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المعارف العامة 000
المعارف العامة 000

001.42 2017-1
أزارا، مبارك

تقنيات البحث العلمي في الدراسات األدبية [نص مطبوع]
/ مبارك أزارا.- أكادير : منشورات القصبة، 2017.- 1 مج. (172

ص.)
إق 2016MO3763.- ردمك 978-9954-9634-2-5

الدراسات األدبية - - مناهج بحث

001.42 2017-2
أوري، لحسن (1969-....)

أولويات في منهجية البحث الجامعي [نص مطبوع] / لحسن
للنشر مقاربات  مؤسسة   : فاس  النشيوي.-  العربي  أوري، 
سم.-  21 (118 ص.)؛  مج.   1  -.2017 الثقافية،  والصناعات 

(البيداغوجية)
إق 2017MO3599.- ردمك 9789954678725

البحث الجامعي

001.42 2017-3
ادريسو، سالم أحمد (1960-....)

ظل المنهج [نص مطبوع] : بعض األوراق في تشخيص المسالك.
1، حول ما قبل المنهج / سالم أحمد إدريسو.- [د.م.] : [د.ن.]،
2017 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (84 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
إق 2017MO5322.- ردمك 9789954981306

المنهج

001.42 2017-4
عباوي، جميلة

[نص والقانونية  االجتماعية  العلوم  البحث في  مناهج 
مطبوع] / جميلة عباوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (191

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2017MO0224.- ردمك 978-9954-39-411-3

مناهج البحث

البيبليوغرافيا 010

010 2017-5
حمداوي، جميل (1963-....)

النظرية والتطبيق البيبليوغرافي المغربي بين  النقد 
[نص مطبوع] : محمد يحيى قاسمي أنموذجا / جميل حمداوي.-
مزيّن غالف   : ص.)   121) مج.   1  -.2017 [د.ن.]،   : [د.م.] 

سم  21 باأللوان؛ 
إق 2017MO5092.- ردمك 9789954743102

النقد البيبليوغرافي - - المغرب

015.64034 2017-6
قاسمي، محمد يحيى

: المغربية [نص مطبوع]  الثقافة  العام لمجلة  الفهرس 
(1970-2013) / محمد يحيى قاسمي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.-

1 مج. (122 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO1852.- ردمك 978-9954-28-568-8

مجالت - - فهارس

016 2017-7
حمداوي، جميل (1963-....)

ببليوغرافيا القصة القصيرة جدا بالمغرب [نص مطبوع] /
جميل حمداوي, محمد مختاري.- الرباط : مكتبة سلمى الثقافية،

2017.- 1 مج. (128 ص.)؛ 22 سم

إق 2017MO1886.- ردمك 978-9954-634-93-6
بيبليوغرافيا - - القصة القصيرة

016.0964 2017-8
المقاومين لقدماء  السامية  المندوبية  دليل إصدارات 
التاريخية المعرفة  التحرير في حقول  وأعضاء جيش 
والذاكرة الوطنية [نص مطبوع] / المندوبية السامية لقدماء
المقاومين و أعضاء جيش التحرير.- ط. 5.- الرباط : المندوبية
السامية لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير، 2017.- 1 مج.

(156 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO0457.- ردمك 978-9954-675-11-3

البحث التاريخي - - المغرب - - إصدارات

علوم المكتبات والمعلومات 020

025 2017-9
بيضا، جامع

الدليل المرجعي لتدبير األرشيف العمومي [نص مطبوع] /
جامع بيضا.- الرباط : أرشيف المغرب، 2017 (طباعة غرافهوم).-

1 مج. (97 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 27 سم
إق 2017MO4854.- ردمك 978-9954-99-899-1

األرشيف

027.16411 2017-10
السباعي الحسني، خالد بن محمد المختار البداوي

تاريخ المكتبة الكتانية لمالكها اإلمام محمد عبد الحي بن
عبد الكبير الكتاني [نص مطبوع] : وأدوارها في خدمة العلم
والتاريخ والحضارة اإلسالمية، وتاريخ تأسيسها وطرق جمعها ومن
زارها واستفاد منها والكتب التي ألفت بين جنباتها والتي طبعت
/ بها وبصاحبها  يتصل  نوادرها وغير ذلك مما  عن أصولها وذكر 
تأليف خالد بن محمد المختار البداوي السباعي الحسني؛ تقديم
الدكتور بشار عواد معروف، الدكتور العالمة نظام يعقوبي.- طنجة؛
بيروت : دار الحديث الكتانية، 2017.- 2 مج. (608،527 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO3682.- ردمك 978-9954-698-07-5

المكتبة الكتانية

028 2017-11
الحداوي، رضوان

: جامعة التنمية والثقافة [نص مطبوع]  الكتاب في  دور 
: [د.م.]  الحداوي.-  / رضوان  أنموذجا  القاضي عياض مراكش 
[د.ن.]، 2017 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج.

(95 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO1695.- ردمك 9789954285176

الكتاب - - التنمية

المطبوعات المسلسلة العامة
وكشافاتها

050

050.9 2017-12
السرتي، زكرياء

التحكيم العلمي في المجالت والمؤتمرات [نص مطبوع] :
تشخيص واستشراف / زكرياء السرتي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.-
1 مج. (115 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (منشورات شبكة

للمؤتمرات والدراسات؛ 3) ضياء 
إق 2017MO4827.- ردمك 9789954973202

المجالت
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الصحافة والصحف والنشر 070

070.1 2017-13
أندلوسي، عبد السالم

: مطبوع]  [نص  اإلسالمية  واالتجاهات  اإلعالم  إسبانيا، 
اإلعالم اإلسباني واالتجاهات الدينية اإلسالمية بسبتة ومليلية من
خالل نماذج من الصحافة المكتوبة 2007/2012 / عبد السالم
أندلوسي.- تطوان : باب الحكمة، 2017.- 1 مج. (195 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO1227.- ردمك 9789954568637

اإلعالم - - إسبانيا

070.48 2017-14
المرابط، عادل

إسهامات محمد المكي الناصري في التأسيس للعمل
الوحدة جريدة  خالل  من  المغرب  بشمال  الصحفي 
المندوبية  : الرباط  المرابط.-  المغربية [نص مطبوع] / عادل 
السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، 2017.- 1 مج.

(195 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 25 سم
إق 2017MO3005.- ردمك 9786752989954

الصحافة

070.5 2017-15
المغرب. وزارة الثقافة

دليل الناشرين [نص مطبوع] : المعرض الدولي للنشر والكتاب
Catalogue  éditeurs  :  Salon  International  de  =
l'Edition et du Livre / وزارة الثقافة.- الدار البيضاء : وزارة

الثقافة، 2017.- 1 مج. (118-60 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO0440.- ردمك 9789954625699

النشر - - دليل

070.5 2017-16
الكتاب مديرية  واإلتصال.  الثقافة  وزارة  المغرب. 

والمحفوظات والخزانات 
دليل جائزة المغرب للكتاب 2017 [نص مطبوع] / وزارة
والخزانات الكتاب  مديرية   : الرباط  واإلتصال.-  الثقافة 
والمحفوظات، 2017.- 1 مج. (88 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

23 سم
.- إق 2017MO1157.- ردمك -978-9954 بيبليوغرافيا ص. 69-57 

625-73-6
الكتب

070.5 2017-17
مؤسسة الملك عبد العزيز

النشر والكتاب في المغرب [نص مطبوع] : التقرير السنوي
عن وضعية النشر والكتاب في مجاالت األدب والعلوم اإلنسانية
واإلجتماعية : 2015 / 2016 / مؤسسة الملك عبد العزيز.- الدار
البيضاء : مؤسسة الملك عبد العزيز للدراسات االسالمية والعلوم

االنسانية، 2017.- 1 مج. (32 ص.) + قرص مدمج
إق 2017MO5532 $z 2017MO0683.- ردمك -978-9954-9667-9

2 $z 978-9954-9667-0-9
النشر

079.64092 2017-18
أزروال، محمد األمين

سنوات التحرير [نص مطبوع] / محمد األمين أزروال.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017 (الرباط : مطبعة التوافق) .- 1 مج. (183 ص.)؛

24 سم
إق 2017MO4344.- ردمك 978-9954-99-521-1

الصحافيون - - البيوغرافيات

المجموعات العامة 080

080 2017-19
السرتي، زكرياء

المؤتمرات العلمية وقضايا البحث العلمي العربي [نص
مطبوع] : حوارات أكاديمية / زكرياء السرتي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2017.- 1 مج. (129 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (منشورات

شبكة ضياء للمؤتمرات والدراسات؛ 2)
إق 2017MO4828.- ردمك 9789954973219

المؤتمرات العلمية

080 2017-20
العثماني، إسماعيل (1961-....)

إطاللة على االستشراق والترجمة والنقد واألمازيغية
[د.ن.]، 2017  : [د.م.]  العثماني.-  إسماعيل   / [نص مطبوع] 
(الرباط : دار أبي رقراق) .- 1 مج. (191 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم
إق 2017MO1668.- ردمك 978-9954-28-503-9

االستشراق - - مقاالت

المخطوطات والكتب النادرة 090

091 2017-21
العمراني المريني، سعاد

تحقيق ومبادئ  وأسسه  العلمي  البحث  مناهج 
المخطوطات [نص مطبوع] / سعاد العمراني المريني.- ط. 2
مزيدة ومنقحة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (فاس : مطبعة زالغ) .- 1

مج. (107 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
بيبليوغرافية .- إق 2017MO4501.- ردمك 978-9954-99-714-7

البحث العلمي - - مناهج

091.1 2017-22
المخطوط العربي والهوية الحضارية [نص مطبوع] : أعمال
الندوة الدولية، أيام 16-17 ربيع األول، 1426 هـ، 25-26 أبريل
Le  manuscrit  arabe  et  l ' identité  = م   2005
/ civilisationnelle : Actes du colloque international
تنظيم مركز كناني؛  الواحد جهداني، رشيد  وتنسيق عبد  إعداد 
سوس للحضارة والتنمية.- أكادير : مركز سوس للحضارة والتنمية،

2017.- 1 مج. (111- 74 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO3032.- ردمك 978-9954-99-106-0

المخطوطات العربية

091.10964 2017-23
المغرب. وزارة الثقافة

أبحاث في الكتاب العربي المخطوط [نص مطبوع]. الجزء
الثاني / وزارة الثقافة.- الرباط : وزارة الثقافة، 2017.- 1 مج.

(257 ص.)؛ 23 سم
إق 2017MO0239.- ردمك 978-9954-625-68-2

المخطوطات - - المغرب

الفلسفة وعلم النفس 100
الفلسفة وعلم النفس 100

102 2017-24
بنعبد العالي، عبد السالم (1945-....)
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الدار العالي.-  بنعبد  / عبد السالم  جرح الكائن [نص مطبوع] 
البيضاء : دار توبقال للنشر، 2017 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح
الجديدة) .- 1 مج. (142 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (سلسلة

المعرفة الفلسفية، 2028-3369؛ 572)
إق 2017MO3736.- ردمك 9789954659403

الفلسفة

102 2017-25
عمراني حنشي، محمد

الذباب وثقافة  المشاريع  أصنام   : مطبوع]  [نص  الخراصون 
العناكيب / د. محمد عمراني حنشي.- [د.م.] : [د.ن.]، إق 2017
: غالف .- 1 مج. (415 ص.)  بريس)  : مطبعة طوب  (الرباط 

مزين؛ 24 سم
إق 2017MO2498.- ردمك 978-9954-690-68-0

102 2017-26
لزرق، عزيز

اإلبداع بين   : المبثورة [نص مطبوع]  العالقة  الفلسفة أو 
الشرق، أفريقيا   : البيضاء  الدار  لزرق.-  عزيز   / واإلستنساخ 
سم  22 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (248 ص.)  مج.   1  -.2017

إق 2016MO2403.- ردمك 9789954670156
الفلسفة

107 2017-27
الطاهري، أحمد

[نص بكالوريا  الثانية  السنة  لطالب  فلسفية  مذكرات 
مطبوع] : جميع الشعب العلمية والتقنية وفق اإلطار المرجعي
آدم، 2017 : فضاء  [د.م.]  الطاهري.-  أحمد   / الفلسفة  لمادة 
(مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (150 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
.- إق 2017MO4752.- ردمك -978-9954 مراجع : ص. 149-147 

9726-0-1
الفلسفة - - التعليم - - دراسة - - المغرب

107 2017-28
قصبي، حنان

: مطبوع]  [نص  وأناقش موضوعا فلسفيا؟  أحلل  كيف 
نماذج تطبيقية : 20 إنشاء فلسفيا : منهجية الكتابة اإلنشائية في
تعريفات  : والتلميذ  للتلميذة  الفلسفي  القاموس   : الفلسفة 
: [د.م.]  قصبي.-  حنان   / الفالسفة  أهم  بفلسفات  مختصرة 
سم.-  24 ص.)؛   135) مج.   1  -.2017 نوافذ،  منشورات 

(الفلسفة)
إق 2017MO2029.- ردمك 978-9954-8340-8-4

الفلسفة - - منهجية الكتابة

ما وراء الطبيعة (الميتافيزيقا) 110

111.85 2017-29
بهاوي، محمد

: الدارالبيضاء  الفن والجمال [نص مطبوع] / محمد بهاوي.- 
أفريقيا الشرق، 2017.- 1 مج. (150 ص.)؛ 22 سم

إق 2015MO2745.- ردمك 978-9954-656-17-4
الجمال - - الفلسفة

نظرية المعرفة، السببية، الجنس
البشري

120

121.7 2017-30

/ إعداد وترجمة حنان قصبي، مفهوم اإليمان [نص مطبوع] 
محمد الهاللي.- الدار البيضاء : دار توبقال للنشر، 2017 (مطبعة
النجاح الجديدة).- 1 مج. (94 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم.- (دفاتر فلسفية. نصوص مختارة؛ 30)
إق 2016MO4848.- ردمك 978-9954-659-37-3

اإليمان - - فلسفة

123.5 2017-31
القباج، محمد مصطفى

مبحث الحرية في الفكر المغربي المعاصر [نص مطبوع] /
محمد مصطفى القباج.- فاس : دار ما بعد الحداثة، إق 2017.- 1

مج. (206 ص.)
إق 2017MO4229.- ردمك 978-9954-99-479-5

الحرية

128.3 2017-32
أوعبيشة، علي

[نص المرض  بطعم  عالجية  بدائل  الذاكرة  سياسات 
أخوين، سليكي   : طنجة  أوعبيشة.-  علي   / دراسة   : مطبوع] 
22 سم باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (111 ص.)  مج.   1  -.2017

إق 2017MO2681.- ردمك 978-9954-667-97-2
الذاكرة - - فلسفة

128.37 2017-33
لكروا، ميشيل

عبادة المشاعر [نص مطبوع] / ميشيل لكروا؛ ترجمة د. أمين
كنون.- الدار البيضاء : أفريقيا الشرق، 2017.- 1 مج. (183 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2016MO2408.- ردمك 9789954670200

المشاعر

المدارس الفلسفية المحددة 140

147.4 2017-34
عال، محمد (1979-....)

إشكالية الثنائيات في فكر عبد الوهاب المسيري [نص
مطبوع] : دراسة في المنطلقات المنهجية والنماذج المعرفية /
الدكتور محمد عال.- [د.م.] : محمد عال، 2017 (بني مالل : مطبعة
ووراقة عين أسردون) .- 1 مج. (244 ص.) : غالف مزين؛ 21

سم
بيبليوغرافيا : ص. 189-199 .- إق 2017MO2570.- ردمك -978-9954

28-810-8
المدارس الفكرية - - الثنائية والتعددية

149.2 2017-35
المزوغي، محمد

/ محمد أركون صالح   : [نص مطبوع]  في نقد اإلستشراق 
المزوغي.- الدار البيضاء : أفريقيا الشرق، 2017.- 1 مج. (215

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2016MO2405.- ردمك 9789954670170

اإلستشراق - - نقد

علم النفس 150

150.1952 2017-36
بورش، ميكل
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: ملفات في تاريخ نشأة التحليل النفسي [نص مطبوع] 
وسونو شمدزاني؛ جاكوبسون  بورش،  ميكل   / الموثقة  فرويد 
ترجمة عبد القادر قنيني.- الدار البيضاء : أفريقيا الشرق، 2017.-

1 مج. (415 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم
إق 2014MO3083.- ردمك 978-9954-670-43-3

التحليل النفسي - - فرويد

150.198 2017-37
أمزري، عبد الله

الله / عبد  الرائد [نص مطبوع]  دليل القائد في اإلنصات 
أمزري.- الدارالبيضاء : الرسالة، 2017 (صناعة الكتاب).- 1 مج.

(52 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO2348.- ردمك 9789954247525

علم النفس - - إنصات

153 2017-38
اإلدريسي، عبد القادر (1946-....)

أوراق الورد [نص مطبوع] : مقاالت في التاريخ الثقافي وقضايا
القادر اإلدريسي، : عبد  القادر اإلدريسي.- [د.م.]  / عبد  الفكر 
2017 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (319

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO0279.- ردمك 9789954394342

التاريخ الثقافي - - مقاالت

155.2 2017-39
البغدادي، يوسف (1982-....)

رحلة الكتشاف الذات [نص مطبوع] / يوسف البغدادي.- طنجة
الخير، 2017 (سليكي أخوين).- 1 مج. (82 : جمعية مستقبل 

باأللوان؛ 21 سم ص.) : غالف مزيّن 
إق 2017MO1037.- ردمك 978-9954-39-748-0

معرفة الذات - - وسائل

155.4 2017-40
العلمي، الخمار (1956-....)

الطفل والحياة [نص مطبوع] : من أجل تربية معاصرة لألبناء /
الخمار العلمي.- [د.م.] : إديسيون بلوس، 2017.- 1 مج. (150

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2017MO0436.- ردمك 978-9954-682-19-7

تربية األطفال - - دليل

155.4 2017-41
: مقاربات نظرية وتجارب الطفل والفلسفة [نص مطبوع] 
تربوية / إعداد وتنسيق عبد الواحد أوالد الفقيهي.- الدار البيضاء :
أفريقيا الشرق، 2017.- 1 مج. (173 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

22 سم
إق 2016MO5180.- ردمك 978-9954-670-67-5

الطفل - - فلسفة

علم األخالق، الفلسفة األخالقية 170

172 2017-42
مريني، محمد

السلطان والوسيط [نص مطبوع] : آداب المهنة في الوظائف
السلطانية : آداب اللسان والبنان والجنان / محمد مريني.- وجدة :
مختبر مناهج العلوم في الحضارة اإلسالمية وتجديد التراث، 2017
(وجدة : مكتبة قرطبة) .- 1 مج. (190 ص.) : غالف مزين؛ 21

سم
إق 2017MO5403.- ردمك 9789954984802

اآلداب السلطانية - - األخالق

177.4 2017-43
مافيزولي، ميشيل

دنيا المظاهر وحياة األقنعة [نص مطبوع] : ألجل أخالقيات
جمالية / ميشيل مافيزولي؛ ترجمة عبد الله زارو.- الدار البيضاء :
أفريقيا الشرق، 2017.- 1 مج. (394 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2017MO0134.- ردمك 978-9954-670-89-7

أخالقيات - - المظاهر اإلنسانية

الفلسفة القديمة فلسفة العصور
الوسطى والفلسفة اإلسالمية

180

189 2017-44
ابن باجة، أبو بكر محمد بن يحي بن الصائغ

/ Le burhan d'avenpace = [نص مطبوع] كتاب البرهان
[لمؤلفه أبو بكر محمد بن يحي بن الصائغ المعروف بابن باجة،
المتوفى بفاس سنة باألندلس سنة 475 هـ-1082 م،  المولود 
533 هـ، 1138 م]؛ تحقيق وترجمة محمد بن الحسين نوصيري.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (مراكش : سدنبريت) .- 1 مج. (39-186

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO2882.- ردمك 9789954990322

الفلسفة اإلسالمية

189 2017-45
الجراري، عباس (1937-....)

[نص أصيلة  إلى حداثة  اإلسالمي  العربي  الفكر  حاجة 
الجراري، 2017 النادي   : [د.م.]  الجراري.-  عباس   / مطبوع] 
(الرباط : دار السالم) .- 1 مج. (31-74 ص.)؛ 21 سم.- (النادي

الجراري؛ 74)
إق 2017MO3229.- ردمك 9789981893498

الفكر اإلسالمي

189 2017-46
الودغيري، عبد العالي (1944-....)

اللغة والدين والهوية [نص مطبوع] / عبد العلي الودغيري.-
الدار البيضاء : مؤسسة اإلدريسي الفكرية لألبحاث والدراسات،

2017.- 1 مج. (158 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO5311.- ردمك 9789954947586

اللغة - - المغرب

189.1 2017-47
االنتصار، عبد المجيد (1954-...)

جدل العقل والنص [نص مطبوع] : عند مفكري اإلسالم / عبد
النجاح (مطبعة   2017 إديسوفت،   : [د.م.]  االنتصار.-  المجيد 
باأللوان؛ 21 سم مزيّن  : غالف  (95 ص.)  مج.   1 الجديدة).- 

إق 2017MO0255.- ردمك 9789954072677
الفلسفة اإلسالمية

189.1 2017-48
العلمي، الحسن (1963-....)

تجديد الفكر اإلسالمي بين اآلمال والمحاذير [نص مطبوع]
الغرب معهد  منشورات   : [د.م.]  ط.3.-  العلمي.-  الحسن   /

سم  22 ص.)؛   229) مج.   1  -.2017 اإلسالمي، 
إق 2003MO0466.- ردمك 978-9920-9464-1-4

الفكر اإلسالمي المعاصر

189.1 2017-49
انميرات، عبد العزيز

مفهوم الفكر اإلسالمي [نص مطبوع] : محاولة في التأصيل /
: [د.ن.]، 2017 (فاس : مطبعة انميرات.- [د.م.]  العزيز  عبد 

.- 1 مج. (44 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم وراقة بالل) 
إق 2017MO3739.- ردمك 9789954993835

الفكر اإلسالمي
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189.1 2017-50
رفيق، محمد

محمد  / مطبوع]  [نص  والفقه  الفكر  تجديد  مقاالت في 
رفيق.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (156 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO3168.- ردمك 9789954991688

الفكر اإلسالمي - - مقاالت

189.1 2017-51
زكري، محمد سعيد

[نص عربي  وابن  رشد  ابن  بين  والتصوف  الفلسفة 
للتنمية منار  أكاديمية   : [د.م.]  / محمد سعيد زكري.-  مطبوع] 

: غالف مزين؛ 24 سم البشرية، 2017.- 1 مج. (55 ص.) 
ببليوغرافيا : ص. 53-54 .- إق 2017MO4151.- ردمك -978-9954-99

705-5
التصوف اإلسالمي

189.1 2017-52
غموري، سميرة

[نص اإلسالمي  الفكر  في  وأثره  المحاسبي  الحارث 
مطبوع] / سميرة غموري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (وجدة : مكتبة

قرطبة) .- 1 مج. (77 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
ردمك  - .2017MO3794 إق   - .  75-67 ص.  ا  ي ف وغرا ي ل ب ي ب

9789954994108
الفكر اإلسالمي

189.1 2017-53
غموري، سميرة

العوامل المؤثرة في فكر الحارث المحاسبي [نص مطبوع]
/ سميرة غموري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (106 ص.)؛

24 سم
إق 2017MO3871.- ردمك 9789954996393

الحارث المحاسبي - - الفكر اإلسالمي

189.1 2017-54
فائزي، توفيق

الكالم والكتاب والمعنى [نص مطبوع] : أسئلة في الفلسفة
: البيضاء  الدار  توفيق.-  فائزي   / والحديثة  واإلسالمية  اليونانية 
أفريقيا الشرق، 2017.- 1 مج. (141 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

22 سم
إق 2016MO5181.- ردمك 9789954670682

الفلسفة اليونانية

189.1 2017-55
[نص اإلسالمي  العربي  الفكر  في  واالختالف  الخالف 
مطبوع] / إعداد وترجمة محمد الهاللي وحسن بيقي.- الدارالبيضاء
: دار توبقال للنشر، 2017.- 1 مج. (71 ص.)؛ 24 سم.- (دفاتر

فلسفية؛ 29)
إق 2016MO4847.- ردمك 978-9954-659-36-6

الفكر اإلسالمي

189.13 2017-56
شبار، سعيد

حوارات [نص مطبوع] : من أجل الذكرى والذاكرة حول قضايا
الوهاب د.عبد  مع   : والغربي  واإلسالمي  العربي  الفكر  في 
د.طه عبد أركون،  د. محمد  الجابري،  عابد  د.محمد  المسيري، 
المعرفة دراسات  مركز   : [فاس]  شبار.-  سعيد   / الرحمن 
والحضارة، 2017.- 1 مج. (275 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم.-

(سلسلة دراسات و أبحاث فكرية؛ 4)
إق 2017MO1978.- ردمك 978-9954-713-02-0

189.13 2017-57
صديقي، علي

البالغة والفلسفة [نص مطبوع] : بحث في مرجعيات الفكر
: [د.م.]  علي صديقي.-  د.   / القديم  العربي  والبالغي  النقدي 
[د.ن.]، 2017 (الناظور : مطبعة القبس العروي) .- 1 مج. (116

ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
ببليوغرافيا: ص. 105-116 .- إق 2017MO2575.- ردمك -978-9954

9710-0-0
الفلسفة - - األخالق

189.17 2017-58
راشق، جمال

بين الحكيم والوزير [نص مطبوع] : رسائل فلسفية بين ابن
باجه وابن اإلمام : دراسة وتحقيق / تأليف جمال راشق.- [د.م.] :
فضاء آدم، 2017 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج.

(148-36 ص.)؛ 20 سم
إق 2017MO1703.- ردمك 9789954967232

189.172 2017-59
أمساعد، كمال

سياقات الفكر الرشدي [نص مطبوع] / د. كمال أمساعد.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (مراكش : مكتبة ومطبعة وراقة األندلس)

.- 1 مج. (116 ص.)؛ 20 سم
ببليوغرافيا ص. 109-116 .- إق 2017MO1210.- ردمك -978-9954

39-825-8
ابن رشد - - الفكر اإلسالمي

189.172 2017-60
أمساعد، كمال

محاكمة العلم [نص مطبوع] : ابن رشد من الحظوة إلى النكبة /
: مطبعة : [د.ن.]، 2017 (مراكش  [د.م.]  د. كمال أمساعد.- 

.- 1 مج. (99 ص.)؛ 24 سم األندلس)  ووراقة 
بيبليوغرافيا : ص. 87-97 .- إق 2017MO1222.- ردمك -978-9954

39-836-4
فلسفة ابن رشد

189.172 2017-61
مساعد، محمد (1957-....)

محمد  / مطبوع]  [نص  الرشدي  المتن  على  المستدرك 
الفاعليات مختبر  إسماعيل،  موالي  جامعة   : مكناس  مساعد.- 
الفلسفية واالجتماعية والثقافية، 2017.- 1 مج. (232 ص.) :
الفلسفية الفاعليات  مختبر  (دفاتر  سم.-   24 مزين؛  غالف 

(3 والثقافية؛  واالجتماعية 
إق 2017MO3120.- ردمك 978-9954-99-139-8

الفلسفة اإلسالمية

189.173 2017-62
عيدودي، عبد النبي (1976-....)

النبي عبد   / [نص مطبوع]  ابن خلدون  الحكم عند  نظرية 
عيدودي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (مطابع الرباط نت).- 1 مج.

(160 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO0704.- ردمك 978-9954-567-90-6

الفلسفة االسالمية

الفلسفة المعاصرة الحديثة 190

190 2017-63
البطيوي، عزيز (1973-....)
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عند العربي  األخالقي  للعقل  النقدي  الدرس  معالم 
بناء : نحو نموذج معرفي جديد إلعادة  الجابري [نص مطبوع] 
نظام القيم / عزيز البطيوي.- أكادير : مركز الدراسات واألبحاث
في الفكر والمجتمع، 2017 (أكادير : مطبعة قرطبة) .- 1 مج.
(منشورات مركز باأللوان؛ 21 سم.-  : غالف مزيّن  (83 ص.) 

والمجتمع؛ 2) الفكر  واألبحاث في  الدراسات 
إق 2017MO4889.- ردمك 978-9954-9737-0-7

القيم - - األخالق - - الفكر العربي المعاصر

190 2017-64
خريصي، محمد

: جدلية العامة [نص مطبوع]  محاضرات في السميائيات 
اللفظي واأليقوني / محمد خريصي.- مكناس : مؤسسة مكتبة

ووراقة سجلماسة، 2017.- 1 مج . (213ص. )؛ 20 سم
إق 2017MO4573.- ردمك 9789954997628

سميائيات - - الفلسفة المعاصرة

190 2017-65
سنغر، بيتر

البيئة ونظام  اإلنسان  بقاء   : [نص مطبوع]  العملية  األخالق 
الطبيعية / بيتر سنغر؛ ترجمة عبد القادر قنيني.- الدار البيضاء :

أفريقيا الشرق، 2017.- 1 مج. (413 ص.)؛ 23 سم
إق 2014MO2538.- ردمك 978-9954-630-28-0

الفلسفة المعاصرة

190 2017-66
شبار، سعيد

النخبة واأليديولوجيا والحداثة [نص مطبوع] : في الخطاب
العربي المعاصر / سعيد شبار.- ط. 3.- [فاس] : مركز دراسات
المعرفة والحضارة، 2017.- 1 مج. (178 ص.) : غالف مزيّن
الفكرية؛ 1) الدراسات واألبحاث  باأللوان؛ 21 سم.- (سلسلة 

إق 2017MO1976.- ردمك 9789954713006
الفكر العربي المعاصر

190 2017-67
صبار، خديجة

العروي [نص الله  لعبد  الفكري  المشروع  الحداثة في 
مطبوع] / خديجة صبار.- الدارالبيضاء : المركز الثقافي للكتاب،

2017.- 1 مج. (525 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO5385.- ردمك 9789954965733

الحداثة - - عبد الله العروي - - فلسفة

190 2017-68
قطوف من الفكرين الغربي والعربي [نص مطبوع] / سعيد

بوخليط.- [د.م.] : الموجة الثقافية، 2017.- 1 مج. (128 ص.)
إق 2017MO1168.- ردمك 97-000008-9954-39-802-9

الفكر العربي

190.9 2017-69
مزيان، محمد

الفلسفة وواقعة "نحن" [نص مطبوع] : مداخلة من أجل فكر
مستقبلي / د. محمد مزيان.- [مراكش] : فضاء آدم، 2017.- 1

مج. (191 ص.)؛ 17 سم
بيبليوغرافيا : ص. 185-189 .- إق 2017MO3915.- ردمك -978-9954

9675-4-9
الفلسفة المعاصرة

191 2017-70
أفاية، محمد نورالدين

الوعي باإلعتراف [نص مطبوع] : الهوية، المرأة، المعرفة /
محمد نورالدين أفاية.- الدار البيضاء : المركز الثقافي للكتاب،

2017.- 1 مج. (320 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2016MO3616.- ردمك 9789954961278

الفكر العربي المعاصر

191 2017-71
العروي، عبد الله (1933-....)

الله عبد   / مطبوع]  [نص  المعاصرة  العربية  اإليديولوجيا 
العروي.- الدار البيضاء : المركز الثقافي للكتاب، 2017.- 1 مج.
(288 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (األعمال الكاملة

النقدية)
إق 2017MO1825.- ردمك 978-9954-705-001

األيديولوجيا - - الفلسفة العربية المعاصرة

191 2017-72
العروي، عبد الله (1933-....)

العرب والفكر التاريخي [نص مطبوع] / عبد الله العروي.-
الدار البيضاء : المركز الثقافي العربي، 2017.- 1 مج (270 ص.)؛

24 سم
إق 2017MO1123.- ردمك 978-9954-9657-5-7

االيديولوجيا العربية

191 2017-73
ملتقى ربيع الفلسفة (16؛ أبريل 2016؛ فاس)

الفلسفة والشعر [نص مطبوع] : حوار الروح والعقل : أعمال
دورته في  الفلسفة  ربيع  ملتقى  أعمال   /  2016 أبريل  ندوة 
السادسة عشر 2016 بقصر المؤتمرات بفاس؛ تنسيق د. عزيز
الحدادي.- فاس : دار ما بعد الحداثة، 2017.- 1 مج. (106 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO0770.- ردمك 978-9954-396-39-1

الفلسفة العربية المعاصرة

191 2017-74
محمد سبيال [نص مطبوع] : الدرس الفلسفي وسؤال الحداثة؛
إعداد شرف الدين ماجدولين.- أصيلة : مؤسسة منتدى أصيلة،

2017.- 1 مج. (168 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO2724.- ردمك 978-9954-641-27-9

الحداثة

191 2017-75
: دار مابعد تأمالت [نص مطبوع] / محمد السرغيني.- [د.م.] 

الحداثة، 2017.- 1 مج. (132 ص.)
إق 2018MO0881.- ردمك 97-000008-9920-9517-1-5

الفلسفة

الديانات 200
الديانات 200

201.5 2017-76
أجحا، عماد

تحليلية دراسة   : مطبوع]  [نص  الدينية واإلسالم  التعددية 
لنظرية جون هيك / عماد أجحا.- الدار البيضاء : أفريقيا الشرق،

2017.- 1 مج. (141 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2017MO0052.- ردمك 9789954670781

التعددية الدينية - - رؤية إسالمية

اإلسالم 210

210 2017-77
الفاللي، ادريس بن المهدي
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القرآنية واألحاديث اآليات  المخفية في  الكنوز  كتاب 
النبوية [نص مطبوع] / األستاذ الفقيه المقرئ الخطيب ادريس
بن المهدي الفاللي الملقب يغنيك.- [د.م.] : [د.ن.]، إق 2017
(فاس : مطبعة الجوالن) .- 1 مج. (103 ص.) : غالف مزين؛ 29

سم
إق 2017MO2742.- ردمك 9789954288887

األحاديث النبوية

210 2017-78
خروبات، محمد

التأصيل نقالنية  بين  اإلسالمية  والعلوم  اإلستشراق 
: / محمد خروبات.- [د.م.]  وعقالنية التأويل [نص مطبوع] 
[د.ن.]، 2017 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج.

(465 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO4913.- ردمك 9789954390870

إسالم - - اإلستشراق

210 2017-79
غالب، عبد الكريم (1919-....)

اإلسالم من أعماق القرآن [نص مطبوع] / عبد الكريم غالب.-
الرباط : دار أبي رقراق، 2017.- 1 مج. (151 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO0228.- ردمك 978-9954-1-9627-4

اإلسالم - - الدراسات القرآنية

210 2017-80
فيهمي، أحمد

السلسلة الفقهية الذهبية [نص مطبوع]. 1، لتتفقه في الدين
/ أحمد فيهمي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (وجدة : شركة عين) .- 1

مج. (240 ص.)؛ 20 سم
إق 2017MO3101.- ردمك 9789954991305

اإلسالم - - اإليمان

210 2017-81
كهوس، رشيد

علم السنن اإللهية من الوعي النظري إلى التأسيس
العملي [نص مطبوع] / أبو اليسر رشيد كهوس؛ مراجعة وتقديم
قسم الدراسات والنشر والشؤون الخارجية.- دبي : مركز جمعة
الماجد للثقافة والتراث، 2017 (تطوان : الخليج العربي) .- 1 مج.

(336 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO1461.- ردمك 9789954399545

السنن اإللهية - - اإلسالم

210.4 2017-82
أوهنا، إدريس

العلم في اإلسالم [نص مطبوع] : حقيقته ومقاصده / إدريس
أوهنا.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (فاس : مطبعة ووراقة بالل) .- 1

مج. (118 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO2893.- ردمك 978-9954-99-040-7

اإلسالم

210.4 2017-83
مومني، محمدين

في للمرأة  المالية  الذمة  أصول  من  والسعاية  الكد 
الشريعة اإلسالمية [نص مطبوع] / مومني محمدين.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017 (وجدة : مكتبة قرطبة) .- 1 مج. (224 ص.) :
غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (منظومة الحقوق المالية للمرأة

في الشريعة اإلسالمية؛ 3)
إق 2017MO5536 $z 2017MO5147.- ردمك -978-9920-32-115

0 $z 978-9954-9752-0-6
عمل المرأة - - اإلسالم

210.4 2017-84

نصوص في فضل العلم وشرفه [نص مطبوع] / انتخبها ومهد
لها د. محمد محمد المعلمي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (تطوان :
: غالف مزين؛ 24 سم.- (50 ص.)  .- 1 مج.  تطوان)  مطبعة 

الجمعية؛ 23) ''زمزم''  ندوة  (مطبوعات 
إق 2017MO2528.- ردمك 978-9954-28-797-2

اإلسالم والعلوم

210.4 2017-85
مفاهيم نبذ العنف ضد النساء في القرآن الكريم والسنة
المطهرة [نص مطبوع] : دراسة تأصيلية في الوقاية من العنف
المبني على النوع االجتماعي من منظور شرعي / مدير المشروع
د. أحمد عبادي؛ منسق المشروع د. محمد بلكبير؛ إعداد دة. فريدة
االبحاث مركز  للعلماء  المحمدية  الرابطة   : الرباط  زمرد.- 
والدراسات في القيم، 2017 (الرباط : مطبعة المعارف الجديدة)

.- 1 مج. (88 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
.- إق 2017MO2194.- ردمك -978-9954 ببليوغرافيا: ص. 88-86 

600-43-6
المرأة في اإلسالم

210.7 2017-86
ابن داوود، مراد خليل

[نص بالكتاب  القرآن  للترقي في حفظ  الطالب  دليل 
مطبوع] / إعداد األستاذ مراد خليل ابن داوود..- خريبكة : الكتاب

المحمدي لحفظ القرآن، 2017.- 1 مج. (غير مرقم)
إق 2017MO4202.- ردمك 978-9954-99-463-4

اإلسالم - - دراسة وتعليم

210.7 2017-87
البنعيادي، محمد (1966-....)

نحو فقه جديد لالستغراب [نص مطبوع] : مقاربات نظرية
تاريخية : دراسة / محمد البنعيادي؛ تقديم عمر عبيد حسنه.- فاس
: منشورات مقاربات، 2017.- 1 مج. (206 ص.) : غالف مزين؛

24 سم.- (دراسات)
إق 2017MO5055.- ردمك 978-9954-751-02-2

الفقه

210.7 2017-88
الجمعية المغربية ألساتذة التربية اإلسالمية-فرع فاس.

يوم الدراسي (25 مارس 2017؛ فاس)
المنهاج الجديد للتربية اإلسالمية [نص مطبوع] : المقاصد و
إشكاالت التنزيل : أشغال اليوم الدراسي الذي نظمه المجلس
ألساتذة المغربية  الجمعية  مع  بشراكة  بفاس  المحلي  العلمي 
التربية اإلسالمية فرع فاس : يوم 25 مارس 2017 / الجمعية
التربية اإلسالمية-فرع فاس؛ متابعة و تنسيق المغربية ألساتذة 
الدكتور أحمد بوعبدالوي و الدكتور محمد الحاجي الدريسي.- فاس
: منشورات الجمعية المغربية ألساتذة التربية اإلسالمية، 2017

(مطبعة أميمة).- 1 مج. (127 ص.) : غالف مزين؛ 25 سم
إق 2017MO5418.- ردمك 978-9954-9851-0-6

المنهاج الجديد للتربية اإلسالمية - - المقاصد و إشكاالت التنزيل - -
المغرب

210.7 2017-89
بن الطيب، صفية

تربية التلميذ في ظل التوجيهات النبوية [نص مطبوع] /
صفية بن الطيب.- طنجة : سليكي أخوين، 2017.- 1 مج. (119

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO2856.- ردمك 978-9954-722-00-8

التربية النبوية

210.7 2017-90
ناول، سفيان

تمثالت المتعلم واكتساب المفاهيم الشرعية [نص مطبوع]
/ سفيان ناول.- الدار البيضاء : أفريقيا الشرق، 2017.- 1 مج.

(127 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
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إق 2016MO2413.- ردمك 978-9954-670-25-5
التعليم الديني - - المفاهيم الشرعية

210.7064 2017-91
التعليم الديني بالمغرب [نص مطبوع] : تشخيص واستشراف
للدراسات المغربي  المركز   : الرباط  حما.-  الحسن  تنسيق   /
واألبحاث المعاصرة، 2017.- 2 مج. (324-295 ص.).- (سلسلة

أبحاث ودراسات؛ 4)
إق 2017MO1576.- ردمك 978-9954-9682-0-8

التعليم اإلسالمي - - الرباط

210.709614 2017-92
المجاطي، علي بن أحمد زكي

والثقافية الفكرية  والحالة  العتيقة  فياللت  مدرسة 
بتينكرتيل [نص مطبوع] / علي بن أحمد زكي المجاطي.- [د.م.]

