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عرس لقامات النخيل [نص مطبوع] : مجموعة شعرية / أحمد
الصمدي.- الرباط : المؤسسة المغربية للفن واإلبداع، 2016.- 1

مج. (43 ص.)؛ 22 سم
إق 2016MO0181.- ردمك 978-9954-9597-0-1

الشعر العربي

811.9 2016-1440
الطيب، الطيب أحمد

الطيب.- أحمد  الطيب   / [نص مطبوع]  السماء  إلى  نداء... 
[د.م.] : [الطيب أحمد الطيب]، 2016 (الدار البيضاء : مطبعة
سوماكرام) .- 1 مج. (146 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2016MO2462.- ردمك 978-9954-627-47-1
الشعر العربي

811.9 2016-1441
العلوي، محمد علي (1948-....)

بصمات روح [نص مطبوع] : ديوان شعر / محمد علي العلوي.-
فاس : منشورات آنفو برانت، 2016.- 1 مج. (119 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO3179.- ردمك 978-9954-38-263-9

الشعر العربي

811.9 2016-1442
العياسي، أيوب (1985-....)

ألوان الوقت [نص مطبوع] : شعر / أيوب العياسي.- [د.م.] :
منشورات سيكلوراما، 2016.- 1 مج. (86 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO2279.- ردمك 9789954378687

الشعر العربي

811.9 2016-1443
الغرباوي، عبد الحميد (1952-....)

ألواح...وأنفاس [نص مطبوع] / عبد الحميد الغرباوي.- الرباط :
مزيّن غالف   : ص.)   65) مج.   1  -.2016 السالم،  دار  مكتبة 

سم  21 باأللوان؛ 
إق 2016MO2058.- ردمك 978-9954-22-251-5

الشعر العربي

811.9 2016-1444
الغربي، توفيق (1976-....)

: الغربي.- [د.م.]  / توفيق  لحم الغياب [نص مطبوع] : شعر 
[د.ن.]، 2016.- 1 مج. (85 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2016MO5186.- ردمك 9789954392263
شعر - - األدب العربي

811.9 2016-1445
الفياللي، أنس (1986-....)

نشيد المقبرة [نص مطبوع] : شعر / أنس الفياللي.- [د.م.] :
مطبعة  : (الرباط  المغرب، 2016  في  الشعر  بيت  منشورات 
البيضاوي) .- 1 مج. (78 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.-

(شعر)
إق 2016MO0048.- ردمك 978-9954-9579-9-8

الشعر العربي

811.9 2016-1446
الكبسي، بلقيس

بلقيس  / [نصوص شعرية]   : [نص مطبوع]  يحترق  ثمة ورد 
الكبسي.- الرباط : دار القلم، 2016.- 1 مج. (212 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2016MO5086.- ردمك 978-9954-39-173-0

الشعر العربي

811.9 2016-1447
المتقن، محمد

دراسات في نقد الشعر [نص مطبوع] / محمد المتقن.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (111 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2016MO0445.- ردمك 9789954370735

الشعر - - نقد

811.9 2016-1448
المتقي، عبد الله (1960-....)

المتقي.- الله  / عبد  ثقيل هذا الريش [نص مطبوع] : شعر 
فاس : منشورات مقاربات، 2016 (مطبعة وراقة بالل).- 1 مج.

(82 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (إبداع)
إق 2016MO0900.- ردمك 978-9954-573-77-8

الشعر العربي

811.9 2016-1449
المساوي، عبد السالم (1958-....)

وللمتلقي واسع التأويل [نص مطبوع] : قراأت في الشعر
المغربي المعاصر / عبد السالم المساوي.- [د.م.] : منشورات بيت
الشعر في المغرب، 2016.- 1 مج. (111 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO0011.- ردمك 9789954957974

الشعر

811.9 2016-1450
المعطاوي، أحمد

أحمد  / شعر   : مطبوع]  [نص  المستحيل  بوجع..أعانق 
المعطاوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : مطابع الرباط نت)

.- 1 مج. (79 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO2636.- ردمك 978-9954-567-59-3

الشعر العربي

811.9 2016-1451
الموساوي، جمال

جمال  / شعر   : مطبوع]  [نص  فتبكي  الغيمة  في  أتعثر 
الموساوي.- الرباط، 2016 (دار أبي رقراق).- 1 مج. (100 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO0623.- ردمك 978-9954-9596-5-7

الشعر العربي

811.9 2016-1452
النكادي، سهام

أعذار [نص مطبوع] : شعر / سهام النكادي.- أبركان : منشورات
منظمة الكشاف المغربي، 2016 (نجمة الشرق).- 1 مج. (53

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2016MO3123.- ردمك 978-9954-9628-1-7

الشعر العربي

811.9 2016-1453
الهاللي، محمد فتحي

في حنايا القلب [نص مطبوع] : مجموعة شعرية / محمد فتحي
: الرباط : طوب بريس، 2016.- 1 مج. (115 ص.)  الهاللي.- 

باأللوان؛ 21 سم غالف مزيّن 
إق 2016MO2125.- ردمك 978-9954-594-79-7

الشعر العربي

811.9 2016-1454
الهواري، سليمان

سليمان  / شعر   : مطبوع]  [نص  ؟  القلب  هذا  مملكة  أي 
الهواري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (128 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2016MO3884.- ردمك 9789954567685

شعر - - األدب العربي

811.9 2016-1455
بارع، ليلى
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نسخة ثانية مني [نص مطبوع] / ليلى بارع.- [د.م.] : إديسيون
بلوس، 2016 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج.

(72 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2016MO1449.- ردمك 978-9954-37-557-0

الشعر العربي

811.9 2016-1456
بارع، ليلى

نشيد الريح [نص مطبوع] : شعر / ليلى بارع.- طنجة : سليكي
أخوين، 2016.- 1 مج. (87 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم

إق 2016MO1869.- ردمك 978-9954-661-61-1
الشعر العربي

811.9 2016-1457
برادة، زينب

وهمس الذات  ضجيج  بين   : مطبوع]  [نص  تغريدات صامتة 
القلم... : شعر وخواطر / زينب برادة.- فاس : منشورات آنفو
برانت، 2016.- 1 مج. (118 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2016MO3094.- ردمك 978-9954-38-223-3
الشعر العربي

811.9 2016-1458
برجال، بشرى

: تمارة  برجال.-  بشرى   / : شعر  مطبوع]  [نص  العنب  سلة 
مزيّن : غالف  (100 ص.)  مج.   1 الحلبي، 2016.-  منشورات 

باأللوان؛ 21 سم
إق 2015MO0330.- ردمك 978-9954-646-01-4

الشعر العربي

811.9 2016-1459
بركي، حميد

: [د.م.]  بركي.-  / حميد  [نص مطبوع]  اإلنهيار  على وشك 
[د.ن.]، 2016 (مكناس : مطبعة سجلماسة) .- 1 مج. (280 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO1626.- ردمك 978-9954-37-633-1

الشعر العربي

811.9 2016-1460
بشر، صالح الدين

رماد فينيق [نص مطبوع] : شعر / صالح الدين بشر.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (الدار البيضاء : دار القرويين) .- 1 مج. (68 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO0071.- ردمك 978-9954-1-4595-1

الشعر العربي

811.9 2016-1461
بلمقدم، محجوب

دبي [نص مطبوع] : شعر / بلمقدم محجوب.- [د.م.] : [د.ن.]،
2016.- 1 مج. (12 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2016MO4591.- ردمك 9789954388921
شعر

811.9 2016-1462
بنادي، هدى

على حبل باتجاه السماء [نص مطبوع] : قصائد هايكو / هدى
بنادي.- [د.م.] : منشورات الموكب األدبي، 2016.- 1 مج. (60

ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO2479.- ردمك 978-9954-650-10-3

شعر الهايكو - - األدب العربي

811.9 2016-1463
بوحاشي، محمد

من أرخى العنان؟ [نص مطبوع] : شعر / محمد بوحاشي.-
مزيّن غالف   : ص.)   126) مج.   1  -.2016 [د.ن.]،   : [د.م.] 

سم  20 باأللوان؛ 

إق 2016MO4483.- ردمك 9789954388259
شعر

811.9 2016-1464
بورشاشن، إبراهيم (1955-....)

كنت نائما فانتبهت [نص مطبوع] : شعر / إبراهيم بورشاشن؛
تقديم عباس الجراري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (153

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO4072.- ردمك 9789954385982

شعر - - األدب العربي

811.9 2016-1465
بوركة، عزالدين

والعة ديوجين [نص مطبوع] : شعر / عزالدين بوركة.- [د.م.] :
منشورات نيوبرومثيوس، 2016.- 1 مج. (84 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 20 سم
إق 2016MO4618.- ردمك 9789954389041

شعر - - األدب العربي

811.9 2016-1466
تقني، لطيفة

لعبة األيام [نص مطبوع] : شعر / لطيفة تقني.- [د.م.] : [د.ن.]،
2016 (بركان : مطبعة نجمة الشرق) .- 1 مج. (70 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 19 سم
إق 2016MO0684.- ردمك 978-9954-37-204-3

الشعر العربي

811.9 2016-1467
جرودي، معاذ

معاذ  / : شعر  مطبوع]  [نص  القيثارة  روح   . السهو  غيابات 
جرودي, لوبنى بومعزة.- أبركان : جمعية الشرق للتنمية والتواصل،
2016.- 1 مج. (40, 46 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.-

(ملتقى أبركان ألدب الشباب؛ 3)
إق 2016MO3242إق 2016MO3243.- ردمك -978-9954-681-03

9.- ردمك 978-9954-681-02-2
الشعر العربي

811.9 2016-1468
جندول، أحمد

سكرات [نص مطبوع] : شعر / أحمد جندول.- طنجة : سليكي
أخوين، 2016.- 1 مج. (142 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم

إق 2016MO1246.- ردمك 978-9954-661-43-7
الشعر العربي

811.9 2016-1469
جواد، سعد

الطائش والعروبة [نص مطبوع] / سعد جواد.- [د.م.] : [د.ن.]،
2016 (مطبعة ليمورية).- 1 مج. (63 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2016MO2194.- ردمك 978-9954-37-827-4

الشعر العربي

811.9 2016-1470
حسيم، أمينة (1960-....)

خالفا لما تفعلين [نص مطبوع] : شعر / أمينة حسيم.- مراكش
مج. الوطنية).- 1  والوراقة  (المطبعة  آفاق، 2016  : مؤسسة 

باأللوان؛ 21 سم مزيّن  : غالف  (170 ص.) 
إق 2014MO0749.- ردمك 978-9954-618-09-7

الشعر العربي

811.9 2016-1471
حسيني، عبد الحق

انكسار في قوس قزح [نص مطبوع] : ديوان شعري / عبد
الحق حسيني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (مطبعة نجمة الشرق).- 1

مج. (130 ص.)؛ 22 سم
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إق 2016MO4720.- ردمك 978-9954-38-944-7
الشعر العربي

811.9 2016-1472
دخيسي، بوعالم (1969-....)

كي أشبه ظلي [نص مطبوع] : شعر / بوعالم دخيسي.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2016 (وجدة : مطبعة الجسور) .- 1 مج. (121 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO4074.- ردمك 978-9954-38-600-2

الشعر العربي

811.9 2016-1473
درويش، سامح (1957-....)

إلى ترجمتها  درويش؛  سامح   / مطبوع]  [نص  هايكو   100
الفرنسية رجاء مرجاني، ترجمها إلى اإلنجليزية مراد الخطيبي،
ترجمها إلى اإلسبانية حسن بودالل.- وجدة : منشورات الموكب
األدبي، 2016.- 1 مج. (123 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 19 سم

إق 2016MO2520.- ردمك 978-9954-650-13-4
شعر الهايكو

811.9 2016-1474
درويش، سامح (1957-....)

موكب هايكو [نص مطبوع] : أصوات هايكو من شرق المغرب
األقصى / سامح درويش؛ تقديم محمد حامدي.- وجدة : منشورات
الموكب األدبي، 2016.- 1 مج. (119 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

19 سم
إق 2016MO2476.- ردمك 978-9954-650-07-3

شعر الهايكو

811.9 2016-1475
رميج، الزهرة

ترانيم [نص مطبوع] : شعر / الزهرة رميج.- طنجة : سليكي
أخوين، 2016.- 1 مج. (169 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2015MO4004.- ردمك 978-9954-661-11-6
الشعر العربي

811.9 2016-1476
زوزيو، عبد الرحمن (1958-....)

: ديوان شعر / عبد همسات تعشقها المرأة [نص مطبوع] 
الرحمن زوزيو.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (تطوان : مطبعة الخليج

العربي) .- 1 مج. (100 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO0038.- ردمك 978-9954-36-880-0

الشعر العربي

811.9 2016-1477
ستفان، خديجة

الحرية ليست لغتي [نص مطبوع] : ديوان / خديجة ستفان.-
[د.م.] : خديجة ستفان، 2016 (سافي غراف).- 1 مج. (136

باأللوان؛ 21 سم ص.) : غالف مزيّن 
إق 2015MO4137.- ردمك 978-9954-36-641-7

الشعر العربي

811.9 2016-1478
شحتان، محمد بن أحمد

أبراج تحت الرماد [نص مطبوع] : ديوان شعر / محمد بن أحمد
شحتان.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (مكناس : مطبعة سجلماسة) .-

1 مج. (83 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2016MO0824.- ردمك 978-9954-37-289-0

الشعر العربي

811.9 2016-1479
شحتان، محمد بن أحمد

شامات على خريطة وطني [نص مطبوع] / محمد بن أحمد
شحتان.- مكناس : مطبعة سجلماسة، 2016.- 1 مج. (112 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2016MO1008.- ردمك 978-9954-37-377-4
شعر

811.9 2016-1480
شنوف، محمد

إليك انتهى األمر [نص مطبوع] : شعر / محمد شنوف.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2016 (مكناس : مطبعة مرجان) .- 1 مج. (117 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO3804.- ردمك 978-9954-38-492-3

الشعر العربي

811.9 2016-1481
شهم، محمد

الليل والوسادة [نص مطبوع] : شعر / محمد شهم.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016.- 1 مج. (114 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2016MO5378.- ردمك 978-9954-39-308-6

شعر - - األدب العربي

811.9 2016-1482
صايم، عمر

على هامش الذاكرة [نص مطبوع] : ديوان شعر / عمر صايم.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (دار السالم).- 1 مج. (95 ص.)؛ 22 سم.-

(منتدى األدب لمبدعي الجنوب؛ 31)
إق 2016MO4204.- ردمك 978-9954-38-651-4

الشعر العربي

811.9 2016-1483
عبد الناصر الفزازي، جمال

مختارات شعر الهايكو المغاربي [نص مطبوع] / جمال عبد
الناصر الفزازي.- [د.م.] : منشورات الموكب األدبي، 2016.- 1

مج. (216 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO2475.- ردمك 978-9954-650-06-6

شعر الهايكو - - األدب العربي

811.9 2016-1484
عتو، حسن

نظرة ما [نص مطبوع] : شعر / حسن عتو.- [د.م.] : [د.ن.]،
.- 1 مج. (106 ص.) : غالف : سليكي أخوين)  2016 (طنجة 

باأللوان؛ 21 سم مزيّن 
إق 2016MO2204.- ردمك 978995466174

الشعر العربي

811.9 2016-1485
عضار، مينة

ألم وأمل [نص مطبوع] / مينة عضار.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.-
1 مج. (91 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2016MO3317.- ردمك 9789954382943
الشعر

811.9 2016-1486
عنيبة الحمري، محمد (1946-....)

األعمال الشعرية [نص مطبوع] / محمد عنيبة الحمري.- الدار
البيضاء : نشر الفنك، 2016.- 2 مج. (358-289 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO0168.- ردمك 9789954168103

شعر - - األدب العربي

811.9 2016-1487
فدحي، محمد

/ : ديوان شعري  جداول النسيان المغمورة [نص مطبوع] 
محمد فدحي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : مطابع الرباط

نت) .- 1 مج. (120 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO0911.- ردمك 978-9954-567-40-1

الشعر العربي
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811.9 2016-1488
قاسمي، نور الدين

الكالم المباح [نص مطبوع] : ديوان شعر / نور الدين قاسمي.-
الرباط : دفاتر اإلختالف، 2016 (مكناس : مطبعة سجلماسة) .- 1

مج. (69 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2016MO3406.- ردمك 978-9954-9128-9-8

الشعر العربي

811.9 2016-1489
لعكير، سفيان

تجليات عشق منسي [نص مطبوع] : شعر / سفيان لعكير.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (مراكش : مطبعة تامنصورت) .- 1 مج.

(55 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO4421.- ردمك 978-9954-38-788-7

الشعر العربي

811.9 2016-1490
لمسيح، أحمد (1950-....)

توهم أنك عشقت [نص مطبوع] / أحمد لمسيح.- الرباط : دار
أبي رقراق، 2016.- 1 مج. (71 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 23

سم
إق 2016MO0379.- ردمك 978-9954-37-041-4

الشعر العربي

811.9 2016-1491
ماجدولين، ثريا (1960-....)

الرؤية والقناع [نص مطبوع] : في أعمال محمد الميموني : نقد
(مطبعة  2016 األمان،  دار   : الرباط  ماجدولين.-  ثريا  د.   /
باأللوان؛ 24 سم الكرامة).- 1 مج. (160 ص.) : غالف مزيّن 

إق 2016MO3909.- ردمك 978-9954-638-76-7
الشعر

811.9 2016-1492
محجوبي، البتول

موجتان [نص مطبوع] : شعر / البتول محجوبي.- الرباط : دار
التوحيدي منشورات رابطة كاتبات المغرب، 2016 (مطابع الرباط

نت).- 1 مج. (72 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO0229.- ردمك 978-9954-39-412-0

الشعر العربي

811.9 2016-1493
محقق، نور الدين (1960-....)

أيتها الجميلة بين النساء [نص مطبوع] : شعر / نور الدين
مطبعة  : (مكناس   2016 اإلختالف،  دفاتر   : [د.م.]  محقق.- 
سجلماسة) .- 1 مج. (111 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2016MO1082.- ردمك 978-9954-9128-6-7
الشعر العربي

811.9 2016-1494
مرياني، عبد المجيد

عبد  / نثر  قصيدة   : مطبوع]  [نص  العاشقين  الخلفاء  آخر 
المجيد مرياني.- الرباط : دار الوطن، 2016 (مطبعة لينة).- 1

مج. (83 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2016MO0118.- ردمك 978-9954-648-13-1

الشعر العربي

811.9 2016-1495
مفدي، أحمد (1945-....)

شطحات ديك الجن [نص مطبوع] : شعر / أحمد مفدي.- فاس
: منشورات مقاربات، 2016 (مطبعة وراقة بالل).- 1 مج. (121

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2015MO4417.- ردمك 978-9954-36-776-6

الشعر العربي

811.9 2016-1496
مقصيدي، محمد

محمد  / شعر   : مطبوع]  [نص  مالئكة  بال  تسقط  سماء 
مج.  1 نيوبرومثيوس، 2016.-  منشورات   : [د.م.]  مقصيدي.- 

باأللوان؛ 21 سم مزيّن  : غالف  (106 ص.) 
إق 2016MO2129.- ردمك 9789954378069

شعر - - األدب العربي

811.9 2016-1497
ملح، مصطفى

سماء ال تسع السرب [نص مطبوع] : شعر / مصطفى ملح.-
[د.م.] : إديسيون بلوس، 2016 (مطبعة النجاح الجديدة).- 1 مج.

(144 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2016MO2057.- ردمك 978-9954-37-774-1

الشعر العربي

811.9 2016-1498
منتصر، عزيز

ثنائية العزف والوجع [نص مطبوع] : شعر / عزيز منتصر.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (96 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2016MO2637.- ردمك 9789954567593

شعر

811.9 2016-1499
موكادور، هشام

ويسألونك عن الوطن [نص مطبوع] : شعر / هشام موكادور.-
طنجة : الراصد الوطني للنشر والقراءة، 2016 (سليكي أخوين).-

1 مج. (96 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO4332.- ردمك 978-9954-668-14-6

الشعر العربي

811.9 2016-1500
ناي إلنقاذ الوردة؛ [تليه] تشكيالت اللهب [نص مطبوع] :
101 هايكو / عبد القادر الجموسي.- [د.م.] : منشورات الموكب

األدبي، 2016.- 1 مج. (137 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO2501.- ردمك 978-9954-650-12-7

شعر الهايكو - - األدب العربي

811.9 2016-1501
شعر عمرة بنت مرداس [نص مطبوع] / جمع وتوثيق وتقديم
محمد وراوي.- وجدة : منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
مزيّن : غالف  (96 ص.)  مج.   1 األول، 2016.-  جامعة محمد 

ودراسات؛ 15) بحوث  (سلسلة  باأللوان؛ 21 سم.- 
إق 2016MO3972.- ردمك 9789954956298

شعر

811.9 2016-1502
: [نص مطبوع]  العالم  العربي وشعريات هايكو  الهايكو 
Arabic Haiku and = بالمغرب الثانية  الهايكو  ندوة  أشغال 
world haiku poetics : Second haiku seminar - Oujda,
Morocco / إعداد وتقديم سامح درويش.- وجدة : الموكب األدبي،

2016.- 1 مج. (259 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 19 سم
إق 2016MO2816.- ردمك 978-9954-38-079-6

الهايكو العربي

811.9 2016-1503
الموسوعة الكبرى للشعراء العرب [نص مطبوع] : 1956-
2006 / إعداد وتقديم فاطمة بوهراكة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.-

1 مج. (2043 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 25 سم
إق 2016MO0008.- ردمك 978-9954-36-865-7

الشعراء العرب

811.9109 2016-1504
النكتاشي، محمد
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الخطاب المقدماتي في الدواوين الشعرية المغربية [نص
: : [د.ن.]، 2016 (بركان  النكتاشي.- [د.م.]  مطبوع] / محمد 

.- 1 مج. (102 ص.)؛ 21 سم مطبعة نجمة الشرق) 
إق 2016MO1194.- ردمك 978-9954-37-454-2

النقد األدبي

812 المسرحية العربية

812 2016-1505
 الكغاط، فهد

: مطبوع]  [نص  الجديد  يوريبدس  أو  واإلرتياب  اإليقان 
تجريب في المسرح الكوانتي / فهد الكغاط.- الدار البيضاء : دار
توبقال للنشر، 2016 (مطبعة النجاح الجديدة).- 1 مج. (69 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم
إق 2015MO3860.- ردمك 978-9954-659-05-2

المسرحية العربية

812 2016-1506
البخاري، حليمة

خطابات  : مطبوع]  [نص  المغربي  المسرح  في  المرأة 
لدراسات الدولي  المركز   : [د.م.]  البخاري.-  / حليمة  وتجارب 
الفرجة، 2016 (مطبعة فولك).- 1 مج. (138 ص.) : غالف مزيّن
باأللوان؛ 21 سم.- (منشورات المركز الدولي لدراسات الفرجة؛

(41
إق 2016MO2655.- ردمك 978-9954-514-29-0

المرأة - - المسرح المغربي

812 2016-1507
البوشيخي، عبد الرزاق

الرزاق عبد   / مسرحية   : مطبوع]  [نص  فوليبليس  حكاء 
البوشيخي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : المعارف الجديدة)

.- 1 مج. (54 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO0250.- ردمك 978-9954-36-978-4

المسرحية العربية

812 2016-1508
الترقي، عبد الكريم

سعيدة [نص مطبوع] : سيناريو / عبد الكريم الترقي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016.- 1 مج.

إق 2016MO3274.- ردمك 9789954382851
سيناريو

812 2016-1509
الزيتوني، بوسرحان

الزيتوني.- بوسرحان   / : مسرحية  [نص مطبوع]  بيضاء  ليلة 
[د.م.] : المركز الدولي لدراسات الفرجة، 2016 (مطبعة فولك).-
1 مج. (52 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (منشورات

المركز الدولي لدراسات الفرجة؛ 40)
إق 2016MO3104.- ردمك 978-9954-514-31-3

المسرحية العربية

812 2016-1510
السبياع، أحمد

الرحيق األخير [نص مطبوع] : نص مسرحي / أحمد السبياع.-
[د.م.] : جمعية مسرح المدينة الصغيرة، 2016.- 1 مج. (151

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO2505.- ردمك 9789954379622

مسرحية

812 2016-1511
السروت، أسامة

خرافة إسمها الرياح [نص مطبوع] / السروت أسامة.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (الدارالبيضاء : 11 يناير) .- 1 مج. (48 ص.)؛ 20

سم
إق 2016MO4505.- ردمك 9789954388365

المسرحية العربية

812 2016-1512
السروت، أسامة

لماشينا [نص مطبوع] : نص مسرحي / السروت أسامة.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (68 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20

سم
إق 2016MO4503.- ردمك 9789954388341

نص مسرحي

812 2016-1513
الصديقي، الطيب (1938-....)

المشهد اآلخر [نص مطبوع] / الطيب الصديقي؛ إعداد حسن
حبيبي.- [د.م.] : إديسوفت، 2016.- 1 مج. (191 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO1823.- ردمك 9789954072578

المسرحية العربية

812 2016-1514
العاقل، أنس

: [د.م.]  أتراني سعيدا [نص مطبوع].-  جزيرة السلمون؛ 
المركز الدولي لدراسات الفرجة، 2016.- 1 مج. (981 ص.) :
غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (المركز الدولي لدراسات الفرجة؛

(39
إق 2016MO3105.- ردمك 9789954514320

المسرحية العربية

812 2016-1515
الفرحي، عبد الكريم

رقصة الدوائر المتعانقة [نص مطبوع] : نص مسرحي / عبد
الكريم الفرحي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (138 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO4748.- ردمك 9789954389652

مسرحية - - األدب العربي

812 2016-1516
الكنفاوي، عبد الصمد ((1976-1928))

La  passion  du  = مطبوع]  [نص  المسرحي  الشغف 
theâtre / عبد الصمد الكنفاوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج.

(64-40 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO3319.- ردمك 9789954382950

المسرح

812 2016-1517
الناجي، سعيد

: [د.م.]  الناجي.-  سعيد   / مسرحية   : مطبوع]  [نص  فتنة 
التوحيدي، 2016.- 1 مج. (102 ص.)؛ 21 سم منشورات دار 

إق 2016MO1616.- ردمك 9789954660249
المسرحية العربية

812 2016-1518
برشيد، عبد الكريم

احتفال  : مطبوع]  [نص  العجائب  بالد  في  الغرائب  أبو 
مسرحي في أحد عشر نفسا / عبد الكريم برشيد.- تارودانت :

إديسوفت، 2016.- 1 مج. (79 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO2047.- ردمك 978-9954-0-7258-5

المسرحية العربية

812 2016-1519
برشيد، عبد الكريم (1943-....)
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سقراط قالوا مات [نص مطبوع] : احتفال مسرحي في نفسين
/ عبد الكريم برشيد.- [د.م.] : إديسوفت، 2016 (الدار البيضاء :
مزيّن غالف   : (125 ص.)  مج.   1  -. الجديدة)  النجاح  مطبعة 

21 سم باأللوان؛ 
إق 2015MO4421.- ردمك 978-9954-0-7254-7

المسرحية العربية

812 2016-1520
بلخيري، أحمد

في المسرح [نص مطبوع] : مراجعة مفاهيم وأحكام / أحمد
بلخيري.- الرباط : دار التوحيدي، 2016.- 1 مج. (145 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO0654.- ردمك 978-9954-660-20-1

المسرح

812 2016-1521
بن الطيب، صفية

مسرحيات أخالقية [نص مطبوع] / صفية بن الطيب.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (91 ص.)؛ 21

سم
إق 2016MO1398.- ردمك 9789954661505

المسرحية العربية

812 2016-1522
بن بوشتى، الزبير

زنقة شكسبير [نص مطبوع] : مسرحية / الزبير بن بوشتى.-
طنجة : سليكي أخوين، 2016.- 1 مج. (99 ص.)؛ 21 سم

إق 2016MO1873.- ردمك 9789954661659
المسرحية المغربية

812 2016-1523
بنيوب، محمد أمين (1965-....)

نعيمان والخوخة العمالقة [نص مطبوع] : عن رواية جيمس
: مسرحيتان داهال  رواد  االنجليزي  للكاتب  العمالقة  والخوخة 
القصبة الرباط : مركز  بنيوب.-  اقتباس محمد أمين   / لألطفال 
المتوسطي لفنون العرض، 2016 (الرباط : الرباط نت) .- 1 مج.

(86 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO4338.- ردمك 9789954387382

المسرحية العربية

812 2016-1524
بوعمر، محمد

بوعمر.- / محمد  : مسرحية  معسكر السجناء [نص مطبوع] 
الرباط : دار األمان، 2016 (مطبعة الكرامة).- 1 مج. (248 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO0317.- ردمك 978-9954-638-54-5

المسرحية العربية

812 2016-1525
حيكون، نزهة

: [د.م.]  حيكون.-  نزهة   / مطبوع]  [نص  مسرحية  نصوص 
فانوراميك، 2016 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج.

(139 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO0852.- ردمك 9789954373118

المسرحية العربية

812 2016-1526
شباري، رشيد

/ لألطفال  نصوص مسرحية   : [نص مطبوع]  نحن مختلفون 
رشيد شباري.- [د.م.] : الراصد الوطني للنشر والقراءة، 2016
مزيّن غالف   : (73 ص.)  مج.   1  -. أخوين)  سليكي   : (طنجة 

سم  21 باأللوان؛ 
إق 2016MO3202.- ردمك 9789954668108

مسرحية - - األطفال

812 2016-1527
عدنان، نجيب

خطأ متعمد [نص مطبوع] : سيناريو / نجيب عدنان.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (الدارالبيضاء : دار القرويين) .- 1 مج. (87 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO3590.- ردمك 9789954146026

المسرحية العربية

812 2016-1528
لحلو، نبيل

نبيل  / اإلمبراطور شريشماتوري [نص مطبوع] : مسرحية 
لحلو.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (مطبعة دار المناهل).- 1 مج. (71

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO4828.- ردمك 9789954625651

مسرحية

812 2016-1529
لعزيز، محمد

التجارب المنجز المسرحي [نص مطبوع] : قراءة في بعض 
المغربية / لعزيز محمد.- الدارالبيضاء : أمنية لإلبداع والتواصل،

2016.- 1 مج. (145 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO4506.- ردمك 9789954951781

المسرحية المغربية - - نقد

812 2016-1530
محال، معاد

نصف إنسان [نص مطبوع] : سيناريو / معاد محال.- [د.م.] :
منشورات اتحاد كتاب المغرب، 2016 (طنجة : سليكي أخوين) .-
1 مج. (61 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (جائزة اتحاد

كتاب المغرب لألدباء الشباب)
إق 2015MO3123.- ردمك 978-9981-29-193-5

المسرحية العربية

812 2016-1531
نصوص مسرحية [نص مطبوع] : ورشة كتابة النص المسرحي
تأطير الدكتور عصام اليوسفي.- [د.م.]؛ شفشاون : جمعية مسرح
المدينة الصغيرة المجلس اإلقليمي، 2016.- 1 مج. (145 ص.)؛

21 سم
إق 2016MO5146.- ردمك 9789954392096

المسرحية العربية

812.008 2016-1532
بنيوب، محمد أمين (1965-....)

