - نقد

810.9 2016-1146
حمداوي، جميل (1963-....)

البنيوية التكوينية بين النظرية والتطبيق [نص مطبوع] /
الثقافية، 2016 : منشورات حمداوي  [د.م.]  جميل حمداوي.- 
مزيّن غالف   : (88 ص.)  مج.   1  -. العربي)  الخليج   : (تطوان 

21 سم باأللوان؛ 
إق 2017MO3709.- ردمك 978-9954-743-00-3

البنيوية التكوينية

810.9 2016-1147
حمداوي، جميل (1963-....)

جميل  / مطبوع]  [نص  النص  لسانيات  في  محاضرات 
حمداوي.- [د.م.] : مجلة فكر، 2016 (النجاح).- 1 مج. (206

ص.)؛ 24 سم.- (دراسات وأبحاث)
إق 2016MO3720.- ردمك 9789954957455

األدب العربي - - لسانيات

810.9 2016-1148
رزيق، أحمد (1961-....)

حوار الشعر والرواية مع الدكتور فريد األنصاري [نص
مطبوع] / أحمد رزيق.- الرباط : طوب بريس، 2016.- 1 مج.

(147 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO4596.- ردمك 978-9954-690-14-7

األدب العربي - - تاريخ ونقد - - المغرب

810.9 2016-1149
كيليطو، عبد الفتاح (1945-....)

جذور السرد [نص مطبوع]. الجزء الثالث / عبد الفتاح كيليطو.-
الدار البيضاء : دار توبقال للنشر، 2016 إق.- 1 مج. (333 ص.)؛

24 سم.- (األعمال)
إق 2016MO0149.- ردمك 978-9954-659-16-8

األدب العربي - - السرد - - نقد

810.9 2016-1150
كيليطو، عبد الفتاح (1945-....)

حمالو الحكاية [نص مطبوع]. الجزء الرابع / عبد الفتاح كيليطو.-
الدار البيضاء : دار توبقال للنشر، 2016 إق.- 1 مج. (300 ص.)؛

24 سم.- (األعمال)
إق 2016MO0431.- ردمك 978-9954-659-17-5

األدب العربي - - السرد - - الحكاية - - نقد

810.9 2016-1151
كيليطو، عبد الفتاح (1945-....)

مرايا [نص مطبوع] : أعمال سردية. الجزء الخامس / عبد الفتاح
كيليطو؛ ترجمة عبد الكبير الشرقاوي.- الدار البيضاء : دار توبقال

للنشر، 2016 إق.- 1 مج. (311 ص.)؛ 24 سم.- (األعمال)
إق 2016MO0467.- ردمك 978-9954-659-18-2

األدب العربي - - السرد - - نقد
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810.9 2016-1152
لكراري، عبد الباسط

: الصنعة  آليات  إلى  التوابع  : من  [نص مطبوع]  خيال النص 
حفريات في التراث النقدي العربي القديم / عبد الباسط لكراري.-
.- 1 مج. (المحمدية : مطبعة فضالة)  : [د.ن.]، 2016  [د.م.] 

باأللوان؛ 24 سم (483 ص.) : غالف مزيّن 
إق 2016MO1693.- ردمك 978-9954-37-657-7

النص الشعري

810.9 2016-1153
مخافي، حسن

العربية القراءات  في   : مطبوع]  [نص  والمنهج  المفهوم 
المعاصرة للتراث النقدي / حسن مخافي.- الدارالبيضاء : أفريقيا

الشرق، 2016.- 1 مج. (239 ص.)؛ 22 سم
إق 2014MO1329.- ردمك 978-9981-25-993-5

اللغة العربية - - نقد

810.9 2016-1154
ناوري، يوسف

شعرية الغامض [نص مطبوع] : اشتغال النص الشعري المعاصر
/ يوسف ناوري.- الرباط : منشورات بيت الشعر في المغرب،

2016.- 1 مج. (273 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2016MO0062.- ردمك 978-9954-9596-0-2

شعر

810.9 2016-1155
[نص والتلقي  الخصوصية  العربي  الوطن  الرواية في 
مطبوع].- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (وجدة : مطبعة الجسور) .- 1

مج. (375 ص.)؛ 24 سم.- (جمعية المقهى األدبي؛ 6)
إق 2016MO1613.- ردمك 9789954376294

األدب العربي - - نقد

810.9 2016-1156
/ نصوص، شهادات  دراسات،   : [نص مطبوع]  الهوى  مدارج 
حسن المودن، إبراهيم الحجري، شكير فياللة... [وآخ.].- فاس :
التواصل واستراتيجيات  الثقافية  للصناعات  مقاربات  مؤسسة 
والنشر، 2016 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (192 ص.)؛

21 سم.- (دراسات)
إق 2016MO2690.- ردمك 9789954573921

التأليف األدبي

810.9 2016-1157
La = [نص مطبوع] العربي المعاصر الهجرة في األدب 
migration / إشراف ميلود غرافي.- وجدة : كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية، 2016 (وجدة : مكتبة الطالب) .- 1 مج. (173-44 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO3974.- ردمك 9789954689011
األدب العربي - - نقد - - السرد - - الشعر المغربي

810.9 2016-1158
امروك الحرف [نص مطبوع] / تحقيق وتعليق سيدي أحمد ولد
األمير؛ تقديم عبد الودود ولد الشيخ.- [د.م.] : مركز الدراسات
الصحراوية، 2016 (الرباط : دارأبي رقراق) .- 1 مج. (159 ص.)؛

24 سم
إق 2016MO4691.- ردمك 9789954578599

األدب الحساني - - نقد - - تاريخ

810.9 2016-1159
جدلية النقد واإلبداع في اآلداب والعلوم اإلنسانية [نص
مطبوع] : أعمال ندوة : 27 و28 دجنبر 2016 / إعداد إدريس
موحتات؛ جامعة موالي إسماعيل، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية.-
مكناس : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2016 (مكناس : برانت
شوب) .- 1 مج. (549 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.-

(الندوات؛ 46)
إق 2016MO4933.- ردمك 978-9981-933-56-9

اآلداب - - العلوم اإلنسانية - - نقد

810.9 2016-1160
بين األدبيتين المغربية واإلماراتية [نص مطبوع] : حضور
وتواصل : ندوة أكاديمية : ندوة أكاديمية نظمت أيام 23 و 24 و
25 ذو الحجة 1436 هـ الموافق لـ 7 و 8 و 9 أكتوبر 2015 م،
بقصر المؤتمرات، فاس / د. عمر صبحي؛ د. عبد اإلله بنمليح؛ ذ.
سلطان العميمي ]وآخرون]؛ إعداد وتنسيق الدكتور عبد الله بنصر
العلوي.- فاس : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بفاس ظهر المهراز،

2016.- 1 مج. (311 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO0612.- ردمك 978-9954-37-162-6

األدب العربي

810.99 2016-1161
بوحاشي، محمد

ماذا يميز الشعر؟ [نص مطبوع] : من القصة القصيرة والرواية
إلى الشعر.. / محمد بوحاشي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (مكناس :
مطبعة سجلماسة) .- 1 مج. (148 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2016MO4474.- ردمك 978-9954-38-817-4

األدب العربي - - العصر الحديث

811 الشعر العربي

811 2016-1162
 ولد الشيخ ولد بي، عبد الودود

ديوان عبد الودود ولد الشيخ ولد بي [نص مطبوع] / عبد
الودود ولد الشيخ ولد بي.- [الدار البيضاء] : دار المذهب، 2016.-

1 مج. (79 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO1188.- ردمك 978-9954-607-45-9

الشعر الحساني

811 2016-1163
أبو يوسف، عبد الرحمان

بلقيس ليست العبة نرد.. [نص مطبوع] : شعر / عبد الرحمان
للتجارة الراوي  (مؤسسة  [د.م]، 2016   : [د.ن]  يوسف.-  أبو 

(941 ص.)؛ 22 سم مج.   1 والخدمات).- 
إق 2016MO4057.- ردمك 978-9954-38-589-0

الشعر العربي

811 2016-1164
أبو يوسف، عبد الرحمان

أبو الرحمان  عبد   / مطبوع]  [نص  السفر  إلى معنى  سفر 
يوسف.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرشيدية : مطبعة الودغيريون)

.- 1 مج. (94 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO0846.- ردمك 9789954373088

الشعر العربي

811 2016-1165
أبويوسف، عبد الرحمان

بين شقوق المرآة.. [نص مطبوع] : شعر / عبد الرحمان أبو
يوسف.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرشيدية : مطبعة الودغيريون)

.- 1 مج. (92 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO2277.- ردمك 978-9954-37-867-0

الشعر العربي

811 2016-1166
أحيوض، جواد

جحجوح نبغ في الذاكرة [نص مطبوع] / جواد أحيوض.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (109 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2016MO2866.- ردمك 9789954380987
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قصائد شعرية

811 2016-1167
أكزناي الفريول، سعيد

هذيان رجل يحمل وجهي [نص مطبوع] : شعر / سعيد أكزناي
الفريول.- تطوان : مكتبة سلمى الثقافية، 2016.- 1 مج. (63

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (إبداعات؛ 57)
إق 2016MO1231.- ردمك 978-9954-634-48-6

شعر

811 2016-1168
إيفريقين، عبد الرحيم

إيفريقين.- الرحيم  / عبد  : ديوان  أعمدة النور [نص مطبوع] 
: [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (95 ص.)؛ 20 سم [د.م.] 

إق 2016MO0825.- ردمك 9789954372906
الشعر العربي

811 2016-1169
إيمامي، إيمان

إيمامي  / ديوان شعري   : [نص مطبوع]  خواطر في الحرب 
: مطبعة (الدارالبيضاء  إيمان، 2016  إيمامي   : [د.م.]  إيمان.- 

.- 1 مج. (71 ص.)؛ 24 سم الكتاب)  صناعة 
إق 2016MO1288.- ردمك 9789954374993

الشعر العربي

811 2016-1170
ادريسو، سالم أحمد (1960-....)

أسميه حجرا غير أليف [نص مطبوع] : نصوص شعرية / سالم
أحمد إدريسو.- فاس : محترف الكتابة، 2016.- 1 مج. (127 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2016MO0849.- ردمك 978-9954-37-310-1

الشعر العربي

811 2016-1171
ادريسو، سالم أحمد (1960-....)

باب الفراشات [نص مطبوع] : أوهكذا أحببت : قصائد منثورة /
سالم أحمد إدريسو.- فاس : مقاربات للنشر والصناعة الثقافية،
باأللوان؛ 21 سم.- : غالف مزيّن  2016.- 1 مج. (172 ص.) 

(إبداع)
إق 2016MO1878.- ردمك 9789954573822

الشعر العربي

811 2016-1172
ادريسو، سالم أحمد (1960-....)

تاج الماء [نص مطبوع] : أوهكذا أحببت : نصوص شعرية / سالم
أحمد إدريسو.- فاس : مقاربات للنشر والصناعة الثقافية، 2016
(فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (176 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم.- (إبداع)
إق 2016MO1879.- ردمك 9789954573839

الشعر العربي

811 2016-1173
األخضر، عبد الكريم (1964-....)

الروامس والروامس [نص مطبوع] : ديوان شعر / عبد الكريم
األخضر.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (4 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO5032.- ردمك 9789954391419

الشعر العربي

811 2016-1174
اإلبراهيمي، عبد الكبير

الكبير عبد   / شعر   : مطبوع]  [نص  أنت  العمر  قصيدة 
اإلبراهيمي.- الرباط : دار الوطن، 2016.- 1 مج. (45 ص.)؛ 22

سم
إق 2016MO1282.- ردمك 978-9954-648-15-5

الشعر العربي

811 2016-1175
اإلدريسي، امحمد

نبضات شاهدة [نص مطبوع] : ديوان شعر / امحمد اإلدريسي.-
فاس : المركز األكاديمي للثقافة والدرسات المغاربية والشرق

أوسطية والخليجية، 2016.- 1 مج. (116 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO0138.- ردمك 9789954369296

الشعر العربي

811 2016-1176
البركاوي، عبد الرزاق

تأمالت شعرية [نص مطبوع] / عبد الرزاق البركاوي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (الرباط : مطبعة إمستيتن) .- 1 مج. (197 ص.)؛

20 سم
إق 2016MO2572.- ردمك 978-9954-37-986-8

الشعر العربي

811 2016-1177
البشيري، فدوى

Coeurs  = شعري  ديوان   : مطبوع]  [نص  حائرة  قلوب 
Tourmentés / فدوى البشيري.- الرباط : دار التوحيدي، 2016.-

1 مج. (62 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2015MO1853.- ردمك 9789954507841

الشعر العربي

811 2016-1178
التاشفيني، سعيد

التاشفيني.- : (ثالثية) / سعيد  أزهار اليقطين [نص مطبوع] 
التاشفيني، المكتبة الوسائطية ادريس  [د.م.] : جمعية أصدقاء 

2016.- 1 مج. (166 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO0274.- ردمك 978-9954-36-987-6

الشعر العربي

811 2016-1179
الجعدوني، عالل

: نصوص ومنوعات شعرية في قنديل العشق [نص مطبوع] 
العشق / عالل الجعدوني.- الرباط : دار الوطن، 2016.- 1 مج.