: [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (238 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO1662.- ردمك 978-9954-28-500-8

المدارس العتيقة

210.71 2017-93
الطريباق اليدري، محمد

التعليم األصيل بالمغرب واستشراف إصالحه وتجديده
[نص مطبوع] / محمد الطريباق اليدري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017

(الرباط : مطبعة جودة) .- 1 مج. (145 ص.)؛ 20 سم
إق 2017MO0765.- ردمك 978-9954-686-14-0

التعليم األصيل - - المغرب

210.91 2017-94
صيني، سعيد إسماعيل

Muslim = [نص مطبوع] عالقة المسلمين بغير المسلمين
/ سعيد إسماعيل صيني.-  and non-Muslim relationship
الدارالبيضاء : مؤسسة اإلدريسي الفكرية لألبحاث والدراسات،
2017.- 1 مج. (111-80 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2017MO0667.- ردمك 978-9954-39-595-0
اإلسالم

210.92 2017-95
أبو سامية، محمد عباري

رفع األستار عما خفي عن مالك بن أنس من األخبار
[نص مطبوع] / محمد عباري أبو سامية.- الدار البيضاء : دار النشر

سوماكرام، 2017.- 1 مج. (143 ص.)
إق 2017MO2018.- ردمك 9789954627785

مالك بن أنس

210.92 2017-96
علي بن  هالل  بن  إبراهيم  السجلماسي،  هالل  ابن 

(1497-1414  /  0903-0817)
هـ)  903 (ت  السجلماسي  بن هالل  إبراهيم  فهرسة 
/ العزيز (ت 910 هـ) [نص مطبوع]  وفهرسة ولده عبد 
األمان، 2017.- 1 مج. دار   : الرباط  تحقيق مصطفى نشاط.- 

: غالف مزين؛ 24 سم (166 ص.) 
إق 2017MO0533.- ردمك 978-9954-638-94-1

البيوغرافيات - - المغرب

210.92 2017-97
احميدوش، عبد الكريم

النسمات في تراجم علماء وصلحاء إقليم تاونات [نص
العلمي المجلس   : تاونات  احميدوش.-  الكريم  عبد   / مطبوع] 

مج.؛ 24 سم  4 المحلي، 2017-2015.- 
إق 2015MO0830إق 2017MO3082.- ردمك 9789954957509.-

ردمك 9789954957523
العلماء - - تاونات - - المغرب

210.92 2017-98
الكتاني، يوسف

دفاتر األيام [نص مطبوع] : حياة مفكر ومسار داعية / يوسف
الكتاني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (747 ص.)؛ 24 سم

إق 2017MO2526.- ردمك 9789954287958
العلماء المسلمون - - السيرة الذاتية - - المغرب

210.92 2017-99
النعمة علي، ماء العينين

علماء من الصحراء [نص مطبوع] / الدكتور ماء العينين النعمة
للتنمية العينين  ماء  الشيخ  جمعية  منشورات   : [د.م.]  علي.- 
والثقافة، 2017 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (103 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO1256.- ردمك 9789954398593

تراجم

210.92 2017-100
خلفاوي، مصطفى

بمعاني الوفا  مغاني  كتاب  النبوية  السيرة  كنوز  من 
االكتفا للشيخ محمد بن عبد السالم البناني (ت1163ه)؛
النتيفي الرحمن  عبد  الشيخ  المغرب  أعالم  من  علم 
/ مصطفى الجعفري ت 1385ه / 1965 م [نص مطبوع] 
خلفاوي.- الرباط : دار السالم، 2017.- 1 مج. (159 ص.)؛ 21

سم
إق 2017MO1254.- ردمك 9789954398579

أعالم المغرب - - تراجم

210.922 2017-101
الزكي العلوي، موالي علي الشريف

نسب في  العطرة  الذهبية  والشذور  الزاهرة  األنجم 
الذرية الطاهرة [نص مطبوع] / موالي علي الشريف الزكي
العلوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (552 ص.)؛ 29 سم

إق 2017MO1381.- ردمك 9789954399149
رجال الدين - - تراجم

210.922 2017-102
العباسي، زكريا

النسب الممدود الى سيدي محمد بن داود [نص مطبوع] /
زكريا العباسي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (وادي زم : مطبعة أبو

آية) .- 1 مج. (106 ص.)؛ 22 سم
إق 2017MO2737.- ردمك 9789954288849

النسب - - الصلحاء

210.922 2017-103
العلوي الحسني، محمد بن الحسن

الحلقة الثامنة الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم [نص
مطبوع] / محمد بن الحسن العلوي الحسني.- [د.م.] : [د.ن.]،
2017 (مكناس : مطبعة سجلماسة) .- 1 مج. (252 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
إق 2016MO3651.- ردمك 978-9954-38-431-2

الخلفاء الراشدون - - تراجم

210.922 2017-104
دغوتي، عبد القادر

ومرويات الكريم  القرآن  آيات  بين  الصحابة  أوصاف 
الشيعة الروافض [نص مطبوع] / عبد القادر دغوتي.- [د.م.] :

[د.ن.]، 2017 (وجدة : مطبعة قرطبة) .- 1 مج. (146 ص.)
إق 2017MO1957.- ردمك 9789954286012

الصحابة

210.924 2017-105
بوتزرزيت، محمد بن العربي بن محمد

هبة ذي العزة والجاللة في التعريف بأسرة آل بوتزرزيت
الحاحية [نص مطبوع]. الجزء األول / محمد بن العربي بن محمد
بوتزرزيت.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الدارالبيضاء : مطبعة النجاح

الجديدة) .- 1 مج. (461 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO2288.- ردمك 9789954287217

الببليوغرافيا الوطنية المغربية 2017

8



55

آل بوتزرزيت - - تراجم

210.9641092 2017-106
علي بن  هالل  بن  إبراهيم  السجلماسي،  هالل  ابن 

(1497-1414  /  0903-0817)
: مطبوع]  [نص  السجلماسي  بن هالل  ابراهيم  فهرسة 
(817-903) / تحقيق أحمد حمزاوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1

مج. (197 ص.) : غالف مزين؛ 20 سم
إق 2017MO5343.- ردمك 978-9954-9823-0-3

العلماء المسلمون - - المغرب - - تراجم

القرآن الكريم 211

211 2017-107
أركيبي، عزيز أحمد

المقاصد العقدية في القراءات القرآنية [نص مطبوع] /
تأليف الدكتور عزيز أحمد اركيبي.- الدار البيضاء؛ دمشق ؛بيروت :
الدار العالمية للكتاب اليمامة، 2017.- 1 مج. (159 ص.)؛ 25

سم.- (سلسلة أهل القرآن المهرة)
إق 2017MO0875.- ردمك 978-9954-455-555

القرآن الكريم - - علم الكالم

211 2017-108
أوهنا، إدريس

: مطبوع]  [نص  الكريم  القرآن  في  الحوار  أسلوب 
الموضوعات والمناهج والخصائص / إدريس أوهنا.- طبعة مزيدة
ومنقحة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (فاس : مطبعة ووراقة بالل) .-

1 مج. (187 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO2892.- ردمك 9789954990391

القرآن الكريم

211 2017-109
اركيبي، عزيز أحمد

[نص الفريد  القرآن  رسم  تأويل  في  السديد  المعيار 
العالمية الدار   : البيضاء  الدار  اركيبي.-  أحمد  عزيز   / مطبوع] 

(200 ص.)؛ 25 سم مج.   1 للكتاب، 2017.- 
إق 2017MO0874.- ردمك 978-9954-455-54-8

211 2017-110
الداودي، حميد

مدخل إلى علوم القرآن [نص مطبوع] / حميد الداودي.- ط.
2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (119 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 20 سم
إق 2016MO5193.- ردمك 978-9954-39-227-0

القرآن - - علوم

211 2017-111
الصمدي، عبد الواحد

: مطبوع]  [نص  النص  لسانيات  القرآن في ضوء  علوم 
"اإلتقان في علوم القرآن" أنموذجا / عبد الواحد الصمدي.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2017 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج . (171ص. )؛

24 سم
إق 2017MO1186.- ردمك 9789954661994

القرآن الكريم - - علوم

211 2017-112
بنيوسف، رشيدة

بآيات معززة   : مطبوع]  [نص  الكريم  القرآن  دروس في 
اإلعجاز العلمي : السبع الخامس من سورة الشعراء إلى سورة
يس / رشيدة بنيوسف.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (227

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 29 سم
إق 2016MO3853.- ردمك 9789954385074

القرأن الكريم

211 2017-113
بومرواني، حسن

مفهوم السعي في القرآن الكريم [نص مطبوع] / حسن
بومرواني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 إق (أكادير : مطبعة المنار 2)
مفاهيم : غالف مزين؛ 20 سم.- (سلسة  (46 ص.)  .- 1 مج. 

قرآنية؛ 1)
إق 2017MO4643.- ردمك 978-9954-99-793-2

القرآن الكريم

211 2017-114
بومهدي، مصطفى

[نص العظيم  القرآن  وفصول  آيات  وتفسير  تصنيف 
مطبوع] / مصطفى بومهدي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط :
دار السالم للنشر) .- 3 مج. (555،669،579 ص.) : غالف مزين؛

24 سم
إق 2017MO3026.- ردمك 978-9954-99-102-2

تصنيف - - تفسير - - القرآن الكريم

211 2017-115
عدنان، لال عائشة

ألو العزم في القرآن الكريم والتوراة موسى وهارون
أنموذجين [نص مطبوع] : دراسة تحليلية / لال عائشة عدنان.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (فاس : مطبعة النخيل) .- 1 مج. (141

ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
ببليوغرافيا :133-137 .- إق 2017MO1740.- ردمك -978-9954-28

535-0
األديان - - الرسل - - دراسة مقارنة

211 2017-116
عالل، سمان

مصداقية اإلسالم والكتب السماوية [نص مطبوع] / سمان
عالل.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : طوب بريس) .- 1 مج.

(140 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO3533.- ردمك 978-9954-690-87-1

اإلسالم - - الكتب السماوية

211 2017-117
غالب، نظيرة

نظريات المستشرقين حول القرآن الكريم [نص مطبوع] :
عرض ونقد : روجيس بالشير وجاك بيرك نموذجا. الجزء األول /
نظيرة غالب.- [د.ن.] : مؤسسة نادي الكتاب بالمغرب، 2017
(فاس : صولبرينت) .- 1 مج. (271 ص.) : غالف مص.؛ 24 سم.-

(دراسات معرفية)
ببليوغرافيا : ص. 247-252 .- إق 2017MO3317.- ردمك -978-9954

730-00-3
القرآن الكريم - - اإلستشراق

211.13 2017-118
بعروب، علي

لها يفطن  لم  حقائق   : مطبوع]  [نص  الكهف  خفايا سورة 
المفسرون ومعان تتحدى علم التفسير : دراسات قرآنية / علي
: [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (160 ص.) : غالف بعروب.- [د.م.] 

باأللوان؛ 21 سم مزيّن 
إق 2016MO5124.- ردمك 9789954391938

القرآن الكريم - - سورة الكهف

211.14 2017-119
كبير، نادية (1969-....)
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الجامع الالمع لمتشابه اآلي بمقر اإلمام ورش عن نافع
[نص مطبوع] : ختمة المتشابهات اللفظية برسم المصحف من
المهرة من  تكون  لكي  جديد   : الناس  إلى سورة  الفاتحة  أول 
كبير.- ط.2.- نادية محمد   / األول  الجزء  السفرة.  وبالتالي مع 
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (طنجة : مطبعة اسبارطيل) .- 1 مج.

(357 ص.)؛ 24 سم
إق 2013MO2989.- ردمك 9789954609378

اآليات المتشابهات - - القرآن الكريم

211.26 2017-120
األنصاري األندلسي، محمد

[نص األديب  نزهة  وروضة  والمجيب  السائل  رسائل 
مطبوع] / محمد األنصاري األندلسي؛ دراسة وتحقيق عبد الحكيم
مكتبة سلمى  : تطوان  التطواني.-  العربي  الجغدال  محمد  بن 
الثقافية، 2017 (تطوان : الخليج العربي) .- 1 مج. (122 ص.)؛

24 سم.- (كتب؛ 122)
إق 2017MO2656.- ردمك 978-9954-634-96-7

القرآن الكريم - - مخطوط

211.3 2017-121
صدقي، الحسن (1956-....)

الشرح : مع  الثابت في رسم القرآن [نص مطبوع]  نظم 
/ للطالب  الكتاب عونا  بالضبط ونصرة  والبيان مذيال  والتحقيق 
الحسن صدقي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : مطابع الرباط

نت) .- 1 مج. (112 ص.)؛ 24 سم
ببليوغرافيا ص. 109-111 .- إق 2017MO3208.- ردمك -978-9954

99-189-3
رسم القرآن

211.3 2017-122
الشيخ بن  الله  عبد  الطالب  رسم  على  الثمين  الكنز 
محمد األمين للمبتدئين [نص مطبوع] / جمع وتحقيق محمد بن
الشيخ أحمد.- ط. 3.- الدارالبيضاء : دار المذهب، 2017.- 1 مج.

(192 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO1394.- ردمك 978-9954-607-69-5

رسم المصاحف

211.62 2017-123
سليماني، عز الدين

القرآن الكريم والعقل الفقهي [نص مطبوع] : دراسة في
إدريس تقديم  سليماني؛  الدين  عز   / النحوية  الداللة  اشتغال 
مقبول.- الدار البيضاء : أفريقيا الشرق، 2017.- 1 مج. (293

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO0138.- ردمك 978-9954-670-93-4

األحكام الفقهية - - القرآن الكريم

211.64 2017-124
شطاب، الطيب

مقدمات في إعجاز القرآن الكريم [نص مطبوع] / بقلم د.
الطيب شطاب؛ مراجعة وتقديم محمد الفرجي.- [د.م.] : [د.ن.]،

2017 (أكادير : مطبعة قرطبة) .- 1 مج. (127 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO5064.- ردمك 978-9954-99-985-1

القرآن الكريم - - اإلعجاز البياني

211.642 2017-125
منتوران، مصطفى

علم معاني القرآن [نص مطبوع] : خصائصه ومسارات تكونه :
دراسة في البيان اللغوي للمعنى القرآني / مصطفى منتوران.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .-

1 مج. (83 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO5232.- ردمك 978-9954-9784-0-5

القران الكريم - - علم المعاني

211.8 2017-126
أكبوب، عبد الكبير

شرح عمدة المفيد وعدة المجيد في معرفة لفظ التجويد
عبد أكبوب   / مطبوع]  [نص  الله  رحمه  السخاوي  لإلمام 
المطبعة والوراقة  : : [د.ن.]، 2017 (مراكش  [د.م.]  الكبير.- 

.- 1 مج. (71 ص.)؛ 24 سم الوطنية) 
إق 2017MO5155.- ردمك 978-9954-9757-0-1

تجويد - - القرآن الكريم

211.8 2017-127
ابن بري، أبي الحسن علي بن محمد

الدرر اللوامع في أصل مقرإ اإلمام نافع [نص مطبوع] /
أبي الحسن علي بن محمد بن علي الرباطي التازي الشهير بابن
بري؛ تقديم وتحقيق بن أحمد العبقري.- ط. 2.- سال : مدرسة ابن
القاضي للقراءات، 2017.- 1 مج. (54 ص.)؛ 24 سم.- (تحقيق

تراث المغاربة في القراءات؛ 3)
2017MO2011 إق

القرآن الكريم - - القراءات

211.8 2017-128
التهامي بن الطيب السجلماسي، أبي عبد االه محمد

األنصاص القرآنية [نص مطبوع] / أبي عبد االه محمد التهامي
بن الطيب السجلماسي ت 1263 ه؛ تحقيق عبد السالم البلغيتي.-
بولمان : المجلس العلمي المحلي، 2017.- 1 مج. (160 ص.)؛

25 سم.- (منشورات المجلس العلمي المحلي لبولمان؛ 4)
ببليوغرافيا ص. 149-152 .- إق 2017MO2802.- ردمك -978-9954

28-913-6
القراءات - - القران الكريم

211.8 2017-129
الراني األندلسي

كتاب التعريف [نص مطبوع] : في اختالف الرواة عن نافع / أبي
عمرو عثمان بن سعيد الراني األندلسي؛ دراسة وتحقيق محمد بن
الشريف السحابي.- سال : مدرسة ابن القاضي للقراءات، 2017
(الرباط : وراقة الفضيلة) .- 1 مج. (157 ص.)؛ 24 سم.- (تحقيق

تراث المغاربة في القراءات؛ 1)
إق 2017MO2013.- ردمك 9789954286401

القرآن الكريم - - القراءات

211.8 2017-130
الرحماني، أبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن عبد

الله
العشرة الطرق  قراءة  في   : مطبوع]  [نص  المنافع  تكميل 
المروية عن نافع / أبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن عبد
الله الرحماني؛ تحقيق وتعليق الباحثين أيوب أعروسي، أيوب ابن
عائشة؛ راجعه وقدم له محمد بن عبد الله البخاري.- سال : مدرسة
ابن القاضي للقراءات، 2017 (الرباط : وراقة الفضيلة) .- 1 مج.

(220 ص.)؛ 24 سم.- (تحقيق تراث المغاربة في القراءات؛ 4)
إق 2017MO2012.- ردمك 9789954286395

القرآن الكريم - - القراءات

211.8 2017-131
بنزيدي، ابراهيم (1965-....)

[نص الدوري  و  بين روايتي ورش  الفرق  الكافي في 
مطبوع] / الشيخ الدكتور الراجي عفو ربه إبراهيم محمد بنزيدي.-
(الدار المغربي، 2017  الثقافي  التراث  مركز   : البيضاء  الدار 
البيضاء : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (254 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم
إق 2017MO2933.- ردمك 978-9954-723-00-5

القرآن الكريم - - القراءات

211.8 2017-132
عبد بن  أحمد  بن  محمد  بن  الحسن  علي  أبي  كنبور، 

اللجائي العزيز 
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شرح تصوير الهمز من مورد الظمآن [نص مطبوع] / أبي
علي الحسن بن محمد بن أحمد بن عبد العزيز اللجائي؛ تحقيق
عبد الواحد الصمدي، حسن كريم.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1

مج. (85 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO1292.- ردمك 9789954667699

القرآن الكريم - - القراءات

211.8 2017-133
نافع، محمد

القراءات القرآنية وأثرها في استنباط األحكام الفقهية
تأليف  / : نماذج من فقه األسرة  عند المالكية [نص مطبوع] 
الدكتور محمد نافع.- الدار البيضاء؛ دمشق ؛بيروت : الدار العالمية
للكتاب اليمامة، 2017.- 1 مج. (174 ص.)؛ 25 سم.- (سلسلة

أهل القرآن المهرة)
إق 2017MO1467.- ردمك 978-9954-455-61-6

القرآن الكريم - - قراءات

211.82 2017-134
القيجاطي، أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر الكناني

(811هـ)
مسائل في القراءات [نص مطبوع] / أبي عبد الله محمد بن
علي بن عمر الكناني القيجاطي؛ دراسة وتحقيق بنيونس الزاكي.-
الرباط : دار األمان للنشر، 2017.- 1 مج. (616 ص.)؛ 24 سم.-

(عقود المقارئ؛ 6)
إق 2016MO0228.- ردمك 978-9954-600-11-5

القراءات - - القران الكريم

211.82 2017-135
حفيظ، رشيدة

ما خالف فيه القراء السبعة أصولهم [نص مطبوع] : جمع
ودراسة وتوجيه / رشيدة حفيظ.- الدار البيضاء؛ دمشق : الدار
العالمية للكتاب اليمامة، 2017.- 1 مج. (520 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO4244.- ردمك 978-9954-455-51-7

القرآن الكريم - - قراءات

211.821 2017-136
العيادي العروسي، عبد العزيز (1942-....)

األنصاص القرآنية [نص مطبوع] : رواية ورش بالسند المتصل /
الدكتور عبد العزيز العيادي العروسي.- ط. 11 مزيدة ومنقحة.-
الرباط؛ الدار البيضاء : دار األمان الدار العالمية للكتاب، 2017.-

2 مج. (463،887 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO1944.- ردمك 978-9954-455-63-0

القرآن - - قراءة نافع

211.821 2017-137
انتضام، لطيفة

بقراءة  : المبسط الجديد في علم التجويد [نص مطبوع] 
االمام نافع المدني رواية االمام ورش من طريق االمام ابي يعقوب
األزرق / لطيفة انتضام.- الرباط : دار أبي رقراق للطباعة والنشر

والتوزيع، 2017.- 1 مج. (193 ص.) : غالف مص.؛ 24 سم
إق 2017MO4458.- ردمك 978-9954-99-564-8

علم التجويد

211.821 2017-138
غنام، نعيمة

نيل األماني لطريق األصبهاني [نص مطبوع] : عن اإلمام
ورش / نعيمة غنام.- الرباط : دار أبي رقراق، 2017.- 1 مج.

(220 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO0046.- ردمك 978-9954-39-358-1

القراءات القرآنية

211.821 2017-139
نافع، محمد

النشر الجامع لمقرإ اإلمام نافع برواية ورش من طريق
األزرق مع تحريرات األزميري [نص مطبوع] / تأليف الدكتور
محمد نافع.- الدار البيضاء؛ دمشق ؛بيروت : الدار العالمية للكتاب
: غالف مص.؛ 25 سم.- اليمامة، 2017.- 1 مج. (255 ص.) 

المهرة) القرآن  أهل  (سلسلة 
إق 2017MO1466.- ردمك 978-9954-455-60-9

القرآن - - قراءة ورش

211.84 2017-140
التعريف من نظم كما في  النافعية  العشر  القراءات 
العامري والعقد وتحفة األليف [نص مطبوع] / تقديم وتحقيق
الحسن صدقي؛ مساعدة عبد الصمد سايسي حسني، عبد الخالق
الشطيني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (63 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO1095.- ردمك 9789954397787

القراءات العشر - - القرآن الكريم

211.9 2017-141
الحبشي، عالل

القرآن والبيئة والعلم [نص مطبوع] / عالل الحبشي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017 (الرباط : طوب بريس) .- 1 مج. (294 ص.)؛ 24

سم
إق 2017MO2019.- ردمك 9789954690611

القرآن - - البيئة - - العلم

211.9 2017-142
العمراني، أحمد بن محمد

ورقات علمية في الدراسات القرانية [نص مطبوع] / أحمد
بن محمد العمراني.- [د.م.] : أحمد بن محمد العمراني، 2017.-

1 مج. (400 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO1960.- ردمك 978-9954-28-603-9

القرآن - - دراسات

211.9 2017-143
الكط، بوسلهام

المال واإلنسان..في الفكر الغربي وفي القرآن .. [نص
مطبوع] : أية عالقة وأية عودة..!؟ : قراءات لمجوعة من كتب
2017 [د.ن.]،   : [د.م.]  الكط.-  بوسلهام   / المعرفة  عالم 
(القنيطرة : المطبعة السريعة) .- 1 مج. (122 ص.)؛ 21 سم

إق 2017MO0913.- ردمك 9789954653074
القرآن - - الفكر الغربي - - اإلنسان - - المال

211.9 2017-144
الينبعي، امحمد

مدخل لدراسة علوم القرآن الكريم [نص مطبوع] / امحمد
الينبعي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (فاس : مطبعة أميمة) .- 1 مج.

(145 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO3303.- ردمك 978-9954-99-216-6

علوم القرآن - - مباحث عامة

211.9 2017-145
تلوان، خديجة

المعنى  : [نص مطبوع]  الكريم  القرآن  األنبياء في  دعاء 
والمغزى / خديجة تلوان؛ د. الزبير درغازي؛ د. عمر المالحي، د.
نجيب العماري.- [د.م.] : [جمعية السالم لتحفيظ القرآن الكريم
وتدريس العلوم الشرعية]، 2017.- 1 مج. (168 ص.)؛ 20 سم.-

(أبحاث شرعية؛ 17)
ببليوغرافيا ص. 159-165 .- إق 2017MO3121.- ردمك -978-9954

99-140-4
القرآن الكريم - - معاني

211.9 2017-146
حضران، مصطفى
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توازن الوحي والعقل [نص مطبوع] : في المنهجية القرآنية /
واألبحاث، للدراسات  رؤى  مركز   : [د.م.]  مصطفى حضران.- 
2017 (الرباط : طوب بريس) .- 1 مج. (137 ص.)؛ 21 سم

إق 2017MO5263.- ردمك 9789954690949
الخطاب القرآني - - المنهجية القرآنية

211.9 2017-147
عمراني حنشي، محمد

األسس العلمية لدعاوى القرآن [نص مطبوع] : علم المقاصد
/ محمد عمراني العصر  بلغة  اإلسالمية  العقيدة  إلى  المدخل   :
حنشي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : طوب بريس) .- 1 مج.

(131 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO2500.- ردمك 978-9954-690-70-3

دعاوى القرآن

211.9 2017-148
قراط، نور الدين

مفاهيم وقضايا قرآنية [نص مطبوع] / نورالدين قراط بن
حمادي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (وجدة : مطبعة الجسور) .- 1

مج. (185 ص.)؛ 22 سم
إق 2017MO1235.- ردمك 978-9954-39-844-9

القرآن الكريم - - مفاهيم عامة

211.9 2017-149
موسو، محمد

اإلنساني للوعي  السبعة  القرآن واإلرتقاءات  شيفرة 
[نص مطبوع] / محمد موسو.- مراكش : مؤسسة آفاق للدراسات
والنشر واإلتصال، 2017 (المطبعة والوراقة الوطنية).- 1 مج.

(106 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO0934.- ردمك 978-9954-37-349-1

الوعي اإلنساني - - القرآن الكريم

211.9 2017-150
اليوسي، الحسن بن مسعود بن محمد (1102-1040 /

(1691-1631
التكرار في القرآن الكريم [نص مطبوع] : لإلمام الحسن بن
علي وتعليق  ودراسة  جمع   / 1102ه)  (ت  اليوسي  مسعود 
البودخاني بن الحاج، عالل الملولي التوزاني.- [د.م.] : [د.ن.]،

2017.- 1 مج. (127 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO4330.- ردمك 9789954995136

القرآن الكريم - - التكرار

211.94 2017-151
ناصري، محمد

البيئة الطبيعية في القرآن الكريم [نص مطبوع] / محمد
ناصري.- وجدة : مكتبة الطالب، 2017.- 1 مج. (115 ص.)؛ 24

سم
إق 2017MO4127.- ردمك 9789954996966

حماية البيئة - - القرآن الكريم

211.95 2017-152
أوزال، عبد الكامل

تربوي نموذج  نحو  الكريم  القرآن  التربية في  رسالة 
[د.ن.]،  : [د.م.]  أوزال.-  الكامل  / عبد  [نص مطبوع]  قرآني 

2017.- 1 مج. (221 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO4645.- ردمك 9789954997956

القرآن الكريم - - التربية

211.96 2017-153
لولو، رشيد

/ رشيد الكريم [نص مطبوع]  المثل في القرآن  حجاجية 
: (تطوان  الثقافية، 2017  : منشورات حمداوي  [د.م.]  لولو.- 
مطبعة الخليج العربي) .- 1 مج. (220 ص.) : غالف مزين؛ 21

سم
ببليوغرافيا : ص. 203-215 .- إق 2017MO5251.- ردمك -978-9954

743-12-6
األمثال في القرآن

211.97 2017-154
 العراقي، عبد الغفور

الغفور اإلعجاز العلمي في الكون [نص مطبوع]. 2 / عبد 
العراقي.- تمارة : فينيكس، 2017.- 1 مج. (120 ص.)؛ 20 سم

إق 2017MO0937.- ردمك 9789954396957
اإلعجاز العلمي

211.97 2017-155
أمحزون، محمد

اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم [نص مطبوع] / محمد
أمحزون.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (142 ص.)؛ 21 سم

إق 2017MO0418.- ردمك 9954394923
القرآن الكريم - - إعجاز

211.97 2017-156
الحبشي، عالل

القرآن واإلنسان والوجود [نص مطبوع] / عالل الحبشي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : طوب بريس) .- 1 مج. (468

ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO2285.- ردمك 978-9954-690-64-2

اإلعجاز العلمي - - القرآن الكريم

211.97 2017-157
الخرشاف، إدريس

[نص الكريم  القرآن  العلمي في  واإلعجاز  العقلمانية 
مطبوع] : أية قراءة؟ / الخرشاف إدريس.- الرباط : الزمن، 2017
(سال : بني ازناسن) .- 1 مج. (159 ص.)؛ 24 سم.- (شرفات؛

(88
إق 2017MO0280.- ردمك 978-9954-39-435-9 

اإلعجاز العلمي - - القرآن الكريم

211.97 2017-158
العراقي، عبد الغفور

ضبط المفاهيم وتفادي األخطاء في اإلعجازين العلمي
والعددي [نص مطبوع] / عبد الغفور العراقي.- تمارة : فينكس
للنشر، 2017 (الرباط : مطبعة المعارف الجديدة) .- 1 مج. (98
ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم.- (سلسلة اإلعجاز العلمي

والعددي في القرآن الكريم؛ 1)
إق 2016MO4846.- ردمك 978-9954-39-055-9

اإلعجاز العلمي

211.97 2017-159
عمراني حنشي، محمد

الكونيات القرآنية على محك العلم والجدل العقائدي في
العلوم [نص مطبوع] / محمد عمراني حنشي.- [د.م.] : [د.ن.]،

2017.- 1 مج. (235 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO2495.- ردمك 978-9954-690-65-9 

النشأة الكونية - - القرآن الكريم

211.99 2017-160
العود، صالح

إعتداء سافر على عربية القرآن وكتابته [نص مطبوع] /
بقلم صالح العود.- تطوان : مكتبة سلمى الثقافية، 2017 (مطبعة
باأللوان؛ 22 العربي).- 1 مج. (39 ص.) : غالف مزيّن  الخليج 

الثقافية؛ 120) سم.- (كتب مكتبة سلمى 
إق 2017MO2820.- ردمك 978-9954-634-97-4

القرآن الكريم

التفسير 212
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212 2017-161
ابياط، محمد

ابن بكر  القرآن ألبي  أحكام  كتاب  إلى  لمحات عاجلة 
العربي المعافري (543 ه) [نص مطبوع] / محمد ابياط.- ط.
2.- [فاس] : [د.ن.]، 2017 (مطبعة أميمة).- 1 مج. (126 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
مصادر ومراجع .- إق 2017MO2729.- ردمك 978-9954-28-878-8

مقاصد الشريعة

212 2017-162
العراقي الحسيني، إدريس بن محمد بن العابد

التربية عند تدور عليه  فيما   : [نص مطبوع]  الرباني  الفيض 
الشيخ التجاني وأصحابه الكمل أهل الفضل والتهاني / إدريس بن
محمد بن العابد العراقي الحسيني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1

مج. (322 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO2449.- ردمك 9789954970515

التفسير - - اإلسالم

212 2017-163
بوكبير، حسن (1963-....)

: مدارسات في رساالت تدبر سورة القيامة [نص مطبوع] 
الهدى المنهاجي للقرآن الكريم / حسن بوكبير.- مكناس : مؤسسة
فريد األنصاري لألبحاث والدراسات، 2017.- 1 مج. (152 ص.)؛

21 سم.- (مجالس القرآن؛ 1)
إق 2017MO2766.- ردمك 978-9954-28-898-6

القرآن الكريم - - سورة القيامة

212.1 2017-164
صابر، موالي احمد

التداول اللغوي للمفردة بين الشعر والقرآن [نص مطبوع]
/ صابر موالي احمد.- الرباط : منشورات الزمن، 2017.- 1 مج.

(160 ص.)
إق 2017MO3826.- ردمك 978995451691

القرآن الكريم - - التفسير اللغوي

212.15 2017-165
الراجي الهاشمي، التهامي (2018-1936)

وأنصاصه الهاشمي  الراجي  التهامي  الدكتور  الشيخ 
نجيب وتعليق  تحقيق، شرح  / جمع،  اإلقرائية [نص مطبوع]] 
العماري؛ تقديم األستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الوافي.- فاس :
منشورات مقاربات، 2017.- 1 مج. (152 ص.) : غالف مص.؛ 24

سم.- (سلسلة تراث الدكتور التهامي الراجي الهاشمي؛ 01)
إق 2016MO0732.- ردمك 978-9954-37-231-9

القرآن الكريم - - مفسرين

212.15 2017-166
العماري، نجيب

الشيخ الدكتور التهامي الراجي الهاشمي ومنهجه في
التعامل مع القرآن الكريم [نص مطبوع] / نجيب العماري.-
فاس : منشورات مقاربات، 2017.- 1 مج. (93 ص.) : غالف
مص.؛ 24 سم.- (سلسلة تراث الدكتور التهامي الراجي الهاشمي؛

(2
بيبليوغرافيا : ص. 89-91 .- إق 2016MO1717.- ردمك -978-9954

37-672-0
علوم القرآن

212.3 2017-167
بوعالم، عبد اللطيف (1961-....)

التجويد الواضح للمبتدئين وعامة الناس [نص مطبوع] / عبد
اللطيف بوعالم.- الدار البيضاء : شركة النشر والتوزيع الرسالة،

2017.- 1 مج. (160 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO723.- ردمك 978-9954-24-683

تفسير القرآن الكريم

212.31 2017-168

براصة، أحمد
: التفسير بالمأثور عند الحافظ ابن كثير [نص مطبوع] 
تفسير القرآن بالقرآن / أحمد براصة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1

مج. (86 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.
إق 2017MO5208.- ردمك 978-9954-9710-2-4

تفسير القرآن الكريم

212.9 2017-169
كواللي كردودي حسني إدريسي، محمد ربيع

رفع ستار الجمال عن جوهرة الكمال [نص مطبوع] / محمد
ربيع كواللي كردودي حسني إدريسي.- فاس : [د.ن.]، 2017.- 1

مج. (113 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO4616.- ردمك 978-9954-99-781-9

تفسير القرآن الكريم

الحديث الشريف وعلومه 213

213 2017-170
أهمدي، جعفر

أهمدي.- / جعفر  [نص مطبوع]  الحديث  مباحث في علوم 
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : دار السالم) .- 1 مج. (187

ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO1251.- ردمك 978-9954-39-854-8

علوم الحديث

213 2017-171
ابن الجزري، أبو الخير محمد بن محمد

األربعون العوالي [نص مطبوع]. ومعه (طرفة العالم من كالم
أبي القاسم صلى الله عليه وسلم) / لإلمام أبي الخير محمد بن
محمد ابن الجزري الدمشقي؛ تقديم وتحقيق المصطفى سليمي.-
[د.م.] : المجلس العلمي األعلى، 2017.- 1 مج. (261 ص.)؛ 24

سم.- (إصدارات المجلس العلمي المحلي آلسفي)
إق 2017MO5529.- ردمك 978-9920-642-03-3

الحديث الشريف

213 2017-172
الحسني اإلدريسي، خليد ربيع

المحدثين بين  النبوية  السنة  نقد  العقلي في  المنهج 
والمتكلمين [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / تأليف د. خليد ربيع
الحسني اإلدريسي.- الدار البيضاء؛ دمشق ؛بيروت : الدار العالمية
للكتاب اليمامة، 2017.- 1 مج. (277 ص.) : غالف مص.؛ 25

سم.- (سلسلة تجديد الخطاب الديني)
إق 2017MO1463.- ردمك 978-9954-455-57-9

السنة النبوية - - بحوث

213 2017-173
الكناني الله  نصر  بن  ابراهيم  بن  أحمد  العسقالني، 

الحنبلي
الشيخ / نظم  نزهة النظر نظم نخبة الفكر [نص مطبوع] 
أحمد بن ابراهيم بن نصر الله الكناني الحنبلي؛ اعتنى به مبارك بن
راشد الحثالن.- طنجة : دار الحديث الكتانية، 2017.- 1 مج. (43

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO4884.- ردمك 978-9954-623-89-3

213 2017-174
العود، صالح علي

تحبير الكالم في شرح حديث خير األنام [نص مطبوع] /
صالح علي العود؛ تقديم وتقريظ محمد بن عبد الوهاب أبياط.-
[تطوان] : مكتبة سلمى الثقافية، 2017 (تطوان : الخليج العربي)

.- 1 مج. (74 ص.)؛ 21 سم.- (كتب؛ 11)
إق 2017MO1713.- ردمك 9789954634929
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الحديث الشريف

213 2017-175
الكتاني، عبد الحي بن عبد الكبير بن محمد

المفاتيح لقراء المصابيح [نص مطبوع] / تأليف اإلمام الحافظ
لسان السنة الغراء السيد الشريف محمد عبد الحي بن عبد الكبير
الكتاني الحسني؛ اعتنى به جاد بن عصام القواص.- طنجة : دار

الحديث الكتانية، 2017.- 1 مج. (126 ص.) : غالف مزين
2016MO4888 إق

علم الحديث

213 2017-176
المانع، إدريس

األبعاد التنموية للسنة النبوية [نص مطبوع] / إدريس المانع.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (فاس : وراقة بالل) .- 1 مج. (174 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2017MO5141.- ردمك 9789954773000

السنة النبوية

213 2017-177
عبد زيد  أبي  المغربي،  البيضاوي  الجعفري  النتيفي 

محمد بن  الرحمن 
حكم السنة والكتاب [نص مطبوع] : في وجوب هدم الزوايا
الجعفري النتيفي  محمد  بن  الرحمن  عبد  زيد  أبي   / والقباب 
مركز  : نواكشوط  الدارالبيضاء؛   -.2 المغربي.- ط.  البيضاوي 
سم.-  24 ص.)؛   94) مج.   1  -.2017 المذهب،  دار  نجيبويه 

(1 محمد؛  بن  الرحمن  عبد  اإلمام  مصنفات  (سلسلة 
إق 2016MO3842.- ردمك 978-9954-607-54-1

السنة النبوية

213 2017-178
حنفي، عبد الرفيع

مصطلح الحديث بين األصوليين والمحدثين [نص مطبوع] /
عبد الرفيع بن الطيب حنفي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (فاس :

مطبعة أميمة) .- 1 مج. (141 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO2297.- ردمك 9789954287262

الحديث الشريف

213.13 2017-179
أبوعلي، زينب

منهج الحافظ الدارقطني (385 هـ) في إعالل الحديث
علي.- أبو  زينب   / مطبوع]  [نص  "العلل"  كتابة  من خالل 
الرباط : دار األمان، 2017.- 1 مج. (248 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم
إق 2017MO4295.- ردمك 9789954723067

منهج الحافظ الدارقطني

213.17 2017-180
بركات، أحمد

الشريف النبوي  الحديث  المستشرقين حول  نظريات 
[نص مطبوع] : عرض ونقد. الجزء الثاني / أحمد بركات.- [فاس] :
مؤسسة نادي الكتاب بالمغرب، 2017 (فاس : سولبرينت) .- 1
معرفية، (دراسات  22 سم.-  مزين؛  غالف   : (206 ص.)  مج. 

(5912-2550
إق 2017MO3318.- ردمك 978-9954-730-01-0

االستشراق والمستشرقون

213.2 2017-181
/ [نص مطبوع]  المستجيزين  لثالثة من  الدمناتي  إجازة 
دراسة وتحقيق محمد عيسوي.- وجدة : [د.ن.]، 2017 (مكتبة

الطالب.- 1 مج. (120 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO4470.- ردمك 9789954995723

علم اإلسناد

213.33 2017-182

بن عبد الكبير الحسني الكتاني، محمد عبد الحي
القرن األول التدوين والجمع ألهل  إثبات  رسالة في 
الهجري من الصحابة والتابعين [نص مطبوع] : وهو من أوائل
النبوية المشرفة والرد على تاريخ تدوين السنة  المصنفات في 
شبهات المستشرقين / تأليف اإلمام الحافظ لسان السنة الغراء
الكتاني الحسني؛ تقديم الشيخ الكبير  محمد عبد الحي بن عبد 
المحدث العالمة محمد عوامة؛ اعتنى به خالد بن محمد المختار
البداوي السباعي.- طنجة : دار الحديث الكتانية، 2017.- 1 مج.

(153 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
بيبليوغرافيا : ص. 123-132 .- إق 2017MO0404.- ردمك -978-9954

 698-01-3
الحدث الشريف - - علم الرواية

213.33 2017-183
زروق، الحسين (1973-....)

نصوص مصطلحات النقد األدبي لدى الصحابة والتابعين
وتوثيق : جمع  الحديث)  : (من خالل كتب متون  [نص مطبوع] 
وعرض / الحسين زروق.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (فاس : مطبعة
وراقة بالل) .- 1 مج. (319 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.-

(سلسلة ديوان النقد األدبي قبل القرن الرابع الهجري)
إق 2017MO2112.- ردمك 978-9954-28-677-7

نصوص الصحابة - - الحديث الشريف

213.41 2017-184
أيالل، رشيد

صحيح البخاري [نص مطبوع] : نهاية أسطورة / رشيد أيالل.-
الرباط : دار الوطن، 2017.- 1 مج. (280 ص.)؛ 24 سم

إق 2017MO0974.- ردمك 978-9954-648-27-8
صحيح البخاري

213.54 2017-185
شهيد، عائشة (1967-....)

اإلمام مالك بن أنس [نص مطبوع] : منهجه في النقد الحديثي
الكتب أمهات  مع  مقارنة  للموطأ  اإلعتبارية  المغاربة  ونظرة 
السلطان موالي جامعة   : بني مالل  عائشة شهيد.-   / الحديثية 
سليمان، 2017.- 1 مج. (141 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2017MO2539.- ردمك 978-9954-28-802-3

اإلمام مالك بن أنس - - رواية الحديث

213.76 2017-186
ابن المديني، علي بن عبد الله بن جعفر (161-234 هـ.)
الجزء الخامس من األحاديث المعللة [نص مطبوع] / تصنيف
علي بن عبد الله بن جعفر ابن المديني البصيري؛ تقديم فضيلة
المختار بن محمد  خالد  به  اعتنى  الضاوية؛  بن  إدريس  الدكتور 
البداوي السباعي.- طنجة؛ بيروت : دار الحديث الكتانية، 2017.-

1 مج. (141 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO0403.- ردمك 978-9954-698-00-4

الحديث النبوي - - علم الرواية - - العلل

أصول الدين 214

214 2017-187
الشنقيطي، محمد الحسن ولد الردو

السنة أهل  عقيدة  في  العدودية  المنظومة  شرح 
والجماعة [نص مطبوع] : للعالمة محمد سالم بن محمد علي
الردو ولد  الحسن  محمد   / الشنقيطي  عرود  الودود  عبد 
الشنقيطي.- نواكشوط : دار المذهب، 2017.- 1 مج. (158 ص.)؛

24 سم.- (سلسلة ديوان الشناقطة؛ 6)
إق 2017MO0815.- ردمك 9789954607671

العقيدة اإلسالمية - - أهل السنة
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214 2017-188
العراقي، إدريس بن محمد بن العابد (2009-1918)

إكرام الضيف بالقرى [نص مطبوع] : في الجواب عن األسئلة
الواردة من بعض أفاضل أم القرى / إدريس بن محمد بن العابد
العراقي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (289 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO2448.- ردمك 9789954970508

العقيدة اإلسالمية - - أصول الدين

214 2017-189
العالمي، حليمة (1968-....)