فدان عبد الرحمان؛ حمام النسا فدار لوان [نص مطبوع] :
منتوج الضيعة الممتاز : الذاكرة السياسية المعطوبة : ذاكرة العنف
مركز  : الرباط  بنيوب.-  أمين  محمد   / : مسرحيتان  والعبودية 
القصبة المتوسطي لفنون العرض، 2016.- 1 مج. (118 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO4339.- ردمك 9789954387399

المسرحية العربية

812.008 2016-1533
غنام، غنام

خير وسالم؛ صباح وعشية [نص مطبوع] : مسرحيتان / غنام
غنام؛ نقلهما عن الدارجة المغربية عبد اللطيف فردوس.- مراكش
(المطبعة والنشر واإلتصال، 2016  للدراسات  آفاق  : مؤسسة 
والوراقة الوطنية).- 1 مج. (94 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22

سم.- (سلسلة منشورات الفوانيس المسرحية؛ 2)
إق 2016MO2679.- ردمك 978-9954-618-15-8

المسرحية العربية

812.008 2016-1534
قناني، لحسن
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مسرحيتان [نص مطبوع] : صهيل الذاكرة الجريحة : واك واك
ألحق / لحسن قناني.- [د.م.] : [د.ن.]، إق 2016.- 1 مج. (91
الكوميديا (سلسلة  سم.-   21 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : ص.) 

(13 الصادمة؛ 
إق 2016MO4749.- ردمك 978-9954-38-966-9

المسرحية العربية

812.009 2016-1535
األزمي، عطاء الله

البعد التراثي في الكتابة الدرامية [نص مطبوع] / عطاء الله
األزمي.- الرباط : طوب بريس، 2016.- 1 مج. (112 ص.)؛ 24

سم
إق 2016MO4783.- ردمك 9789954690215

المسرحية العربية - - نقد

812.009 2016-1536
الرويضي، عمر

المقاربة إمكانات   : مطبوع]  [نص  والمسرح  السيميائيات 
وحدود اإلقتحام / عمر الرويضي.- تمارة : كلمات للنشر، 2016.-

1 مج. (200 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO1877.- ردمك 978-9954-555-82-8

السيميائيات - - المسرح

812.009 2016-1537
بن الهاشمي، هشام

الكتابة المسرحية العربية وأسئلة ما بعد الكولونيالية
الدولي المركز   : [د.م.]  الهاشمي.-  بن  / هشام  [نص مطبوع] 
لدراسات الفرجة، 2016 (مطبعة فولك).- 1 مج. (149 ص.) :
الدولي المركز  (منشورات  سم.-   21 باأللوان؛  مزيّن  غالف 

(38 الفرجة؛  لدراسات 
إق 2016MO2656.- ردمك 978-9954-514-30-6

الكتابة المسرحية - - تاريخ ونقد

812.009 2016-1538
حرفي، محمد

محمد  / مطبوع]  [نص  وجدة  مسرح  رحاب  في  ذكريات 
حرفي.- [د.م.] : منشورات جمعية كوميدراما، 2016 (وجدة :

مطبعة الجسور) .- 1 مج. (109 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO1077.- ردمك 9789954374030

المسرحية العربية - - نقد

812.009 2016-1539
حمداوي، جميل (1963-....)

محاضرات في فن المسرح [نص مطبوع] / جميل حمداوي.-
تطوان : مكتبة سلمى الثقافية، 2016 (مطبعة الخليج العربي).- 1
مج. (362 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم.- (كتب مكتبة

سلمى الثقافية؛ 79)
إق 2016MO2217.- ردمك 978-9954-634-54-7

المسرح العربي - - تاريخ ونقد

812.009 2016-1540
حميدي، محمد

[نص المغربي  المسرح  في  والتنظير  اإلبداع  جدلية 
: (مكناس  [د.ن.]، 2016   : [د.م.]  / محمد حميدي.-  مطبوع] 
مطبعة سجلماسة) .- 1 مج. (115 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

20 سم
إق 2016MO1715.- ردمك 978-9954-37-670-6

المسرح المغربي - - تاريخ ونقد

812.009 2016-1541
خمران، عبد الجبار

الجبار عبد   / مطبوع]  [نص  العربي  المسرح  حوارات في 
خمران.- مراكش؛ [د.م] : مؤسسة آفاق الهيئة العربية للمسرح،
2016 (المطبعة والوراقة الوطنية).- 1 مج. (131 ص.) : غالف
مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (سلسلة منشورات الفوانيس المسرحية؛

(1
إق 2015MO4323.- ردمك 978-9954-467-51-0

المسرح العربي - - تاريخ ونقد

812.009 2016-1542
رضوان، احدادو

/ نقد مسرحي   : مطبوع]  [نص  المغربي  المسرح  جمهور 
ذ.رضوان احدادو؛ د.أنس العاقل؛ د.محمد زيطان؛ ذ.أحمد السبياع؛
الصغيرة، المدينة  الربح.- [شفشاون] : جمعية مسرح  د.طارق 

2016.- 1 مج. (98 ص.) : غالف مزين؛ 20 سم
إق 2016MO5147.- ردمك 978-9954-39-210-2

المسرح

812.009 2016-1543
علي العزاوي، بنيحيى

فن المسرح واإلنسان الحديث [نص مطبوع] / بنيحيى علي
العزاوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (وجدة : مطبعة اوب برنت) .-

1 مج. (153 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2016MO2908.- ردمك 978-9954-38-127-4

المسرح العربي - - تاريخ ونقد

812.009 2016-1544
قناني، لحسن

المسرح نوافذ للتأمل [نص مطبوع] / لحسن قناني.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (وجدة : مطبوعات األندلس) .- 1 مج. (190 ص.)
: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (سلسلة الكوميديا الصادمة؛ 12)

إق 2016MO3958.- ردمك 978-9954-38-546-3
المسرحية العربية - - المغرب - - تاريخ ونقد

812.009 2016-1545
لبروزيين، عبيد

قبل ما  واألشكال  المسرح  بين  المغربية  الفرجة 
: [د.م.]  عبيد.-  لبروزيين   / دراسة   : [نص مطبوع]  مسرحية 
الراصد الوطني للنشر والقراءة، 2016 (طنجة : سليكي أخوين)

.- 1 مج. (187 ص.)؛ 22 سم
إق 2016MO0269.- ردمك 9789954668009

المسرحية المغربية - - نقد - - دراسة

812.009 2016-1546
L'acte = [نص مطبوع] المنعطف السردي في المسرح
فنون : عودة   narratif  dans le  théâtre contemporain
الحكي؛ تحرير خالد أمين، حسن يوسفي.- [د.م.] : المركز الدولي
لدراسات الفرجة، 2016 (طنجة : مطبعة فولك) .- 1 مج. (183-

56 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة دراسات الفرجة؛ 43)
إق 2016MO4639.- ردمك 9789954514344

المسرحية العربية

812.041 2016-1547
اضريسي، عادل

البندقية والذئاب [نص مطبوع] : مسرحية / عادل اضريسي.-
[د.م.] : منشورات اتحاد كتاب المغرب، 2016 (طنجة : سليكي
باأللوان؛ 21 سم.- : غالف مزيّن  .- 1 مج. (41 ص.)  أخوين) 

الشباب) لألدباء  المغرب  كتاب  اتحاد  (جائزة 
إق 2015MO3121.- ردمك 978-9981-29-191-1

المسرحية العربية

812.041 2016-1548
شقرون، عبد الله (1926-....)

[نص والخيال  الحقيقة  بين  الواحد  الفصل  مسرحيات 
مطبوع] / عبد الله شقرون.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط :

مطبعة األمنية) .- 1 مج. (174-10 ص.)؛ 24 سم
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إق 2016MO0827.- ردمك 978-9954-9355-7-6
المسرحية العربية

812.043 2016-1549
بنعلي، سعيد

بنعلي.- الصحراء المغربية [نص مطبوع] : مسرحية / سعيد 
تطوان : مكتبة سلمى الثقافية، 2016.- 1 مج. (25 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 22 سم.- (إبداعات مكتبة سلمى الثقافية؛ 64)
إق 2016MO4359.- ردمك 978-9954-634-69-1

المسرحية العربية

812.052 2016-1550
العلج، أحمد الطيب (2012-1928)

البلغة المسحورة [نص مطبوع] : مسرحية اجتماعية فكاهية /
أحمد الطيب العلج.- الرباط : منشورات مؤسسة أحمد الطيب
العلج للمسرح والزجل والفنون الشعبية، 2016.- 1 مج. (100

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO5001.- ردمك 9789954391150

مسرحية - - األدب العربي

812.052 2016-1551
العلج، أحمد الطيب (2012-1928)

الرشوة نشوة [نص مطبوع] : مسرحية اجتماعية فكاهية / أحمد
الطيب العلج.- الرباط : منشورات مؤسسة أحمد الطيب العلج
للمسرح والزجل والفنون الشعبية، 2016.- 1 مج. (100 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO5002.- ردمك 9789954391167

مسرحية - - األدب العربي

812.052 2016-1552
العلج، أحمد الطيب (2012-1928)

مسرحية  : مطبوع]  [نص  ونعجة  كباش  زوج  اليانصيب 
منشورات  : الرباط  العلج.-  الطيب  أحمد   / فكاهية  اجتماعية 
مؤسسة أحمد الطيب العلج للمسرح والزجل والفنون الشعبية،

2016.- 1 مج. (100 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO5003.- ردمك 9789954391174

مسرحية - - األدب العربي

812.052 2016-1553
العلج، أحمد الطيب (2012-1928)

جحا والناس [نص مطبوع] : مسرحيات فكاهية. الجزء األول /
تأليف أحمد الطيب العلج.- [ الرباط] : منشورات مؤسسة أحمد
الطيب العلج للمسرح والزجل والفنون الشعبية، 2016.- 1 مج.

(168 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO5079.- ردمك 978-9954-39-168-6

مسرحية فكاهية

812.052 2016-1554
العلج، أحمد الطيب (2012-1928)

: مسرحية [نص مطبوع]  الحزة  أو أصحاب  صنادق لعجب 
منشورات  : الرباط  العلج.-  الطيب  أحمد   / فكاهية  اجتماعية 
مؤسسة أحمد الطيب العلج للمسرح والزجل والفنون الشعبية،

2016.- 1 مج. (94 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO5004.- ردمك 9789954391181

مسرحية - - األدب العربي

812.052 2016-1555
المنور، محمد

اغرايب الزمان [نص مطبوع] : مسرحية / محمد المنور.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (31 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2016MO1491.- ردمك 978-9954-37-571-6

المسرحية الكوميدية

812.052 2016-1556

قناني، لحسن
ميكروكراسي [نص مطبوع] : مسرحية كوميدية صادمة من نوع
: : [د.ن.]، 2016 (وجدة  المونودراما / لحسن قناني.- [د.م.] 
مطبعة الجسور) .- 1 مج. (83 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم.- (سلسلة الكوميديا الصادمة؛ 11)
إق 2016MO1075.- ردمك 978-9954-37-401-6

المسرحية الكوميدية

812.06 2016-1557
الطريبق، حسن (1938-....)

أنوال...في مواكب اإلشراق [نص مطبوع] : مسرحية شعرية
في أربع لوحات / حسن الطريبق.- تطوان : مجلة روافد ثقافية
العربي).- 1 مج. (75 ص.) : الخليج  المغربية، 2016 (مطبعة 

باأللوان؛ 21 سم غالف مزيّن 
إق 2015MO2760.- ردمك 978-9954-35-986-0

المسرحية الشعرية

813 القصص العربية

813 2016-1558
إمامي، حسن

صرخة المصابيح [نص مطبوع] : رواية / حسن إمامي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (مطبعة وراقة بالل).- 1 مج. (200 ص.)؛ 21 سم

إق 2016MO1492.- ردمك 978-9954-37-572-3
الرواية العربية

813 2016-1559
ادريسو، سالم أحمد (1960-....)

: فاس  إدريسو.-  أحمد  / سالم  رواية   : [نص مطبوع]  أقليما 
(752 ص.)؛ 21 سم مج.   1 الكتابة، 2016.-  محترف 

إق 2016MO4776.- ردمك 978-9954-38-979-9
الرواية العربية

813 2016-1560
البقالي، أحمد عبد السالم (2010-1932)

نثريات حسن من  مختارات   : مطبوع]  [نص  من ضمير حي 
الشريف 1961-1964 / أحمد عبد السالم البقالي؛ جمع وإعداد
المريني.- أصيال : منشورات أ. د. نجاة  تقديم  الزكاري؛  أسامة 
جمعية ابن خلدون للبحث التاريخي واالجتماعي، 2016.- 1 مج.

(310 ص.) : غالف مص.؛ 24 سم
إق 2016MO0904.- ردمك 978-9954-661-33-8

االدب العربي - - النثر

813 2016-1561
الحسوسي، طارق

بر الوالدين [نص مطبوع] / طارق الحسوسي.- [د.م.] : إسراء،
2016 (األحمدية).- 1 مج. (64 ص.)؛ 21 سم

إق 2016MO3410.- ردمك 9789954684030
القصة العربية

813 2016-1562
الحسوسي، طارق

قصص التائبين [نص مطبوع] / طارق الحسوسي.- [د.م.] :
إسراء، 2016 (األحمدية).- 1 مج. (64 ص.)؛ 21 سم

إق 2016MO3409.- ردمك 9789954684023
القصة العربية

813 2016-1563
الحسوسي، طارق

قصص الصالحين [نص مطبوع] / طارق الحسوسي.- [د.م.] :
إسراء، 2016 (األحمدية).- 1 مج. (63 ص.)؛ 21 سم

إق 2016MO3408.- ردمك 9789954684016
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القصة العربية

813 2016-1564
الدامون، البشير

الدامون.- البشير   / رواية   : مطبوع]  [نص  مغربية  حكاية 
الدارالبيضاء : المركز الثقافي العربي، 2016.- 1 مج. (160 ص.)؛

24 سم
إق 2016MO3840.- ردمك 978-9981-72-029-9

الرواية العربية

813 2016-1565
الساوري، بوشعيب (1973-....)

الذات وصورها في الرواية العربية [نص مطبوع] / بوشعيب
المدارس، والتوزيع  النشر  شركة   : البيضاء  الدار  الساوري.- 
سم  21 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (168 ص.)  مج.   1  -.2016

إق 2016MO4897.- ردمك 9789954075999
الرواية العربية

813 2016-1566
السير، سعاد

حبيبين في الشارع [نص مطبوع] : قصة / سعاد السير / عبد
الناصيري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (المطبعة والوراقة الرحيم 

الوطنية).- 1 مج. (58 ص.)؛ 22 سم
إق 2016MO0044.- ردمك 978-9954-36-882-4

القصة العربية

813 2016-1567
الصنهاجي، غادة

الصنهاجي.- غادة   / حوارية  : قصص  [نص مطبوع]  هي وهو 
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الدارالبيضاء : بوجوب) .- 1 مج. (98

ص.)؛ 22 سم
إق 2016MO1421.- ردمك 978-9954-37-542-6

القصة العربية

813 2016-1568
العبوتي، علي (1993-....)

الكاتب المشرد [نص مطبوع] / علي العبوتي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2016 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (78 ص.)؛ 21 سم

إق 2016MO2124.- ردمك 9789954661734
القصة العربية

813 2016-1569
العربي، ربيعة

كالعنقاء... أنهض من رماد : مجموعة قصصية [نص مطبوع] /
ربيعة العربي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (أكادير : طباعة ونشر

سوس) .- 1 مج. (113 ص.)
إق 2016MO4533.- ردمك 978-9954-38-853-2

مجموعة قصصية

813 2016-1570
العسلي المكناسي، محمد

العسلي محمد   / قصة   : مطبوع]  [نص  المهجور  البيت 
المكناسي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (مكناس : مطبعة سجلماسة)

.- 1 مج. (88 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO0139.- ردمك 978-9954-36-930-2

القصة العربية - - المغرب

813 2016-1571
الغرباوي، غريب

سليل شجر الصبار [نص مطبوع] : قصص / غريب الغرباوي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (65 ص.) : غالف مزيّن باأللوان

إق 2016MO0688.- ردمك 978-9954-594-59-9
القصة العربية

813 2016-1572
الفشتالي، محمد

المغربي القاص  مسار  حول  نقدية  وأوراق  شهادات 
/ محمد الفشتالي وآخر كتاباته القصصية [نص مطبوع] 
: تازة  أبالل.-  عياد  الزروالي،  محمد  تنسيق  الفشتالي؛  محمد 
منشورات اتحاد كتاب المغرب، 2016.- 1 مج. (150 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2016MO0169.- ردمك 9789981291942

القصة العربية

813 2016-1573
الكنبوري، إدريس (1967-....)

زمن الخوف [نص مطبوع] : رواية / إدريس الكنبوري.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (الرباط : طوب بريس) .- 1 مج. (176 ص.)؛ 21

سم
إق 2015MO3804.- ردمك 978-9954-594-37-7

الرواية العربية - - المغرب

813 2016-1574
المخلوفي، أحمد

الموناليزا [نص مطبوع] : شعر / أحمد المخلوفي.- تطوان :
مكتبة سلمى الثقافية، 2016.- 1 مج. (167 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم.- (إبداعات؛ 41)
إق 2016MO1231.- ردمك 978-9954-634-15-8

نصوص سردية

813 2016-1575
المرزوقي، أحمد (1947-....)

النبأ العظيم [نص مطبوع] / أحمد المرزوقي.- الدارالبيضاء :
منشورات طارق، 2016.- 1 مج. (145 ص.)؛ 22 سم

إق 2016MO4447.- ردمك 978-9954-419-87-8
الرواية العربية

813 2016-1576
بحراوي، حسن (1953-....)

استوديو الجماهير [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / حسن
بحراوي.- طنجة : سليكي أخوين، 2016.- 1 مج. (105 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO1014.- ردمك 9789954661376

قصة عربية

813 2016-1577
بختاوي، معمر

الخروج من الصمت [نص مطبوع] : رواية / معمر بختاوي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج.

(111 ص.)؛ 22 سم
إق 2016MO2978.- ردمك 978-9954-567-61-6

الرواية العربية

813 2016-1578
بلخالفي، حامد البشير المكي (1942-....)

لن تقرئي رسائلي بعد [نص مطبوع] : [مجموعة قصصية] /
حامد البشير المكي بلخالفي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (مراكش :
[كاديغراف]) .- 1 مج. (183 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2016MO0194.- ردمك 978-9954-36-956-2
القصة العربية

813 2016-1579
بلقاس، رحيمة

صفعة قدر [نص مطبوع] : سرد قصصي. رحيمة بلقاس.- الرباط
: دار الوطن، 2016.- 1 مج. (79 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 19

سم
إق 2016MO3204.- ردمك 978-9954-648-20-9

القصة العربية

813 2016-1580
بن الطيب، صفية
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قصص حوارية [نص مطبوع] : في رحاب اللغة العربية الفصحى
: [د.ن.]، 2016 (طنجة : سليكي الطيب.- [د.م.]  / صفية بن 

.- 1 مج. (50 ص.)؛ 21 سم أخوين) 
إق 2016MO1429.- ردمك 9789954661512

القصة العربية

813 2016-1581
بن عبد المالك، محمد إدريس

سويداء القلب [نص مطبوع] : رواية / محمد إدريس بن عبد
المالك.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (فاس : مطبعة فاس بريس) .- 1

مج. (130 ص.)؛ 30 سم
إق 2016MO2895.- ردمك 978-9954-38-119-9

الرواية العربية

813 2016-1582
بن عتو، عبد الله

فاكهة للفم العجيب [نص مطبوع] : قصص / عبد الله بن عتو.-
الرباط : دار أبي رقراق، 2016.- 1 مج. (137 ص.)؛ 21 سم

إق 2016MO2539.- ردمك 978-9954-37-976-9
القصة العربية

813 2016-1583
بودشيش، محمد

أتاليتماس [نص مطبوع] : رواية / محمد بودشيش.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (وجدة : مكتبة الطالب) .- 1 مج. (201 ص.)؛ 22

سم
إق 2016MO4459.- ردمك 978-9954-38-808-2

الرواية العربية

813 2016-1584
جدي، فاطنة

/ فاطنة برد ورياح ومطر [نص مطبوع] : مجموعة قصصية 
جدي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (صافي غراف).- 1 مج. (70 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2016MO0647.- ردمك 978-9954-37-180-0

القصة العربية

813 2016-1585
رجاء في الله، محمد

مع السرطان [نص مطبوع] : محمد عقيل عون سلطة (سابقا) :
رواية / محمد رجاء في الله.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (مطبعو

األزهر).- 1 مج. (75 ص.)؛ 22 سم
إق 2016MO2193.- ردمك 978-9954-37-826-7

813 2016-1586
زيادي، أحمد (1945-....)

الظل العائد [نص مطبوع] : قصص / أحمد زيادي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (الدار البيضاء : مطبعة سوماكرام) .- 1 مج. (127

ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO2458.- ردمك 978-9954-627-46-4

القصة العربية

813 2016-1587
سوسان، محمد سعيد

/ محمد سعيد أنشودة الريح وقصص أخرى [نص مطبوع] 
سوسان.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (القنيطرة : المطبعة السريعة)

.- 1 مج.(134 ص.)؛ 20 سم
إق 2016MO1501.- ردمك 978-9954-37-576-1

االدب العربي - - قصص

813 2016-1588
شيكر، محمد (1949-....)

الرجل الذي ال ظل له [نص مطبوع] : رواية / محمد شيكر.-
: [د.م.] : حنظلة للنشر والتوزيع، 2016.- 1 مج. (224 ص.) 

باأللوان؛ 24 سم غالف مزيّن 

إق 2016MO4485.- ردمك 978-9954-38-827-3
الرواية العربية

813 2016-1589
طلبة المعاهد العليا والكليات الوطنية

إشراقات [نص مطبوع] : نصوص مسابقة مليكة نجيب األدبية
للقصة القصيرة / طلبة المعاهد العليا والكليات الوطنية.- [د.م.] :
ليلى مهيدرة، 2016.- 1 مج. (145 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

22 سم
إق 2016MO4845.- ردمك 978-9954-39-054-2

قصص عربية

813 2016-1590
عبدي، يونس

دموع مكفكفة [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / يونس عبدي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (129 ص.)؛ 22 سم

إق 2015MO2726.- ردمك 978-9954-35-973-0
القصة العربية

813 2016-1591
كومار، فريد

فراشة الليل [نص مطبوع] : قصص / فريد كومار.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (بركان : مطبعة نجمة) .- 1 مج. (115 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2016MO4719.- ردمك 9789954389430

قصص

813 2016-1592
مباركي، محمد

مهجة [نص مطبوع] : (السوط أول دروس اإلسترقاق) : رواية /
محمد مباركي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : الرباط نت) .-

1 مج. (351 ص.)؛ 22 سم
978-9954-721-29-2 $z 978-9954- 2016.- ردمكMO4293 إق

567-72-2
الرواية العربية

813 2016-1593
محفوض، سلمى

على حافة الجنون [نص مطبوع] : رواية / سلمى محفوض.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (مطبوعات األندلس).- 1 مج. (226 ص.)؛

21 سم
إق 2016MO4934.- ردمك 978-9954-39-097-9

الرواية العربية

813 2016-1594
مخلوفي، محمد

عنكبوت الفيلسوف [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / محمد
مخلوفي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (طنجة : مطبعة سليكي أخوين)

.- 1 مج. (89 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2016MO1067.- ردمك 978-9954-661-40-6

القصة العربية

813 2016-1595
نوماق، محمد

علي قيوح [نص مطبوع] : سياسي من زمن السياسة / نوماق
محمد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (150 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO3120.- ردمك 978-9954-38-237-0

قصة

813 2016-1596
: [نصوص زجلية وقصصية] / مؤلف بصمات 3 [نص مطبوع] 
جماعي.- طنجة : الراصد الوطني للنشر والقراءة، 2016 (سليكي

أخوين).- 1 مج. (72 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO2972.- ردمك 9789954668061
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القصة العربية

813.008 2016-1597
األزمي، نادية

هزائم صغيرة [نص مطبوع] : قصص / نادية األزمي.- [د.م.] :
إيديسيون بلوس، 2016 (الدارالبيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .-

1 مج. (88 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2016MO1104.- ردمك 9789954374108

القصة العربية

813.008 2016-1598
البوركي، محمد

انتظارات [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / محمد البوركي.-
دار  : (الرباط  الجنوب، 2016  لمبدعي  األدب  منتدى   : [د.م.] 

(50 ص.)؛ 21 سم مج.   1  -. السالم) 
إق 2016MO4203.- ردمك 9789954386507

القصة العربية

813.008 2016-1599
التكفاوي، عادل

التكفاوي.- عادل   / : قصص  مطبوع]  [نص  العطاش  ليالينا 
أبركان : جمعية الشرق للتنمية والتواصل، 2016.- 1 مج. (46

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2016MO3246.- ردمك 9789954681053

قصص - - األدب العربي

813.008 2016-1600
الخالدي، نجيب

نجيب  / قصصية  مجموعة   : مطبوع]  [نص  الوجع  رشفات 
الخالدي.- الرباط : دار أبي رقراق، 2016.- 1 مج. (87 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO2381.- ردمك 9789954379127

القصة العربية

813.008 2016-1601
الرغيوي، فاطمة الزهراء (1974-....)

أضع سري بين يديك [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / فاطمة
والتوزيع، والطباعة  للنشر  كلمات   : تمارة  الرغيوي.-  الزهراء 

21 سم (64 ص.)؛  مج.   1  -.2016
إق 2016MO1521.- ردمك 9789954555811

القصة العربية

813.008 2016-1602
السباعي، إحسان

/ قصصية  مجموعة   : مطبوع]  [نص  كحلهن  تسرق  نوافذ 
إحسان السباعي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (مطبعة دعاية).- 1 مج.

(123 ص.)؛ 19 سم
إق 2016MO2444.- ردمك 9789954379363

القصة العربية

813.008 2016-1603
السلموتي، عبد الحق

الدملج العتيق [نص مطبوع] : قصص / عبد الحق السلموتي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (76 ص.)؛ 21 سم

إق 2016MO4504.- ردمك 9789954388358
القصة العربية

813.008 2016-1604
الشايب، محمد

: طنجة  الشايب.-  محمد   / قصص   : مطبوع]  [نص  الشوارع 
21 سم ن؛  (75 ص.)  مج.   1  -.2016 أخوين،  سليكي 

إق 2016MO1874.- ردمك 9789954661666
القصة العربية

813.008 2016-1605
الشقيري، سعيد

سعيد  / القصص  من  جماعة   : مطبوع]  [نص  الله  شوارع 
الشقيري.- تمارة : كلمات، 2016 (الرباط : الرباط نت) .- 1 مج.

(151 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO4157.- ردمك 9789954555866

القصة العربية

813.008 2016-1606
الطاهري، بديعة

الطاهري.- بديعة   / قصصية  مجموعة   : مطبوع]  [نص  ضجيج 
الرباط : دار األمان، 2016 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج.

(117 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO0334.- ردمك 9789954638552

القصة العربية

813.008 2016-1607
الطلبي، إدريس

بين..بين [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / إدريس الطلبي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (77

ص.)؛ 22 سم
إق 2016MO3435.- ردمك 9789954667118

القصة العربية

813.008 2016-1608
العافي، محسن

العافي.- / محسن  : قصص  [نص مطبوع]  أوراق من دخان 
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (القنيطرة : المطبعة السريعة) .- 1 مج.

(65 ص.)؛ 20 سم
إق 2016MO2248.- ردمك 9789954378557

القصة العربية

813.008 2016-1609
الفحلي، عمر

الصفعة ومحكيات أخرى [نص مطبوع] : مجموعة قصصية /
الفحلي عمر.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : الرباط نت) .- 1

مج. (80 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO4911.- ردمك 9789954390863

القصة العربية

813.008 2016-1610
الفرحان، بوعزة

الرقص من تحت الجنون [نص مطبوع] : قصص قصيرة جدا /
بوعزة الفرحان.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (فاس : مطبعة وراقة

بالل) .- 1 مج. (85 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO4235.- ردمك 9789954386729

القصة العربية

813.008 2016-1611
الناصر، سعاد (1959-....)

في معراج الشوق أرتقي [نص مطبوع] : مجموعة قصصية /
الثقافية، 2016 (مطبعة الناصر.- [د.م.] : مكتبة سلمى  سعاد 
باأللوان؛ 21 العربي).- 1 مج. (90 ص.) : غالف مزيّن  الخليج 

سم.- (إبداعات؛ 68)
إق 2016MO2369.- ردمك 9789954634561

القصة العربية

813.008 2016-1612
الهدار، محمد

الهدار.- / محمد  : قصص  [نص مطبوع]  المخاض  موسيقى 
أبركان : جمعية الشرق للتنمية والتواصل، 2016.- 1 مج. (34

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2016MO3244.- ردمك 9789954681046

قصص - - األدب العربي

813.008 2016-1613
بالعافية، منية
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دمية ودائرة [نص مطبوع] / منية بالعافية.- [د.م.] : [د.ن.]،
2016 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (128 ص.)؛ 21 سم

إق 2016MO3343.- ردمك 9789954661932
القصة العربية

813.008 2016-1614
بلكاسم، أحمد

رأس تحتاج إلى ترتيق [نص مطبوع] : قصص / أحمد بلكاسم.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (نجمة الشرق).- 1 مج. (84 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 19 سم
إق 2016MO4124.- ردمك 9789954962831

القصة العربية

813.008 2016-1615
بن الشاوي، هشام

بن هشام   / قصص   : مطبوع]  [نص  النشيج  شفير  على 
الشاوي.- الرباط : دارالوطن، 2016.- 1 مج. (69 ص.)؛ 20 سم

إق 2016MO0991.- ردمك 9789954109908
القصة العربية

813.008 2016-1616
بنسيدي علي، موالي الحسن (1959-....)

