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مصنف المسؤولية الطبية [نص مطبوع]. الجزء األول، حصيلة
العمل القضائي في موضوع المسؤولية المدنية لألطباء والمصحات
Recueil de la responsabilité médicale. tome = الخاصة
1،  Bilan  d'une  jurisprudence  concernant  la
responsabilité civile des médecins et des cliniques
اآلفاق دار   : [د.م.]  البيضاء؛  الدار  ادريوش.-  أحمد   /  privés
المغربية منشورات سلسلة المعرفة القانونية، 2017 (الرباط :
مطبعة األمنية) .- 1 مج. (628-58 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.-
Cent = 2013-1913 مائة سنة من القانون الخاص بالمغرب)
ans du droit privé marocain 1913-2013؛ 30، 2028-

(2230
إق 2017MO5068.- ردمك 978-9981-101-31-9

الطب - - التشريع

344.64045 2017-739
مومن، محمد

[نص المغربي  القانون  في  اإلسالمية  المقابر  أحكام 
المغربية، اآلفاق  دار   : البيضاء  الدار  / محمد مومن.-  مطبوع] 

: غالف مص.؛ 24 سم 2017.- 1 مج. (311 ص.) 
إق 2017MO3238.- ردمك 978-9954-29-176-4

المقابر اإلسالمية - - قوانين وتشريعات

344.64046 2017-740
المطبعة مديرية  للحكومة.  العامة  األمانة  المغرب. 

الرسمية
Loi relative au = [نص مطبوع] القانون المتعلق بالساحل
littoral / [إعداد األمانة العامة للحكومة].- الرباط : األمانة العامة
الرسمية، 2017.- 1 مج. (41-42 المطبعة  للحكومة، مديرية 

المغربية، 4282-2550) القانونية  (الوثائق  ص.)؛ 23 سم.- 
إق 2017MO2238.- ردمك 978-9954-720-25-7

قانون الساحل - - المغرب

344.6407 2017-741
المطبعة مديرية  للحكومة.  العامة  األمانة  المغرب. 

الرسمية
القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي [نص مطبوع] =
Loi  portant  organisation  de  l 'enseignement
supérieur / األمانة العامة للحكومة.- الطبعة الرابعة.- الرباط :
مديرية المطبعة الرسمية، 2017.- 1 مج. (43-32 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم.- (الوثائق القانونية المغربية؛ 28)
إق 2017MO2258.- ردمك 978-9954-720-45-5

التعليم العالي - - قانون - - المغرب

344.64099 2017-742
القانون المتعلق بالتربية البدنية والرياضية [نص مطبوع]
/ Loi relative à l'éducation physique et aux sports =
الرسمية، المطبعة  مديرية   : الرباط  للحكومة.-  العامة  األمانة 
2017.- 1 مج. (86-85 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (الوثائق
Documentation  juridique  = ية  لمغرب ا ية  ون ن قا ل ا

(30 marocaine؛ 
إق 2017MO2256.- ردمك 978-9954-720-43-1

التربية البدنية - - قانون - - المغرب

345 2017-743
العمري، محمد

حماية المصلحة الفضلى للحدث في التشريع الجنائي
مكتبة  : سطات  العمري.-  محمد   / مطبوع]  [نص  المغربي 
الرشاد، 2017 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (438 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO1498.- ردمك 9789954964880

التشريع الجنائي - - المغرب

345.05 2017-744
بوطويل، سعيد

التمهيدي و البحث  اإلعتقال االحتياطي بين إجراءات 
القضائي [نص مطبوع] : المبررات والضمانات : دراسة تحليلية
للحرية والمقيدة  الماسة  اإلحتياطي  اإلعتقال  إلجراءات  نقدية 
عبد الدكتور محمد  تقديم  بوطويل؛  الدكتور سعيد   / الشخصية 
النباوي.- الدار البيضاء : دار اآلفاق المغربية للنشر والتوزيع، إق
2017 (الرباط : مطبعة الكرامة) .- 1 مج. (396 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
إق 2017MO1403.- ردمك 978-9954-29-170-2

اإلعتقال اإلحتياطي

345.64 2017-745
بوعكاكة، صليحة

[نص المغربي  الخاص  الجنائي  القانون  في  مختصر 
: (فاس  [د.ن.]، 2017   : [د.م.]  بوعكاكة.-  / صليحة  مطبوع] 
مطبعة انفو-برانت) .- 1 مج. (79 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 23

سم
إق 2017MO4455.- ردمك 9789954995617

القانون الجنائي - - المغرب

345.64 2017-746
/ [نص مطبوع]  المغربي  العام  الجنائي  القانون  مبادئ 
إعداد رشيدة بنسرغين.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (152
محاضرات (سلسلة  سم.-   21 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : ص.) 

جامعية)
إق 2017MO1361.- ردمك 9789954399040

القانون الجنائي - - المغرب

345.6401 2017-747
المليحي، عبد الحميد

الحماية الجنائية لألحداث الجانحين في التشريع المغربي
ورهان اإلصالح [نص مطبوع] : دراسة تحليلية إحصائية / عبد
الحميد المليحي؛ تقديم عبد الله الفرح.- الرباط : منشورات مجلة
الحقوق دار نشر المعرفة، 2017.- 1 مج. (560 ص.) : غالف
مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة المعارف القانونية والقضائية؛

(51
إق 2017MO0346.- ردمك 9789954688083

القانون الجنائي - - الحماية الجنائية - - المغرب

345.6402 2017-748
الحرشي، عبد الحق

الجانح في القانون الجنائي المغربي [نص مطبوع] / عبد
الحق الحرشي.- طنجة : سليكي أخوين، 2017.- 1 مج. (164

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO5293.- ردمك 9789954667330

القانون الجنائي - - المغرب

345.6402 2017-749
الدراري، أحمد

/ أحمد الوجيز في القانون الجنائي العام [نص مطبوع] 
الدراري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (أكادير : قرطبة حي السالم) .-