اإلسالم عقيدة وشريعة [نص مطبوع] / حليمة العالمي.- وجدة
: مكتبة قرطبة، 2017.- 1 مج. (200 ص.) : غالف مص.؛ 21

سم.- (نهج المسلم القويم؛ 3)
ببليوغرافيا : ص. 175-198 .- إق 2017MO3422.- ردمك -978-9954

99-274-6
اإلسالم - - الفقه اإلسالمي - - الشريعة اإلسالمية

214.1 2017-190
العراقي، عبد الغفور

من العدم...إلى آدم [نص مطبوع] : القرآن ال يعارض فكرة
التطور, لكن... / عبد الغفور العراقي.- تمارة : فينكس، 2017
(الرباط : مطبعة المعارف الجديدة) .- 1 مج. (260 ص.)؛ 23 سم

إق 2017MO2327.- ردمك 978-9954-28-738-5
نظرية التطور - - اإلسالم

214.1 2017-191
المساوي، الحسين

/ مطبوع]  [نص  والقرآن  واإلنسان  الوجود  في  تأمالت 
: مطبعة (تطوان  [د.ن.]، 2017   : [د.م.]  المساوي.-  الحسين 
الخليج العربي) .- 1 مج. (109 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2017MO0014.- ردمك 978-9954-39-344-4

تأمالت دينية

214.3 2017-192
الناجي، محمد

الناجي، حسين / محمد  الله الحسنى [نص مطبوع]  أسماء 
فاليا، منشورات   : مالل  بني  الزاوي.-  بشرى  ترجمة  ميلودي؛ 

24 سم (167 ص.)؛  مج.   1  -.2017
إق 2017MO5050.- ردمك 978-5554-99-981-3

أسماء الله الحسنى

214.35 2017-193
صبري، أمين

علم األسماء الحسنى [نص مطبوع] / أمين صبري.- الرباط :
دار االمان، 2017.- 1 مج. (111 ص.)؛ 22 سم

إق 2017MO4756.- ردمك 978-9954-701-45-4
األسماء الله الحسنى

214.35 2017-194
صقلي حسيني، سعد بن عبد الهادي

/ الله الحسنى [نص مطبوع]  شذرات من معاني أسماء 
جمعه وأعده سعد بن عبد الهادي صقلي حسيني.- [د.م.] : [د.ن.]،

2017.- 1 مج. (488 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO3099.- ردمك 9789954991282

أسماء الله الحسنى - - معاني - - اإلسالم

214.7 2017-195
حدوش، علي

أيها اإلنسان احذر الشيطان [نص مطبوع] / علي حدوش؛
(الشركة [د.ن.]، 2017   : [د.م.]  الرفيق.-  لغويا محمد  راجعه 
العامة للتجهيز والطبع).- 1 مج. (182 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2017MO0958.- ردمك 978-9954-39-707-7

الشياطين - - اإلسالم

214.71 2017-196
القوصي، محمد عبد الشافي

الله عليه وآله وسلم مشتهى األمم [نص محمد صلى 
منشورات  : الرباط  القوصي.-  الشافي  عبد  محمد   / مطبوع] 
المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، 2017.- 1 مج. (239

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO1391.- ردمك 978-9981-26-633-9

بشارات النبوة - - الكتب السماوية

214.73 2017-197
صبري، أمين

القانون األعظم [نص مطبوع] : أكبر وأعظم قانون للوجود :
أهم كتاب تقرأه في حياتك بعد قراءتك للكتب المقدسة / أمين
صبري.- الرباط : دار األمان، 2017 (الرباط : األمنية) .- 1 مج.

(208 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO3122.- ردمك 9789954723012

الكتب المقدسة - - األديان

214.77 2017-198
إسحاق بن  إسماعيل  بن  علي  األشعري،  الحسن  أبو 

هجريا)  324-260)
غير أم  مخلوق  هو  : هل  [نص مطبوع]  اإليمان  رسالة في 
مخلوق / تصنيف إمام أهل السنة أبي الحسن علي بن إسماعيل
األشعري؛ ضبط وتقديم عبد المولى أموراق.- طنجة؛ بيروت : دار
الحديث الكتانية، 2017.- 1 مج. (111 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم.- (والئد القرون األولى؛ 1)
ببليوغرافيا : ص. 99-108 .- إق 2016MO4887.- ردمك -978-9954

623-92-3
اإليمان

214.77 2017-199
الزاهري، يوسف (1970-....)

الفواح [نص مطبوع] : في الصالة على سيد أهل الفالح / يوسف
الزاهري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : مطبعة جودة) .- 1

مج. (150 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 15 سم
إق 2017MO1823.- ردمك 978-9954-28-559-6

صلوات الفواح

214.77 2017-200
العالمي، حليمة (1968-....)

l'islam = [نص مطبوع] اإلسالم دين جميع األنبياء والرسل
/ est la religion de tous les prophètes et messagers
حليمة العالمي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (147 ص.) :
القويم، 2550- المسلم  (نهج  باأللوان؛ 24 سم.-  مزيّن  غالف 

598X؛ 3)
إق 2017MO4035.- ردمك 978-9954-9662-7-3

الدين اإلسالمي - - اإليمان - - الشرائع

214.77 2017-201
العلوي الحسني، موالي المهدي بن سعيد

نزهة األرواح النورانية في الصالة على الذات المحمدية
[نص مطبوع] / تأليف موالي المهدي بن سعيد العلوي الحسني؛
تحقيق وتقديم ذ. جواد الطاهري، د. إسماعيل المساوي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (159 ص.) :

غالف مزين؛ 21 سم
إق 2017MO3860.- ردمك 9789954996249
الصالة على النبي صلى الله عليه وسلم - - أدعية

214.77 2017-202
الغازي الحسيني، أحمد
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شرح عقيدة اإلمام ابن أبي زيد القيرواني [نص مطبوع] /
الوهاب عبد  األستاذ  إعداد  الحسيني؛  الغازي  أحمد  للعالمة 
العمراني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (فاس : مطبعة آنفو) .- 1 مج.

98 ص.)؛ 17 سم
إق 2017MO4167.- ردمك 978-9954-99-450-4

أصول الدين

214.77 2017-203
[نص واألذكار  األدعية  بصحيح  واألبصار  القلوب  تنوير 
سعيد القرآنية  آياته  راجع  أيمن؛  أبو  محمد  إعداد   / مطبوع] 
الفكاس.- الدارالبيضاء : مكتبة التنوير، 2017.- 1 مج. (64 ص.)؛

17 سم
إق 2017MO4311.- ردمك 9789954995068

أصول الدين - - أدعية

214.79 2017-204
المغرب. المجلس العلمي األعلى. األمانة العامة

مفكرة اإلمام ومرشدة المأموم [نص مطبوع] : برنامج تأهيل
أئمة المساجد في إطار خطة ميثاق العلماء / المجلس العلمي
األعلى.- الرباط : المجلس العلمي األعلى، 2017 (القنيطرة :

مطبعة أصكوم) .- 1 مج. (200 ص.) : غالف مزين؛ 29 سم
إق 2017MO5213.- ردمك 978-9954-665-75-6

األئمة - - المغرب

214.79 2017-205
رابحي، علي

: مساجد وجدة العمارة اإلسالمية بالمغرب [نص مطبوع] 
نموذجا / علي رابحي.- وجدة : المجلس العلمي المحلي لمدينة
وجدة، 2017.- 1 مج. (247 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2017MO3366.- ردمك 978-9954-99-237-1
مساجد - - المغرب - - العمارة المساجدية

الفرق اإلسالمية 215

215 2017-206
الصديقي، عبد الحكيم

في نقد الحركة اإلسالمية المعاصرة [نص مطبوع] / عبد
الحكيم الصديقي.- تنغير : مطبعة ووراقة اسراس، 2017.- 1 مج.

(81 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO2204.- ردمك 978-9954-28-719-4

الحركة اإلسالمية - - الفرق السياسية - - المغرب

215 2017-207
العدناني، عبد السالم

دراسة مقارنة ألربع فرق دينية في اإلسالم واليهودية
[نص مطبوع] : خالل ق. 4 و5 هـ / عبد السالم العدناني.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017 (الرباط : مكتبة دار السالم للطباعة والنشر) .- 1

مج. (300 ص.)
إق 2017MO4812.- ردمك 978-9954-99-882-3

الفرق الدينية

215.4 2017-208
عبد الكريم، جميل

[نص حين  بعد  ولو  الداهم  الصفوي...الخطر  التشيع 
مطبوع] / تأليف وإعداد جميل عبد الكريم؛ تقديم عبد الله نهاري.-
[د.م.] : جميل عبد الكريم، 2017 ([فاست برنت]).- 1 مج. (394

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO2665.- ردمك 978-9954-28-856-6

التشيع الديني - - إيران

215.7 2017-209
الحسناوي، أحمد بن موسى الهمساسي السلوي

/ تعليق على ختم جوهرة التوحيد للقاني [نص مطبوع] 
الهمساسي الحسناوي العالمة المحدث أحمد بن موسى  تأليف 
السلوي؛ تحقيق ودراسة الصديق بن محمد بن قاسم بوعالم.-
طنجة : مؤسسة عبد الله كنون للثقافة والبحث العلمي، 2017
(الرباط : دار أبي رقراق) .- 1 مج. (273 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO1916.- ردمك 978-9954-28-586-2

العقيدة األشعرية

215.7 2017-210
حدوي، خالد

نظرية التعليم والتعلم عند اإلمام الغزالي [نص مطبوع] /
خالد حدوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (وجدة : مكتبة قرطبة) .- 1

مج. (65 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO0965.- ردمك 978-9954-9662-2-8

التربية - - التعليم

الفقه اإلسالمي 216

216 2017-211
أبو زيد، عبد الحق

فقه الحمد [نص مطبوع] / عبد الحق أبو زيد.- [د.م.] : [د.ن.]،
2017.- 1 مج. (245 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم

إق 2017MO4674.- ردمك 9789954998304
الفقه اإلسالمي

216 2017-212
اصبيحي، عبد الرزاق

التجربة المغربية في األوقاف [نص مطبوع] : صرفا وتقنينا
مجلة منشورات   : الرباط  اصبيحي.-  الرزاق  عبد   / واستثمارا 
الحقوق دار نشر المعرفة، 2017.- 1 مج. (260 ص.) : غالف
مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة المعارف القانونية والقضائية؛

(52
إق 2017MO0477.- ردمك 9789954688144

األوقاف - - الفقه اإلسالمي - - المغرب

216 2017-213
األفانوري المرابطي التدغي، سيدي امحمد بن أيوب بن

مسعود بن عثمان
تيسير منظومة التوحيد األمازيغية [نص مطبوع] / لناظمها
سيدي امحمد بن أيوب بن مسعود بن عثمان األفانوري المرابطي
التدغي؛ إعداد جمعية ابن رشد للتربية والتنمية.- [د.م.] : [د.ن.]،
2017 (تنغير : مطبعة ووراقة تنغير) .- 1 مج. (82 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
إق 2017MO3459.- ردمك 978-9954-99-283-8

النظم - - علوم الدين

216 2017-214
البراذعي، أبو سعيد خلف بن أبي القاسم األزدي

باالختصار دون والمختلطة  المدونة  التهذيب لمسائل 
كثير من التكرار [نص مطبوع] / مما عني بجمعه وتأليفه أبو
سعيد خلف بن أبي القاسم البراذعي األزدي القيرواني  ؛ وقف
على تحقيقه وتنقيحه أحمد بن عبد الكريم نجيب الشريف.- الدار
البيضاء,القاهرة ,نواكشوط : مركز نجيبويه للمخطوطات و خدمة

التراث، 2017.- 4 مج.؛ 24 سم
إق 2014MO1148.- ردمك 978-9954-607-20-6

الفقه اإلسالمي

216 2017-215
الحسيني العراقي، إدريس بن محمد بن العابد
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الكنز الغظيفي [نص مطبوع] : في بيان بعض خواص وكيفية
ذكر وكتابة الحزب السيفي / إدريس بن محمد بن العابد الحسيني
العراقي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (346 ص.)؛ 24 سم

إق 2017MO2477.- ردمك 9789954970522
الفقه اإلسالمي

216 2017-216
الديماني، محنض بابه بن اعبيد (1860-1771)

المباحث الفقهية [نص مطبوع] / نظم الشيخ محنض بابه بن
محمذن بن حامدن بن محمذن بن محنض بابه بن اعبيد الشنقيطي
الديماني.- الدار البيضاء : دار المذهب للطباعة والنشر والتوزيع،

2017.- 1 مج. (336 ص.)
إق 2016MO3532.- ردمك 9789954607527

الفقه اإلسالمي

216 2017-217
الزقاق، أبي الحسن علي بن قاسم بن محمد التجيبي

منة الجليل في الجمع بين نظمي المنهج والتكميل [نص
مطبوع] : في قواعد الفقه على مذهب إمام دار الهجرة / أبي
الحسن علي بن قاسم بن محمد التجيبي الزقاق، أبي عبد الله
الله عبد  بن  جمعة  ميارة؛  الفاسي  محمد  بن  أحمد  بن  محمد 
الكعبي.- نواكشوط : دار المذهب، 2017.- 1 مج. (53 ص.)؛ 24

سم
إق 2016MO5190.- ردمك 9789954607589

الفقه اإلسالمي

216 2017-218
الشرادي، أحمد بن محمد (1934-1876)

الشرادي الفاطمي  للقاضيين  مغربية  فقهية  فتاوى 
الدكتور وتحقيق  تقديم   / مطبوع]  [نص  الشرادي  وأحمد 
محمد الدكتور  األستاذ  تقديم  الشرادي؛  لمحمدي  مصطفى 
السيسي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : دار السالم للطباعة و

النشر) .- 1 مج. (232 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO5323.- ردمك 978-9954-22-315-4

فتاوى الفقه - - المغرب

216 2017-219
الفاسي، عبد القادر بن علي بن يوسف (1680-1598 /

(1091-1007
حاشية الشيخ عبد القادر الفاسي على المرشد المعين
إلبن عاشر [نص مطبوع] / ضبط نصه ووثقه عبد الله شنتوف.-
: بريس).- 1 مج. (104 ص.)  [د.ن.]، 2017 (طوب   : [د.م.] 

باأللوان؛ 21 سم غالف مزيّن 
إق 2016MO4234.- ردمك 9789954386712

الفقه اإلسالمي

216 2017-220
المحمد، حماد شحاد

األحكام الفقهية للجالية المسلمة في بالد الغرب [نص
مطبوع] / حماد شحاد المحمد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (طنجة :

سليكي أخوين) .- 1 مج. (260 ص.)؛ 24 سم
بيبليوغرافيا : ص. 229-238 .- إق 2017MO4163.- ردمك -978-9954

722-22-0
أحكام الفقه - - الجالية المسلمة - - الغرب

216 2017-221
المغليفي، الحسن إد لحسن أوبراهيم

عمدة الخطيب األديب، وعدة الواعظ األريب [نص مطبوع]
/ الحسن إد لحسن أوبراهيم المغليفي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017
(ورزازات : نيت ابريسيون) .- 1 مج. (280 ص.) : غالف مزين؛

24 سم
إق 2017MO3890.- ردمك 978-9954-99-579-2

الفقه االسالمي

216 2017-222

اليمالحي، عبد الحي
الرائد في آداب الموثق وأحكام الوثائق المستخرج من
الحي عبد   / مطبوع]  [نص  الفائق  الونشريسي  منهج 
اليمالحي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (تطوان : مطبعة تطوان) .- 1

مج. (155 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2017MO2480.- ردمك 978-9954-28-781-1

216 2017-223
بن عبد النبي، أحمد (1972-1884)

ختمة العالمة الفقيه أحمد بن عبد النبي لرسالة ابن أبي
بن الصديق  ودراسة  تحقيق   / [نص مطبوع]  القيرواني  زيد 
محمد بن قاسم بوعالم.- الرباط : دار أبي رقراق للطباعة والنشر،
2017.- 1 مج. (89 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة علماء وصلحاء سال؛

(11
إق 2017MO1919.- ردمك 978-9954-28-588-6

الفقه المالكي

216 2017-224
بوكيلي، عبد الرحمان

جواهر المنابر [نص مطبوع] : خطب هادفة منتقاة ميسّرة بعدد
أسابيع السّنة / عبد الرحمان بوكيلي.- فاس : منشورات البشير

بنعطية، 2017.- 1 مج . (440ص. )؛ 24 سم
إق 2017MO3028.- ردمك 9789954991046

الفقه اإلسالمي - - العبادات

216 2017-225
حدوي، خالد

[نص المسلمة  األقليات  فتاوى  في  التعليل  مسالك 
مطبوع] / خالد حدوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (وجدة : مكتبة

قرطبة) .- 1 مج. (217 ص.) : غالف مزين؛ 20 سم
إق 2017MO3845.- ردمك 9789954966266

األقليات المسلمة

216 2017-226
شهيد، محمد

في المشترك اإلنساني [نص مطبوع] : تأسيس مقاصدي :
آفاق التنظير المقاصدي / محمد شهيد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017
مزيّن غالف   : (220 ص.)  مج.   1  -. بريس)  : طوب  (الرباط 

24 سم باأللوان؛ 
إق 2017MO0312.- ردمك 9789954690406

الشريعة اإلسالمية

216 2017-227
صنهاجي، محمد

بيع الدين في الفقه اإلسالمي وتطبيقاته المعاصرة [نص
مطبوع] / محمد صنهاجي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 إق (فاس :
أنفو برانت) .- 1 مج. (141 ص.).- (سلسلة إصدارات مطبعة 

مركز مداد لألبحاث والدراسات؛ 3)
إق 2017MO3347.- ردمك 9789954733011

الدين

216 2017-228
فارس، محمد

التقعيد األصولي وأثره في الترجيح الفقهي [نص مطبوع]
نصرة في  المسالك  "تهذيب  كتابه  في  الفندالوي  اإلمام  عند   :
مذهب مالك" / محمد فارس.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (فاس :
أنفو برانت) .- 1 مج. (265 ص.).- (سلسلة إصدارات مطبعة 

مركز مداد لألبحاث والدراسات؛ 2)
إق 2017MO3346.- ردمك 9789954733009

التقعيد األصولي

216 2017-229
لعاللمة، رشيد

الببليوغرافيا الوطنية المغربية 2017

17



64

[نص الخمسة  الفقهية  المذاهب  بين  االختالف  تدبير 
[د.ن.]،  : [د.م.]  لعاللمة.-  رشيد   / أصولية  دراسة   : مطبوع] 

24 سم (251 ص.)؛  مج.   1  -.2017
إق 2017MO4532.- ردمك 978-9954-99-735-2

الفقه اإلسالمي - - االختالف

216 2017-230
ماء العينين، شبيهنا حمداتي (1938-....)

قواعد الفقه المتطورة [نص مطبوع] : للحكم على الوقائع
[د.ن.]،  : [د.م.]  العينين.-  ماء  د. حمداتي شبيهنا   / المتجددة 
باأللوان؛ 24 سم مزيّن  : غالف  (398 ص.)  مج.   1  -.2017

إق 2017MO2871.- ردمك 9789954990254
الفقه اإلسالمي

216 2017-231
ماعينيا، موالي الحسن

دالء النور [نص مطبوع]. الجزء االول / موالي الحسن ماعينيا.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .-

1 مج. (96 ص.)؛ 21 سم.- (مكتوبات فيض العين)
إق 2016MO1818.- ردمك 9789954376867

الفقه اإلسالمي

216 2017-232
منصور، حسن

قضايا العمل من خالل كتاب الحجة على اهل المدينة
[نص مطبوع] : لمحمد بن الحسن الشيباني (ت 189ه) : دراسة
تأصيلية للبيوع وما شاكلها حسن منصور / حسن منصور.- أكادير :
: غالف المحلي، 2017.- 1 مج. (822 ص.)  العلمي  المجلس 

باأللوان؛ 24 سم مزيّن 
إق 2017MO1024.- ردمك 978-9954-638-97-2

فقه إسالمي

216 2017-233
الدينية  : مطبوع]  [نص  الدعوية  المناسبات  في  دروس 
والوطنية واالجتماعية / إعداد حركة التوحيد واإلصالح.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017 (الرباط : طوب بريس) .- 1 مج. (216 ص.)؛ 21

سم
إق 2014MO0408.- ردمك 9789954962442

الفقه اإلسالمي

216.1 2017-234
الخال، سمير

إشكال تجديد علم أصول الفقه [نص مطبوع] : طه جابر
العلواني نموذجا / األستاذ سمير الخال.- الدار البيضاء؛ دمشق
؛بيروت : الدار العالمية للكتاب اليمامة، 2017.- 1 مج. (280
ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (سلسلة تجديد الخطاب الديني)

إق 2017MO1465.- ردمك 978-9954-455-59-3
الفقه اإلسالمي - - أصول الفقه

216.1 2017-235
الشرقاوي، نادية

النص مدلول  بين   : مطبوع]  [نص  ودين  عقل  ناقصات 
واستنباطات الفقهاء وأهمية السياق / نادية الشرقاوي.- [د.م.]؛
[د.ن.]، 2017.- 1 مج. (110 ص.)؛ 21 سم.- (تجديد النظر في

قضايا النساء في اإلسالم؛ 1)
إق 2017MO4659.- ردمك 978-9954-99-817-5

الفقه اإلسالمي

216.1 2017-236
الصغير، حميد

وعالقته  : مطبوع]  [نص  النوازلي  الفقه  االستهالك في 
الدكتور حميد  / للمستهلك  الخمس  الضروريات  على  بالحفاظ 
الصغير.- [د.م.] : [حميد الصغير]، 2017 (وجدة.- 1 مج. (209

ص.) : غالف ملون؛ 20 سم
ببليوغرافيا ص. 242-285 .- إق 2017MO4958.- ردمك -978-9954

746-08-0
أصول الفقه اإلسالمي - - النوازل

216.1 2017-237
العلوي الشنقيطي، محمد سعيد بن بد

تيسير الحصول على خالصة األصول [نص مطبوع] / الشيخ
محمد سعيد بن بد العلوي الشنقيطي.- الدارالبيضاء؛ نواكشوط
؛القاهرة : مركز نجيبويه، 2017.- 1 مج. (560 ص.)؛ 24 سم

إق 2017MO0737.- ردمك 978-9954-607-64-0
أصول الفقه

216.1 2017-238
النكر، سعيد

قواعد البيان وأصول اإلستدالل [نص مطبوع] : (مقدمات
النكر.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 في علم أصول الفقه) / سعيد 
(الرباط : مطبعة طوب بريس) .- 1 مج. (106 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO4979.- ردمك 978-9954-690-25-3

أصول الفقه اإلسالمي

216.1 2017-239
بن الصديق الغماري، عبد الحي (1995-1918)

الصديق بن  الحي  عبد  العالمة  برسائل  العقول  تنوير 
الغماري في الفقه واألصول [نص مطبوع] / تقديم الدكتور
الدكتور محمد ودراسة  الغماري؛ جمع  الصديق  بن  محمد علي 
إلياس المراكشي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (275 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO4001.- ردمك 978-9954-99-660-7

الفتاوى الفقهية

216.1 2017-240
جنوي، أشرف

المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية [نص مطبوع] / أشرف
جنوي, حسن زرداني, زكرياء خليل.- مراكش : مكتبة المعرفة،

2017.- 1 مج. (231 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO3810.- ردمك 978-9954-711-04-0

الشريعة اإلسالمية

216.1 2017-241
حداني، مصطفى

حداني مصطفى.-  / مطبوع]  [نص  االصولي  اإلجتهاد  بنية 
مراكش : مطبعة و وراقة االندلس، 2017.- 1 مج. (121 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم
إق 2017MO1377.- ردمك 9789954399125

الفقه اإلسالمي

216.1 2017-242
حرشي، كنزة

المدخل لدراسة الشريعة [نص مطبوع] / كنزة حرشي؛ محمد
الفرحاني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (171 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO4466.- ردمك 9789954748015

الشريعة اإلسالمية

216.1 2017-243
زروقي، علي (1972-....)

داللة المنطوق والمفهوم عند األصوليين [نص مطبوع] /
علي زروقي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (وجدة : مكتبة قرطبة) .- 1

مج. (120 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2017MO5414.- ردمك 9789954746103

أصول الفقه

216.1 2017-244
عدي، البشير
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محاضرات في المدخل لدراسات الشريعة اإلسالمية [نص
مطبوع] / البشير عدي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (أكادير : مطبعة

قرطبة) .- 1 مج. (272 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
ببليوغرافيا : ص. 252-253 .- إق 2017MO4274.- ردمك -978-9954

735-13-8
الشريعة اإلسالمية

216.1 2017-245
ملول، فاطمة

مدخل لدراسة الشريعة [نص مطبوع] / فاطمة ملول.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2017 (فاس : مطبعة فاس بريس) .- 1 مج. (101

باأللوان؛ 21 سم ص.) : غالف مزيّن 
إق 2017MO2630.- ردمك 978-9954-28-833-7

الشريعة اإلسالمية

216.1 2017-246
والعيز، إبراهيم

العقوبة المالية في الفقه المالكي [نص مطبوع] : بين المنع
والجواز / إبراهيم والعيز.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (فاس : مطبعة

آنفو-برانت) .- 1 مج. (98 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO4160.- ردمك 978-9954-99-445-0

الفقه المالكي

216.11 2017-247
التناني الحسني، الحسين بن الحسن بن عبد الله ألحيان

التغانميني
القياس [نص مطبوع] : حده - أركانه - حجيته / موالي الحسين
بن الحسن بن عبد الله ألحيان التغانميني التناني الحسني؛ تنسيق
المنار، 2017.- 1 مج. (95 حسن بومرواني.- اكادير : مطبعة 

ص.)؛ 20 سم
إق 2017MO5424.- ردمك 9789954793008

القياس - - أصول الفقه

216.11 2017-248
العراقي، إدريس (2009-1918)

/ الثالثة  الجواب عن األسئلة  نيل اإلراثة [نص مطبوع] : في 
إدريس بن محمد بن العابد الحسيني العراقي.- [د.م.] : [د.ن.]،

2017.- 1 مج. (602 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO1764.- ردمك 9789954285398

الفقه اإلسالمي - - الفتاوي الفقهية

216.15 2017-249
أوالكنلي أوالجدي، غني

الذرائع في المعامالت وتطبيقاتها المعاصرة [نص مطبوع]
/ غني أوالكنلي أوالجدي؛ [محمد أوالسو].- [د.م.] : [د.ن.]، 2017
(فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (176 ص.) : غالف مزين؛

21 سم
إق 2017MO3511.- ردمك 9789954992975

الذرائع

216.15 2017-250
باريش، ميمون

اإلمام عند   : مطبوع]  [نص  االستنباط واالستدالل  مناهج 
المارودي (ت 450 ه) / ميمون باريش.- [د.م.] : منشورات مختبر
واألقليات، 2017 الهجرة  الفقهية وقضايا  والبحوث  الدراسات 
(مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (510 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم.- (سلسة بحوث ودراسات؛ 4)
إق 2017MO1688.- ردمك 978-9954-9691-0-6

أصول الفقه - - اإلستنباط - - اإلستدالل

216.17 2017-251
الزعري المباركي، إدريس

القواعد الفقهية واألصولية [نص مطبوع] : دراسة تأصيلية /
إدريس الزعري المباركي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (مطبعة األورو
متوسطية للمغرب).- 1 مج. (183 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم.- (سلسلة القواعد الفقهية واألصولية؛ 1)
إق 2016MO5081.- ردمك 978-9954-39-169-3

القواعد الفقهية

216.17 2017-252
المكناسي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن غازي (919

.هـ)
[نص المكناسي  غازي  ابن  لإلمام  الفقهية  القواعد 
الدكتور تقديم وتحقيق  المكناسي؛  ابن غازي  االمام   / مطبوع] 
الحسين أيت سعيد.- مراكش : مختبر الدراسات والبحوث الفقهية
وقضايا الهجرة واألقليات، 2017 (مراكش : المطبعة والوراقة
الوطنية) .- 1 مج. (134 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (سلسلة

بحوث ودراسات؛ 1)
ببليوغرافيا : ص. 133-134 .- إق 2017MO1763.- ردمك -978-9981

916-41-8
أصول الفقه - - القواعد الفقهية

216.2 2017-253
الحاجي، عبد الوهاب

مادامت الدنيا ساعة فكيف نجعلها طاعة [نص مطبوع] :
الحاجي.- الوهاب  / عبد  المعاصر  تربوي وسطي للشباب  دليل 
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 إق (فاس : مطبعة أنفو برانت) .- 1 مج.
(305 ص.).- (سلسلة إصدارات مركز مداد لألبحاث والدراسات؛

(1
إق 2017MO3348.- ردمك 9789954733028

الفقه اإلسالمي - - إرشادات دينية

216.2 2017-254
الزنيفي، عبد الفتاح

: مطبوع]  [نص  العبادات  فقه  في  المفيد  المعتصر 
دار  : البيضاء  الدار  الزنيفي.-  الفتاح  عبد   / جامعية  محاضرات 
المعرفة، 2017.- 1 مج. (116 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2017MO1013.- ردمك 9789954397411

الفقه اإلسالمي

216.2 2017-255
السالمي، ياسين

مدخل إلى كتاب مقاالت اإلسالميين واختالف المصلين
دار جسور  : البيضاء  الدار  السالمي.-  ياسين   / مطبوع]  [نص 
للدراسات واألبحاث العلمية والتدريب، 2017 (أكادير : مطبعة

قرطبة) .- 1 مج. (131 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2017MO2294.- ردمك 978-9954-28-723-1

مخطوط - - تحقيق

216.202 2017-256
النوايتي، محمد العربي

فقه طهر المرأة المسلمة في ضوء المذهب المالكي
[نص مطبوع] / محمد العربي النوايتي.- إفران : المجلس العلمي

المحلي إلقليم إفران، 2017.- 1 مج. (216 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO2467.- ردمك 978-9920-37-64363

المرأة المسلمة

216.202 2017-257
جعواني، محمد

جعواني؛ / محمد  [نص مطبوع]  الطهارة  اإلنارة في فقه 
تقديم عبدالعظيم صغيري.- [د.م.] : مركز زيري بن عطية لالبحاث
والدراسات، 2017.- 1 مج. (113 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

22 سم.- (سلسلة الفقه المالكي الميسر؛ 1)
إق 2017MO5156.- ردمك 9789954975800

فقه الطهارة - - المذهب المالكي
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216.21 2017-258
السباعي، إدريس طارق (1937-....)

الهدي المحمدي في الصالة [نص مطبوع] / إدريس طارق
السباعي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (131 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO2189.- ردمك 9789954287088

الصالة - - الهدي المحمدي

216.21 2017-259
القريشي، محمد

محمد  / مطبوع]  [نص  في صالتك  الخشوع  تحقق  كيف 
القريشي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الدارالبيضاء : صناعة الكتاب)

.- 1 مج. (1068 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO2014.- ردمك 9789954286319

الفقه اإلسالمي - - الصالة - - الخشوع

216.21 2017-260
بن الصديق الغماري، عبد الحي (1995-1918)

األجوبة الفقهية لألصولي عبد الحي بن الصديق الغماري
[نص مطبوع] / جمع ودراسة وتعليق محمد إلياس المراكشي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (425 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم
إق 2017MO4036.- ردمك 9789954996003

الفقه اإلسالمي - - الصالة

216.21 2017-261
بنقاسم، محمد

المذهب وفق  الصالة  في  والجمع  المسبوق  أحكام 
المالكي [نص مطبوع] / محمد بنقاسم.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017

(المطبعة السريعة).- 1 مج. (135 ص.)؛ 22 سم
إق 2017MO0938.- ردمك 978-9954-39-696-4

الصالة - - المذهب المالكي

216.21 2017-262
بوتزرزيت الجلولي، محمد بن العربي

نصيحة المسلم في تسهيل واختصار مايتعلق بالصالة
[نص مطبوع] / محمد بن العربي بوتزرزيت؛ تقديم موالي محمد
اإلدريسي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (القنيطرة : المطبعة السريعة)

.- 1 مج. (83 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO1994.- ردمك 9789954286210

الفقه اإلسالمي - - الصالة

216.21 2017-263
توفيق الحكيم، لطيفة

كتاب الصالة على المذاهب األربعة [نص مطبوع] / لطيفة
توفيق الحكيم.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (169 ص.)؛ 21

سم
إق 2017MO1992.- ردمك 9789954286203

الفقه اإلسالمي - - الصالة

216.216 2017-264
يعكوبي، إدريس (1970-....)

فقه صالة الجمعة [نص مطبوع] / إدريس يعكوبي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017 (فاس : مطبعة انفو) .- 1 مج. (154 ص.)؛ 21

سم
إق 2017MO1158.- ردمك 978-9954-39-793-0

خطبة الجمعة

216.22 2017-265
اإلدريسي الحسني، أبو أويس رشيد بن أحمد

رسائل رمضانية [نص مطبوع] / كتبها أبو أويس رشيد بن أحمد
اإلدريسي الحسني؛ قدم لها فضيلة الشيخ أبي زيد حمد العتيبي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (سال : مطبعة المجد) .- 1 مج. (73 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO2470.- ردمك 9789954287774

عبادات - - رمضان

216.22 2017-266
الريسوني، أحمد

Ramadan = [نص مطبوع] رمضان بين الجود واإلسراف
entre la générosité et le gaspillage / أحمد الريسوني؛
ترجمة إلى الفرنسية صحر الخطيب.- ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]،

2017 (الرباط : طوب بريس) .- 1 مج. (83 ص.)؛ 15 سم
إق 2017MO2677.- ردمك 978-9954-28-863-4

رمضان

216.22 2017-267
بلحسن، سيدي محمد

الصيام [نص مطبوع] / سيدي محمد بلحسن.- الرباط : دار نشر
المعرفة، 2017 (مطبعة المعارف الجديدة).- 1 مج. (278 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة أركان اإلسالم)
إق 2017MO0706.- ردمك 978-9954-688-19-9

الصيام - - الفقه اإلسالمي

216.23 2017-268
الخياط ابن  محمد  بن  أحمد  الفاسي،  الخياط  ابن 

المالكي الفاسي  الزكاري 
يسألونك عن زكاة اآلباء لألبناء [نص مطبوع] : جواب فتوى
المالكي / للفقيه أحمد بن محمد ابن الخياط الزكاري الفاسي 
تحقيق المالكي؛  الفاسي  الزكاري  الخياط  ابن  بن محمد  أحمد 
المذهب رواق  مجلة   : [د.م.]  لحمر.-  حميد  الدكتور  وتقديم 
المالكي، 2017.- 1 مج. (64 ص.)؛ 24 سم.- (منشورات مجلة

رواق المذهب المالكي)
إق 2017MO4197.- ردمك 978-9954-99-458-0

الفقه المالكي

216.23 2017-269
الريسوني، قطب (1973-....)

المدخل المقاصدي لتيسير نظام الزكاة [نص مطبوع] /
قطب الريسوني.- [د.م.] : مكتبة سلمى الثقافية، 2017.- 1 مج.
سلمى (مكتبة  سم.-   21 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : ص.)   44)

(124 الثقافية؛ 
إق 2017MO3268.- ردمك 9789954728024

الفقه اإلسالمي - - الزكاة

216.24 2017-270
ابن صاعد، يحيى بن محمد البغدادي (228-318 .هـ)

مناسك الحج [نص مطبوع] / أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد
البغدادي؛ تحقيق يونس بقيان. الجزء الثالث.- طنجة؛ بيروت : دار
الحديث الكتانية، 2017.- 1 مج. (255 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم.- (سلسلة والئد القرون األولى؛ 3)
إق 2016MO4890.- ردمك 978-9954-623-95-4 

الفقه اإلسالمي - - الحج

216.24 2017-271
ابن ناصرالدرعي، محمد

مناسك الحج؛ ويليه الدعاء الناصري [نص مطبوع] / البن
[د.ن.]،  : [د.م.]  الجاري.-  وتحقيق رشيد  تقديم  ناصرالدرعي؛ 

باأللوان : غالف مزيّن  2017.- 1 مج. (66 ص.) 
إق 2017MO2503.- ردمك 978-9954-28-791-0

الحج - - مناسك

216.24 2017-272
الدرعي، ناصر

مناسك الحج؛ الدعاء الناصري [نص مطبوع] / محمد بن ناصر
الدرعي؛ تحقيق رشيد الجاري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (القنيطرة

: مطبعة الشريعة) .- 1 مج. (66 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO2503.- ردمك 978-9954-28-791-0

مناسك الحج
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216.24 2017-273
المالكي، محمد بن أحمد بن خلف التجيبي

المنهاج في بيان مناسك الحاج [نص مطبوع] / تأليف أبي
عبد الله محمد بن أحمد بن خلف التجيبي المالكي المعروف بابن
الحديث دار   : طنجة  بقيان.-  يونس  تحقيق  القرطبي؛  الحاج 

سم  24 ص.)؛   473) مج.   1  -.2017 الكتانية، 
إق 2016MO2150.- ردمك 978-9954-623-88-6

مناسك الحج - - الفقه اإلسالمي

216.249 2017-274
المغليفي، الحسن اد لحسن ابراهيم

: وفق مذهب [نص مطبوع]  الزيارة  العمرة وآداب  أحكام 
أوبراهيم لحسن  إد  الحسن   / الله  أنس رحمه  بن  مالك  اإلمام 
المغليفي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (43 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO0871.- ردمك 9789954396742

العبادات - - العمرة - - أحكام

216.3 2017-275
التلمساني، حسن

التركات في المغرب [نص مطبوع] : مقاربة منهجية وعملية =
Successions  au Maroc :  Approche méthodique et
pratique / حسن التلمساني، سعد الرويفي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2017 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (252

ص.) : غالف مزين؛ 28 سم
إق 2017MO2147.- ردمك 978-9954-28-691-3

التركات - - المغرب

216.3 2017-276
القروي، خلف بن أبي فراس

كتاب أكرية السفن [نص مطبوع] / أبو القاسم خلف بن أبي
فراس القروي؛ تحقيق عبد السالم الجعماطي؛ تقديم جعفر بن
الحاج السلمي.- الرباط : منشورات دار األمان، 2017.- 1 مج.

(200 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO2454.- ردمك 978-9954-701-14-0

التجارة البحرية - - اإلسالم

216.3 2017-277
حنفي، عبد الرفيع

تطبيقات معاصرة لبيع الديون [نص مطبوع] / عبد الرفيع بن
: الطيب حنفي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (112 ص.) 

باأللوان؛ 21 سم غالف مزيّن 
إق 2017MO3976.- ردمك 9789954996638

الديون - - معامالت - - الفقه اإلسالمي

216.301 2017-278
الرفاعي، زكرياء

عقد الصرف [نص مطبوع] / تأليف د. زكرياء الرفاعي؛ تقديم
فضيلة الدكتور الجياللي المريني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (فاس :

مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (82 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2017MO4925.- ردمك 9789954999332

الصرف

216.305 2017-279
اكيك، عبد الله

ظاهرة الكراء بالرهن في المجتمع المغربي [نص مطبوع]
السكن لظاهرة  فقهية  دراسة   : والتأصيل  الفهم  : محاولة في 
2017 آفاق،  مؤسسة   : مراكش  اكيك.-  الله  عبد   / بالرهن 
(مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (111 ص.)؛ 24

سم.- (سلسلة في الفقه المجتمعي؛ 1)
إق 2017MO2803.- ردمك 9789954289143

الفقه اإلسالمي - - المعامالت - - الرهن

216.35 2017-280
أبياط، سالم بن محمد

التمويل بصكوك اإلجارة [نص مطبوع] : دراسة في األصل
[د.ن.]،  : [د.م.]  أبياط.-  / سالم  التطبيقي  والجانب  الشرعي 
.- 1 مج. (194 ص.)؛ 24 سم أميمة)  : مطبعة  2017 (فاس 
ببليوغرافيا : ص. 179-189 .- إق 2017MO4199.- ردمك -978-9954

99-460-3
عقود اإليجار (فقه إسالمي)

216.35 2017-281
البقالي العيساوي، محمد الحسن

اإلجارة دراسة فقهية مقارنة [نص مطبوع] / محمد الحسن
: (تطوان  الثقافية، 2017  : مكتبة سلمى  العيساوي.-  البقالي 
.- 1 مج. (177 ص.)؛ 21 سم.- (كتب؛ 108) العربي)  الخليج 

إق 2017MO3222.- ردمك 978-9954-728-00-0
الفقه اإلسالمي - - اإلجارة

216.36 2017-282
أبياط، سالم بن محمد

تطبيقات معاصرة لعقد الوكالة من خالل الفقه المالكي
أبياط.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (فاس : [نص مطبوع] / سالم 

مطبعة أميمة) .- 1 مج. (107 ص.)؛ 25 سم
ببليوغرافيا : ص. 101-104 .- إق 2017MO3974.- ردمك -978-9954

99-689-8
التوكيل - - فقه إسالمي

216.36 2017-283
أبياط، سالم بن محمد

مختصر أحكام عقد الوكالة في المذهب المالكي [نص
مطبوع] / سالم بن محمد أبياط.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (فاس :

مطبعة أميمة) .- 1 مج. (102 ص.) : غالف مزين؛ 20 سم
ببليوغرافيا : ص. 93-98 .- إق 2017MO3975.- ردمك -978-9954-99

604-1
التوكيل - - فقه إسالمي

216.392 2017-284
ملول، فاطمة

الوصايا فقها وعمال [نص مطبوع] / فاطمة ملول.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017 (فاس : مطبعة فاس بريس) .- 1 مج. (93 ص.) :

غالف مزين؛ 23 سم
إق 2017MO4465.- ردمك 9789954748008

الوصية

216.393 2017-285
المصطفى، السالك ولد محمد

أوقاف موريتانيا [نص مطبوع] : رصد واقتراحات عملية لتنميتها
وتطويرها / السالك ولد محمد المصطفى.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017
(الرباط : طوب بريس) .- 1 مج. (283 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم
إق 2017MO3434.- ردمك 9789954690822

الفقه اإلّسالمي - - الوقف - - موريتانيا

216.3992 2017-286
مرزوق، إدريس

ونماذج من النظرية  أسسها   : مطبوع]  [نص  اإلكراه  قاعدة 
تطبيقاتها الفقهية / تأليف الدكتور إدريس مرزوق؛ تقديم الدكتور
عبد الله الهاللي.- [د.م.] : [د.ن.]، إق 2017 (فاس : مطبعة آنفو-

برانت) .- 1 مج. (176 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2017MO4335.- ردمك 978-9954-99-517-4

اإلكراه (فقه إسالمي)

216.4 2017-287
التأويل، محمد

علم (في   : الطالب  تحفة  شرح  في   : مطبوع]  [نص  اللباب 
امحمد له  وقدم  للطباعة  أعده  التاويل؛  محمد   / الفرائض) 
العمراوي.- فاس : البشير بنعطية، 2017.- 1 مج. (352 ص.)؛

24 سم
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إق 2016MO4209.- ردمك 9789954386583
الفرائض - - الفقه اإلسالمي

216.4 2017-288
الجباري، أحمد

المختصر في علم الفرائض وفق مدونة األسرة المغربية
[نص مطبوع] / أحمد الجباري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (طنجة :

سليكي أخوين) .- 1 مج . (160ص. )؛ 24 سم
إق 2017MO1833.- ردمك 9789954667774

علم الفرائض

216.4 2017-289
الزياني، عبد السالم

المالكي ومدونة أحكام الفرائض والوصايا في الفقه 
األسرة [نص مطبوع] / عبد السالم الزياني.- [د.م.] : [د.ن.]،

2017 (فاس : مطبعة آنفو) .- 1 مج. (216 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO1151.- ردمك 9789954397916

الفرائض - - الفقه المالكي

216.4 2017-290
الزياني، عبد السالم

اإلعجاز التشريعي في آيات الميراث [نص مطبوع] : تقرير
الزياني.- [د.م.] : [د.ن.]، األحكام ورد الشبهات / عبد السالم 

آنفو) .- 1 مج. (110 ص.)؛ 22 سم 2017 (فاس : مطبعة 
إق 2017MO1091.- ردمك 9789954397756

اإلعجاز التشريعي - - اإلرث

216.4 2017-291
بوعصيبة، عبد القادر

: [نص مطبوع]  المواريث والوصايا وفق مدونة األسرة 
: أكس فاس  بوعصيبة.-  القادر  عبد   / وتطبيقية  نظرية  دراسة 
برانت، 2017.- 1 مج. (173 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2017MO4623.- ردمك 978-9954-99-787-1
المواريث - - مدونة األسرة - - المغرب

216.4 2017-292
كموني، جواد

البسيط في قواعد اإلرث بالمغرب [نص مطبوع] / جواد
كموني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (مطبعة صافي غرافي).- 1 مج.