/ : مجموعة قصصية  [نص مطبوع]  الورد دما  أيالن..ينزف 
موالي الحسن بنسيدي علي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (ابركان :
نجمة الشرق) .- 1 مج. (110 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20

سم
إق 2016MO1959.- ردمك 9789954377369

القصة العربية

813.008 2016-1617
بوحاشي، محمد

الصعود إلى الجبل [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / محمد
بوحاشي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (مكناس : مطبعة سجلماسة)

.- 1 مج. (97 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO4588.- ردمك 9789954388891

قصة عربية

813.008 2016-1618
بوكيد، حميد

األبله والسكران..وشجرة النبق [نص مطبوع] / حميد بوكيد.-
[د.م.] : حميد بوكيد، 2016 (الدارالبيضاء : صناعة الكتاب) .- 1

مج. (208 ص.)؛ 19 سم
إق 2016MO3701.- ردمك 9789954384527

القصة العربية

813.008 2016-1619
حماد، يونس

منازل القمر [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / يونس حماد.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (61 ص.)؛ 21 سم

إق 2016MO0544.- ردمك 978-9954-594-55-1
مجموعة قصصية - - األدب العربي

813.008 2016-1620
زيطان، محمد

محمد  / قصصية  مجموعة   : مطبوع]  [نص  الفنون  مقهى 
زيطان.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج.

(65 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO3337.- ردمك 9789954661871

القصة العربية

813.008 2016-1621
سعودي، مجد الدين

وصف ما ال يوصف [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / مجد
الدين سعودي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (91 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (إبداع)

إق 2016MO4424.- ردمك 9789954387894
مجموعة قصصية

813.008 2016-1622
شعالي، امحمد بن الهاشمي

بن امحمد   / قصصية  محكيات   : مطبوع]  [نص  مسار طفل 
: مطبعة (الجديدة  [د.ن.]، 2016   : [د.م.]  الهاشمي شعالي.- 

.- 1 مج. (104 ص.)؛ 21 سم باريس كوم) 
إق 2016MO0574.- ردمك 9789954371428

القصة العربية

813.008 2016-1623
قريب، رضوان

قصص غير مرخصة [نص مطبوع] / رضوان قريب.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016.- 1 مج. (58 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم

إق 2016MO3604.- ردمك 9789954384206
القصة العربية

813.008 2016-1624
مجدوبي، حسين

/ حسين : مجموعة قصصية  [نص مطبوع]  السابعة  الوصية 
مجدوبي.- طنجة : سليكي أخوين، 2016.- 1 مج. (125 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO0312.- ردمك 9789954661253

القصة العربية

813.008 2016-1625
محمد، الفتوح

إبليس يقدم استقالته [نص مطبوع] : قصص / الفتوح محمد؛
الثقافية، سلمى  مكتبة   : تطوان  جيران.-  الرحيم  عبد  تقديم 

سم  22 ص.)؛   125) مج.   1  -.2016
إق 2016MO1852.- ردمك 978-9954-634-53-0

القصة العربية

813.008 2016-1626
مخلوف، حميد

حميد  / قصص  مجموعة   : مطبوع]  [نص  الحياة  من  صور 
مخلوف.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (100 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO1479.- ردمك 9789954399675

مجموعة قصص

813.008 2016-1627
مرتبط، عبد اإلله

خواطر مغترب [نص مطبوع] : قصص قصيرة جدا / عبد اإلله
مرتبط.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (وادي زم : مطبعة أبو اية) .- 1

مج. (119 ص.)؛ 20 سم
إق 2016MO4559.- ردمك 9789954388709

القصة العربية

813.008 2016-1628
معزوز، هادي

تفاصيل حدث لم يقع بعد [نص مطبوع] : مجموعة قصصية /
هادي معزوز.- تمارة : كلمات للنشر، 2016.- 1 مج.(118 ص.)؛

22 سم
إق 2016MO5365.- ردمك 978-9954-555-90-3

مجموعة قصصية - - األدب العربي

813.008 2016-1629
منير، امحمد

الحمار الديمقراطي [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / امحمد
[د.ن.]، 2016  : [د.م.]  زيدان.-  بن  الرحمن  عبد  تقديم  منير؛ 

(106 ص.)؛ 21 سم .- 1 مج.  برانت شوب)   : (مكناس 
إق 2016MO4094.- ردمك 9789954386132

القصة العربية
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813.008 2016-1630
محمد عزوز،  محمد  إعداد   / نصوص   : مطبوع]  [نص  ترانيم 
أعزيز.- أبركان : جمعية الشرق للتنمية والتواصل، 2016 (بركان :
نجمعة الشرق) .- 1 مج. (126 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2016MO3219.- ردمك 9789954382752

القصة العربية

813.009 2016-1631
أمجد مجدوب، رشيد (1972-....)

الكتابة : مقاربات في  السرد ومرايا الذاكرة [نص مطبوع] 
: منشورات فاس  أمجد مجدوب رشيد.-   / السردية وسياقاتها 
مقاربات، 2016 (مطبعة وراقة بالل).- 1 مج. (107 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (نقد)
إق 2015MO2018.- ردمك 978-9954-35-675-3

الكتابة القصصية

813.009 2016-1632
أنقار، محمد أحمد

بالغة التصوير في قصص مصطفى يعلى [نص مطبوع] /
محمد أحمد أنقار.- تطوان : مكتبة سلمى الثقافية، 2016 (مطبعة
الخليج العربي).- 1 مج. (123 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم.- (كتب مكتبة سلمى الثقافية؛ 85)
إق 2016MO3661.- ردمك 978-9954-634-65-3

القصة العربية - - بالغة

813.009 2016-1633
العنوز، محمد

تفاعل المرئي والمكتوب في السرد العربي [نص مطبوع]
: من سيرورات التدليل إلى التواصل / محمد العنوز.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (الرشيدية : الودغيريون) .- 1 مج. (106 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO0481.- ردمك 9789954371008

القصة العربية - - نقد

813.009 2016-1634
العوفي، نجيب (1948-....)

/ نجيب : مقاربات  كأن الحياة قصة قصيرة [نص مطبوع] 
العوفي.- الدار البيضاء : شركة النشر والتوزيع المدارس، 2016.-
(المكتبة باأللوان؛ 23 سم.-  : غالف مزيّن  1 مج. (263 ص.) 

األدبية)
إق 2016MO0563.- ردمك 978-9954-0-7541-8

القصة القصيرة - - المغرب - - تاريخ ونقد

813.009 2016-1635
بوعتروس، العربي (1970-....)

ريحان ربيعة   : مطبوع]  [نص  القصصية  الكتابة  جماليات 
: [د.ن.]، 2016.- 1 مج. العربي بوعتروس.- [د.م.]   / نموذجا 

باأللوان؛ 21 سم (198 ص.) : غالف مزيّن 
إق 2016MO0822.- ردمك 978-9954-37-288-3

الكتابة القصصية - - المغرب

813.009 2016-1636
داني، محمد

في شعرية الرواية [نص مطبوع] : قراءة في المنجز الروائي
لبوشعيب الساوري / محمد داني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1

مج. (156 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2015MO3368.- ردمك 978-9954-36-269-3

الرواية المغربية - - تاريخ ونقد

813.009 2016-1637
رزيق، أحمد (1961-....)

[نص المغربية  الروائية  الكتابة  في  الهامش  غوايات 
مطبوع] / أحمد رزيق.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (فاس : مطبعة
وراقة بالل) .- 1 مج. (131 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2016MO0351.- ردمك 978-9954-37-022-3
الرواية المغربية - - دراسة نقدية

813.009 2016-1638
ساسيوي، سعيد

تجليات الخطاب في الرواية المغربية [نص مطبوع] / سعيد
الثقافية للصناعات  مقاربة  مؤسسة   : فاس  ساسيوي.- 
والنشر، 2016.- 1 مج. (417 ص.) : التواصل  واستراتيجيات 

(نقد) باأللوان؛ 24 سم.-  غالف مزيّن 
إق 2016MO2781.- ردمك 9789954573952

الرواية المغربية - - نقد

813.009 2016-1639
عبد الله، فتيحة (1959-....)

شعرية الرواية السياسية العربية [نص مطبوع] : خماسية
مدن الملح لعبد الرحمان منيف نموذجا / فتيحة عبد الله.- فاس :
منشورات آنفو برانت، 2016.- 2 مج. (296,257 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2016MO0917.- ردمك 978-9981-898-65-3

الرواية العربية - - تاريخ ونقد

813.009 2016-1640
عليلو، فائزة

األنماط الحكائية العربية [نص مطبوع] : قراءة في نماذج من
ألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة / فائزة عليلو.- فاس : منشورات
مقاربات، 2016 (مطبعة وراقة بالل).- 1 مج. (415 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (نقد)
إق 2016MO2662.- ردمك 978-9954-573-90-7

السرد العربي

813.009 2016-1641
عمراني، عبد الغني (1973-....)

هيرمينوطيقا النص السردي [نص مطبوع] : تأويل لنصوص
قصصية ألحمد بوزفور / عبد الغني عمراني.- [د.م.] : [عبد الغني
عمراني]، 2016 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (143 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم
إق 2016MO1639.- ردمك 978-9954-37-641-6

القصة العربية - - تاريخ ونقد

813.009 2016-1642
غانمي، عبد الرحمان

الرحمان عبد   / مطبوع]  [نص  المغربي  الروائي  الخطاب 
غانمي.- [د.م.] : منشورات القلم المغربي، 2016 (الدارالبيضاء :
مطبعة القرويين) .- 1 مج. (262 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2016MO1049.- ردمك 9789954960714

الرواية العربية - - نقد

813.009 2016-1643
مسلك، ميمون

النقد التطبيقي [نص مطبوع] : دراسة تحليلية في بعض أعمال
د. مسلك  / نموذجا  القصيرة جدا  القصة  نقد   : جميل حمداوي 
والفنون، الثقافة  للبحث في  : جمعية جسور  الناظور  ميمون.- 

2016.- 1 مج. (301 ص.)
إق 2016MO0429.- ردمك 9789954954270

النقد التطبيقي

813.009 2016-1644
الطيب القصيرة جدا عند  القصة  نقدية في  مقاربات 
الوزاني [نص مطبوع] / مؤلف جماعي؛ [تقديم الدكتور نجيب
الخليج مطبعة   : (تطوان   2016 [د.ن.]،   : [د.م.]  العوفي].- 
باأللوان؛ 21 سم .- 1 مج. (145 ص.) : غالف مزيّن  العربي) 

إق 2016MO4507.- ردمك 978-9954-38-837-2 
القصة القصيرة جدا - - دراسة نقدية
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813.01 2016-1645
 الزكري، عبد اللطيف (1967-....)

األشياء ذاتها تتكلم األشياء تقول [نص مطبوع] : قصص /
عبد اللطيف الزكري.- طنجة : سليكي أخوين، 2016.- 1 مج. (70

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO1875.- ردمك 9789954661673

قصص - - األدب العربي

813.01 2016-1646
أمحيل، عبد المالك

صرخة فوق أمواج البحر [نص مطبوع] : مجموعة قصصية
قصيرة جدا / عبد المالك أمحيل.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (أيت

ملول : مركز الطباعة) .- 1 مج. (58 ص.)؛ 21 سم
إق 2015MO3976.- ردمك 978-9954-36-550-2

القصة العربية

813.01 2016-1647
الحفيضي، محمد (1981-....)

: الحفيضي.- طنجة  / محمد  [نص مطبوع]  الضائعة  األشياء 
سليكي أخوين، 2016.- 1 مج. (78 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

22 سم
إق 2016MO3434.- ردمك 978-9954-667-10-1

القصة العربية القصيرة

813.01 2016-1648
السائحي، رضوان

رضوان ترجمة   / مطبوع]  [نص  بالكسر  محالة  مزهريات 
السائحي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (93 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2016MO2450.- ردمك 9789954145999

القصة القصيرة جدا

813.01 2016-1649
السرار، نجاة (1955-....

رصيف الذاكرة [نص مطبوع] : قصص / نجاة السرار.- طنجة :
الراصد الوطني للنشر والقراءة، 2016 (سليكي أخوين).- 1 مج.

(75 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO3201.- ردمك 978-9954-668-09-2

القصة العربية القصيرة

813.01 2016-1650
السكوري، ابراهيم

أمواج خارج البحر [نص مطبوع] : قصص / ابراهيم السكوري.-
طنجة : سليكي أخوين، 2016.- 1 مج. (97ص .) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO2148.- ردمك 9789954668030

قصص - - األدب العربي

813.01 2016-1651
السوقايلي، سعيد (1970-....)

نيرفانا [نص مطبوع] : 70 قصة قصيرة جدا / سعيد السوقايلي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (مكناس : مطبعة ووراقة البوغاز) .- 1

مج. (75 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO0736.- ردمك 9789954372340

القصة القصيرة

813.01 2016-1652
الصنهاجي، غادة

البالبل ال تحلق في األعالي [نص مطبوع] : رسائل قصصية /
غادة الصنهاجي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (114 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO2087.- ردمك 9789954377963

رسائل قصصية

813.01 2016-1653
الطاهري، عبد القادر

التراثي المكون   : القصة القصيرة المغربية [نص مطبوع] 
وبناء الداللة : قصص جمال بوطيب متنا / عبد القادر الطاهري.-
التواصل واستراتيجيات  الثقافية  للصناعات  مقاربات   : فاس 
والنشر، 2016 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (310 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (نقد)
إق 2016MO2663.- ردمك 9789954573914

القصة القصيرة - - نقد

813.01 2016-1654
العراف، أحمد (1952-....)

دم الخفاش [نص مطبوع] : قصص قصيرة / أحمد العراف.-
مزيّن غالف   : ص.)   106) مج.   1  -.2016 [د.ن.]،   : [د.م.] 

سم  21 باأللوان؛ 
إق 2016MO2785.- ردمك 9789954380635

قصة قصيرة

813.01 2016-1655
العراف، أحمد (1952-....)

/ : قصص قصيرة  [نص مطبوع]  الثعبان األرقط  شطحات 
أحمد العراف.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (فاس : وراقة بالل) .- 1

مج. (136 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO1378.- ردمك 9789954375280

القصة العربية

813.01 2016-1656
الغرباوي، عبد الحميد (1952-....)

كتابة القصة القصيرة والقصيرة جدا [نص مطبوع] / عبد
الحميد الغرباوي.- تطوان : مكتبة سلمى الثقافية، 2016.- 1 مج.

(194 ص.)؛ 22 سم
إق 2016MO4358.- ردمك 978-9954-634-68-4

القصة القصيرة - - نقد

813.01 2016-1657
القدميري، رشيدة

مجرد سؤال [نص مطبوع] : قصص قصيرة / رشيدة القدميري.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (فاس : مطبعة آنفو) .- 1 مج. (95 ص.)؛

21 سم
إق 2016MO1988.- ردمك 9789954377482

القصة العربية

813.01 2016-1658
الكبسي، بلقيس

/ قصيرة  قصصية  نصوص   : مطبوع]  [نص  كالشمس  عنيدة 
بلقيس الكبسي.- الرباط : دار القلم، 2016.- 1 مج. : غالف مزيّن

باأللوان؛ 20 سم
إق 2016MO5087.- ردمك 978-9954-39-174-7

القصة العربية القصيرة

813.01 2016-1659
المنصوري العزوزي، سميرة

كأنثى صحت لتوها [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / سميرة
المنصوري العزوزي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : طوب

بريس) .- 1 مج. (79 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO1281.- ردمك 978-9954-594-67-4

القصة العربية القصيرة

813.01 2016-1660
الورياشي، الخضر

قاتل أبيه [نص مطبوع] : قصص / الخضر الورياشي.- تطوان :
مكتبة سلمى الثقافية، 2016.- 1 مج. (106 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم.- (إبداعات مكتبة سلمى الثقافية؛ 58)
إق 2016MO0550.- ردمك 978-9954-634-40-0

القصة العربية القصيرة

813.01 2016-1661
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الوزاني، الطيب
/ : مجموعة قصص قصيرة جدا  أوراق قزحية [نص مطبوع] 
الطيب الوزاني.- [د.م.] : مكتبة سلمى الثقافية، 2016 (مطبعة

الخليج).- 1 مج. (92 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO0731.- ردمك 9789954634417

القصة القصيرة

813.01 2016-1662
الوزاني، الطيب

تفاحة الغواية [نص مطبوع] : مجموعة قصصية قصيرة جدا /
الثقافة في  للبحث  جمعية جسور   : الناظور  الوزاني.-  الطيب 

(107 ص.)؛ 21 سم مج.   1 والفنون، 2016.- 
إق 2015MO4409.- ردمك 9789954954263

القصة العربية

813.01 2016-1663
امحور، امحمد (1969-....)

سمفونية المفاتيح [نص مطبوع] : قصص / امحمد امحور.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (60

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO4863.- ردمك 978-9954-39-065-8

القصة العربية القصيرة

813.01 2016-1664
باكور، لحسن

الرقصة األخيرة [نص مطبوع] : قصص قصيرة / لحسن باكور.-
مراكش : منشورات كنانيش مراكش، 2016 (المطبعة والوراقة
الوطنية).- 1 مج. (127 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.-

(سلسلة كنانيش مراكش؛ 3)
إق 2016MO3263.- ردمك 978-9954-38-281-3

القصة العربية القصيرة

813.01 2016-1665
باميدا، توفيق (1984-....)

عائد من الحرب [نص مطبوع] : قصص : (متضمنة للمجموعة
دار  : الرباط  باميدا.-  توفيق   / القالع")  تهوي  "حين  القصصية 
السالم، 2016.- 1 مج. (101 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2016MO1092.- ردمك 978-9954-37-407-8

القصة العربية القصيرة

813.01 2016-1666
بباهواري، خليفة

يمكنك اإلنصات اآلن [نص مطبوع] / خليفة بباهواري.- [د.م.] :
: مطبعة (مكناس  والدراسات، 2016  لألبحاث  الشروق  مركز 
سجلماسة) .- 1 مج. (81 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم.-

(السرد القصير؛ 6)
إق 2016MO2281.- ردمك 978-9954-9621-0-7

القصة العربية القصيرة

813.01 2016-1667
بنسيدي علي، موالي الحسن (1959-....)

عشتار والقمر [نص مطبوع] : مجموعة قصصية قصيرة جدا /
موالي الحسن بنسيدي علي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج.

(102 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2016MO1960.- ردمك 9789954377376

قصصية قصيرة

813.01 2016-1668
بنيعيش، لحسن

أحالم مؤجلة [نص مطبوع] : قصص / لحسن بنيعيش.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (مكناس : رشا برنت) .- 1 مج. (102 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO1582.- ردمك 978-9954-37-615-7

القصة العربية القصيرة

813.01 2016-1669
بورزيق، سميرة

هل يكذب األموات [نص مطبوع] : قصص / سميرة بورزيق.-
[د.م.] : الراصد الوطني للنشر والقراءة، 2016 (طنجة : سليكي

أخوين) .- 1 مج. (74 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2016MO0270.- ردمك 978-9954-668-01-6

القصة العربية القصيرة

813.01 2016-1670
بوشلطة، أحمد (1962-....)

وا معتصماه وقصص أخرى [نص مطبوع] : قصص قصيرة /
: [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (70 ص.)   : [د.م.]  أحمد بوشلطة.- 

باأللوان؛ 21 سم غالف مزيّن 
إق 2016MO4174.- ردمك 9789954690062

قصص قصيرة

813.01 2016-1671
جبقجي، حسن

دمية [نص مطبوع] : قصص قصيرة جدا / حسن جبقجي.- [د.م.]
: مكتبة سلمى الثقافية، 2016.- 1 مج. (67 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم.- (إبداعات؛ 70)
إق 2016MO3416.- ردمك 9789954634639

قصص قصيرة

813.01 2016-1672
حماس، محمد (1961-....)

أضغاث أحالم [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / محمد حماس.-
ط . 2.- الرباط : منشورات الرباط نت، 2016.- 1 مج. (59 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO5057.- ردمك 978-9954-567-75-3

القصة العربية القصيرة

813.01 2016-1673
حمو، محمد

/ : قصص  األحالم [نص مطبوع]  . صومعة  ال شيء شخصي 
للتنمية الشرق  جمعية   : بركان  عيادي.-  محمد  حمو,  محمد 
والتواصل، 2016 (نجمة الشرق).- 1 مج. (39, 39 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 20 سم.- (ملتقى أبركان ألدب الشباب؛ 3)
إق 2016MO3240إق 2016MO3241.- ردمك -978-9954-681-00

8.- ردمك 978-9954-681-01-5
القصة العربية القصيرة

813.01 2016-1674
داني، محمد

اإليقاع واإليقاعية في القصة القصيرة جدا [نص مطبوع] :
دراسة نقدية / محمد داني؛ تقديم حميد ركاطة.- تمارة : كلمات
للنشر والطباعة والتوزيع، 2016.- 1 مج. (11 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2015MO3064.- ردمك 9789954555736

القصة القصيرة - - نقد

813.01 2016-1675
رزيق، أحمد (1961-....)

[د.ن.]،  : [د.م.]  رزيق.-  أحمد   / عزف منفرد [نص مطبوع] 
باأللوان؛ 21 سم مزيّن  : غالف  2016.- 1 مج. (80 ص.) 

إق 2016MO4567.- ردمك 9789954690130
القصة القصيرة

813.01 2016-1676
زروقي، يحي

الولي الصالح [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / يحي زروقي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (وجدة : مطبعة الجسور) .- 1 مج. (151

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO1503.- ردمك 978-9954-37-578-5

القصة العربية القصيرة
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813.01 2016-1677
عبده، رشيد

فوح وبوح [نص مطبوع] : قصص قصيرة / رشيد عبده.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (مكناس : مطبعة سجلماسة) .- 1 مج. (122 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO1198.- ردمك 978-9954-37-458-0

القصة العربية القصيرة

813.01 2016-1678
عسو، عبد النبي

رقص الغربان [نص مطبوع] : قصص قصيرة جدا / عبد النبي
عسو.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج.

(74 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO2295.- ردمك 9789954661796

القصة القصيرة

813.01 2016-1679
غالب، عبد الكريم (1919-....)

: [نص مطبوع]  بعد األلف  الثانية  ليلتها  شهرزاد في... 
مجموعة قصصية / عبد الكريم غالب.- الرباط : دار نشر المعرفة،
2016 (مطبعة المعارف الجديدة).- 1 مج. (160 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO5036.- ردمك 978-9954-688-05-2

القصة العربية القصيرة

813.01 2016-1680
فدحي، محمد

/ مجموعة قصصية   : مطبوع]  [نص  األحمر  الجبل  حكايات 
محمد فدحي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : مطابع الرباط

نت) .- 1 مج. (104 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO5023.- ردمك 978-9954-39-135-8

القصة العربية القصيرة

813.01 2016-1681
قشى، نور الدين

/ قصيرة  قصص  مجموعة   : مطبوع]  [نص  صمت، سنحكي 
الرباط : أطلسيات.نت، 2016.- 1 مج. (80 نورالدين قشى.- 

ص.)؛ 23 سم
978-9920-32-081-8 $z 978-9954- 2016.- ردمكMO1736 إق

37-677-5
القصة العربية

813.01 2016-1682
كفيح، عبد الواحد (1961-....)

رقصة زوربا [نص مطبوع] : قصص / عبد الواحد كفيح.- ط. 2.-
[د.م.] : نيوبرومثيوس، 2016.- 1 مج. (78 ص.)؛ 20 سم

إق 2010MO0133.- ردمك 978-9954-0-4201-4

813.01 2016-1683
لختام، حسن

أساطير قصصية [نص مطبوع] : قصص قصيرة جدا / حسن
لختام.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (71 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO3674.- ردمك 9789954384398

قصص قصيرة

813.01 2016-1684
لغويبي، محمد (1972-....)

كلمات شتى [نص مطبوع] : قصص / محمد لغويبي.- [د.م.] :
[محمد لغويبي]، 2016 (القنيطرة : المطبعة السريعة) .- 1 مج.

(61 ص.)؛ 18 سم
إق 2016MO1426.- ردمك 978-9954-37-546-4

القصة العربية القصيرة

813.01 2016-1685
ليمني، فاطمة

أسرة في زمن الفيسبوك [نص مطبوع] : مجموعة قصصية /
مطبعة  : (الرشيدية   2016 [د.ن.]،   : [د.م.]  ليمني.-  فاطمة 
باأللوان؛ 21 سم .- 1 مج. (61 ص.) : غالف مزيّن  تافياللت) 

إق 2016MO2885.- ردمك 978-9954-38-110-6
القصة العربية القصيرة

813.01 2016-1686
مخلوفي، محمد

محمد  / قصصية  مجموعة   : مطبوع]  [نص  الثالثة  العين 
مخلوفي.- طنجة : سليكي أخوين، 2016.- 1 مج. (95 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2016MO1658.- ردمك 978-9954-661-55-0

القصة العربية القصيرة

813.01 2016-1687
موزون، سعيد

أفالطون يصل متأخرا [نص مطبوع] : قصص / سعيد موزون.-
[د.م.] : الراصد الوطني للنشر والقراءة، 2016.- 1 مج. (88

ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO2883.- ردمك 978-9954-668-05-4

القصص العربية - - المغرب

813.01 2016-1688
نادي عكاظ لإلبداع األدبي والمسرحي

عزف على وتر الحكاية [نص مطبوع] : قصص قصيرة / نادي
2016 [د.ن.]،   : [د.م.]  والمسرحي.-  األدبي  لإلبداع  عكاظ 
(ورزازات : نيت امبريسيون) .- 1 مج. (89 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 22 سم
إق 2016MO5480.- ردمك 978-9920-32-401-4

القصة العربية القصيرة

813.02 2016-1689
التدالوي، عبد الرحيم (1958-....)

مفترق طرق [نص مطبوع] : قصص قصيرة جدا / عبد الرحيم
التدالوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (مطبعة وراقة سجلماسة).- 1

مج. (75 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO0243.- ردمك 978-9954-36-973-9

القصة العربية القصيرة

813.02 2016-1690
برطال، حسن

صورة من األرشيف [نص مطبوع] : قصص قصيرة جدا / حسن
برطال.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (مكناس : مطبعة سجلماسة) .-

1 مج. (104 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO5408.- ردمك 978-9954-39-324-6

القصة العربية القصيرة

813.02 2016-1691
برطال، حسن

/ حسن : قصص قصيرة جدا  عائد إلى(فيفا) [نص مطبوع] 
برطال.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (مطبعة وراقة سجلماسة).- 1

مج. (83 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO0651.- ردمك 978-9954-37-181-7

القصة العربية القصيرة

813.02 2016-1692
بوعلو، محمد إبراهيم (1936-....)

محمد  / جدا  قصيرة  أقاصيص   : مطبوع]  [نص  الحمار  نادي 
إبراهيم بوعلو.- الرباط : دار األمان، 2016 (مطبعة الكرامة).- 1

مج. (86 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO3156.- ردمك 978-9954-502-81-5

القصة العربية القصيرة

813.02 2016-1693
عبد المطلب، عبد الهادي
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مذكرات جسد آيل للسقوط [نص مطبوع] : نصوص قصصية
قصيرة جدا / عبد الهادي عبد المطلب.- الدار البيضاء : دار النشر
سوماكرام، 2016.- 1 مج. (80 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2016MO3232.- ردمك 978-9954-627-49-5

القصة العربية القصيرة

813.02 2016-1694
فكري، محمد

للكالم وجه آخر [نص مطبوع] : مجموعة قصص قصيرة جدا /
مطبعة  : (مكناس   2016 [د.ن.]،   : [د.م.]  فكري.-  محمد 
سجلماسة) .- 1 مج. (98 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2016MO2847.- ردمك 978-9954-38093-2
القصة العربية القصيرة

813.02 2016-1695
مزياني، خالد (1974-....)

أحالم تائهة [نص مطبوع] : قصص قصيرة جدا / خالد مزياني.-
تطوان : مكتبة سلمى الثقافية، 2016.- 1 مج. (53 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (إبداعات مكتبة سلمى الثقافية؛ 65)
إق 2016MO1522.- ردمك 978-9954-634-51-6

القصة العربية القصيرة

813.02 2016-1696
هري، عبد الرحيم

همسات الروح [نص مطبوع] : قصص قصيرة جدا / هري عبد
الرحيم.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الدار البيضاء : [بوجوب برنت])

.- 1 مج. (88 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO0575.- ردمك 978-9954-37-143-5

القصة العربية القصيرة

813.02 2016-1697
ياسين، سلوى

سلوى  / قصيرة  قصص   : مطبوع]  [نص  الشاعرة  كراسة 
: مرسم، 2016.- 1 مج. (63 ص.)؛ 21 سم ألرباط  ياسين.- 

إق 2016MO0633.- ردمك 978-9954-21-445-9
القصة العربية القصيرة

813.03 2016-1698
 الدحمني، عبد القادر (1977-....)

القادر / عبد  رواية   : [نص مطبوع]  معزوفة لرقصة حمراء 
الدحمني.- [د.م.] : الراصد الوطني للنشر والقراءة، 2016 (طنجة
: سليكي أخوين) .- 1 مج. (402 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2016MO3318.- ردمك 9789954668122

الرواية العربية

813.03 2016-1699
آيت بنصالح، عبد العزيز

طيور السعد [نص مطبوع] : رواية / عبد العزيز ايت بنصالح.-
الدارالبيضاء؛ بيروت : المركز الثقافي العربي، 2016.- 1 مج.

(224 ص.)؛ 22 سم
إق 2016MO1046.- ردمك 9789981720190

الرواية العربية

813.03 2016-1700
أشقرا، عثمان (1951-....)

دار الماكينة [نص مطبوع] : رواية / عثمان أشقرا.- الرباط :
منشورات فكر، 2016 (مطبعة النجاح الجديدة).- 1 مج. (180
ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (سلسلة نصوص إبداعية)

إق 2016MO4718.- ردمك 978-9954-38-942-3
الرواية العربية

813.03 2016-1701
أعدري، جواد

فتاة العتمة [نص مطبوع] : رواية. 1 / جواد أعدري.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (بركان : مطبعة نجمة الشرق) .- 1 مج. (183

ص.)؛ 20 سم
إق 2016MO3159.- ردمك 9789954382578

الرواية العربية

813.03 2016-1702
أم العيد، ميمون

تقارير مخبر [نص مطبوع] : رواية / ميمون أم العيد.- الرباط :
توسنا، 2016 (مطبعة المعارف الجديدة).- 1 مج. (207 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2016MO2313.- ردمك 978-9954-37-882-3

الرواية العربية

813.03 2016-1703
أمغار مسناوي، إدريس

عكاز الريح [نص مطبوع] : تعاويد : (رواية) : 2006/2009 م /
2016 [د.ن.]،   : [د.م.]   -.2  . ط  مسناوي.-  أمغار  إدريس 
(القنيطرة : المطبعة السريعة) .- 1 مج. (174 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO0758.- ردمك 978-9954-37-249-4

الرواية العربية

813.03 2016-1704
أنقار، محمد (1946-....)