1 مج. (241 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO1230.- ردمك 9789954965245

القانون الجنائي العام - - المغرب

345.6402 2017-750
بنسليمان، عبد السالم

اإلجرام المعلوماتي في التشريع المغربي [نص مطبوع] :
دراسة نقدية مقارنة في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء / عبد
السالم بنسليمان.- الرباط : دار األمان، 2017 (مطبعة الكرامة).-

1 مج. (286 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO0334.- ردمك 978-9954-638-89-7

الجريمة المعلوماتية - - التشريع المغربي

345.6402 2017-751
زروق، عبد الحكيم
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الجرائم المعلوماتية في التشريع المغربي [نص مطبوع] /
عبد الحكيم زروق.- الرباط : دار القلم، 2017.- 1 مج. (252
ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة الشؤون القانونية

والمنازعات. مرصد الدراسات واألبحاث؛ 3)
إق 2016MO2139.- ردمك 978-9954-469-09-5

الجريمة المعلوماتية - - التشريع المغربي

345.6402 2017-752
كرازي، عبد اللطيف

دراسة موجزة في القانون الجنائي الخاص المغربي [نص
اإلجتهادات بأحدث  معززة  تطبيقية  نظرية  دراسة   : مطبوع] 
القضائية / عبد اللطيف كرازي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (مراكش
: المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (231 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO1998.- ردمك 978-9954-28-625-8

القانون الجنائي الخاص - - المغرب

345.6402 2017-753
الوجيز في شرح القانون الجنائي الخاص [نص مطبوع] /
أحمد قيلش, مجيدي السعدية, سعاد حميدي...[وآخ].- ط. 2.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (208

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO0760.- ردمك 978-9954-39-633-9

الجرائم - - القانون الجنائي - - المغرب

345.6405 2017-754
الحافضي، نجاة

الشرح الوجيز لقانون المسطرة الجنائية [نص مطبوع] /
نجاة الحافضي.- الدار البيضاء : األحمدية للنشر، 2017.- 1 مج.

(232 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO2036.- ردمك 978-9954-28-642-5

القانون الجنائي - - المغرب

345.6405 2017-755
الدكي، محمد

رقم القانون  وفق  الجنائية  المسطرة  قانون  شرح 
: الدعوى العمومية، الشرطة القضائية، 22.01 [نص مطبوع] 
/ الجنائية  المادة  اإلثبات في  التحقيق اإلعدادي،  العامة،  النيابة 
: [د.ن.]، 2017 الدكي, عالء عمر عواد خاليلة.- [د.م.]  محمد 
(وجدة : Empreinte numérique) .- 1 مج. (196 ص.)؛ 24

سم
إق 2016MO2939.- ردمك 978-9954-38-136-6 

قانون المسطرة الجنائية - - المغرب

345.6405 2017-756
بنعلي، هشام

تأصيلية دراسة   : الجنائية [نص مطبوع]  بطالن اإلجراءات 
زوكاغي.- أحمد  تقديم  بنعلي؛  هشام   / مقارنة  وعملية  نظرية 
الرباط : مكتبة دار السالم، 2017.- 1 مج. (394 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO0785.- ردمك 978-9954-22-276-8

قانون المسطرة الجنائية - - المغرب

345.6405 2017-757
الشرح العملي لقانون المسطرة الجنائية [نص مطبوع] /
أحمد قيلش, مجيدي السعدية, سعاد حميدي [وآخرون.]؛ تقديم
معاد العطاوي,.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الدار البيضاء : مطبعة

األمنية) .- 1 مج. (263 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO0759.- ردمك 978-9954-39-632-2

القانون الجنائي - - المغرب

345.6405 2017-758
القانون الجنائي [نص مطبوع] : وفق آخر التعديالت.- الرباط :
سم.-  21 ص.)؛   159) مج.   1  -.2017 الثقافي،  اإلنماء  دار 

(4 للجميع؛  القانونية  المعرفة  (سلسلة 

إق 2017MO1707.- ردمك 978-9954-544-60-6
القانون الجنائي - - المغرب

345.6407 2017-759
آيت الغازي، فاطمة

محاضرات في القانون الجنائي المغربي [نص مطبوع] :
[د.ن.]، 2017  : [د.م.]  الغازي.-  آيت  فاطمة   / العام  القسم 
(الرباط : دار القلم) .- 1 مج. (243 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2017MO1509.- ردمك 9789954686195

القانون الجنائي - - المغرب

346.01 2017-760
بوكطب، محمد

تنفيذ األحكام القضائية [نص مطبوع] : الصادرة ضد اإلدارة
في ميدان تدبير الموارد البشرية / محمد بوكطب؛ تقديم عبد الله
المعرفة، 2017.- 1 مج. (329 النشر  : دار  الرباط  إدريسي.- 

ص.)؛ 24 سم.- (أعمال جامعية)
إق 2017MO0623.- ردمك 978-9954-688-17-5

األحكام القضائية

346.01 2017-761
عدي، البشير

محاضرات في قانون األسرة [نص مطبوع] : الخطبة والزواج
انحالل ميثاق الزوجية / البشير عدي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017
مزيّن : غالف  .- 1 مج. (196 ص.)  : مطبعة قرطبة)  (اكادير 

باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO3977.- ردمك 978-9954-746-00-4

قانون االسرة

346.01 2017-762
قضايا أسرية عند األستاذ عبد السالم ياسين [نص مطبوع]
/ كتاب جماعي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (169 ص.)؛ 24

سم.- (سلسلة كتب موقع اإلمام عبد السالم ياسين؛ 2)
إق 2017MO4668.- ردمك 9789954998267

قانون األسرة

346.0138 2017-763
فيغو، عبد السالم أحمد

[نص الموت  مرض  المريض  من  الصادرة  التصرفات 
مطبوع] : دراسة فقهية قانونية مقارنة / عبد السالم أحمد فيغو.-
الرباط : منشورات مجلة الحقوق، 2017.- 1 مج. (512 ص.)؛