(100 ص.)؛ 19 سم
إق 2016MO2374.- ردمك 978-9954-648-16-2

الشعر العربي

811 2016-1180
الجموسي، عبد القادر (1969-....)

أنتولوجيا الهايكو العربي [نص مطبوع] : الحقل والمدار / عبد
القادر الجموسي.- وجدة : الموكب األدبي، 2016.- 1 مج. (446

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO2478.- ردمك 9789954650097

فن األنتولوجيا

811 2016-1181
الحاكم، عزيز (1955-....)

أفتح النافذة فال أسقط [نص مطبوع] : شعر / عزيز الحاكم.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (84 ص.)؛ 22 سم

إق 2015MO4353.- ردمك 978-9954-36-742-1
الشعر العربي

811 2016-1182
الحسيني، موالي الحسن

الحسيني.- هكذا الماء [نص مطبوع] : شعر / موالي الحسن 
الرباط : دار السالم للنشر، 2016.- 1 مج. (81 ص.)؛ 22 سم

إق 2016MO1653.- ردمك 978-9954-22-249-2
الشعر العربي

811 2016-1183
الحنشي، أسامة
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أساور الحمام [نص مطبوع] : شعر / أسامة الحنشي.- الدار
البيضاء : دار الوفاق لتوزيع الكتاب، 2016.- 1 مج. (177 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2015MO4482.- ردمك 9789954368077

الشعر العربي

811 2016-1184
الرحالي، سميرة

سديم القلب [نص مطبوع] : شعر / سميرة الرحالي.- [د.م.] :
دار القلم، 2016.- 1 مج. (60 ص.) ن؛ 20 سم

إق 2016MO1245.- ردمك 9789954239957
الشعر العربي

811 2016-1185
السطوطي، حسن (1957-....)

الصورة الشعرية عند عالل الخياري [نص مطبوع] / حسن
السطوطي.- الدار البيضاء؛ مراكش : أفريقيا الشرق النادي األدبي

بمراكش، 2018.- 1 مج. (262 ص.)؛ 23 سم
إق 2015MO1781.- ردمك 978-9954-630-86-0

الشعر العربي - - المغرب

811 2016-1186
الشاهري، أحمد

جمع الشاهري؛  أحمد   / شعري  ديوان   : مطبوع]  [نص  لكالم 
وتقديم خالد بناني؛ إعداد و مراجعة محمد بوستة.- الرباط : دار
األدب (منتدى  سم.-   21 (76 ص.)؛  مج.   1  -.2016 السالم، 

(30 الجنوب؛  لمبدعي 
إق 2016MO4894.- ردمك 978-9954-39-078-8

الشعر العربي

811 2016-1187
الشرقاني الحسني، عبد الرحمان

وشم في الذاكرة [نص مطبوع].- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1
مج. (116 ص.)؛ 21 سم

إق 2016MO0625.- ردمك 9789954371695
الشعر العربي

811 2016-1188
الشمشام، العزيزة

قمر األعالي [نص مطبوع] : ديوان شعر / العزيزة الشمشام.-
[د.م.] : مكتبة سلمى الثقافية، 2016 (الخليج العربي).- 1 مج.

(102 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO0197.- ردمك 9789954634370

الشعر العربي

811 2016-1189
الصديق، باحجي

قوافل الجراح [نص مطبوع] : شعر / باحجي الصديق.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (مكناس : مطبعة سجلماسة الزيتون) .- 1 مج.

(162 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2016MO0885.- ردمك 9789954373224

الشعر العربي

811 2016-1190
الطوكي، محمد

جنون [نص مطبوع] / محمد الطوكي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.-
1 مج. (73 ص.)؛ 16 سم

إق 2016MO0771.- ردمك 978-9954-37-260-9
الشعر العربي

811 2016-1191
الطيب، أديب

أشعار من زمن جميل [نص مطبوع] / أديب الطيب.- الدار
البيضاء : سوماكرام، 2016.- 1 مج. (187 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 20 سم

إق 2016MO0267.- ردمك 9789954627372
أشعار - - األدب العربي

811 2016-1192
العباسي، عبد الجليل

الجليل عبد   / األول  الجزء  ديوان.   : مطبوع]  [نص  رباعيات 
ومكتبة مطبعة   : (اكادير   2016 [د.ن.]،   : [د.م.]  العباسي.- 

سم  20 ص.)؛   49) مج.   1  -. قرطبة) 
إق 2016MO3491.- ردمك 978-9954-38-369-8

الشعر العربي

811 2016-1193
العلمي، عبد الجبار

عصافير محلقة في زمن الصخب والعنف [نص مطبوع] :
شعر / عبد الجبار العلمي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الدارالبيضاء :
مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (79 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2016MO0679.- ردمك 9789954371992

الشعر العربي

811 2016-1194
العلوي، أحمد

/ : فنجان قهوة مع قلم وفرشاة  حبر مهروق [نص مطبوع] 
محمد العلوي؛ تقديم عبد الرحمان بن زيدان.- [د.م.] : [د.ن.]،
2016 (مكناس : مطبعة رشا برنت) .- 1 مج. (99 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2016MO2431.- ردمك 9789954379301

الشعر العربي

811 2016-1195
العمري، المهدي

المهدي  / شعر  ديوان   : مطبوع]  [نص  فلسفية  همسات 
العمري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (57 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO4793.- ردمك 978-9954-22-266-9

ديوان شعر

811 2016-1196
العيساوي، عزوزو

همس الليالي [نص مطبوع] : شعر / عزوز العيساوي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (71 ص.)؛

22 سم
إق 2016MO2579.- ردمك 978-9954-567-56-2

الشعر العربي

811 2016-1197
الغازي، أحمد

من وحي الحياة [نص مطبوع] : كتابة شذرية / أحمد الغازي.-
: الوطن، 2016.- 1 مج. (114 ص.)  دار  : منشورات  الرباط 

باأللوان؛ 21 سم غالف مزيّن 
إق 2016MO2375.- ردمك 9789954648179

الشعر العربي

811 2016-1198
الكامح، الحسن (1960-....)

للطينة..أن تزهر مرتين [نص مطبوع] : سيرة من كانوا هنا :
الحسن  / الطينية  لبدوي   ،2 الثامن.  االهتزاز  شعري،  اهتزاز 
الكامح.- مراكش : مؤسسة آفاق، 2016.- 1 مج. (165 ص.)؛ 21

سم
إق 2016MO5310.- ردمك 9789954291665

الشعر العربي

811 2016-1199
الكتاوي، فاطمة الزهراء
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/ ديوان شعري   : أبي ليس شاعرا لكنه راو [نص مطبوع] 
فاطمة الزهراء الكتاوي.- تطوان : مكتبة سلمى الثقافية، 2016.-

1 مج. (112 ص.)؛ 23 سم
إق 2016MO1190.- ردمك 978-9954-634-43-1

الشعر العربي

811 2016-1200
الكرعاني، منجد النور

حواء والشيطان [نص مطبوع] / منجد النور الكرعاني.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (مطبعة صناعة الكتاب).- 1 مج. (81 ص.)؛ 22

سم
إق 2016MO3218.- ردمك 978-9954-38-274-5

الشعر العربي

811 2016-1201
المريني، أمينة

من أوراق الحالج االخر [نص مطبوع] : ديوان شعري / أمينة
المريني.- [د.م.]؛ [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (94 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 22 سم
إق 2016MO4928.- ردمك 978-9954-39-095-5

الشعر العربي

811 2016-1202
المريني، أمينة (1955-....)

أمينة  /  1 مطبوع].  [نص  الشذا  هذا  الملكي  نبعك  من 
واستراتيجيات الثقافية  للصناعات  مقاربات   : فاس  المريني.- 
التواصل والنشر، 2016 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج.

(432 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (نقد)
إق 2016MO2072.- ردمك 9789954573846

الشعر العربي

811 2016-1203
الملياني، إدريس (1945-....)

هناك في األعالي تازة في الشعر المغربي الحديث [نص
: سليكي الملياني.- طنجة  إدريس   / ديوان   / : قراءة  مطبوع] 
أخوين، 2016.- 1 مج. (253 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2016MO3346.- ردمك 9789954661963
ديوان شعري

811 2016-1204
المويسي، عبد اإلله

أقتني الشعر باستعمال الماستركارد [نص مطبوع] : قصائد
نثر / عبد اإلله المويسي.- القصر الكبير : مجموعة البحث في

البالغة واألدب، 2016.- 1 مج. (120 ص.)؛ 22 سم
إق 2016MO0122.- ردمك 978-9954-36-918-0

الشعر العربي

811 2016-1205
الميموني، رابحي

في والبرهان  العقل  بوضع  والبيان  الشعر  نفحات 
اإلعتبار والحسبان [نص مطبوع] : ديوان / رابحي عبد القادر
الميموني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (مطبعة نجمة الشرق).- 1 مج.

(80 ص.)؛ 22 سم
إق 2016MO4611.- ردمك 978-9954-38-903-4

الشعر العربي

811 2016-1206
الوادي، امبارك

مدينتي [نص مطبوع] : ديوان شعري / امبارك الوادي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016.- 1 مج. (248 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO3145.- ردمك 9789954382486

الشعر العربي

811 2016-1207
الوزاني الشاهدي، فاطمة

درر الكامل [نص مطبوع] : شعر / فاطمة الوزاني الشاهدي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (92 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2016MO2280.- ردمك 9789954378694

الشعر العربي

811 2016-1208
الوليدي، حنان

رد عقلي [نص مطبوع] : شعر / حنان الوليدي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2016 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (311 ص.)؛ 24 سم

إق 2016MO0840.- ردمك 978-9954-37-3030-3
الشعر العربي

811 2016-1209
اليوسري، عالل

اللعبة انتهت [نص مطبوع] : مجموعة قصائد شعرية / عالل
اليوسري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (تمارة : تسنيم كونسيبت) .- 1

مج. (34 ص.)؛ 22 سم
إق 2016MO1275.- ردمك 978-9954-37-792-4

الشعر العربي

811 2016-1210
ايت أحمد، سلوى

امرأة من زمن لن يعود [نص مطبوع] : شعر / سلوى ايت
أحمد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج.

(116 ص.)؛ 20 سم
إق 2016MO1326.- ردمك 978-9954-661-48-2

الشعر العربي

811 2016-1211
بلمقدم، محجوب

يا سيدتي [نص مطبوع] : شعر / بلمقدم محجوب.- [د.م.] :
[بلمقدم محجوب]، 2016.- 1 مج. (106 ص.)؛ 22 سم

إق 2016MO4327.- ردمك 978-9954-38-730-6
الشعر العربي

811 2016-1212
بنجدي، محمد

لعلي ألقاك [نص مطبوع] / محمد بنجدي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2016 (أكادير : طباعة ونشر سوس) .- 1 مج. (83 ص.)؛ 20 سم

إق 2016MO3007.- ردمك 9789954381786
الشعر العربي

811 2016-1213
بنونة، أحمد

سمر أزهر الربيع [نص مطبوع] : ديوان شعر / أحمد بنونة.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (فاس : مطبعة صول برنت) .- 1 مج.

(100 ص.)؛ 20 سم
إق 2016MO3603.- ردمك 978-9954-38-419-0

الشعر العربي

811 2016-1214
بودويك، محمد (1953-....)