بناء الصورة في الرواية االستعمارية [نص مطبوع] : صورة
المغرب في الرواية اإلسبانية / محمد أنقار.- تطوان : باب الحكمة،

2016.- 1 مج. (425 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO3869.- ردمك 9789954568569

الرواية االستعمارية

813.03 2016-1705
إمامي، حسن

أقفاص [نص مطبوع] : رواية / حسن إمامي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2016 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (136 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO4329.- ردمك 978-9954-38-732-0

الرواية العربية

813.03 2016-1706
إمامي، حسن

شجرات وخرائط [نص مطبوع] : رواية / حسن إمامي.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (170 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2016MO4330.- ردمك 9789954387337

حسن إمامي

813.03 2016-1707
البوغافرية، سمية

البوغافرية.- / سمية  رواية   : مطبوع]  [نص  أطياف ميشيل 
الرباط : طوب بريس، 2016.- 1 مج. (351 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 23 سم
إق 2016MO4821.- ردمك 978-9954-690-22-2

الرواية العربية

813.03 2016-1708
التزراتي، يوسف

طيف هرقل [نص مطبوع] : رواية / يوسف التزراتي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016.- 1 مج. (192 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22

سم
إق 2016MO4519.- ردمك 9789954388457

رواية

813.03 2016-1709
التهامي، عبد الجليل الوزاني
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احتراق في زمن الصقيع [نص مطبوع] : رواية / عبد الجليل
الوزاني التهامي.- تطوان : مكتبة سلمى الثقافية، 2016 (الدار
البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (270 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (إبداعات؛ 51)
إق 2016MO1230.- ردمك 978-9954-634-47-9

رواية

813.03 2016-1710
الجرتيني، مصطفى

/ : رواية  مدشر الضياع [نص مطبوع] : سيرة قروي معطل 
مصطفى الجرتيني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (125 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO4440.- ردمك 9789954387931

رواية

813.03 2016-1711
الجسمي، سلطان حميد

فاطمة ألم وأمل [نص مطبوع] : رواية الفتاة المغربية : الجزء
األول / سلطان حميد الجسمي.- ط.2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016

(طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (224 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO0541.- ردمك 978995466126

الرواية العربية

813.03 2016-1712
الحامدي، نافع

آلهة الجاهلية وآلهة الحضارة العصرية [نص مطبوع] / نافع
الحامدي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (القنيطرة : مطبعة ميموزة) .-

3 مج. (184 ص.)؛ 20 سم
إق 2016MO0570.- ردمك 9789954371398

الرواية العربية

813.03 2016-1713
الحمدوشي، عبد االله (1958-....)

الذبابة البيضاء [نص مطبوع] : رواية / عبد اإلله الحمدوشي.- ط
التوحيدي، 2016.- 1 مج. (172 الرباط : منشورات دار   -.2 .

باأللوان؛ 21 سم ص.) : غالف مزيّن 
إق 2016MO1222.- ردمك 978-9954-660-21-8

الرواية العربية

813.03 2016-1714
الحمدوشي، عبد االله (1958-....)

الرهان األخير [نص مطبوع] : رواية / عبد اإلله الحمدوشي.- ط
التوحيدي، 2016.- 1 مج. (192 الرباط : منشورات دار   -.2 .

باأللوان؛ 21 سم ص.) : غالف مزيّن 
إق 2016MO1903.- ردمك 978-9954-660-30-0

الرواية العربية

813.03 2016-1715
الحمدوشي، عبد االله (1958-....)

الولي الصغير [نص مطبوع] : رواية / عبد اإلله الحمدوشي.-
الرباط : منشورات دار التوحيدي، 2016.- 1 مج. (148 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO2672.- ردمك 978-9954-660-35-5

الرواية العربية

813.03 2016-1716
الحمدوشي، عبد االله (1958-....)

اإلله عبد   / رواية   : مطبوع]  [نص  أمريكا  تنسى  ال  حتى 
الحمدوشي.- الرباط : منشورات دار التوحيدي، 2016.- 1 مج.

(148 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO4018.- ردمك 978-9954-660-37-9

813.03 2016-1717
الحيرش، محمد طه

طه محمد   / رواية   : مطبوع]  [نص  مالحة  تربة  أزهار في 
الحيرش.- الرباط : مرسم، 2016.- 1 مج. (175 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO0635.- ردمك 9789954214473

الرواية العربية

813.03 2016-1718
الدوهو، محمد (1964-....)

الكتابة والذات [نص مطبوع] : خطوات الخطاب في الرواية
المغربي، القلم  منشورات   : [د.م.]  الدوهو.-  محمد   / العربية 
21 سم باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (274 ص.)  مج.   1  -.2016

إق 2016MO1048.- ردمك 9789954960707
الرواية العربية

813.03 2016-1719
الرخاء شهام، لطيفة (1940-....)

حلف الشيطان [نص مطبوع] : رواية / لطيفة الرخاء شهم.-
الرباط : مرسم، 2016 (دار أبي رقراق).- 1 مج. (127 ص.)؛ 23

سم
إق 2016MO0314.- ردمك 9789954214374

الرواية العربية

813.03 2016-1720
الرموتي، حسن

الندوشين [نص مطبوع] : أو حكاية الشرجان شاف الركراكي بن
حماد : سيرة روائية / حسن الرموتي.- الدارالبيضاء : إديسيون

بلوس، 2016.- 1 مج. (88 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO2301.- ردمك 978-9954-37-879-3

األدب العربي - - المغرب

813.03 2016-1721
السباعي اإلدريسي، أحمد (1939-....)

ال تبكي يا أمي سوف أعود يوم يعود [نص مطبوع] : رواية /
أحمد السباعي اإلدريسي.- [الرباط] : المندوبية السامية لقدماء
المقاومين وأعضاء جيش التحرير، 2016 (دار أبي رقراق).- 1 مج.

(555 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO2178.- ردمك 9789954522929

الرواية العربية

813.03 2016-1722
الشامي، عبد المالك

النقد األدبي في األندلس بين النظرية والمصطلح [نص
مطبوع] / عبد المالك الشامي.- فاس : المركز األكاديمي للثقافة
والدراسات المغاربية والشرق أوسطية والخليجية، 2016.- 1 مج.

(412 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO1389.- ردمك 978-9981-898-67-7

األدب العربي - - األندلس - - نقد

813.03 2016-1723
الشرادي، محمد

سبع عيون [نص مطبوع] : رواية / محمد الشرادي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (232 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO0251.- ردمك 978-9954-36-979-1

الرواية العربية

813.03 2016-1724
الشطيبي، أحمد

أحمد  / رواية   : النصرانية  أوالد   : مطبوع]  [نص  آخر  جيل 
الشطيبي.- سيدني : مؤسسة المثقف العربي، 2016.- 1 مج.

(93 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO3642.- ردمك 9789954384299

رواية

813.03 2016-1725
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الصغير، إدريس (1948-....)
عش اللقالق [نص مطبوع] : رواية / ادريس الصغير.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016.- 1 مج. (59 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2016MO5462.- ردمك 9789954393307
رواية

813.03 2016-1726
الطاهيري، أحمد

فندق فرانو [نص مطبوع] : رواية / أحمد الطاهيري.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (مكناس : مطبعة سجلماسة) .- 1 مج. (59 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (سلسلة الوجه المضحك)
إق 2016MO1293.- ردمك 978-9954-37-504-4

الرواية العربية

813.03 2016-1727
الطويل، عبد السالم (1963-....)

موانئ فاسدة [نص مطبوع] : محكيات / عبد السالم الطويل.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (84

ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO3339.- ردمك 9789954661895

الرواية العربية

813.03 2016-1728
العبوتي، عاصم

أوراق في خزانة أبي [نص مطبوع] / عاصم العبوتي.- طنجة :
سليكي أخوين، 2016.- 1 مج. (131 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

22 سم
إق 2015MO4503.- ردمك 978-9954-661-22-2

الرواية العربية

813.03 2016-1729
العماري، حسن (1978-....)

الخطيئة األخيرة [نص مطبوع] : رواية / حسن العماري.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2016 (الرشيدية : مطبعة أركوبرانت) .- 1 مج. (96

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO2907.- ردمك 978-9954-38-126-7

الرواية العربية

813.03 2016-1730
الغرباوي، عبد الحميد (1952-....)

جامع القصاصات [نص مطبوع] : رواية / عبد الحميد الغرباوي.-
طنجة : سليكي أخوين، 2016.- 1 مج. (99 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO2548.- ردمك 9789954661802

الرواية العربية

813.03 2016-1731
القادري، عبد الرزاق

حمودة الصاط [نص مطبوع] / عبد الرزاق القادري.- ط . 3
مزيدة ومنقحة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (275 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2015MO2312.- ردمك 978-9954-35-808-5

الرواية العربية

813.03 2016-1732
القاسمي، علي (1942-....)

مرافئ الحب السبعة [نص مطبوع] / علي القاسمي.- الرباط :
الزمن، 2016 (الدارالبيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج.
(285 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17 سم.- (روايات الزمن؛ 24)

إق 2016MO3610.- ردمك 9789954516829
الرواية العربية

813.03 2016-1733
الكاضي، نجاة

نجاة  / رواية   : مطبوع]  [نص  مهاجرة  حياة  من  محطات 
الكاضي.- طنجة : سليكي أخوين، 2016.- 1 مج. (105 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO2549.- ردمك 9789954661819

رواية

813.03 2016-1734
الكنبوري، إدريس (1967-....)

إدريس  / رواية   : [نص مطبوع]  الغيم  يتفقد  الذي  الرجل 
الكنبوري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : طوب بريس) .- 1

مج. (163 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO4367.- ردمك 978-9954-690-10-9

الرواية العربية

813.03 2016-1735
الكنبوري، إدريس (1967-....)

تلة الغريب [نص مطبوع] : رواية / إدريس الكنبوري.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (الرباط : طوب بريس) .- 1 مج. (163 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2017MO1699.- ردمك 978-9954-690-57-4

الرواية العربية

813.03 2016-1736
المتقن، محمد

رهانات الرواية الموضوعية [نص مطبوع] / محمد المتقن،
أحمد نضيف، أحمد رزيق؛ إعداد وتنسيق محمد المتقن.- الرباط :
مؤسسة بيت الثقافة، 2016.- 1 مج. (160 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO3836.- ردمك 9789954385029

الرواية الموضوعية

813.03 2016-1737
المدغري، نعيمة هدي

نعيمة  / [نص مطبوع]  الحديثة  المغربية  الرواية  في نقد 
المدغري.- الرباط : دار األمان، 2016 (الرباط : الكرامة) .- 1

مج. (148 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO2931.- ردمك 9789954502761

الرواية العربية - - نقد

813.03 2016-1738
الموريف، عمر (1983-....)

أدراج الرياح [نص مطبوع] : رواية / عمر الموريف.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016.- 1 مج. (150 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2016MO1253.- ردمك 978-9954-37-487-0

الرواية العربية

813.03 2016-1739
الهاشمي البلغيثي التلمساني، آسية (1942-....)

رواية  : [نص مطبوع]  لرقائق عيد كبورة  الرهيب  الشبح 
ثنائية. الجزء األول / آسية الهاشمي البلغيثي التلمساني.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (مطبعة المعارف الجديدة).- 1 مج. (198 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO5302.- ردمك 978-9954-39-280-5

رواية

813.03 2016-1740
الورياغلي، مصطفى

أبواب الفجر [نص مطبوع] : رواية / مصطفى الورياغلي.- الدار
البيضاء؛ بيروت : المركز الثقافي العربي، 2016.- 1 مج. (254

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2016MO3671.- ردمك 978-9981-72-022-0

الرواية العربية

813.03 2016-1741
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اليونسي، محمد
السمفونية الخامسة [نص مطبوع] : رواية / محمد اليونسي.-

[د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (207 ص.)؛ 22 سم
إق 2015MO2836.- ردمك 978-9954-36-021-7

الرواية العربية

813.03 2016-1742
بابا، إبراهيم

لعنة ورماد [نص مطبوع] / ابراهيم بابا.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016
.- 1 مج. (72 ص.) : غالف مزيّن : [نت للطباعة])  (ورزازات 

باأللوان؛ 19 سم
إق 2016MO0992.- ردمك 978-9954-37-374-3

الرواية العربية

813.03 2016-1743
بحراوي، حسن (1953-....)

: طنجة  بحراوي.-  حسن   / مطبوع]  [نص  الفيتنامي  النمر 
21 سم (137 ص.)؛  مج.   1  -.2016 أخوين،  سليكي 

إق 2016MO1867.- ردمك 9789954661598
الرواية العربية

813.03 2016-1744
برادة، محمد (1938-....)

موت مختلف [نص مطبوع] : رواية / محمد برادة.- الدارالبيضاء
: نشر الفنك، 2016.- 1 مج. (246 ص.)؛ 21 سم

إق 2016MO4263.- ردمك 9789954168073
الرواية العربية

813.03 2016-1745
برشيد، عبد الكريم (1943-....)

الناس والحجارة [نص مطبوع] : مونودراما احتفالية في أحد
إديسوفت، 2016  : [د.م.]  برشيد.-  الكريم  عبد   / نفسا  عشر 
(الدارالبيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (94 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO2048.- ردمك 9789954072592

الرواية العربية

813.03 2016-1746
برواضي، أمنة

: برواضي.- وجدة  أمنة   / [نص مطبوع]  التحقيق  على ذمة 
منشورات جمعية المقهى األدبي، 2016 (مطبعة الجسور).- 1 مج.
(131 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (منشورات جمعية

المقهى األدبي؛ 5)
إق 2016MO1614.- ردمك 978-9954-37-630-0

الرواية العربية

813.03 2016-1747
بالد، كريم

[د.ن.]،  : [د.م.]  بالد.-  كريم   / [نص مطبوع]  السواد  غواية 
2016 (مطبعة دار السالم للطباعة والنشر).- 1 مج.(147 ص.)؛

22 سم
إق 2016MO0990.- ردمك 978-9954-37373-6

الرواية العربية

813.03 2016-1748
باللة، فاطمة

وال يزال الجور مستمرا [نص مطبوع] : رواية / فاطمة باللة.-
مزيّن غالف   : ص.)   123) مج.   1  -.2016 [د.ن.]،   : [د.م.] 

سم  20 باأللوان؛ 
إق 2016MO2088.- ردمك 978-9954-37-797-0

الرواية العربية

813.03 2016-1749
بلعيطوني، أحمد

رائحة األرض [نص مطبوع] : رواية / أحمد بلعيطوني.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (سطات : الشركة المكتبية ومطبعية فارير) .- 1

مج. (130 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO2522.- ردمك 978-9954-37-970-7

الرواية العربية

813.03 2016-1750
بلفقير، عبد العزيز

بلفقير.- العزيز  عبد   / رواية   : مطبوع]  [نص  األقدار  همس 
تطوان : مكتبة سلمى الثقافية، 2016 (مطبعة الخليج العربي).- 1
مج. (103 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (إبداعات مكتبة

سلمى الثقافية؛ 66)
إق 2016MO1851.- ردمك 978-9954-634-52-3

الرواية العربية

813.03 2016-1751
بلمعطي شرقاوي، كنزة

تجديف وتشذيب [نص مطبوع] : نصوص سردية / كنزة بلمعطي
شرقاوي.- تمارة : كلمات للنشر، 2016.- 1 مج. (77 ص.)؛ 21

سم
إق 2016MO1071.- ردمك 978-9954-555-78-1

القصة العربية

813.03 2016-1752
بلهاشمي، أمينة

: [د.م.]  بلهاشمي.-  أمينة   / رواية   : [نص مطبوع]  تلك أمي 
[د.ن.]، 2016.- 1 مج. (102 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2016MO0428.- ردمك 9789954370681

الرواية العربية

813.03 2016-1753
بهير، عبد الرحيم (1953-...)

جبل موسى [نص مطبوع] / عبد الرحيم بهير.- [د.م.] : [د.ن.]،
2016.- 1 مج. (161 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2016MO3432.- ردمك 9789954146019
الرواية العربية

813.03 2016-1754
بوسمين، محمد

محمد  / رواية   : مطبوع]  [نص  واألسود  باألبيض  حرباء 
بوسمين.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (161 ص.)؛ 21 سم

إق 2016MO2894.- ردمك 9789954381182
الرواية العربية

813.03 2016-1755
بوشبوك، عمر

أبراج مراكش [نص مطبوع] : وقائع درب ضبشي : رواية / عمر
بوشبوك.- مراكش : مؤسسة آفاق، 2016 (المطبعة والوراقة

باأللوان؛ 21 سم الوطنية).- 1 مج. (68 ص.) : غالف مزيّن 
إق 2016MO1298.- ردمك 978-9954-467-53-4

الرواية العربية

813.03 2016-1756
بوعيطة، سعيد

الخطاب الروائي عند عبد الرحمان منيف [نص مطبوع] /
سعيد بوعيطة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (168 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2015MO3117.- ردمك 9789954361566

الرواية العربية - - نقد

813.03 2016-1757
بومدين، محمد
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برادة الشاي [نص مطبوع] : رواية / بومدين محمد.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (بركان : نجمة الشرق) .- 1 مج. (55 ص.)؛ 20

سم
إق 2016MO1920.- ردمك 9789954377185

الرواية العربية

813.03 2016-1758
حبيبي، عبد االله

نحيب األزقة [نص مطبوع] : رواية / عبد االله حبيبي.- تطوان :
النجاح مطبعة   : البيضاء  (الدار  الثقافية، 2016  مكتبة سلمى 
الجديدة) .- 1 مج. (239 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.-

(إبداعات؛ 54)
إق 2016MO1232.- ردمك 978-9954-634-49-3 

رواية

813.03 2016-1759
حريري، إبراهيم

محجوبة [نص مطبوع] : رواية / إبراهيم حريري.- الدار البيضاء :
أفريقيا الشرق، 2016.- 1 مج. (165 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

22 سم
إق 2015MO4340.- ردمك 978-9954-656-63-1

الرواية العربية

813.03 2016-1760
خلدون، عبد القادر (1948-....)

أرغفة على الرصيف اآلخر [نص مطبوع] : رواية / عبد القادر
خلدون.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الدارالبيضاء : سوماكرام) .- 1

مج. (128 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO0205.- ردمك 9789954627365

الرواية العربية

813.03 2016-1761
خلدون، عبد القادر (1948-....)

لعبة القدر [نص مطبوع] : رواية / عبد القادر خلدون.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (الدارالبيضاء : سوماكرام) .- 1 مج. (95 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO1117.- ردمك 9789954627433

الرواية العربية

813.03 2016-1762
داني، محمد

/ محمد [نص مطبوع]  السردي لمحمد صوف  العالم  في 
داني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (سجلماسة).- 1 مج. (178 ص.)؛

21 سم
إق 2018MO2543.- ردمك 9789920359542

الرواية العربية

813.03 2016-1763
دوستويفسكي

تسع رواية في  السرير؛  تحت  وزوج  آخر  رجل  زوجة 
دوستويفسكي؛  / عادية  غير  مغامرة   : مطبوع]  [نص  رسائل 
إدريس الملياني.- الدار البيضاء : المركز الثقافي العربي، 2016.-

1 مج. (111 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO4780.- ردمك 9789981720300

رواية

813.03 2016-1764
رتنان، مليكة

محاسني والقبة [نص مطبوع] : رواية / مليكة رتنان.- الدار
البيضاء : شركة النشر والتوزيع المدارس، 2016.- 1 مج. (279

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO4595.- ردمك 9789954075982

رواية - - األدب العربي

813.03 2016-1765

زروق، الحسين (1973-....)
بحوث في القصة والرواية [نص مطبوع] / الحسين زروق.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (فاس : آنفو برانت) .- 1 مج. (230 ص.)؛

21 سم
إق 2016MO3397.- ردمك 9789954383216

القصة العربية - - بحوث

813.03 2016-1766
زين العابدين، حليمة

لم تكن صحراء [نص مطبوع] : رواية / حليمة زين العابدين.-
الرباط : دار األمان، 2016 (مطبعة األمنية).- 1 مج. (253 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO2221.- ردمك 978-9954-638-71-2

الرواية العربية

813.03 2016-1767
ساسي، المصطفى

ثالثية حلم مدينة؛ عريس من بياض؛ كفى اعورارا [نص
مطبوع] : رواية / المصطفى ساسي.- تطوان : منشورات باب
الحكمة، 2016 (مطبعة الخليج العربي).- 1 مج. (252 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2016MO2283.- ردمك 978-9954-568-41-5

الرواية العربية

813.03 2016-1768
سوسان، محمد سعيد

الحمراء وما المرسديس  : صاحب  ولد األعرج [نص مطبوع] 
محمد سعيد سوسان.- ط.3.-  / الضفيرتين  ذات  مع  له  جرى 
الرباط : منشورات عكاظ، 2016.- 1 مج. (150 ص.)؛ 21 سم

إق 2015MO2015.- ردمك 9789981869202
القصة العربية - - الرواية

813.03 2016-1769
سويسي، محمد

في حينا أحدب [نص مطبوع] : رواية / محمد سويسي.- الدار
الشرق، 2016.- 1 مج. (208 ص.) : غالف أفريقيا   : البيضاء 

باأللوان؛ 22 سم مزيّن 
إق 2015MO3497.- ردمك 978-9954-656-30-3

الرواية العربية

813.03 2016-1770
شريط، سنوسي

استراتيجيات التجريب في الرواية المغاربية [نص مطبوع]
/ سنوسي شريط.- [د.م.] : منشورات مقاربات، 2016.- 1 مج.

(180 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (النقد)
إق 2016MO4649.- ردمك 9789954678169

الرواية المغاربية

813.03 2016-1771
شغموم، الميلودي (1947-....)

كليلة ودنيا [نص مطبوع] : رواية / الميلودي شغموم.- الرباط :
العربية، 2016 (مطبعة األمنية).- 1 مج. (175 المغربية  الدار 

باأللوان؛ 20 سم ص.) : غالف مزيّن 
إق 2016MO4212.- ردمك 978-9954-38-661-3

الرواية العربية

813.03 2016-1772
صبير اإلدريسي، موالي أحمد

صبير أحمد  موالي   / رواية   : مطبوع]  [نص  الحرية  عشاق 
اإلدريسي؛ تقديم أبو زيد المقرئ اإلدريسي.- طنجة : مكتبة ارتقاء
.- 1 مج. (140 ص.) : (الرباط : طوب بريس)  طنجة، 2016 

باأللوان؛ 21 سم غالف مزيّن 
إق 2016MO0473.- ردمك 978-9954-594-53-7

الرواية العربية
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813.03 2016-1773
طهراوي، أمال

وضوحك غامض [نص مطبوع] : رواية / أمال طهراوي.- وجدة :
مؤسسة وعي، 2016.- 1 مج. (103 ص.)؛ 21 سم

إق 2016MO2250.- ردمك 978-9954-37-857-1
القصص العربية - - المغرب

813.03 2016-1774
عباسي، عبد الكريم (1965-....)

مالذ الوهم والتيه [نص مطبوع] : رواية / عبد الكريم عباسي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : الرباط نت) .- 1 مج. (175

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO0079.- ردمك 97899545672966

الرواية العربية

813.03 2016-1775
عبد الغني، محمود (1967-....)

/ محمود عبد رواية   : إليك من دمشق [نص مطبوع]  أكتب 
الغني.- الرباط : دار األمان، 2016 (مطبعة األمنية).- 1 مج. (248

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2016MO2954.- ردمك 978-9954-502-77-8

الرواية العربية

813.03 2016-1776
عبيد، عبد الرحمن

عبيد.- الرحمن  عبد   / رواية   : [نص مطبوع]  رباب تستيقظ 
[د.م.] : توسنا، 2016.- 1 مج. (183 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

20 سم
إق 2016MO0384.- ردمك 978-9954-37-045-2

الرواية العربية

813.03 2016-1777
عدنان، ياسين (1970-....)

هوت ماروك [نص مطبوع] = Hot Maroc / ياسين عدنان.-
الدارالبيضاء : نشر الفنك، 2016.- 1 مج. (460 ص.)؛ 21 سم

إق 2016MO0167.- ردمك 9789954167960
الرواية العربية

813.03 2016-1778
عزماني، حسن

الحرائق [نص مطبوع] : رواية / حسن عزماني.- [د.م.] : [د.ن.]،
: 2016 (بركان : مطبعة نجمة الشرق) .- 1 مج. (163 ص.) 

باأللوان؛ 22 سم غالف مزيّن 
إق 2016MO2635.- ردمك 978-9954-38-014-7

الرواية العربية

813.03 2016-1779
غوردو، عبد العزيز

الطريق إلى الحافة [نص مطبوع] : رواية / عبد العزيز غوردو.-
تطوان : مكتبة سلمى الثقافية، 2016 (مطبعة الخليج العربي).- 1
مج. (119 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (إبداعات مكتبة

سلمى الثقافية؛ 67)
إق 2016MO4180.- ردمك 978-9954-634-67-7

الرواية العربية

813.03 2016-1780
قزيز، أمامة

: [د.م.]  قزيز.-  أمامة   / رواية   : [نص مطبوع]  رؤيا غوجين 
[د.ن.]، 2016 (تطوان : مطبعة أسمير) .- 1 مج. (224 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO0847.- ردمك 978-9954-37-309-5

الرواية العربية

813.03 2016-1781
قويسم، ساعد

عشق على حافة القبر [نص مطبوع] : رواية / ساعد قويسم.-
الدارالبيضاء : أفريقيا الشرق، 2016.- 1 مج. (223 ص.)؛ 22

سم
إق 2016MO2414.- ردمك 9789954670262

الرواية العربية

813.03 2016-1782
كريم، لحسن

عائدة لن تعود [نص مطبوع] / لحسن كريم.- [د.م.] : [د.ن.]،
2016 (الدار البيضاء : مطبعة التيسير) .- 1 مج. (183 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO1291.- ردمك 978-9954-37-502-0

الرواية العربية

813.03 2016-1783
لحبيبي، عبد الرحيم

يوم يبعثون [نص مطبوع] : رواية / عبد الرحيم لحبيبي.- الدار
الشرق، 2016.- 1 مج. (284 ص.) : غالف أفريقيا   : البيضاء 

باأللوان؛ 23 سم مزيّن 
إق 2016MO1018.- ردمك 978-9954-656-87-7

الرواية العربية

813.03 2016-1784
لغتيري، مصطفى (1965-....)

لغتيري.- / مصطفى  رواية   : مطبوع]  [نص  النوارس  أحالم 
الرباط : دار األمان، 2016 (الرباط : مطبعة الكرامة) .- 1 مج.

(75 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO2957.- ردمك 9789954502808

الرواية العربية

813.03 2016-1785
لغتيري، مصطفى (1965-....)

عائشة القديسة [نص مطبوع] : رواية / مصطفى لغتيري.- ط .
2.- الدارالبيضاء : غاليري األدب، 2016 (مطبعة دار القرويين).- 1

مج. (110 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO1857.- ردمك 978-9954-37-689-8

الرواية العربية

813.03 2016-1786
لغتيري، مصطفى (1965-....)

على ضفاف البحيرة [نص مطبوع] : رواية / مصطفى لغتيري.-
ط . 3.- الرباط : دار األمان، 2016.- 1 مج. (109 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2016MO3640.- ردمك 978-9954-638-75-0

الرواية العربية

813.03 2016-1787
ماجدولين، شرف الدين

حسونة المصباحي [نص مطبوع] : سردية الهامش والمنفى /
إعداد شرف الدين ماجدولين.- [د.م.] : مؤسسة منتدى أصيلة،
سم.-  24 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (98 ص.)  مج.   1  -.2016

(38 الدولي؛  الثقافي  أصيلة  (موسم 
إق 2016MO2744.- ردمك 9789954641187

الرواية العربية

813.03 2016-1788
مخلوفي، محمد

الضمير ال يموت [نص مطبوع] : رواية : (مصبوبة في قالب
اعترافات ويوميات كاتب عمومي ) / محمد مخلوفي.- طنجة :
سليكي أخوين، 2016.- 1 مج. (316 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

22 سم
إق 2016MO1068.- ردمك 978-9954-661-41-3

الرواية العربية

813.03 2016-1789
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مرشيد، فاتحة (1958-....)
التوأم [نص مطبوع] : رواية / فاتحة مرشيد.- الدار البيضاء :
المركز الثقافي للكتاب، 2016.- 1 مج. (175 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 22 سم
إق 2016MO1922.- ردمك 978-9954-9612-3-0

الرواية العربية

813.03 2016-1790
مزين، عبد النور (1966-....)

رسائل زمن العاصفة [نص مطبوع] : رواية / عبد النور مزين.-
ط.2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج.

(381 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO0922.- ردمك 978-9954-661-35-2

الرواية العربية

813.03 2016-1791
مسحت، عبد الرحمان (1962-....)

أهل العتمات [نص مطبوع] : رواية / عبد الرحمان مسحت.- ط.
3.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (149 ص.)؛ 16 سم

إق 2016MO1963.- ردمك 9789954377390
الرواية المغربية - - تاريخ ونقد - - المغرب

813.03 2016-1792
مشقاقة، رشيد (1960-....)

ولي الله [نص مطبوع] : رواية / رشيد مشقاقة.- [د.م.] : دار
العبير، 2016 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (310 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2015MO3071.- ردمك 978-9954-9437-4-8

الرواية العربية

813.03 2016-1793
ناجح، هشام

دوار الكية [نص مطبوع] : رواية / هشام ناجح.- [د.م.] : ديهيا،
2016 (بركان : نجمة الشرق) .- 1 مج. (248 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 20 سم
إق 2016MO0298.- ردمك 9789954369890

الرواية العربية

813.03 2016-1794
ناصري، علي

: [د.م.]  ناصري.-  / علي  : رواية  هذيان معلم [نص مطبوع] 
[د.ن.]، 2016 (أكادير : قرطبة حي السالم) .- 1 مج. (214 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO3199.- ردمك 9789954382738

رواية - - األدب العربي

813.03 2016-1795
هرواشي، عبد الحكيم

أيقظي الحياة من مرقدها [نص مطبوع] : رواية / عبد الحكيم
هرواشي.- [د.م.] : عبد الحكيم هرواشي، 2016 (وجدة : عين

برانت) .- 1 مج. (90 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2016MO1904.- ردمك 978-9954-37-709-3

الرواية العربية

813.03 2016-1796
-1961) شعيب ،حليفي....)