24 سم.- (سلسلة المعارف القانونية والقضائية؛ 42)
بيبليوغرافيا .- إق 2016MO3768.- ردمك 9789954642931

األهلية - - فقه إسالمي

346.015 2017-764
آل الشيخ، خالد بن محمد

تطور تشريعات األسرة في الوطن العربي [نص مطبوع] :
دراسة مقارنة بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية
نموذجا / خالد بن محمد آل الشيخ.- [د.م.] : خالد بن محمد آل
الشيخ، 2017 (الدارالبيضاء : النجاح الجديدة) .- 1 مج. (367

ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO5333.- ردمك 9789954392959

قانون األسرة - - المغرب - - المملكة العربية السعودية

346.015 2017-765
هدوي، عبد العزيز

ضوابط األسرة وحقوقها [نص مطبوع] : على ضوء مدونة
األسرة والتشريع اإلسالمي والعمل القضائي / عبد العزيز هدوي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .-

1 مج. (279 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO1735.- ردمك 9789954285329

مدونة األسرة
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346.015 2017-766
مدونة األسرة بين القانون والممارسة [نص مطبوع] : على
/ إعداد وتنسيق أنس سعدون.- القضائية  ضوء أهم االجتهادات 
[د.م.] : مجلة العلوم القانونية، 2017 (الرباط : مطبعة األمنية) .-

2 مج. (239-245 ص.)؛ 24 سم
إق 2015MO0552.- ردمك 9789954291375

مدونة األسرة - - قانون

346.016 2017-767
الفاخوري، إدريس

قانون األسرة المغربي [نص مطبوع] : أحكام الزواج : انحالل
ومنقحة.- مزيدة  الفاخوري.- طبعة  إدريس   / الزوجية  الرابطة 
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (وجدة : مطبعة جسور) .- 1 مج. (380

ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO4332.- ردمك 978-9954-99-515-0

الزواج - - قوانين وتشريعات

346.02 2017-768
الخطيب، مصطفى

/ [نص مطبوع]  لإللتزامات  العامة  النظرية  الموجز في 
مصطفى الخطيب.- أكادير : دار العرفان، 2017 (أكادير : مطبعة

قرطبة) .- 1 مج. (179 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO1378.- ردمك 9789954965252

قانون اإللتزامات والعقود

346.02 2017-769
قانون االلتزامات والعقود [نص مطبوع] : ظهير 9 رمضان
فبراير بتاريخ 18  : صيغة محينة  أغسطس 1913   12 ،1331
: الرباط  والقضائية.-  القانونية  المعلومة  نشر  / جمعية   2016
جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، 2017.- 1 مج. (414

ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة النصوص القانونية)
إق 2017MO3971.- ردمك 978-9954-686-31-7

االلتزامات - - العقود - - قوانين

346.04 2017-770
بودالحة، محمد

الوثائق العدلية وفق قانون خطة العدالة والقوانين ذات
بريس، فاس   : فاس  بودالحة.-  محمد   / مطبوع]  [نص  الصلة 

(160 ص.)؛ 21 سم مج.   1  -.2017
إق 2017MO4715.- ردمك 9789954998465

الوثائق العدلية - - قانون

346.04 2017-771
إعداد  / التعديالت  آخر  وفق   : [نص مطبوع]  التعمير  قانون 
(مطابع [د.ن.]، 2017   : [د.م.]  الكريم كمران.-  وتنسيق عبد 
الرباط نت).- 1 مج. (80 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17 سم.-

(مجموعة قوانين المملكة المغربية؛ 5)
إق 2017MO3290.- ردمك 978-9954-709-06-1

قانون التعمير - - المغرب

346.04 2017-772
Loi = [نص مطبوع] القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية
العامة األمانة   /  relative  à  l'éfficacité  énergétique
للحكومة.- الرباط : المطبعة الرسمية، إق 2017.- 1 مج. (60-
القانونية الوثائق  (سلسلة  مزين؛ 23 سم.-  : غالف  58 ص.) 

المغربية، 4282-2550)
إق 2017MO2263.- ردمك 978-9954-720-50-9

النجاعة الطاقية - - المغرب - - قوانين وتشريعات

346.043 2017-773
نعناني، محمد

إرشاد الساري إلى أصول التحفيظ العقاري [نص مطبوع]
: [دراسة عملية وفق مستجدات القانون 14.07 والقانون 39.08
المتعلق بمدونة الحقوق العينية] / محمد نعناني؛ [تقديم الحسن
األمراني زنطار].- [د.م.] : محمد نعناني، 2017 (األحمدية).- 1

مج. (250 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO4148.- ردمك 978-9954-99-586-0

قانون التحفيظ العقاري - - المغرب

346.043 2017-774
الثاني، الجزء  مطبوع].  [نص  العقاري  القانون  مجموعة 
القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات
للدراسات األوسط  والشرق  إفريقيا  شمال  مركز   / المبنية 
األوسط والشرق  إفريقيا  شمال  مركز   : الرباط  القانونية.- 
للدراسات القانونية، 2017.- 1 مج. (47 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم
إق 2016MO5321.- ردمك 978-9954-9660-0-6

القانون العقاري - - المغرب

346.043 2017-775
المنازعات العقارية [نص مطبوع] : دراسات وأبحاث في ضوء
والمستجدات العينية  الحقوق  ومدونة  العقاري  التحفيظ  نظام 
وتنسيق / جمع  الثالث  الجزء   : العقارية  المادة  التشريعية في 
زكرياء العماري.- [د.م.] : مجلة القضاء المدني، 2017.- 1 مج.