(93 ص.)؛ 22 سم
إق 2016MO4660.- ردمك 978-9954-38-928-7

المواريث (فقه إسالمي)

216.5 2017-293
ابياط، محمد

رسالة إلى المرأة الراشدة الرائدة [نص مطبوع] / محمد
ابياط.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (فاس : أميمة) .- 1 مج. (119

ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO0914.- ردمك 9789954396872

الفقه اإلسالمي - - األحوال الشخصية - - األسرة

216.5 2017-294
العمراني المريني، سعاد

ومدونة اإلسالمي  الفقه  في  والطالق  الزواج  أحكام 
األسرة [نص مطبوع] / سعاد العمراني المريني.- ط. 3 مزيدة
ومنقحة.- [د.م.] : سعاد العمراني المريني، 2017 (فاس : مطبعة

زالغ) .- 1 مج. (357 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO4664.- ردمك 978-9954-99-822-9

الزواج - - الفقه اإلسالمي

216.5 2017-295
بودالحة، محمد

ومدونة اإلسالمي  الفقه  في  والطالق  الزواج  أحكام 
األسرة [نص مطبوع] / محمد بودالحة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.-

1 مج. (231 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم

إق 2017MO4716.- ردمك 9789954998472
الزواج - - الفقه اإلسالمي

216.5 2017-296
نايت لشقر، مليكة

أصول ضوء  في  األسرة  حول  الدولية  االتفاقيات 
الشريعة اإلسالمية [نص مطبوع] : دراسة نقدية مقارنة / مليكة
نايت لشقر.- الدارالبيضاء : مركز الدراسات األسرية والبحث في
القيم والقانون، 2017.- 1 مج. (301 ص.)؛ 22 سم.- (سلسلة

رسائل جامعية؛ 3)
إق 2017MO0115.- ردمك 978-9954-39-382-6

األحوال الشخصية - - الفقه اإلسالمي

216.51 2017-297
بوت، محمد

أعراف الزواج بسوس [نص مطبوع] : دراسة فقهية من خالل
المذهب المالكي / محمد بوت.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (أكادير :
مطبعـة قـــرطبــة) .- 1 مج. (160 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم

إق 2017MO5083.- ردمك 9789954999936
الزواج - - المذهب المالكي

216.51 2017-298
ديبون، محمد

اإلختالف الفقهي داخل المذهب المالكي [نص مطبوع] :
الزواج / محمد ديبون.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (فاس : مطبعة
آنفو برانت) .- 1 مج. (172 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2017MO2065.- ردمك 978-9954-28-657-9
الزواج - - المذهب المالكي

216.621 2017-299
لسمر، عروسي

التشريع اإلسالمي و تديين العقاب [نص مطبوع] / عروسي
: أفريقيا الشرق، 2017.- 1 مج. (239 البيضاء  الدار  لسمر.- 

ص.)؛ 24 سم
إق 2015MO1773.- ردمك 9789954-630-78-5

العقوبات - - الشريعة اإلسالمية

216.91 2017-300
اإلدريسي، علي (1945-....)

اإلمامة والسياسة في فكر ابن تومرت [نص مطبوع] / علي
اإلدريسي؛ تقديم أحمد الخمليشي.- الرباط : منشورات المعهد
الملكي للثقافة األمازيغية، 2017.- 1 مج. (277 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة دراسات وأبحاث؛ 61)
إق 2017MO0761.- ردمك 9789954282373

اإلمامة - - النظام السياسي

216.91 2017-301
اإلدريسي، علي (1945-....)

مرجعيات  : مطبوع]  [نص  اإلسالم  والدولة في  السلطة 
ومسارات وتحوالت / علي اإلدريسي.- [د.م.] : منشورات آخر
ساعة، 2017.- 1 مج. (215 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2017MO1081.- ردمك 9789954397701
السلطة - - اإلسالم

216.91 2017-302
بيرم التونسي (1214 هـ / 1800 م)

للقواعد المطابقة  الشرعية  السياسة  في  رسالة 
الفقهية [نص مطبوع] / محمد بن حسين بيرم؛ تحقيق اسماعيل
حفيان.- الرباط : بيت الثقافة، 2017.- 1 مج. (131 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO3758.- ردمك 978-9954-99-392-7

النظام القضائي

216.91 2017-303
وراضي، محمد (1940-....)
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للفكر : حامية  [نص مطبوع]  التاريخ  الخادعة عبر  األقلية 
الظالمي السلطوي والسياسي / محمد وراضي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2017 (سال : مطبعة بني ازناسن) .- 1 مج. (231 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO1956.- ردمك 978-9954-28-600-5

النظام السياسي - - اإلسالم

216.92 2017-304
الدرقاوي، محمد

دراسة المالية  األوراق  سوق  في  شرعية  مخالفات 
: [د.م.]  الدرقاوي.-  محمد   / [نص مطبوع]  تأصيلية  فقهية 
[د.ن.]، 2017.- 1 مج. (330 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 23

سم
إق 2016MO3813.- ردمك 9789954384954

الفقه اإلسالمي

216.92 2017-305
المزكلدي، جمال

جمال  / فقهية  دراسة   : مطبوع]  [نص  الشبكي  التسويق 
بكر أبي  : معهد  العمراوي.- فاس  امحمد  د.  تقديم  المزكلدي؛ 
الصديق للتعليم النهائي العتيق، 2017.- 1 مج. (105 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (سلسلة بحوث العالمية؛ 2)
إق 2017MO3136.- ردمك 9789954991503

التسويق الشبكي - - الفقه اإلسالمي

216.92 2017-306
المصطفى، السالك ولد محمد

واألحكام الواقع  بين   : مطبوع]  [نص  المصرفية  القروض 
[د.ن.]،  : [د.م.]  المصطفى.-  محمد  ولد  السالك   / الشرعية 
سم  24 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (109 ص.)  مج.   1  -.2017

إق 2017MO3481.- ردمك 978995469084
القروض المصرفية - - األحكام الشرعية

216.92 2017-307
درقاوي، محمد

التفكير الفقهي في البطاقات اإلئتمانية [نص مطبوع] :
تأصيل القدامى وإجتهادات المعاصرين / محمد درقاوي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017 (الداخلة : بن سي) .- 1 مج. (101 ص.)؛ 21 سم

إق 2017MO2644.- ردمك 978-9954-28-841-2
الفقه اإلسالمي - - النظام المالي - - البطاقات اإلئتمانية

216.93 2017-308
أبياط، سالم بن محمد

المخاطرة والضمان في أساليب التمويل الحديثة من
محمد بن  سالم   / مطبوع]  [نص  الشرعي  المنظور  خالل 
أبياط.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (فاس : مطبعة أميمة) .- 1 مج.

(149 ص.)؛ 21 سم
ببليوغرافيا : ص. 130-146 .- إق 2017MO3995.- ردمك -978-9954

99-661-4
التمويل (اقتصاد إسالمي)

216.93 2017-309
ركيك، اللطيف

الفقه والقانون بين  المغرب  التشاركي في  التمويل 
التوحيد حركة   : الرباط  ركيك.-  اللطيف  عبد   / مطبوع]  [نص 
واالصالح، 2017.- 1 مج. (148 ص.)؛ 24 سم.- (رسائل جامعية)

إق 2017MO0405.- ردمك 978-9954-9624-1-1
البنوك اإلسالمية

216.95 2017-310
أحتوش، محمد

سلطة المحكم في اتخاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية
[نص مطبوع] : قراءة في ضوء التشريع والفقه والقضاء المغربي
والمقارن / محمد احتوش.- الدار البيضاء : دار األفاق، 2017.- 1

مج. (244 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم

إق 2017MO4119.- ردمك 9789954291849
الفقه اإلسالمي - - القضاء - - المغرب

المذاهب الفقهية اإلسالمية 217

217 2017-311
عمور، رشيد

بكر أبي  بن  الجليل  عبد  اإلمام  عند  العقدي  المنهج 
الربعي القروي الديباجي-كان حيا : سنة 478 ه من خالل
كتابه : التسديد في شرح التمهيد [نص مطبوع] / رشيد عمور.-
الدار البيضاء : الدار العالمية للكتاب، 2017.- 1 مج. (184 ص.)

إق 2017MO5175.- ردمك 978-9954-455-70-8
المذاهب الفقهية

217 2017-312
لعسيلي، محمد

المذهبية في أصول الفقه اإلسالمي [نص مطبوع] / محمد
لعسيلي.- الدار البيضاء؛ دمشق ؛بيروت : الدار العالمية للكتاب
: غالف مزين؛ 24 سم.- اليمامة، 2017.- 1 مج. (100 ص.) 

الديني) الخطاب  تجديد  (سلسلة 
إق 2017MO1464.- ردمك 978-9954-455-58-6

أصول الفقه اإلسالمي - - المذهبية

217.1 2017-313
والعيز، إبراهيم

تبصير األكياس بالتقعيد الفقهي لمسائل جرى بها عمل
فاس [نص مطبوع] / إبراهيم والعيز.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017
(فاس : مطبعة آنفو-برانت) .- 1 مج. (156 ص.) : غالف مزين؛

24 سم
إق 2017MO2964.- ردمك 978-9954-99-080-3

الفقه اإلسالمي

217.2 2017-314
اللخمي الفاكهاني، تاج الدين أبي حفص عمر بن علي

بن سالم (734هـ/1334م)
اللمع [نص مطبوع] : مقدمة في أصول الفقه على مذهب إمام
دار الهجرة / تاج الدين أبي حفص عمر بن علي بن سالم اللخمي
الفاكهاني؛ تقديم أحمد بن عبد الكريم نجيب.- الدار البيضاء : مركز
نجيبويه دار المذهب، 2017.- 1 مج. (80 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم.- (سلسلة رواق المالكية؛ 7)
ببليوغرافيا : ص. 75-77 .- إق 2017MO1828.- ردمك -978-9954

607-74-9
المذهب المالكي - - الفقه اإلسالمي

217.2 2017-315
المراكشي، عبد الغفار بن يوسف

إعراب منظومة اإلمام عبد الواحد بن عاشر [نص مطبوع]
: المرشد المعين على الضروري من علوم الدين / لإلمام النحوي
عبد الغفار بن يوسف المراكشي؛ تقديم وتحقيق مراد اشهيلي؛
قدم له الشيخ الفقيه سيدي محمد العمراوي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2017 (الدار البيضاء : رحاب بريس) .- 1 مج. (210 ص.) : غالف

مزين؛ 21 سم
إق 2017MO2035.- ردمك 9789954286418

الفقه اإلسالمي - - المذهب المالكي - - المغرب

217.2 2017-316
بلعكيد، عبد الرحمن

أحكام اليمين في الشرع والقانون [نص مطبوع] : دراسة
في ضوء المذهب المالكي والتشريع المغربي : اليمين الشخصية :
اليمين القضائية / عبد الرحمن بلعكيد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.-

1 مج. (333 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
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إق 2017MO0540.- ردمك 9789954942697
القانون - - المذهب المالكي - - المغرب

217.2 2017-317
ناصري، رشيد

/ رشيد الباجي [نص مطبوع]  المالكية عند االمام  أصول 
ناصري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرشيدية : مؤسسة الراوي) .-

1 مج. (52 ص.) : غالف مزيّن؛ 23 سم
إق 2017MO4652.- ردمك 9789954998120

االستنباط الفقهي

217.2 2017-318
نوريم، عالل

[نص المنظوم  عاشر  ابن  متن  على  المفهوم  الكالم 
مطبوع] / عالل نوريم؛ قدم له عبد الله بن المدني.- الدار البيضاء
: مركز التراث الثقافي المغربي، 2017 (الدار البيضاء : مطبعة

النجاح الجديدة) .- 1 مج. (119 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO2361.- ردمك 978-9954-9702-1-8

أصول الدين

217.9 2017-319
غلبان، محمد

تغير الفتوى وتطبيقاته في فقه الجالية المسلمة ببالد
باريش.- تقديم ميمون  غلبان؛  / محمد  المهجر [نص مطبوع] 
الهجرة وقضايا  الفقهية  والبحوث  الدراسات  مختبر   : [د.م.] 
واألقليات، 2017 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج.

(525 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (األطاريح الجامعية؛ 2)
ببليوغرافيا : ص. 461-508 .- إق 2017MO2698.- ردمك -978-9954

9691-1-3
الفقه اإلسالمي

217.92 2017-320
المجلس العلمي المحلي (ورزازات)

الندوة أعمال   : النوازل الفقهية المعاصرة [نص مطبوع] 
العلمية المنظمة بتاريخ 04 شعبان 1436هـ 23 ماي 2015مـ بدار
الثقافة -بلدية تازنخت - عمالة ورزازات / المجلس العلمي المحلي
منشورات  : ورزازات  بال.-  الله  عبد  األستاذ  تقديم  بوزازات؛ 
المجلس العلمي المحلي، 2017 (نيت امبريسيون).- 1 مج. (112

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO2675.- ردمك 9789954288610

فقه - - فتاوى

الموضوعات اإلسالمية المتنوعة 218

218 2017-321
تدمري، أبي مالك بن أنس بن محمد

[نص الصحابة  تمييز  اإلصابة في  بتهذيب  الخالبة  رفع 
مطبوع] / أبي مالك بن أنس بن محمد تدمري.- الدار البيضاء :
رابطة الكتاب و األدباء العرب، 2017.- 1 مج. (624 ص.)؛ 24

سم
إق 2017MO2800.- ردمك 978-9954-607-79-4

أنساب الصحابة

218 2017-322
طاهري، عبد القادر

بالبناء وعالقته  الكريم  القرآن  في  الرحمة  مقصد 
والعمران [نص مطبوع] / د. عبد القادر طاهري.- [د.م.] : [عبد
القادر طاهري]، 2017 (مكناس : مطبعة مكتبة سجلماسة) .- 1

مج.
إق 2017MO5325.- ردمك 9789954981504

القرآن الكريم

218.1 2017-323
قراط، نورالدين

التعايش اإلنساني في التصور اإلسالمي [نص مطبوع] /
[د.ن.]، 2017 (مطبعة  : [د.م.]  ابن حمادي.-  نورالدين قراط 

الجسور).- 1 مج. (201 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO0438.- ردمك 978-9954-39-500-4

األخالق اإلسالمية

218.11 2017-324
زروقي، علي (1972-....)

التأصيل الشرعي للعمل االجتماعي [نص مطبوع] / علي
زروقي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (وجدة : مكتبة قرطبة) .- 1 مج .

(203ص. )؛ 20 سم
إق 2017MO1582.- ردمك 9789954968314

األخالق - - اآلداب اإلسالمية

218.2 2017-325
ابن القطان، علي بن محمد بن عبد الملك (628-562

هـ.)
أبي الشيخ  تأليف   / مطبوع]  [نص  عاشوراء  كتاب فضائل 
الحسن علي بن محمد بن عبد الملك الشهير بابن قطان؛ تحقيق
وتعليق الدكتور الحسين أيت سعيد.- [مراكش] : منشورات مختبر
واألقليات، 2017 الهجرة  الفقهية وقضايا  والبحوث  الدراسات 
(مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (127 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم.- (سلسلة بحوث ودراسات؛ 2)
إق 2017MO1762.- ردمك 978-9981-916-40-1

عاشوراء - - فضائل

218.2 2017-326
-1241) العلوي  سعيد  بن  المهدي  موالي  الحسني، 

(1301
نزهة األرواح النورانية في الصالة على الذات المحمدية
العلوي الحسني؛ تحقيق المهدي  / للشيخ موالي  [نص مطبوع] 
الدار التمكروتي.-  بابا  آيت  ابراهيم  بن  صالح  الدكتور  وتقديم 
البيضاء : دار الرشاد الحديثة، 2017.- 1 مج. (149 ص.) : غالف

مزين؛ 25 سم
إق 2017MO4779.- ردمك 978-9981-30-437-6

األوراد و األذكار

218.3 2017-327
المحمدي البوعزاوي، لحسن (1943-....)

كتاب كشف المكنون عن بعض ما أخفته السنون [نص
مطبوع] / لحسن المحمدي البوعزاوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017
(مطبعة الشارقة).- 1 مج. (205 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 28

سم.- (سلسلة مناقب الشيخ موالي بوعزة وبعض أحفاده؛ 5)
إق 2017MO3215.- ردمك 978-9954-99-192-3

مزارات موالي بوعزة - - المغرب

218.3 2017-328
المدني لمعاشي القاسمي، محمد عامر

أوالد سيدي علي  : ركب الشرفاء لمعاشات [نص مطبوع] 
امعاشو الشياظمة / الحاج محمد عامر المدني لمعاشي القاسمي؛
تحقيق ومراجعة وتعليق ذ. لحسن بازغ، ذ. الحاج احمد البشيري،
لمعاشي المدني  عامر  [محمد   : [د.م.]  الشفاج.-  سعيد  ذ. 
القاسمي]، إق 2017 (الدارالبيضاء : سينابرنت) .- 1 مج. (53

ص.)؛ 20 سم
978-9954- ردمك   -.2017MO5448 إق  -. ببليوغرافيا ص. 50-49 

9865-0-9
الزوايا - - المغرب

218.37 2017-329
اإلدريسي، أبو زيد
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: مطبوع]  [نص  وأولوياته  مواصفاته  الدعوي،  الخطاب 
نصه وهوامشه اإلدريسي؛ ضبط  زيد  أبو   / وأولوياته  مواصفاته 
فيصل األمين البقالي.- [د.م.] : حركة اإلصالح والتوحيد، 2017
(طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (120 ص.)؛ 21 سم.- (سلسلة

فقه اإلصالح)
إق 2017MO0805.- ردمك 9789954396483

الدعوة - - الخطاب - - إسالم

218.37 2017-330
الميموني، رضوان

المنبرية الخطب   : سلسلة الخطب المنبرية [نص مطبوع] 
والباقات النشرية بمسجد البوعاصمية الضواحي الفاسية / رضوان
الميموني. الجزء األول.- [د.م.] : رضوان الميموني، 2017.- 1

مج. (92 ص.)؛ 18 سم
إق 2017MO2983.- ردمك 978-9954-99-089-6

الخطب

218.37 2017-331
الوزاني، الطيب بن المختار

األساس في فقه مخاطبة الناس [نص مطبوع] / الطيب بن
المختار الوزاني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (فاس : مطبعة وراقة

بالل) .- 1 مج. (97 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
ببليوغرافيا: ص. 93-95 .- إق 2017MO1870.- ردمك -978-9954-28

576-3
الخطابة الدينية

218.37 2017-332
كنون الحسني، عبد الحفيظ بن عبد الصمد

ديوان الخطب الجمعية والعيدية [نص مطبوع]. الجزء األول /
للعالمة عبد الحفيظ بن عبد الصمد كنون الحسني؛ تخريج وتصنيف
الدكتور محمد كنون الحسني.- طنجة : مؤسسة عبد الله كنون
للثقافة والبحث العلمي، 2017.- 1 مج. (215 ص.)؛ 24 سم.-
(منشورات مؤسسة عبد الله كنون للثقافة والبحث العلمي؛ 10)

إق 2017MO0808.- ردمك 978-9954-9384-6-1
خطب الجمعة

218.37 2017-333
[نص الغزال  العربي  الشيخ  في خطب  الزالل  العذب 
مطبوع] : خطب منبرية مختارة في العقيدة والعبادات والمعامالت
: شهادات الحسين كنوان، أحمد الوردي، محمد بلعباس. 1 / إعداد
وتقديم محمد البنعيادي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (فاس : مطبعة

وراقة بالل) .- 1 مج. (309 ص.)؛ 25 سم
إق 2017MO2295.- ردمك 9789954287248

الخطب - - العقيدة - - العبادات - - المعامالت

218.4 2017-334
البوه، إبراهيم

شباب مسلمون ضد اإلرهاب [نص مطبوع] : كتاب يدافع عن
براءة اإلسالم من األفكار المتطرفة والجماعات العنيفة / إبراهيم

البوه.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (100 ص.)؛ 20 سم
إق 2016MO2793.- ردمك 978-9954-23-999-5

اإلسالم - - اإلرهاب

218.4 2017-335
الجراري، عباس (1937-....)

Religion et politique = = [نص مطبوع] دين وسياسة
النادي  : [د.م.]  الجراري.-  عباس   /  Religion and politics
الجراري، 2017 (الرباط : مكتبة دار السالم) .- 1 مج. (58-116

ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO0435.- ردمك 9789984893474

إسالم - - دين - - سياسة

218.4 2017-336
عبد زيد  أبي  المغربي،  البيضاوي  الجعفري  النتيفي 

محمد بن  الرحمن 

القول الفائز في نفي التهليل وراء الجنائز [نص مطبوع]
/ تأليف العالمة أبي زيد عبد الرحمن بن محمد النتيفي الجعفري
البيضاوي المغربي؛ اعتنى به الدكتور حميد بن بوشعيب العقرة.-
نواكشوط؛ الدار البيضاء : دار المذهب مركز نجيبويه، 2017.- 1
مج. (56 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة مصنفات

اإلمام عبد الرحمن بن محمد النتيفي؛ 2)
إق 2016MO3841.- ردمك 978-9954-607-53-4

البدع - - الجنائز - - اإلسالم

218.4 2017-337
بوخالدي، رضوان

تحريم المسرح [نص مطبوع] : مناقشة هادئة لفتوى المحدث
أحمد بن الصديق / رضوان بوخالدي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017
(فاس : وراقة بالل) .- 1 مج. (100 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2017MO5227.- ردمك 9789954978009
الفتاوي - - الفقه اإلسالمي - - المسرح - - تحريم

218.4 2017-338
بوصوف، عبد الله

اإلسالم والمشترك اإلنساني [نص مطبوع] : تسامح- تعايش-
احترام لآلخر / عبد الله بوصوف.- الدار البيضاء : ملتقى الطرق،

2017.- 1 مج. (121 ص.)؛ 25 سم
إق 2017MO2632.- ردمك 9789954106198

اإلسالم - - تعايش - - تواصل - - تنوع

218.4 2017-339
بوهبوه، مصطفى

في االجتماعي  التكافل  لتحقيق  التربوية  المقاصد 
/ مصطفى تطبيقية  تأصيلية  دراسة   : مطبوع]  [نص  اإلسالم 
بوهبوه؛ تقديم محمد الطلحاوي.- [د.م.] : مركز زيزي بن عطية

لألبحاث والدراسات، 2017.- 1 مج. (80 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO2110.- ردمك 9789954286760

التكافل االجتماع - - اإلسالم

218.4 2017-340
حراش، سعيد

إفريقيا التقليدية في  والعبادات  والمسيحية  اإلسالم 
الغربية [نص مطبوع] : بدايات ومسارات / حراش سعيد.- الرباط
: معهد الدراسات اإلفريقية، 2017.- 1 مج. (354 ص.)؛ 24 سم.-

(بحوت و دراسات؛ 21)
إق 2017MO0194.- ردمك 978-9954-39-403-8

العالقات الدينية

218.4 2017-341
علواني، سيف الله

الله بقلم سيف   / حوار مع صديقي المسلم [نص مطبوع] 
الحميد عبد  ربيعي  عماد  وطباعة  وتنسيق  مراجعة  علواني؛ 
الجندي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (272 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2017MO1581.- ردمك 978-9954-9683-0-7

اإلسالم - - موضوعات مختلفة

218.4 2017-342
علوي بلغيتي، عبد السالم

اإليالف بمراعاة الخالف [نص مطبوع] / عبد السالم علوي
بلغيتي.- بولمان : المجلس العلمي المحلي، 2017 (أميمة).- 1

مج. (187 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO3801.- ردمك 9789954943816

الخالف - - الفقه اإلسالمي

218.4 2017-343
موكيبي، عثمان
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/ البدائل المالية غير القيمية وال المثلية [نص مطبوع] 
عثمان موكيبي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (تبوك مراكش المغرب).-

1 مج. (60 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2017MO3803.- ردمك 9789954994160

البدائل المالية غير القيمية

218.4 2017-344
مولودي، إدريس (1964-....)

مفهوم االجتماع [نص مطبوع] : في القرآن الكريم والحديث
الشريف / إدريس مولودي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (فاس : آنفو

برانت) .- 1 مج. (115 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO2086.- ردمك 9789954286654

االجتماع - - القرآن الكريم - - الحديث

218.4 2017-345
مولودي، إدريس (1964-....)

مفهوم التطهير [نص مطبوع] : وقضية تطهير البيت الحرام
في القرآن الكريم والحديث الشريف / إدريس مولودي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017 (فاس : آنفوـ برانت) .- 1 مج. (91 ص.)؛ 21 سم

إق 2017MO2085.- ردمك 9789954286647
البيت الحرام - - القرآن الكريم - - الحديث الشريف

218.49 2017-346
الواعر، الخليل

خواطر في التربية [نص مطبوع] : دراسة من منظور إسالمي
: لوالي.- مراكش  الدكتور جودا  لغويا  راجعه  الواعر؛  الخليل   /

آفاق، 2017.- 1 مج. (120 ص.)؛ 24 سم مؤسسة 
إق 2017MO3854.- ردمك 978-9954-467-77-0

التربية - - اإلسالم

218.81 2017-347
بن حمزة، مصطفى (1949-....)

العمل االجتماعي في اإلسالم [نص مطبوع] / علي زروقي.-
وجدة : مختبر مناهج العلوم في الحضارة اإلسالمية وتجديد التراث،

2017 (وجدة : مطبوعات الهالل) .- 1 مج. (143 ص.)؛ 20 سم
إق 2017MO1599.- ردمك 9789954284837

اإلسالم - - العمل االجتماعي - - المغرب

218.81 2017-348
عبد الوهاب بنعلي، عبد الوهاب

العمل االجتماعي في االسالم [نص مطبوع] : تأصيال وتنزيال /
اعداد وتنسيق وتقديم عبد الوهاب بنعلي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017
مزيّن غالف   : (290 ص.)  مج.   1  -. قرطبة)  مكتبة   : (وجدة 

23 سم باأللوان؛ 
إق 2017MO4551.- ردمك 9789954997499

اإلسالم - - العمل اإلجتماعي

218.81 2017-349
مومني، محمدين

في للمرأة  المالية  الذمة  واستقالل  المالي  الرشد 
الشريعة اإلسالمية [نص مطبوع] / د. مومني محمدين.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2017 (وجدة : مكتبة قرطبة) .- 1 مج. (316 ص.)؛ 24
سم.- (منظومة الحقوق المالية للمرأة في الشريعة اإلسالمية؛ 1)

إق 2017MO5147.- ردمك 978-9954-9752-0-6
الذمة المالية - - المرأة

218.81 2017-350
مومني، محمدين

تنوع أصول الذمة المالية للمرأة في الشريعة اإلسالمية
[د.ن.]، 2017  : [د.م.]  د. مومني محمدين.-   / [نص مطبوع] 
(وجدة : مكتبة قرطبة) .- 1 مج. (139 ص.)؛ 24 سم.- (منظومة

الحقوق المالية للمرأة في الشريعة اإلسالمية)
إق 2017MO5535 $z 2017MO5147.- ردمك -978-9920-32-114

3 $z 978-9954-9752-0-6
الذمة المالية للمرأة - - اإلسالم

218.83 2017-351
التويجري، عبد العزيز بن عثمان (1950-....)

الوعي اإلستراتيجي في بناء الوحدة وترسيخ العالقات
Strategic Awareness = [نص مطبوع] بين مكونات األمة
in  building  unity  and  strengthening  relations
between the Ummah's components = La conscience
stratégique  pour  la  construction  de  l'unité  et  le
renforcement des relations entre les composantes
الرباط : التويجري.-  العزيز بن عثمان  de la Oumma / عبد 
منشورات المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، 2017.- 1

مج. (41-74 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO1392.- ردمك 978-9981-26-634-6

الوحدة اإلسالمية

218.83 2017-352
الداودي، حميد

مدخل إلى مشاريع النهوض اإلسالمي [نص مطبوع] / حميد
الداودي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1

مج. (166 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO4850.- ردمك 9789954998960

اإلسالم - - قضايا اإلصالح السياسي

218.83 2017-353
مهداوي، طه

العالم في  السياسية  والسلطة  والمجتمع  الدين 
اإلسالمي [نص مطبوع] : شذرات تاريخية / طه مهداوي.- [د.م.]
: طه مهداوي، 2017 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (219

ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO3742.- ردمك 978-9954-99-385-9

اإلسالم السياسي

218.85 2017-354
التأويل، محمد

البعد اإلقتصادي في الفقه المالكي [نص مطبوع] / محمد
التاويل؛ تقديم محمد الفروني.- فاس : منشورات معهد أبي بكر
الصديق للتعليم النهائي العتيق، 2017 (مطبعة آنفو برانت).- 1

مج. (46 ص.)؛ 21 سم.- (سلسلة المحاضرات؛ 2)
إق 2017MO3170.- ردمك 978-9954-99-170-1

اإلقتصاد - - الفقه المالكي

218.85 2017-355
الحسيني، عبد الواحد

ومراسم التأصيل  معالم   : [نص مطبوع]  القرآن واإلقتصاد 
إق للنشر،  مجيد   : مكناس  الحسيني.-  الواحد  عبد   / التنزيل 
سم  22 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : ص.)   88) مج.   1  -.2017

إق 2017MO4786.- ردمك 978-9954-9729-0-8
القرآن الكريم - - اإلقتصاد

218.85 2017-356
الحلو، عبد الرحمن (1960-....)

هل الفائدة البنكية هي الربا المحرم؟ [نص مطبوع] : نقد
فقهي إقتصادي إلثنتين وعشرين أطروحة في الربا / عبد الرحمن
الحلو؛ تقديم محمد الروكي.- الدار البيضاء : شركة النشر والتوزيع
المدارس، 2017 (مطبعة النجاح الجديدة).- 1 مج. (263 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO0409.- ردمك 978-9954-0-7618-7

الفائدة البنكية - - البنوك اإلسالمية

218.85 2017-357
الطريباق اليدري، محمد

الفتاوى اإلقتصادية وأثرها في التكافل من خالل نوازل
: [د.م.]  اليدري.-  الطريباق  / محمد  [نص مطبوع]  ابن رشد 
[د.ن.]، 2017 (الرباط : مطبعة جودة) .- 1 مج. (154 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO0813.- ردمك 978-9954-686-15-7
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الفتاوى اإلقتصادية - - ابن رشد

218.85 2017-358
المانع، إدريس

بيع الديون في الفقه اإلسالمي وتطبيقاته المعاصرة
[نص مطبوع] / إدريس المانع.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (فاس :
مطبعة آنفو برانت) .- 1 مج. (167 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2017MO4512.- ردمك 978-9954-99-725-3

الديون - - الفقه اإلسالمي

218.85 2017-359
الموس، الحسين

الحسين  / مطبوع]  [نص  اإلستهالك  ترشيد  في  قواعد 
الموس.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : مطبعة طوب بريس)

.- 1 مج. (88 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2017MO2536.- ردمك 978-9954-690-71-0

ترشيد اإلستهالك - - اإلسالم

218.85 2017-360
درقاوي، محمد

التطبيقات بين  التشاركية  البنوك  المضاربة في  عقد 
الفقهية والشبهات الربوية [نص مطبوع] / محمد درقاوي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الداخلة : مطبعة بن سي) .- 1 مج. (213

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2017MO2494.- ردمك 978-9954-28-788-0

عقد المضاربة - - المصارف اإلسالمية

218.85 2017-361
حماية البيئة في اإلسالم [نص مطبوع] / عبد الله اكديرة،
العلمي المجلس  [وآخرون]؛  أصبان  محمد  المودن،  العربي 
المحلي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : مطابع الرباط نت) .-

1 مج. (223 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO1550.- ردمك 9789954967904

حماية البيئة - - اإلسالم

218.89 2017-362
التويجري، عبد العزيز بن عثمان (1950-....)

On = [نص مطبوع] في البناء الحضاري للعالم اإلسالمي
setting up the islamic world's civilizational edifice =
.De l'édification civilisationnelle du monde islamique
الجزء السادس عشر / عبد العزيز بن عثمان التويجري.- الرباط :
منشورات المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، 2014-

2017.- 1 مج. (327 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 28 سم
إق 2008MO1678.- ردمك 978-9981-26-438-5

الحضارة اإلسالمية

218.89 2017-363
بوعلي، عبد الرحمن (1954-....)

منظومة األمن والسلم في اإلسالم [نص مطبوع] / د. عبد
الرحمن بوعلي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (العيون : مطبعة اليسر)

.- 1 مج. (110 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO4844.- ردمك 978-9954-39-053-5

األمن - - اإلسالم

218.89 2017-364
جلبي، خالص

السلم في اإلسالم [نص مطبوع] : دورة العنف والالعنف :
تعميم لقاحات السالم في زمن أوبئة العنف / خالص جلبي.- الدار
: النشر سوماكرام، 2017.- 1 مج. (384 ص.)  دار   : البيضاء 

العلم والسلم؛ 1) (أكاديمية  باأللوان؛ 22 سم.-  غالف مزيّن 
إق 2017MO0174.- ردمك 978-9954-627-58-7

العنف - - السالم - - اإلسالم

218.9 2017-365

أبو بكر بن العربي، محمد بن عبد الله بن محمد ((1076-
((0543-0468) (1148

األسماء الستنارة  الدين  سبيل  في  المريدين  سراج 
والدنيوية الدينية  والحاالت  المقامات  في  والصفات 
باألدلة العقلية والشرعية القرآنية والسنية وهو القسم
الرابع من علوم القرآن في التذكير [نص مطبوع] / إمالء
إمام األئمة وزين الملة الفقيه الحافظ النظار أبي بكر محمد بن
المعافري اإلشبيلي؛ ضبط نصه العربي  ابن  الله بن محمد  عبد 
وخرج أحاديثه ووثق نقوله الدكتور عبد الله التوراتي.- طنجة : دار
الحديث الكتانية، 2017.- 6 مج. : غالف مزين؛ 24 سم.- (أعالق
أندلسية إشبيلية؛ 4) (سلسلة مؤلفات اإلمام أبي بكر ابن العربي؛

(4
إق 2016MO5149.- ردمك 9789954623992

التصوف اإلسالمي

218.9 2017-366
أحمدون، عبد الخالق

األخالقية الصوفية بين ارتقاء النفس وصفاء المعرفة
[نص مطبوع] : نحو أفق إنساني للحوار والتعايش مع اآلخر / عبد
الخالق أحمدون.- طنجة : المجلس العلمي المحلي، 2017.- 1

مج. (484 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO4694.- ردمك 9789954943656

التصوف - - األخالق

218.9 2017-367
البصير، إبراهيم (18..-1945)

الرسالة الكبرى في التصوف [نص مطبوع] / للشيخ سيدي
بصير، المغيث  عبد  وتحقيق  دراسة  الرقيبي؛  البصير  إبراهيم 
الجياللي كريم؛ تقديم إسماعيل بصير.- [أزيالل] : مؤسسة محمد
بصير لألبحاث والدراسات واإلعالم، 2017.- 1 مج. (981 ص.) :
غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة مطبوعات مؤسسة محمد

بصير لألبحاث والدراسات واإلعالم؛ 18)
إق 2017MO2180.- ردمك 978-9954-28-702-6

التصوف اإلسالمي

218.9 2017-368
الحمدي، أحمد

الريادة العلمية والمشيخة الصوفية بأزواد [نص مطبوع] :
الحمدي  / السياسية والعلمية  الكنتي  المختار  الشيخ سيد  حياة 
أحمد.- موريتانيا : دار قوافل للنشر، 2017.- 1 مج. (387 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO0827.- ردمك 9789954964170

التصوف اإلسالمي

218.9 2017-369
الدرقاوي اإللغي، علي بن أحمد

عقد الجمان لمريد العرفان؛ مترجم عقد الجمان لمريد
األكبر والغوث األشهر سيدي / للشيخ  العرفان [نص مطبوع] 
الحاج علي بن أحمد الدرقاوي اإللغي؛ نقله إلى الشلحة السوسية
المعدري؛ الطالبي  سيدي أحمد بن محمد بن أحمد بن مسعود 
إعداد ونشر حفيد الشيخ اإللغي رضى الله عبد الوافي المختار
: مطبعة (الرباط  [د.ن.]، 2017   : [د.م.]  السوسي.- ط. 2.- 
المعارف الجديدة) .- 1 مج. (104 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم

إق 2017MO3123.- ردمك 978-9954-9172-6-8
األخالق اإلسالمية

218.9 2017-370
الدكاني، محمد األمين جوب (1968-1887)
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إرواء النديم من عذب حب الخديم [نص مطبوع] / للشيخ
محمد األمين جوب الدكاني رضي الله عنه (ت. 1968 م)؛ دراسة
امباكي ميمونة، شيخنا خديم  امباكي شيخ  القادر  عبد  وتحقيق 
مرتضى فاضل، مام مور حمدي امباكي... [وآخرون]؛ [تقديم أبو
مدين شعيب تياو األزهري الطوبوي].- طوبي، السنغال : الرابطة
الخديمية للباحثين والدارسين، 2017 (الرباط : مطبعة المعارف)

.- 1 مج. (285 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
بيبليوغرافيا : ص. 277-280 .- إق 2017MO3813.- ردمك -978-9954

99-424-5
التصوف - - السينغال

218.9 2017-371
الشرقي، محمد

الباري في بعض وقائع وكالم سيدي أبي فتح الكريم 
: [د.م.]  الشرقي.-  محمد   / مطبوع]  [نص  الغماري  الشتاء 
[محمد الشرقي]، 2017.- 1 مج. (246 ص.) : غالف مزين ملون؛

24 سم
ببليوغرافيا 239-243 .- إق 2018MO0260.- ردمك -978-9920-35

050-1
أعالم التصوف - - تراجم - - المغرب

218.9 2017-372
الصادقي، حسن

الزاوية الصادقية التاريخ والمجال والمجتمع [نص مطبوع]
الواحد عبد  الصادقي,  حسن   / والمجتمع  والمجال  التاريخ   :
والعلوم اآلداب  كلية   : بوكبوط.- فاس  تقديم محمد  المهداوي؛ 
اإلنسانية سايس، 2017 (مطبعة آنفو برانت).- 1 مج. (204 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO5189.- ردمك 978-9981-898-71-4

الزاوية الصادقية

218.9 2017-373
الطاهري، أحمد (1958-....)

التصوف بالمغرب واألندلس [نص مطبوع] : في التاريخ واآلثار
Misticismo En El Magreb Y = والمعمار وفي الفكر واألشعار
أيتوتهن الزهراء  فاطمة  الطاهري،  أحمد   /  Al  Andalus
التسماني.- [د.م.] : مؤسسة اإلدريسي المغربية اإلسبانية، 2017

(طنجة : مجاهد) .- 1 مج. (181-209 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO0555.- ردمك 9789954948415

التصوف اإلسالمي

218.9 2017-374
الطريبق، أحمد (1945-....)

سنابل...من سبائك العرفان [نص مطبوع] / أحمد الطريبق
أحمد.- طنجة : سليكي أخوين، 2017.- 1 مج. (217 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO2535.- ردمك 978-9954-667-95-8

الخطاب الصوفي - - األدب المغربي

218.9 2017-375
الكتاني، عبد المجيد

في األدب والتصوف [نص مطبوع] / باالشتراك مع األساتذة
عبد المجيد الكتاني؛ عز الدين الخرشافي؛ عبد الهادي هونركمب؛
علي البودخاني؛ وعبد اإلله القاسمي.- فاس : جامعة سيدي محمد
بن عبد الله، كلية الشريعة، 2017 (مطبعة آنفو برانت).- 1 مج.