الدار ثقافة النص الروائي [نص مطبوع] / شعيب حليفي.- 
البيضاء : شركة النشر والتوزيع المدارس، 2016.- 1 مج. (175

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO4899.- ردمك 9789954076019

النص الروائي

813.03 2016-1797

السرد وتمثيل الذاكرة التاريخية [نص مطبوع] : قراءات في
رواية "الناجون" للزهرة رميج / تقديم وتنسيق أحمد الجرطي.-
[د.م.] : الراصد الوطني للنشر والقراءة، 2016 (طنجة : سليكي

أخوين) .- 1 مج. (157 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO2973.- ردمك 9789954668078

الرواية العربية - - نقد

813.081 2016-1798
ساعف، عبد الله (1949-....)

محاربة اإلمبراطورية الخيالية [نص مطبوع] : رواية تاريخية /
: منشورات البيضاء  الدار  الله ساعف؛ مصطفى حسني.-  عبد 

المغربي، 2016.- 1 مج. (166 ص.)؛ 24 سم القلم 
إق 2016MO1053.- ردمك 978-9954-9607-5-2

الرواية التاريخية - - األدب العربي

813.083 2016-1799
البوعبيدي، محمود (1952-....)

[نص المفتوح  السجن  إلى  الشريف  موالي  درب  من 
مطبوع] : [قصة واقعية] / محمود البوعبيدي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2016 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (119 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO2005.- ردمك 978-9954-567-48-7

القصة العربية الواقعية

813.083 2016-1800
الناصر، سعاد (1959-....)

[نص المغربي  النسائي  السرد  في  المقاومة  محكي 
المغربية الدراسات  ملتقى   : تطوان  الناصر.-  / سعاد  مطبوع] 
اإلنسانية، 2016.- 1 مج. (60 والعلوم  اآلداب  كلية  األندلسية 

ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO0921.- ردمك 9789954661345

األدب العربي - - السرد

813.083 2016-1801
هيستاك، فاطمة

نساء في صفحات [نص مطبوع] : قصص مؤلمة من الواقع /
المطبعة  : : [د.ن.]، 2016 (مراكش  فاطمة هيستاك.- [د.م.] 

.- 1 مج. (79 ص.)؛ 22 سم الوطنية)  والوراقة 
إق 2016MO4179.- ردمك 978-9954-517-41-3

األدب العربي - - المغرب

813.085 2016-1802
واسو، عتمان

إعداد عتمان  / رواية   : : قصة حب  [نص مطبوع]  ياك أمالك 
واسو.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : آنفو برانت) .- 1 مج.

(104 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO3534.- ردمك 978-9954-38-378-0

الرواية العربية الرومانسية

814 المقاالت العربية والمقامات

814 2016-1803
بوجندار، محمد بن مصطفى (1926-1889)

/ محمد [نص مطبوع]  المقامات  المقاالت في فن  أبدع 
بوجندار؛ تقديم وتحقيق إلهام السوسي العبداللوي.- الرباط : دار
أبي رقراق، 2016.- 1 مج. (130 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2016MO3373.- ردمك 9789954383148

المقاالت العربية

814 2016-1804
حرش، ميمون
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وشهد شاهد [نص مطبوع] : مقاالت / ميمون حرش.- [د.م.] :
مكتبة سلمى الثقافية، 2016.- 1 مج. (195 ص.)؛ 20 سم

إق 2016MO0010.- ردمك 978-9954-634-36-3
مقاالت أدبية

814 2016-1805
علوش، إدريس (1964-....)

إدريس  / مقاالت   : مطبوع]  [نص  المغربية  الثقافة  في 
علوش.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج.

(124 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO1876.- ردمك 9789954661680

مقاالت عربية

814 2016-1806
كموني، عبدالله

المقاالت العربية المنشورة بسلسلة أحوال الريف من
إلى سنة الريف من سنة 1907  تلغراف  خالل جريدة 
الله كموني، عبد الوهاب برومي.- 1914 [نص مطبوع] / عبد 
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الناظور : شركة الواحة للطباعة) .- 2

مج. (227، 142 ص.)؛ 25 سم
إق 2016MO0032.- ردمك 978-9954-36-878-7 

المقاالت العربية

814 2016-1807
المقالة األدبية في المغرب [نص مطبوع] : من سنة 1930
إلى سنة 1955 / أحمد بلشهاب.- تطوان : كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية، 2016 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (518 ص.)؛

24 سم.- (سلسلة رسائل وأطاريح جامعية)
إق 2016MO0901.- ردمك 9789954661307

المقاالت العربية

814.008 2016-1808
البشري، هشام بن محمد

مقاالت ومذكرات مغترب [نص مطبوع] : من العمق المغربي
/ هشام بن محمد البشري.- [د.م.] : جسور، 2016.- 1 مج. (221

ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO5246.- ردمك 9789954392560

مقاالت

814.008 2016-1809
المعزوزي، سعيد عيسى

آراء بين الضفتين [نص مطبوع] / سعيد عيسى المعزوزي.-
مزيّن غالف   : ص.)   143) مج.   1  -.2016 [د.ن.]،   : [د.م.] 

سم  21 باأللوان؛ 
إق 2015MO2599.- ردمك 978-9954-35-923-5

المقاالت العربية

814.008 2016-1810
الناصري، أبو الخير

الناصري.- أبو الخير   / خارج القفص [نص مطبوع] : مقاالت 
تطوان : مكتبة سلمى الثقافية، 2016 (مطبعة الخليج العربي).- 1
مج. (128 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (كتب مكتبة

سلمى الثقافية؛ 84)
إق 2016MO3217.- ردمك 978-9954-634-59-2

المقاالت العربية

814.008 2016-1811
بركات، عبد العالي (1967-....)

العالي عبد   / أدبية  مقاالت   : مطبوع]  [نص  والزمن  الكتابة 
بركات.- طنجة : سليكي أخوين، 2016.- 1 مج. (129 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2016MO3342.- ردمك 978-9954-661-92-5

المقاالت األدبية

816 الرسائل العربية

816 2016-1812
محمد داود، حسناء

مراسالت وطنية أخوية [نص مطبوع] / حسناء محمد داود.-
تطوان : مؤسسة محمد داود للتالريخ، 2016.- 1 مج. (491 ص.)؛

24 سم
إق 2016MO0058.- ردمك 978-9954-36-889-3

رسائل عربية

816.008 2016-1813
بنونة، خناثة (1940-....)

كتاب الرسائل [نص مطبوع] : إلى خناثة بنونة / خناثة بنونة.-
الرباط : دار أبي رقراق للطباعة والنشر، 2016.- 1 مج. (201

ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO0357.- ردمك 978-9954-1-9570-3

الرسائل العربية

816.05 2016-1814
داني، محمد

العزيز لعبد  : دراسة رسائل حب  فن الترسل [نص مطبوع] 
أمزيان / محمد داني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (مكناس : مطبعة
سجلماسة) .- 1 مج. (149 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2018MO2542.- ردمك 978-9920-35-953-5
رسائل الحب

816.05 2016-1815
هموني، إسماعيل (1964-....)

هموني.- إسماعيل   / رسائل   : مطبوع]  [نص  الحب  رسائل 
مراكش : مؤسسة افاق للدراسات والنشر، 2016.- 1 مج. (154

ص.)؛ 22 سم
إق 2016MO1907.- ردمك 978-9954-37-711-6

الرسائل العربية

المتفرقات األدبية العربية 818

818 2016-1816
أبو الطفيل، فيصل

أسرار الذات بين المحو واإلثبات [نص مطبوع] / فيصل أبو
الطفيل.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (مراكش : المطبعة والوراقة

الوطنية) .- 1 مج. (77 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO0624.- ردمك 9789954371688

متفرقات أدبية

818 2016-1817
أبويه، إبراهيم

الحواس ترحل إلى النجوم [نص مطبوع] : نصوص سردية /
إبراهيم ابويه.- الدار البيضاء : إديسيون بلوس، 2016.- 1 مج.

(72 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2016MO1448.- ردمك 9789954375563

نصوص سردية

818 2016-1818
أمغار مسناوي، إدريس

أسئلة السفر أو سفر األسئلة [نص مطبوع] / ادريس أمغار
مسناوي.- القنيطرة : المطبعة السريعة، 2016.- 1 مج. (336

ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO0759.- ردمك 9789954372500

متفرقات أدبية

818 2016-1819
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البوعبيدي، محمد
الطلقات [نص مطبوع] / محمد البوعبيدي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2016 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (64 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO3071.- ردمك 978-9954-567-64-7

المتفرقات األدبية العربية

818 2016-1820
الحسوسي، طارق

نكت [نص مطبوع] / طارق الحسوسي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.-
1 مج. (64 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2016MO0762.- ردمك 9789954372531
المتفرقات األدبية العربية

818 2016-1821
الخمليشي، نجيب

نوبات تأملية ودفقات بانورامية [نص مطبوع]. 3 / نجيب
الخمليشي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1

مج. (176 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO3771.- ردمك 9789954667149

متفرقات أدبية - - تأمالت

818 2016-1822
الزبور، الحافظ

الزبور.- الحافظ   / : نصوص  [نص مطبوع]  بوح كندي أزرق 
كلميم : جمعية النخيل للثقافة والفن والتربية، 2016 (الرباط :
طوب بريس) .- 1 مج. (190 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم

إق 2016MO3552.- ردمك 978-9954-38-392-6
النصوص األدبية

818 2016-1823
السبتي، أحمد

الظل [نص مطبوع] : نصوص كتبت بين 2012-2010 إلى هاجر
اكنيز / أحمد السبتي.- [د.م.] : اتحاد المبدعين المغاربة، 2016
(القنيطرة : المطبعة السريعة) .- 1 مج. (80 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO2465.- ردمك 978-9954-37-947-9

متفرقات أدبية

818 2016-1824
السنعوسي، هيفاء محمد عبد العزيز

العزيز عبد  محمد  هيفاء   / مطبوع]  [نص  الكاملة  األعمال 
السنعوسي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (تطوان : مطبعة تطوان) .-

1 مج. (380 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO3528.- ردمك 9789954383766

متفرقات أدبية

818 2016-1825
الطويل، عبد السالم (1963-....)

أركان الخديعة [نص مطبوع] : نصوص / عبد السالم الطويل.-
طنجة : سليكي أخوين، 2016.- 1 مج. (113 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 22 سم
إق 2016MO1872.- ردمك 978-9954-661-64-2

المتفرقات األدبية العربية

818 2016-1826
العدراوي، عماد

عماد  / شذرات   : مطبوع]  [نص  القديم  اللحاف  دفء 
العدراوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .-

1 مج. (96 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO2702.- ردمك 978-9954-38-051-2

المتفرقات األدبية العربية

818 2016-1827
بدومة، جمال (1973-....)

بدومة.- / جمال  [نص مطبوع]  للغد  اليوم  ال تؤجل غضب 
الرباط : دار األمان، 2016 (مطبعة الكرامة).- 1 مج. (242 ص.)؛

21 سم
إق 2017MO1477.- ردمك 9789954967478

متفرقات أدبية

818 2016-1828
برشيد، عبد الكريم (1943-....)

أنا الذي رأيت [نص مطبوع] : مسيرة أفكار ومسار وجود / عبد
الكريم برشيد.- [د.م.] : إديسوفت، 2016.- 1 مج. (205 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2015MO4420.- ردمك 9789954072530

متفرقات أدبية

818 2016-1829
بورشاشن، إبراهيم (1955-....)

/ دراسة   : [نص مطبوع]  ابن طفيل؟  إلى  هل في حاجة 
إبراهيم بورشاشن.- طنجة : سليكي أخوين، 2016.- 1 مج. (269

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO1868.- ردمك 9789954661604

متفرقات أدبية

818 2016-1830
بوغضن، أيوب

تأمالت [نص مطبوع] / أيوب بوغضن؛ تقديم اإلدريسي أبو زيد،
سعد الدين العثماني؛ تصفيف وإخراج مروان السيحي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 ([الرباط] : مطبعة طوب بريس) .- 1 مج. (212

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO5415.- ردمك 978-9954-690-37-6

األدب العربي - - نقد

818 2016-1831
حبيبي، عبد اإلله

حوار العقل والروح [نص مطبوع] : تأمالت / عبد اإلله حبيبي.-
تطوان : مكتبة سلمى الثقافية، 2016 (مطبعة الخليج العربي).- 1
مج. (147 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (كتب مكتبة

سلمى الثقافية؛ 78)
إق 2016MO2244.- ردمك 978-9954-634-55-4

تأمالت أدبية

818 2016-1832
حريق القادري الكيالني، المصطفى

الدرر البهية [نص مطبوع].- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج.
(335 ص.)؛ 21 سم

إق 2016MO0620.- ردمك 9789954371664
متفرقات أدبية

818 2016-1833
حريق القادري الكيالني، المصطفى

القادري حريق  المصطفى   / مطبوع]  [نص  المخبأة  الكنوز 
الكيالني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (185 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO2525.- ردمك 9789954379738

المتفرقات األدبية العربية

818 2016-1834
خوجة، وحيد

إشراق الغروب [نص مطبوع] / وحيد خوجة.- [د.م.] : [د.ن.]،
2016.- 1 مج. (113 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2016MO0505.- ردمك 9789954371114
متفرقات أدبية عربية

818 2016-1835
رزقي، جميلة
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تحقيق في  شريفة  ابن  محمد  األستاذ  منهجية  حول 
التراث األندلسي المخطوط [نص مطبوع] / جميلة رزقي.-
تطوان : ملتقى الدراسات المغربية األندلسية كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية، 2016.- 1 مج. (50 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم.- (مقامات كتابية؛ 7)
إق 2016MO1248.- ردمك 9789954661451

متفرقات أدبية - - األندلس - - المخطوط - - شهادات

818 2016-1836
عسال، مالكة (1954-....)

لطيف المقال في األدب والترحال [نص مطبوع] / مالكة
عسال.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (176 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO0073.- ردمك 9789954145975

متفرقات أدبية

818 2016-1837
عليلوش، امحمد (1977-....)

ترجمة  : امحمد عليلوش   / الحمامة الصفراء [نص مطبوع] 
لحسن ملواني.- فاس : منشورات آنفو برانت، 2016.- 1 مج.

(63 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO1409.- ردمك 9789954375372

متفرقات أدبية

818 2016-1838
مختار أمانة الله، سلمى

تي جي في [نص مطبوع] : TGV : محطات سردية / سلمى
مختار أمانة الله.- الرباط : منشورات مرسم، 2016.- 1 مج. (85

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO2461.- ردمك 9789954214572

متفرقات أدبية عربية

818 2016-1839
منتسب، سعيد (1969-....)

ضد الجميع [نص مطبوع] : طرائد نصية / سعيد منتسب.- طنجة
: سليكي أخوين، 2016.- 1 مج. (137 ص.)؛ 21 سم

إق 2016MO1866.- ردمك 97899546615821
متفرقات أدبية

818 2016-1840
هرماس، زبيدة

ارحل..إلى عرفات [نص مطبوع] / زبيدة هرماس.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (الرباط : طوب بريس) .- 1 مج. (153 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2016MO4932.- ردمك 9789954690246

المتفرقات األدبية العربية

818 2016-1841
بوح الشمس [نص مطبوع] : تخييل ذاتي / نصوص سردية لعدد
من اليافعين؛ تنسيق شعيب حليفي ومحمد محي الدين.- [د.م.] :
القلم المغربي، 2016.- 1 مج. (170 ص.) : غالف منشورات 

باأللوان؛ 22 سم مزيّن 
إق 2016MO1050.- ردمك 9789954960721

متفرقات أدبية عربية

818 2016-1842
الحسوسي.- طارق  إعداد   / مطبوع]  [نص  وحلول  ألغاز 
سم  21 ص.)؛   63) مج.   1  -.2016 إسراء،   : الدارالبيضاء 

إق 2016MO0761.- ردمك 9789954372524
متفرقات أدبية - - ألغاز - - حلول

818.02 2016-1843
الحسوسي، طارق

أمثال وحكم [نص مطبوع] / طارق الحسوسي.- [د.م.] : إسراء،
2016 (األحمدية).- 1 مج. (63 ص.)؛ 21 سم

إق 2016MO3412.- ردمك 9789954684054
أمثال - - حكم

818.02 2016-1844
العطار، قاسم

النكتة الضاحكة [نص مطبوع] / قاسم العطار.- ط . 2.- الدار
البيضاء : مطبعة صناعة الكتاب، 2016.- 1 مج. (98 ص.)؛ 20

سم
إق 2016MO2460.- ردمك 978-9954-37-944-8

النكتة - - األدب العربي

818.03 2016-1845
 المسكين، عبد الجبار

مدرسة الحياة [نص مطبوع] / عبد الجبار المسكين.- [د.م.] :
: لبرينتر) .- 1 مج. (64 ص.)  [د.ن.]، 2016 (طنجة : مطبعة 

باأللوان؛ 24 سم غالف مزيّن 
إق 2016MO3475.- ردمك 978-9954-38-362-9

السيرة الذاتية - - األدب العربي

818.03 2016-1846
أميرة الليل

الليل.- أميرة   / [نص مطبوع]  هلوساتي ورسائل مشفرة 
الرباط : دار الوطن، 2016.- 1 مج. (204 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO2486.- ردمك 978-9954-648-18-6

خواطر أدبية

818.03 2016-1847
الشبوكي، عبد القادر

اإلحساس بالوقت [نص مطبوع] : شذرات من سيرة ابن مدينة
بجعد / عبد القادر الشبوكي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج.

(197 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO2153.- ردمك 9789954378168

متفرقات أدبية

818.03 2016-1848
العلوي، أشرف

الحلم بائعة الهوى [نص مطبوع] : ومضات رومانسية / أشرف
العلوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (تطوان : الخليج العربي) .- 1

مج. (202 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO4637.- ردمك 978-9954-38-916-4

متفرقات أدبية

818.03 2016-1849
القاسمي، أحمد (1963-....)

البحري الغواص [نص مطبوع] : سيرة مغامرات بحرية / أحمد
القاسمي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (150 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO3154.- ردمك 978-9954-38-256-1

المذكرات األدبية العربية

818.03 2016-1850
المديني، أحمد (1949-....)

خرائط تمشي في رأسي [نص مطبوع] : جراب المسافر /
أحمد المديني.- الرباط : دار األمان، 2016 (الرباط : الكرامة) .-

1 مج. (325 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO2929.- ردمك 9789954502747

متفرقات أدبية

818.03 2016-1851
الناصري، عمر

التحدي [نص مطبوع] : رحلة نحو المجهول / عمر الناصري.-
الرباط : وزارة الثقافة، 2016.- 1 مج. : غالف مزيّن باأللوان؛ 30

سم
إق 2016MO3453.- ردمك 978-9954-38-341-4
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المذكرات األدبية

818.03 2016-1852
الوراري، عبد اللطيف

ضوء ودخان [نص مطبوع] : (شذرات من سيرة ذاتية) / عبد
اللطيف الوراري.- طنجة : سليكي أخوين، 2016.- 1 مج. (107

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2016MO3338.- ردمك 978-9954-661-88-8

السيرة الذاتية - - األدب العربي

818.03 2016-1853
برشي، محمد

: [د.م.]  برشي.-  محمد   / مذكرات   : مطبوع]  [نص  المغرب 
[د.ن.]، 2016 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (236 ص.)؛

24 سم
إق 2016MO0036.- ردمك 978-9954-567-28-9

المذكرات األدبية

818.03 2016-1854
بولعيش، محمد

السير على األشواك [نص مطبوع] : شذرات من حياة / محمد
بولعيش.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الدارالبيضاء : مطبعة القرويين)

.- 1 مج.200 ص.)؛ 22 سم
إق 2016MO4534.- ردمك 978-9954-1-4604-0

السيرة الذاتية - - األدب العربي

818.03 2016-1855
تنافعت، رضا (1989-....)

أشجان الروح [نص مطبوع] : نصوص إبداعية / رضا تنافعت؛
: (طنجة  [د.ن.]، 2016   : [د.م.]  إدريسو.-  أحمد  تقديم سالم 
سليكي أخوين) .- 1 مج. (110 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22

سم
إق 2016MO3144.- ردمك 978-9954-661-86-4

المذكرات األدبية العربية

818.03 2016-1856
سرداني، معاد

رصاصة الحياة [نص مطبوع] / معاد سرداني.- [د.م.] : [د.ن.]،
2016 ([سينا برنت]).- 1 مج. (319 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

19 سم
إق 2016MO1252.- ردمك 978-9954-37-486-3

المذكرات األدبية

818.03 2016-1857
سعود، سكينة

أسماء [نص مطبوع] / سكينة سعود.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016
(الدار البيضاء : مطبعة اإلتحاد) .- 1 مج. (52 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO1279.- ردمك 978-9954-37-494-8

المذكرات األدبية

818.03 2016-1858
شهبون، عبد اللطيف (1951-....)

ذكريات صداقة [نص مطبوع] / عبد اللطيف شهبون.- تطوان :
ملتقى الدراسات المغربية األندلسية، 2016.- 1 مج. (63 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (مقامات كتابية؛ 6)
إق 2016MO0902.- ردمك 978-9954-661-31-4

مذكرات أدبية

818.03 2016-1859
صابر، أحمد

ذكريات ال تبور [نص مطبوع] / صابر أحمد.- [د.م.] : [د.ن.]،
2016.- 1 مج. (274 ص.)؛ 20 سم

إق 2016MO2980.- ردمك 9789954381618
متفرقات أدبية

818.03 2016-1860
عدنان، طه

هذه ليست حقيبة [نص مطبوع] : سرود عربية تحت سماء
: منشورات الدارالبيضاء  إعداد وتحرير طه عدنان.-   / بلجيكية 

الطرق، 2016.- 1 مج. (222 ص.)؛ 24 سم ملتقى 
إق 2016MO1942.- ردمك 978-9954-1-0562-7

مذكرات أدبية

818.03 2016-1861
لهي، ثريا

من شرفة الرفييرا [نص مطبوع] : والدة وابن زيدون الحقيقة
والسراب / ثريا لهي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : مطبعة
وراقة الفضيلة) .- 1 مج. (126 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2016MO0295.- ردمك 978-9954-36-988-3

مذكرات أدبية

818.03 2016-1862
محزوم، رشيدة

شفشاون وحلم سالم [نص مطبوع] : نصوص في مسودتها
األولى / رشيدة محزوم.- طنجة : سليكي أخوين، 2016.- 1 مج.

(105 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2015MO3822.- ردمك 978-9954-661-04-8

المذكرات األدبية

818.03 2016-1863
محقق، نورالدين

نون والقلم [نص مطبوع] : أوراق كاتب مغربي : أصداء سيرة
غير ذاتية / نورالدين محقق.- طنجة : سليكي أخوين، 2016.- 1

مج. (108 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO3341.- ردمك 978-9954-661-91-8

متفرقات أدبية

818.03 2016-1864
مخير، نادية

وتستمر الحياة! [نص مطبوع] : شذرات من سيرة حياة / نادية
والوراقة المطبعة   : (مراكش  [د.ن.]، 2016   : [د.م.]  مخير.- 
الوطنية) .- 1 مج. (108 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2016MO4509.- ردمك 9789954388396
متفرقات أدبية

818.03 2016-1865
نرايس، حسن

بين الصحافة والسينما [نص مطبوع] : شريط ذكريات / حسن
نرايس.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (مطبعة ليمورية).- 1 مج. (116

ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO2898.- ردمك 978-9954-38-122-9

السيرة الذاتية - - األدب العربي

818.03 2016-1866
واسو، عثمان (1986-....)

يوميات السائق جبور [نص مطبوع] / عتمان واسو.- الرباط :
منشورات دار التوحيدي، 2016.- 1 مج. (136 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO1244.- ردمك 978-9954-660-22-5

اليوميات - - األدب العربي

818.03 2016-1867
واعمر، قاسم رابح

رابح واعمر.- / قاسم  ثافلوث أو لعبة الحظ [نص مطبوع] 
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : مطبعة الكرامة) .- 1 مج. (315

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 س م
إق 2016MO1562.- ردمك 9789954376072

مذكرات - - متفرقات أدبية عربية

818.03 2016-1868
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يحياوي، رشيد (1961-....)
القاهرة كما عشتها [نص مطبوع] : يوميات، 2002-1984 /
رشيد يحياوي.- الرباط : منشورات دار التوحيدي، 2016.- 1 مج.

(276 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO1619.- ردمك 9789954660270

يوميات - - متفرقات أدبية

818.03 2016-1869
Captif  dans  la  = مطبوع]  [نص  الشلوح  بجبل  أسير 
montagne chleuh : مذكرات دانييل زوبياكا / تعريب وتعليق
صالح شكاك.- [د.م.] : منشورات أمل، 2016.- 1 مج. (174

باأللوان؛ 21 سم ص.) : غالف مزيّن 
إق 2016MO2977.- ردمك 9789954381595

مذكرات

818.07 2016-1870
الحامدي، نافع

حدائق النساء [نص مطبوع] / نافع الحامدي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2016.- 1 مج. (74 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2016MO4040.- ردمك 9789954385784
متفرقات أدبية

818.07 2016-1871
العتيبة، مانع سعيد

محاضرات الدكتور مانع سعيد العتيبة [نص مطبوع] / مانع
سعيد العتيبة.- فاس : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر المهراز،

2016.- 1 مج. (231 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO1968.- ردمك 978-9954-37-730-7

األدب العربي - - محاضرات

818.92 2016-1872
أوساي، مصطفى

مصطفى  / مطبوع]  [نص  أمازيغي  رأي  معتقل  مذكرات 
أوساي]، [مصطفى   : [د.م.]  الدغرني.-  أحمد  تقديم  أوساي؛ 

سم  20 (113 ص.)؛  مج.   1  -.2016
إق 2016MO2154.- ردمك 978-9954-37-817-5

متفرقات أدبية

النثر األدبي العربي 819

819 2016-1873
أيت لعميم، محمد

قصيدة النثر في مديح اللبس [نص مطبوع] : دراسة / محمد
أيت لعميم.- الدارالبيضاء : منشورات بيت الشعر في المغرب،

2016.- 1 مج. (89 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO0083.- ردمك 978-9954-9596-1-9

النثر

819 2016-1874
بن عبد المالك، محمد إدريس

الملك جاللة  وموالي  سيدي  إلى  والنفائس  الجواهر 
محمد  / مطبوع]  [نص  وأيده  الله  نصره  السادس  محمد 
إدريس بن عبد المالك.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (فاس : مطبعة
فاس بريس) .- 1 مج. (187 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2015MO4491.- ردمك 978-9954-36-814-5
محمد السادس - - ملك المغرب

819 2016-1875
بنيس، محمد (1948-....)

األعمال النثرية [نص مطبوع] / محمد بنيس.- الدارالبيضاء : دار
توبقال للنشر، 2016.- 1 مج. (296 ص.)؛ 24 سم.- (األعمال)

إق 2016MO4461.- ردمك 9789954956328

األدب العربي - - النثر

819.9 2016-1876
بن عبد المالك، محمد إدريس

كما نحس بك [نص مطبوع] : نثر فني / محمد إدريس بن عبد
المالك.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (فاس : مطبعة فاس بريس) .- 1

مج. (100 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO1453.- ردمك 978-9954-37-561-7

النثر العربي

819.9 2016-1877
حبرشيد، مالكة

/ نثر  : قصائد  الناي [نص مطبوع]  بين القصيدة... وحزن 
مالكة حبرشيد.- خنيفرة : منشورات مركز روافد لألبحاث والفنون
واإلعالم، 2016 (القنيطرة : المطبعة السريعة) .- 1 مج. (106

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO3852.- ردمك 978-9954-38-506-7

النثر األدبي العربي

القصص الفرنسية 843

843 2016-1878
دودي، ألفونس

عنزة السيد سوغان . األمير السعيد [نص مطبوع] / ألفونس
: [د.م.]  محمد سعيد سوسان.-  ترجمة  وايلد؛  أوسكار  دودي، 
[د.ن.]، 2016 (القنيطرة : المطبعة السريعة) .- 1 مج. (44-32

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO1006.- ردمك 9789981869226

األدب الفرنسي

843 2016-1879
روني دو شاتوبريان، فرانسوا

آخر بني سراج [نص مطبوع] / فرانسوا روني دو شاتوبريان؛
ترجمة محمد سعيد سوسان.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (القنيطرة :

المطبعة السريعة) .- 1 مج. (XVI-86)؛ 24 سم
إق 2015MO2014.- ردمك 978-9981-969-19-6

الرواية الفرنسية

843 2016-1880
كافياك، طوميك

كافياك طوميك؛ توماس   / : سرد  مطبوع]  [نص  ديك طنجة 
ترجمة وتقديم عبد الله باعلي.- تمارة : كلمات، 2016.- 1 مج.

(70 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2015MO3725.- ردمك 978-9954-555-74-3

القصة الفرنسية - - ترجمة

اآلداب االسبانية والبرتغالية 860

860 2016-1881
غانيبيط، أنخيل (1898-1865)

آنخل  / مطبوع]  [نص  الشمال  ورجاالت  فنلندية  رسائل 
[د.ن.]،  : [د.م.]  السعود.-  العزيز  عبد  وترجمة  تقديم  غانيبط؛ 
2016 (تطوان : مطبعة تطوان) .- 1 مج. (149 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO0770.- ردمك 9789954372593

األدب اإلسباني
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الشعر االسباني 861

861.6 2016-1882
دي لويس، ليوبولدو

أنطولوجيا شعرية  :  En  resumen = [مطبوع [نص  بإيجاز 
أروتيا؛ إعداد خورخي  لويس؛  ليوبولدو دي   /  (2005 -  1946)
ترجمة خالد الريسوني.- طنجة : ليتوغراف، 2016.- 1 مج. (286

ص.)؛ 21 سم
إق 2013MO2347.- ردمك 978-9954-503-21-8

الشعر اإلسباني

القصص االسبانية 863

863 2016-1883
الدمية والمسدس [نص مطبوع] : مختارات من القصة النسائية
في أمريكا الالتينية / إعداد وترجمة رجاء داكر، سعيد بنعبد الواحد.-
الرباط : معهد الدراسات االسبانية البرتغالية، 2016.- 1 مج. (95-

80 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO3885.- ردمك 9789954385203

األدب اإلسباني - - قصة

آداب اللغات األخرى 890

891.7 2016-1884
دوستويفسكي

من عاطفية(مقاطع  رواية   : مطبوع]  [نص  البيضاء  الليالي 
إدريس الروسية  عن  ترجمها  دوستويفسكي؛   / حالم)  ذكريات 
الملياني.- الدارالبيضاء : المركز الثقافي العربي، 2016.- 1 مج.