(395 ص.)؛ 24 سم.- (دراسات وأبحاث)
إق 2017MO0044.- ردمك 978-9954-543-35-1

المنازعات العقارية - - قانون

346.043 2017-776
قانون الكراء المدني والتجاري [نص مطبوع] : قانون كراء
كراء قانون   : المهني  لالستعمال  أو  للسكنى  المعدة  المحالت 
المحالت المعدة لالستعمال التجاري والصناعي والحرفي : وفق
: [د.م.]  كمران.-  الكريم  عبد  وتنسيق  إعداد   / التعديالت  آخر 
[د.ن.]، 2017 (مطابع الرباط نت).- 1 مج. (80 ص.) : غالف
مزيّن باأللوان؛ 17 سم.- (مجموعة قوانين المملكة المغربية؛ 3)

إق 2017MO3294.- ردمك 978-9954-709-10-8
قانون الكراء - - المغرب

346.043 2017-777
قانون التحفيظ العقاري [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؛ 6)
إق 2017MO3289.- ردمك 978-9954-709-05-4

قانون التحفيظ العقاري - - المغرب

346.043 2017-778
قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية [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؛ 4)

إق 2017MO3293.- ردمك 978-9954-709-09-2
قانون الملكية المشتركة - - المغرب

346.043 2017-779
إعداد  / التعديالت  آخر  : وفق  مدونة األوقاف [نص مطبوع] 
(مطابع [د.ن.]، 2017   : [د.م.]  الكريم كمران.-  وتنسيق عبد 
الرباط نت).- 1 مج. (80 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17 سم.-

(مجموعة قوانين المملكة المغربية؛ 10)
إق 2017MO3287.- ردمك 978-9954-709-03-0

مدونة األوقاف - - المغرب

346.06660263096 2017-780
وظيفي، رشيد
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[نص المساهمة  المساهمين في شركة  أقلية  مفهوم 
العلمي المشيشي.- مطبوع] / رشيد وظيفي؛ محمد اإلدريسي 
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : مطبعة المعارف الجديدة) .- 1

مج. (311 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO2922.- ردمك 9789954990612

شركة المساهمة

346.07 2017-781
أطويف، محمد

محمد  / مطبوع]  [نص  المالية  األسواق  لدراسة  المدخل 
أطويف.- أكادير : مكتبة القدس، 2017.- 1 مج. (163 ص.)؛ 24

سم
إق 2017MO2121.- ردمك 978-9954-28-683-8

القانون التجاري

346.07 2017-782
المقريني، محمد

العقود التجارية [نص مطبوع] : دراسة تأصيلية وفق التشريع
المغربي والمقارن وآلممارسة العملية / محمد المقريني.- [د.م.] :

[د.ن.]، 2017 (دعاية).- 1 مج. (219 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO2921.- ردمك 978-9954-99-060-5

التجارة - - قانون - - عقود

346.07 2017-783
برابح، توفيق

غير والمنافسة  التجارة  حرية  بين  التجارية  العالمة 
المشروعة [نص مطبوع] / توفيق برابح.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017

(وجدة : مكتبة الكليات) .- 1 مج. (174 ص.)؛ 20 سم
إق 2017MO5221.- ردمك 978-9954-9778-0-4

العالمة التجارية

346.07 2017-784
بنخير، لطيفة

: مطبوع]  [نص  التجاري  القانون  في  أساسية  مبادئ 
األعمال التجارية، التاجر، األصل التجاري / لطيفة بنخير.- ط.2.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (طنجة : اسبارطيل) .- 1 مج. (223 ص.)؛

24 سم
إق 2016MO5484 $z 2016MO1350.- ردمك -978-9920-32-078

8 $z 9789954375204
القانون التجاري

346.07 2017-785
شامبط، عبد الكريم

إشكالية تداخل الذمم في المادة التجارية [نص مطبوع] /
عبد الكريم شامبط؛ تقديم محمد الحياني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017

(الرباط : الرباط نت) .- 1 مج. (158 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO2702.- ردمك 9789954288689

القانون التجاري

346.07 2017-786
قايدي، نادية

محاضرات في القانون التجاري [نص مطبوع] / نادية قايدي.-
وجدة : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (116 ص.)؛ 24 سم

إق 2017MO4663.- ردمك 9789954998212
القانون التجاري - - المغرب

346.086 2017-787
األزمي اإلدريسي، عمر

اإللتزام التضامني للمسؤولين بالتعويض [نص مطبوع] :
األزمي عمر   / التقصيرية  المسؤولية  إطار  في  مقارنة  دراسة 
للدراسات المغربية  المجلة  منشورات   : [د.م.]  اإلدريسي.- 
واإلستشارات القانونية، 2017 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج.
(358 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة األبحاث

األكاديمية والمهنية؛ 2)
إق 2017MO1023.- ردمك 9789954964873

اإللتزام التضامني - - التعويض

346.64 2017-788
الكرسيفي، الحبيب غازي

نظام التوثيق العدلي في التشريع المغربي [نص مطبوع]
: إشكاالته ومخرجاته / الحبيب غازي الكرسيفي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2017 (الرباط : دار القلم) .- 1 مج. (296 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO0005.- ردمك 978-9954-686-09-6

التوثيق العدلي

346.6401 2017-789
صوالحي، محمد

[نص األسرة  قضاء  أقسام  اإلجتماعية في  المساعدة 
مطبوع] : الواقع واإلنتظارات واإلكراهات : دراسة سوسيو قانونية
دار  : (الرباط  إق 2017  [د.ن.]،   : [د.م.]  / محمد صوالحي.- 
السالم للطباعة والنشر و التوزيع) .- 1 مج. (127 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
إق 2017MO0786.- ردمك 978-9954-22-277-5

قانون األسرة - - المغرب

346.64015 2017-790
إكيج، محمد

[نص األسرة  قضاء  أقسام  إلجراءات  الميسر  الدليل 
مطبوع] : شرح عملي لمدونة األسرة والقوانين / محمد إكيج.-
القيم في  والبحث  األسرية  الدراسات  مركز   : الدارالبيضاء 
والقانون، 2017.- 1 مج. (176 ص.)؛ 21 سم.- (مدونة األسرة؛