أقنعة تتنازع مشنوقا [نص مطبوع] : شعر / محمد بودويك.-
الرباط : دار التوحيدي، 2016.- 1 مج. (92 ص.)؛ 21 سم

إق 2016MO1620.- ردمك 978-9954-660-28-7
الشعر العربي

811 2016-1215
بوعالم، آسية

مسافة العطاء في لحظة صمت [نص مطبوع] : ديوان الشعر
/ آسية بوعالم.- [د.م.] : مركز حقوق الناس، 2016.- 1 مج. (44

ص.)؛ 21 سم.- (جريدة حقوق الناس؛ 26)
2014MO0725 إق

الشعر العربي
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811 2016-1216
جبران، عبد الرزاق (2012-1960)

األعمال الشعرية الكاملة [نص مطبوع] : (ديوان أسماء-بياض
الحروف-سيرة الصباح) : شعر / عبد الرزاق جبران.- الدار البيضاء
: منشورات القلم المغربي، 2016.- 1 مج. (245 ص.)؛ 24 سم

إق 2016MO1052.- ردمك 978-9954-9607-4-5
الشعر العربي

811 2016-1217
حسين، دراز

همسات في حنايا الروح [نص مطبوع] : شعر / دراز حسين.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : طوب بريس) .- 1 مج. (76

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2016MO2526.- ردمك 978-9954-594-81-0

الشعر العربي

811 2016-1218
حسيني، عبد الحق

/ عبد الحق حنين إلى زمن الحروف [نص مطبوع] : شعر 
حسيني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (84 ص.)؛ 22 سم

إق 2016MO1069.- ردمك 978-9954-37-389-7
الشعر العربي

811 2016-1219
حكم، محمد بن أحمد (2001-1924)

الفقيه حكم الشاعر األديب الذي غلب عليه فقهه [نص
مطبوع] : ديوان شعري / الفقيه القاضي محمد بن أحمد حكم؛
[د.ن.]،  : [د.م.]  الجراري.-  عباس  تقديم  حكم؛  الزبير  إعداد 

26 سم (212 ص.)؛  مج.   1  -.2016
إق 2016MO1211.- ردمك 9789954374696

الشعر العربي

811 2016-1220
حمدوني، بوعالم

صدى حروف [نص مطبوع] : ديوان شعر / بوعالم حمدوني.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (147 ص.)؛ 21 سم

إق 2016MO0887.- ردمك 9789954373248
الشعر العربي

811 2016-1221
حمود، محمد

هواجس قرصان [نص مطبوع] : ديوان شعري / محمد حمود.-
: مكتبة السالم (الدارالبيضاء  بلوس، 2016  إديسيون   : [د.م.] 
الجديدة) .- 1 مج. (111 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم

إق 2014MO0725.- ردمك 9789954682081
الشعر العربي

811 2016-1222
حميدشات، محمد

لدمشق أن تكابد عشق البقاء [نص مطبوع] : شعر / محمد
حميدشات.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (مراكش : المطبعة والوراقة

الوطنية) .- 1 مج. (247 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO2605.- ردمك 9789954380031

الشعر العربي

811 2016-1223
حيدة، احمد

صلوات ووساوس [نص مطبوع] : شعر / احمد حيدة.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016.- 1 مج. (90 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2016MO0042.- ردمك 9789954368817
الشعر العربي

811 2016-1224
خيلمان، خوان

خالد ترجمة  خيلمان؛  خوان   / مطبوع]  [نص  العناء  يستحق 
الريسوني.- [د.م.] : بيت الشعر في المغرب، 2016 (الرباط : دار

المناهل) .- 1 مج. (215 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO5406.- ردمك 9789954965887

الشعر العربي

811 2016-1225
رياحي، آسيا

ظمأ... في حضرة الرذاذ [نص مطبوع] / اسيا رياحي.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (84 ص.)؛ 22 سم

إق 2015MO0531.- ردمك 978-9954-37-120-6
الشعر العربي

811 2016-1226
شردودي، فؤاد

فؤاد شردودي.-  / : شعر  مطبوع]  [نص  االحتياط  باب  من 
الرباط : مرسم، 2016 (دار أبي رقراق).- 1 مج. (79 ص.)؛ 23

سم
إق 2016MO0050.- ردمك 9789954214336

الشعر العربي

811 2016-1227
ضرار، نور الدين

الدين نور   / : شعر  [نص مطبوع]  التغطية  هلوسات خارج 
ضرار.- الرباط : مرسم، 2016 (دار أبي رقراق).- 1 مج. (71

ص.)؛ 23 سم
إق 2016MO0040.- ردمك 9789954214312

الشعر العربي

811 2016-1228
طليمات، أحمد

وثني الخريف [نص مطبوع] : شعر / أحمد طليمات.- مراكش :
مؤسسة افاق، 2016.- 1 مج. (63 ص.)؛ 24 سم

إق 2016MO1020.- ردمك 978-9954-467-52-7
الشعر العربي

811 2016-1229
عباسي، أمل

عرجون عشق [نص مطبوع] : شعر / أمل عباسي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج.

(103 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO2371.- ردمك 9789954379066

الشعر العربي

811 2016-1230
علوبي، ميلود

: [د.م.]  ميلود علوبي.-   / : شعر  [نص مطبوع]  غروب أبدي 
[د.ن.]، 2016.- 1 مج. (104 ص.)؛ 22 سم
إق 2016MO4177.- ردمك 978-9954-38-647-7

الشعر العربي

811 2016-1231
عمور، عائشة

ترانيم لمدارج الروح [نص مطبوع] : شعر / عائشة عمور.-
الرباط : دار أبي رقراق، 2016.- 1 مج. (110 ص.)؛ 21 سم

إق 2016MO1500.- ردمك 9789954195963
الشعر العربي

811 2016-1232
عمي، شامة

= مختارة  قصائد   : مطبوع]  [نص  يجري  انبثاق...كالنهر 
Renaissance.. Tel un fleuve qui coule / خالد شوملي,
شامة عمي؛ ترجمة عبد الله فراجي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1

مج. (70 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO1289.- ردمك 9789954375006
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قصائد مختارة

811 2016-1233
فخري، دليلة

الفكر حلقة   : فاس  فخري.-  دليلة   / مطبوع]  [نص  سمعان 
المغربي، 2016.- 1 مج. (76 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2016MO1301.- ردمك 978-9954-9611-2-4

زجل

811 2016-1234
قسيري، المصطفى

البوح المستحيل [نص مطبوع] : شعر / المصطفى قسيري.-
الرباط : دار السالم، 2016.- 1 مج. (150 ص.)؛ 19 سم

إق 2016MO0206.- ردمك 9789981240735
الشعر العربي

811 2016-1235
قلوشي، مصطفى (1969-....)

سماء جاحدة [نص مطبوع] : شعر / مصطفى قلوشي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (مطبعة ليمورية).- 1 مج. (100 ص.)؛ 22 سم

إق 2016MO0150.- ردمك 978-9954-36-937-1
الشعر العربي

811 2016-1236
كراكي التمسماني، خديجة

تعاويذ على مقام الخريف [نص مطبوع] : شذرات / خديجة
التمسماني.- [د.م.] : الراصد الوطني للنشر والقراءة، كراكي 
2016 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (91 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO2674.- ردمك 9789954668047

الشعر العربي

811 2016-1237
كريم العلوي، أمال

على الجراح تكبر القمر [نص مطبوع] / أمال كريم العلوي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .-

1 مج. (122 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO5033.- ردمك 9789954391426

الشعر العربي

811 2016-1238
كوبريت، سعيد

Como una = مثل عشق يالحق الريح [نص مطبوع] : شعر
pasion persiquiendo al viento = poesia / سعيد كوبريت؛
: [د.ن.]، 2016 (طنجة : الزنان.- [د.م.]  اللطيف  ترجمة عبد 

.- 1 مج. (74, 75 ص.)؛ 24 سم سليكي أخوين) 
إق 2016MO0542.- ردمك 978-9954-661-27-7

الشعر العربي

811 2016-1239
لطفي، عادل

أجنحة معارة [نص مطبوع] : شعر / عادل لطفي.- فاس : حلقة
الفكر المغربي، 2016.- 1 مج. (82 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2016MO0954.- ردمك 978-9954-37-355-2

شعر

811 2016-1240
لمين، فاتحة

: [د.م.]  لمين.-  فاتحة   / : شعر  [نص مطبوع]  صرخة حرف 
[د.ن.]، 2016.- 1 مج. (88 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2016MO0831.- ردمك 9789954960066
الشعر العربي

811 2016-1241

لوابيري، جميلة
قصائد في حب الملك والوطن [نص مطبوع] : شعر / جميلة
لوابيري.- مراكش : مؤسسة آفاق، 2016.- 1 مج. (62 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO1151.- ردمك 9789954374313

الشعر العربي

811 2016-1242
مربيه ربه، محمد المصطفى بن محمد المصطفى ماء

العينين ((1361-1298)(1942-1880))
ديوان المحامد [نص مطبوع]. الجزء الثاني / الشيخ مربيه ربه؛
جمع وتحقيق شيبة محمد اإلمام؛ مراجعة ماء العينين مربيه ربه.-
التراث إلحياء  ربه  مربيه  الشيخ  مؤسسة  منشورات   : [د.م.] 
والتنمية، 2016.- 1 مج. (354 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2016MO0644.- ردمك 978-9954-9476-4-7

ديوان شعري

811 2016-1243
مشهي، عدنان

لعيدك كل هذه األغاني [نص مطبوع] : شعر / عدنان مشهي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (صافي غراف).- 1 مج. (68 ص.)؛ 22

سم
إق 2015MO4177.- ردمك 978-9954-36-671-4

الشعر العربي

811 2016-1244
مفدي، أحمد (1945-....)

قطوف الوجع [نص مطبوع] / أحمد مفدي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2016 (مطبعة وراقة بالل).- 1 مج. (136 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2015MO4416.- ردمك 9789954367759

الشعر العربي

811 2016-1245
ملكاوي، ياسر

أفكار أيلول [نص مطبوع] / ياسر ملكاوي .- [د.م.] : [د.ن.]،
2016 (مطبعة الشيخ حسن).- 1 مج. (52 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 20 سم
إق 2016MO4326.- ردمك 978-9954-38-729-0

شعر وومضات

811 2016-1246
مليجي، أيوب

حلم دون إشعار [نص مطبوع] / أيوب مليجي، برينو مرسييه؛
ترجمة أمينة بوريمة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : الرباط

نت) .- 1 مج. (91 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO2249.- ردمك 9789954378564

الشعر العربي

811 2016-1247
منعم، محمد

تأمالت فوق رصيف الحياة [نص مطبوع] : ديوان شعري /
محمد منعم.- الرباط : دار السالم، 2016.- 1 مج. (213 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO0562.- ردمك 9789954222423

الشعر العربي

811 2016-1248
منعم، محمد

لن أضل بعد اليوم [نص مطبوع] / محمد منعم.- الرباط : دار
السالم، 2016.- 1 مج. (87 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2016MO0850.- ردمك 9789954222430
الشعر العربي
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811 2016-1249
الجواد عبد  وتحقيق  جمع   / مطبوع]  [نص  اليوسي  ديوان 
السقاط؛ تقديم عباس الجراري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط

: مطبعة دار المناهل) .- 1 مج. (579 ص.)؛ 24 سم
إق 2015MO4590.- ردمك 978-9954-36-855-8

الشعر العربي

811 2016-1250
الخاطرة في  أضمومة   : [نص مطبوع]  بأصابع ملونة  أوتار 
المغرب، المبدعين  جامعة   : الدارالبيضاء  والزجل.-  والشعر 

سم  22 ص.)؛   70) مج.   1  -.2016
إق 2016MO2046.- ردمك 978-9954-9205-8-9

الشعر العربي

811 2016-1251
عبد الكريم الطبال ناسك الجبل [نص مطبوع] : (حوار في
الحياة والشعر) / قدم له وحاوره عبد اللطيف الوراري.- طنجة :
سليكي أخوين، 2016.- 1 مج. (131 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2016MO1870.- ردمك 978-9954-661-62-8

الشعر العربي - - حوارات

811 2016-1252
ديوان الشيخ الحاج امحمد الحضري [نص مطبوع] : شعر
ملحون "مدينة فاس".- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : مطبعة

النجاح الجديدة) .- 1 مج. (247 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO3789.- ردمك 978-9954-38-484-8

األدب المغربي - - الشعر

811 2016-1253
شعر محمد بن علي الفشتالي [نص مطبوع] / جمع وتحقيق
وتقديم نجاة المريني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : دار أبي

رقراق) .- 1 مج. (85 ص.)؛ 23 سم
إق 2016MO2442.- ردمك 978-9954-37-934-9

الشعر العربي

811.008 2016-1254
إملوان، الصديق

في رحاب الشعرالنسائي المغربي المعاصر [نص مطبوع]
: أنطولوجية شعرية تيماتية / الصديق إملوان.- [د.م.] : الصديق

إملوان، 2016 (الصقر).- 1 مج. (171 ص.)؛ 25 سم
إق 2016MO3004.- ردمك 9789954381755

الشعرالنسائي

811.008 2016-1255
األزمي، عمر

: األزمي.- فاس  / عمر  أريد فقط كل شيء [نص مطبوع] 
مقاربات للنشر والصناعات الثقافية، 2016.- 1 مج . (128ص. )؛

21 سم
إق 2016MO4684.- ردمك 9789954678176

الشعر العربي

811.008 2016-1256
األمراني، حسن (1949-....)

غضبتان [نص مطبوع] / حسن األمراني، ليلى لعوير.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (69 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO2028.- ردمك 9789954377635

الشعر العربي

811.008 2016-1257
الجراري، عباس (1937-....)