(71 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO4255.- ردمك 978-9954-99-485-6

التصوف اإلسالمي

218.9 2017-376
النحوي، الخليل (1955-...)

المسائل العشر [نص مطبوع] : محاولة للفهم واإلفهام حول
الخليل  / التصوف  رجال  بعض  واإلفهام حول شبهات في كالم 
النحوي.- الدار البيضاء؛ نواكشوط : مركز نجيبويه دار المذهب،
2017 (نواكشوط : دار المذهب) .- 1 مج. (236 ص.)؛ 24 سم.-

(ديوان الشناقطة؛ 8)
إق 2017MO1983.- ردمك 9789954607763

التصوف اإلسالمي

218.9 2017-377
بصير، عبد المغيث

نظرات في دالالت مرور مائة سنة على وجود زاوية آل
: [نص مطبوع]  بأزيالل  اعياط  ببني  الصحراوية  البصير 
أعمال الندوة الدولية التي نظمتها الطريقة البصيرية تحت الرعاية
السامية ألمير المؤمنين جاللة الملك محمد السادس نصره الله
يومي 19-18- شعبان 1437ه- موافق ل 26-25 ماي 2016 م،
بمقر زاوية الشيخ سيدي إبراهيم البصير ببني اعياط، اقليم ازيالل
تخليدا للذكرى السادسة واألربعين النتفاضة سيدي محمد بصير
التاريخية بالعيون / د. عبد المغيث بصير.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017
(الرباط : دار أبي رقراق للطباعة والنشر) .- 1 مج. (371 ص.) :
غالف مزين؛ 24 سم.- (سلسلة مطبوعات مؤسسة محمد بصير

لألبحاث والدراسات واإلعالم؛ 19)
إق 2017MO2199.- ردمك 97-000008-9954-28-715-6

الزوايا في المغرب

218.9 2017-378
بكاوي، خالد

التصوف المغربي [نص مطبوع] : قضايا معاصرة / إعداد خالد
أحمد [ترجمة  رداد؛  الصديق  الريمون،  روني  ريكاردو  بكاوي، 
األزمي، عزيز الكبيطي إدريسي].- فاس : مختبر مركز الدراسات
الثقافية المغربية، 2017.- 1 مج. (217 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم
إق 2017MO2730.- ردمك 978-9954-28-879-5

التصوف اإلسالمي - - المغرب

218.9 2017-379
بوتزرزيت الجلولي، محمد بن العربي بن محمد

الكتاب ضوء  على  الصوفية،  واألوراد  الطرق  أحكام 
محمد بن  العربي  بن  محمد  بقلم   / مطبوع]  [نص  والسنة 
بوتزرزيت الجلولي؛ تقديم احيا بن عبد الرحمان األدوزي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017 (القنيطرة : المطبعة السريعة) .- 1 مج. (103

ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO1995.- ردمك 9789954286227

التصوف

218.9 2017-380
بوقسيمي، الحسن

بوقسيمي.- الحسن   / في التصوف المغربي [نص مطبوع] 
اليمامة، للكتاب  العالمية  الدار   : ؛بيروت  البيضاء؛ دمشق  الدار 

الديني) 2017.- 1 مج. (80 ص.).- (سلسلة تجديد الخطاب 
إق 2017MO2184.- ردمك 978-9954-28-704-0

التصوف اإلسالمي - - مصادر التصوف - - المغرب

218.9 2017-381
جالب، حسن (1948-....)

موسوعة سبعة رجال [نص مطبوع] / الدكتور حسن جالب.-
المطبعة والوراقة  : آفاق، 2017 (مراكش  مراكش : مؤسسة 
الوطنية) .- 2 مج. (239، 271 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.-

(مراكشيات)
بيبليوغرافيا .- إق 2017MO1453.- ردمك 978-9954-467-69-5

التصوف اإلسالمي - - أعالم التصوف المغربي - - اإلسالم

218.9 2017-382
زكري، محمد سعيد
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الرمزية والتأويل في فلسفة ابن اعجيبة الصوفية [نص
مطبوع] / محمد سعيد زكري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (مطبوعات
أكاديمية منار للتنمية البشرية).- 1 مج. (85 ص.) : غالف مزين؛

24 سم
ببليوغرافيا : ص. 75-84 .- إق 2017MO4150.- ردمك -978-9954-99

703-1
التصوف اإلسالمي - - الفلسفة اإلسالمية

218.9 2017-383
عمراني حنشي، محمد

/ محمد [نص مطبوع]  المنسي  التأويل والسؤال األزلي 
عمراني حنشي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : طوب بريس)

.- 1 مج. (190 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO2499.- ردمك 9789954690697

التصوف اإلسالمي

218.9 2017-384
غموري، سميرة

التربية والسلوك عند الحارث المحاسبي [نص مطبوع] /
سميرة غموري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (وجدة : مكتبة قرطبة)

.- 1 مج. (133 ص.) : غالف مزين؛ 19 سم
إق 2017MO3795.- ردمك 9789954994115

فكر التصوف

218.9 2017-385
غموري، سميرة

الخصائص  : مطبوع]  [نص  المحاسبي  الحارث  مؤلفات 
والسمات / سميرة غموري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (98

ص.)؛ 17 سم
إق 2017MO3796.- ردمك 978-9954-99-412-2

الحارث المحاسبي، الحارث بن أسد المحاسبي - - مؤلفاته

218.9 2017-386
مايو السابعة؛  (النسخة  العربي  األدب  عيون  ملتقى 

العيون) 2016؛ 
الزوايا [نص مطبوع] : بحث في النشأة والتطور : قراءة في
النسخة العربي  األدب  عيون  ملتقى   / والعلمي  األدبي  اإلنتاج 
السابعة مايو 2016 ، دورة الشيخ سيدي أحمد الرقيبي.- العيون؛
للتنمية اإلجتماعية مؤسسة النجاح  مراكش : منشورات جمعية 
.- 1 مج. الوطنية)  المطبعة والوراقة   : آفاق، 2017 (مراكش 

: غالف مزين؛ 24 سم (374 ص.) 
إق 2017MO2123.- ردمك 978-9954-715-01-7

المتصوفة

218.9 2017-387
نجمي، عبد الله

: في مطبوع]  [نص  المغربي  التصوف  تاريخ  أبحاث في 
: دار أبي الرباط  الله نجمي.-  / عبد  الجازولية  الحقبة  مراجعة 
(مسارات في رقراق، 2017.- 1 مج. (210 ص.)؛ 24 سم.- 

البحث؛ 1)
إق 2017MO0400.- ردمك 9789954196335

التصوف اإلسالمي

218.9 2017-388
/ إشراف محمد التصوف والسياسة الدينية [نص مطبوع] 
جحاح.- الدار البيضاء : أفريقيا الشرق، 2017.- 1 مج. (191 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO2559.- ردمك 97899546408

اإلسالم والسياسة

218.9 2017-389
المرقي في بعض مناقب القطب سيدي محمد الشرقي
العروسي (1139 ه) [نص الخالق بن محمد  للشيخعبد 
مطبوع] / دراسة وتحقيق محمد البقالي.- الرباط : دار األمان،

2017.- 1 مج. (694 ص.)؛ 24 سم

إق 2017MO1299.- ردمك 978-9954-9674-3-0
التصوف اإلسالمي

218.9 2017-390
بين والعالقات  الروابط  إرساء  في  ودوره  التصوف 
المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء [نص مطبوع] / تنسيق ماء
العينين النعمة علي.- [د.م.] : منشورات جمعية الشيخ ماء العينين
للتنمية والثقافة، 2017 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. ( 518
ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (منشورات جمعية الشيخ

ماء العينين للتنمية والثقافة؛ 15)
إق 2016MO4762.- ردمك 9789954389621

التصوف اإلسالمي - - المغرب

218.9 2017-391
إفريقيا بالد  في  وتأثيره  المغربي  الصوفي  االمتداد 
تقديم وإعداد وتنسيق عزيز  / جنوب الصحراء [نص مطبوع] 
الكبيطي إدريسي.- فاس : المركز األكاديمي الدولي للدراسات
الصوفية والجمالية، 2017.- 1 مج. (204 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم.- (موسوعة التصوف المغربي في العالم؛ 02)
إشارات بيبليوغرافية .- إق 2017MO1986.- ردمك -978-9954-714

00-3
العالقات الدينية

218.909 2017-392
المغرب. وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية. جامعة
القرويين. معهد محمد الخامس لتكوين األئمة المرشدين

و المرشدات
كراسة التصوف [نص مطبوع] / معهد محمد الخامس لتكوين
األئمة المرشدين و المرشدات، جامعة القرويين، وزارة األوقاف و
الخامس : منشورات معهد محمد  الرباط  اإلسالمية.-  الشؤون 
لتكوين األئمة المرشدين و المرشدات، 2017 (دار أبي رقراق

للطباعة و النشر).- 1 مج. (79 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2017MO5466.- ردمك 978-9954-794-17-3

التصوف اإلسالمي - - تاريخ

218.91 2017-393
آكاه، أحمد ولد

الطريقة الشادلية في بالد شنقيط [نص مطبوع] : أعالم
ونصوص : خاتمة التصوف للشيخ مدحم اليدالي نموذجا / أحمد ولد
آكاه.- موريتانيا : دار قوافل، 2017.- 1 مج. (584 ص.)؛ 24 سم

إق 2017MO0826.- ردمك 9789954964163
التصوف اإلسالمي - - الطريقة الشادلية - - شنقيط

218.91614 2017-394
المركز األكاديمي الدولي للدراسات الصوفية والجمالية

اإلمتداد  ،01  . العالم  في  المغربي  التصوف  موسوعة 
تأثيره في شمال إفريقيا والشرق األوسط الصوفي المغربي و 
الصوفية للدراسات  الدولي  األكاديمي  المركز   / [نص مطبوع] 
والجمالية؛ تقديم و إعداد وتنسيق د. عزيز الكبيطي إدريسي.-
فاس : منشورات المركز األكاديمي الدولي للدراسات الصوفية
والجمالية، إق 2017 (مطبعة آنفو-برانت).- 1 مج. (218 ص.) :

غالف مزين؛ 21 سم
إق 2017MO1975.- ردمك 978-9954-28-612-8

التصوف اإلسالمي - - المغرب

218.94 2017-395
بوكاري، أحمد (1948-....)

الزاوية الشرقاوية والمخزن [نص مطبوع] : تأطير المجتمع
الشرقاوية في الزاوية  تاريخ  : جوانب من  الوساطة  وإكراهات 
السلطانية. المراسالت والظهائر  القرن 19 م من خالل وثائق 
القسم األول / أحمد الشرقاوي بوكاري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017
(مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (208 ص.)؛ 24

سم
بيبليوغرافية .- إق 2017MO2867.- ردمك -978-9954-99 إشارات 
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022-3
الزاوية الشرقاوية

218.94614 2017-396
الجياللي، كريم

الطريقة المريدية بالسنغال [نص مطبوع] : تاريخ وتعريف /
الجياللي كريم.- الرباط : دار ابي رقراق، 2017.- 1 مج. (153

ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO2713.- ردمك 978-9920-9556-1-4

التصوف اإلسالمي - - الطرق الصوفية - - السنغال

218.94614 2017-397
الجياللي، كريم

/ مطبوع]  [نص  بالمغرب  التصوف  تاريخ  في  دراسات 
الجياللي كريم.- الرباط : دار ابي رقراق، 2017.- 1 مج. (167

ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO4904.- ردمك 978-9954-9741-1-7

التصوف اإلسالمي - - المغرب

218.9464 2017-398
الجياللي، كريم

والعلمي الديني  ودورها  بتادلة  البصير  آل  زاوية 
واالجتماعي والسياسي [نص مطبوع] / د. الجياللي كريم.-
الرباط : الرابطة المحمدية للعلماء، 2017.- 1 مج. (343 ص.)؛

24 سم.- (وحدة علم وعمران)
بيبليوغرافيا : ص. 332-340 .- إق 2017MO3375.- ردمك -978-9954

600-46-7
التصوف اإلسالمي

218.9464 2017-399
جالب، حسن (1948-....)

أبو فارس عبد العزيز التباع [نص مطبوع] / د. حسن جالب.-
المطبعة والوراقة  : آفاق، 2017 (مراكش  مراكش : مؤسسة 
سم.-  21 مزين؛  غالف   : ص.)   82) مج.   1  -. الوطنية) 

(5 (مراكشيات؛ 
بيبليوغرافيا : ص. 69-71 .- إق 2017MO1296.- ردمك -978-9954

618-24-0
التصوف اإلسالمي - - أعالم التصوف المغربي

218.96 2017-400
كواللي كردودي حسني إدريسي، محمد ربيع

بحر االنوار [نص مطبوع] / محمد ربيع كواللي كردودي حسني
إدريسي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 7 مج.؛ 20 سم

2017MO1947إق 2017MO1950إق  2017MO1951إق  إق 
ق 2017MO1945إ ق  2017MO1946إ ق  2017MO1948إ
2017MO1949.- ردمك 1-06-712-9954-978.- ردمك -978-9954
4-05-712.- ردمك 3-02-712-9954-978.- ردمك -978-9954-712
0-03.- ردمك 6-01-712-9954-978.- ردمك 978-9954-712-00-9.-

ردمك 978-9954-712-04-7
أوراد وأذكار

218.97 2017-401
رباط وكاك وترسيخ الوحدة المذهبية والهوية الوطنية
حامدي.- ابراهيم  الحاتمي،  بن  محمد  تنسيق   / مطبوع]  [نص 
تيزنيت : جمعية علماء سوس، 2017.- 1 مج. (544 ص.)؛ 24

سم
إق 2017MO2723.- ردمك 978-9954-28-875-7

الوحدة المذهبية - - المغرب

السيرة النبوية 219

219 2017-402

أكنوش، عبد اللطيف
قصة السياسة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم
: [د.م.]  أكنوش.-  اللطيف  عبد   / مطبوع]  [نص  وخلفائه 
منشورات عبد الصمد محيي الدين، 2017 (مراكش : المطبعة
والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (158 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22

سم
إق 2017MO1973.- ردمك 978-9954-28-610-4

التاريخ السياسي - - عهد الرسول

219 2017-403
الخرشافي، إدريس (1963-....)

وعبر وأحداث  وقائع   : مطبوع]  [نص  النبوية  السيرة  في 
وعظات / إدريس الخرشافي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (فاس :
آنفو برانت) .- 1 مج. (302 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2017MO1228.- ردمك 9789954398418
السيرة النبوية

219 2017-404
الصغير، حميد

تأصيل العالقة مع غير المسلمين [نص مطبوع] : من خالل
وقائع السيرة النبوية / حميد الصغير.- وجدة : [مكتبة قرطبة]،

2017.- 1 مج. (230 ص.)؛ 20 سم
ببليوغرافيا ص. 219-226 .- إق 2017MO4879.- ردمك -978-9954

746-07-3
السيرة النبوية

219 2017-405
العلوي الشنقيطي، محمد سعيد بن بد

النبوي بالمولد  االحتفال  حكم  في  الحنيف  النهج 
العلوي بد  بن  سعيد  محمد  الشيخ   / مطبوع]  [نص  الشريف 
الشنقيطي.- الدار البيضاء : الدار النباغية، 2017.- 1 مج. (128

ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2017MO1885.- ردمك 978-9954-607-75-6

االحتفال بالمولد النبوي الشريف

219 2017-406
المباركفوري، صفي الرحمن (2006-1943)

الرحيق المختوم [نص مطبوع] : بحث في السيرة النبوية على
الرحمن صفي  تأليف   / والسالم  الصالة  أفضل  صاحبها 
المباركفوري.- الطبعة الشرعية منقحة مع إضافات جديدة.- الدار
البيضاء؛ القاهرة ؛نواكشط : مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة

التراث، 2017.- 1 مج. (440 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO1221.- ردمك 978-9954-607-68-8

السيرة النبوية

219 2017-407
الميرغيتي، ابي عبد الله محمد بن محمد بن سعيد

ريحانة المستنشق في نظم بعض سيرة المصدق [نص
الميرغيتي؛ بن سعيد  بن محمد  الله محمد  ابي عبد   / مطبوع] 
: القنيطرة  السجلماسي.-  العلمي  محمد  بن  إدريس  تحقيق 
العلمي، والبحث  للتكوين  اإلسالمي  الغرب  معهد  منشورات 

ص.)  556) مج.   1  -.2017
إق 2017MO4908.- ردمك 9789954999233

السيرة النبوية

219 2017-408
بوعلي، عبد الرحمن (1954-....)

مصادر السيرة النبوية في الغرب اإلسالمي ومؤلفوها
خالل القرنين (5 و 6ه) [نص مطبوع] / عبد الرحمن بوعلي.-
[د.م.]؛ [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (441 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2017MO1533.- ردمك 978-9954-39-988-0

السيرة النبوية

219 2017-409

الببليوغرافيا الوطنية المغربية 2017

30



77

بوكماخ، أحمد
سيرة أعظم األنبياء، محمد عليه السالم [نص مطبوع] /
أحمد بوكماخ؛ تحقيق وتقديم عبد العزيز جدير.- طنجة : سليكي
أخوين، 2017.- 1 مج. (110 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2017MO1729.- ردمك 978-9954-667-75-0 
السيرة النبوية

219 2017-410
سوسان، محمد سعيد

األسوة الحسنة [نص مطبوع] : مرجع الشباب في سيرة محمد
[د.ن.]، 2017  : [د.م.]  محمد سعيد سوسان.-   / الله  رسول 

(798 ص.)؛ 22 سم مج.   1 السريعة).-  (المطبعة 
إق 2016MO3305.- ردمك 978-9954-869-23-3

السيرة النبوية

219 2017-411
كرام، لحسن

محمد المعجزة صلى الله عليه و سلم [نص مطبوع] : قل
"سبحان ربي هل كنت اال بشرا رسوال " صدق الله العظيم اآلية ٩٣
(الدار : [د.ن.]، 2017  [د.م.]  / كرام لحسن.-  سورة االسراء 
البيضاء : مطبعة سيرجام سيرفيس) .- 1 مج. (94 ص.) : غالف

مزين؛ 21 سم
إق 2017MO3169.- ردمك 978-9954-99-169-5

219 2017-412
يسف، محمد (1934-....)

من عطاء فقهاء المالكية في علم السيرة النبوية [نص
: فاس  يسف.-  محمد   / نموذجا  الطالع  ابن  أقضية   : مطبوع] 
منشورات معهد أبي بكر الصديق للتعليم النهائي العتيق، 2017
(سلسلة 21 سم.-  (47 ص.)؛  مج.   1 برانت).-  آنفو  (مطبعة 

(1 المحاضرات؛ 
إق 2017MO3171.- ردمك 978-9954-99-171-8

السيرة النبوية - - الفقه المالكي

219.0964 2017-413
جالب، حسن

/ مطبوع]  [نص  الصنهاجي  بن علي  يوسف  يعقوب  أبو 
والنشر للدراسات  آفاق  مؤسسة   : [د.م.]  العاصمي.-  جميلة 
واالتصال، 2017 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج.

(82 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (مراكشيات)
إق 2017MO1297.- ردمك 978-9954-618-25-7

األدب العربي

219.7 2017-414
للدراسات نافع  بن  عقبة  مركز  المحمدية.  الرابطة 
واألبحاث حول الصحابة والتابعين. ندوة علمية (2011؛

طنجة)
ندوة علمية، : بحوث  ترات الغرب اإلسالمي [نص مطبوع] 
Le patrimoine = 2011 يومي الجمعة والسبت 16-17 دجنبر
نافع بن  عقبة  مركز  نظمها   /  de  l'occident  musulman
للرابطة التابع  والتابعين  الصحابة  حول  واألبحاث  للدراسات 
المحمدية.- طنجة : مركز عقبة بن نافع للدراسات واألبحاث حول
الصحابة والتابعين، 2017 (الرباط : مطبعة المعارف الجديدة) .-

1 مج. (595 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO2693.- ردمك 97899545429

اإلسالم - - سيرة ذاتية - - زوجات الرسول - - عائشة أم المؤمنين

219.7 2017-415
حواص، علي

إبراهيم عليه السالم هاجر ن آتون [نص مطبوع] : عن حياة 
بمصر القديمة / علي حواص.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (مطبعة
البصمة الرقمية).- 1 مج. (179 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20

سم
إق 2017MO0976.- ردمك 9789954397190

مصر القديمة - - تاريخ

الكتاب المقدس 220

220 2017-416
األمن في القرآن والسنة النبوية [نص مطبوع] / إشراف
العام عبد الله أكديرة، محمد أصبان، عبد المجيد محيب، العربي
المودن؛ نشر من طرف الجلس العلمي المحلي للرباط.- الرباط :
: غالف المحلي، 2017.- 1 مج. (280 ص.)  العلمي  المجلس 

مزين؛ 24 سم
إق 2017MO4733.- ردمك 978-9954-9679-1-1

القرآن الكريم

الالهوت االجتماعي المسيحي 260

266 2017-417
شكرود، فرحانة

التنصير في البالد اإلسالمية [نص مطبوع] / فرحانة شكرود؛
مكتبة  : (فاس  [د.ن.]، 2017   : [د.م.]  لغريب.-  تقديم حسن 

(206 ص.)؛ 24 سم مج.   1  -. طارق) 
إق 2017MO4464.- ردمك 978-9954-99-570-9

اإلرساليات التبشيرية - - البالد اإلسالمية

الديانات األخرى والديانة المقارنة 290

296 2017-418
بوفرة، عبد الكريم

الكريم عبد   / مطبوع]  [نص  الحديث  اليهودي  الفكر  في 
بوفرة.- وجدة : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2017 (وجدة :
(بحوث .- 2 مج. (339-342 ص.)؛ 24 سم.-  الطالب)  مكتبة 

ودراسات؛ 18)
إق 2017MO0516.- ردمك 9789954689035

الفكر اليهودي

296.396 2017-419
العلمي، رشيد

[نص والمسيحية  اليهودية  الديانتين  لدراسة  المدخل 
مطبوع] / رشيد العلمي.- ط. 2.- الدار البيضاء : الدار العالمية
: غالف مزين؛ 24 سم.- للكتاب، 2017.- 1 مج. (225 ص.) 

الديني) الخطاب  تجديد  (سلسلة 
إق 2017MO0873.- ردمك 978-9954-455-53-1

الديانة اليهودية

العلوم االجتماعية 300

300 2017-420
تورين، آالن (1925-....)

/ La fin des sociétés = [نص مطبوع] نهاية المجتمعات
األمان، دار   : الرباط  حزل.-  الرحيم  عبد  ترجمة  تورين؛  أالن 
سم  21 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (585 ص.)  مج.   1  -.2017

إق 2017MO4059.- ردمك 9789954701355
علم اإلجتماع
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300.1 2017-421
الزغاري، خالد

[نص اإلجتماع  علم  في  للمعطيات  الرياضي  التحليل 
الزغاري، / خالد   (SPSS برنامج (بواسطة استخدام   : مطبوع] 
مطبعة  : (مكناس   2017 [د.ن.]،   : [د.م.]  عقاوي.-  سعيد 
سجلماسة) .- 1 مج. (205 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2017MO1936.- ردمك 978-9954-28-594-7
التحليل الرياضي - - علم اإلجتماع

300.71164 2017-422
أحرشاو، الغالي (1953-....)

: مطبوع]  [نص  اإلنسانية  العلوم  في  العلمي  البحث 
الهندسة، اإلنجاز، اإلخراج / الغالي أحرشاو.- فاس : كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية بفاس ظهر المهراز مختبر األبحاث والدراسات
النفسية واالجتماعية، 2017.- 1 مج. (149 ص.) : غالف مزين؛

24 سم
إق 2017MO2873.- ردمك 978-9954-99-026-1

البحث العلمي - - العلوم اإلجتماعية

300.72 2017-423
انميرات، عبد العزيز

األول، الجزء  مطبوع].  [نص  اإلنسانية  العلوم  إلى  مدخل 
العلوم اإلنسانية في سياق المعرفة العلمية / الدكتور عبد العزيز
انميرات.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (91 ص.)؛ 24 سم.-

(سلسلة تقريب المعارف والعلوم؛ 1)
إق 2017MO3740.- ردمك 978-9954-99-384-2

العلوم اإلنسانية

300.72 2017-424
بن زاكور، محسن

بن محسن   / مطبوع]  [نص  اإلنسانية  العلوم  إلى  مدخل 
زاكور.- [الجديدة] : جامعة شعيب الدكالي كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية مختبر الدراسات اإلسالمية والتنمية المجتمعية، 2017.-

1 مج. (193 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2017MO4745.- ردمك 9789954998564

العلوم اإلنسانية - - المغرب

300.72 2017-425
حمداوي، جميل (1963-....)

مناهج العلوم القانونية واإلجتماعية [نص مطبوع] / جميل
حمداوي, عماد أبركان.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (359

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO1148.- ردمك 978-9954-634-87-5

العلوم اإلجتماعية - - مناهج البحث

301 2017-426
فزة، جمال

بنيوية كلود ليفي-ستروس أو نحو فونولوجيا للثقافة
[نص مطبوع] / جمال فزة.- الرباط : دار أبي رقراق، 2017.- 1
(المنهجية 20 سم.-  باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (165 ص.)  مج. 

(2 األنثروبولوجية؛ 
إق 2017MO0960.- ردمك 978-9954-39-709-1

اللسانيات - - العلوم اإلنسانية

301 2017-427
فزة، جمال

سوسيولوجيا التنظيمات [نص مطبوع] : أسس واتجاهات /
جمال فزة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (194 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO2307.- ردمك 9789954686249

سوسيولوجيا - - أسس

301.03 2017-428
لوبرون، فريديريك

قاموس السوسيولوجيا [نص مطبوع] : 250 كلمة من أجل
فهم وممارسة علم اإلجتماع / فريديريك لوبرون؛ ترجمة زكرياء
اإلبراهيمي؛ مراجعة وتقديم خديجة الزاهي.- [د.م.] : فضاء آدم،
.- 1 مج. (207 الوطنية)  المطبعة والوراقة   : 2017 (مراكش 

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO4135.- ردمك 978-9954-9672-7-0

السوسيولوجيا - - معجم مصطلحات

301.072 2017-429
الويز، محمد

أوليات المنهج السوسيولوجي [نص مطبوع] / محمد الويز.-
[د.م.] : فضاء ادم، 2017.- 1 مج. (80 ص.)؛ 22 سم

إق 2017MO4620.- ردمك 978-9954-99-785-7
المنهج السوسيولوجي

301.09 2017-430
الكتابة والمعنى [نص مطبوع] : مدخل إلى سوسيولوجيا أحمد
شراك؛ تنسيق عبد الرحيم العطري, عبد الغني زياني.- فاس :
منشورات مقاربات، 2017.- 1 مج. (155 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم.- (دراسات)
إق 2017MO2670.- ردمك 978-9954-678-65-7

علم االجتماع

302 2017-431
الركيك، رشيدة

/ سيكوسوسيولوجية  قراءة   : مطبوع]  [نص  حياتية  تأمالت 
رشيدة الركيك.- [د.م.] : رشيدة الركيك، 2017 (فاس : مطبعة
وراقة بالل) .- 1 مج. (113 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2017MO3972.- ردمك 978-9954-99-664-5
الحياة - - تأمالت

302.22 2017-432
القرائية من أجل التأهيل [نص مطبوع] : كتاب التكوين لفائدة
/ التمكين  : مستوى  تجريبية  : نسخة  التقليدية  الصناعة  قطاع 
المملكة المفربية وزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
المغرب حرف  األمية،  لمحاربة  الوطنية  الوكالة  والتضامني، 
[وآخرون...].- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (234 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 27 سم
إق 2016MO5049.- ردمك 978-9954-9581-2-4

التأهيل المهني

302.224 2017-433
بونجمة، محمد

مدخل إلى التواصل الشفوي ومهارات التفكير النقدي
[نص مطبوع] / محمد بونجمة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (فاس :
مطبعة آنفو برانت) .- 1 مج. (72 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم

إق 2017MO3914.- ردمك 9789954996126
التواصل

302.23 2017-434
أعمال الندوة الوطنية العلمية التي نظمها مركز صدى

للدراسات واإلعالم (2017؛ العروي)
/ قيم االعالم واهمية الدراسات التاثيرية [نص مطبوع] 
أعمال الندوة الوطنية العلمية التي نظمها مركز صدى للدراسات
واإلعالم بالمركب االجتماعي؛ تقديم و تنسيق عبد اللطيف تلوان.-
العروي : جمعية السالم لتحفيظ القران الكريم وتدريس العلوم
الشرعية، 2017 (2017 : مطبعة القبس) .- 1 مج. (102 ص.) :

غالف مزين؛ 20 سم
إق 2017MO3703.- ردمك 978-9954-9500-3-6

اإلعالم

302.23 2017-435
الجعباق، نور الدين األمين
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اإلعالم التربوي ودوره في الحياة المدرسية [نص مطبوع]
/ نور الدين األمين الجعباق.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (تطوان :

مطبعة ريف) .- 1 مج. (162 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
ببليوغرافيا ص. 157-159 .- إق 2017MO2108.- ردمك -978-9954

28-674-6
اإلعالم التربوي

302.23 2017-436
الشراط، عبد النبي

صياغة الخبر في الصحافة العربية [نص مطبوع] : البرنامج
التدريبي األول من نوعه في المملكة المغربية / إعداد عبد النبي
الشراط, عبد السالم العزوزي.- الرباط : المركز المغربي للتطوير
والتدريب، 2017.- 1 مج. (103 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20

سم.- (سلسلة التدريب والمستقبل؛ 1)
إق 2017MO1544.- ردمك 978-9954-39-996-5

الخبر - - الكتابة الصحفية

302.23 2017-437
الغيداني، محمد (1958-....)

تجارب ومسارات  : [نص مطبوع]  المغربية أعالم  للتلفزة 
شخصيات إعالمية بصمت تاريخ اإلعالم المرئي بالمغرب / محمد
: دار الرشاد الحديثة، 2017.- 1 مج. البيضاء  الدار  الغيداني.- 

(267 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO1941.- ردمك 978-9981-30-414-7

التلفزة

302.2308 2017-438
نويل، برنار (1930-....)

الموجز في اإلهانة [نص مطبوع] / برنار نويل؛ ترجمة محمد
بنيس.- الدار البيضاء : دار توبقال للنشر، 2017.- 1 مج. (102

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم.- (سلسلة معالم؛ 573)
إق 2016MO4008.- ردمك 978-9954-659-23-6

غسل الدماغ - - وسائل اإلعالم

302.2309174927 2017-439
أحمين، عبد الحكيم

الهويات االفتراضية في المجتمعات العربية [نص مطبوع]
: أي دور لمواقع التواصل االجتماعي في تشكيل الهوية ؟ / عبد
الحكيم أحمين.- الرباط : دار األمان، 2017 (مطبعة األمنية).- 1

مج. (287 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO3583.- ردمك 9789974701331

الهويات االفتراضية

302.23092264 2017-440
شقرون، عبد الله (1926-....)

رفقاء... وأصدقاء في الثقافة... واإلعالم [نص مطبوع] /
: مطبعة (الرباط  [د.ن.]، 2017   : [د.م.]  الله شقرون.-  عبد 

مزين؛ 24 سم : غالف  (223 ص.)  مج.   1  -. األمنية) 
إق 2017MO3783.- ردمك 9789954994061

البيوغرافيات - - المغرب

302.3 2017-441
ووسائل والفايسبوك  الواتساب  لمستعملي  نصائح 
التواصل اإلجتماعي والمبحر في عالم االنترنيت [نص
مطبوع] = حسن أغجدام.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (مراكش :
المطبعة الوراقة الوطنية) .- 1 مج. (71 ص.) : غالف مزين؛ 21

سم
إق 2017MO1483.- ردمك 9789954399705

وسائل التواصل اإلجتماعي

302.350964 2017-442
امعمري، لحبيب

المقاولة والثقافة [نص مطبوع] : دراسة في عملية التحديث
الله.- بالمغرب / لحبيب امعمري؛ جامعة سيدي محمد بن عبد 
فاس : مختبر األبحاث والدراسات النفسية واإلجتماعية)، 2017.-

1 مج. (304 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO2607.- ردمك 9789954954560

المقاولة - - الثقافة

303.4 2017-443
الترسالي، محمد

: النظرية والواقع [نص مطبوع]  التغير االجتماعي بين 
دراسة / محمد الترسالي.- فاس : مقاربات، 2017.- 1 مج. (130

ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO3351.- ردمك 978-9954-678-70-1

التغير اإلجتماعي

303.4 2017-444
شراك، أحمد (1954-....)

سوسيولوجيا الربيع العربي أو الثورات التأسيساتية [نص
مطبوع] / أحمد شراك.- فاس : منشورات مقاربات، 2017.- 1

مج. (508 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO5382.- ردمك 978-9954-678-27-5

الثورة العربية

303.44 2017-445
الوكواك، إبراهيم علي

علي إبراهيم   / دراسة   : مطبوع]  [نص  وجواراتها  الحداثة 
الوكواك.- فاس : منشورات مقاربات، 2017.- 1 مج. (120 ص.)؛

24 سم.- (سوسيولوجيا)
بيبليوغرافيا : ص. 113-118 .- إق 2017MO2727.- ردمك -978-9954

678-67-1
علم االجتماع

303.440964 2017-446
أكاديمية المملكة المغربية. دورة (الرباط) (44؛ 2017؛

الرباط)
من الحداثة إلى الحداثات [نص مطبوع] : الدورة 44 ألكاديمية
المملكة المغربية، الرباط 24-26 يناير 2017، 25-27 ربيع الثاني
: الرباط  المغربية.-  المملكة  أكاديمية   / األول  الجزء   .1438
ص.).-  495 مج.(   1  -.2017 المغربية،  المملكة  أكاديمية 
الدورات) سلسلة  المغربية.  المملكة  أكاديمية  (مطبوعات 

إق 2017MO5126.- ردمك 8-092-46-9981-978 (مج. 1)
الحداثة

303.482 2017-447
معضلة التعدد الثقافي [نص مطبوع] / لورينزو ماكاغنو؛ ترجمة
باإلسبانية الناطق  العالم  التخصصات حول  البحث متعدد  فريق 
البرلتغالية، و  اإلسبانية  الدراسات  معهد   : الرباط  البرتغالية.- 

21 سم مزين؛  غالف   : (310 ص.)  مج.   1  -.2017
إق 2017MO4928.- ردمك 978-9954-22-942-2

التعدد الثقافي

303.4820964 2017-448
الشارف، عبد الله (1954-....)

اإلستغراب في المغرب األقصى [نص مطبوع] : ظواهره
وقضاياه / عبد الله الشارف.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (تطوان :

مطبعة تطوان) .- مج. (420 ص.)؛ 25 سم
بيبليوغرافيا : ص. 382-415 .- إق 2017MO3917.- ردمك -978-9954

99-621-8
االستغراب - - المغرب

303.482182105 2017-449
أبوزيد، أحمد

االستشراق النسائي [نص مطبوع] : قصة حضارة في عيون
غربية منصفة / أحمد أبو زيد.- الرباط : المنظمة اإلسالمية للتربية

والعلوم والثقافة، 2017.- 1 مج . (196 ص.)؛ 24 سم
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إق 2017MO2534.- ردمك 9789981266377
االستشراق - - النساء

303.4826406 2017-450
ملتقى والثقافة.  للتنمية  العينين  ماء  الشيخ  جمعية 

المغرب) تيزنيت،  2014؛  (02؛  دولي 
التفاعل الحضاري بين المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء
[نص مطبوع] : اعمال ملتقى تيزنيت الدولي للثقافات اإلفريقية،
الدورة الثانية / تنسيق الدكتور ماء العينين النعمة علي.- [تيزنيت]
: (الرباط  والثقافة، 2017  للتنمية  العينين  الشيخ ماء  : جمعية 

.- 1 مج. (508 ص.)؛ 25 سم األمنية))  مطبعة 
إق 2016MO4761.- ردمك 978-9954-38-961-4

التراث الثقافي

303.4826406 2017-451
مركز الدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية. مؤتمر

سنوي (2017؛ وجدة)
المجاالت  : [نص مطبوع]  المغرب في محيطه اإلفريقي 
Le  Maroc  dans  son  = الجديدة  االستراتيجية  والرهانات 
environnement africain : les domaines et les enjeux
والبحوث الدراسات  مركز   /  de  la  nouvelle  stratégie
إعداد اإلفريقية؛  الدراسات  واإلجتماعية وجدة، معهد  اإلنسانية 
وتنسيق مورد زناسي.- وجدة؛ الرباط : مركز الدراسات والبحوث
الدراسات معهد  الخامس  محمد  جامعة  واالجتماعية  اإلنسانية 
اإلفريقية، 2017.- 1 مج. (351-81 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم

إق 2017MO2664.- ردمك 978-9954-28-855-9
العالقات الدولية - - المغرب - - إفريقيا

303.48264062 2017-452
لهي، ثريا

مصر [نص مطبوع] : القاهرة واإلسكندرية بعيون مغاربية / ثريا
لهي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (112 ص.)؛ 24 سم

إق 2017MO3098.- ردمك 9789954722046
التأثير الثقافي - - مصر

303.484 2017-453
انميرات، عبد العزيز

[نص الحديث  العربي  العالم  في  اإلصالحية  الحركات 
مطبوع] / عبد العزيز انميرات. 1، مدخل إلى المفهوم والخلفيات.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (72

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO4638.- ردمك 9789954997901

الحركات اإلصالحية

303.6 2017-454
الزيدي، عبد القادر أحمد

من الحرب إلى التطهير العرقي [نص مطبوع] : ورقات من
سفر العنف و العنف المضاد / عبد القادر أحمد الزيدي.- طنجة :
إفزارن مؤسسة   : (طنجة   2017 الزيدي،  أحمد  القادر  عبد 

سم  24 مزين؛  غالف   : ص.)   275) مج.   1  -. للطباعة) 
إق 2017MO3185.- ردمك 978-9954-99-178-7

اإلرهاب

303.625 2017-455
العلوي، عبد الله

المنتحر واإلنتحاري [نص مطبوع] / عبد الله العلوي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017.- 1 مج. (199 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2017MO4945.- ردمك 9789954999400

اإلنتحاري - - القوى التدميرية

303.625 2017-456
سموني، محمد

أقنعة التطرف [نص مطبوع] : منابع صناعة الراديكالية الدينية
بالمغرب / محمد سموني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (83

ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO0102.- ردمك 9789954393765

التطرف - - اإلرهاب - - المغرب

304.2 2017-457
بوزيد، نسيبة

تمارين  : التحليل  أدوات   : مطبوع]  [نص  السكان  جغرافية 
مصححة / نسيبة بوزيد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (129

ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO3931.- ردمك 9789954996584

السكان - - التوزيع الجغرافي

304.8 2017-458
اللجنة الوطنية األولمبية المغربية (الرباط)

ملحمة ألعاب القوى المغربية [نص مطبوع] / اللجنة الوطنية
L'épopée de l'athlétisme marocain / = األولمبية المغربية
Comité national olympique marocain.- الرباط : اللجنة
الوطنية األولمبية المغربية، 2017.- 1 مج. (155 ص.) : غالف

مزين؛ 21 سم
إق 2017MO0143.- ردمك 978-9954-39-386-4

ألعاب القوى

304.8 2017-459
بورون، إيف

جمال ابن المغرب العميق من الهجرة إلى التنمية [نص
مطبوع] / إيف بورون؛ ترجمة محمد مستعد؛ تقديم حسن بنحليمة؛
توطئة جاك ولد آودية.- [د.م.] : جمعية الهجرة والتنمية، 2017
(أكادير : سوس) .- 1 مج. (275 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2017MO0652.- ردمك 9789954395837

الهجرة - - التنمية - - علم اجتماع

304.82 2017-460
هجرات مغربية [نص مطبوع] : مغربيات من هنا وهناك تحوالت
وتحديات : دراسات وأبحاث / مجلس الجالية المغربية بالخارج.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (344168 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO0254.- ردمك 9789954669136

الهجرة - - المغرب

304.84064 2017-461
مجلس الجالية المغربية بالخارج (الرباط)

هجرات مغربية [نص مطبوع] : تبعات تطبيق مدونة األسرة على
: المهجر  في  الكفالة  تبعات   : بالخارج  المقيمين  المغاربة 
الجالية مجلس   / وأبحاث  دراسات   : المهجر  في  الشيخوخة 
بالخارج، المغربية  الجالية  : مجلس  الرباط  بالخارج.-  المغربية 

2017.- 1 مج. (177 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO0080.- ردمك 9789954669105

الهجرة غير الشرعية - - المغرب - - اوربا

304.845064 2017-462
بشري، حامد

المال البئيس [نص مطبوع] / حامد بشري؛ ترجمه عن اإليطالية
د. محمد مخطاري.- الرباط : مجلس الجالية المغربية بالخارج،

2017.- 1 مج. (107 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO4714.- ردمك 978-9954-669-30-3

هجرة المغاربة - - إيطاليا

304.846064 2017-463
: مطبوع]  [نص  البليار  بجزر  المقيمة  المغربية  الجالية 
مقاربة لالحتياجات واإلشكاليات االجتماعية / ترجمة عبد الكريم
الزكري.- [الرباط] : مجلس الجالية المغربية بالخارج، 2017.- 1

مج. (184 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (دراسات وأبحاث)
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إق 2017MO3686.- ردمك 9789954669273
الحماية اإلجتماعية

305 2017-464
غالب، عبد الكريم (1919-....)

الشخصية [نص مطبوع] : شخصية المغرب نموذجا / عبد الكريم
غالب.- الرباط : دار أبي رقراق، 2017.- 1 مج. (255 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO0226.- ردمك 978-9954-1-9625-0

الشخصية المغربية

305.2308692 2017-465
بلحاج الفحصي، محمد (1983-....)