(1
إق 2017MO0263.- ردمك 978-9954-9536-6-2

قضاء األسرة - - المغرب

346.64015 2017-791
الصافي، يحيى

مدونة األسرة [نص مطبوع] : متضمنة تعديالت القانون رقم
بالقانون ومرفقا  الزوجية  دعوى  بمسطرة  المتعلق   102-15
المتعلق بمساطر اإلستفادة من صندوق التكافل اإلجتماعي / يحيى
الصافي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : مطابع الرباط نت) .-
(المرشد باأللوان؛ 19 سم.-  1 مج. (159 ص.) : غالف مزيّن 

القانوني)
إق 2017MO0114.- ردمك 978-9954-39-381-9

مدونة األسرة - - المغرب

346.64015 2017-792
مدونة األسرة [نص مطبوع] / األمانة العامة للحكومة.- الرباط :
األمانة العامة للحكومة، 2017 (الرباط : المطبعة الرسمية) .- 1

مج. (99 ص.)؛ 22 سم
إق 2017MO0923.- ردمك 978-9954-39-692-6

مدونة األسرة - - المغرب

346.640166 2017-793
زروقي، علي (1972-....)

التطليق للشقاق في مدونة األسرة [نص مطبوع] : شرح
وتحليل / علي زروقي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (وجدة : مكتبة

قرطبة) .- 1 مج. (84 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2017MO5415.- ردمك 978-9954-746-11-0

قانون األسرة - - الطالق - - الشقاق

346.640173 2017-794
لمحمدي الشرادي، مصطفى

الوضع الشرعي والقانوني للطفل القاصر [نص مطبوع] /
: الرباط  الكشبور.-  تقديم محمد  الشرادي؛  مصطفى لمحمدي 
مزيّن : غالف  (363 ص.)  مج.   1 السالم، 2017.-  دار  مكتبة 

باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO3061.- ردمك 978-9954-22-293-5

الطفل القاصر - - التشريع المغربي
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346.6402 2017-795
البوشواري، محمد

البيع-الكراء-المقاولة-الرهن- العقود الخاصة [نص مطبوع] : 
اإلجارة المنتهية بالتمليك / محمد البوشواري.- [د.م.] : [د.ن.]،
2017 (مكتبة اكادير).- 1 مج. (140 ص.)؛ 22 سم.- (سلسلة

محاضرات جامعية ميسرة؛ 19)
إق 2016MO4488.- ردمك 978-9954-9620-6-0

قانون اإللتزامات والعقود - - المغرب

346.6402 2017-796
الشنيوي، نورة غزالن

الوسيط في العقود الخاصة [نص مطبوع] : العقود المدنية
والتجارية والبنكية على ضوء المستجدات التشريعية واالجتهادات
القضائية في القانون المدني وقانون األعمال. 1 / نورة غزالن
الشنيوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1

مج. (653 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO4328.- ردمك 978-9954-38-731-3

العقود التجارية

346.6402 2017-797
حسيني، مصطفى

/ مطبوع]  [نص  لإللتزامات  العامة  النظرية  دروس في 
مصطفى حسيني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (أكادير : قرطبة) .- 1

مج. (145 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO1752.- ردمك 9789954968017

قانون اإللتزامات والعقود - - المغرب

346.6402 2017-798
شيلح، محمد

تأويل العقود في قانون االلتزامات والعقود المغربي
القضائي للفهم  ميتودولوجية  دراسة  محاولة   : مطبوع]  [نص 
والفقهي للقانون التعاقدي / د. محمد شيلح.- فاس : كلية العلوم
القانونية واالقتصادية واالجتماعية مختبر قانون االلتزامات والعقود،

2017.- 1 مج. (640 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO3177.- ردمك 978-9981-00-931-8

قانون اإللتزامات والعقود - - المغرب

346.6402 2017-799
عليمي، أحالم

محاضرات في النظرية العامة لاللتزامات [نص مطبوع] /
مطبعة  : (طنجة   2017 [د.ن.]،   : [د.م.]  عليمي.-  أحالم 

سم  21 ص.))؛   183) مج.   1  -. اسبارطيل) 
إق 2017MO2057.- ردمك 9789954286524

االلتزامات - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.6402 2017-800
فيغو، عبد السالم أحمد

بحوث في عقود خاصة [نص مطبوع] : دراسة لعدد من العقود
في ضوء قانون اإللتزامات والعقود. 1 / عبد السالم أحمد فيغو.-
2017 المعرفة،  نشر  دار  الحقوق  مجلة  منشورات   : الرباط 
المعارف الجديدة).- 1 مج. (391 ص.) : غالف مزيّن (مطبعة 
باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة المعارف القانونية والقضائية؛ 38)

إق 2016MO3893.- ردمك 978-9954-688-00-7
قانون اإللتزامات والعقود - - المغرب

346.6402 2017-801
محروك، محمد

الوجيز في نظرية العقد [نص مطبوع] : تكوينه وآثاره / محمد
محروك؛ تقديم محمد مومن.- مراكش : مكتبة المعرفة، 2017
(الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (341 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO1926.- ردمك 978-9954-711-00-2

قانون اإللتزامات والعقود - - المغرب

346.6402 2017-802

الزوجال، يوسف
نظام الوسائل البديلة لفض منازعات عقود اإلستهالك
بالمغرب بين التأصيل والتأويل والتحليل [نص مطبوع] /
السالم، 2017.- 1 مج. دار  : مكتبة  الرباط  الزوجال.-  يوسف 

باأللوان؛ 24 سم : غالف مزيّن  (197 ص.) 
إق 2017MO0935.- ردمك 978-9954-22-279-9

عقود اإلستهالك - - المغرب

346.64022 2017-803
آيت حسين، أمينة

: مطبوع]  [نص  لإللتزام  العامة  للنظرية  حديثة  دراسة 
مصادر اإللتزام. الجزء األول، العقد / أمينة آيت حسين.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017 (الرباط : مطبعة فور إفنت) .- 1 مج. (264 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO5176.- ردمك 978-9954-39-223-2