كلمات تقديم [نص مطبوع]. الجزء الخامس / عباس الجراري؛
جمع وتقديم حميدة الصائغ الجراري.- الرباط : النادي الجراري،
2016.- 1 مج. (290 ص.)؛ 24 سم.- (منشورات النادي الجراري؛

(70

إق 2016MO1699.- ردمك 978-9981-893-46-7
الشعر العربي - - المغرب

811.008 2016-1258
الدوردي، مليكة

مليكة  / شعر   : مطبوع]  [نص  ذكرياتي  شرفة  من  أطل 
(فاس  2016 للمبدعين،  المغربي  االتحاد   : [د.م.]  الدوردي.- 

21 سم باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (98 ص.)  مج.   1 بريس).- 
إق 2016MO3686.- ردمك 9789954384459

الشعر العربي

811.008 2016-1259
الفياللي، فوزية

: [د.ن.]، الفياللي.- [د.م.]  / فوزية  بداية حلم [نص مطبوع] 
2016 (القنيطرة : المطبعة السريعة) .- 1 مج. (81 ص.)؛ 20

سم
إق 2016MO2487.- ردمك 9789954379561

الشعر العربي

811.008 2016-1260
المالكي، الملكي بن الجياللي

نضال أو  بالتأصيل  مقدسات  واألرض  المرأة  ديوان 
التقدم [نص مطبوع] / الملكي المالكي بن الجياللي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (سال : مطبعة اإلمتداد) .- 1 مج. (392 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 30 سم
إق 2016MO2554.- ردمك 9789954379820

الشعر العربي

811.008 2016-1261
المسعودي، خديجة (1989-....)

على حافة الضوء [نص مطبوع] : شعر / خديجة المسعودي.-
الرباط : مرسم، 2016.- 1 مج. (47 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

18 سم
إق 2016MO0634.- ردمك 9789954214466

الشعر العربي

811.008 2016-1262
المسكيني، الصغير (1942-....)

اعترافات فروج الالمنانة [نص مطبوع] : زجل / المسكيني
الصغير.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الدارالبيضاء : مطبعة التيسير)

.- 1 مج. (83 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO4071.- ردمك 9789954385975

الشعر العربي

811.008 2016-1263
الملياني، إدريس (1945-....)

أبياتي آياتي [نص مطبوع] / إدريس الملياني.- الدارالبيضاء :
صناعة مطبعة   : (الدارالبيضاء   2016 الكتاب،  صناعة  مطبعة 

20 سم (151 ص.)؛  مج.   1  -. الكتاب) 
إق 2016MO3291.- ردمك 9789954613306

الشعر العربي

811.008 2016-1264
الوزاني، أمينة

على حافة الصمت [نص مطبوع] / أمينة الوزاني.- مراكش :
مؤسسة آفاق للدراسات والنشر واالتصال، 2016.- 1 مج. (82

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO0613.- ردمك 9789954371633

الشعر العربي

811.008 2016-1265
بلقاس، رحيمة

مرافئ تزهر...سرابا [نص مطبوع] : شعر / رحيمة بلقاس.-
الرباط : منشورات رابطة كاتبات المغرب، 2016.- 1 مج. (120

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
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إق 2016MO0402.- ردمك 978-9954-37-058-2

811.008 2016-1266
بنجدي، محمد

ملهمتي [نص مطبوع] / محمد بنجدي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.-
1 مج. (127 ص.)؛ 20 سم

إق 2016MO0617.- ردمك 9789954371657
الشعر العربي

811.008 2016-1267
بنعبد الله، سكينة

وداع الملكة [نص مطبوع] : شعر / سكينة بنعبد الله.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016.- 1 مج. (62 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO2822.- ردمك 9789954380857

الشعر العربي

811.008 2016-1268
جمعية تينيسان للتنمية

أنداء تينيسان [نص مطبوع] : مجموعة شعرية مشتركة / جمعية
مطبعة  : (وجدة   2016 [د.ن.]،   : [د.م.]  للتنمية.-  تينيسان 

سم  21 ص.)؛   121) مج.   1  -. الجسور) 
إق 2016MO1239.- ردمك 978-9954-37-480-1

الشعر العربي

811.008 2016-1269
حيواش، حبيبة (1971-....)

كأني به العروج [نص مطبوع] / حبيبة حيواش.- [د.م.] : [د.ن.]،
2016 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (110 ص.)؛ 21 سم

إق 2016MO1290.- ردمك 9789954375013
الشعر العربي

811.008 2016-1270
زهدي، إلهام

ماذا بعد؟ [نص مطبوع] : مجموعة شعرية / إلهام زهدي.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (65 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO0007.- ردمك 9789954368640

الشعر العربي

811.008 2016-1271
عمراوي، عبد الخالق

أصداف تحجب الحجر [نص مطبوع] : ديوان شعر / عبد الخالق
: [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (72 ص.) : غالف عمراوي.- [د.م.] 

باأللوان؛ 21 سم مزيّن 
إق 2016MO0474.- ردمك 978-9954-37-093-3

الشعر العربي

811.008 2016-1272
فكري، فاطمة

المغرب في صحرائه يا بو كي مون [نص مطبوع] : مجموعة
شعرية / فاطمة فكري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (مكناس : مطبعة

سجلماسة) .- 1 مج. (100 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO1193.- ردمك 978-9954-37-453-5

الشعر العربي

811.008 2016-1273
فكري، فاطمة

مغربية الصحراء [نص مطبوع] : شعر / فاطمة فكري.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (مكناس : مطبعة سجلماسة) .- 1 مج. (83 ص.)؛

21 سم
إق 2016MO1192.- ردمك 978-9954-37-452-8

الشعر العربي

811.008 2016-1274

األم في الشعر العربي : األم في الشعر اإلماراتي : أم مانع
في شعر مانع سعيد العتيبة : كتاب جماعي [نص مطبوع] / تنسيق
عبد الله بنصر العلوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (95 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2016MO5228.- ردمك 978-9954-39-248-5

الشعر

811.009 2016-1275
أحادون، رشيد

الشعرية األدونيسية بين التنظير واإلبداع [نص مطبوع] /
مطبعة  : (مكناس   2016 [د.ن.]،   : [د.م.]  أحادون.-  رشيد 
سجلماسة) .- 1 مج. (281 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2016MO0472.- ردمك 978-9954-37-092-6
شعر أدونيس - - تاريخ ونقد

811.009 2016-1276
أمزير، مصطفى

أحمد مطر تجربة  في  دراسة   : [نص مطبوع]  البوح  شعرية 
اإلبداعية / مصطفى أمزير.- [د.م.] : مكتبة سلمى الثقافية، 2016
(الخليج العربي).- 1 مج. (152 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم.- (كتب؛ 75)
إق 2016MO0256.- ردمك 9789954634387

811.009 2016-1277
أيت مبارك، الحسين

نحو تحليل النص الشعري القديم [نص مطبوع] : (محاضرات
نظرية وتطبيقية) / الحسين أيت مبارك.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016
(أكادير : مطبعة قرطبة) .- 1 مج. (108 ص.) : مراجع؛ 22 سم

إق 2016MO4712.- ردمك 978-9954-38-936-2
الشعر العربي - - تاريخ ونقد

811.009 2016-1278
ادريسو، سالم أحمد (1960-....)

: للثقافة  النسب الشعري  بين الوديان [نص مطبوع] : حول 
مداخل نقدية / سالم أحمد إدريسو.- فاس : مقاربات، 2016.- 1

مج. (110 ص.)؛ 25 سم.- (نقد)
إق 2016MO4623.- ردمك 9789954678145

الشعر العربي - - نقد

811.009 2016-1279
األمين، سعاد

البنى األسلوبية [نص مطبوع] : في ديوان أشجان النيل األزرق
لألمراني : دراسة تطبيقية / سعاد األمين، إدريس منتصر.- فاس :
منشورات آنفو برانت، 2016.- 1 مج. (146 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 23 سم
إق 2016MO0970.- ردمك 978-9981-898-66-0

الشعر العربي - - دراسة أسلوبية

811.009 2016-1280
الديهاجي، محمد

الشعري والسير ذاتي [نص مطبوع] : نحو ميثاق تخييلي جديد
عند صالح بوسريف : دراسة نقدية / محمد الديهاجي.- طنجة :
سليكي أخوين، 2016.- 1 مج. (101 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

22 سم
إق 2016MO3345.- ردمك 978-9954-661-95-6

الشعر العربي - - دراسة نقدية

811.009 2016-1281
الريسوني، أحمد هاشم (1961-....)

: [نص مطبوع]  المنتهى...)  قراءات(ترانيم في شعرية 
صحبة شاعرات وشعراء من المغرب / أحمد هاشم الريسوني.-
تطوان : ملتقى الدراسات المغربية األندلسية، 2016.- 1 مج.

(110 ص.)؛ 21 سم.- (مقامات كتابية؛ 9)
إق 2016MO1129.- ردمك 978-9954-661-42-0

الشعر العربي - - نقد
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811.009 2016-1282
الصباني، محمد

شعر في  وفكرية  لغوية  رؤية   : مطبوع]  [نص  القيم  جمال 
القاضي عياض / محمد الصباني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج.

(71 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 25 سم
إق 2016MO1010.- ردمك 9789954373798

الشعر العربي - - نقد

811.009 2016-1283
الصنابي، إلهام

الشعر المغربي المعاصر [نص مطبوع] : تجليات وأبعاد / إلهام
الصنابي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (وجدة : مطبعة حذيفة) .- 1

مج. (191 ص.)؛ 22 سم
إق 2016MO4550.- ردمك 978-9954-38-867-9

الشعر المغربي - - نقد

811.009 2016-1284
العافية، نور الدين

القديم [نص العربي  النقد  الصدق والكذب في ميزان 
مطبوع] : ائتالف واختالف / نور الدين العافية.- [د.م.] : [د.ن.]،

2016 (الرباط : دار القلم) .- 1 مج. (76 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO0819.- ردمك 978-9954-23-991-9

األخالق - - الشعر العربي

811.009 2016-1285
الفرحي، عبد الكريم

شعرية التخييل [نص مطبوع] : من التشكيل إلى التأويل / عبد
(مطبعة مقاربات، 2016  منشورات   : فاس  الفرحي.-  الكريم 
وراقة بالل).- 1 مج. (351 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.-

(سلسلة نقد)
إق 2016MO2592.- ردمك 978-9954-573-89-1

الشعرية العربية

811.009 2016-1286
الفزني، عبد الكريم (1975-....)

آليات الهزل وخصائصه في شعر المقلين في العصر
العباسي [نص مطبوع] : دراسة / عبد الكريم الفزني.- [د.م.] :
الراصد الوطني للنشر والقراءة، 2016 (طنجة : سليكي أخوين)

.- 1 مج. (246 ص.)؛ 20 سم
إق 2016MO3200.- ردمك 9789954668085

الشعر العربي - - شعر المقلين - - نقد

811.009 2016-1287
المتقن، محمد

القصيدة بين الرمز والقناع [نص مطبوع] : تجليات اإلمتاع
في شعر حسن األمراني / محمد المتقن.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016
(فاس : وراقة بالل) .- 1 مج. (187 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2016MO0341.- ردمك 9789954370155

الشعر العربي - - نقد

811.009 2016-1288
المربح المنصوري الحسني، محمد

منهجية المدرسة األشعرية في فهم النص العقدي لدى
علماء الغرب اإلسالمي [نص مطبوع] : شهادة االحتياط نموذجا
[د.ن.]، 2016  : [د.م.]  الحسني.-  المنصوري  المربح  / محمد 

.- 1 مج. (66 ص.)؛ 66 سم : مكتبة قرطبة)  (وجدة 
إق 2016MO4422.- ردمك 9789954960875

األدب العربي - - نقد

811.009 2016-1289
المسعودي، محمد (1965-....)

في قراءات   : مطبوع]  [نص  وشجونه  الشعر  فتون  في 
القصيدة المغربية المعاصرة : دراسة نقدية / محمد المسعودي.-
طنجة : سليكي أخوين، 2016.- 1 مج. (210 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO3344.- ردمك 978-9954-661-94-9

الشعر المغربي - - نقد

811.009 2016-1290
المومني، رشيد (1951-....)

إيقاعات الكائن [نص مطبوع] : أسئلة الكتابة بالوجود، بالحداثة،
: [د.م.]  المومني.-  رشيد   / دراسة   : شعرية  رؤية   : وباآلخر 
منشورات بيت الشعر في المغرب، 2016 (الرباط : البيضاوي) .-

1 مج. (252 ص.)؛ 24 سم.- (دراسات نقدية)
إق 2016MO4992.- ردمك 9789954959664

األدب العربي - - الحداثة - - شعر

811.009 2016-1291
ببزاري، حسن

في بالغة النص الشعري [نص مطبوع] : كفايات اللغة والسرد
والمناخ / حسن ببزاري.- الدارالبيضاء : أفريقيا الشرق، 2016.- 1

مج. (284 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم
إق 2015MO1771.- ردمك 9789954630671

النص الشعري - - نقد

811.009 2016-1292
بلبداوي، أحمد (1948-....)