الحماية القانونية لألطفال ضحايا اإلستغالل [نص مطبوع]
الدولية اإلتفاقيات  ضوء  على   ]  : قانونية  اجتماعية  دراسة   :
والقوانين الوطنية ] / محمد بلحاج الفحصي.- ط. 2.- الرباط : دار
السالم، 2017.- 1 مج. (186 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2017MO1697.- ردمك 9789954222805

األطفال - - اإلستغالل

305.26 2017-466
أوالد القاضي، أمينة

شيخوخة األمل [نص مطبوع] / أمينة أوالد القاضي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017.- 1 مج. (78 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2017MO2529.- ردمك 9789954287989
رعاية المسنين - - اإلسالم

305.42 2017-467
السياسية المشاركة  في  النساء  قدرات  تقوية  دليل 
أبراغ.- / إعداد محمد  وتدبير الشأن المحلي [نص مطبوع] 
كلميم : جمعية بصائر للتنمية األسرية وحقوق اإلنسان، 2017.- 1

مج. (73 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO4215.- ردمك 978-9954-99-472-6

المرأة في السياسة

305.420964 2017-468
والتنمية واألسرة  والمرأة  التضامن  وزارة  المغرب. 

اإلجتماعية
قضايا التضامن والمرأة واألسرة والتنمية اإلجتماعية
أمام البرلمان [نص مطبوع] : األسئلة الكتابية يونيو 2014 /
وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية اإلجتماعية.- الرباط :
اإلجتماعية، 2017.- والتنمية  التضامن والمرأة واألسرة  وزارة 

باأللوان؛ 24 سم : غالف مزيّن  1مج. (214 ص.) 
إق 2017MO1748.- ردمك 9789954696347

المرأة - - األسرة - - المغرب

305.4364 2017-469
األندلسي، نضار

الحياة اليومية للمرأة في المغرب القديم [نص مطبوع] /
نضار األندلسي.- [د.م.] : نضار األندلسي، 2017 (الرباط : دار

القلم) .- 1 مج. (232 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO0099.- ردمك 97899543963734

المرأة - - المغرب

305.48 2017-470
الشرقاوي، مارية

المرأة المغربية [نص مطبوع] : مكتسبات وانتكاسات / مارية
الشرقاوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (106 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2017MO4383.- ردمك 9789954995334

المرأة

305.522 2017-471
الكمراوي، عبد الرحيم

إشراقات ولي العهد األمير موالي الحسن [نص مطبوع] /
عبد الرحيم الكمراوي.- [د.م.] : عبد الرحيم الكمراوي، 2017
(طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (75 ص.) : غالف مزين؛ 21

سم
إق 2017MO2306.- ردمك 9789954667866

األمير موالي الحسن

305.524 2017-472
حمداوي، جميل (1963-....)

النخبة  : مطبوع]  [نص  السياسية  النخب  سوسيولوجيا 
: منشورات مجلة الرباط  / جميل حمداوي.-  أنموذجا  المغربية 
العلوم القانونية، 2017.- 1 مج. (93 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم.- (سلسلة البحث األكاديمي؛ 24)
إق 2017MO2398.- ردمك 9789954719053

النخبة السياسية

305.54 2017-473
زياني، عبد الغني

علم اجتماع المقاولة بالمغرب [نص مطبوع] : مساهمة في
مقاربات،  : فاس  زياني.-  الغني  عبد   / التنظيم  بنيات  دراسة 

(سوسيولوجيا) سم.-   24 (258 ص.)؛  مج.   1  -.2017
إق 2017MO0782.- ردمك 9789954678459

المقاولة - - علم اجتماع

305.8612104609 2017-474
الريسوني، طارق

المأساة الموريسكية [نص مطبوع] : من التنصير إلى التهجير /
طارق الريسوني؛ تقديم حسن الواكلي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017
(تطوان : مطبعة تطوان) .- 1 مج. (318 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم
إق 2017MO4976.- ردمك 978-9954-99-945-5

الموريسكيين

305.8612106209 2017-475
العفاقي، رشيد

/ بالقاهرة  األندلسيين  : حارة  القناديل [نص مطبوع]  زقاق 
الرباط : طوب بريس، 2017.- 1 مج. (129 العفاقي.-  رشيد 

ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2017MO2839.- ردمك 9789954690741

األندلسيون - - القاهرة

305.86121064 2017-476
غوثالبيس بوسطو، غييرمو

المورسكيون في المغرب [نص مطبوع] / غييرمو غوثالبيس
بوسطو؛ ترجمة إدريس الجبروني.- طنجة : منشورات ليتوغراف،

2017.- 1 مج. (362 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO3246.- ردمك 978-9954-503-52-2

المورسكيون - - المغرب

305.8924064 2017-477
بوم، عمر

Memories = [نص مطبوع] يهود المغرب وحديث الذاكرة
of absence / تأليف عمر بوم؛ ترجمة خالد بن الصغير.- ط. 2.-
الرباط : منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2017.- 1 مج.
(342 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (سلسلة نصوص وأعمال

مترجمة؛ 18)
إق 2017MO1728.- ردمك 9789981593398

التاريخ اإلجتماعي

305.9080964 2017-478
مختبر التفاعل الثقافي التواصل والحداثة (المحمدية،

المغرب)
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وضعية اإلعاقة في المغرب [نص مطبوع] : األبعاد النفسية،
la situation = 2017 االجتماعية والتربوية، األربعاء 19 أبريل
االجتماع وعلم الفلسفة،  / شعبة   de handicap au maroc
اإلعاقة، مختبر النفس ماستر سيكولوجية  النفس، مسلك علم 
خلود وتقديم  تنسيق  والحداثة؛  التواصل  الثقافي،  التفاعل 
السباعي.- فاس : منشورات مقاربات، 2017.- 1 مج. (190-122

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (دراسات)
إشارات بيبليوغرافية .- إق 2017MO5392.- ردمك -978-9954-751

12-1
اإلعاقة - - المغرب

306 2017-479
الخطاب، ادريس

علوم الثقافة [نص مطبوع] / إدريس الخطاب.- الدار البيضاء :
دار توبقال للنشر، 2017.- 1 مج. (341 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم.- (سلسلة المعرفة األدبية)
إق 2017MO3738.- ردمك 978-9954-659-42-7

الثقافة

306 2017-480
العروي، عبد الله (1933-....)

ثقافتنا في ضوء التاريخ [نص مطبوع] / عبد الله العروي.-
بيروت؛ الدارالبيضاء : المركز الثقافي للكتاب، 2017.- 1 مج.

(267 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO1124.- ردمك 9789954965764

ثقافة - - تاريخ المغرب

306 2017-481
المريباح، عبد اإلله

[نص والمجتمع  والبيئة  والسياسة  الثقافة  أحالم في 
مطبوع] / عبد اإلله المريباح.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (تطوان :

الخليج العربي) .- 1 مج. (196 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO0352.- ردمك 9789954394649

الثقافة - - السياسة - - البيئة - - المجتمع

306 2017-482
بونت، بيير

أنثروبولوجيا مجتمعات غرب الصحراء [نص مطبوع] / بيير
بونت؛ تنسيق عبد الحميد الفايز، أناس بن الشيخ.- الرباط : مركز

الدراسات الصحراوية، 2017.- 1 مج. (257 ص.)؛ 24 سم
يضم الكتاب بيبليوغرافيا بأعمال بيير بونت من ص. 225 إلى ص. 253 .-

إق 2017MO1982.- ردمك 978-9954-578-63-6
كتابة التاريخ

306 2017-483
حمداوي، جميل (1963-....)

/ الثقافي بين المطرقة والسندان [نص مطبوع]  النقد 
جميل حمداوي.- : مكتبة سلمى الثقافية، 2017 (الدارالبيضاء :

النجاح الجديدة) .- 1 مج. (84 ص.)؛ 21 سم.- (كتب؛ 97)
إق 2017MO0084.- ردمك 9789954634752

الثقافة - - نقد

306.2 2017-484
حمداوي، جميل (1963-....)

السلوك الراهنة في  العربية  السياسية  التقلبات  أثر 
/ جميل مقاربة سوسيو-سياسية   : [نص مطبوع]  االجتماعي 
2017 القانونية،  العلوم  مجلة  منشورات   : [د.م.]  حمداوي.- 
(الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (63 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة

البحث األكاديمي؛ 22)
بيبليوغرافيا : ص. 59-61 .- إق 2017MO2400.- ردمك -978-9954

719-07-7
الحياة السياسية - - العالم العربي

306.3 2017-485
استيتو، محمد

الوفيات والموت [نص مطبوع] : مقاربة تاريخية وأنتروبولوجية
La mortalité et la mort : approches historiques et =
anthropologiques / محمد استيتو، عالل ركوك، رشيد يشوتي.-
الرباط : منشورات المعهد الجامعي للبحث العلمي، 2017.- 1

مج. (182-41 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO2804.- ردمك 9789954538326

العادات الغذائية - - أنتروبولوجيا

306.342 2017-486
القرطبي، عبد الله

في سوسيولوجيا المقاوالت [نص مطبوع] : مفاهيم وقضايا
نظرية / عبد الله القرطبي.- مراكش : فضاء آدم، 2017 (المطبعة
والوراقة الوطنية).- 1 مج. (315 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2017MO4829.- ردمك 978-9954-9726-1-8

المقاوالت - - سوسيولوجيا

306.3420964 2017-487
المقاولة أفقا للتفكير [نص مطبوع] : مدخل إلى سوسيولوجيا
لحبيب امعمري / كتاب جماعي؛ تنسيق عبد الرحيم العطري، عبد
الغني زياني.- فاس : منشورات مقاربات، 2017 (فاس : مطبعة
سم.-  24 مزين؛  غالف   : ص.)   152) مج.   1  -. بالل)  وراقة 

(دراسات)
إق 2017MO2701.- ردمك 978-9954-678-66-4

المقاولة العمومية - - المغرب

306.36 2017-488
صديق، يوسف (1973-....)

مدخل إلى سوسيولوجيا التنظيمات [نص مطبوع] / يوسف
المعارف التربية، 2017 (مطبعة  : كلية علوم  الرباط  صديق.- 
باأللوان؛ 21 سم الجديدة).- 1 مج. (120 ص.) : غالف مزيّن 

إق 2016MO4775.- ردمك 978-9954-38-978-2
سوسيولوجيا التنظيمات

306.362 2017-489
جاك فولي، أندريان

كنت عبدا في المغرب [نص مطبوع] : 1783م ـ 1784 م /
أندريان جاك فولي؛ ترجمة وتقديم بوشعيب الساوري.- [د.م.] :

القلم المغربي، 2017.- 1 مج. (88 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO0283.- ردمك 9789954960790

مذكرات

306.38 2017-490
المرضي، حسن (1963-....)

النظرية العامة ألنظمة التقاعد والحماية اإلجتماعية [نص
مطبوع] : دراسة معمقة على ضوء إصالح أنظمة التقاعد / حسن
المرضي.- الرباط : منشورات الزمن، 2017 (سال : مطبعة بني
ازناسن) .- 1 مج. (235 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.-

(سلسلة شرفات؛ 86)
إق 2017MO1928.- ردمك 978-9954-0-2364-8

أنظمة التقاعد - - المغرب

306.4 2017-491
التراث األمازيغي [نص مطبوع] : ركيزة للتنمية بالمغرب =
Patrimoine amazighe pillier du développement au
Maroc / تنسيق الحسين بوضيلب، عزيز بن الطالب، محمد أيت
حمزة.- الرباط : المعهد الملكي للثقافة االمازيغية، 2017.- 1 مج.
(سلسلة سم.-   24 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (134-129 ص.) 

(46 والمناظرات؛  الندوات 
إق 2017MO2678.- ردمك 9789954282489

التراث األمازيغي

306.42 2017-492
األزمي، نادية
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: مطبوع]  [نص  الثقافة  و  الفكر  و  األدب  حوارات في 
الموجة : مؤسسة  ابن صالح  الفقيه  األزمي.-  نادية   / حوارات 
الثقافية، 2017.- 1 مج. ( 192 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20

cm.- (حوارات)
إق 2017MO1215.- ردمك 978-9954-39-830-2

األدب العربي

306.42091741 2017-493
النخب العربية واإلسالمية [نص مطبوع] : الدين والدولة :
الثامن والثالثون / إعداد المختار الدولي  الثقافي  موسم أصيلة 
بنعبدالوي.- [أصيلة] : مؤسسة منتدى أصيلة، 2017 (سال : مطبعة

التومي) .- 1 مج. (262-13 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO2515.- ردمك 978-9954-641-25-5

النخب العربية

306.420964 2017-494
سرحان، توفيق

دليل الرأسمال الالمادي رافعة التنمية [نص مطبوع] =
Guide le capital immatériel levier de développement
/ إنجاز وإشراف توفيق سرحان، خالد توزاني، عبد الله الشادلي
... [و آخرون].- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (المتقي برينتر.- 1 مج.

(139 ص.)؛ 20 سم
إق 2017MO1631.- ردمك 978-9954-28-489-6

الرأسمال الالمادي

306.44 2017-495
الهمزاوي، التجاني

األمازيغية في دولة الحق والقانون [نص مطبوع] : قراءة
في التعدد اللغوي على ضوء المرجعية الدولية لحقوق اإلنسان
والتشريع المغربي / التجاني الهمزاوي.- [الرباط] : أزطا أمازيغ،

2017.- 1 مج. (166 ص.)؛ 22 سم
إق 2017MO3992.- ردمك 978-9954-9287-8-3

التعدد اللغوي - - المغرب

306.44 2017-496
ترادجل، بيتر

السوسيولسانيات [نص مطبوع] : مدخل إلى دراسة اللغة في
عالقتها بالمجتمع / بيتر ترادجل؛ ترجمة محمد كرم الدكالي.- الدار
: غالف الشرق، 2017.- 1 مج. (159 ص.)  أفريقيا   : البيضاء 

باأللوان؛ 22 سم مزيّن 
إق 2015MO2423.- ردمك 978-9954-656-05-1

اللغة - - المجتمع

306.44 2017-497
غالب، عبد الكريم (1919-....)

من اللغة إلى الفكر [نص مطبوع] / عبد الكريم غالب.- ط . 2
مزيدة ومنقحة.- الرباط : دار أبي رقراق، 2017.- 1 مج. (318

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2017MO0225.- ردمك 978-9954-1-9624-3

قضايا اللغة - - المغرب

306.6 2017-498
حمداوي، جميل (1963-....)

حمداوي.- جميل   / مطبوع]  [نص  األديان  سوسيولوجيا 
الدارالبيضاء : أفريقيا الشرق، 2017.- 1 مج. (126 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2017MO0054.- ردمك 9789954670804

األديان - - علم إجتماع

306.7 2017-499
دجنبر  20-19-18 (2؛  الواحات  حول  الجهوية  الندوة 

أسا) 2015؛ 

واحات المغرب الصحراوي [نص مطبوع] : التراث الطبيعي
الثانية حول الجهوية  الندوة  أعمال   / التثمين  وآفاق  والثقافي 
الواحات المنعقدة بأسا 18-19-20 دجنبر 2015؛ تنسيق حسن
رامو، عبد المجيد السامي، بوجمعة بوتوميت...[وآخرون].- [د.م.]
: مركز الشباب الصحراوي لإلبداع االجتماعي، 2017 (الرباط : دار
أبي رقراق للطباعة والنشر) .- 1 مج . (220ص. ) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 22 سم
إق 2016MO3189.- ردمك 9789954196038

الثقافة العربية األمازيغية - - المغرب

306.7 2017-500
خنفير، هاجر (1971-....)

نوال دراسات  في   : مطبوع]  [نص  والرغبة  الحب  قضية 
السعداوي النسوية / هاجر خنفير.- الدار البيضاء : أفريقيا الشرق،

2017.- 1 مج. (127 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2016MO3919.- ردمك 9789954670453

الحب

306.8 2017-501
االسرة والتغير القيمي [نص مطبوع] / تنسيق وتقديم ابراهيم
حمداوي.- [د.م.] : جمعية ارشاد للتربية والتنمية، 2017.- 1 مج.

(142 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO4117.- ردمك 9789954686324

االسرة

306.872 2017-502
الدردابي، أمال (1981-....)

أمال  / [نص مطبوع]  الزوجية  للسعادة  إنسانية  همسات 
الدردابي.- تطوان : مكتبة سلمى الثقافية، 2017 (مطبعة الخليج
العربي).- 1 مج. (102 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.-

(كتب مكتبة سلمى الثقافية؛ 121)
إق 2017MO3251.- ردمك 978-9954-728-01-7

السعادة الزوجية

306.8743092 2017-503
بناني، محمد

[د.ن.]،  : [د.م.]  بناني.-  / محمد  أمي مدرسة [نص مطبوع] 
: غالف مزين 2017.- 1 مج. (39 ص.) 

إق 2017MO2303.- ردمك 978-9954-9197-4-3
سيرة أمهات صالحات

306.9 2017-504
وادي، خديجة

مقاربة  : مطبوع]  [نص  ؟  الحياة  دورة  الموت  ينهي  هل 
تيولوجية، فلسفية وسيكولوجية / د. وادي خديجة.- الدار البيضاء :
أفريقيا الشرق، 2017.- 1 مج. (132 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2016MO2402.- ردمك 9789954670149

الموت

307 2017-505
المؤسسات الجماعية بالمجاالت األمازيغية المغربية [نص
Les institutions communautaires dans les = [مطبوع
المحفوظ تنسيق   /  espaces  amazighes  marocains
األمازيغية، 2017 للثقافة  الملكي  المعهد   : الرباط  أسمهري.- 
(الرباط : مطبعة المعارف الجديدة) .- 1 مج. (82-62 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم.- (سلسلة دراسات و أبحاث؛ 60)
إق 2017MO0804.- ردمك 978-9954-28-238-0

المؤسسات الجماعية - - المغرب - - القبائل األمازيغية

307.14 2017-506
صدقي بطبوطي، عبد الله (1955-....)
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غرب اللبن [نص مطبوع] : دراسات في تدبير الشأن المحلي،
التاريخ، قضايا البيئة، إعداد التراب، تكريم بعض من خدموا الحقل
[د.ن.]،  : [د.م.]  بطبوطي.-  الله صدقي  عبد   / ببالدنا  الثقافي 

باأللوان؛ 21 سم مزيّن  : غالف  2017.- 1 مج. (266 ص.) 
إق 2017MO1785.- ردمك 9789954703007

التنمية المحلية

307.1412 2017-507
بوزكري، مهتدي

التنمية المحلية [نص مطبوع] : قضايا ورهانات : مرفق بالميثاق
الجماعي -مع آخر التعديالت- / مهتدي بوزكري.- [د.م.] : [د.ن.]،
2017 (خريبكة : مطبعة أوالد عبدون) .- 1 مج. (159 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2017MO0382.- ردمك 978-9954-480-9

التنمية المحلية - - المغرب

307.7 2017-508
كيريلي، أنخيلو

أنخيلو  / إبقوين فبيلة من الريف المغربي [نص مطبوع] 
= عزوزي  المجيد  عبد  وتقديم  وتحقيق  ترجمة  كيريلي؛ 
-.Monografia de la Kabila de Bokoia / Angelo Ghirelli
ط.2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (دار أبي رقراق للطباعة و النشر).-

1 مج. (209 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO2095.- ردمك 978-9954-28-670-8

307.72 2017-509
العطري، عبد الرحيم (1972-....)

المسألة القروية بالمغرب األرض والسلطة والمجتمع
للنشر : مقاربات  العطري.- فاس  الرحيم  / عبد  [نص مطبوع] 
والصناعات الثقافية، 2017 (مطبعة وراقة بالل).- 1 مج. (206

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سوسيولوجيا)
إق 2017MO0503.- ردمك 978-9954-678-36-7

السوسيولوجيا القروية - - المغرب

307.72 2017-510
بنسي، حميد

في والمجالية  واالجتماعية  االقتصادية  التحوالت 
صميم بن  جماعتي  حالة   : مطبوع]  [نص  الجبلية  المناطق 
وتيكريكرة : إقليم إفران / حميد بنسي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.-

1 مج. (480 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO4142.- ردمك 978-9954-38-638-5

إفران - - تاريخ - - المغرب

307.72 2017-511
صالح، خاليد

الحقوق اإلجتماعية والثقافية بين الحق والمجال [نص
مطبوع] : دراسة حالة شباب إقليم زاكورة / خاليد صالح.- اكادير :
دار العرفان، 2017.- 1 مج. (172 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

22 سم
إق 2017MO3454.- ردمك 9789954735008

إقليم زاكورة - - الحقوق اإلجتماعية

307.76 2017-512
عونة، خديجة

مدينة بركان [نص مطبوع] : ظروف النشأة وآليات التطور /
خديجة عونة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (فاس : مطبعة آنفو برانت)

.- 1 مج. (139 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO3039.- ردمك 978-9954-99-110-7

مدينة بركان - - تاريخ

307.76 2017-513
لطفي، محمد الحبيب

محمد  / مطبوع]  [نص  مدينة  ذاكرة  الغرب  يحيي  سيدي 
مطبعة  : (القنيطرة  [د.ن.]، 2017   : [د.م.]  لطفي.-  الحبيب 

22 سم (127 ص.)؛  مج.   1  -. السريعة) 

إق 2014MO1503.- ردمك 978-9954-39-978-1
المغرب - - سيدي يحيي الغرب - - تراث

307.76 2017-514
منتصر، عبد الواحد

المدينة واإلنسان [نص مطبوع] : مختارات / عبد الواحد منتصر؛
إعداد المهدي أخريف.- أصيال : جمعية ابن خلدون للبحث التاريخي
واإلجتماعي، 2017.- 1 مج. (244 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

23 سم
إق 2016MO5380.- ردمك 9789954393109

المدينة

307.76 2017-515
المجتمع المدني بمقاطعة النخيل مراكش [نص مطبوع] /
تنسيق زينب مبسوط.- مراكش : مؤسسة آفاق للدراسات والنشر
واإلتصال، 2017 (المطبعة والوراقة الوطنية).- 1 مج. (64 ص.) :
غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم.- (سلسلة دراسات حول المجتمع

المدني؛ 3)
إق 2016MO4883.- ردمك 978-9954-467-63-3

التنمية المحلية - - مقاطعة النخيل - - مراكش

307.760964 2017-516
: الترابي [نص مطبوع]  التدبير  الجبلية ورهانات  المدن 
أشغال الدورة األولى للملتقى العلمي الثقافي لمدينة القصيبة 8
Villes de montagne et les enjeux de = 2016 و9 أبريل
la gestion territoriale : 1er colloque d'elksiba 8 et 9
avril 2016 / تنسيق ذ. عزيز مزيان، دة. جميلة السعيدي؛ تقديم
ذ. محمد وقربي.- القصيبة : منشورات الملتقى العلمي الثقافي

لمدينة القصيبة، 2017.- 1 مج. (239-49 ص.)
إق 2017MO1782.- ردمك 978-9954-28-547-3

علم االجتماع الحضري

العلوم السياسية 320

320 2017-517
حمراوي، بوشعيب

رسائل سياسية [نص مطبوع] / بوشعيب حمراوي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017 (الرباط : دار القلم) .- 1 مج. (181 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
إق 2017MO4222.- ردمك 978-9954-99-476-4

الخطاب السياسي - - المغرب

320.011 2017-518
العمري الحسني، عبد الغني

مساءالت سياسية [نص مطبوع] : للدولة المغربية الحديثة /
للصحافة الوطن  دار   : الرباط  الحسني.-  العمري  الغني  عبد 

21سم ص.)؛   256) مج.   1  -.2017 والنشر،  والطباعة 
إق 2017MO2453.- ردمك 9789954109946

سياسة - - المغرب

320.011 2017-519
تلوزت بن عال، محمد (1964-....)

: من الفكر األوربي [نص مطبوع]  الكبرى في  التيارات 
: [د.م.]  تلوزت بن عال.-  / محمد  العولمة  إلى  اإلنسية  الحركة 
[د.ن.]، 2017 إق (فاس : مطبعة أميمة) .- 1 مج. (233 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO3999.- ردمك 978-9954-99-682-9

الفكر األوربي

320.011 2017-520
روسو، جان جاك (1778-1712)
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الكتابات السياسية [نص مطبوع] / جان جاك روسو؛ تقديم
ملتقى  : الدارالبيضاء  الشدادي.-  السالم  عبد  وترجمة  وجمع 
الطرق، 2017.- 1 مج. (179 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2017MO3685.- ردمك 9789954106334

السياسة

320.014 2017-521
الزياني، عثمان

البالغة بين منزلقات  المغرب  السياسي في  الخطاب 
وزالت اللسان [نص مطبوع] / عثمان الزياني.- الرباط : دار
النجاح  : (الدارالبيضاء   2017 الحقوق،  مجلة  المعرفة  نشر 
الجديدة) .- 1 مج. (232 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.-

(المعارف القانونية والقضائية؛ 46)
إق 2016MO3793.- ردمك 9789954642979

الخطاب السياسي - - المغرب

320.092 2017-522
عائلة  : [نص مطبوع]  الفقيد محمد معروف عنوان جيل 
ورفاق الراحل محمد معروف.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط :

مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (79 ص.)؛ 22 سم
إق 2017MO4329.- ردمك 978-9954-99-512-9

محمد معروف - - سيرة

320.12 2017-523
العطار، عبد اإلاله

مسألة الحدود ومفارقاتها [نص مطبوع] : مقاربات متعددة =
Paradoxes et dilemmes des frontières : Approches
multiples / تنسيق عبد اإلاله العطار.- وجدة : مركز الدراسات
والبحوث اإلنسانية واإلجتماعية، 2017.- 1 مج. (277-137 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO3792.- ردمك 978-9954-99-409-2

320.12 2017-524
الويز، محمد

مقاربة سوسيولوجية ألشكال التنظيم الترابي بالمغرب
[نص مطبوع] / محمد الويز.- [د.م.] : فضاء آدم، 2017.- 1 مج.

(223 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO4391.- ردمك 9789954995389

التنظيم الترابي - - المغرب

320.4096403 2017-525
بنيس، عبد الحي

نصوص،  : مطبوع]  [نص  المغربية  الحكومات  موسوعة 
منذ والحكومات  الوزراء  ومعلومات حول  إحصائيات، معطيات 
ديسمبر 1955 إلى 21 أكتور 2016 / عبد الحي بنيس؛ قراءة،
: دار الرباط  النصوص األستاذ حسن عجول.-  تصحيح ومراجعة 
األمان، 2017.- 1 مج. (640 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2017MO1445.- ردمك 978-9954-9674-4-7
الحكومة - - المغرب

320.5 2017-526
يايموت، خالدد

تحديث السلطة السياسية في الفكر السياسي المغربي
خالد  / مطبوع]  [نص  الدستور  مشروع  إلى  البيعة  من 
يايموت.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : دار السالم للطباعة و

النشر و التوزيع) .- 1 مج. (220 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO4547.- ردمك 978-9954-99-745-1

السلطة السياسية - - المغرب - - الدستور

320.50964 2017-527
العلوي، إسماعيل (1940-....)

النضال الديمقراطي في المغرب [نص مطبوع] : رهانات
البلغيتي الله  العلوي؛ عبد  / إسماعيل  الحاضر  الماضي وأسئلة 
العلوي.- الرباط : الرباط نت، 2017.- 1 مج. (255 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO1190.- ردمك 9789954398197

النضال الديمقراطي - - المغرب

320.5310964 2017-528
: مطبوع]  [نص  المغرب  لطلبة  الوطني  االتحاد 
إعداد األساتذة؛  تأليف مجموعة من   / والمآل  النشأة..المسار 
وتقديم عبد الصمد بلكبير.- الدار البيضاء : مركز محمد بن سعيد

لألبحاث، 2017.- 1 مج. (400 ص.)؛ 30 سم
إق 2017MO1447.- ردمك 978-9954-39-950-7

الحركة الطالبية - - المغرب

320.5409 2017-529
مهداوي، طه

التاريخ [نص مطبوع] : قضايا تربوية وديداكتيكية / طه مهداوي.-
مزيّن : غالف   ( ( 106ص.   . [د.ن.]، 2017.- 1 مج   : [د.م.] 

باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO3183.- ردمك 9789954991763

العولمة

320.6 2017-530
الشكاري، كريم

الالمركزية الترابية في المغرب بين عهد الملوك الثالثة
[نص مطبوع] / كريم الشكاري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج.

(320 ص.) : غالف مزين؛ 30 سم
إق 2017MO3224.- ردمك 978-9954-99-195-7

320.80964 2017-531
مفيد، أحمد

عن تقرير   : مطبوع]  [نص  جيدة  محلية  حكامة  أجل  من 
أحمد إعداد   / والمنتخبات  المنتخبين  لفائدة  التكوينية  الدورات 
البريطانية، السفارة  المغرب  ترانسبرانسي   : الرباط  مفيد.- 

سم  24 مزين؛  غالف   : (30 ص.)  مج.   1  -.2017
إق 2017MO1814.- ردمك 9789954285534

320.96 2017-532
حريش، شغالي

القبيلة والسلطة [نص مطبوع] : مقدمة في التاريخ السياسي
أحمد بوبريك،  رحال  إشراف  تحت  / شغالي حريش؛  للصحراء 
جوماني.- الرباط : مركز الدراسات الصحراوية، 2017.- 1 مج.

(395 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO0238.- ردمك 978-9954-578-61-2

التاريخ السياسي

320.96 2017-533
حزب اإلستقالل. المؤتمر العام (17؛ 2017؛ الرباط)

والديمقراطية الترابية  والوحدة  السياسي  المحور 
والحكامة [نص مطبوع] / حزب اإلستقالل، المؤتمر العام السابع
الرباط : حزب أكتوبر2017.-  الرباط 29ـ30 شتنبر و1  عشر، 

االستقالل، 2017.- 1 مج. (123 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO3765.- ردمك 9789981141681

الحكامة - - المغرب

320.964 2017-534
الكوهن، عبد الرحمان (1936-....)

افتتاحيات مجموعة   : مطبوع]  [نص  اإلصالح  إلى  الدعوة 
أسبوعية اإلصالح : العدد السابع / عبد الرحمان الكوهن.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017 (الرباط : مطبعة آنفو برانت) .- 1 مج. (108 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO1293.- ردمك 978-9954-39-869-2

األوضاع السياسية - - المغرب
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320.964 2017-535
سطي، عبد اإلله

صناعة القرار السياسي [نص مطبوع] : بحث في المؤسسة
اإلله سطي.- / عبد  بالمغرب  السياسي  بالنظام  والمؤسساتية 
الرباط : مجلة القضاء المدني دار نشر المعرفة، 2017 (مطبعة
المعارف الجديدة).- 1 مج. (246 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم.- (سلسلة دراسات وأبحاث؛ 16)
إق 2017MO0668.- ردمك 978-9954-688-18-2

النظام السياسي - - المغرب

320.9640905 2017-536
شكري، مصطفى

المغرب في سنة 2016 [نص مطبوع] / مصطفى شكري.-
[د.م.] : منشورات المركز المغربي لألبحاث وتحليل السياسات،

2017.- 1 مج. (250 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO3130.- ردمك 9789954991459

المؤسسات السياسية - - المغرب

320.964092 2017-537
الفاسي، عالل (1974-1910)

النقد الذاتي [نص مطبوع] / عالل الفاسي؛ اختار النصوص عبد
الحفيظ الطبايلي.- الرباط : دار أبي رقراق، 2017.- 1 مج. (100

ص.)؛ 20 سم.- (منتخبات من التراث المغربي؛ 13)
إق 2017MO0633.- ردمك 978-9954-26-011-1

الفكر السياسي - - المغرب

320.980905 2017-538
أمريكا الالتينية [نص مطبوع] : التقرير السياسي للعام 2016 /
مجموعة من الباحثين؛ تنسيق محسن منجيد.- [د.م.] : [د.ن.]،

2017.- 1 مج. (60 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO0036.- ردمك 978-9954-9662-0-4

أمريكا الالتينية - - العالقات الخارجية

321.04096109048 2017-539
بوخريص، أحمد

اتحاد المغرب العربي والربيع العربي [نص مطبوع] / أحمد
بوخريص.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (179 ص.)؛ 24 سم

إق 2017MO4129.- ردمك 9789954966280
إتحاد المغرب العربي - - سياسة وحكومة

321.809174927 2017-540
بلقزيز، عبد اإلله

ما بعد الربيع العربي [نص مطبوع] : أسئلة المستقبل / عبد
للكتاب، الثقافي  المركز   : بيروت  الدارالبيضاء؛  بلقزيز.-  اإلله 
باأللوان؛ 22 سم مزيّن  : غالف  (240 ص.)  مج.   1  -.2017

إق 2016MO4781.- ردمك 9789954961292
الربيع العربي

321.809175927 2017-541
البوعبيدي، محمود عبد الرحمن

الحراك العربي [نص مطبوع] : حراك 20 فبراير / محمود عبد
: مطابع (الرباط  : [د.ن.]، 2017  البوعبيدي.- [د.م.]  الرحمن 
الرباط نت) .- 1 مج . (136 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم

إق 2017MO2203.- ردمك 978-9954-28-718-7
الربيع العربي - - الثورة

321.80964 2017-542
نادي المواطنة وحقوق االنسان

الديمقراطية في المغرب المعاصر [نص مطبوع] : مفهوم
وتاريخ : انتقال وترسيخ / نادي المواطنة وحقوق االنسان؛ إشراف
عبد الحق عالم.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (مطبعة وراقة بالل).- 1

مج. (305 ص.)؛ 28 سم
إق 2017MO2202.- ردمك 978-9954-28-717-0

الديمقراطية - - المغرب

321.9 2017-543

حور، عبد العالي
العنف السياسي في العالم العربي [نص مطبوع] : مقاربة
من خالل وظيفتي الدولة التوزيعية واألمنية / عبد العالي حور.-

[د.م.] : الرباط، 2017.- 1 مج. (111 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO0840.- ردمك 978-9954-688-20-5

العنف السياسي

322.1 2017-544
الرحماني، محمد رضا

التاريخ الدموي لإلخوان المسلمين [نص مطبوع] : مع رصد
لعالقة حركة التوحيد واإلصالح بالتنظيم الدولي لإلخوان المسلمين
/ محمد رضا الرحماني.- [د.م.] : منشورات آخر ساعة، 2017.- 1

مج. (191 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2017MO2533.- ردمك 9789954288009

اإلخوان المسلمين

322.101 2017-545
أمزيل، حاتم

حاتم  / مطبوع]  [نص  المعاصرة  الفلسفة  العلمانية في 
أمزيل؛ [تقديم بقلم عز العرب لحكيم بناني].- فاس : كلية اآلداب
والعلوم االنسانية بفاس ظهر المهراز، مختبر الدراسات الرشدية،
2017 (الرباط : مطبعة نيكوس كوم) .- 1 مج. (174ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
بيبليوغرافيا : ص. 166-172 .- إق 2017MO3300.- ردمك -978-9954

99-217-3
العلمانية - - الفلسفة

322.1088210964 2017-546
ضريف، محمد (1959-....)

الحقل الديني المغربي [نص مطبوع] : ثالثية السياسة والتدين
واألمن / د. محمد ضريف.- الرباط : منشورات المجلة المغربية
المعاف مطبعة   : (الرباط   2017 السياسي،  االجتماع  لعلم 

سم  24 مزين؛  غالف   : ص.)   287) مج.   1  -. الجديدة) 
إق 2017MO3853.- ردمك 978-9954-99-635-5

الدين والدولة

322.10964 2017-547
حركة التوحيد واإلصالح. ندوة (2016؛ الرباط)

خصائص منهجية في مسار حركة التوحيد واإلصالح [نص
مطبوع] : أشغال ندوة مجلس الشورى المنعقد بالرباط 02ـ03
أبريل 2016 / حركة التوحيد واإلصالح.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.-
1 مج . (99 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (ندوات مجلس

الشورى)
إق 2017MO0879.- ردمك 9789954962466

الحركات اإلسالمية - - المغرب

322.4072064 2017-548
لحكيم بناني، عز العرب

: ثقافة اإلحتجاج بين الفلسفة والقانون [نص مطبوع] 
مقاالت في األخالق والسياسة / عز العرب لحكيم بناني.- فاس :
الدراسات مركز  المهراز  اإلنسانية، ظهر  والعلوم  اآلداب  كلية 
: غالف مزين؛ 24 سم الرشدية، 2017.- 1 مج. (234 ص.) 

إق 2017MO3214.- ردمك 978-9954-99-191-6
الحركات االجتماعية

322.40961 2017-549
متعددة الكلية  الله.  عبد  بن  محمد  سيدي  جامعة 
و السياسية  و  القانونية  األبحاث  مختبر  التخصصات. 

(2015) (تازة)  دولية  ندوة  اإلقتصادية. 
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الحراك اإلجتماعي في المغرب و المشرق [نص مطبوع] :
األتجاهات الراهنة و اآلفاق : أشغال ندوة دولية 27 و 28 نونبر
2015 / نظمت بشراكة بين مختبر األبحاث القانونية و السياسية و
اإلقتصادية بالكلية المتعددة التخصصات بتازة، والجمعية المغربية
المغرب زايدل  هانس  مؤسسة  و  بالرباط  السياسية  للعلوم 
_موريتانيا بدعم من جامعة سيدي محمد بن عبد الله و المركز
: تازة  بنهالل.-  تنسيق محمد  والتقني؛  العلمي  للبحث  الوطني 
مختبر األبحاث القانونية و السياسية و اإلقتصادية، 2017.- 1 مج.

(160-18 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (سلسلة ندوات)
إق 2017MO4461.- ردمك 978-9954-99-567-9

الحراك اإلجتماعي - - المغرب

323 2017-550
إبراهيمي، حسن

دليل اتفاقيات التعاون القضائي والقانوني في المادة
Recueil  des  Conventions  = مطبوع]  [نص  المدنية 
/ d'Entraide Judiciair et Juridique En Matière Civile
حسن إبراهيمي.- الرباط : دار نشر المعرفة، 2017 (الرباط :
سم.-  24 ص.)؛   291-101) مج.   1  -. الجديدة)  المعارف 

(47 والقضائية؛  القانونية  (المعارف 
إق 2016MO5231.- ردمك 9789954688076

التعاون - - القانون المدني

323 2017-551
المطبعة مديرية  للحكومة.  العامة  األمانة  المغرب. 

الرسمية
حماية األشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات
الطابع الشخصي [نص مطبوع] / نشر من طرف األمانة العامة
Protection  des  personnes  physiques  à  = للحكومة 
l'égard  du  traitement  des  données  à  caractère
personnel / األمانة العامة للحكومة.- الرباط : األمانة العامة
للحكومة، 2017.- 1 مج. (53-55 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم.-

(الوثائق القانونية المغربية؛ 5)
إق 2017MO2224.- ردمك 978-9954-720-13-4

المعطيات الشخصية - - حماية

323 2017-552
المنظمة المغربية لحقوق االنسان (الرباط)

واقع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية
/ ميداني  بحث   : مطبوع]  [نص  المغرب  بست جهات في 
المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1

مج. (115 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO5140.- ردمك 9789954945896

حقوق اإلنسان - - المغرب

323 2017-553
أحياء المساواة [نص مطبوع] : التنمية الحقوقية والعدالة لألحياء
المدنيين حول رصد والفاعلين  المساواة  أحياء  دليل مجالس   :
وتحليل وتتبع وتقييم السياسات المحلية / الفريق المشرف على
برنامج ''أحياء المساواة'' عبد العالي مستور، عبد الله حارص،
مصطفى فومسيل [و آخرون].- الدار البيضاء : منشورات منتدى

المواطنة، 2017.- 1 مج. (94 ص.) : غالف مزين؛ 20 سم
إق 2017MO1501.- ردمك 978-9954-9337-8-7

حقوق اإلنسان

323.042 2017-554
موسم أصيلة الثقافي الدولي (38؛ أصيلة)

الحكامة (أو الحوكمة) ومنظمات المجتمع المدني [نص
La gouvernance et les organisations de la = [مطبوع
société civile / موسم أصيلة الثقافي الدولي؛ إعداد المختار
بنعبدالوي.- أصيلة : مؤسسة منتدى أصيلة، 2017.- 1 مج. (141 -

17 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO2530.- ردمك 978-9954-641-26-2

الحكامة

323.042 2017-555
/ المواطنة [نص مطبوع]  التشاركية  الديمقراطية  دليل 
(الدار المواطنة، 2017  منتدى   : [د.م.]  الغالي.-  إعداد محمد 
البيضاء : مطبعة دار القرويين) .- 1 مج. (57 ص.) : غالف مزين؛

24 سم
إق 2017MO3313.- ردمك 978-9954-9337-9-4

الديمقراطية التشاركية المواطنة

323.0440964 2017-556
الحيسن، محمد عالي

العدالة االنتقالية بالمغرب [نص مطبوع] : أية مقاربة لتسوية
ملفات االختفاء القسري واالعتقال التعسفي للضحايا الصحراويين؟
: أكدز، قلعة مكونة والعيون نموذجا / ذ. محمد عالي الحيسن؛
تقديم محمد فاضل الليلي.- [د.م.] : [د.ن.]، [2017] (الرباط :

مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (215 ص.)؛ 24 سم
ببليوغرافيا ص. 211-215 .- إق 2017MO3687.- ردمك -978-9954

99-362-0
التحول السياسي - - المغرب

323.0964 2017-557
الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان

التقرير السنوي حول وضعية حقوق اإلنسان بالمغرب
المغربية الجمعية   / مطبوع]  [نص   2016 سنة  سنة  خالل 
اإلنسان، لحقوق  المغربية  الجمعية   : الرباط  اإلنسان.-  لحقوق 
2017 (الرباط نت).- 1 مج. (238 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2016MO1737.- ردمك 978-9954-673-00-3

حقوق اإلنسان

323.0964 2017-558
العراقي، مصطفى

برامج في  الحقوقية  المقاربة  إلدماج  مرجعي  دليل 
التنمية المحلية [نص مطبوع] / شبكة الفضاء الحر للمواطنة و
التكوين و التنمية بالمحمدية؛ إعداد و إنجاز مصطفى العراقي،
محمد سيما، و أحمد بردوحي؛ تصميم الدليل محمد عيداوي؛ بدعم
: المحمدية  اإلنسان.-  بحقوق  المكلفة  الوزارية  المندوبية  من 
منشورات شبكة الفضاء الحر للمواطنة و التكوين و التنمية، 2017
(الرباط : مطبعة شوب ارت) .- 1 مج. (140 ص.) : غالف مزين؛

21 سم
إق 2017MO0664.- ردمك 978-9954-39-593-6

حقوق اإلنسان - - المغرب

323.0964092 2017-559
المغرب. المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان

مسار  : مطبوع]  [نص  اإلنسان  وحقوق  بنزكري  إدريس 
Driss Benzekri et les droits de l'Homme : un = مغربي
parcours marocain / المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان.-
ط. 2.- الرباط : المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان، 2017.- 1

مج. (157-121 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO2875.- ردمك 978-9954-606-35-3

حقوق اإلنسان - - المغرب

323.34 2017-560
في للنساء  السياسية  التمثيلية  تعزيز  آليات  تقييم 
المغرب [نص مطبوع].- [د.م.]؛ [د.م.] : [جمعية جسور، ملتقى
: غالف مزيّن المغربيات]، 2017.- 1 مج. (118 ص.)  النساء 

باأللوان؛ 22 سم
مراجع ص.113-117 .- إق 2018MO5268.- ردمك -978-9920-36

729-5
المرأة العربية

323.44 2017-561
العروي، عبد الله (1933-....)