قانون اإللتزامات والعقود - - المغرب

346.64022 2017-804
العروصي، محمد

فتح مسطرة تاريخ  في  التنفيذ  جارية  العقود  مصير 
محمد  / مقارنة  دراسة   : مطبوع]  [نص  القضائية  التسوية 
العروصي؛ تقديم امحمد لفروجي.- الرباط : مكتبة دار السالم،

2017.- 1 مج. (391 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO3786.- ردمك 978-9954-686-03-4

قانون اإللتزامات والعقود - - المغرب

346.64023 2017-805
قيشوح، فؤاد

المصلحتين بين  الموازنة  وإشكالية  اإلداري  القاضي 
العامة والخاصة في منازعات الصفقات العمومية [نص
دار  : الرباط  اربيعي.-  حميد  تقديم   / قيشوح  فؤاد   : مطبوع] 
السالم، 2017.- 1 مج. (357 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2017MO3178.- ردمك 9789954222980

الصفقات العمومية - - منازعات

346.64023 2017-806
مخلول، حفيظ

حدود إصالح نظام الصفقات العمومية [نص مطبوع] : وفقا
لمرسوم 20 مارس 2013 / حفيظ مخلول؛ تقديم أحمد أجعون.-
الرباط : منشورات مجلة الحقوق دار نشر المعرفة، 2017.- 1
(سلسلة سم.-   24 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : ص.)   168) مج. 

(41 والقضائية؛  القانونية  المعارف 
إق 2016MO3769.- ردمك 978-9954-642-94-8
الصفقات العمومية - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.6403 2017-807
الخطيب، مصطفى

المختصر في المسؤولية المدنية [نص مطبوع] / مصطفى
الخطيب.- أكادير : دار العرفان، 2017 (مطبعة قرطبة).- 1 مج .

(139ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO3848.- ردمك 978-9954-735-06-0

المسؤولية المدنية

346.64030269 2017-808
بن حفو، حليمة بنت المحجوب

القانون العقدية والتقصيرية في  المدنية  المسؤولية 
المغربي [نص مطبوع] / حليمة بنت المحجوب بن حفو.- أكادير :

دار العرفان، 2017.- 1 مج. (215 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO4617.- ردمك 978-9954-99-782-6

المسئولية المدنية - - المغرب

346.640322 2017-809
السنوسي، أحمد
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المساطر القضائية للتعويض عن أضرار حوادث السير
: دراسة نظرية وتطبيقية لظهير 1984 ومدونة [نص مطبوع] 
السير / أحمد سنوسي؛ تقديم عمر الصادق.- [د.م.] : [د.ن.]،
2017 (الرباط : مطبعة المعارف الجديدة) .- 1 مج. (318 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO1954.- ردمك 978-9954-28-599-2

حوادث السير - - القانون المغربي

346.6404 2017-810
قضايا عقارية ومدنية [نص مطبوع].- الدار البيضاء : دار اآلفاق
(منشورات 24 سم.-  (221 ص.)؛  مج.   1  -.2017 المغربية، 
المجلة المغربية للدراسات واالستشارات القانونية. سلسلة األعداد

الخاصة؛ 3)
بيبليوغرافية .- إق 2017MO0806.- ردمك -978-9954-29 إشارات 

167-2
القانون العقاري - - المغرب

346.6404 2017-811
: مطبوع]  [نص  بالتعمير  المتعلق  القانون رقم 12.90 
بالتجزئات العقارية والمجموعات القانون رقم 25.90 المتعلق 
الظهير الشريف رقم 1.60.063  : العقارات  السكنية وتقسيم 
: نصوص معدلة ومحينة القروية  العمارات  توسيع نطاق  بشأن 
بموجب القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات
في مجال التعمير والبناء الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6501
بتاريخ 19 شتنبر 2016 / وزارة إعداد التراب الوطني و التعمير و
اإلسكان و سياسة المدينة.- الرباط : وزارة إعداد التراب الوطني
و التعمير و اإلسكان و سياسة المدينة، 2017 (الرباط : مطابع

الرباط نت)
إق 2017MO0205.- ردمك 978-9954-567-85-2

قانون التعمير

346.64040263 2017-812
محروك، محمد

الوجيز في العقود المسماة البيوعات واألكرية الواردة
على العقار في ضوء آخر التعديالت [نص مطبوع] : قانون
رقم 107.12 المغير والمتمم لقانون 44.00 المتعلق ببيع العقار
في طور االنجاز، المتمم بموجبه قانون االلتزامات والعقود : قانون
51.00 المتعلق بالكراء المفضي لتملك العقار / الدكتور محمد
محروك.- مراكش : مكتبة المعرفة، 2017 (الدار البيضاء : مطبعة

النجاح الجديدة) .- 1 مج. (351 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2016MO4714.- ردمك 978-9954-83-938-6

قانون اإللتزامات والعقود - - المغرب

346.64043 2017-813
الصامت، فؤاد

القواعد الموضوعية لألمن العقاري [نص مطبوع] : دراسة
فؤاد  / الوضعي  والقانون  المالكي  الفقه  أحكام  بين  مقارنة 
الصامت؛ تقديم إدريس اجويلل.- [د.م.] : منشورات مجلة الجواهر
والدرر، 2017 (الرباط : دار السالم) .- 1 مج. (396 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
بيبليوغرافيا : ص. 367-386 .- إق 2017MO0537.- ردمك -978-9954

22-272-0
األمن العقاري - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.64043 2017-814
براد، محمد

والرقابة التشريعية  الحصانة  بين  التحفيظ  قرار 
واجتهاد والفقه   14.07 القانون  في ضوء  القضائية 
القضاء اإلداري [نص مطبوع] / محمد براد؛ تقديم الفرح عبد
الله.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : دار السالم) .- 1 مج.