(111 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO4779.- ردمك 978-9981-72-032-3

األدب الروسي

892.4 2016-1885
حامد، شادية

/ اليهود [نص مطبوع]  المغاربة  الهجرة في شعرية  أثر 
شادية حامد؛ المراجعة الدكتور أحمد شحالن.- الرباط؛ منشورات
مرسم، 2016.- 1 مج. (231 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2017MO0158.- ردمك 9789954214770

شعر - - المغرب - - اليهود

آداب اللغات األفروآسيوية غير السامية
(األدب األمازيغي)

893

893.33 2016-1886
بقي، عبد الحكيم (1986-....)

عبد بقي   / رواية   : مطبوع]  [نص  واليهودي  حمو  سيدي 
: [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (93 ص.)؛ 21 سم الحكيم.- [د.م.] 

إق 2016MO4104.- ردمك 9789954667194
الشعر األمازيغي

893.331 2016-1887
أبردزو، عبد الله (1956-....)

تاكوري زئمال [نص مطبوع] : ديوان شعري أمازيغي / عبد الله
أبردازو.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (69-70 ص.)؛ 24 سم

إق 2016MO1627.- ردمك 9789954376348
الشعر األمازيغي

893.331 2016-1888
أبرنوص، جمال

تيبولوجية الشعر األمازيغي التقليدي [نص مطبوع] : بناء
المعيار وتنضيد األنماط / جمال أبرنوص.- تطوان : مكتبة سلمى
الثقافية، 2016 (الناظور : مطبعة القبس) .- 1 مج. (115 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم.- (مكتبة سلمى الثقافية؛ 88)
إق 2016MO0702.- ردمك 978-9954-37-216-6

الشعر األمازيغي - - تاريخ ونقد

893.331 2016-1889
أمجوض، حنان

إرفال [نص مطبوع] : شعر أمازيغي / حنان أمجوض.- [د.م.] :
األدب (منتدى  سم.-   22 (73 ص.)؛  مج.   1  -.2016 [د.ن.]، 

(27 الجنوب؛  لمبدعي 
إق 2016MO4205.- ردمك 978-9954-38-652-1

893.331 2016-1890
أمذوغ، حسن

Paris dans = [نص مطبوع] باريس في الشعر األمازيغي
la poésie Amazighe : شعر الروايس / حسن أمذوغ،عائشة
بروس؛ ترجمة سمية البرداوي.- تارودانت : منتدى األدب لمبدعي
الجنوب، 2016 (الرباط : دار السالم) .- 1 مج. (62-87 ص.)؛ 21

سم
إق 2016MO4895.- ردمك 978-9954-390-79-5

الشعر األمازيغي

893.331 2016-1891
إيعزا، إبراهيم (1987-....)

Ombres = ظالل الليل [نص مطبوع] : ديوان شعري أمازيغي
de la nuit / إبراهيم إيعزا.- الرباط : منشورات مرسم، 2016
(مطبعة أبي رقراق).- 1 مج. (69 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 18

سم
إق 2016MO0630.- ردمك 978-9954-21-442-8

الشعر األمازيغي

893.331 2016-1892
الخواض، إيمان

تودرت ن ؤوفكان [نص مطبوع] : قصائد شعرية أمازيغية /
إيمان الخواض.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (80 ص.)؛ 22

سم
إق 2016MO2133.- ردمك 978-9954-37-807-6

الشعر األمازيغي

893.331 2016-1893
المنادي، أحمد

توثيق : مساهمة في  [نص مطبوع]  بيهي أجاالض  الشاعر 
الملكي المعهد   : [الرباط]  المنادي.-  أحمد   / الشعرية  الذاكرة 
للثقافة األمازيغية، 2016 (الرباط : المعارف الجديدة) .- 1 مج.

(179-180 ص.)؛ 24 سم.- (الجمع والتدوين؛ 11)
إق 2016MO4553.- ردمك 9789954282243

الشعر األمازيغي

893.331 2016-1894
بن مولود، بولمان محمد

بولمان  / أمازيغي  ديوان شعر   : [نص مطبوع]  أزمز أبرباش 
محمد بن مولود.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : الرباط نت) .-

1 مج. (57 ص.)؛ 22 سم
إق 2016MO0191.- ردمك 978-9954-36-955-5

الشعر األمازيغي

893.331 2016-1895
زوطي، محمد
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تيالس ن وايور [نص مطبوع] : ديوان شعري أمازيغي / محمد
زوطي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (أكادير : طباعة ونشر سوس) .-

1 مج. (118 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO1287.- ردمك 9789954374986

ديوان شعري

893.331 2016-1896
مستاوي، محمد (1943-....)

األمازيغي في خدمة اإلسالم المغربي  الديني  الشعر 
[نص مطبوع] : قصائد شعرية أمازيغية معربة / محمد مستاوي.-
[د.م.] : تاوسنا، 2016 (الرباط : الرباط نت) .- 1 مج. (288

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO0434.- ردمك 9789954567326

الشعر األمازيغي - - نقد

893.331 2016-1897
الشاعر محمد ؤدوتوريرت [نص مطبوع] : محمد بلحاج بوبكر
: إقامة الشعراء / إعداد أحمد المنادي.- الرباط : منشورات المعهد
الملكي للثقافة األمازيغية، 2016.- 1 مج. (49-55 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO4554.- ردمك 9789954282250

شعر - - األمازيغي

895.1 2016-1898
مادجيا، دجيدي

نار الكلمات [نص مطبوع] / دجيدي مادجيا؛ ترجمة وتقديم جالل
الحكماوي؛ مراجعة سعيد الحنصالي، خالد بلقاسم.- الدار البيضاء :
منشورات ملتقى الطرق، إق 2016.- 1 مج. (78 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
إق 2016MO4522.- ردمك 978-9954-1-0589-4

الشعر الصيني

895.6109 2016-1899
ناتسويشي، بانيا

ترجمة ناتسويشي؛  بانيا   / مطبوع]  [نص  هايكو  30 قصيدة 
وتقديم عبد القادر الجموسي.- وجدة : الموكب األدبي، 2016.- 1

مج. (85 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 19 سم
إق 2016MO2477.- ردمك 978-9954-650-08-0

الشعر الياباني

895.6109 2016-1900
ناتسويشي، بانيا

البابا الطائر في السماء [نص مطبوع] : هايكو ياباني معاصر /
بانيا ناتسويشي؛ ترجمة وتقديم محمد عظيمة.- وجدة : الموكب
األدبي، 2016.- 1 مج. (169 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 19 سم

إق 2016MO2582.- ردمك 978-9954-37-990-5
الشعر الياباني

الجغرافيا والتاريخ 900

907.2 2016-1901
خرباش، عبد اللطيف

مناهج البحث التاريخي [نص مطبوع] / عبد اللطيف خرباش.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .-

1 مج. (110 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO3092.- ردمك 978-9954-38-221-9

التاريخ - - مناهج بحث

907.2 2016-1902
صهود، محمد

التأصيل في  إسهام   : مطبوع]  [نص  التاريخي  التحقيب 
اإلبستيمولوجي والمنهجي / محمد صهود؛ تقديم مصطفى حسني
والتوثيق، العلمي  البحث  : منشورات جمعية  [د.م.]  إدريسي.- 

باأللوان؛ 24 سم : غالف مزيّن  2016.- 1 مج. (272 ص.) 
إق 2016MO1641.- ردمك 978-9954-37-642-3

التحقيب

907.2 2016-1903
قراءات في اإلنتاج العلمي لمصطفى بنعلة [نص مطبوع]
: (أشغال ندوة) / إعداد وتنسيق الطاهر قدوري, فريد أمعضشو.-
التربية والتكوين، 2016 (مكتبة الجهوي لمهن  المركز   : وجدة 
باأللوان؛ 20 سم.- مزيّن  : غالف  (88 ص.)  قرطبة).- 1 مج. 

دراسية؛ 2) وأيام  ندوات  (سلسلة 
إق 2016MO5152.- ردمك 978-9954-39-213-3

بنعلة, مصطفى

907.20964 2016-1904
الحديث عن الشخصية المغربية التاريخية [نص مطبوع] /
تنسيق عبد المجيد القدوري.- [الرباط] : مجلس الجالية المغربية

بالخارج، 2016.- 1 مج. (14 ص.) : غالف مص.؛ 21 سم
إق 2016MO0293.- ردمك 978-9954-669-07-5

الشخصية

909.0492406 2016-1905
الهاللي، إبراهيم (1927-....)

يهود فجيج [نص مطبوع] = Les Juifs de Figuig / العربي
: : [د.ن.]، 2016 (وجدة  بنعلي.- [د.م.]  هاللي، محمد بوزيان 
مطبعة الجسور) .- 1 مج. (343 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم.- (سلسلة تراث فجيج؛ 14)
إق 2016MO2351.- ردمك 9789954378977

يهود - - تاريخ - - المغرب

909.04924064 2016-1906
لغمائد، عبد الله

يهود منطقة سوس 1960-1860 [نص مطبوع] : دراسة في
تاريخ المغرب االجتماعي / عبد الله لغمائد؛ تقديم محمد كنبيب.-
الرباط : دار أبي رقراق للطباعة والنشر، 2016.- 1 مج. (458

ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO0466.- ردمك 978-9954-1-9571-0

اليهود المغاربة - - سوس

الجغرافيا والرحالت 910

910 2016-1907
ادرييف، محمد

حول مقاربة   : مطبوع]  [نص  بالمغرب  السياحي  اإلرشاد 
المهنة والواقع والتحديات / ادرييف محمد؛ تقديم عبد الحق محتاج،
ميمون الهاللي.- طنجة : سليكي أخوين، 2016.- 1 مج. (201

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO3641.- ردمك 9789954667125

المغرب

910 2016-1908
األزمي، نادية

اآلخر في الرحلة المغربية [نص مطبوع] : "الرحلة التطوانية
إلى الديار الفرنسية" للشيخ عبد الله الصفار "الرحلة الحجازية"
للشيخ ماء العينين أنموذجين / نادية األزمي.- مراكش؛ مراكش :
مؤسسة آفاق جمعية النجاح للتنمية االجتماعية، 2016 (مراكش :
المطبعة ووالوراقة الوطنية) .- 1 مج. (135 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 22 سم
إق 2016MO1893.- ردمك 9789954377048
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الرحلة المغربية - - الرحلة الحجازية

910 2016-1909
كرفالي، علي (1951-....)

النهر الطويل من أوروك إلى نيويورك [نص مطبوع] / علي
كرفالي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1

مج. (239 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO3788.- ردمك 9789954384831

رحلة

910 2016-1910
مطبقاني الحسيني، مازن

رحالتي إلى المغرب العربي [نص مطبوع] : المغرب والجزائر
وتونس / مازن مطبقاني الحسيني.- الرباط : دار الوطن، 2016.-

1 مج. (345 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO3294.- ردمك 9789954109922

المغرب العربي - - رحالت

910.3 2016-1911
موسوعة الصحراء [نص مطبوع]. 1 / الحسين حديدي، إبراهيم
الحيسن،محجوب كماز...[وآخ.]؛ تنسيق محمد البوزيدي.- بوجدور :
جمعية الشعلة للتربية والثقافة مركز المستقبل للتنمية والثقافة،

2016 (الرباط : دار القلم) .- 1 مج. (263 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO2660.- ردمك 9789954380277

الصحراء - - موسوعة

910.4 2016-1912
سقاط، خالد

[نص ه)   1090 (ت  العياشي  سالم  ألبي  الموائد  ماء 
المركز  : فاس  سقاط.-  خالد   / والرحالة  الرحلة   : مطبوع] 
أوسطية والشرق  المغاربية  والدراسات  للثقافة  األكاديمي 

سم  24 ص.)؛   391) مج.   1  -.2016 والخليجية، 
إق 2016MO4592.- ردمك 9789954388938

الرحلة - - الرحلة الحجازية

910.9 2016-1913
العلوي، عبد الله

الله / عبد  والمالديف  الهند  : في  ابن بطوطة [نص مطبوع] 
المعارف مطبعة   : (الرباط   2016 [د.ن.]،   : [د.م.]  العلوي.- 
الجديدة) .- 1 مج. (168 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم

إق 2016MO0569.- ردمك 9789954371381
ابن بطوطة

910.964 2016-1914
بياض، الطيب (1970-....)

عشر السابع  القرنين  بين  أوروبا  في  مغاربة  رحالة 
بياض؛ الطيب   / ومواقف  تمثالت   : [نص مطبوع]  والعشرين 
تقديم مراد موهوب.- الدار البيضاء : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،
: المطبعة السريعة) .- 1 مج. (210 ص.) : 2016 (القنيطرة 

باأللوان؛ 22 سم غالف مزيّن 
إق 2016MO1858.- ردمك 978-9954-37-690-4

الرحالة المغاربة - - أوروبا

910.964 2016-1915
-1961) شعيب ،حليفي....)

ا، أريزون واليات  مكتشف  األزموري،  مصطفى 
شعيب  / مطبوع]  [نص  وتكساس  فلوريدا  نيومكسيكو، 
حليفي.- [الرباط] : مجلس الجالية المغربية بالخارج، 2016.- 1

مج. (39 ص.) : غالف مص.؛ 21 سم
إق 2016MO0290.- ردمك 978-9954-669-04-4

الرحالة المغاربة

910.985 2016-1916
الدحرشي، أحمد

مشاهداتي من رحلتي إلى البيرو [نص مطبوع] : 6 أبريل
: [د.ن.]، الدحرشي.- [د.م.]  / أحمد  أبريل 2011   21 -2011

2016.- 1 مج. (164 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO1066.- ردمك 978-9954-661-39-0

الرحالت - - البيرو

914 2016-1917
المكناسي، محمد بن عثمان

اإلكسير في فكاك األسير [نص مطبوع] / محمد بن عثمان
المكناسي؛ اختارت النصوص وقدمت لها مليكة الزاهدي.- الرباط :
دار أبي رقراق، 2016.- 1 مج. (167 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

19 سم.- (منتخبات من التراث المغربي، 2421-9371؛ 14)
إق 2016MO1021.- ردمك 978-9954-1-9572-7

اسبانيا - - وصف ورحالت

915.38 2016-1918
البوزيدي، محمد

المناسك الحجازية ألداء  الديار  إلى  البوزيدية  الرحلة 
الحجية [نص مطبوع] / محمد البوزيدي.- بوجدور : جمعية الشعلة
للثقافة والتنمية، 2016 (دار المستقبل  للتربية والثقافة مركز 

باأللوان؛ 24 سم القلم).- 1 مج. (191 ص.) : غالف مزيّن 
إق 2016MO2209.- ردمك 978-9954-37-838-0

الرحلة البوزيدية

جغرافية المغرب 916.4

916.4 2016-1919
الفاسي الفهري، عبد الله

أو باريس  ضخامة  وصف  بعض  في  التعريس  حديقة 
[نص الباريسية  الديار  بأزهار وصف  الكاسية  الغصون 
د. وتعليق  دراسة وضبط  الفهري؛  الفاسي  الله  / عبد  مطبوع] 
محمد البغيال؛ مراجعة األستاذ الدكتور محمد مفتاح؛ تقديم األستاذ
الدكتور مصطفى الغاشي.- تطوان : باب الحكمة، 2016.- 1 مج.

(109 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO2610.- ردمك 978-9954-568-42-2

أدب الرحالت

916.4 2016-1920
المرجان، محمد

الرحلة والمعرفة الكولونيالية [نص مطبوع] : المغرب بعيون
محمد  / الميالدي  عشر  التاسع  القرن  خالل  اإلسبان  الرحالة 
المرجان.- الرباط : دار أبي رقراق، 2016.- 1 مج. (112 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO3690.- ردمك 9789954196052

الرحلة - - المغرب

916.4 2016-1921
بن العربي، الصديق

المغرب [نص مطبوع] : دليل جغرافي : المدن, القبائل والقرى...
تقديم محمد حجي, أحمد متفكر, محمد العربي؛  الصديق بن   /
منسوم.- ط. 2.- مراكش : منتدى ابن تاشفين، 2016.- 1 مج.

(206 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2014MO4044.- ردمك 978-9954-9429-5-6

المغرب - - جغرافيا

916.4 2016-1922
ريشي، إتيان

رحلة في أسرار بالد المغرب [نص مطبوع] / إتيان ريشي؛
المبارك لغروسي.- ترجمة بوشعيب الساوري؛ مراجعة وتقديم 
الدار البيضاء : أفريقيا الشرق، 2016.- 1 مج. (198 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 22 سم
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إق 2015MO3499.- ردمك 978-9954-656-32-7
رحلة إلى المغرب

916.4 2016-1923
غاتيل، خواكين

Viajes  por  = مطبوع]  [نص  المغرب  ربوع  في  رحالت 
Marruecos / خواكين غاتيل الملقب بالقايد إسماعيل؛ ترجمة
محمد المساري؛ تقديم فرانثيسكوخ. مارتينيث أنطونيو؛ تدقيق
إدريس عفارة.- طنجة : ليتوغراف، 2016.- 1 مج. (370 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO4870.- ردمك 978-9954-503-47-8

المغرب - - رحالت

916.4 2016-1924
: [Les plaines marocaines نص مطبوع] السهول المغربية
19 الملتقى  أعمال   : المجال  وتأهيل  الطبيعي  اإلرث  بين 
للجيومرفلوجيين المغاربة، 13-14-15، نونبر 2013، الجديدة :
تنسيق حسن عباسي، عبد اللطيف ارويحا / مختبر إعادة تشكيل
المجال والتنمية المستدامة، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،الجمعية
والعلوم اآلداب  كلية   : الجديدة   -.2 للجيومرفلوجيا.  المغربية 
مزيّن : غالف  (334، 90-91 ص.)  مج.   1 اإلنسانية، 2016.- 

ومناظرات؛ 20) (ندوات  باأللوان؛ 24 سم.- 
إق 2016MO1137.- ردمك 978-9981-59-327-5

التنمية اإلجتماعية

التراجم واألنساب 920

920 2016-1925
المريني، نجاة

: الرباط  المريني.-  نجاة   / مطبوع]  [نص  مغاربة  أعالم  مع 
(دارأبي رقراق).- 1 مج. (179 ص.)؛ 24 سم مرسم، 2016 

إق 2016MO0041.- ردمك 9789954214329
أعالم - - مغرب

920 2016-1926
فدحي، محمد

: مسار مهني زاخر يوميات أستاذ الفلسفة [نص مطبوع] 
باألحداث : سيرة ذاتية / محمد فدحي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.-

1 مج. (143 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO5024.- ردمك 9789954391365

سيرة ذاتية

920.0072064 2016-1927
البركة، محمد (1971-....)

المفهوم : مباحث في  التاريخ وأدب التراجم [نص مطبوع] 
والمنهج والقضايا / تنسيق محمد البركة، أحمد إيشرخان.- تازة :
الكلية متعددة التخصصات، 2016 (فاس : مطبعة آنفو-برانت) .-

1 مج. (197 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2016MO3087.- ردمك 978-9954-38-217-2

البيوغرافيات

920.02 2016-1928
باكو، أحمد (1933-....)

والبر والسياسة  الفكر  في  بالذكر  جديرة  شخصيات 
باكو]، [أحمد   : [د.م.]  باكو.-  أحمد   / [نص مطبوع]  والصالح 
2016 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (175

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2015MO4314.- ردمك 978-9954-36-716-2

تراجم

920.71 2016-1929
 أبو حزم، محمد العربي

عبد السالم ياسين [نص مطبوع] : اإلمام المجدد : الجزء األول
[د.ن.]،  : [د.م.]  حزم.-  أبو  العربي  محمد   / (1928ـ1978) 
24 سم باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (511 ص.)  مج.   1  -.2016

إق 2016MO5090.- ردمك 978-9954-39-176-1
ياسين، عبد السالم (1928-2012) - - تراجم

921 2016-1930
راشق، جمال

ابن باجة [نص مطبوع] : سيرة وأعمال / جمال راشق؛ تقديم
: (مراكش   2016 آدم،  فضاء   : [د.م.]  بنبين.-  شوقي  أحمد 
المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (230-6 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO1478.- ردمك 9789954375655

ابن باجة - - سيرة

922.97 2016-1931
أعالم المغرب المعاصرين [نص مطبوع]. 1 / إعداد وتقديم
موالي عمر بن حماد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : طوب

بريس) .- 1 مج. (109 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO0667.- ردمك 9789954371909

أعالم - - المغرب

923.1 2016-1932
بن عبد المالك، محمد إدريس

الثالثي الذهبي [نص مطبوع] : عرفان للملوك الثالثة / محمد
إدريس بن عبد المالك.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (108

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO1452.- ردمك 9789954375600

محمد الخامس

923.1 2016-1933
بن عبد المالك، محمد إدريس

عبد بن  إدريس  / محمد  [نص مطبوع]  الرجل هو األسلوب 
: [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (138 ص.) : غالف المالك.- [د.م.] 

باأللوان؛ 25 سم مزيّن 
إق 2016MO0843.- ردمك 9789954373064

الملك - - المغرب

923.1 2016-1934
بن عبد المالك، محمد إدريس

الفرسان [نص مطبوع] : الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه
الله : الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان : الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم / محمد إدريس بن عبد المالك.- [د.م.] : [د.ن.]،

2016.- 1 مج. (108 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO4982.- ردمك 978-9954-39-103-7

خليفة بن زايد

923.1 2016-1935
بن عبد المالك، محمد إدريس

: [نص مطبوع]  المواطنين  والدين وحبيب  البالد  حامي 
المالك.- عبد  بن  إدريس  / محمد  السادس  الملك محمد  جاللة 
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (فاس : مطبعة فاس بريس) .- 1 مج.

(122 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO1187.- ردمك 978-9954-37-449-8

محمد السادس - - ملك المغرب

923.1 2016-1936
بن عبد المالك، محمد إدريس

نجم العصر محمد السادس نصره الله وأيده [نص مطبوع] /
محمد إدريس بن عبد المالك.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (فاس :
مطبعة فاس بريس) .- 1 مج. (102 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2016MO2593.- ردمك 978-9954-37-995-0

محمد السادس - - ملك المغرب
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923.1 2016-1937
فكري، فاطمة

أردوغان واسطنبول [نص مطبوع] : تاريخ وحضارة / فاطمة
[د.ن.]، 2016 (مطبعة سجلماسة).- 1 مج.  : [د.م.]  فكري.- 

باأللوان؛ 22 سم : غالف مزيّن  (126 ص.) 
إق 2015MO2803.- ردمك 978-9954-36-007-1

أردوغان - - تركيا

923.1 2016-1938
الحسن الثاني في مذكرات وشهادات أعضاء المقاومة
عبدالكريم وتنسيق  توثيق   / مطبوع]  [نص  التحرير  وجيش 
الفياللي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (157 ص.)؛ 22 سم

إق 2016MO2667.- ردمك 978-9954-38-030-7
الحسن الثاني - - ملك المغرب

923.2 2016-1939
اجماهري، مصطفى (1952-....)

مدينة من  مقاوم  مسار   : مطبوع]  [نص  األيوبي  الحسين 
Houcine El = الجديدة ومقاالت أخرى حول المقاومة بالمدينة
Ayoubi : parcours d'un résistant d'el jadida / المصطفى
الجديدة، دفاتر   : الرباط  الكثيري.-  تقديم مصطفى  اجماهري؛ 

(67, 21 ص.)؛ 22 سم 2016.- 1 مج. 
إق 2016MO3437.- ردمك 978-9954-9257-3-7

المغرب - - تراجم

923.2 2016-1940
بناني، عثمان

[نص الخطابي  الكريم  عبد  بن  لمحمد  األربع  الحاالت 
أبي رقراق، 2016.- 1 دار   : الرباط  بناني.-  / عثمان  مطبوع] 
مج.(114 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم.- (مسارات في

البحث؛ 4)
إق 2016MO1355.- ردمك 978-9954-1-9578-9

الخطابي، محمد بن عبد الكريم (1963-1882)

923.2 2016-1941
حيون، محمد طارق ((1974-….))

[نص الطريس  الخالق  عبد  للزعيم  السياسي  الفكر 
الخالق عبد  بن  محمد  تقديم  حيون؛  طارق  محمد   / مطبوع] 
الطريس.- تطوان : جمعية تطاون أسمير، 2016.- 1 مج. (218

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 30 سم
إق 2016MO3089.- ردمك 978-9954-38-218-9

الطريس, عبد الخالق - - سيرة ذاتية

923.2 2016-1942
فال، عليون

ماكي صال [نص مطبوع] : سيرة التحدي / عليون فال.- [د.م.] :
صحراء ميديا، 2016 (القنيطرة : أصكوم) .- 1 مج. (168 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO1504.- ردمك 9789954375792

ماكي صال - - تراجم

923.2 2016-1943
كيكر، عبد الله (1942-....)

من أعالم سوس في القرن العشرين [نص مطبوع] / عبد
الله كيكر.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : مطابع الرباط نت) .-

1 مج.(304 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO2521.- ردمك 978-9954-567-55-5

أعالم - - المغرب

923.2 2016-1944
[نص فنان  وإبداع  مفكر  وعي  الفيصل  خالد  األمير 
لويزا تقديم  بوتفليقة,إشراف؛  العزيز  عبد  تصدير  مطبوع]؛ 
بولبرس.- ط.2.- تمارة : منشورات الحلبي، 2016.- 1 مج. (421

ص.)؛ 27 سم
إق 2016MO1169.- ردمك 978-9954-646-14-4

األمير خالد الفيصل - - تراجم

923.2 2016-1945
الشيخ الجيه ابن الشيخ ماء العينين [نص مطبوع] : سيرة
عالم ومقاوم / تنسيق الدكتور ماء العينين النعمة علي.- تيزنيت :
جمعية الشيخ ماء العينين للتنمية والثقافة، 2016.- 1 مج. (102
ص.)؛ 24 سم.- (جمعية الشيخ ماء العينين للتنمية والثقافة؛ 20)

إق 2016MO4563.- ردمك 978-9954-38-873-0
المغرب - - تراجم

923.5 2016-1946
العسبي، لحسن

مسار  : مطبوع]  [نص  الشتوكي  الشابي  العربي  موالي 
حياة..مسار للمقاومة المغربية / لحسن العسبي.- الدار البيضاء :
واالبحاث، 2016.- 1 مج. للثقافة  الزرقطوني  مؤسسة محمد 

(197 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO2392.- ردمك 978-9954-9623-0-5

المقاومين - - تراجم

927 2016-1947
العروصي، أسماء (1978-....)

العروصي.- أسماء   / [نص مطبوع]  أيقونات مغربية خالدة 
مج.  1 هاوس، 2016.-  ـ  غوته  المدرسية  المجموعة   : [د.م.] 

(9124 ص.)؛ 28 سم
إق 2016MO0116.- ردمك 9789954369142

نساء مغربيات - - تراجم

928 2016-1948
إدريسي، خديجة

ورقة في مهب الريح [نص مطبوع] : سيرة حياة : فاس، 10
مارس 2002 / خديجة إدريسي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط
: طوب بريس) .- 1 مج. (161 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2017MO1834.- ردمك 9789954690598

سيرة حياة

928 2016-1949
العراقي، أحمد

التازي (ت. 1337ه/ أحمد  بن  العباس  األديب  العالمة 
1919م) [نص مطبوع] / أحمد العراقي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016
(أعالم (181 ص.)؛ 22 سم.-  مج.   1  -. انفو-برانت)   : (فاس 

(1 واألدب؛  الفكر  في  مغربية 
إق 2016MO3927.- ردمك 978-9954-38-537-1

األدباء المغاربة - - تراجم

928 2016-1950
بنجلون، العربي (1947-....)

العربي  / ذاتية  سيرة   : مطبوع]  [نص  أسفله  الموقع  أنا 
بنجلون.- ط. 3 مجردة ومزيدة.- الرباط : مجلة كتابات، 2016.- 1

مج. (195 ص.) : غالف مص.؛ 21 سم
إق 2016MO4095.- ردمك 9789954964200

األدباء المغاربة - - تراجم

928 2016-1951
بوعالم، الصديق بن محمد بن قاسم

دراسات وشهادات في أعمال الباحثة نجاة المريني [نص
مطبوع] / إعداد وتقديم الصديق بوعالم.- الرباط : دار أبي رقراق

للطباعة والنشر، 2016.- 1 مج. (251 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO0320.- ردمك 978-9954-37-002-5

شهادات - - نجاة المريني

928 2016-1952
طحطح، خالد
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: مطبوع]  [نص  المعاصرة  الفترة  مغاربة في  مؤرخون 
(النصف الثاني من القرن 19 والنصف األول من القرن 20 ) /
2016 أمل،  منشورات   : [د.م.]  بكور.-  محمد  طحطح،  خالد 

سم  24 ص.)؛   296) مج.   1  -. نت)  الرباط   : (الرباط 
إق 2017MO0020.- ردمك 9789954567784

مؤرخون مغاربة - - تراجم

928 2016-1953
فردوس، عبد اللطيف

مجالس المختار الماللي [نص مطبوع] : ذاكرته حياته مسرحه
/ جالسه عبد اللطيف فردوس؛ نظر في مجلسهما عبد اللطيف
اشهيبان.- مراكش : مؤسسة آفاق، 2016 (مراكش : المطبعة

والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (254 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO3744.- ردمك 9789954291627

المختار الماللي - - تراجم

928 2016-1954
كيكر، عبد الله (1942-....)