الببليوغرافيا الوطنية المغربية 2017

41



88

مفهوم الحرية- الدولة- األيديولوجيا [نص مطبوع] / عبد الله
العروي.- الدار البيضاء : المركز الثقافي العربي، 2017.- 1 مج .

(448ص. )؛ 24 سم
إق 2017MO1125.- ردمك 978-9954-9657-7-1

الحرية

324.092 2017-562
الورديغي، عبد الرحيم (1939-....)

نهاية الوالية المؤسفة لحكومة عبد اإلله بنكيران 2011-
الرحيم عبد   / واألخير  الثالث  الجزء  مطبوع].  [نص   2016
الورديغي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : مطبعة الرسالة) .- 1

مج. (175 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO2187.- ردمك 978-9954-28-706-4

الحكومة - - والية عبد اإلله بنكيران - - المغرب

324.21 2017-563
الصفار، حسن (1961-....)

حزب اإلصالح الوطني [نص مطبوع] : 1936-1956م : دراسة
السامية المندوبية   : الرباط   -.2 الصفار.- ط.  / حسن  تحليلية 
لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير، 2017.- 1 مج. (383

cm 24 ص.)؛
إق 2017MO4097.- ردمك 978-9954-675-32-8

األحزاب السياسية

324.264 2017-564
حزب التقدم واإلشتراكية

: تقارير.. توصيات.. التقدم واإلشتراكية   : تجذر [نص مطبوع] 
إجراءات.. تدابير.. برامج.. لتفعيل وتأطير الخطة النوعية الجديدة
لعمل الحزب / حزب التقدم واالشتراكية.- الرباط : حزب التقدم

واالشتراكية، 2017.- 1 مج. (82 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2017MO3209.- ردمك 9789954727003

حزب التقدم واإلشتراكية

324.3 2017-565
أقصري، ثرية

اإلمامة السياسية للمرأة [نص مطبوع] : دراسة نقدية حديثية
/ ثرية اقصري.- الدار البيضاء : أفريقيا الشرق، 2017.- 1 مج.

(221 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم
إق 2016MO2404.- ردمك 9789954670163

السياسة - - المرأة

324.60964 2017-566
في ضوء  : مطبوع]  [نص  بالمغرب  الديمقراطي  المسار 
االنتخابات التشريعية 07 أكتوبر / تقديم د. امحمد مالكي؛ تنسيق
الرحيم عبد  لمساعدي،  محمد  د.  مراجعة  المتاقي؛  البشير  د. 
خالص.- [مراكش]؛ [بني مالل] : فضاء آدم للنشر والتوزيع المركز
2017 السياسات،  ودراسة  االستراتيجية  لألبحاث  المغربي 
(مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (616 ص.) :
غالف مزين؛ 24 سم.- (سلسلة إضافات في الدراسات القانونية

والسياسية؛ 1)
إق 2017MO3139.- ردمك 978-9954-99-152-7

الحمالت اإلنتخابية

324.964 2017-567
أوطال، ربيع

بحث  : مطبوع]  [نص  واالنتخابات  البيضان  قبائل 
سوسيولوجي حول اإلنتخابات بمجتمع الساقية الحمراء : دراسة /
ربيع أوطال؛ تقديم قيس مرزوق الورياشي.- فاس : منشورات
مقاربات، 2017.- 1 مج. (122 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2017MO4725.- ردمك 978-9954-678-97-8

االنتخابات

324.964 2017-568
أولتيت، إبراهيم

الظاهرة اإلنتخابية بالمغرب [نص مطبوع] : أبحاث ميدانية
محمد كولفرني,  محمد  أولتيت,  ابراهيم   / ماسة  بجهة سوس 
المساوي.- أكادير : مكتبة دار العرفان، 2017.- 1 مج. (147 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO2460.- ردمك 978-9954-9680-5-5

اإلنتخابات - - المغرب

324.964 2017-569
المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان

المالحظة النوعية لالنتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر [نص
مطبوع] : حقوق اإلنسان في برامج األحزاب السياسية / المنظمة
المغربية لحقوق المنظمة   : الرباط  المغربية لحقوق اإلنسان.- 
االنسان، [2017].- 1 مج. (82 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم

إق 2017MO0558.- ردمك 978-9954-9458-5-8
االنتخابات - - المغرب

324.964 2017-570
لزعر، عبد المنعم

: [نص مطبوع]  اإلنتخابية  اإلنتدابات  بين  الجمع  ظاهرة 
دراسة في واقع الممارسة البرلمانية بالمغرب / عبد المنعم لزعر؛
[تقديم حسن طارق].- الرباط : منشورات مجلة العلوم القانونية،
مزيّن غالف   : ص.)   325) مج.   1 األمنية).-  (مطبعة   2017

(17 األكاديمي؛  البحث  (سلسلة  سم.-   24 باأللوان؛ 
إق 2016MO3535.- ردمك 978-9954-38-379-7

الممارسة البرلمانية - - المغرب

325.210964 2017-571
بناني، عبد الجليل (1948-....)

الالجئين في بعض  : قصص  مطبوع]  [نص  ما أطوله  طريق 
المغرب.- الدار البيضاء : ملتقى الطرق، إق 2017.- 1 مج. (81

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO2669.- ردمك 978-9954-1-0620-4

الالجئون - - المغرب

327 2017-572
مرزاق، محمد بن عمرو

مشكل األسرى في العالقات المغربية الهولندية في ما
بن عمرو مرزاق.- / محمد  بين 1603-1672 [نص مطبوع] 
وجدة : مكتبة قرطبة، 2017.- 1 مج. (599ص.) : غالف مزين؛

24 سم
إق 2017MO4670.- ردمك 978-9954-99-827-4

العالقات الدولية - - المغرب - - هولندا

327.1 2017-573
بودراع، أحمد

أحمد د.   / مطبوع]  [نص  الدولية  العالقات  لعلم  المدخل 
بودراع.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : مطبعة القلم) .- 1 مج

(116 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO4590.- ردمك 978-9954-686-40-9

العالقات الدولية

327.101 2017-574
بوعكاكة، صليحة

مدخل إلى العالقات الدولية [نص مطبوع] / صليحة بوعكاكة.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (98 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2017MO4454.- ردمك 9789954995600

العالقات الدولية

327.101 2017-575
فرحاوي، فؤاد

تفاعالت استراتيجية [نص مطبوع] : المنطقة العربية، إفريقيا ،
و تركيا / فؤاد فرحاوي؛ أ.د. أكمل الدين إحسان أوغلو.- الرباط :
دار السالم للطباعة و النشر و التوزيع، 2017.- 1 مج. (509 ص.)
: غالف مزين؛ 24 سم.- (الدراسات االستراتيجية األفروآسيوية؛ 1)
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إق 2017MO3213.- ردمك 978-9954-99-190-9
العالقات الدولية

327.16096 2017-576
الحويج، عبد الهادي إبراهيم محمد

تدويل النزاعات المسلحة في أفريقيا [نص مطبوع] / عبد
الهادي إبراهيم محمد الحويج.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج.

(303 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO1754.- ردمك 9789954222836

إفريقيا - - النزاعات المسلحة

327.1609648 2017-577
كريمي، ماجدة

الحدود بين  : إقتصاديات الصحراء المغربية [نص مطبوع] 
ماجدة  / قاريا  و  وطنيا  التنموية  الرهانات  و  العنيدة  الداكرة 
كريمي.- [د.م.] : مركز الدراسات و األبحاث الصحراء المغربية،
2017 (مطبعة النخيل).- 1 مج. (181 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم
إق 2017MO3588.- ردمك 97-000008-9954-35-99-331-6

الصحراء المغربية

327.170961 2017-578
جامعة محمد األول. كلية العلوم القانونية واالقتصادية

واإلجتماعية. ندوة دولية (2016؛ وجدة)
: مطبوع]  [نص  الحدودية  والتهديدات  المغاربية  الدول 
أشغال الندوة الدولية التي نظمت بتاريخ 20 و21 أبريل 2016
بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد األول،
وجدة / إعداد وتنسيق د. عبد الله إدريسي.- وجدة : كلية العلوم
القانونية واالقتصادية واإلجتماعية، 2017 (وجدة : مطبعة الجسور)

.- 1 مج. (236-89 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO2326.- ردمك 9789954689073

العالقات الدولية

327.6405694 2017-579
صدقي بطبوطي، عبد الله (1955-....)

المغرب والقضية الفلسطينية [نص مطبوع] : بعض مظاهر
الدعم الرسمي. الجزء الثاني / عبد الله صدقي.- [د.م.] : [د.ن.]،
: : المطبعة السريعة) .- 1 مج. (186 ص.)  2017 (القنيطرة 

باأللوان؛ 21 سم غالف مزيّن 
إق 2017MO0929.- ردمك 978-9954-39-694-0

المغرب - - القضية الفلسطينية

327.6406 2017-580
المريني، عبد الحق (1934-....)

الجولة الملكية السنية لعدد من الدول اإلفريقية [نص
مطبوع] : المرحلة الثانية : إثيوبيا ومدغشقر ونيجيريا الفيدرالية :
(الجمعة 18 نونبر/ السبت 3 دجنبر 2016 م) / إعداد عبد الحق
المريني.- الرباط : منشورات القصر الملكي، 2017 (المطبعة

الملكية).- 1 مج. (163 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO1534.- ردمك 978-9954-39-989-7

الزيارات الملكية

327.6406 2017-581
المريني، عبد الحق (1934-....)

المشاركة الملكية السنية في القمة الثامنة والعشرين
لالتحاد اإلفريقي بأديس أبابا [نص مطبوع] : وعودة المملكة
المغربية للمنظمة اإلفريقية : (الجمعة 27 يناير - األربعاء فاتح
فبراير 2017 م) / عبد الحق المريني.- الرباط : منشورات القصر
الملكي، 2017 (المطبعة الملكية).- 1 مج. (177 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
إق 2017MO1943.- ردمك 9789954651094

الزيارات الملكية

327.6407309 2017-582
القباقبي اليعقوبي، خديجة

المغرب والواليات المتحدة األمريكية من خالل األرشيف
المخزني، 1786-1912 م [نص مطبوع] / دة. خديجة القباقبي
اليعقوبي.- الرباط : المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء

جيش التحرير، 2017.- 1 مج. (636 ص.)؛ 24 سم
بيبليوغرافيا : ص. 617-626 .- إق 2017MO2994.- ردمك -978-9954

675-18-2
العالقات الثنائية - - المغرب - - الواليات المتحدة األمريكية

327.73 2017-583
بوبوش، محمد

انتخابات بعد  األمريكية  الخارجية  السياسة  مستقبل 
الرئاسة للعام 2016 [نص مطبوع] / محمد بوبوش.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017 (وجدة : مكتبة قرطبة) .- 1 مج . (114 ص.)؛ 21

سم
إق 2017MO0304.- ردمك 978-9954-9662-1-1

السياسة الخارجية - - الواليات المتحدة األمريكية

328.360964 2017-584
المغرب. البرلمان. مجلس النواب

أجوبة رئيس الحكومة السيد عبد االله ابن كيران عن
االسئلة المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين
[نص مطبوع] : الوالية التشريعية التاسعة 2012-2016 / مجلس
النواب.- الرباط : المعارف الجديدة، 2017.- 1 مج. (575 ص.)؛

24 سم
إق 2017MO1301.- ردمك 978-9954-9669-1-4

البرلمان - - المغرب

328.360964 2017-585
المغرب. البرلمان. مجلس النواب

أجوبة رئيس الحكومة السيد عبد االله ابن كيران عن
االسئلة المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب [نص
مجلس  /  2016-2012 التاسعة  التشريعية  الوالية   : مطبوع] 
النواب.- الرباط : المعارف الجديدة، 2017.- 1 مج. (575 ص.)؛

24 سم
إق 2017MO1302.- ردمك 978-9954-9669-2-1

البرلمان - - المغرب

328.64 2017-586
خالص، عبد الرحيم (1979-....)

البرلمان المغربي والمواطن الناخب [نص مطبوع] : لماذا
يعزف المواطنون عن التصويت في اإلنتخابات التشريعية ؟ / عبد
لكريني.- ادريس  الغالي؛ مراجعة  تقديم محمد  الرحيم خالص؛ 
[د.م.] : منشورات الزمن، 2017.- 1 مج. (151 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة شرفات؛ 95)
إق 2017MO4138.- ردمك 9789954516959

البرلمان - - المغرب

328.6401 2017-587
المغرب. مجلس النواب

حصيلة أشغال مجلس النواب برسم السنة التشريعية
[نص مطبوع] : الوالية التشريعية 2016-2021 / مجلس النواب.-
أبي دار   : (الرباط  النواب، 2017  : منشورات مجلس  الرباط 
رقراق للطباعة والنشر) .- 1 مج. (422 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم.- (منشورات مجلس النواب؛ 20)
إق 2017MO3877.- ردمك 978-9954-745-02-1

البرلمان - - المغرب

328.6404 2017-588
المغرب. مجلس النواب
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مداوالت مجلس النواب في شأن مشروع القانون الذي
وافق بموجبه على القانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي
[نص مطبوع] : الوالية التشريعية 2016-2021 / مجلس النواب.-
أبي دار   : (الرباط  النواب، 2017  : منشورات مجلس  الرباط 
رقراق للطباعة والنشر) .- 1 مج. (96 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم.- (منشورات مجلس النواب؛ 17)
إق 2017MO3820.- ردمك 978-9954-9669-7-6

البرلمان - - المغرب

328.6404 2017-589
المغرب. مجلس النواب

[نص النواب  مجلس  في  الحكومي  البرنامج  مناقشة 
النواب.- مجلس   / التشريعية 2021-2016  الوالية   : مطبوع] 
أبي دار   : (الرباط  النواب، 2017  : منشورات مجلس  الرباط 
رقراق للطباعة والنشر) .- 1 مج. (193 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم.- (منشورات مجلس النواب؛ 18)
إق 2017MO3875.- ردمك 978-9954-745-00-7

البرلمان - - المغرب

328.6404 2017-590
المغرب. مجلس النواب

المالية السنة  برسم  المالية  قانون  مناقشة مشروع 
2017 في مجلس النواب [نص مطبوع] : الوالية التشريعية
مجلس منشورات   : الرباط  النواب.-  مجلس   /  2021-2016
النواب، 2017 (الرباط : دار أبي رقراق للطباعة والنشر) .- 1
(منشورات مجلس مزين؛ 24 سم.-  : غالف  (190 ص.)  مج. 

النواب؛ 19)
إق 2017MO3874.- ردمك 978-9954-9669-9-0

البرلمان - - المغرب

علم االقتصاد 330

330 2017-591
شكربة، إدريس

/ [نص مطبوع]  العلوم االقتصادية والتدبير  الوجيز في 
إدريس شكربة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (سجلماسة).- 1 مج.

(180 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17 سم
إق 2017MO3807.- ردمك 978-9954-99-420-7

العلوم االقتصادية

330 2017-592
للنجاح دليل   : مطبوع]  [نص  التنمية  درب  على  أفريقيا 
اإلقتصادي / [ريك ميلز، أولوسيجون أوبسانجو، جيفري هربست،
[وآخرون.- إفران؛ جوهانسبورغ ؛أبيوكوتا : جامعة األخوين مؤسسة
برينتهرست مكتبة أولوسيجون، 2017.- 1 مج. (297 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
إق 2017MO3389.- ردمك 978-9954-413-87-6

إفريقيا

330.01 2017-593
البكاي، حاجي

البكاي  / [نص مطبوع]  النظريات اإلقتصادية  الوجيز في 
حاجي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (وجدة : بصمة رقمية) .- 1 مج.

(140 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
ببليوغرافيا :ص. 131-135 .- إق 2017MO1474.- ردمك -978-9954

39-962-0
العلوم اإلقتصادية - - نظريات

330.1 2017-594
أقصبي، نجيب

االقتصاد السياسي والسياسات االقتصادية في المغرب
Economie  politique,  et  politiques  = مطبوع]  [نص 
économiques au Maroc / نجيب أقصبي؛ ترجمه إلى العربية
وقدم له نور الدين سعودي.- الدار البيضاء : مركز محمد بنسعيد
آيت إيدر لألبحاث والدراسات، 2017.- 1 مج. (148 ص.)؛ 24

سم
إق 2017MO3391.- ردمك 978-9954-99-253-1

اإلقتصاد السياسي - - المغرب

330.1 2017-595
خيطار، شرقي

مدخل لدراسة علم اإلقتصاد [نص مطبوع] : المفهوم والمنهج
/ شرقي خيطار.- طبعة مزيدة ومنقحة.- أكادير : دار العرفان،

2017 (مطبعة قرطبة).- 1 مج. (171 ص.)؛ 20 سم
إق 2017MO5010.- ردمك 978-9954-735-29-9

علم اإلقتصاد - - مفاهيم ونظريات

331.40964 2017-596
والتنمية واألسرة  والمرأة  التضامن  وزارة  المغرب. 
(مارس المرأة)  وضع  للجنة   61 (الدورة  اإلجتماعية 

نيويورك) 2017؛ 
تمكين المرأة افتصاديًا في عالم العمل اآلخد في التغير
[نص مطبوع] : تقرير المملكة المغربية 2017 / وزارة التضامن
والمرأة واألسرة والتنمية اإلجتماعية.- الرباط : وزارة التضامن
والمرأة واألسرة والتنمية اإلجتماعية، 2017.- 1 مج. (62 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO1751.- ردمك 9789954696378

المرأة - - عالم العمل - - المغرب

333.2 2017-597
البجدايني، حياة

وضعية أراضي الجموع [نص مطبوع] : بين المتطلبات القانونية
الجموع ألراضي  القانوني  النظام  طبيعة   ،1 التنمية.  ورهانات 
وتقييمه / حياة البجدايني؛ تقديم ادريس الفاخوري.- الرباط : دار
نشر المعرفة، 2017.- 1 مج. (264 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2017MO0348.- ردمك 9789954688106

أراضي الجموع - - النظام القانوني - - المغرب

333.72 2017-598
مؤتمر األمم المتحدة لتغير المناخ (2016؛ مراكش)

النقض [نص اجتهادات محكمة  البيئي من خالل  األمن 
مطبوع] : مؤتمر األمم المتحدة لتغير المناخ COP 22 : مراكش
: مركز الرباط  النقض.-  / محكمة  نونبر 2016  إلى 18  من 7 
النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض، 2017.- 1 مج. (396
ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (دفاتر محكمة النقض؛ 28)

إق 2017MO2760.- ردمك 978-9954-9577-4-5
األمن البيئي

333.7409648 2017-599
المرتجي، بكار

الرعي الترحالي بجنوب المغرب [نص مطبوع] : من البداوة
إلى األشكال الجديدة الستغالل المجاالت الرعوية / بكار المرتجي.-
الرباط : مركز الدراسات الصحراوية، 2017.- 1 مج. (448 ص.)؛

24 سم
إق 2018MO0021.- ردمك 9789954578711

الرعي - - الصحراء المغربية

333.910096 2017-600
األمن المائي وتدبير الموارد المائية بالواحات المغاربية
Sécurité  en  eau  et  gestion  des  = مطبوع]  [نص 
/ ressources hydriques dans les oasis maghrébines
للبحث الجامعي  المعهد   : [الرباط]  باهني.-  الكبير  تنسيق عبد 
العلمي، 2017.- 1 مج. (263-156 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
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إق 2017MO4751.- ردمك 9789954538388
األمن المائي

336 2017-601
حيمود، محمد

اإلصالح الميزانياتي بالمغرب [نص مطبوع] / محمد حيمود.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج.

(162 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO4349.- ردمك 9789954968635

الميزانية

336.01 2017-602
جفري، سعيد

مالية الجماعات الترابية [نص مطبوع] / سعيد جفري.- سطات
: مكتبة الرشاد، 2017.- 1 مج. (263 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم
إق 2017MO4533.- ردمك 978-9954-99-736-9

الجماعات المحلية

336.014 2017-603
حيمود، محمد

مالية الجماعات الترابية [نص مطبوع] / محمد حيمود.- [د.م.]
. .- 1 مج  الجديدة)  النجاح  : مطبعة  (الرباط  [د.ن.]، 2017   :

باأللوان؛ 24 سم : غالف مزيّن   ( (141ص. 
إق 2017MO4348.- ردمك 9789954968628

الجماعات المحلية

336.2 2017-604
النهري بن محمد، حميد

والسياسة للضريبة  العامة  النظرية  لدراسة  المدخل 
الجبائية [نص مطبوع] / حميد النهري بن محمد.- طنجة : سليكي

أخوين، 2017.- 1 مج. (392 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO1687.- ردمك 978-9954-667-74-3

الضرائب - - المغرب

338.170964 2017-605
المغرب. وزارة الفالحة والصيد البحري. مديرية تنمية

سالسل اإلنتاج
المنتجات المحلية المغربية [نص مطبوع] : غنى وتنوع.- [
الرباط] : وزارة الفالحة والصيد البحري، 2017 (سال : مطبعة

التومي) .- 1 مج. (غير مرقم) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO1665.- ردمك 978-9954-9323-5-3

اإلنتاج المحلي - - المغرب

338.9 2017-606
المغرب. المجلس العلمي المحلي لطرفاية

المسيرة الخضراء والتنمية الفاعلة في األقاليم الجنوبية
: المحلي لطرفاية.- طرفاية  العلمي  المجلس   / [نص مطبوع] 
المجلس العلمي المحلي، 2017 (العيون : مطبعة القرويين) .- 1

مج. (78 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO2938.- ردمك 978-9954-99-072-8

المسيرة الخضراء

338.9109164 2017-607
حزب اإلستقالل. مؤتمر عام (17؛ 2017؛ الرباط)

المحور االقتصادي واإلجتماعي والتنمية المستدامة [نص
مطبوع] : المؤتمر العام السابع عشر، الرباط 29ـ30 شتنبر و1
العام لحزب : المركز  الرباط  أكتوبر2017 / حزب اإلستقالل.- 

االستقالل، 2017.- 1 مج. (254 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO3764.- ردمك 9789981141674

التنمية المستدامة - - المغرب

338.927 2017-608
بوركية، بوركية

التخطيط اإلستراتيجي [نص مطبوع] : دليل عملي لمنظمات
المجتمع المدني / بوركية المصطفى.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1

مج. (109 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO4657.- ردمك 9789954998168

التنمية المستدامة - - المغرب

338.964 2017-609
جامعة موالي إسماعيل. كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية.

ندوة (2016)
[نص المستدامة  التنمية  وتحديات  فاس-مكناس  جهة 
مطبوع] : أشغال ندوة فاس-مكناس المقومات، التحديات و اآلفاق
La région fès-Meknès et les défis = 2016 18 و 19 مايو
محمد األستاذ  تنسيق   /  du  développement  durable
الهيلوش.- [مكناس] : منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،
2017.- 1 مج. (66-257 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (سلسلة
الندوات / كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية - جامعة موالي إسماعيل؛

(52/2017
إق 2017MO4363.- ردمك 978-9981-933-57-6
التنمية المستدامة - - المغرب - - جهة فاس-مكناس

القانون 340

340 2017-610
الغيوبي، الشريف

الشريف  / مطبوع]  [نص  القانونية  والمصطلحات  اللغة 
الغيوبي،رشيد لبكر.- الدارالبيضاء : صوماديل، 2017 (الدارالبيضاء

: النجاح الجديدة) .- 1 مج. (191 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO4493.- ردمك 9789954968642

القانون - - مصطلحات

340.01 2017-611
علوي قاديري، موالي حفيظ

مدخل للعلوم القانونية [نص مطبوع] : نظرية القانون : نظرية
[د.ن.]،  : [د.م.]  قاديري.- ط.2.-  / موالي حفيظ علوي  الحق 
.- 1 مج. (270 الوطنية)  المطبعة والوراقة   : 2017 (مراكش 

باأللوان؛ 24 سم ص.) : غالف مزيّن 
إق 2015MO4010.- ردمك 978-9954-642-43-6

العلوم القانونية

340.02 2017-612
أعمرة، المختار

المعين في تحليل مواضيع اإلمتحانات [نص مطبوع] : عشر
سنوات من نوازل اإلمتحانات الجامعية / المختار اعمرة.- [د.م.] :
[د.ن.]، إق 2017 (الرباط : بوسيفال) .- 1 مج. (233 ص.) :

غالف مزين؛ 21 سم
إق 2017MO3664.- ردمك 978-9954-99-356-9

القانون - - دراسة وتعلم

340.02 2017-613
الجناتي اإلدريسي، عبد الحق

والعلم الوضعي  القانون  في   : مطبوع]  [نص  والعلن  السر 
الشرعي والفكر السياسي واإلقتصادي والثقافي األصلي والفرعي
/ عبد الحق الجناتي اإلدريسي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (وجدة :
مطبعة الجسور) .- 1 مج. (533 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2017MO1388.- ردمك 978-9954-39-918-7

القانون - - مواضيع مختلفة

340.07 2017-614
بنحساين، محمد
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الدليل العملي في المدخل إلى العلوم القانونية [نص
امتحانات نماذج  تمارين مصححة,  الدروس,  : بطاقات  مطبوع] 
سابقة مصححة, كيفية اإلستعداد لإلمتحان, كيفية تحرير موضوع
اإلمتحان / محمد بنحساين.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط :
مطبعة طوب بريس) .- 1 مج. (158 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2016MO3079.- ردمك 978-9954-9563-6-6

العلوم القانونية - - دليل عملي

340.07 2017-615
رقيب، الحسن

: [نص مطبوع]  سؤال/جواب من خالل أرشيف األسئلة 
المسؤولية المهنية، وسائل التسديد والقرض، صعوبة المقاولة،
العقود التجارية، المسؤولية المدنية : موجه لطلبة : السداسية
الثالثة علوم قانونية، السداسية الثالثة فوج الموظفين، السداسية
الموظفين، فوج  الرابعة  السداسية  األفواج،  جميع  الرابعة 
فوج الخامسة  السداسية  االفواج،  جميع  الخامسة  السداسية 
الموظفين، السداسية السادسة، طلبة السجن المحلي / الحسن
رقيب.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (30 ص.) : غالف مزين

باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO4142.- ردمك 9789954958872

العلوم القانونية - - دليل عملي

340.072 2017-616
أوعبي، بوشعيب

مناهج هندسة البحث العلمي في العلوم القانونية [نص
مطبوع] / بوشعيب أوعبي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : دار

القلم) .- 1 مج. (261 ص.)؛ 22 سم
ببليوغرافيا : ص. 251-254 .- إق 2017MO0035.- ردمك -978-9954

686-10-2
العلوم القانونية - - البحث العلمي

340.072 2017-617
بنعياش، رشيد

منهجية البحث والكتابة في العلوم القانونية [نص مطبوع]
المعارف  : (الرباط  [د.ن.]، 2017   : [د.م.]  بنعياش.-  / رشيد 

.- 1 مج. (111 ص.)؛ 24 سم الجديدة) 
إق 2017MO1405.- ردمك 9789954399262

العلوم القانونية - - مناهج البحث

340.072 2017-618
حسيني، مصطفى

القانونية واإلجتماعية [نص العلوم  الوجيز في مناهج 
مطبوع] / مصطفى حسيني.- طبعة مزيدة ومنقحة.- أكادير : دار
العرفان، 2017 (مطبعة قرطبة).- 1 مج. (207 ص.)؛ 21 سم

إق 2017MO4707.- ردمك 978-9954-735-22-0
العلوم القانونية - - مناهج البحث

340.072 2017-619
صفاحي، إسماعيل

/ مطبوع]  [نص  القانوني  البحث  مناهج  في  أساسيات 
إسماعيل صفاحي.- أكادير : دار العرفان، 2017 (مكتبة قرطبة).-

1 مج. (214 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO4146.- ردمك 978-9954-735-09-1

البحث القانوني

340.0920964 2017-620
المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

Abdelaziz [نص مطبوع] =  المدرسة  بناني  العزيز  عبد 
اإلنسان.- لحقوق  الوطني  المجلس   /  Bennani  L'éclaireur
: منشورات ملتقى الطرق، 2017.- 1مج. (82- البيضاء  الدار 

ص.137)
إق 2017MO5003.- ردمك 978-9954-1-0644-0

الحياة السياسية - - المحامون - - البيوغرافيات

340.1 2017-621
الخطيب، مصطفى

المختصر في مادة المدخل لدراسة العلوم القانونية [نص
العرفان، دار   : أكادير  الخطيب.-  الدكتور مصطفى   / مطبوع] 

(124 ص.)؛ 21 سم مج.   1  -. قرطبة)   : (أكادير   2017
إق 2017MO3848.- ردمك 978-9954-735-06-0

العلوم القانونية

340.1 2017-622
امنينو، عالي

مادة المدخل لدراسة القانون [نص مطبوع] : نظرية القانون
العرفان، 2017 : دار  أكادير  البخفاوي.-  امنينو، هشام  / عالي 
(اكادير : مطبعة قرطبة) .- 1 مج. (187 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة

منشورات قانون وأعمال؛ 5)
إق 2011MO3314.- ردمك 978-9920-611-06-0

القانون - - نظريات

340.1 2017-623
بنحساين، محمد

آخر وفق   : مطبوع]  [نص  القانونية  العلوم  إلى  مدخل 
المستجدات القانونية / محمد بنحساين.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017
(الرباط : مطبعة طوب بريس) .- 1 مج. (158 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO3080.- ردمك 978-9954-9563-7-3

العلوم القانونية - - المغرب - - مستجدات

340.1 2017-624
شعير، عبد الواحد

األول، الجزء  القانونية [نص مطبوع].  العلوم  المبتدأ في 
نظرية القانون / عبد الواحد شعير.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1

مج. (270 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2017MO4289.- ردمك 978-9954-99-498-6

العلوم القانونية

340.1 2017-625
عينوسي، عبد الجليل

المبادئ  : مطبوع]  [نص  القانونية  العلوم  إلى  المدخل 
األساسية لنظرية القانون ونظرية الحق / عبد الجليل عينوسي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (دار القلم).- 1 مج. (149 ص.)؛ 22 سم

إق 2017MO4326.- ردمك 978-9954-686-38-6
العلوم القانونية

340.11 2017-626
المسؤل، أنس

إصالح من  الحرة  والقضائية  القانونية  المهن  موضع 
منظومة العدالة بالمغرب [نص مطبوع] : خطة العدالة نموذجا
: [د.ن.]، الكتاني.- [د.م.]  المجيد  تقديم عبد  المسؤل؛  / أنس 
2017 (فاس : مطبعة آنفو برانت) .- 1 مج. (198 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO3011.- ردمك 978-9954-38-182-3

منظومة العدالة - - المغرب

340.11 2017-627
حزب اإلستقالل. مؤتمر عام (17؛ 2017؛ الرباط)

محور الحقوق والحريات والعدالة اإلجتماعية [نص مطبوع]
و1 شتنبر  29ـ30  الرباط  عشر،  السابع  العام  المؤتمر   :
العام لحزب : المركز  الرباط  أكتوبر2017 / حزب اإلستقالل.- 

االستقالل، 2017.- 1 مج. (116 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO3767.- ردمك 9789981141704

الحقوق والحريات - - المغرب

340.2 2017-628
ادريوش، أحمد (1955-....)
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أحمد  / االفتتاحي  الدرس   : القانون المقارن [نص مطبوع] 
ادريوش.- [د.م.] : سلسلة المعرفة القانونية، 2017 (الرباط :

مكتبة دار السالم) .- 1 مج. (96 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO2000.- ردمك 9789981101302

القانون المقارن

340.5 2017-629
الفخور، إدريس

: [نص مطبوع]  القانونية  العلوم  المختصر في منهجية 
مفاهيم أولية في البحث والتحليل / د. إدريس فخور.- مراكش :
مكتبة المعرفة، 2017 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .-

1 مج. (143 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
ببليوغرافيا : ص. 135-138 .- إق 2017MO4118.- ردمك -978-9954

99-694-2
العلوم القانونية - - مناهج البحث

340.5264 2017-630
كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية. ندوة

(2017؛ مراكش)
القانون المغربي في مطلع القرن الحادي والعشرين
[نص مطبوع] : دراسات مهداة تكريما لألستاذ محمد الشافعي =
Le droit marocain à l'aube du XXIème siècle / أشغال
الدراسات ومختبر  الخاص،  القانون  نظمتها شعبة  التي  الندوة 
القانونية المدنية والعقارية، ومجموعة األبحاث والدراسات الجنائية،
والمرصد الدولي لألبحاث الجنائية والحكامة األمنية بكلية الحقوق
أبريل 2017.- [مراكش] : منشورات بمراكش يومي 21 و22 
كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، DL 2017 (فاس :
مطبعة أميمة) .- 1 مج. (142 ص.)؛ 21 سم.- (سلسلة الندوات

واأليام الدراسية؛ 54)
إق 2017MO4140.- ردمك 9789981001091

القانون المغربي

341 2017-631
الصوفي، محمد

القانون الدولي العام في ضوء الممارسة المغربية [نص
مطبوع] / محمد الصوفي، عبد النبي صبري.- ط. 2.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017 (الرباط : إمستيتن) .- 1 مج. (338 ص.)؛ 24 سم

إق 2016MO4852.- ردمك 9789954390573
القانون الدولي

341 2017-632
بنموسى، جعفر

[نص انتقالي  وضع  في  العام  الدولي  القانون  أزمة 
مطبوع] : المفاهيم والمصادر / الدكتور جعفر بن موسى.- طنجة :

سليكي أخوين، 2017.- 1 مج. (296 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO3211.- ردمك 978-9954-722-06-0

القانون الدولي العام

341 2017-633
بودراع، أحمد

الوجيز في القانون الدولي العام [نص مطبوع] / د. أحمد
بودراع.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : مطبعة القلم) .- 1 مج

(103 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO4589.- ردمك 978-9954-686-39-3

القانون الدولي العام

341 2017-634
لكريني، إدريس (1974-....)

القانون الدولي العام [نص مطبوع] : مبادئ ومفاهيم أساسية
/ إدريس لكريني.- مراكش : مكتبة المعرفة، 2017 (مراكش :

مكتبة المعرفة) .- 1 مج. (166 ص.)؛ 22 سم
إق 2017MO2293.- ردمك 9789954711019

القانون الدولي

341.37 2017-635

 وسي ، فريد
مركز االتفاقيات الدولية في التشريع المدني المغربي
[نص مطبوع] / فريد وسي.- الرباط : مكتبة دار السالم، 2017.-

1 مج. (306 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO4313.- ردمك 978-9954-22-305-5

اإلتفاقيات الدولية

341.41 2017-636
وحقوق الترابية  الجماعات  حول  المغاربية  الندوة 

مكناس) نونبر؛   29-28) اإلنسان 
الجماعات الترابية وحقوق اإلنسان [نص مطبوع] : أشغال
الندوة المغاربية حول الجماعات الترابية وحقوق اإلنسان المنظمة
Les  =  2016 نونبر  و29   28 اريخ  ت ب مكناس  نة  بمدي
Collectivités  territoriales  et  droits  de  l'Homme  :
actes de colloque maghrébin sur  les  collectivités
territoriales  et  le  droit  de  l'homme  organisé  à
Meknès les 28 et 29 Novembre 2016 / الندوة المغاربية
حول الجماعات الترابية وحقوق اإلنسان المنظمة؛ تنسيق أحمد
مالكي، أحمد حضراني.- مراكش : مركز الدراسات في الحكامة
والتنمية الترابية، 2017.- 1 مج. (237 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم
إق 2017MO4462.- ردمك 978-9954-99-568-6

الجماعات الترابية

341.5220964 2017-637
الدولية المحكمة   : التحكيم والقضاء [نص مطبوع].- [د.م.] 
للتحكيم و الوساطة في المنازعات التجارية مجلة العلوم القانونية،
2017.- 1 مج. (239 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (التحكيم

والقضاء؛ 1)
إق 2017MO3886.- ردمك 978-9954-719-12-1

التحكيم - - قوانين وتشريعات - - المغرب

341.6 2017-638
رضوان، محمد

قانون الحرب والنزاعات المسلحة [نص مطبوع] : األحكام،
مكتبة  : البيضاء  الدار  / محمد رضوان.-  التطبيقات  المفاهيم، 

(121 ص.)؛ 24 سم مج.   1 أكاديميا، 2017.- 
إق 2017MO4286.- ردمك 9789954994962

قانون الحرب

341.72 2017-639
بوخريص، أحمد

حلف شمال األطلسي [نص مطبوع] / أحمد بوخريص.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (167 ص.)؛ 24 سم

إق 2017MO2762.- ردمك 9789954288955
الحلف األطلسي - - األهداف

342 2017-640
المطبعة مديرية  للحكومة.  العامة  األمانة  المغرب. 

الرسمية
القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية [نص
Loi organique relative = مطبوع] / مديرية المطبعة الرسمية
à la Cour constitutionnelle / مديرية المطبعة الرسمية.-
المطبعة  : (الرباط  المطبعة الرسمية، 2017  الرباط : مديرية 
سم.-  24 مزين؛  غالف   : (19-23 ص.)  مج.   1  -. الرسمية) 

(29 2550-4282؛  المغربية،  القانونية  (الوثائق 
إق 2017MO2257.- ردمك 978-9954-720-44-8
المحكمة الدستورية - - القانون التنظيمي - - المغرب

342 2017-641
بلخال، عبد الفتاح

العام، المرفق   : مطبوع]  [نص  اإلداري  النشاط  أشكال 
الشرطة اإلدارية / عبد الفتاح بلخال.- الدارالبيضاء : دار اآلفاق

المغربية، 2016-2017.- 1 مج. (164 ص.)؛ 24 سم
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إق 2017MO3236.- ردمك 9789954291740
القانون اإلداري - - المغرب

342 2017-642
حضراني، أحمد

األنظمة الدستورية المقارنة [نص مطبوع] : مقاربة للتجارب
الدولية والمغرب / أحمد حضراني.- ط.2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017
(مكناس : مطبعة وراقة سجلماسة) .- 1 مج. (260 ص.)؛ 24

سم
إق 2017MO4304.- ردمك 978-9954-99-5051

القانون الدستوري

342.02 2017-643
يوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية.  العلوم  كلية 

دراسي (2016؛ وجدة)
السياسات العمومية المغربية في مجال حقوق اإلنسان
[نص مطبوع] : أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته كلية العلوم
القانونية واالقتصادية واالجتماعية بوجدة يوم 10 دجنبر 2016 /
إعداد وتنسيق عبد الله ادريسي.- وجدة : كلية العلوم القانونية
واالقتصادية واالجتماعية، 2017.- 1 مج. (187 ص.)؛ 22 سم

إق 2017MO0944.- ردمك 978-9954-39-697-1
السياسات العمومية - - المغرب

342.02 2017-644
ملين، محمد نبيل

فكرة الدستور في المغرب [نص مطبوع] : وثائق ونصوص /
كيل، تيل  بارك طفرة  : مركز جاك  الرباط  ملين.-  نبيل  محمد 

2017.- 1 مج. (240 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO2436.- ردمك 9789954287644

الدستور - - المغرب

342.023 2017-645
المغرب. المجلس األعلى للحسابات

للحسابات حول األعلى  المجلس  عن  قرارات صادرة 
استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات [نص مطبوع]
األعلى المجلس   : الرباط  للحسابات.-  األعلى  المجلس   /
: غالف مزين؛ 24 سم للحسابات، 2017.- 1 مج. (155ص.) 

إق 2017MO0915.- ردمك 978-9954-9664-1-9
المجالس الجهوية للحسابات

342.0412 2017-646
أجعون، أحمد

المنفعة أجل  من  الملكية  بنزع  المتعلقة  المنازعات 
العامة [نص مطبوع] : المنازعات المتعلقة بنزع الملكية أمام
القضاء أمام  الملكية  بنزع  المتعلقة  ،المنازعات  اإللغاء  قضاء 
االستعجالي ، المنازعات المتعلقة بنزع الملكية و تحديد التعويض /
و للنشر  المغربية  اآلفاق  دار   : البيضاء  الدار  أجعون.-  د.أحمد 
24 سم.- مزين؛  غالف   : (432ص.)  مج.   1 التوزيع، 2017.- 
/ السياسية  و  القانونية  للألنظمة  المغربية  المجلة  (منشورات 

(5307-114 ،3 أجعون؛  د.أحمد 
إق 2017MO3956.- ردمك 978-9954-29-183-2

انزع الملكية - - التشريعات القانونية

342.06 2017-647
بلخال، عبد الفتاح

القرارات اإلدارية [نص مطبوع] / عبد الفتاح بلخال.- [د.م.] :
دار االفاق المغربية، 2017.- 1 مج. (130 ص.) : غالف مزين؛ 20

سم
إق 2017MO3237.- ردمك 978995291755

القانون اإلداري

342.06 2017-648
بوطريكي، الميلود

القرار اإلداري في القانون اإلداري المغربي [نص مطبوع]
: جامعة الميلود بوطريكي.- وجدة   / المستجدات)  : (وفق آخر 

محمد األول، 2017.- 1 مج. (152 ص.)؛ 20 سم
إق 2017MO5136.- ردمك 9789954770009

القانون اإلداري - - المغرب

342.06 2017-649
خلدون، نجاة

نجاة  / مطبوع]  [نص  المغربي  اإلداري  التنظيم  قانون 
خلدون.- ط.2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (دعاية).- 1 مج . (374

ص. )؛ 24 سم
إق 2017MO1984.- ردمك 9789954286142

التنظيم اإلداري - - قانون - - المغرب

342.06 2017-650
ماكوري، عبد العالي (1975-....)