(244 ص.)؛ 24 سم
بيبليوغرافيا : ص. 219-238 .- إق 2017MO2799.- ردمك -978-9954

22-290-4
التحفيظ العقاري - - قانون

346.64043 2017-815
لهمام، صالح

أحكام نظير الرسم العقاري في القانون المغربي [نص
مطبوع] : ودوره في حماية الملكية العقارية : أهمية نظير الرسم
العقاري في إجراء التقييدات، دور نظير الرسم العقاري في حماية
الملكية العقارية، دور نظير الرسم العقاري في التصدي لظاهرة
اإلستيالء على العقارات / صالح لهمام.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017
(مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (159 ص.)؛ 24

سم
إق 2017MO4782.- ردمك 9789954998762

الرسم العقاري - - قانون

346.64043 2017-816
مياد، العربي محمد

تأمالت في مدونة الحقوق العينية [نص مطبوع] : الرهن
بالقانون : دراسة مقارنة  الرسمي-حق االمتياز  الحيازي-الرهن 
المدني العربي الموحد والتشريعات العربية، معززة بأبرز قرارات
محاكم النقض. الجزء الرابع / العربي محمد مياد.- [الدار البيضاء] :
[دار اآلفاق المغربية]، 2017 (الرباط : مطبعة المعارف الجديدة)
.- 1 مج. (208 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة

إعالم وتبصير المستهلك؛ 30)
إق 2017MO1136.- ردمك 978-9954-29-169-6

مدونة الحقوق العينية - - القانون المغربي

346.64043 2017-817
العقار والتعمير واالستثمار [نص مطبوع] : أشغال الندوة
الوطنية المنظمة يومي 25 و26 نونبر 2016 : تكريما لألستاذ
القانونية العلوم  العالي بكلية  التعليم  الحسين بلحسايني أستاذ 
وتنسيق إعداد   / األول  الجزء  بوجدة.  واالجتماعية  واالقتصادية 
للدراسات الفاخوري  الفاخوري.- وجدة : مركز إدريس  إدريس 
واألبحاث في العلوم القانونية، 2017 (الرباط : مطبعة المعارف

الجديدة) .- 1 مج. (502 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO2685.- ردمك 9789954688403

القانون العقاري - - المغرب

346.640430263 2017-818
موكيبي، عثمان

منتجات التمويل التشاركي [نص مطبوع] : المعايير الشرعية
والمواصفات التقنية / حميد خلود، عثمان موكيبي.- [د.م.] : قدوة
-المركز المغربي للمالية التشاركية-، 2017.- 1 مج. (140 ص.)؛

19 سم
إق 2017MO3252.- ردمك 978-9954-99-200-5

التمويل التشاركي

346.640432 2017-819
أدخول، سليمان

العقارية من الملكية  وأثره على حق  العدلي  التوثيق 
خالل رسم إثبات الملكية [نص مطبوع] : دراسة على ضوء
التوثيق العدلي ومدونة الحقوق العينية والعمل القضائي / سليمان
أدخول.- الرباط : دار السالم للنشر، 2017.- 1 مج. (474 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO2538.- ردمك 978-9954-22-287-4

التوثيق العدلي - - القضاء المغربي

346.640432 2017-820
بكوري، عبد الحميد

قرارات في  بالطعن  المتعلقة  القضائية  المنازعات 
المحافظ العقاري [نص مطبوع] : دراسة على ضوء القانون
07/14 والعمل القضائي / عبد الحميد بكوري؛ تقديم أيت الحاج
مرزوق.- طنجة : سليكي أخوين، 2017.- 1 مج. (170 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO2177.- ردمك 978-9954-28700-2
المنازعات القضائية - - التحفيظ العقاري - - المغرب

346.640432 2017-821
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بن حفو، حليمة بنت المحجوب
ضوء على  المغربي  العقاري  القانون  في  دراسة 
المتعلق  14.07 رقم  القانون   : مطبوع]  [نص  مستجدات 
بالتحفيظ العقاري, القانون رقم 38.08 المتعلق بمدونة الحقوق
العينية, القانون رقم 106.12 المتعلق بملكية الشقق والطبقات,
رقم الشريف  الظهير  بالماء,  المتعلق   36.15 رقم  القانون 
1.09.236 المتعلق بمدونة األوقاف / حليمة بنت المحجوب بن
حفو.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (أكادير : مطبعة قرطبة) .- 1 مج.

(320 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
بيبليوغرافية .- إق 2016MO4664.- ردمك -978-9954-36 إشارات 

513-7
القانون العقاري - - المغرب

346.640432 2017-822
بوعسل، عبد السالم

آليات تعزيز األمن العقاري [نص مطبوع] : تدخل القضاء في
مسطرة التحفيظ نموذجا / عبد السالم بوعسل.- [د.م.] : [د.ن.]،

2017 (الرباط : دار السالم) .- 1 مج. (247 ص.)؛ 24 سم
ببليوغرافيا : ص. 231-244 .- إق 2017MO3102.- ردمك -978-9954

22-297-3
التحفيظ العقاري - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.640432 2017-823
حرزان، محمد نبيل

التشريع,  : مطبوع]  [نص  للدولة  الخاص  الملك  منازعات 
المساطر القضائية, الدعاوي, العمل القضائي / محمد نبيل حرزان؛
تقديم عبد المجيد غميجة.- الرباط : منشورات مجلة الحقوق دار
نشر المعرفة، 2017 (مطبعة المعارف الجديدة).- 1 مج. (424
ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة المعارف القانونية

والقضائية؛ 53)
إق 2017MO0478.- ردمك 978-9954-688-15-1

أمالك الدولة - - التحفيظ العقاري - - المغرب

346.640432 2017-824
قراءات في المادة العقارية [نص مطبوع]. 2 : على ضوء
تعدد القواعد التشريعية وتنوع األعمال القضائية / إشراف حياة
البجدايني.- الرباط : منشورات مجلة الحقوق دار نشر المعرفة،
2017 (مطبعة المعارف الجديدة).- 1 مج. (288 ص.) : غالف
مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة المعارف القانونية والقضائية؛

(43
إق 2016MO3791.- ردمك 978-9954-642-95-5

التحفيظ العقاري - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.6404330269 2017-825
بخنيف، محمد

المقتضب في الملكية المشتركة [نص مطبوع] : دراسة في
ضوء قانون 18.00 المعدل والمتمم بموجب قانون 106.12 /
محمد بخنيف.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (فاس : مطبعة أميمة) .- 1
المعارف (سلسلة  24 سم.-  مزين؛  غالف   : (192 ص.)  مج. 