من شجون الشعر ومزالقه [نص مطبوع] : محاولة في اإليقاع
الشعر في بيت  : منشورات  [د.م.]  بلبداوي.-  أحمد   / والتأويل 
المغرب، 2016 (الرباط : دار أبي رقراق) .- 1 مج. (161 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO0115.- ردمك 978-9954-9596-3-3

الشعر العربي - - تاريخ ونقد

811.009 2016-1293
بلقاسم، خالد (1964-....)

الدورة أعمال   : دراسة   : مطبوع]  [نص  والشعر  الذاكرة 
األكاديمية الثامنة لبيت الشعر في المغرب فاس يومي 30ـ31
ماي 2014 / تنسيق وتقديم خالد بلقاسم.- الرباط : منشورات
بيت الشعر في المغرب، 2016.- 1 مج. (192 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO0114.- ردمك 9789954959626

الشعر

811.009 2016-1294
جا، المصطفى

/ التموزي  النص  : قراءة  التشويه المتماسك [نص مطبوع] 
المصطفى جا.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : طوب بريس) .-

1 مج. (138 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO4317.- ردمك 978-9954-690-09-3

الشعر التموزي - - تاريخ ونقد

811.009 2016-1295
داني، محمد

دراسة  : [نص مطبوع]  المعاصر  المغربي  الشعر  جمالية 
لشعر الدكتور مصطفى الشليح / محمد داني.- [د.م.] : [د.ن.]،
2016 (مكناس : مطبعة سجلماسة) .- 1 مج. (190 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2015MO3262.- ردمك 978-9954-36-221-1

الشعر المغربي - - تاريخ ونقد

811.009 2016-1296
سالوي، عز الدين
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: مطبوع]  [نص  والمرينية  الموحدية  المادحة  القصيدة 
(السلطانية، والبنيوية، والربانية) / عز الدين سالوي.- مكناس :
: برانت كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2016-2017 (مكناس 
شوب) .- 1 مج. (550-551 ص.)؛ 24 سم.- (دراسات وأبحاث؛

(37
إق 2016MO2986.- ردمك 9789981933545

الشعر العربي - - نقد

811.009 2016-1297
صغيري، محمد (1957-....)

األغراض الشعرية [نص مطبوع] : في النقد العربي القديم :
: [د.ن.]، 2016 األسس والمحددات / محمد صغيري.- [د.م.] 
.- 1 مج. (107 ص.)؛ 21 سم : مكتبة وراقة مجيد)  (مكناس 

إق 2016MO3146.- ردمك 9789954382493
الشعر العربي - - نقد

811.009 2016-1298
قادم، أحمد

بالغة اإلقناع بين التخييل والتدليل [نص مطبوع] / أحمد
قادم.- اكادير : دار العرفان، 2016.- 1 مج. (225 ص.)؛ 24 سم

إق 2016MO3473.- ردمك 978-9954-9620-4-6
األدب العربي - - نقد

811.009 2016-1299
كنفاوي، عبد اإلله (1960-....)

: مطبوع]  [نص  األندلسية  للموشحات  اإليقاعية  البنية 
دراسة عروضية بالغية / عبد اإلله كنفاوي؛ تقديم محمد العمري.-
الدار البيضاء : أفريقيا الشرق، 2016.- 1 مج. (434 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2014MO1564.- ردمك 9789954630105

الموشحات األندلسية - - نقد

811.009 2016-1300
مخافي، حسن

القصيدة المغربية الحديثة [نص مطبوع] : سؤال الخصوصية
ومظاهر التعدد : دراسة / حسن مخافي.- [د.م.] : بيت الشعر في
المغرب، 2016 (دار أبي رقراق).- 1 مج. (164 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO0031.- ردمك 9789954957981

الشعر العربي - - نقد

811.009 2016-1301
مفدي، أحمد (1945-....)

الشعر العربي في الصحراء المغربية [نص مطبوع] : جذوره
التاريخية ـ ظواهره وقضاياه / أحمد مفدي؛ مراجعة وتصحيح عبد
: مؤسسة مقاربات بوخبزة.- فاس  الرحيوي، مصطفى  الكريم 
للنشر والصناعات الثقافية، 2016 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .-

3 مج. (327-325-312 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2015MO3526.- ردمك 9789954573686

الشعر العربي - - الصحراء المغربية - - نقد

811.009 2016-1302
شاعر في السماء [نص مطبوع] : في الذكرى العشرين لرحيل
أحمد المجاطي / تأليف جماعة من األدباء والباحثين؛ تنسيق د.
المغربية، للمملكة  الوطنية  المكتبة   : الرباط  المديني.-  أحمد 
باأللوان؛ 24 سم.- : غالف مزيّن  2016.- 1 مج. (183 ص.) 

أعالم مغربية) (سلسلة 
إق 2016MO0599.- ردمك 978-9954-517-34-5

المجاطي، أحمد (1995-1936)

811.009 2016-1303
ديوان عبد الخالق العروسي [نص مطبوع] : كان حيا 1139 ه
البقالي.- تطوان : باب الحكمة، / جمع ودراسة وتحقيق محمد 

2016.- 1 مج. (101 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO2634.- ردمك 9789954568439

الشعر العربي - - نقد

811.009 2016-1304
دراسات  : مطبوع]  [نص  الشعرية  بنعمارة  محمد  تجربة 
مركز  : وجدة  سوسان.-  رشيد  وتقديم  تنسيق   / وشهادات 
الدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، 2016.- 1 مج. (180

ص.)؛ 24 سم.- (أعالم مغربية؛ 1)
إق 2016MO2620.- ردمك 9789954961414

الشعر العربي - - نقد - - محمد بنعمارة

811.009 2016-1305
حالة الشعر والشعراء اليوم [نص مطبوع] : موسم أصيلة
الثقافي الدولي السابع والثالثون / إخراج مؤسسة منتدى أصيلة.-
[أصيلة] : مؤسسة منتدى أصيلة، 2016 (سال : مطبعة التومي) .-

1 مج. (74 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2016MO2298.- ردمك 978-9954-641-15-6

الشعر - - األدب العربي

811.009 2016-1306
التجربة في  قراءات   : مطبوع]  [نص  القطوف  شطحات 
الشعرية للشاعر أحمد مفدي / [تأليف جماعي].- فاس : حلقة
الفكر المغربي، 2016 (مطبعة وراقة بالل).- 1 مج. (273 ص.) :
غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم.- (جائزة أحمد مفدي العربية للشعر

ونقده؛ 1)
إق 2016MO0953.- ردمك 978-9954-37-354-5 

الشعر العربي - - دراسة نقدية

811.0092 2016-1307
أشبرو، مبارك

بتافيالت الملحون  شعراء  تراجم  في  المعلمة  صلة 
المعروفين بالمالحنية [نص مطبوع] / مبارك أشبرو.- [د.م.] :

[د.ن.]، 2016.- 1 مج. (199 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO0383.- ردمك 9789954370445

شعراء الملحون - - تراجم

811.0092 2016-1308
الندوة : أعمال  علي الصقلي أمير الشعراء [نص مطبوع] 
بتعاون وتنسيق مع جمعية النادي الجراري  التي نظمها  العلمية 
/ الصقلي  للشاعر علي  تكريما  المستديمة  للتنمية  الفتح  رباط 
: [د.م.]  الجراري.-  عباس  تقديم  الجوهري؛  مصطفى  إعداد 
منشورات النادي الجراري، 2016.- 1 مج. (118 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO1197.- ردمك 9789954374573

علي الصقلي - - تراجم

811.0092 2016-1309
غوص في مسيرة فنان يعشق الحياة يكتب االنسان [نص
ينايرو 01  31،30] : للزجل]  الوطني 3  [المهرجان   : مطبوع] 
فبراير 2015].- بركان : جمعية التنمية للطفولة والشباب، 2016
(القنيطرة : المطبعة السريعة) .- 1 مج. (265 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO1635.- ردمك 978-9954-37-638-6

الزجل المسناوي - - نقد

811.01 2016-1310
العوكي، جليلة

أوراق عاشقة [نص مطبوع] / جليلة العوكي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2016.- 1 مج. (151 ص.)؛ 20 سم

إق 2016MO1340.- ردمك 978-9954-656-99-0 
الشعر العربي

811.02 2016-1311
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المحمديات [نص مطبوع] : قصائد في مدح صاحب الملك محمد
السادس نصره الله 1999ـ 2015 م / إعداد وتصدير عبد الحق
القصر [الرباط] : منشورات  الجراري.-  المريني؛ تقديم عباس 
الملكي، 2016 (الرباط : المطبعة الملكية) .- 1 مج. (623 ص.)؛

24 سم
إق 2016MO0573.- ردمك 9789954651063

الشعر العربي - - المديح - - محمد السادس

811.05 2016-1312
بلمقدم، محجوب

أصيلة [نص مطبوع] : شعر غنائي / بلمقدم محجوب.- [د.م.] :
بلمقدم محجوب، 2016.- 1 مج. (8 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2016MO4475.- ردمك 9789954388181

شعر الغناء

811.05 2016-1313
بلمقدم، محجوب

بلمقدم محجوب.-  / غنائي  : شعر  [نص مطبوع]  أهنا ولهيه 
[د.م.] : [بلمقدم محجوب]، 2016.- 1 مج. (18 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2016MO4479.- ردمك 978-9954-38-822-8

الشعر الغنائي

811.05 2016-1314
بلمقدم، محجوب

إفران [نص مطبوع] : شعر غنائي / بلمقدم محجوب.- [د.م.] :
[بلمقدم محجوب]، 2016.- 1 مج. (8 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

22 سم
إق 2016MO4477.- ردمك 978-9954-38-820-4

الشعر الغنائي

811.05 2016-1315
بلمقدم، محجوب

إفريقيا [نص مطبوع] : شعر غنائي / بلمقدم محجوب.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016.- 1 مج. (12 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2016MO4545.- ردمك 9789954388631
شعر غنائي

811.05 2016-1316
بلمقدم، محجوب

الخيل والبارود [نص مطبوع] : شعر غنائي / بلمقدم محجوب.-
[د.م.] : [بلمقدم محجوب]، 2016.- 1 مج. (100 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO4041.- ردمك 978-9954-38-579-1

الشعر الغنائي

811.05 2016-1317
بلمقدم، محجوب

الصويرة [نص مطبوع] : شعر غنائي / بلمقدم محجوب.- [د.م.] :
بلمقدم محجوب، 2016.- 1 مج. (12 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2016MO4476.- ردمك 978-9954-38-819-8

الشعر الغنائي - - المغرب

811.05 2016-1318
بلمقدم، محجوب

الناس [نص مطبوع] : شعر / بلمقدم محجوب.- [د.م.] : [د.ن.]،
2016.- 1 مج. (16 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2016MO4478.- ردمك 9789954388211
شعر - - األدب العربي

811.05 2016-1319
بلمقدم، محجوب

/ بلمقدم محجوب.- جنة رضوان [نص مطبوع] : شعر غنائي 
[د.م.] : [بلمقدم محجوب]، 2016.- 1 مج. (8 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 22 سم
إق 2016MO4546.- ردمك 978-9954-38-864-8

الشعر الغنائي

811.05 2016-1320
بلمقدم، محجوب

صابر [نص مطبوع] : شعر غنائي / بلمقدم محجوب.- [د.م.] :
مزيّن غالف   : (12 ص.)  مج.   1  -.2016 محجوب]،  [بلمقدم 

سم  22 باأللوان؛ 
إق 2016MO4480.- ردمك 978-9954-38-823-5

الشعر الغنائي

811.05 2016-1321
بلمقدم، محجوب

يا طنجة [نص مطبوع] : شعر غنائي / بلمقدم محجوب.- [د.م.] :
بلمقدم محجوب، 2016.- 1 مج. (8 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2016MO4508.- ردمك 9789954388389

شعر الغناء

811.06 2016-1322
-....)) علي  بن  أحمد  بن  الواحد  عبد  عاشر،  ابن 

((1582-....)(1040
متن ابن عاشر المسمى بالمرشد المعين على الضروري
بن الواحد  عبد  محمد  أبو   / مطبوع]  [نص  الدين  علوم  من 
عاشر.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (دار النشر المغربية).- 1 مج. (40

ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO1520.- ردمك 9789954375891

الشعر الديني

811.06 2016-1323
احميد، عبد العالي

النبي على  الصالة  أدب  المغربي  الصوفي  األدب  من 
احميد.- العالي  / عبد  الله عليه وسلم [نص مطبوع]  صلى 
مزيّن غالف   : ص.)   981) مج.   1  -.2016 [د.ن.]،   : [د.م.] 

سم  24 باأللوان؛ 
إق 2016MO0738.- ردمك 9789954372364

شعر التصوف

811.06 2016-1324
احميد، عبد العالي (1980-....)