الشاعر والباحث محمد مستاوي حياته وتعدد مجاالت
اهتمامته [نص مطبوع] / عبد الله كيكر.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016

(مطابع الرباط نت).- 1 مج.375 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO4364.- ردمك 978-9954-38-749-8

تراجم - - الشعراء

928 2016-1955
مليجي، أيوب

سيرة المكان [نص مطبوع] / أيوب مليجي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2016 (مطبعة وراقة بالل).- 1 مج. (115 ص.)؛ 22 سم

إق 2016MO1941.- ردمك 978-9954-36-722-2
تراجم - - الشعراء

928.6 2016-1956
بورخيس صانع المتاهات [نص مطبوع] / ترجمة وتقديم محمد
آيت لعميم.- الدار البيضاء : المركز الثقافي العربي، 2016.- 1

مج. (254 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO3814.- ردمك 9789981720237

بورجيس، جورجي لويس - - شهادات وأعمال

929.1 2016-1957
أحوزي، أحمد بن أمحمد بن الطيب

إحوزين [نص مطبوع] / إعداد أحوزي أمحمد بن أحمد بن الطيب
الكشتيمي التملي السوسي.- [S.l.] : [s.n.]، 2016.- 1 مج. (45

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (سلسلة أعالم أملن؛ 1)
إق 2016MO3423.- ردمك 978-9954-667-09-5

أعالم أملن - - المغرب

929.1 2016-1958
بلمعمر، سي محمد

األصول والفروع آلل أبي بكر الصديق بالمغرب الكبير
[د.ن.]، 2016  : [د.م.]  بلمعمر.-  / سي محمد  [نص مطبوع] 
(مغرب إشهار).- 1 مج. (92 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2016MO2823.- ردمك 9789954380864
أبي بكر الصديق - - األصول والفروع - - المغرب

929.2 2016-1959
أشعاش، عمر

أسرة أشعاش التطوانية استرجاع ذاكرة [نص مطبوع] :
الوثائق المخزنية والدبلوماسية والعائلية / عمر أشعاش.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (تطوان : مطبعة الخليج العربي) .- 1 مج. (421

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO2324.- ردمك 978-9954-37-887-8

أسرة أشعاع - - تطوان - - المغرب

929.2 2016-1960
الحسني، عمر بن الحسن الكتاني

واألماني في اآلمال  وبلوغ  والتهاني  األفراح  مطالع 
ترجمة الشيخ عبد الحي الكتاني أو طلب اإلمداد من رب
العباد في ترجمة الشيخ أبي اإلسعاد [نص مطبوع] / تأليف
العالمة األديب الكاتب عمر بن الحسن الكتاني الحسني؛ تحقيق
خالد بن محمد المختار.- طنجة : دار الحديث الكتانية، 2016.- 1

مج. (682 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO2114.- ردمك 978-9954-623-78-7

علم األنساب

929.2 2016-1961
داود، محمد

عائالت تطوان [نص مطبوع] / محمد داود؛ مراجعة وتحقيق
وإضافات حسناء محمد داود. 1، (أ-ج).- تطوان : مؤسسة محمد
داود للتاريخ والثقافة جمعية تطاون أسمير، 2016.- 1 مج. (441

ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة تراث؛ 18)
إق 2016MO1368.- ردمك 978-9981-127-41-8

علم األنساب

929.364 2016-1962
المشهور، محمد

الساللة العمرانية السغروشنية اإلدريسية أحفاد سيدي
: [د.م.]  المشهور.-  محمد   / مطبوع]  [نص  يحيى  بن  علي 
[د.ن.]، 2016.- 1 مج. (308 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22

سم
إق 2016MO4919.- ردمك 978-9954-9654-0-5

الساللة العمرانية - - المغرب

929.44 2016-1963
الحسوسي، طارق

أسماء األوالد [نص مطبوع] / طارق الحسوسي.- الدار البيضاء :
إسراء للنشر والتوزيع، 2016.- 1 مج. (63 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO3415.- ردمك 978-9954-684-08-5

أسماء األوالد

929.44 2016-1964
الحسوسي، طارق

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

باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO3414.- ردمك 978-9954-684-07-8 

أسماء البنات

تاريخ العالم القديم 930

930.1 2016-1965
خرباش، عبد اللطيف

اللطيف عبد   / مطبوع]  [نص  اآلثار  علم  لدراسة  مدخل 
خرباش.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (مراكش : المطبعة والوراقة
الوطنية) .- 1 مج. (167 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2016MO3091.- ردمك 978-9954-38-220-2
علم اآلثار

939.72 2016-1966
أسمهر، المحفوظ

يوبا الثاني والبعد األمازيغي [نص مطبوع] : العالمة المنفتح
على الثقافة المتوسطية / أسمهري المحفوظ.- [الرباط] : مجلس
الجالية المغربية بالخارج، 2016.- 1 مج. (37 ص.) : غالف مص.؛

21 سم
إق 2016MO0292.- ردمك 978-9954-669-06-8

السياسة الثقافية
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التاريخ العام لقارة أوروبا 940

940.14 2016-1967
حبيدة، محمد

تاريخ أوربا [نص مطبوع] : من الفيودالية إلى األنوار / محمد
حبيدة.- ط.2.- الرباط : دار أبي رقراق، 2016.- 1 مج. (236

ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO1156.- ردمك 978-9954-1-9574-1

أوروبا - - تاريخ

940.21 2016-1968
الشيكر، محمد (1963-....)

محمد  / واإلبداالت  الحدث   : مطبوع]  [نص  الغربية  النهضة 
الشيكر.- الرباط : منشورات الزمن، 2016 (سال : مطبعة بني
ازناسن) .- 1 مج. (159 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.-

(سلسلة شرفات؛ 75)
إق 2016MO2756.- ردمك 978-9954-516-74-4

النهضة األوروبية

التاريخ العام لقارة آسيا، الشرق
األقصى

950

952 2016-1969
تشيان، سيما

مختارات من أرشيف المؤرخ [نص مطبوع] / سيما تشيان؛
الترجمة العربية شيه يانغ، محمود البوشي.- الدار البيضاء : المركز
مزيّن غالف   : ص.)   339) مج.   1  -.2016 العربي،  الثقافي 

سم  24 باأللوان؛ 
إق 2016MO5045.- ردمك 9789981720343

الصين - - تاريخ

956 2016-1970
هودكسن، مارشل ج. س. ((1968-1921))

اإلسالم في التاريخ العالمي [نص مطبوع] / مارشال ك. س.
لها عبد هودكسن؛ نصوص جمعها وترجمها من األمريكية وقدم 
السالم الشدادي.- الدار البيضاء : ملتقى الطرق، 2016.- 1 مج.

(210 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (المكتبة األجنبية)
إق 2016MO5448.- ردمك 978-9954-1-0593-1

تاريخ اإلسالم

956.07 2016-1971
أزريكم، عبد الرزاق

الغرب اإلسالمي [نص مطبوع] : من الفتح إلى القرن الخامس
[د.ن.]، 2016  : [د.م.]  ازريكم.-  عمر  الرزاق  عبد   / الهجري 
(مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (221 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO4117.- ردمك 978-9954-38-625-5

الغرب اإلسالمي - - تاريخ

956.07 2016-1972
القادري بوتشيش، إبراهيم (1955-....)

والصدام اإلندماج  بين  في صقلية  اإلسالمية  األقلية 
وصراع الهوية [نص مطبوع] : (484ـ591ه /1091 ـ1194م) :
مساهمة في دراسة تاريخ األقليات / إبراهيم القادري بوتشيش.-
مكناس : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2016.- 1 مج. (205
ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (سلسلة دراسات وأبحاث؛

(36
إق 2016MO0049.- ردمك 978-9981-933-51-4

األقلية اإلسالمية - - صقلية - - تاريخ

956.07 2016-1973

بوخبزة، أحمد
[نص السياسية  القضايا  من  األندلس  علماء  مواقف 
الدار بوخبزة.-  أحمد   / الطوائف  ملوك  خالل عصر   : مطبوع] 
البيضاء : مؤسسة اإلدريسي الفكرية لألبحاث والدراسات، 2016.-

1 مج. (463 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO2071.- ردمك 978-9954-9475-6-2

فقهاء األندلس - - السياسة

956.071 2016-1974
ميندوثا، دييغو أورطادو دي

/ La Guerra de Granada = [نص مطبوع] حرب غرناطة
: طنجة  القاضي.-  محمد  ترجمة  ميندوثا؛  دي  أورطادو  دييغو 
منشورات ليتوغراف، 2016.- 1 مج. (163 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2015MO3157.- ردمك 978-9954-503-40-9

غرناطة - - إسبانيا - - تاريخ - - تاريخ األندلس

956.071 2016-1975
ولد أن، محمد األمين

تاريخ النصارى في األندلس من سقوط الخالفة األموية
إلى نهاية المرابطين [نص مطبوع] : 422ه-539ه/1030م-
1141م / محمد األمين ولد أن.- الرباط : دار أبي رقراق، 2016.-

1 مج. (156 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO5305.- ردمك 978-9954-39-283-6

النصارى باألندلس - - تاريخ

956.072 2016-1976
البركة، محمد

مصادر تاريخ الغرب اإلسالمي [نص مطبوع] : محاولة في
التركيب والرصد / محمد البركة، سعيد بنحمادة.- [.د.م] : [.د.ن]،
(185 ص.)؛ 21 سم.- مج.   1  -. آنفوـبرانت)   : (فاس   2016

بيداغوجية؛ 1) (دفاتر 
إق 2016MO3705.- ردمك 978-9954-38-456-5

الغرب اإلسالمي - - تاريخ

956.072 2016-1977
القبلي، محمد

مراجعات حول المجتمع والثقافة بالمغرب الوسيط [نص
مطبوع] / محمد القبلي.- ط. 2 منقحة.- الدار البيضاء : مؤسسة
مسجد الحسن الثاني، 2016.- 1 مج. (151 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 23 سم
إق 2016MO0052.- ردمك 978-9954-589-29-8

المغرب الوسيط - - تاريخ

956.072 2016-1978
جالب، حسن (1948-....)

مراكش مباحث في التاريخ والحضارة [نص مطبوع] / حسن
المطبعة  : (مراكش  آفاق، 2016  مؤسسة   : مراكش  جالب.- 
والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (167 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم.- (مراكشيات)
إق 2016MO3149.- ردمك 9789954467572

الطب - - شمال إفريقيا - - مراكش - - تاريخ

956.072 2016-1979
متفكر، أحمد (1943-....)

الطب واألطباء بمراكش عبر العصور [نص مطبوع] / أحمد
المطبعة  : (مراكش  آفاق، 2016  : مؤسسة  متفكر.- مراكش 
والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (113 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم.- (مراكشيات)
إق 2016MO2982.- ردمك 9789954467541

الطب - - شمال إفريقيا - - تاريخ

956.0723 2016-1980
أمكاسو، عمر
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المشروع المرابطي في األندلس بين النجاح واإلخفاق
البيضاء : أفريقيا الشرق، [نص مطبوع] / عمر أمكاسو.- الدار 

2016.- 1 مج. (343 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم
إق 2015MO1775.- ردمك 978-9945-630-80-8

الحركة المرابطية - - تاريخ المغرب

956.0724 2016-1981
رابطة الدين، محمد

: جوانب من [نص مطبوع]  الموحدين  مراكش زمن حكم 
تقديم مصطفى الدين؛  رابطة  / محمد  واإلنسان  المجال  تاريخ 
الشابي.- مراكش : مؤسسة آفاق، 2016.- 2 مج. (301-274

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO2913.- ردمك 9789954618172

الموحدين - - مراكش

956.08 2016-1982
-1147)) علي  بن  أحمد  بن  القاسم  أبو  الزياني، 

((1833-1734)(1249
الوجيز من الترجامنة الكبرى [نص مطبوع] : التي جمعت
أبو القاسم بن أحمد الزياني؛ حققه أخبار المعمور برا وبحرا / 
وأعده للنشر محمد المنصور.- الرباط : كتابكم، 2016 (الرباط :

إدكل) .- 1 مج. (231 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم
إق 2016MO1158.- ردمك 9789954374351

الدولة العثمانية - - تاريخ

956.4 2016-1983
أحمد تنسيق   / مطبوع]  [نص  المغرب  تاريخ  في  النخب 
النجاح  : البيضاء  (الدار  الزمن، 2016   : [د.م.]  إيشرخان. 1.- 
الجديدة) .- 1 مج. (382 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.-

(شرفات؛ 82)
2016MO2776 إق

المغرب - - تاريخ - - النخب

956.94 2016-1984
أبراش، ابراهيم

اإلنقسام الفلسطيني وصناعة دويلة غزة [نص مطبوع] /
ابراهيم أبراش.- الرباط : منشورات الزمن، 2016.- 1 مج. (159

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة شرفات؛ 72)
2016MO1701 إق
اإلنقسام الفلسطيني

956.94 2016-1985
صادر سالمة، منصور

وقفات لألرض المقدسة [نص مطبوع] / منصور صادر سالمة؛
تقديم ناجح بكيرات.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : جسور

لإلنتاج والخدمات اإلعالمية) .- 1 مج. (191 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO1983.- ردمك 978-9954-37-744-4

القضية الفلسطينية

التاريخ العام لقارة إفريقيا 960

960 2016-1986
بنرمضان، العربي

إفريقيا من االستعمار إلى الوحدة [نص مطبوع] : دراسة
في السياق القاري والدولي / العربي بنرمضان.- [د.م.] : [د.ن.]،

2016.- 1 مج. (187 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO0886.- ردمك 9789954373231

إفريقيا - - االستعمار - - تاريخ

960 2016-1987
طير بوجمعة، أحمد

طير  / مطبوع]  [نص  القديم  المغرب  تاريخ  من  لمحات 
بوجمعة.- [د.م.] : طير بوجمعة، 2016 (الدار البيضاء : مطبعة
النجاح الجديدة) .- 1 مج. (63 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2016MO4290.- ردمك 978-9954-38-706-1

المغرب القديم - - تاريخ

961 2016-1988
ابراهيم، عبد الله (2005-1918)

جدلية الحرب والسالم في المغرب العربي [نص مطبوع] :
جدلية الحرب والسالم في المغرب العربي، حتى ال تدمر شعوبنا
بعضها بعضا / عبد الله ابراهيم.- ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016
(دار المناهل).- 1 مج. (39-75 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة كتب)

إق 2016MO1881.- ردمك 9789954625538
المغرب العربي - - تاريخ

تاريخ المغرب 961.4

961.4 2016-1989
أقصبي، منير

العمارة العسكرية بفاس عبر التاريخ [نص مطبوع] / منير
أقصبي.- الدار البيضاء : أفريقيا الشرق، 2016.- 1 مج. (230

ص.)؛ 23 سم
إق 2015MO1778.- ردمك 9789954630839

العمارة العسكرية - - تاريخ - - المغرب

961.4 2016-1990
أكرير، عبد العزيز (1961-....)

تاريخ المغرب القديم من الملك يوبا الثاني إلى مجيء
اإلسالم [نص مطبوع] / عبد العزيز أكرير.- الدار البيضاء : عبد
العزيز أكرير، 2016 (مطبعة النجاح الجديدة).- 1 مج. (342 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO0907.- ردمك 978-9954-37-333-0

اإلحتالل الروماني - - تاريخ المغرب

961.4 2016-1991
أمساعد، كمال

جهود فقهاء المغرب [نص مطبوع] : في الدعوة إلى النظام
القادر عبد  بن  محمد  الفقيه   : م   19 القرن  الجيش خالل  في 
الكردودي1268 ه / 1852 م أنموذجا / كمال أمساعد.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (مراكش : مطبعة ووراقة األندلس) .- 1 مج. (116

ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO0805.- ردمك 9789954372760

المغرب - - تاريخ - - النظام

961.4 2016-1992
أوالد الفاضل، العثماني

في األجنبي  والتدخل  بطنجة  السلطانية  النيابة  دار 
المغرب [نص مطبوع] : النائب محمد بن العربي الطريس نموذجا
/ العثماني أوالد الفاضل.- الرباط : منشورات الزمن، 2016.- 1

مج. (191 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة شرفات؛ 78)
إق 2016MO2779.- ردمك 978-9954-516-80-5

تاريخ المغرب

961.4 2016-1993
ابراهيم، عبد الله (2005-1918)

أوراق... من ساحة النضال [نص مطبوع] / عبد الله إبراهيم.-
المناهل).- 1 مج. (354 (دار  : [د.ن.]، 2016  [د.م.]  2 ط..- 

ص.)؛ 22 سم
إق 2016MO1728.- ردمك 978-9954-625-52-1

الدول العربية - - المغرب - - األحزاب السياسية
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961.4 2016-1994
ابراهيم، عبد الله (2005-1918)

صمود وسط اإلعصار [نص مطبوع] : محاولة لتفسير تاريخ
2016 [د.ن.]،   : [د.م.]  ابراهيم.-  الله  عبد   / الكبير  المغرب 
.- 1 مج. (127 ص.)؛ 24 سم المناهل)  (الرباط : مطبعة دار 

إق 2016MO1727.- ردمك 978-9954-625-51-4
تاريخ المغرب

961.4 2016-1995
ابراهيم، عبد الله (2005-1918)

نداء الحرية [نص مطبوع] : بين المغرب العميق والمغرب الجديد
/ عبد الله ابراهيم.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : دار المناهل)

.- 1 مج. (124 ص.)؛ 17 سم
إق 2016MO1725.- ردمك 978-9954-625-49-1

تاريخ المغرب

961.4 2016-1996
ابليهي، زايد

إتحادية أيت عطا [نص مطبوع] : من النشأة إلى معركة بوغافر
: مقاربة تحليلية لتاريخ إتحادية أيت عطا من خالل عالقته بالتاريخ
العام لبالدها المغرب / زايد ابليهي.- بني مالل : منشورات فالية،
2016 (طنجة : مطبعة سليكي أخوين) .- 1 مج. (126 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2015MO3740.- ردمك 978-9954-36-428

قبائل أيت عطا - - المغرب - - تاريخ

961.4 2016-1997
البوصيري، عبد الجليل (1937-....)

انتفاضة السلطان محمد بن يوسف و بناة حاللة [نص
مطبوع] / عبد الجليل البوصيري الفياللي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016

(القنيطرة : المطبعة السريعة) .- 1 مج. (275 ص.)؛ 22 سم
إق 2016MO1630.- ردمك 978-9954-37-636-2

تاريخ المغرب

961.4 2016-1998
التجاجتي، الحسن بن الحسين توفيق (1963-....)

قبيلة تجاجت عبر التاريخ [نص مطبوع] / الحسن بن الحسين
التجاجتي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (أكادير : قرطبة) .- 1 مج.

(237 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO2743.- ردمك 9789954380550

قبيلة تجاجت - - تاريخ - - المغرب

961.4 2016-1999
الحاجي، سعيد

القصر الكبير خالل مرحلة "الحماية"(1912-1956) [نص
لقدماء السامية  المندوبية   : الرباط  الحاجي.-  / سعيد  مطبوع] 
المقاومين وأعضاء جيش التحرير، 2016.- 1 مج. (372 ص.)؛ 24

سم
إق 2016MO2182.- ردمك 978-9954-522-96-7

القصر الكبير - - المغرب - - تاريخ

961.4 2016-2000
الدحاني، عبد اإلله

البعد البحري في الشخصية المغربية [نص مطبوع] : عبد
: مجلس الرباط  الدحاني.-  اإلله  / عبد  نموذجا  بن عائشة  الله 
الجالية المغربية بالخارج، 2016 (مطبعة التومي).- 1 مج. (45

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO0287.- ردمك 978-9954-669-01-3

العالقات الدبلوماسية

961.4 2016-2001
الزرزاي، يحيى

أيام المؤامرة [نص مطبوع] : أوراق منسية من تاريخ مدينة
جرادة : (إغالق المناجم 1998) / يحيى الزرزاي.- [د.م.] : [د.ن.]،

2016.- 1 مج. (160 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم

إق 2016MO1410.- ردمك 978-9954-37-538-9
المناجم - - مدينة جرادة - - المغرب

961.4 2016-2002
الزكاري، أسامة (1966-....)

أسامة  / تصنيفية  بيبليوغرافية  قراءات   : [نص مطبوع]  أصيال 
الزكاري.- أصيال : جمعية ابن خلدون للبحث التاريخي واإلجتماعي،

2016.- 1 مج. (575 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO2758.- ردمك 9789954380581

أصيال - - المغرب

961.4 2016-2003
الزكريتي، عبد الرحمان

مقاربة سوسيوـ  : مطبوع]  [نص  بالريف  المقاومة  ثقافة 
أنطربولوجية لألسرة القروية واستراتيجيات تدبير الحياة اليومية /
الملكي المعهد  منشورات   : الرباط  الزكريتي.-  الرحمان  عبد 
مزيّن : غالف  (407 ص.)  مج.   1 األمازيغية، 2016.-  للثقافة 

وأبحاث؛ 59) دراسات  (سلسلة  باأللوان؛ 24 سم.- 
إق 2016MO4640.- ردمك 9789954282281

المقاومة - - الريف - - المغرب

961.4 2016-2004
السبتي، عبد األحد

الماضي المتعدد [نص مطبوع] : قراءات ومحاورات تاريخية /
عبد األحد السبتي.- الدارالبيضاء : دار توبقال للنشر، 2016.- 1

مج. (181 ص.)؛ 24 سم
إق 2015MO3879.- ردمك 9789954659069

المغرب - - تاريخ - - الحماية - - اإلستعمار

961.4 2016-2005
السعيدي، عبد الرزاق

الصحراء والصراع الجيوسياسي بمغارب العصر الحديث
[نص مطبوع] : مقاربة تاريخية لجذور التحوالت اإلقليمية خالل ق
16 م / عبد الرزاق السعيدي؛ توضيب وتقديم ماجدة كريمي.-
التنمية المغربية  الصحراء  واألبحاث:  الدراسات  : مركز  [د.م.] 
الجهوية واالمتداد اإلفريقي، 2016 (مطبعة النخيل).- 1 مج. (235
رسائل (سلسلة  سم.-   21 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : ص.) 

(3 وأطروحات؛ 
إق 2014MO3892.- ردمك 9789954346068

المغرب - - تاريخ - - الصحراء - - العصر الحديث

961.4 2016-2006
الشرفي األندلسي اإلشبيلي القرشي، علي بن محمد

الطيب بن عبد الرحمان
ضياء النبراس في ماء واد فاس [نص مطبوع] / علي بن
اإلشبيلي األندلسي  الشرفي  الرحمان  عبد  بن  الطيب  محمد 
القرشي؛ دراسة وتحقيق محمد تلوزت بن عال.- [د.م.] : [د.ن.]،
2016 (فاس : مطبعة أميمة) .- 1 مج. (105 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO4081.- ردمك 9789954386057

فاس - - تاريخ - - المغرب

961.4 2016-2007
الصافي، محمد (1985-....)

واد نون خالل القرن 19 [نص مطبوع] : مساهمة في دراسة
/ محمد وثائق محلية  واإلجتماعي من خالل  اإلقتصادي  التاريخ 
: المندوبية السامية لقدماء، 2016 (دار أبي الرباط  الصافي.- 

باأللوان؛ 24 سم رقراق).- 1 مج. (484 ص.) : غالف مزيّن 
إق 2016MO2186.- ردمك 978-9954-675-00-7

واد نون - - تاريخ المغرب

961.4 2016-2008
الطاهري، أحمد (1958-....)
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/ الثقافي [نص مطبوع]  حاضرالمغرب واختالالت األمن 
أحمد الطاهري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (تطوان : الخليج العربي)

.- 1 مج. (243 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO4635.- ردمك 9789954389140

المغرب - - األمن الثقافي - - تاريخ

961.4 2016-2009
الطريبق، أحمد (1945-....)

من عدوة طنجة العاليا .. إلى بحر الصين [نص مطبوع] :
الطريبق أحمد.- / أحمد  كشفا عن محجوب واقتناصا لمرغوب 
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (155

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2015MO0857.- ردمك 9789954636497

طنجة - - المغرب

961.4 2016-2010
العربي، عيسى (1953-....)

الرواية الكاملة لثورة أسد تادلة [نص مطبوع] : الشهيد أحمد
الحنصالي ضد االحتالل الفرنسي / عيسى العربي.- ط. 2.- الرباط
التحرير، المقاومين وأعضاء جيش  لقدماء  السامية  المندوبية   :

باأللوان؛ 24 سم : غالف مزيّن  2016.- 1 مج. (247 ص.) 
إق 2016MO2181.- ردمك 9789954522950

المقاومة المسلحة - - المغرب

961.4 2016-2011
العروصي، محمد

قضايا من تاريخ تادال واألطلس األوسط [نص مطبوع] /
محمد العروصي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (183 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2016MO3608.- ردمك 978-9954-38-422-0

تادال - - تاريخ المغرب

961.4 2016-2012
العفاقي، رشيد

أوراق من تاريخ طنجة [نص مطبوع]. الجزء الثاني / رشيد
العفاقي.- طنجة : سليكي أخوين، 2016.- 1 مج. (186 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2016MO3340.- ردمك 9789954661901

تاريخ - - طنجة

961.4 2016-2013
العفاقي، رشيد

تاريخ مدرسة ابن يوسف بمراكش [نص مطبوع] / رشيد
العفاقي، سمير أيت أومغار.- ط.2.- مراكش : مؤسسة آفاق،
باأللوان؛ 21 سم.- : غالف مزيّن  2016.- 1 مج. (176 ص.) 

(مراكشيات)
إق 2016MO2983.- ردمك 9789954467558

المغرب - - مدرسة ابن يوسف - - تاريخ

961.4 2016-2014
العلوي، الزهيد

من سجلماسة إلى قصر السوق [نص مطبوع] : اإلستعمار
الزهيد  / بتافياللت  واالجتماعية  السياسية  التحوالت  ودوره في 
الواحية المجاالت  وتنمية  دراسة  مركز   : الرشيدية  العلوي.- 

سم  24 ص.)؛   137) مج.   1  -.2016 والصحراوية، 
إق 2016MO1273.- ردمك 978-9954-37-490-0

سجلماسة (المغرب) - - تاريخ

961.4 2016-2015
العلوي، موالي التقي

التقي العلوي؛ راجعه أصول المغاربة [نص مطبوع] / موالي 
وأخرجه عالل ركوك وحفيظة الهاني.- الرباط : منشورات المعهد
الجامعي للبحث العلمي، 2016.- 1 مج. (326 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO4311.- ردمك 9789954538289

المغرب - - تاريخ

961.4 2016-2016
الكانوني، محمد بن أحمد العبيدي (1938-1893)

آسفي وما إليه قديما وحديثا [نص مطبوع] / محمد بن أحمد
العبدي الكانوني؛ دراسة عالل ركوك، محمد بالوز.- [د.م.] : جمعية
البحث والتوثيق والنشر، 2016 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1

مج (206 ص)
إق 2016MO2741.- ردمك 9789954380543

تاريخ

961.4 2016-2017
الكانوني، محمد بن أحمد العبيدي (1938-1893)

الجواهر الصفية في تاريخ الديار اآلسفية [نص مطبوع] :
الجزء الثاني من تاريخ آسفي وما إليه / محمد بن أحمد الكانوني
: [آسفي]  بالوز.-  ركوك، محمد  وتحقيق عالل  دراسة  العبدي؛ 
منشورات جمعية البحث والتوثيق والنشر، 2016 (الرباط : مطابع
الرباط نت) .- 1 مج. (286 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2016MO0435.- ردمك 978-9954-567-33-3
تاريخ آسفي - - المغرب

961.4 2016-2018
المجلس العلمي المحلي إلقليم الدريوش

الحركة العلمية بالريف أصولها وامتدادها [نص مطبوع] /
المجلس العلمي المحلي إلقليم الدريوش.- الدريوش : المجلس
العلمي المحلي إلقليم الدريوش، 2016 (الناظور : شركة الواحة

للطباعة) .- 1 مج. (304 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم
إق 2016MO0721.- ردمك 978-9954-37-227-2

الحركة العلمية

961.4 2016-2019
المرون، مصطفى

الريف الكيماوية ضد منطقة  للحرب  السري  التاريخ   
المرون.- مصطفى   / مطبوع]  [نص   1927-1921 وجبالة، 
[د.م.] : [مصطفى المرون]، 2016.- 1 مج. (182 ص.)؛ 24 سم

إق 2015MO3228.- ردمك 978-9954-36-210-5
المقاومة المسلحة

961.4 2016-2020
المساوي، فريد

والضغوط  19 القرن  بالريف خالل  البحرية  القرصنة 
االستعمارية على المغرب [نص مطبوع] / فريد المساوي.-
وأعضاء جيش المقاومين  لقدماء  السامية  المندوبية   : الرباط 
التحرير، 2016.- 1 مج. (155 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2016MO2183.- ردمك 978-9954-522-97-4

االستعمار - - المغرب

961.4 2016-2021
المكاوي، أحمد

رضا، رشيد  للشيخ  المنار  مجلة  في  المغرب  قضايا 
1898-1935 [نص مطبوع] / أحمد المكاوي.- الدار البيضاء :
منشورات أمل، 2016 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج.

(183 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2016MO2818.- ردمك 9789954380819

تاريخ المغرب - - الفترة اإلستعمارية

961.4 2016-2022
وأعضاء جيش المقاومين  لقدماء  السامية  المندوبية 

التحرير
للمقاومة التاريخية  الذاكرة  ات  فضاء  شبكة  دليل 
والتحرير [نص مطبوع] / المندوبية السامية لقدماء المقاومين
وأعضاء جيش التحرير.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : دار أبي

رقراق) .- 1 مج. (337 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO3132.- ردمك 978-9954-675-09-0
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المغرب

961.4 2016-2023
الناصري، محمد المهدي بن العباس (( 1275ه -1859م /

1347ه - 1929م))
نعت الغطريس، الفسيس، هيان بن بيان، المنتمي إلى
الناصري؛ العباس  بن  المهدي  / محمد  السوس [نص مطبوع] 
األمان، 2016 دار   : الرباط  الدين.-  ناصر  تقديم وتحقيق خالد 

(األمنية).- 1 مج. (462 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO1671.- ردمك 9789954638613

المقاومة المسلحة

961.4 2016-2024
الهبطي، محمد ياسين

مساهمة في دراسة تاريخ المقاومة المغربية لالستعمار
/ نمودجا  مدينة شفشاون  مقاومة   : [نص مطبوع]  االسباني 
محمد ياسين الهبطي.- ط. 2.- الرباط : المندوبية السامية لقدماء
المقاومين وأعضاء جيش التحرير، 2016 (دار أبي رقراق).- 1

مج.(339 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO2180.- ردمك 978-9954-522-94-3

المقاومة المغربية - - اإلستعمار اإلسباني - - تاريخ

961.4 2016-2025
اليعقوبي، محمد شوقي (1940-....)