اإلداري النشاط  أشكال   : مطبوع]  [نص  اإلداري  القانون 
: دار أكادير  العالي ماكوري.- ط. 2.-  القانونية / عبد  ووسائله 
العرفان للنشر والتوزيع، 2017.- 1 مج. (229 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO4882.- ردمك 978-9954-735-27-5

القانون اإلداري - - المغرب

342.066 2017-651
وحدات التبليغ والتحصيل بمحاكم المملكة [نص مطبوع] :
أية أليات لتحقيق الحكامة القانونية و النجاعة اإلدارية؟ / الحسن
العباقي، نجاة كريفي، هشام أشكيج ... [وأخرون].- [د.م.] : مكتب
الدراسات إلصالح و تحديث اإلدارة القضائية، 2017.- 1 مج. (155

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO3841.- ردمك 978-9954-99-629-4

القضاء اإلداري - - المغرب

342.068 2017-652
بن به، ابراهيم

القاضي أمام  العموميين  المدبرين  مسؤولية  نظام 
/  - قانونية وقضائية مقارنة  دراسة   -  : المالي [نص مطبوع] 
ابراهيم بن به؛ [تقديم محمد أشركي].- [د.م.] : المجلة المغربية
للسياسات العمومية، 2017 (الرباط : طوب بريس) .- 1 مج.

(645 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO2747.- ردمك 978-9954-690-73-4

القضاء المالي - - المغرب

342.08 2017-653
ترجمة  / مطبوع]  [نص   2  . األساسية  والحريات  الحقوق 
أديناور، كونراد  : مؤسسة  [الرباط]  السوداني.-  أحمد  الدكتور 

: غالف مزين؛ 22 سم 2017.- 1 مج. (501 ص.) 
إق 2017MO2743.- ردمك 9789954966631

المحاكم الدستورية

342.08 2017-654
بنية الدولة ودولة القانون . 1 [نص مطبوع] / ترجمة الدكتور
عبير تنسيق  ريفيلد؛  هلمت  الدكتور  إشراف  السوداني؛  أحمد 
إبورك.- [الرباط] : مؤسسة كونراد أديناور، 2017 (الرباط : لون)

.- 1 مج. (339 ص.) : غالف مزين؛ 22 سم
إق 2017MO2668.- ردمك 9789954966624

المحاكم الدستورية

342.085 2017-655
بلشهب، يوسف

و الواقع  بين  العربي  الربيع  بعد  الحريات  و  الحقوق 
المأمول [نص مطبوع] / يوسف بلشهب، حجاجي امحمد، فوزي
بنعزي [وآخرون].- الرباط : مجلة العلوم القانونية، 2017.- 1 مج.
الدراسات (سلسلة  سم.-   24 مزين؛  غالف   : ص.)   319)

(9 السياسية؛  و  الدستورية 
إق 2017MO2401.- ردمك 978-9954-719-08-4
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الربيع العربي - - الحقوق - - الحريات - - المغرب

342.0878 2017-656
المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان

/ مطبوع]  [نص  للمرأة  اإلنسانية  الحقوق  حول  دليل 
المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان.- [د.م.] : [د.ن.]، إق 2017.-

1 مج. (116 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO1874.- ردمك 9789954945872

حقوق المرأة

342.0878 2017-657
بن يحيى، نعيمة

الممارسة االتفاقية لحماية حقوق اإلنسان بالمغرب [نص
مطبوع] : اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
نموذجا / نعيمة بن يحيى.- [د.م.] : مركز الدراسات حول مساواة
النوع والسياسات العمومية، 2017.- 1 مج. (176 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO1974.- ردمك 9789954286111

حقوق اإلنسان - - المغرب

342.09 2017-658
تميم، عادل

توزيع إشكالية  بين   : مطبوع]  [نص  المتقدمة  الجهوية 
االختصاصات والتأطير الدستوري : دراسة مقارنة / عادل تميم.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (طنجة : مؤسسة إفزارن للطباعة) .- 1

مج. (177 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO4836.- ردمك 978-9954-99-889-2

الجهوية المتقدمة

342.606602636 2017-659
ادريسي، عبد الله

بدول اإلدارة  أعمال  على  القضائية  الرقابة  تأصيل 
التاريخي التأصيل  في   ،1 مطبوع].  [نص  العربي  المغرب 
بدول اإلدارة  أعمال  القضائية على  الرقابة  والسياسي ألنظمة 
المغرب العربي وفرنسا / د. عبد الله إدريسي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2017 (وجدة : مطبعة الجسور) .- 1 مج. (390 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
إق 2017MO2325.- ردمك 9789954689066

المراقبة اإلدارية

342.64 2017-660
العماري، جمال

الجماعات بالمغرب [نص مطبوع] : وفق القانون التنظيمي رقم
[د.ن.]،  : [د.م.]  العماري.-  جمال   / نقدية  قراءة   :  113/14

باأللوان مزيّن  غالف   : (152 ص.)  مج.   1  -.2017
إق 2017MO1482.- ردمك 978-9954-690-55-0

الجماعات الترابية - - قوانين وتشريعات

342.64 2017-661
المغرب. وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية. مديرية
الشؤون القانونية. قسم الدراسات القانونية والتوثيق
النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمساجد [نص
مطبوع] / وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، مديرية الشؤون
: وزارة الرباط  القانونية والتوثيق.-  الدراسات  القانونية، قسم 
األوقاف والشؤون اإلسالمية، 2017 (المطبعة الرسمية).- 1 مج.
التشريعية (النصوص  سم.-   24 مزين؛  غالف   : ص.)   46)

(2 اإلسالمية؛  والشؤون  باألوقاف  المتعلقة  والتنظيمية 
إق 2017MO4961.- ردمك 9789954665749

المساجد

342.64 2017-662
بوعزاوي، بوجمعة

النشاط اإلداري [نص مطبوع] / بوجمعة بوعزاوي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017.- 1 مج. (163 ص.)؛ 24 سم

إق 2017MO4453.- ردمك 9789954995624

النشاط اإلداري

342.64 2017-663
جفري، سعيد

جفري.- سعيد   / مطبوع]  [نص  الترابية  الجماعات  قانون 
سطات : مكتبة الرشاد، 2017 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج.

(279 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2017MO0975.- ردمك 9789954964866

الجماعات الترابية - - قانون - - المغرب

342.64 2017-664
حلوي، يحي

دراسات  : مطبوع]  [نص  المغربي  الدستوري  المجلس 
الله د. صبح  تقديم  حلوي؛  يحي  د.   /  (2017-1994( وتعاليق 
المعارف مطبعة   : (الرباط   2017 [د.ن.]،   : [د.م.]  الغازي.- 

24 سم مزين؛  غالف   : (784 ص.)  مج.   1  -. الجديدة) 
إق 2017MO2899.- ردمك 9789954990421

القانون الدستوري

342.64 2017-665
حيضرة، عبد الكريم

القانون اإلداري المغربي [نص مطبوع] : النشاط اإلداري :
أشكال النشاط اإلداري:المرفق العام،الشرطة اإلدارية ،وسائل
النشاط اإلداري : القرار اإلداري،العقد اإلداري، الوظيفة العمومية
،األمالك العامة / عبد الكريم حيضرة.- ط.2.- مراكش : مكتبة
المعرفة، 2017 (الدارالبيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج.

(239 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO3311.- ردمك 978-9954-711-03-3

القانون اإلداري - - المغرب

342.6402 2017-666
الجماعي، الحسن

الحسن  / مطبوع]  [نص  الدستوري  القانون  إلى  مدخل 
مطبعة  : (طنجة   2017 [د.ن.]،   : [د.م.]   -.2 الجماعي.- ط. 
سبارطيل) .- 1 مج. (228 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO5483 $z 2016MO0905.- ردمك -978-9920-32-077

1 $z 9789954373316
القانون الدستوري

342.6402 2017-667
المساوي، محمد

القانون الدستوري والنظم السياسية [نص مطبوع]. الجزء
الثاني، النظم السياسية المعاصرة بين التصنيف والتحليل / محمد
المساوي.- أكادير : دار العرفان، 2017 (مطبعة قرطبة).- 1 مج.

(162 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO4993.- ردمك 978-9954-735-28-2

القانون الدستوري - - المغرب

342.6402 2017-668
المطبعة مديرية  للحكومة.  العامة  األمانة  المغرب. 

الرسمية
خمسون سنة من دساتير المملكة المغربية [نص مطبوع]
Cinquante ans de constitutions du royaume du =
الرسمية.- المطبعة  للحكومة، مديرية  العامة  األمانة   /  Maroc
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : المطبعة الرسمية) .- 1 مج.

(179-157 ص.)؛ 23 سم.- (الوثائق القانونية المغربية)
إق 2017MO2266.- ردمك 978-9954-720-53-0

الدستور - - المغرب

342.6402 2017-669
اللطيف وهبي, حسن إعداد عبد   / الفصل 47 [نص مطبوع] 
طارق.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (مطبعة طوب بريس).- 1 مج.

(260 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة الحوار العمومي؛ 12)
إق 2017MO0995.- ردمك 978-9954-690-50-5

الدستور - - المغرب - - الفصل 47
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342.64020263 2017-670
التطور الدستوري والسياسي للدولة بعد الربيع العربي
... لكريني، خالد بوشمال  / محمد صالح، محمد  [نص مطبوع] 
[وآخرون].- [الرباط] : منشورات مجلة العلوم القانونية، 2017.-
الدستورية الدراسات  (سلسلة  (294 ص.)؛ 24 سم.-  مج.   1

(8 والسياسية؛ 
إق 2017MO2402.- ردمك 978-9954-719-09-1

األنظمة السياسية - - الربيع العربي

342.64023 2017-671
[ظهير  : مطبوع]  [نص   2011 المغربية  المملكة  دستور 
شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو
2011) بتنفيذ نص الدستور] / إعداد وتنسيق عبد الكريم كمران.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (مطابع الرباط نت).- 1 مج . (80 ص.) :
المملكة قوانين  (مجموعة  سم.-   17 باأللوان؛  مزيّن  غالف 

(1 المغربية؛ 
إق 2017MO3292.- ردمك 978-9954-709-08-5

الدستور - - المغرب

342.64042 2017-672
المغرب. مجلس النواب

البشرية الموارد  وكفاءات  لمهن  المرجعي  اإلطار 
بمجلس النواب [نص مطبوع] : الوالية التشريعية 2021-2016
Référentiel des métiers et des compétences du =
personnel de la Chambre des Représentants / مجلس
مج.  1 النواب، 2017.-  مجلس  منشورات   : الرباط  النواب.- 

24 سم (135-142 ص.)؛ 
إق 2017MO5255.- ردمك 9789954745045

مجلس النواب - - الموارد البشرية - - تدبير

342.6405 2017-673
المطبعة مديرية  للحكومة.  العامة  األمانة  المغرب. 

الرسمية
قانون تنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق
في تقديم الملتمسات في مجال التشريع [نص مطبوع] =
Loi organique fixant les conditions et les modalités
d'exercice  du  droit  de  présenter  des  motions  en
matière législative / [إعداد األمانة العامة للحكومة].- الرباط
: األمانة العامة للحكومة، مديرية المطبعة الرسمية، 2017.- 1
مج. (13-7 ص.)؛ 23 سم.- (سلسلة الوثائق القانونية المغربية،

2550-4282؛ 52)
إق 2017MO2234.- ردمك 978-9954-720-21-9

تقديم الملتمسات - - التشريع المغربي

342.6406 2017-674
الغيوبي، الشريف

القانون اإلداري [نص مطبوع] : اإلدارة المركزية بالمغرب :
األسس العامة للتنظيم اإلداري / الشريف الغيوبي, عبد الحافظ
ادمينو.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (143 ص.)؛ 24 سم

إق 2017MO1988.- ردمك 978-9954-28-616-6
القانون اإلداري - - المغرب

342.6406 2017-675
القريشي، عبد الواحد

الشرطة  : مطبوع]  [نص  اإلداري  النشاط  في  المرجع 
اإلدارية, المرفق العام, القرارات اإلدارية, العقود اإلدارية / عبد
الكتاب، لتوزيع  المغربية  الشركة   : [د.م.]  القريشي.-  الواحد 
2017.- 1 مج. (107 ص.)؛ 24 سم.- (إضاءات في الدراسات

القانونية؛ 5)
إق 2016MO5301.- ردمك 978-9954-39-279-9

القانون اإلداري - - المغرب

342.6406 2017-676
جفري، سعيد

[نص الجديد  المغربي  اإلداري  التنظيم  في  المختصر 
مطبوع] : التنظيم اإلداري المركزي (الملك والحكومة) : التنظيم
اإلداري الالمركزي (الجهات,العماالت واألقاليم والجماعات) / سعيد
جفري.- سطات : مكتبة الرشاد، 2017.- 1 مج. (182 ص.)؛ 24

سم
إق 2017MO1499.- ردمك 978-9954-9648-9-7

القانون اإلداري - - المغرب

342.640664 2017-677
زروق، عبد الحكيم

منازعات الشرطة اإلدارية [نص مطبوع] : منازعات القرارات
الفردية لرؤساء الجماعات الصادرة في ميادين الوقاية الصحية
والسالمة والنظافة والسكينة العمومية والبنايات اآليلة للسقوط.
اآلفاق دار   : البيضاء  الدار  زروق.-  الحكيم  عبد   / األول  الجزء 
(الشؤون سم.-   24 ص.)؛   230) مج.   1  -.2017 المغربية، 

(11 والمنازعات؛  القانونية 
إق 2017MO3226.- ردمك 978-9954-29-173-3

الشرطة اإلدارية

342.640664 2017-678
زروق، عبد الحكيم

التشريع بين  الموظفين  وتقييم  تنقيط  منازعات 
والقضاء [نص مطبوع] / عبد الحكيم زروق.- الدار البيضاء : دار
اآلفاق المغربية، 2017.- 1 مج. (173 ص.)؛ 24 سم.- (الشؤون

القانونية والمنازعات؛ 12)
إق 2018MO2060.- ردمك 978-9954-291-99-3

الوظيفة العمومية - - المنازعات

342.640664 2017-679
قضايا  ،3 مطبوع].  [نص  والقضائية  اإلدارية  المنازعات 
الوظيفة العمومية / إشراف حياة البجدايني.- الرباط : منشورات
مجلة الحقوق دار نشر المعرفة، 2017.- 1 مج. (344 ص.) :
القانونية المعارف  (سلسلة  سم.-   24 باأللوان؛  مزيّن  غالف 

(45 والقضائية؛ 
إق 2016MO3767.- ردمك 978-9954-642-92-4

المنازعات اإلدارية - - المغرب

342.64068 2017-680
فخور

المرسوم الخاص بعقود التشغيل في اإلدارات العمومية
[نص مطبوع] / إعداد و تقديم إدريس فخور.- [د.م.] : فضاء آدم،
.- 1 مج. (143 الوطنية : مراكش)  2017 (المطبعة والوراقة 

باأللوان؛ 24 سم ص.) : غالف مزيّن 
إق 2017MO4830.- ردمك 978-9954-9726-2-5

اإلدارات العمومية - - عقود التشغيل

342.64070263 2017-681
وعمليات العامة  االنتخابية  باللوائح  المتعلق  القانون 
االستفتاء واستعمال وسائل االتصال السمعي البصري
[نص االنتخابية واالستفتائية  الحمالت  العمومية خالل 
Loi  relative  aux  listes  électorales  = مطبوع] 
générales,  aux  opérations  de  référendums  et  à
l'utilisation des moyens audiovisuels publics lors des
campagnes électorales et référendaires / األمانة العامة
للحكومة.- الرباط : المطبعة الرسمية، إق 2017.- 1 مج. (58-
القانونية الوثائق  (سلسلة  مزين؛ 23 سم.-  : غالف  60 ص.) 

المغربية، 4282-2550)
إق 2017MO2260.- ردمك 978-9954-720-47-9

اإلنتخابات - - القوانين التنظيمية - - المغرب

342.6409 2017-682
المصمودي، نجيب (1975-....)
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القانون التنظيمي الجديد للجماعات [نص مطبوع] : نحو
بالمغرب / نجيب المصمودي؛ قراءة تدبير عمومي ترابي جديد 
وتقديم محمد يحيا, سعيد جفري, عبد الحفيظ أدمينو.- [د.م.] :
منشورات سلسلة الحكامة الترابية ودراسة السياسات، 2017
: غالف مزيّن .- 1 مج. (339 ص.)  األمنية)  : مطبعة  (الرباط 
باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة الحكامة الترابية ودراسة السياسات؛

(2
إق 2017MO2405.- ردمك 978-9954-28-757-6

الجماعات الترابية - - قوانين وتشريعات - - المغرب

342.6409 2017-683
بولربح، علي

تقسيم التراب المغربي وفق رؤية الجهوية المتقدمة
[نص مطبوع] : مرفق بالقانون المنظم للجهوية المتقدمة : قانون
تنظيمي رقم 111.14-2015 المتعلق بالجهات / علي بولربح.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (طنجة : مطبعة فولك) .- 1 مج. (285

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO2178.- ردمك 978-9954-28-701-9

القوانين التنظيمية - - المغرب

342.6409 2017-684
مؤسسة كونراد أديناور

والمراسيم الترابية  للجماعات  التنظيمية  القوانين 
التطبيقية [نص مطبوع] / [إعداد مصطفى السعدي]؛ إشراف
: [د.م.]  قموتا.-  فؤاد  تنسيق  أمعيالت؛  وحسن  ريفيلد  هملت 
مؤسسة كونراد أديناور, مكتب المغرب، 2017.- 1 مج. (393

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO0674.- ردمك 978-9954-9666-1-7

القوانين التنظيمية - - المغرب

342.6409 2017-685
القانون  : مطبوع]  [نص  بالجماعات  الخاصة  القوانين 
التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ومختلف المراسيم
التطبيقية المتعلقة به / جمع وتنسيق عبد الحكيم زروق.- الرباط :
سم.-  24 ص.)؛   198) مج.   1  -.2017 الثقافي،  اإلنماء  دار 
(سلسلة المعرفة القانونية للجميع / عبد الرحمان نوري؛ 144)

إق 2017MO2793.- ردمك 9789954544617
الجماعات الترابية - - قوانين وتشريعات

342.64090263 2017-686
اليعكوبي، محمد

الدليل العلمي لإلجتهادات القضائية اإلدارية المتعلقة
ثورية اليعكوبي،  / محمد  الترابية [نص مطبوع]  بالجماعات 
لعيوني.- الرباط : جامعة محمد الخامس، 2017.- 1 مج . (189

ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO3187.- ردمك 9789954382660

الجماعات الترابية - - القضاء اإلداري

342.64090263 2017-687
شوراق، محمود (1956-....)

اختصاصات الجماعات في ظل القانون التنظيمي رقم
الجماعة، مجلس  اختصاصات   : مطبوع]  [نص   14/113
اختصاصات رئيس مجلس الجماعة، المراقبة اإلدارية والقضائية،
منازعات مجال  في  الصادرة  اإلداري  القضاء  وقرارت  أحكام 
الجماعات / ذ. محمود شوراق.- [د.م.] : [دار أبي رقراق للطباعة

والنشر]، 2017.- 1 مج. (403 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO3702.- ردمك 9789954993743

الجماعات - - القضاء اإلداري - - المغرب

342.64090263 2017-688
الجهوية المتقدمة على ضوء المستجدات التشريعية [نص
مطبوع] / [عماد أبركان، أجالب رشيد، محمد الهزاط، وآخرون].-
الرباط : منشورات مجلة العلوم القانونية، 2017.- 1 مج. (207

ص.)؛ 24 سم

إق 2017MO5390.- ردمك 978-9954-717-14-5
الجهوية المتقدمة - - المغرب

343.02 2017-689
واالحتالل العامة  المصلحة  ألجل  الملكية  نزع  قانون 
المؤقت [نص مطبوع] : وفق آخر التعديالت / إعداد وتنسيق عبد
الكريم كمران.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (مطابع الرباط نت).- 1
مج. (78 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17 سم.- (مجموعة قوانين

المملكة المغربية؛ 7)
إق 2017MO3291.- ردمك 978-9954-709-07-8

قانون نزع الملكية - - المغرب

343.034 2017-690
براو، محمد

القواعد القانونية والقضائية للتأديب المتعلق بالميزانية
واألعوان والموظفين  للمسؤولين  المالية  والشؤون 
العموميين [نص مطبوع] : على ضوء مدونة المحاكم المالية
وقضاء المجلس األعلى للحسابات وقضاء محكمة النقض : دليل
محمد تقديم  براو؛  محمد   / والباحثين  المهنيين  لفائدة  عملي 
حركات.- الرباط : مكتبة دار السالم، 2017.- 1 مج. (171 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO0814.- ردمك 9789954222782
الميزانية - - الشؤون المالية - - قوانين وتشريعات

343.04 2017-691
منصور، عسو

قانون الميزانية العامة ورهان الحكامة المالية الجديدة
: [د.م.]  القباج.-  محمد  تقديم  منصور؛  / عسو  مطبوع]  [نص 
24 سم مزين؛  غالف   : (408 ص.)  مج.   1  -.2017 [د.ن.]، 

إق 2017MO3952.- ردمك 978-9954-99-568-3
الميزانية العامة

343.0721 2017-692
الدراري، أحمد

القضاء ضوء  في  المشروعة  غير  المنافسة  دعوى 
المغربي والفرنسي [نص مطبوع] / أحمد الدراري.- أكادير :
دار العرفان، 2017 (مطبعة قرطبة).- 1 مج. (403 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO1226.- ردمك 978-9954-39-840-01

المنافسة - - قوانين وتشريعات

343.097 2017-693
صقر، ميلود محمد

الجوي في الناقل  : مسؤولية  القانون الجوي [نص مطبوع] 
التشريع الدولي : سالمة وأمن المسافر نموذجا / ميلود محمد
صقر.- الرباط : دار السالم، 2017.- 1 مج. (410 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO1710.- ردمك 9789954222812

القانون الجوي

343.64 2017-694
االقتصادي بالمجلس  المتعلق  التنظيمي  القانون 
Loi  organique  = مطبوع]  [نص  والبيئي  واالجتماعي 
relative  au  conseil  économique  et  social  et
environnemental / األمانة العامة للحكومة.- الرباط : المطبعة
الرسمية، 2015.- 1 مج. (24-15 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

23 سم.- (الوثائق القانونية المغربية؛ 31)
إق 2017MO2255.- ردمك 9789954720424

المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي - - قوانين وتشريعات - - المغرب

343.640252 2017-695
تابت، سهام
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أجل الملكية من  نزع  معالجة قضايا  القضاء في  دور 
المنفعة العامة [نص مطبوع] / سهام تابت؛ تقديم العربي محمد
مياد.- الدارالبيضاء : دار األفاق المغربية، 2017.- 1 مج. (173

ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO4646.- ردمك 978-9954-29-185-6

نزع الملكية - - قوانين وتشريعات - - المغرب

343.6403 2017-696
البقالي، سي محمد

الكتلة الدستورية للمالية العمومية [نص مطبوع] : محاولة
لرصد المرتكزات الدستورية لقانون المالية والميزانية / سي محمد
البقالي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : مطبعة البصيرة) .- 1

مج. (274 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2016MO5130.- ردمك 9789954391969

المالية العمومية

343.64034 2017-697
بامو، عبد الغني

السياسات منجزات  تقييم  في  المالية  المحاكم  دور 
العمومية بالمغرب [نص مطبوع] : برامج ومشاريع األشخاص
العامة : دراسة في تقارير المجلس األعلى للحسابات / عبد الغني
بامو؛ تقديم األستاذ جاللي شبيه.- أكادير : دار العرفان، 2017
(مطبعة قرطبة).- 1 مج. (221 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2017MO3978.- ردمك 978-9954-746-01-1

المالية العامة - - المحاكم - - المغرب

343.640340263 2017-698
جيري، نجيب

نظام الرقابة المالية [نص مطبوع] : سؤال الوظيفة ورهان
البحث عن الحكامة المالية المفقودة / نجيب جيري.- الرباط : دار
نشر المعرفة، 2017.- 1 مج. (147 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة

دراسات وأبحاث؛ 15)
إق 2017MO0622.- ردمك 978-9954-688-16-8 

المالية العامة - - رقابة

343.6404 2017-699
الرامي، الحسين

قانون الميزانية [نص مطبوع] : محاضرات على ضوء مقتضيات
دستور 2011 والقانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13 /
الحسين الرامي.- ط. 3 مزيدة ومنقحة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017
مزيّن : غالف  .- 1 مج. (217 ص.)  : مطبعة قرطبة)  (أكادير 

باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO4061.- ردمك 978-9954-735-08-4

قانون المالية - - المغرب

343.6404 2017-700
حجي، حياة

التصريح بالديون الجبائية ومساطر صعوبات المقاولة
[نص مطبوع] : دراسة عملية معززة بأحكام وقرارات قضائية /
حياة حجي؛ تقديم محمد نخلي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط :

مطبعة لينا) .- 1 مج. (165 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO0172.- ردمك 978-9954-39-401-4

القانون الجبائي - - المغرب

343.6404 2017-701
القانون واألعمال [نص مطبوع] : الخصوصيات واإلشكاالت.
نشر دار   : الرباط  بنستي.-  الدين  عز  إشراف   / األول  الجزء 
المعرفة، 2017.- 1 مج. (263 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم.- (سلسلة المعارف القانونية والقضائية)
إق 2016MO4200.- ردمك 9789954688014

القانون

343.6404 2017-702

القانون واألعمال [نص مطبوع] : الخصوصيات واإلشكاالت.
نشر دار   : الرباط  بنستي.-  الدين  عز  إشراف   / الثاني  الجزء 
المعرفة، 2017.- 1 مج . ( 263ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم.- (سلسلة المعارف القانونية والقضائية)
إق 2017MO0351.- ردمك 978-9954-688-13-7

القانون

343.6404 2017-703
التسجيل [نص القضائية ورسوم  المصاريف والرسوم 
مطبوع] : وفق آخر التعديالت : مع النصوص التطبيقية / إعداد
وتقديم امحمد لفروجي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (102
ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم.- (مجموعة القانون المغربي؛

(5647-2028 ،69
إق 2017MO3998.- ردمك 978-9954-99-681-2

الرسوم القضائية - - المغرب

343.6405 2017-704
بلخال، عبد الفتاح

الضريبة على الدخل ،الضريبة على القيمة المضافة [نص
مطبوع] / عبد الفتاح بلخال.- الدار البيضاء : دار االفاق المغربية،
2016-2017.- 1 مج. (241 ص.)؛ 23 سم.- (السلسلة المغربية

للعلوم والتشريعات المالية)
إق 2017MO3265.- ردمك 9789954291771

الضريبة على الدخل - - قوانين وتشريعات - - المغرب

343.64056 2017-705
الشلي، محمد

المدخل لدراسة القانون الزجري الجمركي [نص مطبوع] :
دراسة في القانون المغربي والمقارن مع الالحق / محمد الشلي؛
تقديم المصطفى الرميد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : دار

القلم) .- 1 مج. (437 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO2577.- ردمك 978-9954-686-26-3

القانون الجمركي - - المغرب

343.64056 2017-706
المغربي الجمركي  القانون  النقض في  قضاء محكمة 
الرشاد، : مكتبة  تقديم كريم لحرش.- سطات   / [نص مطبوع] 
2017 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (268

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO0419.- ردمك 9789954964835

القانون الجمركي - - المغرب

343.640560269 2017-707
صافي، حفيظ

المنازعات الزجرية الجمركية على ضوء العمل القضائي
المغربي [نص مطبوع] : دراسة عملية معززة بقرارات وأحكام
قضائية في الموضوع / حفيظ بن محمد لحمادي صافي.- [د.م.] :

[د.ن.]، 2017.- 1 مج. (267 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO3994.- ردمك 978-9954-99-680-5

المنازعات اإلدارية

343.64068 2017-708
بلخال، عبد الفتاح

مختصر النظرية العامة للضريبة [نص مطبوع] : الضريبة على
المغربية، اآلفاق  دار   : [د.م.]  بلخال.-  الفتاح  عبد   / الشركات 
2016-2017 (الرباط : دار القلم) .- 1 مج. (257 ص.)؛ 21 سم

إق 2017MO3266.- ردمك 978-9954-29-178-8
الضرائب - - قوانين وتشريعات - - المغرب

343.6407 2017-709
السكتاني، عمر

القانون والعمل القضائي [نص منازعات األعمال بين 
المهن مجلة  منشورات   : م.]  [د.  السكتاني.-  عمر   / مطبوع] 
سم.-  24 ص.)؛   342) مج.   1  -.2017 والقضائية،  القانونية 

(3 القضائية؛  والممارسة  األعمال  قانون  (سلسلة 
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إق 2017MO4293.- ردمك 978-9981-30-430-7
قانون األعمال - - المغرب

343.64071 2017-710
مهم، أبو بكر

تحليلية : دراسة  حماية المستهلك المتعاقد [نص مطبوع] 
معمقة في ضوء مستجدات القانون رقم 08.31 المتعلق بتحديد
تدابير لحماية المستهلك / أبو بكر مهم.- الدار البيضاء : دار األفاق
المغربية، 2017 (الرباط : مطبعة الكرامة) .- 1 مج. (250 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO0167.- ردمك 978-9954-39-398-7

حماية المستهلك - - قوانين وتشريعات - - المغرب

343.640721 2017-711
الدراري، أحمد

التزييف الخارجة عن  المدنية عن األفعال  المسؤولية 
والمنافسة غير المشروعة [نص مطبوع] : دراسة في ضوء
القانون المغربي والفرنسي / الدكتور أحمد الدراري.- أكادير : دار

العرفان، 2017.- 1 مج. (310 ص.)؛ 24 سم
بيبليوغرافيا : ص. 250-258 .- إق 2017MO3847.- ردمك -978-9954

735-05-3
المسؤولية المدنية

343.64078 2017-712
المطبعة مديرية  للحكومة.  العامة  األمانة  المغرب. 

الرسمية
القانون المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال اإليواء
Loi  relative  aux  = مطبوع]  [نص  األخرى  السياحي 
établissements touristiques et  aux autres formes
العامة األمانة  [إعداد   /  d'hébergement  touristique
للحكومة].- الرباط : مديرية المطبعة الرسمية، إق 2017.- 1 مج.
= المغربية  القانونية  (الوثائق  سم.-   24 ص.)؛   25-23)
Documentation juridique marocaine، 2550-4282؛ 49)

إق 2017MO2237.- ردمك 978-9954-720-24-0
المؤسسات السياحية - - القانون المغربي

343.640946 2017-713
الذهبي، أحمد

مع  : مطبوع]  [نص  الطرق  على  السير  مدونة  نصوص 
بتاريخ 11 غشت 2016 الصادر  قانون رقم 116.14  تعديالت 
بتعويض يتعلق  قانون  بمثابة  معتبر   1984 أكتوبر   2 وظهير 
المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك / أحمد
الذهبي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (مطبعة بني زناسن).- 1 مج.

(200 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO4842.- ردمك 978-9954-39-051-1

مدونة السير

343.640946 2017-714
العمراني، جالل

[نص الجديدة  السير  مدونة  مع  متوافق  السير  قانون 
(مطبعة  2017 [د.ن.]،   : [د.م.]  العمراني.-  جالل   / مطبوع] 

21 سم (174 ص.)؛  مج.   1 الحرية).- 
إق 2016MO5207.- ردمك 978-9954-39-236-2

مدونة السير

343.64096 2017-715
الحاتمي، فريد

عقد إيجار السفن على ضوء القانون البحري المغربي
[نص مطبوع] / فريد الحاتمي.- الرباط : [د.ن.]، 2017.- 1 مج.

(461 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO1667.- ردمك 978-9954-28-502-2

النقل البحري - - قوانين وتشريعات - - المغرب

343.64099 2017-716
اإلدريسي، خليل

دور التواصل في إصالح المنظومة القضائية بالمغرب
[نص مطبوع] / خليل اإلدريسي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط
: مطبعة دار القلم) .- 1 مج. (258 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2017MO0730.- ردمك 978-9954-686-1-3

التواصل التنظيمي - - المنظومة القضائية - - المغرب

344.01 2017-717
بنحساين، محمد

عالقات الشغل الفردية والجماعية [نص مطبوع] : وفق آخر
المستجدات القانونية / محمد بنحساين.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017

(الرباط : طوب بريس) .- 1 مج. (175 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO3077.- ردمك 9789954956342

الشغل - - قانون - - المغرب

344.01 2017-718
بوعواد، رضوان

حماية األجراء في ظل اإلكراهات اإلقتصادية للمقاولة
/ رضوان المغرب وفرنسا  بين  دراسة مقارنة   : [نص مطبوع] 
بوعواد؛ تقديم الحاج الكوري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط :

دار القلم) .- 1 مج. (203 ص.)؛ 20 سم.
إق 2017MO5052.- ردمك 978-9954-686-44-7

قانون الشغل

344.02 2017-719
قانون التعويض عن حوادث الشغل واألمراض المهنية
[نص مطبوع] : وفق آخر التعديالت / إعداد وتنسيق عبد الكريم
كمران.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (مطابع الرباط نت).- 1 مج. (80
ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17 سم.- (مجموعة قوانين المملكة

المغربية؛ 8)
إق 2017MO3288.- ردمك 978-9954-709-04-7

حوادث الشغل - - المغرب

344.022 2017-720
بلهاشمي التسولي، محمد (1938-....)

التعويض عن حوادث الشغل واألمراض المهنية في إطار
الثاني، الجزء  [نص مطبوع].  الجديد رقم 18.12  القانون 
نصوص تشريعية وتنظيمية / محمد بلهاشمي التسولي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج.

(319 ص.)؛ 24 سم.- (القانون في خدمة المجتمع؛ 15)
إق 2016MO5390.- ردمك 978-9954-39-314-7

العمل والعمال - - قوانين وتشريعات - - المغرب

344.04 2017-721
بلوش، الحسين

مباحث في القانون والصحة [نص مطبوع] / الحسين بلوش.-
أكادير : دار العرفان، 2017.- 1 مج. (130 ص.)؛ 21 سم

إق 2017MO2662.- ردمك 978-9954-28-853-5
مباحث قانونية

344.099 2017-722
ما مدى حاجة الرياضة إلى تنظيم قانوني جديد بالمغرب
؟ [نص مطبوع] / مؤسسة محمد اإلدريسي العلمي المشيشي.-
المشيشي، 2017 العلمي  اإلدريسي  محمد  : مؤسسة  [د.م.] 
(الرباط : مطبعة المعارف الجديدة) .- 1 مج. (253 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO4980.- ردمك 9789954969946

الرياضة - - قانون - - المغرب

344.5620410269 2017-723
عالمي، خالد

التوجهات الحديثة لمحكمة النقض في مسؤولية المرفق
العام الطبي [نص مطبوع] / خالد عالمي، عبد الغني بامو.- الدار
والتوزيع، 2017.- 1 مج. للنشر  المغربية  اآلفاق  دار   : البيضاء 

(129 ص.)؛ 21 سم
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إق 2017MO5218.- ردمك 978-9954-29-189-4
المرفق الطبي - - قوانين وتشريعات

344.64 2017-724
الحسيسن، أنس

ظاهرة العنف في المالعب الرياضية [نص مطبوع] / د.أنس
الحسيسن.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (تطوان : مطبعة تطوان) .- 1

مج. (190 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO2894.- ردمك 9789954990414

العنف في المالعب - - جوانب اجتماعية

344.64 2017-725
المنازعات االجتماعية [نص مطبوع] : دراسات وأبحاث في
ضوء مدونة الشغل والقوانين المنظمة لحوادث الشغل واألمراض
العماري.- زكرياء  وتنسيق  / جمع  االجتماعي  والضمان  المهنية 
[د.م.] : مجلة القضاء المدني، 2017.- 1 مج. (372 ص.)؛ 24

سم.- (دراسات وأبحاث؛ 11)
إق 2017MO0043.- ردمك 978-9954-543-34-4

قانون الشغل - - المغرب

344.6401 2017-726
الدكي، محمد

الوجيز في قانون الشغل المغربي [نص مطبوع] / محمد
الدكي, زياني عبد العزيز.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (186

ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO4780.- ردمك 9789954998748

قانون الشغل - - المغرب

344.6401 2017-727
العلوي مبروك، رشيد

البيوع في  النقض  محكمة  لقضاء  العلمي  المرجع 
: مراكش  مبروك.-  العلوي  رشيد   / مطبوع]  [نص  العقارية 
المطبعة والوراقة الوطنية، 2017.- 1 مج. (622 ص.)؛ 24 سم

إق 2017MO3522.- ردمك 978-9954-29-180-1
محكمة النقض - - المغرب

344.6401 2017-728
الوكيلي، ميمون

المقاولة بين حرية التدبير ومبدأ استقرار الشغل [نص
مطبوع]. الجزء الثالث، اآلثار القانونية إلقرار مبدأ إستقرار الشغل
البيضاء : دار اآلفاق المغربية، 2017 الدار  / ميمون الوكيلي.- 
: غالف مزيّن .- 1 مج. (382 ص.)  األمنية)  : مطبعة  (الرباط 

باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO0117.- ردمك 978-9954-39-384-0

المقاولة - - قوانين وتشريعات - - المغرب

344.6401 2017-729
بهير، محمد

[نص المغربي  التشريع  في  لألجير  الزجرية  الحماية 
مطبوع] : دراسة نقدية على ضوء مدونة الشغل والعمل القضائي
والمقارن / محمد بهير.- سطات : مكتبة الرشاد، 2017 (الرباط :
مطبعة األمنية) .- 1 مج. (182 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
ببليوغرافيا : ص. 171-178 .- إق 2017MO0676.- ردمك -978-9954

9648-4-2
مدونة الشغل - - المغرب

344.6401 2017-730
بوكطب، محمد

[نص اإلضراب  في  المغربي  العمومي  الموظف  حق 
مطبوع] : بين التقييد واإلطالق / محمد بوكطب، محمد ملحاوي.-
الدار البيضاء : دار اآلفاق المغربية للنشر والتوزيع، 2017 (الرباط

: مطبعة الكرامة) .- 1 مج. (181 ص.)؛ 24 سم
ردمك  -.2017MO3839 إق   -.  178-165 ص   : يبليوغرافيا  ب

9789954291825

قانون الشغل - - المغرب

344.6401 2017-731
قايدي، نادية

محاضرات في قانون الشغل [نص مطبوع] / نادية قايدي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (وجدة : مطبعة الجسور) .- 1 مج. (137

ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO4661.- ردمك 978-9954-99-819-9

قانون الشغل

344.6401 2017-732
كرازي، عبد اللطيف

الوجيز في القانون االجتماعي المغربي [نص مطبوع] :
دراسة نظرية تطبيقية معززة باجتهادات قضائية / عبد اللطيف
كرازي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (أكادير : قرطبة) .- 1 مج. (247

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO4666.- ردمك 9789954962091

القانون االجتماعي - - المغرب

344.64017 2017-733
نحو تنظيم المهن الفنية بالمغرب [نص مطبوع].- [د.م.] :
النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، 2017.- 1 مج. (114

ص.)؛ 23 سم
إق 2017MO3230.- ردمك 978-9954-99-196-1

المهن الفنية - - المغرب - - قوانين وتشريعات

344.6402 2017-734
عينوسي، عبد الجليل

الجزء [نص مطبوع].  المغربي  القانون االجتماعي  شرح 
األول، تنظيم الشغل / عبد الجليل عينوسي.- [د.م.] : [د.ن.]،

2017.- 1 مج. (75 ص.)؛ 22 سم
إق 2017MO4877.- ردمك 978-9954-686-42-3

قانون الشغل - - المغرب

344.64022 2017-735
بلهاشمي التسولي، محمد (1938-....)

التعويض عن حوادث الشغل واألمراض المهنية في إطار
األول، الجزء  مطبوع].  [نص  الجديد رقم 18.12  القانون 
مستحقات المصاب أو ذوي حقوقه / محمد بلهاشمي التسولي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .-
1 مج. (574 ص.)؛ 24 سم.- (القانون في خدمة المجتمع؛ 15)

إق 2016MO5303.- ردمك 978-9954-39-281-2
العمل والعمال - - قوانين وتشريعات - - المغرب

344.6403 2017-736
بنحساين، محمد

الحماية اإلجتماعية [نص مطبوع]. 2 : وفق آخر المستجدات
القانونية / محمد بنحساين.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط :

طوب بريس) .- 1 مج. (151 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO3078.- ردمك 9789954956359

القانون االجتماعي - - المغرب

344.640412 2017-737
العلوي، هاشم (1948-....)

الهيئة الوطنية للطبيبات واألطباء [نص مطبوع] : إطارها
المؤسساتي وتنظيمها القانوني / هاشم العلوي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2017 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (230 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO1253.- ردمك 978-9954-39-856-2

الهيئة الوطنية لألطباء - - قوانين وتشريعات - - المغرب

344.64041210269 2017-738
ادريوش، أحمد (1955-....)
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