أدبية النص الصوفي [نص مطبوع] : ذخيرة الكنوز في الصالة
على النبي العزيز للشيخ الغازي بن العربي / عبد العالي احميد.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرشيدية : مطبعة الودغيريون) .- 1 مج.

(152 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO0739.- ردمك 9789954372371

النص الصوفي - - أدب

811.06 2016-1325
األمراني، حسن (1949-....)

ماأقول لكم [نص مطبوع] : الصحف األخرى : شعر / الحسن
(األحمدية).- 1 مج. (161 [د.ن.]، 2016   : [د.م.]  األمراني.- 

ص.)؛ 15 سم
إق 2016MO0398.- ردمك 9789981050242

الشعر االديني

811.06 2016-1326
البوصيري، أبي عبد الله محمد

قصيدة الهمزية [نص مطبوع] : في مدح خير البرية / أبي عبد
النشر (دار   2016 [د.ن.]،   : [د.م.]  البوصيري.-  محمد  الله 

سم  16 ص.)؛   48) مج.   1 المغربية).- 
إق 2016MO1317.- ردمك 9789954602195

الشعر الديني
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811.06 2016-1327
البوصيري، شرف الدين أبي عبد الله محمد

الهمزية [نص مطبوع] : في مدح خير البرية / شرف الدين أبي
عبد الله محمد البوصيري؛ نشر حسن أبو مروة.- [د.م.] : [د.ن.]،

2016 (دار النشر المغربية).- 1 مج. (48 ص.)؛ 16 سم
إق 2016MO1131.- ردمك 9789954602164

الشعر الديني

811.06 2016-1328
البوصيري، شرف الدين محمد

محمد الله  عبد  أبي  الدين  شرف   / مطبوع]  [نص  البردة 
البوصيري.- [د.م.] : حسن أبومروة، 2016 (دار النشر المغربية).-

1 مج. (23 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 16 سم
إق 2016MO1132.- ردمك 9789954602171

الشعر الديني

811.06 2016-1329
الدكالي، عبد العلي

الدين والشعر [نص مطبوع] : مقاربة لتأثير الديانات التوحيدية
في شعر ما قبل اإلسالم / عبد العلي الدكالي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2016 (أكادير : طباعة ونشر سوس) .- 1 مج. (96 ص.)؛ 21 سم

إق 2016MO0440.- ردمك 9789954370711
الشعر الديني

811.06 2016-1330
السبتي اليحصبي، القاضي عياض

ألفية الشفا [نص مطبوع] : في التعريف بحقوق المصطفى /
تأليف القاضي عياض السبتي اليحصبي؛ نظم عبد الرحمان عبد
الفكرية اإلدريسي  : مؤسسة  البيضاء  الدار  الفكيكي.-  الوافي 

(112 ص.)؛ 21 سم مج.   1 والدراسات، 2016.-  لألبحاث 
إق 2016MO2127.- ردمك 9789954947579

الشعر الديني

811.06 2016-1331
الشيخ الخديم

ثالث منظومات في التصوف والسلوك [نص مطبوع] : منور
الصدور لدى المنازل وعند الدور، مغالق النيران ومفاتح الجنان،
جالبة البرور وداقعة الغرور / الشيخ الخديم.- [د.م.] : [د.ن.]،
2016 (الرباط : مطبعة المعارف الجديدة) .- 1 مج. (101 ص.)؛

24 سم
إق 2016MO1196.- ردمك 9789954374566

الشعر الديني

811.06 2016-1332
بمب امباكي، أحمد

[نص الرئيس  األخضري  نثر  النفيس في عقد  الجوهر 
روض دائرة  وتحقيق  دراسة  امباكي؛  بمب  أحمد   / مطبوع] 
الرياحين.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : المعارف الجديدة) .-

1 مج. (205 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة من ثمرات الروض؛ 4)
إق 2016MO4091.- ردمك 9789954386118

الشعر الديني

811.06 2016-1333
بنشقرون بلعباس، سعيد

المدد من منطق الحب األشد [نص مطبوع] : ديوان شعر /
سعيد بنشقرون بلعباس.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (فاس : مطبعة
آنفو برانت) .- 1 مج.(162 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم

إق 2015MO4151.- ردمك 978-9954-36-650-9
الشعر الديني

811.06 2016-1334
بنصر العلوي، عبد الله (1949-....)

في المدحة النبوية المغربية [نص مطبوع] : أبحاث وأوراق /
الله.- فاس : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، العلوي عبد  بنصر 

2016.- 1 مج. (213 ص.)؛ 24 سم

إق 2015MO4391.- ردمك 9789954367650
المدحة النبوية - - الشعر الديني - - دراسة

811.06 2016-1335
ساليعي، فاتحة

شعرية المديح النبوي [نص مطبوع] : دراسات في معشرات
ابن المرحل(ت 699ه) / فاتحة ساليعي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016
(مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (182 ص.)؛ 21

سم
إق 2015MO1058.- ردمك 9789954351840

الشعر الديني - - المديح - - دراسة

811.07 2016-1336
الشامي، عبد المالك

قطوف وهوامش [نص مطبوع] / عبد المالك الشامي.- فاس :
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2016 (فاس : آنفو برانت) .- 1

مج. (147 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO2398.- ردمك 978-9954-37-920-2

الشعر العربي - - موسيقى أندلسية

811.07 2016-1337
عياد، عزيز

مظاهر الصراع النفسي واالجتماعي من خالل شعر ابن
الرومي [نص مطبوع] / عزيز عياد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1

مج. (103 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO0564.- ردمك 9789954371350

الشعر العربي - - ابن الرومي

811.08 2016-1338
الهيلوش، أمينة

أمينة  / شكر مواطنة ودعوة للسالم [نص مطبوع] : شعر 
الهيلوش.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج.(53 ص.)؛ 23 سم

إق 2016MO3157.- ردمك 978-9954-595-07-7
الشعر القومي

811.08 2016-1339
الهيلوش، أمينة

قوتنا ف وحدتنا وانتصارنا ف تباتنا [نص مطبوع] : شعر /
أمينة الهيلوش.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج.(46 ص.)؛ 23

سم
إق 2016MO3158.- ردمك 978-9954-595-08-4

الشعر القومي

811.08 2016-1340
بولكواز، مارية

بولكواز  / : شعر  [نص مطبوع]  المغربية  الصحراء  ملحمة 
مارية.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج.(20 ص.) : غالف مصور؛

22 سم
إق 2016MO3151.- ردمك 978-9954-38-253-0

الشعر القومي

811.09 2016-1341
الطاهري، يوسف

كية لحروف [نص مطبوع] : زجل / يوسف الطاهري.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016.- 1 مج. (92 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 19 سم

إق 2016MO3082.- ردمك 9789954382127
زجل

811.09 2016-1342
لحمداني، حميد   / مطبوع]  [نص  وتأويله  األدب  تلقي  في 
الجاللي الكدية، عبد الواحد المرابط...[وآخ.].- خنيفرة : جمعية
األنصار للثقافة، 2016 (بركان : نجمة الشرق) .- 1 مج. (250

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2016MO1924.- ردمك 9789954377192

األدب العربي - - نقد
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811.095 2016-1343
أمغار مسناوي، إدريس

األعمال الكاملة [نص مطبوع] : زجل : (7 دواوين:1968 /...).
الجزء األول / إدريس أمغار مسناوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016
(القنيطرة : المطبعة السريعة) .- 1 مج. (412 ص.)؛ 24 سم

إق 2016MO0760.- ردمك 9789954372511
الشعر العربي - - زجل

811.095 2016-1344
أمالل، سعيدة

رياح الهوى [نص مطبوع] : قصائد زجلية / سعيدة أمالل.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2016 (الرباط : طوب بريس) .- 1 مج. (98 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO0543.- ردمك 978-9954-594-54-4

الزجل - - المغرب

811.095 2016-1345
ازنيرر، إبراهيم

بزولة الخيال [نص مطبوع] / إبراهيم ازنيرر.- [د.م.] : [د.ن.]،
: : المطبعة السريعة) .- 1 مج. (112 ص.)  2016 (القنيطرة 

باأللوان؛ 21 سم غالف مزيّن 
إق 2016MO0842.- ردمك 978-9954-37-305-7

الزجل - - المغرب

811.095 2016-1346
اعويدات، محمد (1965-....)

ليام الدايرة [نص مطبوع] : زجل / محمد اعويدات.- الرباط :
دار النشر التوحيدي، 2016 (فاس : مطبعة آنفو برانت) .- 1 مج.

(81 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO2274.- ردمك 978-9954-660-34-8

الزجل - - المغرب

811.095 2016-1347
اكرولة، عبد النبي

عتبة سفيانية [نص مطبوع] : زجل / عبد النبي اكرولة.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (120 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2016MO2609.- ردمك 9789954380055

زجل - - الشعر العربي

811.095 2016-1348
الباهلي، عبد المجيد

المجيد عبد   / زجلي  ديوان   : مطبوع]  [نص  الخاطر  سواك 
الباهلي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (80 ص.)؛ 21 سم

إق 2016MO1251.- ردمك 978-9954-37-485-6
زجل

811.095 2016-1349
البوعزاوي، السابق محمد

بنادم [نص مطبوع] : زجل / السابق محمد البوعزاوي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016.- 1 مج . ( 82ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2016MO2363.- ردمك 9789954379011

زجل - - األدب العربي

811.095 2016-1350
الجرجاني، بوجمعة

الجرجاني.- / بوجمعة  زجليات منغومة [نص مطبوع] : زجل 
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الدارالبيضاء : دار القرويين) .- 1 مج.

(79 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO2574.- ردمك 9789954146002

الشعرالعربي - - زجل

811.095 2016-1351
الحسني، عمر (1954-....)

صبايا على موائد العري [نص مطبوع] / عمر الحسني.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2016 (القنيطرة : ميموزة) .- 1 مج. (78 ص.)؛ 21

سم
إق 2016MO0768.- ردمك 9789954372579

الشعر العربي - - زجل

811.095 2016-1352
الديهاجي، محمد

إدريس أمغار مسناوي شاعر األبدية [نص مطبوع] : في
الحداثة الزجلية ورهاناتها : دراسة نقدية / محمد الديهاجي.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2016 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (117 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO4098.- ردمك 978-9954-38-615-6

الزجل - - المغرب - - تاريخ ونقد

811.095 2016-1353
الذهبي، محمد

: [د.م.]  الذهبي.-  محمد   / زجل   : مطبوع]  [نص  الكانون 
منشورات ديهيا، 2016 (وجدة : مطبعة الجسور) .- 1 مج. (89

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO2682.- ردمك 978-9954-38-039-0

الزجل - - المغرب

811.095 2016-1354
الذهبي، نزهة

سوالف ليام [نص مطبوع] / نزهة الذهبي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2016.- 1 مج. (71 ص.)؛ 21 سم

2016MO0719 إق
ديوان زجل

811.095 2016-1355
الرقي، عبد الرحمن

جيت راحل [نص مطبوع] : زجل / عبد الرحمن الرقي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016.- 1 مج . ( 78ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2016MO4445.- ردمك 9789954387979

زجل

811.095 2016-1356
السباعي، إحسان

مال نوارة ليام ذابلة..؟ [نص مطبوع] : ديوان زجلي / إحسان
السباعي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (70 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 19 سم
إق 2016MO2445.- ردمك 9789954379370

ديوان زجلي

811.095 2016-1357
السرغيني، خديجة

صحى يا كلبي [نص مطبوع] : زجل / خديجة السرغيني.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2016 (الدارالبيضاء : اتفاق) .- 1 مج. (66 ص.)؛ 21

سم
إق 2016MO0547.- ردمك 978-9954-37-131-2

الزجل - - المغرب

811.095 2016-1358
السوارتي اإلدريسي، محمد (1950-....)

/ ديوان زجلي   : [نص مطبوع]  النعمان  ابن  يا  ايامك  فين 
محمد السوارتي اإلدريسي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (89

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2015MO1741.- ردمك 978-9954-35-544-02

زجل

811.095 2016-1359
الشاهدي، أحمد
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غوث الكاشوش [نص مطبوع] : زجل / أحمد الشاهدي.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2016 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (104

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO2459.- ردمك 978-9954-567-53-1

الزجل - - المغرب

811.095 2016-1360
الصغير، المسكيني

كالم جدي [نص مطبوع] : زجل / المسكيني الصغير.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (ديما غراف).- 1 مج. (71 ص.)؛ 22 سم

إق 2015MO3005.- ردمك 978-9954-36-100-9
زجل

811.095 2016-1361
الضاوي، خالد

زيف الضحكة [نص مطبوع] : زجل / خالد الضاوي.- [د.م.] :
خالد الضاوي، 2016.- 1 مج. (113 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

20 سم
إق 2016MO0080.- ردمك 9789954368961

الشعر العربي - - زجل

811.095 2016-1362
العسلي المكناسي، محمد

لكالم لحلو [نص مطبوع] : زجل / محمد العسلي المكناسي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (مكناس : مطبعة سجلماسة) .- 1 مج.