الزاوية اليعقوبية ب رشيدة ونواحيها من خالل وثائق
تاريخية [نص مطبوع] : منطقة المغرب الشرقي. الجزء الثاني /
محمد شوقي اليعقوبي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (205

ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO0722.- ردمك 978-9954-9306-4-9

المغرب - - تاريخ

961.4 2016-2026
باهي، محمد

رسالة باريس [نص مطبوع] : يموت الحالم وال يموت الحلم. 2
: [د.ن.]، 2016 بودرقة.- [د.م.]  امبارك  باهي؛ إعداد  / محمد 
(الدار البيضاء : دار النشر المغربية) .- 1 مج. (402 ص.)؛ 24 سم

إق 2016MO2053.- ردمك 978-9954-37-778-9
تاريخ المغرب

961.4 2016-2027
برينو، لوي

البحر في التقاليد والحرف المحلية بالرباط وسال [نص
المكتبة  : الرباط  أميلي.-  ترجمة حسن  برينو؛  لوي   / مطبوع] 
الوطنية للمملكة المغربية، 2016.- 1 مج. (384 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة ترجمات)
إق 2016MO0598.- ردمك 9789954517338

تاريخ المغرب

961.4 2016-2028
بلبكري، عبد العزيز

من وثائق المقاومة المسلحة المغربية: رحلة الحث على
الجهاد [نص مطبوع] / عبد العزيز بلبكري.- الرباط : المندوبية
السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، 2016.- 1 مج.

(113 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO3593.- ردمك 978-9954-675-10-6

تاريخ المقاومة

961.4 2016-2029
بلحسن، فؤاد

/ فؤاد تداعيات  ـ  ـ قضايا  أحداث   : الخميسات [نص مطبوع] 
بلحسن.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : طوب بريس) .- 1 مج.

(231 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO2686.- ردمك 9789954594858

الخميسات - - المغرب - - تاريخ

961.4 2016-2030
بلفور، سيباستيان

العناق المميت [نص مطبوع] : من حرب الريف إلى الحرب
األهلية اإلسبانية / سيباستيان بلفور؛ ترجمة وتقديم عبد المجيد
عزوزي.- [د.م.] : منشورات تيفراز، 2016.- 1 مج. (720 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم.- (منشورات تيفراز؛ 13)
إق 2016MO1481.- ردمك 9789954934425

تاريخ - - المغرب

961.4 2016-2031
بن أحمد بن األمين الريسوني، علي

الوثيقة األولى للمطالبة باستقالل المغرب [نص مطبوع] :
رسالة زعيم المقاومة الجبلية الشريف موالي أحمد الريسوني إلى
الرئيس األمريكي ويلسون : الزاوية الريسونية بتازروت الجمعة
بن أحمد  بن  / علي  29 شعبان 1337 موافق 30 ماي 1919 
األمين الريسوني.- ط. 2.- شفشاون : مؤسسة ال البيت للشريف

موالي أحمد الريسوني، 2016.- 1 مج. (119 ص.)؛ 26 سم
إق 2016MO0056.- ردمك 978-9954-36-887-9

وثيقة المطالبة باالستقالل

961.4 2016-2032
بن عبد المالك، محمد إدريس

عبد بن  إدريس  محمد   / مطبوع]  [نص  المغربية  الصحراء 
المالك.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (مطبعة فاس بريس).- 1 مج.

(98 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 25 سم
إق 2016MO2370.- ردمك 9789954379059

الصحراء - - المغرب - - تاريخ

961.4 2016-2033
بن عبد المالك، محمد إدريس

عبد بن  إدريس  محمد   / مطبوع]  [نص  الملك  الوطن  الله 
المالك.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (فاس : مطبعة فاس بريس) .- 1

مج. (106 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO1423.- ردمك 978-9954-37-544-0

الملكية - - المغرب

961.4 2016-2034
بنكرعي، حليمة

[نص السعديين  عهد  في  المغرب  مال  بيت  مداخيل 
مطبوع] : 1548-1661 م. / حليمة بنكرعي.- ط . 2.- الرباط :

مكتبة دار السالم، 2016.- 1 مج. (228 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO0560.- ردمك 978-9954-22-240-9

النشاط اإلقتصادي - - العهد السعدي - - المغرب

961.4 2016-2035
بنونة، أبو بكر

ملف الصحراء [نص مطبوع] / أبو بكر بنونة.- [د.م.] : [د.ن.]،
2016 (مطبعة الخوارزمي).- 1 مج. (109, 14 ص.)؛ 30 سم

إق 2016MO1186.- ردمك 978-9954-37-448-1
تاريخ المغرب

961.4 2016-2036
بورببير

تودغى [نص مطبوع] : تقرير تمهيدي مؤقت حول أودية تودغى
وإميضر وشرق جبل صاغرو للمالزم بوربير من مصلحة الشؤون
Todgha : Notice provisoire sur les = بالمغرب األهلية 
vallées du Todgha, de l'Imider et du Saghro oriental
بالمغرب؛ ترجمة بوربير من مصلحة الشؤون األهلية  المالزم   /
وتقديم امحمد احدى.- أكادير : جامعة ابن زهر، 2016.- 1 مج.

(86، 83 ص.) : مص.، خرائط، غالف مص.؛ 21 سم
إق 2016MO0100.- ردمك 978-9954-36-907-4

التاريخ اإلجتماعي - - تودغة

961.4 2016-2037
بوزيان بنعلي، محمد
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من رموز الحركة الوطنية بفجيج [نص مطبوع] : مشراوي
بنعلي.- بوزيان  / محمد  غاندي فجيج  الفجيجي  بن عدو  الشيخ 
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (وجدة : مطبعة الجسور) .- 1 مج. (319

ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة تراث فجيج؛ 15)
إق 2016MO4075.- ردمك 9789954386019

الحركة الوطنية - - فجيج - - المغرب - - تاريخ

961.4 2016-2038
بوعمالت، منعم

إستراتيجية الحماية الفرنسية في تدبير الشؤون األهلية
[نص مطبوع] : دراسة لمنطقة تاهلة مغراوة 1912-1945 / منعم
بوعمالت.- الرباط : المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء

جيش التحرير، 2016.- 1 مج. (465 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO2192.- ردمك 978-9954-675-06-9

الحماية الفرنسية

961.4 2016-2039
بويقران، خالد

العمل بين   : المفوضون السامون اإلسبان [نص مطبوع] 
الخليفي، بالمغرب  االستعمارية  والمهام  بالمتروبول  العسكري 
1912 م-1956 م / خالد بويقران.- الرباط : مطبعة الرباط نت،

2016.- 1 مج. (95 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO3150.- ردمك 978-9954-38-252-3

الفترة اإلستعمارية - - إسبانيا

961.4 2016-2040
جمالي، محمد (1951-....)

بنو هالل وورديغة / محمد  : بنو هالل ورديغة [نص مطبوع] 
جمالي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. : غالف مزيّن باأللوان؛

20 سم
إق 2016MO5120.- ردمك 9789954391921

بنو هالل - - ورديغة - - المغرب - - تاريخ

961.4 2016-2041
جواد، ياسين

المسلحة والمقاومة  السراير  قبائل صنهاجة  اتحادية 
بالريف 1927-1909 [نص مطبوع] / ياسين جواد.- الرباط :
التحرير، جيش  وأعضاء  المقاومين  لقدماء  السامية  المندوبية 

24 سم (209 ص.)؛  مج.   1  -.2016
إق 2016MO2184.- ردمك 978-9954-522-98-1

تاريخ المقاومة

961.4 2016-2042
جوستنيار، ليوبولد

شذرات من تاريخ سوس األدبي والسياسي خالل القرن
كولونيل  / الشباب  نفحات  يليه  [نص مطبوع].  التاسع عشر 
السالم عبد  الطالب،  وتقديم حسن  ترجمة  جوستينار؛  ليوبولد 
أبي دار   : الرباط  الصالحي.-  محمد  وتحقيق  دراسة  أقلمون؛ 

سم  24 (287 ص.)؛  مج.   1  -.2016 رقراق، 
إق 2016MO0124.- ردمك 978-9954-36-920-3

التاريخ السياسي - - سوس

961.4 2016-2043
حقي، محمد (1967-....)

الحركة أسلوب للحكم في المغرب واألندلس في العصر
الوسيط [نص مطبوع] : سلطة الرموز / محمد حقي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (مطبعة عين أسردون).- 1 مج. (117 ص.)؛ 24

سم
إق 2016MO1628.- ردمك 978-9954-0-7551-7

الملوك

961.4 2016-2044
حمودة، زينب (1981-....)

طنجة في معترك االستقالل 1945- م1956 [نص مطبوع]
/ زينب حمودة.- الرباط : المندوبية السامية لقدماء المقاومين و

أعضاء جيش التحرير، 2016.- 1 مج. (269 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO2187.- ردمك 978-9954-675-01-4

تاريخ المغرب

961.4 2016-2045
خليفة، إدريس (1941-....)

التاريخ المغربي لمدينة سبتة [نص مطبوع]. الجزء الثاني /
ادريس خليفة.- [د.م.] : ادريس خليفة، 2016 (الرباط : مطبعة

الكرامة) .- 1 مج. (267 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO4851.- ردمك 978-9954-39-056-6

سبتة - - تاريخ المغرب

961.4 2016-2046
داود، محمد (1984-1901)

تطوان (في خطط تاريخ  لكتاب  ذيل   : التكملة [نص مطبوع] 
المدينة وسكانها وحياتها االجتماعية) / محمد داود؛ مراجعة حسناء
داود.- تطوان : منشورات جمعية تطاون أسمير، 2016.- 1 مج.

(545 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO3101.- ردمك 978-9981-127-43-2

تاريخ - - المغرب

961.4 2016-2047
دي كوالصو- ماكنمارا، البارون

الملوك المغاربة [نص مطبوع] / البارون دي كوالصو- ماكنمارا؛
: (الرباط  [د.ن.]، 2016   : [د.م.]  المنصوري.-  عثمان  ترجمة 

.- 1 مج. (120 ص.)؛ 21 سم نت)  الرباط  مطابع 
إق 2016MO0621.- ردمك 978-9954-567-38-8

الملوك المغاربة - - تاريخ

961.4 2016-2048
زيادي، أحمد (1945-....)

إنتفاضة الشاوية وأحداث الدارالبيضاء سنة 1907 [نص
مطبوع] / أحمد زيادي.- [د.م.] : منشورات أمل، 2016.- 1 مج.

(190 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO3045.- ردمك 978-9954-38-197-7

تاريخ المغرب

961.4 2016-2049
سبيلمان، جورج

دوائر وقبائل وادي درعة العليا [نص مطبوع] : مذكرة مؤقتة
/ بوربير  لليوتنان  الشرقية  وإميضر وصاغرو  تودغة  أودية  حول 
S.l.] :] -.جورج سبيلمان؛ ترجمة محمد أغزاف و ابراهيم بووماي
2016.- 1 ،[.s.n] مج. (234 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2016MO2132.- ردمك 978-9954-8990-7-6

درعة - - الزوايا

961.4 2016-2050
طليح، عبد العزيز

إبقوين نبش في الذاكرة [نص مطبوع] : دراسة إثنوغرافية /
: مطبعة (الرباط  [د.ن.]، 2016   : [د.م.]  العزيز طليح.-  عبد 
المعارف الجديدة) .- 1 مج. (239 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2016MO2463.- ردمك 9789954379455

قبيلة إبقوين - - تاريخ المغرب - - المغرب

961.4 2016-2051
عربوش، المصطفى بن خليفة (1949-....)

تاريخ منطقة تادال / زيان [نص مطبوع] : تاريخ وأدب وفكر،
: [د.م.]  عربوش.-  خليفة  بن  المصطفى   / وتصوف  تراث 
المصطفى بن خليفة عربوش، 2016.- 1 مج. (231 ص.)؛ 24

سم
إق 2016MO1220.- ردمك 978995437474

الببليوغرافيا الوطنية المغربية 2016

141



190

تادال - - زيان - - تاريخ

961.4 2016-2052
عشاق، مولود

مولود  / [نص مطبوع]  المصادر  المغرب وإشكالية  تاريخ 
عشاق؛ تقديم بوجمعة رويان.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط :

مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (96 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO2614.- ردمك 978-9954-567-57-9

التاريخ الثقافي

961.4 2016-2053
عال، سليمان (1960-....)

رحلة في ذاكرة مدينة إمزورن [نص مطبوع] / سليمان عال.-
[د.م.] : منشورات جمعية الريف للذاكرة والتراث، 2016.- 1 مج.

(197 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO2952.- ردمك 9789954381489

تاريخ - - مدينة إمزورن - - المغرب

961.4 2016-2054
علبوش، سعيد

قبائل أحواز مكناس على عهد الحماية: (1956-1912)
[نص مطبوع] : نموذج قبيلة كروان / سعيد علبوش.- الرباط :
التحرير، جيش  وأعضاء  المقاومين  لقدماء  السامية  المندوبية 

24 سم (376 ص.)؛  مج.   1  -.2016
إق 2016MO2188.- ردمك 978-9954-675-02-1

تاريخ المغرب

961.4 2016-2055
غوثالبيس بوسطو، غييرمو

دراسات حول المغرب في العصر الوسيط [نص مطبوع] =
Estudios sobre Marruecos en la Edad Media / غييرمو
القاضي.- الجبروني ومحمد  إدريس  ترجمة  غوثالبيس بوسطو؛ 
: غالف مزيّن ليتوغراف، 2016.- 1 مج. (434 ص.)   : طنجة 

باأللوان؛ 21 سم
إق 2014MO2395.- ردمك 9789954503324

المغرب - - دراسات

961.4 2016-2056
فخار، خالد (1975-....)

[نص األول  الحسن  السلطان  عند  الجبائية  السياسة 
مكتبة  : فخار.- سطات  خالد   / (1873م-1894م)   : مطبوع] 
الرشاد، 2016 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (390 ص.) :
للعلوم المغربية  (السلسلة  سم.-   24 باأللوان؛  مزيّن  غالف 

(11 الضريبية؛  والتقنيات 
إق 2016MO0145.- ردمك 978-9954-632-25-3

السياسة الجبائية - - المغرب - - تاريخ

961.4 2016-2057
فقيه، محمد

نافذة على القبائل المغربية [نص مطبوع] / محمد فقيه.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (مطبعة وراقة بالل).- 1 مج. (294 ص.)؛

22 سم
إق 2016MO3894.- ردمك 978-9954-38-524-1

القبائل المغربية - - تاريخ

961.4 2016-2058
قاسمي، أحمد محمد

الخصوصية  : التاريخ الجهوي لمنطقة تادال [نص مطبوع] 
المحلية والتحوالت الكبرى / أحمد محمد قاسمي.- [د.م.]؛ [د.ن.]،

2016.- 1 مج. (981 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO2798.- ردمك 978-9954-38-070-3

تادال - - تاريخ - - المغرب

961.4 2016-2059
كيكر، عبد الله (1942-....)

إغالق ميناء أكادير من طرف السلطان محمد بن عبد
الله وتداعياته على سوس [نص مطبوع] / عبد الله كيكر.-
مزيّن غالف   : ص.)   167) مج.   1  -.2016 [د.ن.]،   : [د.م.] 

سم  24 باأللوان؛ 
إق 2016MO5184.- ردمك 9789954392249

تاريخ - - المغرب

961.4 2016-2060
لحسايني، عبد الله

أبركان [نص مطبوع] : تحت االستيطان / عبد الله لحسايني.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (وجدة : مطبعة الجسور) .- 1 مج. (96

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (ياث يزنسان؛ 2)
إق 2016MO2352.- ردمك 9789954943229

المغرب - - تاريخ - - بنويزنسان

961.4 2016-2061
لعيوني، أحمد

قبائل أمزاب بالشاوية [نص مطبوع] : تاريخ وثقافة : 1830-
(الدار لعيوني، 2016  أحمد   : [د.م.]  لعيوني.-  أحمد   /  1910
البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (199 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO0802.- ردمك 978-9954-37-273-9

قبائل أمزاب - - المغرب - - تاريخ

961.4 2016-2062
ليون كيوم، أوغسطين

البربر المغاربة وتهدئة األطلس المركزي [نص مطبوع] /
أوغسطين ليون كيوم؛ ترجمة وتقديم محمد العروصي.- [د.م.] :

[د.ن.]، 2016.- 1 مج. (492 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO3559.- ردمك 9789954383940

البربر - - المغرب - - تاريخ

961.4 2016-2063
مليح، هشام (1979-....)

المخزن والجباية في مغرب ما قبل الحماية [نص مطبوع]
الرشاد، مكتبة   : بياض.- سطات  الطيب  تقديم  مليح؛  / هشام 
2016 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (270 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO0111.- ردمك 978-9954-632-24-6

السياسة الجبائية - - المغرب - - تاريخ

961.4 2016-2064
وحدني، رشيد

المستور في تاريخ ميسور [نص مطبوع] / رشيد وحدني.-
القلم، 2016.- 1 مج. (216 ص.) : غالف مزيّن : دار  الرباط 

باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO3069.- ردمك 978-9954-38-207-3

تاريخ ميسور - - المغرب

961.4 2016-2065
مقاربة تاريخية ألزمة أكادير 1911 [نص مطبوع] : قرن من
الزمن بعد حصار البارجة األلمانية "بانثير" لخليج أكادير 1911 ـ
Approche  historiographique  de  la  crise  =  2011
d'Agadir de 1911 / تنسيق يوسف أكمير.- أكادير : كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية ـ جامعة ابن زهر، 2016 (أكادير : طباعة ونشر

سوس) .- 1 مج. (108-103 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO0143.- ردمك 9789954508312

أكادير - - المغرب - - تاريخ

961.4 2016-2066
الصافي.- محمد  تنسيق   / مطبوع]  [نص  بيروك  أهل  أسرة 
والفن للثقافة  النخيل  جمعية  للتوثيق  النخيل  مركز   : كلميم 
والتربية، 2016 (الرباط : طوب بريس) .- 1 مج. (276 ص.) :
غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة أعالم ورجاالت واد نون)

إق 2016MO0313.- ردمك 9789954370001
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أهل بيروك - - المغرب - - تاريخ

961.4 2016-2067
مدينة الرباط التاريخ والذاكرة [نص مطبوع] / تنسيق عالل
ركوك, حفيظة الهاني, رشيد يشوتي.- الرباط : منشورات المعهد
الجامعي للبحث العلمي، 2016 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1

مج. (304 ص.)؛ 24 سم
إق 2015MO4552.- ردمك 978-9954-538-24-1

تاريخ المغرب

961.4 2016-2068
من تاريخ سوس نهاية القرن التاسع عشر إلى منتصف
ثالثة قضاة مذكرات  : خالل  [نص مطبوع]  العشرين  القرن 
البوشناوي الطيب  الباعمراني,  الهرواشي  محمد  السادة 
أفا.- عمر  إعداد   / الروداني  الرسموكي  موسى  الباعمراني, 
الجنوب، 2016 لمبدعي  اآلداب  منتدى  منشورات   : تارودانت 
(الرباط : دار السالم) .- 1 مج. (212 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم.- (منشورات منتدى اآلداب لمبدعي الجنوب؛ 28)
إق 2016MO3183.- ردمك 978-9954-38-265-3

تاريخ سوس - - المغرب

961.4 2016-2069
شمال المغرب من خالل مصادر برتغالية [نص مطبوع] :
1415-1490 / ترجمة وتقديم أحمد بوشرب.- الدار البيضاء : دار
الكتاب).- 1 مج. (408 ص.) : الثقافة، 2016 (مطبعة صناعة 

باأللوان؛ 24 سم غالف مزيّن 
إق 2016MO5028.- ردمك 978-9954-613-42-9

شمال المغرب - - تاريخ

961.4 2016-2070
/ المغرب القديم قضايا تاريخية ومنهجية [نص مطبوع] 
تنسيق محمد مصطفى بودربيلة, عبد السالم التايب.- أكادير : كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2016 (طباعة ونشر سوس).- 1 مج.

(126 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2016MO4558.- ردمك 978-9954-508-48-0

المغرب القديم - - تاريخ

961.4 2016-2071
الخليفة السلطاني في شمال المغرب وصحرائه [نص
El principe Muley El Hasan Ben El Mehdi = [مطبوع
Jalifa del Sultan en el Norte de Marruecos y en el
الندوة أعمال   : المهدي  بن  الحسن  موالي  األمير   :  Sahara
الدولية، تطوان، 9-11 أكتوبر 2014 / تنسيق جعفر ابن الحاج
السلمي.- تطوان : جمعية تطاون أسمير مؤسسة الشهيد امحمد
أحمد بن عبود، 2016 (الخليج العربي).- 1 مج. (221-221 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO3221.- ردمك 978-9954-127-45-6

المغرب - - تاريخ

961.4 2016-2072
مكانة الشهيد المهدي بن بركة في التاريخ المعاصر [نص
Place  du  martyr  Mehdi  Benbarka  dans  = مطبوع] 
l'histoire contemporaine / ندوة بمبادرة رفيقه عبد الرحمان
اليوسفي.- الدار البيضاء : دار النشر المغربية، 2016.- 1 مج.

(135-24 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO0653.- ردمك 978-9981-24-085-8

961.4 2016-2073
الخامس الملتقى  المومنين في  ألمير  الدعاء  موسم 
: [د.م.]  البعدي.-  الكتاب   : لمجمع الصالحين [نص مطبوع] 

الريسونية، 2016.- 1 مج. (59 ص.) الزاوية  جمعية 
إق 2016MO2581.- ردمك 978-9954-37-984-4

الزاوية الريسونية

961.4 2016-2074

األمازيغية والتدبير الترابي بالمغرب [نص مطبوع].- الرباط
: الفدرالية الوطنية للجمعيات األمازيغية، 2016.- 1 مج. (21-49

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO1408.- ردمك 978-9954-9582-4-7

األمازيغية

961.4 2016-2075
المسيرة الخضراء والوحدة [نص مطبوع] : بمناسبة الذكرى
األربعين لمسيرة فتح الخضراء المظفرة : أعمال الندوة العلمية
لطرفاية.- المحلي  العلمي  المجلس  نظمها   / الرابعة  الوطنية 
طرفاية : منشورات المجلس العلمي المحلي لطرفاية، 2016.- 1

مج. (102 ص.)؛ 29 سم
إق 2016MO4369.- ردمك 978-9954-38-752-8

المسيرة الخضراء

961.401 2016-2076
أبكير، مصطفى

القرن خالل  المغرب  في  األجنبي  القنصلي  التمثيل 
التاسع عشر [نص مطبوع] / مصطفى أبكير.- الرباط : المندوبية
السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، 2016 (دار أبي

رقراق).- 1 مج. (181 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO2191.- ردمك 978-9954-675-05-2

التمثيل القنصلي - - تاريخ المغرب

961.401 2016-2077
أحدو، محمد

توجهات السياسة الحضرية الكولونيالية بالمغرب [نص
مطبوع] / محمد أحدو.- الرباط : منشورات الزمن، 2016 (مطبعة
باأللوان؛ 21 : غالف مزيّن  ازناسن).- 1 مج. (143 ص.)  بني 

سم.- (سلسلة شرفات؛ 80)
إق 2016MO2780.- ردمك 978-9954-516-81-2

التهيئة الحضرية - - تاريخ المغرب

961.401 2016-2078
أودينو، بول

محور السياستين [نص مطبوع] : محطات من تاريخ المغرب
وفرنسا في بداية القرن العشرين (1909-1918م) / بول أودينو؛
تعريب محمد بن الشيخ؛ أعده للنشر وقدم له لطيفة الكندوز.-
الرباط : دار أبي رقراق، 2016.- 1 مج. (162 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم.- (منتخبات من التراث المغربي؛ 11)
إق 2016MO1359.- ردمك 978-9954-1-9582-6

الحماية الفرنسية - - المغرب - - تاريخ

961.401 2016-2079
الطاهري، عبد العزيز (1974-....)

الفترة خالل  المغرب   : مطبوع]  [نص  والتاريخ  الذاكرة 
اإلستعمارية (1912-1956) / عبد العزيز الطاهري؛ تقديم جامع
: دار أبي رقراق، 2016.- 1 مج. (408 ص.) : الرباط  بيضا.- 

باأللوان؛ 24 سم غالف مزيّن 
إق 2016MO0355.- ردمك 978-9954-1-9569-7

تاريخ المغرب - - المرحلة اإلستعمارية

961.401 2016-2080
العثماني، أحمد

[نص اإلسالمية  العربية  الفتوحات  قبيل  المغرب  بالد 
مطبوع] : دراسة في األوضاع اإلجتماعية والدينية واإلقتصادية /
أحمد العثماني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (وجدة : مكتبة الطالب)

.- 1 مج. (98 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO4393.- ردمك 9789954387689

الفتوحات العربية اإلسالمية - - المغرب

961.401 2016-2081
الفاسي، عبد اإلاله
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بلدية الرباط في عهد الحماية 1911-1939 [نص مطبوع] :
ودورها اإلقتصادي والعمراني واإلجتماعي في حياة العاصمة / عبد
للتنمية الفتح  : منشورات جمعية رباط  الرباط  الفاسي.-  اإلاله 
المستديمة، 2016 (دار أبي رقراق).- 1 مج. (612 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO1741.- ردمك 978-9954-9616-0-5

التنظيم البلدي - - عهد الحماية - - تاريخ المغرب

961.401 2016-2082
بارون، بيير

تطويع األهالي زمن اإلستعمار الفرنسي [نص مطبوع] :
مغرب "1912-1939" / بيير بارون؛ ترجمة وتقديم عبد الرزاق
لكريط.- [د.م.] : عبد الرزاق لكريط، 2016 (فاس : مطبعة وراقة

بالل) .- 1 مج. (180 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2016MO0045.- ردمك 978-9954-36-833-1

اإلستعمار الفرنسي - - المغرب - - تاريخ

961.401 2016-2083
جهادي، الحسين

من ذاكرة سوس وبصمات الحاضر [نص مطبوع] : نموذج
الحسين]، [جهادي   : [د.م.]  الحسين.-  جهادي   / باعمران  أيت 
باأللوان؛ 24 سم مزيّن  : غالف  (638 ص.)  مج.   1  -.2016

إق 2016MO2325.- ردمك 978-9954-37-888-5
أيت باعمران - - المغرب - - تاريخ

961.401 2016-2084
شعايبي، رضوان

[نص الفرنسيين  األطباء  كتابات  في  المغرب  صورة 
مطبوع] : 1912-1956 / رضوان شعايبي.- [د.م.] : جمعية البحث
والتوثيق، 2016 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (320

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO4292.- ردمك 978-9954-567-72-2

األمراض واألوبئة - - تاريخ المغرب

961.401 2016-2085
كموني، عبدالله

محمد بن عبد الكريم الخطابي وموالي أحمد الريسوني
عبد كموني,  الله  عبد   / مطبوع]  [نص  الطرق  مفترق  في 
الوهاب برومي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الناظور : شركة الواحة

للطباعة) .- 1 مج. (79 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO0030.- ردمك 978-9954-36-877-0

المقاومة المغربية - - تاريخ

961.401 2016-2086
لحميمي، أحمد

دراسات في تاريخ المقاومة الوطنية بالريف المغربي
/ أحمد لحميمي.- [د.م.] : منشورات المعاصر [نص مطبوع] 
أمل، 2016 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (152 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO3143.- ردمك 978-9954-38-247-9

تاريخ المقاومة - - الريف - - المغرب

961.401 2016-2087
ياسين، محمد

الخطاب الكولونيالي الفرنسي حول المغرب [نص مطبوع]
: ثوابته المعرفية وأبعاده اإليديولوجية / محمد ياسين.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (مكناس : مطبعة مرجان) .- 1 مج. (233 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO3726.- ردمك 9789954384602

الخطاب الكولونيالي - - المغرب

961.403 2016-2088

المستقل 1961-1955 المغرب  وبناء  الخامس  محمد 
[نص مطبوع] : أعمال الدورة التاسعة عشرة لجامعة موالي علي
الثقافة وزارة   : الرباط  واإلتصال.-  الثقافة  وزارة   / الشريف 
واإلتصال، 2016.- 1 مج. (238 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2016MO3058.- ردمك 978-9954-625-59-0

محمد الخامس - - المغرب

961.404 2016-2089
بن عبد المالك، محمد إدريس

جوهرة إفريقيا المغرب [نص مطبوع] / تأليف محمد ادريس
بن عبد المالك.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (فاس : مطبعة فاس

بريس) .- 1 مج. (88 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO2367.- ردمك 978-9954-37-903-5

المغرب - - تاريخ وحضارة

961.404 2016-2090
محمد (ملك المغرب؛ 1963-....)

انبعاث أمة [نص مطبوع]. الجزء الواحد والستون. القسم األول /
محمد السادس؛ أبو بكر بنمنصور, عبد الله العلوي بريول.- الرباط

: القصر الملكي، 2016.- ؛ 24 سم
إق 2016MO4621.- ردمك 978-9954-38-906-5

محمد السادس

963 2016-2091
مهداوي، طه

النظام التعليمي في تنبكتو خالل فترة الحكم األسكي
والسعدي [نص مطبوع] / طه مهداوي.- فاس : منشورات ما بعد
الحداثة، 2016.- 1 مج. (110 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2016MO0557.- ردمك 978-9954-9599-2-3

مدينة تنبكتو - - السودان - - تاريخ

966.03 2016-2092
كمر، موسى (1864-1945)

الفصل التاسع من أكثر الراغبين [نص مطبوع] : في محبة
أحمد تحقيق  كمر؛  موسى  الشيخ  تأليف   / لي  فرانس  رؤساء 
الشكري ، خديم امباكي؛ تقديم أحمد الشكري.- الرباط : معهد
الدراسات اإلفريقية، 2016.- 1 مج. (65 ص.)؛ 24 سم.- (نصوص

ووثائق؛ 13)
إق 2016MO4269.- ردمك 978-9981-37-074-6

أفريقيا الغربية

966.1 2016-2093
الدرجاله، محمد عبد الله عثمان

أبناء أبي السباع من خالل ثالثية العلم والجهاد والتجارة
[نص مطبوع] / الدرجاله محمد عبد الله عثمان.- الدار البيضاء :
مركز نجيبويه، 2016.- 1 مج. (187 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2016MO2944.- ردمك 978-9954-607-51-0

العلم - - الجهاد - - التجارة - - موريتانيا

966.1 2016-2094
ولد داهي، المختار

المراء السياسي التي ال تغرب عنها شمس  موريتانيا 
[نص مطبوع] : أفكار متقاطعة / المختار ولد داهي.- انواكشوط :
[د.ن.]، 2016 (الرباط : دار أبي رقراق) .- 1 مج. (314 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2015MO4558.- ردمك 9789954368367

موريتانيا

966.1 2016-2095
ولد شيخنا، محمد
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البوليساريو على : قصة هجوم  اندحار جحفل [نص مطبوع] 
انواكشوط 8 يونيو 1976 / محمد ولد شيخنا.- [د.م.] : دار قوافل،
2016 (الرباط : طوب بريس) .- 1 مج. (79 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم.- (منشورات دار قوافل للنشر؛ 6)
إق 2016MO4458.- ردمك 978-9954-9641-5-6

هجوم انواكشوط - - التاريخ الموريتاني
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