(84 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO0147.- ردمك 978-9954-36-935-7

الزجل - - المغرب

811.095 2016-1363
الفتح، بهية

رياض لكالم [نص مطبوع] : ديوان زجل / الفتح بهية.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (80 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO0427.- ردمك 978-9954-37-067-4

الزجل - - المغرب

811.095 2016-1364
القيراواني، محمد

محمد  / وزجل)  (ديوان شعر   : مطبوع]  [نص  الفراشة  ظل 
القيراواني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (تطوان : مطبعة تطوان) .- 1

مج. (143 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO0883.- ردمك 978-9954-39-678-0

الزجل - - المغرب

811.095 2016-1365
الكاوري، الحسن

الحسن  / : زجل  ديوان شعر   : [نص مطبوع]  الدروب  مرايا 
الكاوري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (العهد الجديد).- 1 مج. (119

ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO1700.- ردمك 9789954376614

الشعرالعربي - - زجل

811.095 2016-1366
المرابط، إدريس

زينة لبها [نص مطبوع] : ديوان زجل / إدريس المرابط.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (دار الطباعة).- 1 مج. (81 ص.)؛ 21 سم

إق 2016MO1864.- ردمك 978-9954-37-696-6
الزجل - - المغرب

811.095 2016-1367
المرابطي، المهدي

: [د.م.]  المرابطي.-  المهدي   / [نص مطبوع]  الزجل  ديوان 
(27 ص.)؛ 15 سم مج.   1 [د.ن.]، 2016.- 

إق 2016MO1013.- ردمك 9789954373804

الشعر العربي - - زجل

811.095 2016-1368
المغراوي، محمد غريس

زجليات مستوحاة من مدرسة الحياة [نص مطبوع] / محمد
[د.ن.]،  : [د.م.]  الخمسي.-  محمد  تقديم  المغراوي؛  غريس 
سم  21 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : ص.)   55) مج.   1  -.2016

إق 2016MO1984.- ردمك 9789954377451
الشعر العربي - - زجل

811.095 2016-1369
الملكاوي، نعيمة

لون الظالم [نص مطبوع] : زجل / نعيمة الملكاوي.- الرباط :
منشورات دار التوحيدي، 2016.- 1 مج. (101 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO1618.- ردمك 978-9954-660-26-3

الزجل - - المغرب

811.095 2016-1370
بركة، سعيد

عبلة [نص مطبوع] : زجل / سعيد بركة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016
(الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (64 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2015MO3929.- ردمك 978-9954-36-522-9

الزجل - - المغرب

811.095 2016-1371
بصور، فاطمة

خيوط مخبلة فراسي [نص مطبوع] : زجل / فاطمة بصور.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (أيت ملول : مركز الطباعة أيت ملول) .-

1 مج. (102 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم.- (إبداع)
إق 2015MO4595 $z 2015MO2943.- ردمك -978-9920-32-046

7 $z 978-9954-573-62-4
الزجل - - المغرب

811.095 2016-1372
بلبالي، احميدة

بلبالي.- احميدة   / : زجل  الريح [نص مطبوع]  برية في كم 
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : طوب بريس) .- 1 مج. (105

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO1280.- ردمك 978-9954-594-66-7

الزجل - - المغرب

811.095 2016-1373
بلعباس، المختار

أرى ما يناورو لعدا [نص مطبوع] : زجل / بلعباس المختار.-
مزيّن غالف   : ص.)   135) مج.   1  -.2016 [د.ن.]،   : [د.م.] 

(2 الوطنية؛  القصائد  (ديوان  سم.-   21 باأللوان؛ 
إق 2016MO4909.- ردمك 978-9954-39-084-9

الزجل - - المغرب

811.095 2016-1374
بلعباس، المختار

شالل لمعاني [نص مطبوع] : زجل / بلعباس المختار.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (أصكوم).- 1 مج. (75 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم.- (ديوان األغاني؛ 3)
إق 2016MO4908.- ردمك 978-9954-39-083-2

الزجل - - المغرب

811.095 2016-1375
بلعباس، المختار

صحوة الضمير [نص مطبوع] : زجل / بلعباس المختار.- [د.م.] :
باأللوان؛ 21 : غالف مزيّن  [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (84 ص.) 

األغاني؛ 4) (ديوان  سم.- 
إق 2016MO4907.- ردمك 9789954390825
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زجل - - األدب العربي

811.095 2016-1376
بلعباس، المختار

منسج لكالم [نص مطبوع] : زجل / بلعباس المختار.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (أصكوم).- 1 مج. (86 ص.)؛ 21 سم.- (ديوان

األغاني؛ 5)
إق 2016MO4906.- ردمك 978-9954-39-081-8

الزجل - - المغرب

811.095 2016-1377
بلعباس، المختار

نداء من القلب [نص مطبوع] : زجل / بلعباس المختار.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2016 (أصكوم).- 1 مج. (81 ص.)؛ 21 سم.- (ديوان

األغاني؛ 1)
إق 2016MO4910.- ردمك 978-9954-39-085-6

الزجل - - المغرب

811.095 2016-1378
بنطلو، عبد الجليل

الجليل عبد   / زجلي  ديوان   : مطبوع]  [نص  بال رحيق  وردة 
بنطلو.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (54 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 19 سم
إق 2016MO4465.- ردمك 978-9954-38-811-2

الزجل - - المغرب

811.095 2016-1379
بوحاشي، محمد

محمد  / زجل  ديوان   : مطبوع]  [نص  والغربال  الشمس 
بوحاشي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (مكناس : مطبعة سجلماسة)

.- 1 مج. (66 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO4482.- ردمك 978-9954-38-824-2

الشعر العربي - - زجل

811.095 2016-1380
بوهو، محمد بن علي

غربال الحروف [نص مطبوع] : زجل مغربي / محمد بن علي
بوهو.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (82 ص.)؛ 21 سم

إق 2016MO1509.- ردمك 9789954375846
الشعر العربي - - زجل

811.095 2016-1381
بيداوي، محمد

: بيداوي.- [د.م.]  : زجل / محمد  أمواج لكالم [نص مطبوع] 
[د.ن.]، 2016.- 1 مج. (96 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2016MO4987.- ردمك 9789954391068
زجل

811.095 2016-1382
حد، محمد

غزيل لكالم [نص مطبوع] : زجل / محمد حد.- [د.م.] : [د.ن.]،
2016.- 1 مج. : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2016MO2174.- ردمك 9789954378250
الشعر العربي - - زجل

811.095 2016-1383
خزان، العربي

لسان الحال [نص مطبوع] : زجل / العربي خزان.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (131 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO2263.- ردمك 9789954661772

الشعر العربي - - زجل

811.095 2016-1384
رزيق، أحمد (1961-....)

: الرباط  رزيق.-  أحمد   / زجل   : مطبوع]  [نص  الذياب  غلب 
مؤسسة بيت الثقافة، 2016.- 1 مج. (101 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO0965.- ردمك 978-9954-37-360-6

الزجل - - المغرب

811.095 2016-1385
رمصيص، محمد

من لغة الظل إلى ضوء الشعر [نص مطبوع] : سياقات زجلية
: دراسة / محمد رمصيص.- [د.م.] : منشورات بيت الشعر في
المغرب، 2016.- 1 مج. (192 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2016MO0009.- ردمك 9789954957967

شعر - - زجل

811.095 2016-1386
ريان، عزيز

هي اللي راسماني [نص مطبوع] : ديوان زجلي / عزيز ريان.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (تطوان : مطبعة الخليج العربي) .- 1 مج.

(60 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2016MO0332.- ردمك 978-9954-37-009-4

الزجل - - المغرب

811.095 2016-1387
سجاع، إدريس

منازل الريح [نص مطبوع] : زجل / إدريس سجاع.- [د.م.] :
منشورات محمد أعشبون، 2016 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1

مج. (72 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO0309.- ردمك 978-9954-36-996-8

الزجل - - المغرب

811.095 2016-1388
سغروشني، رجاء

أنا و الليل [نص مطبوع] / سغروشني رجاء.- [د.م.] : [د.ن.]،
2016.- 1 مج. (63 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم

إق 2016MO2616.- ردمك 9789954380062
زجل

811.095 2016-1389
سغروشني، رجاء

بحر لحليب [نص مطبوع] : زجل رومانسي / سغروشني رجاء.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (49 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2016MO2602.- ردمك 978-9954-38-000-0

زجل رومانسي

811.095 2016-1390
طايع، نادية

وشمت بحروفي [نص مطبوع] : زجل / طايع نادية.- [د.م.] :
[طايع نادية]، 2016 (سطات : الشركة المكتبية ومطبعة فارير) .-

1 مج. (71 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2015MO3255.- ردمك 978-9954-36-218-1

الزجل - - المغرب

811.095 2016-1391
علوط، محمد (1955-....)

: مطبوع]  [نص  الحديثة  المغربية  القصيدة  شعرية 
الشاعر محمد لتجربة  بويطيقية  : مقاربة  الجمالية  التأسيسات 
بنطلحة / محمد علوط.- [د.م.] : مؤسسة نادي الكتاب بالمغرب،

2016.- 1 مج. (120 ص.)؛ 22 سم
إق 2016MO5369.- ردمك 978-9954-9444-9-3

الزجل - - المغرب - - تاريخ ونقد

811.095 2016-1392
عويدي، المهدي
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المهدي.- / عويدي  : تشكيالت زجلية  البوعارة [نص مطبوع] 
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الدار البيضاء : مطبعة التيسير) .- 1 مج.

(88 ص.)؛ 20 سم
إق 2016MO1339.- ردمك 9789954375150

الشعر العربي - - زجل

811.095 2016-1393
فائز، سعاد

ايمتى نكون [نص مطبوع] : زجل / سعاد فائز.- [د.م.] : [د.ن.]،
2016 (القنيطرة : المطبعة السريعة) .- 1 مج. (61 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO2466.- ردمك 978-9954-37-948-6

الزجل - - المغرب

811.095 2016-1394
قرواش، ابتسام

حروف لبحر [نص مطبوع] / ابتسام قرواش.- الرباط : الرباط
نت، 2016.- 1 مج. (70 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2016MO0576.- ردمك 9799954567371
الشعر العربي - - زجل

811.095 2016-1395
لمسيح، أحمد (1950-....)

رياح...التي ستأتي [نص مطبوع] : (زجل) : (كتبت نصوص
الديوان ما بين 1975 ومارس 1976 ) / أحمد لمسيح.- ط . 2.-
أبي (دار  المغرب، 2016  الشعر في  بيت  : منشورات  الرباط 

باأللوان؛ 23 سم : غالف مزيّن  رقراق).- 1 مج. (78 ص.) 
إق 2016MO4834.- ردمك 978-9954-39-043-6

الزجل - - المغرب

811.095 2016-1396
لمسيح، محمد

أبو سارة.- لمسيح  / محمد  : زجل  [نص مطبوع]  بوكو كالم 
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الجديدة : دار الطباعة) .- 1 مج. (76

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO3418.- ردمك 978-9954-38-326-1

الزجل - - المغرب

811.095 2016-1397
لمسيح، محمد

أبو سارة.- جناح حالي [نص مطبوع] : زجل / محمد لمسيح 
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الجديدة.- 1 مج. (70 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO3417.- ردمك 9789954383254

زجل - - األدب العربي

811.095 2016-1398
لمسيح، محمد

ما فيها باس [نص مطبوع] : زجل / محمد لمسيح أبو سارة.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الجديدة : دار الطباعة) .- 1 مج. (94

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2016MO3420.- ردمك 978-9954-38-328-5

الزجل - - المغرب

811.095 2016-1399
لمسيح، محمد

وشام شامة [نص مطبوع] : زجل / محمد لمسيح أبو سارة.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الجديدة : دار الطباعة) .- 1 مج. (64

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO3419.- ردمك 9789954383278

زجل - - األدب العربي

811.095 2016-1400
محمد بنسعد، عزيز

محمد عزيز   / زجل   : مطبوع]  [نص  للصبر  نقطة...ورجع 
بنسعد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (140 ص.)؛ 21 سم

إق 2016MO3750.- ردمك 978-9954-38-474-9
الشعر العربي - - زجل

811.095 2016-1401
ناجي، محمد

/ محمد : زجل  [نص مطبوع]  فهمني وال نوض من حدايا 
النشر دار   : البيضاء  (الدار   2016 [د.ن.]،   : [د.م.]  ناجي.- 
المغربية) .- 1 مج. (111 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2016MO2134.- ردمك 978-9954-37-808-3
الزجل - - المغرب

811.095 2016-1402
يونس، عبد الرحيم

ديوان تقياد لمقال [نص مطبوع] : زجل / عبد الرحيم يونس.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (مكناس : مطبعة سلجماسة) .- 1 مج.

(37 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO0449.- ردمك 978-9954-37-077-3

الشعر العربي - - المغرب

811.095 2016-1403
ناسيمي، ليلى (1961-....)

شال ؤم بقاش..! [نص مطبوع] : قول وكالم / ليلى ناسمي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (100 ص.)؛ 21 سم

إق 2016MO4822.- ردمك 9789954389997
الشعر العربي - - زجل

811.1 2016-1404
عيادي، خالد

الشعر الجاهلي بين مقصدية الشاعر ومحصلة القارئ
[نص مطبوع] : مقاربة تحليلية / خالد عيادي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2016 (مطبعة وراقة بالل).- 1 مج. (182 ص.) : غالف مزين؛ 21

سم
ببليوغرافيا: ص. 173-181 .- إق 2016MO5323.- ردمك -978-9954

39-291-1
الشعر العربي - - تاريخ ونقد - - العصر الجاهلي

811.1 2016-1405
لحمداني، حميد (1950-....)

العربي القديم (العصر الواقعي والخيالي في الشعر 
[حميد  : فاس  لحمداني.-  حميد   / مطبوع]  [نص  الجاهلي) 

سم  24 ص.)؛   187) 1مج   -.2016 لحمداني]، 
إق 2016MO1123.- ردمك 978-9954-37-421-4

الشعر الجاهلي

811.1 2016-1406
وراوي، محمد

: شعر هند بنت عتبة [نص مطبوع] / محمد وراوي.- وجدة 
منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2016.- 1 مج. (123
ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة بحوث ودراسات؛

(14
إق 2016MO3973.- ردمك 978-9954-689-00-4

هند بنت عتبة - - الشعر الجاهلي

811.6 2016-1407
الحسيني، قاسم

[نص األندلسي  الشعري  اإلبداع  في  النقدية  الرؤية 
مطبوع] : (قراءة في المكونات) / قاسم الحسيني.- الرباط : كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، 2016 (دار أبي رقراق).- 1 مج.
(351 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (رسائل وبحوث؛

(73
إق 2016MO1431.- ردمك 978-9981-59-329-9

الشعر األندلسي

الببليوغرافيا الوطنية المغربية 2016

99



148

811.6 2016-1408
بن علي المسفيوي الدمناتي، محمد

علي بن  محمد  ديوان   : مطبوع]  [نص  الملحون  موسوعة 
المغربية؛ المملكة  أكاديمية  الدمناتي / جمع وإعداد  المسفيوي 
أكاديمية  : الرباط  الجراري.-  عباس  األستاذ  وتقديم  إشراف 
سم.-  31 ص.)؛   1015) مج.   1  -.2016 المغربية،  المملكة 

التراث) (سلسلة 
إق 2016MO0691.- ردمك 978-9981-46-087-4

الشعر الشعبي العربي - - المغرب

811.6 2016-1409
رحمون، الحسين

الرمزية في الشعر العربي القديم ظاهرة التورية في
الشعر المشرقي واألندلسي [نص مطبوع] : في التواصل
األدبي بين المشرق والغرب اإلسالمي / الحسين رحمون.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016.- 1 مج. (263 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2016MO0356.- ردمك 9789954370247

الشعر العربي - - األندلس

811.9 2016-1410
أحادي، عبد الله

تأويل القصيدة المغربية المعاصرة [نص مطبوع] : السياق
والنسق / عبد الله أحادي.- فاس : مقاربات للنشر والصناعات
الثقافية، 2016.- 1 مج. (386 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2016MO4750.- ردمك 9789954678190

القصيدة المغربية

811.9 2016-1411
أزلماط، محمد (1961-....)

[نص الفيسبوك  مستوطنة  في  شهرزاد  عشق  ليالي 
مطبوع] : شعر المعارج / محمد أزلماط.- الدار البيضاء : مجلس
الكتاب واألدباء والمثقفين العرب، 2016 (الرباط : مطابع الرباط

نت) .- 1 مج. (95 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO1446.- ردمك 978-9954-37-554-9 

الشعر العربي

811.9 2016-1412
أكبر محمد، إسماعيل

Sorry for = أسفي للنائمين [نص مطبوع] : نصوص شعرية
sleepers : Poems Collection / إسماعيل أكبر محمد؛ ترجمها
لإلنجليزية جواد وادي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (آسفي : سافي
غراف) .- 1 مج. (18,117 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2016MO1496.- ردمك 978-9954-37-575-4
الشعر العربي

811.9 2016-1413
ابراهيم، عبد الله (2005-1918)

بالذكاء وقوة الكلمة [نص مطبوع] : مقاربات للحوار مع الشعر
: [د.م.]  ابراهيم.-  الله  عبد   / الحديث  الغربي  العربي  والشعر 
[د.ن.]، 2016 (الرباط : مطبعة دار المناهل) .- 1 مج. (199

ص.) : 24 سم
إق 2016MO1726.- ردمك 978-9954-625-50-7

الشعر - - نقد

811.9 2016-1414
ابن يعقوب، محمد

ابن محمد   / ديوان   : مطبوع]  [نص  انصراف  ومقام  خبز 
يعقوب.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (تطوان : مطبعة الخليج العربي)

.- 1 مج. (70 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2015MO4592.- ردمك 978-9954-36-857-2

الشعر العربي

811.9 2016-1415

األزرق، يوسف
يوسف  / : شعر  مطبوع]  [نص  الوردة في كفك  تذبل  أن 
األزرق.- [د.م.] : منشورات نيو بروميثيون، 2016 (بني مالل :
مطبعة الرجاء) .- 1 مج. (118 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20

سم
إق 2016MO4725.- ردمك 978-9954-38-948-5

الشعر العربي

811.9 2016-1416
البازعي، سعد بن عبد الرحمن (1952-....)

المشهد في  قراءات   : [نص مطبوع]  والغرابة  األلفة  جدل 
الشعري المعاصر / سعد البازعي.- الدار البيضاء؛ بيروت : المركز
الثقافي العربي، 2016.- 1 مج. (133 ص.) : غالف مزين؛ 21

سم
ردمك  - .9789953687926 ردمك   - .2016MO4777 إق 

9789981720309
الشعر - - تاريخ ونقد

811.9 2016-1417
البقالي، محمد

كنز الحكيم [نص مطبوع] : ديوان شعر / محمد البقالي.- [د.م.]
: محمد البقالي، 2016 (تطوان : مطبعة الخوارزمي) .- 1 مج.

(93 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO4795.- ردمك 978-9954-38-988-1

الشعر العربي

811.9 2016-1418
الجربي، حجيب

رحيل بسيط [نص مطبوع] : شعر / حجيب الجربي.- طنجة :
الراصد الوطني للنشر والقراءة، 2016 (سليكي أخوين).- 1 مج.

(88 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO3203.- ردمك 978-9954-668-11-5

الشعر العربي

811.9 2016-1419
الجموسي، عبد القادر

/ World haiku = [نص مطبوع] مختارات من هايكو العالم
إعداد عبد القادر الجموسي.- وجدة : الموكب األدبي، 2016.- 1

مج. (185 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO2624.- ردمك 978-9954-650-14-1

شعر الهايكو

811.9 2016-1420
الحار، نضال

جرح الله [نص مطبوع] : شعر / نضال الحار.- [د.م.] : [د.ن.]،
2016 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (64 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO2528.- ردمك 978-9954-37-974-5

الشعر العربي

811.9 2016-1421
الحجام، عالل (1949-....)

مسودات حلم ال يعرف المهادنة [نص مطبوع] : شعر / عالل
الحجام.- الرباط : دار األمان، 2016.- 1 مج. (144 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO2322.- ردمك 9789954502709

شعر

811.9 2016-1422
الحسني، عمر (1954-....)

عمر  / ديوان   : مطبوع]  [نص  بناقتي  عرجت  يا شهرزاد 
: [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (99 ص.) : غالف [د.م.]  الحسني.- 

باأللوان؛ 21 سم مزيّن 
إق 2016MO0548.- ردمك 978-9954-37-132-9

الشعر العربي
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811.9 2016-1423
الحطيئة، بدر

: [د.م.]  الحطيئة.-  بدر   / : شعر  مطبوع]  [نص  الحب  ميالد 
[د.ن.]، 2016 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج.

(79 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2016MO3845.- ردمك 978-9954-38-503-6

الشعر العربي

811.9 2016-1424
الخليع، جليلة

طنجة ومضات من جنون [نص مطبوع] : [نصوص شعرية] /
جليلة الخليع.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (طنجة : سليكي أخوين) .-

1 مج. (79 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO0252.- ردمك 978-9954-667-00-2

الشعر العربي

811.9 2016-1425
الديهاجي، محمد

األبنوسي [نص مطبوع] : سيرة شاعر خالسي : شعر / محمد
الديهاجي.- فاس : مقاربات للنشر والصناعات الثقافية، 2016.- 1

مج. (60 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO5154.- ردمك 978-9954-678-24-4

الشعر العربي

811.9 2016-1426
الرحماوي، آمال

الرحماوي.- / آمال محمد  ظلها أركانة [نص مطبوع] : شعر 
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج.

(88 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO2241.- ردمك 978-9954-37-858-8

الشعر العربي

811.9 2016-1427
الزاير، زكرياء

خدعة األسماء [نص مطبوع] : شعر / زكرياء الزاير.- فاس :
منشورات حلقة الفكر المغربي، 2016 (مطبعة وراقة بالل).- 1

مج. (64 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO1300.- ردمك 978-9954-9611-1-7

الشعر العربي

811.9 2016-1428
الزيادي، عتيق (1967-....)

عتيق  /  Cupid  :  Poésie  = شعر   : مطبوع]  [نص  كيوبيد 
الزيادي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1

مج. (49 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO3081.- ردمك 978-9954-38-211-0

الشعر العربي

811.9 2016-1429
الزين، سليمان عبد التواب

التواب أحبك هكذا أنت [نص مطبوع] : شعر / سليمان عبد 
الزين؛ [تقديم محمد قرقزان].- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط :
طوب بريس) .- 1 مج. (216 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم

إق 2016MO2590.- ردمك 978-9954-594-82-7
الشعر العربي

811.9 2016-1430
السائحي، رضوان

/ رضوان : شعر  [نص مطبوع]  الفراغ دون أن أمأله  أمأل 
مطبعة  : البيضاء  (الدار   2016 [د.ن.]،   : [د.م.]  السائحي.- 
القرويين) .- 1 مج. (96 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2016MO0430.- ردمك 978-9954-1-4598-2
الشعر العربي

811.9 2016-1431
السرغيني، محمد (1930-....)

رباب الليل [نص مطبوع] : نصوص شعرية / محمد السرغيني.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج.

(128 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO1514.- ردمك 978-9954-37-585-3

الشعر العربي

811.9 2016-1432
السليماني الغراس، لطيفة

دخان اللهب [نص مطبوع] : ديوان شعري / لطيفة السليماني
الغراس.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (86 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO2059.- ردمك 9789954377758

ديوان شعري

811.9 2016-1433
السليماني الغراس، لطيفة

السليماني لطيفة   / شعر   : مطبوع]  [نص  النفس  صخب 
الغراس.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (118 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO2399.- ردمك 9789954379219

شعر

811.9 2016-1434
السوارتي اإلدريسي، محمد (1950-....)

الكالم المباح [نص مطبوع] : ديوان شعري / السوارتي محمد
اإلدريسي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (100 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2015MO1743.- ردمك 978-9954-35-546-06

الشعر العربي

811.9 2016-1435
السوسي التناني، أحمد (1932-....)

ديوان ظالل المصيف [نص مطبوع] / أحمد السوسي التناني.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (158

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO2870.- ردمك 978-9954-38-101-4

الشعر العربي

811.9 2016-1436
السوسي، ناصر

بيادر الربيع [نص مطبوع] : شعر / ناصر السوسي.- [د.م.] :
إديسيون بلوس، 2016 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .-

1 مج. (56 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2016MO2266.- ردمك 978-9954-37-863-2

الشعر العربي

811.9 2016-1437
الشدادي، دنيا

تسير خطاي.. وال أسير [نص مطبوع] : شعر / دنيا الشدادي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (وجدة : مطبعة الجسور) .- 1 مج. (69

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2016MO0407.- ردمك 978-9954-37-061-2

الشعر العربي

811.9 2016-1438
الشريف، مصطفى

/ ديوان شعر   : الغريق... [نص مطبوع]  يا طفلنا  يا ايالن 
أبي رقراق، 2016.- 1 مج. دار   : الرباط  الشريف.-  مصطفى 

(134 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO4694.- ردمك 978-9954-38-933-1

الشعر العربي

811.9 2016-1439
الصمدي، أحمد
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