القانونية)
إق 2017MO4520.- ردمك 9789954997314

الملكية المشتركة

346.64043440269 2017-826
زوير، عبدالسالم

مسطرة األمر باألداء في القانون المغربي على ضوء
وقوانين  2014-3-6 بتاريخ   13.1 القانون  مستجدات 
الكراء [نص مطبوع] / عبدالسالم زوير.- سطات : مكتبة الرشاد،

2017.- 1 مج. (164 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO4749.- ردمك 978-9981-30-435-2

اإلجراءات القضائية

346.640438 2017-827
الغوناجي، يوسف

القانون بين النص والمفهوم [نص مطبوع] : دراسة تطبيقية
: قانون التحفيظ العقاري ومدونة الحقوق العينية لنموذج / يوسف
الغوناجي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1

مج. (191 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO3606.- ردمك 9789954993354

التحفيظ العقاري - - قوانين وتشريعات

346.640438 2017-828
المفقي، سعيد

[نص القضائي  العمل  ضوء  على  اإلحتياطي  التقييد 
مطبوع] / سعيد المفقي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (مطبعة فاس

بريس).- 1 مج. (137 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO1580.- ردمك 9789954968192

القانون العقاري

346.6404380263 2017-829
بخنيف، محمد

العقارية الملكية   ،2 مطبوع].  [نص  العقارية  الملكية  حق 
المشاعة، دراسة في ضوء المادة 1 من قانون 39.08 المتعلق
بمدونة الحقوق العينية / محمد بخنيف.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017
(فاس : مطبعة أميمة) .- 1 مج. (268 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم.- (سلسلة المعارف القانونية)
إق 2017MO4519.- ردمك 978-9954-99-730-7

الملكية العقارية - - المغرب

346.64045 2017-830
الصافي، يحيى

: مرفقة التعديالت  آخر  : وفق  مدونة التعمير [نص مطبوع] 
بالمراسيم الصادرة لتطبيقها / يحيى الصافي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2017 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (140 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 18 سم.- (المرشد القانوني)
إق 2017MO0026.- ردمك 978-9954-39-348-2

مدونة التعمير - - المغرب

346.64045 2017-831
الوردي، سعيد

المخالفات في وزجر  لمراقبة  المسطرية  اإلجراءات 
مجال التعمير والبناء [نص مطبوع] / سعيد الوردي.- ط. 2.-
فاس : منشورات آنفو برانت، 2017.- 1 مج. (278 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO4665.- ردمك 978-9954-99-824-3

قانون التعمير - - المغرب

346.64045 2017-832
الوردي، سعيد

مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء [نص
القانون رقم 66/12 الصادر مطبوع] : دراسة في ضوء أحكام 
بتاريخ 25 غشت 2016 / سعيد الوردي.- فاس : منشورات آنفو
برانت، 2017.- 1 مج. (200 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2017MO0160.- ردمك 978-9954-39-395-6
قانون التعمير - - المغرب

346.64045 2017-833
زروق، عبد الحكيم

[نص اإلداري  القضاء  أمام  والبناء  التعمير  منازعات 
مطبوع] / عبد الحكيم زروق.- الرباط : مكتبة دار السالم، 2017.-
باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة : غالف مزيّن  1 مج. (285 ص.) 

والمنازعات؛ 10) القانونية  الشؤون 
إق 2017MO0741.- ردمك 978-9954-22-275-1

التعمير - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.64045 2017-834
فخار، خالد (1975-....)
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القضائية في الشرطة  السلطة وممارسة مهام  رجل 
مجال التعمير والبناء، على ضوء القانون رقم 66.12
[نص مطبوع] / خالد فخار؛ تقديم سعيد جفري.- سطات : مكتبة
الرشاد، 2017 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (288 ص.)؛

24 سم
إق 2017MO1925.- ردمك 978-9954-632-33-8

مخالفات التعمير - - القانون المغربي

346.640450263 2017-835
الوردي، سعيد

معالجة المباني اآليلة للسقوط [نص مطبوع] : دراسة في
ضوء أحكام القانون رقم 94/12 المتعلق بالمباني اآليلة للسقوط
وتنظيم عمليات التجديد الحضري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1-16-48 بتاريخ 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016) /
آنفو- : مطبعة  (فاس  [د.ن.]، 2017   : [د.م.]  الوردي.-  سعيد 
بالصور؛ 21 سم : غالف مزين  .- 1 مج. (192 ص.)  برانت) 

إق 2017MO2645.- ردمك 978-9954-28-842-9
المباني اآليلة للسقوط - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.640450269 2017-836
بلغمي، عبد الغني

قانون التعمير والتنمية بالمغرب [نص مطبوع] / عبد الغني
بلغمي.- سطات : مكتبة الرشاد، 2017 (الرباط : مطبعة األمنية)
.- 1 مج. (399 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة

إضاءات في الدراسات القانونية؛ 6)
إق 2017MO0928.- ردمك 9789954964859

قانون التعمير - - المغرب

346.64048 2017-837
الفاخوري، إدريس

[نص المغربي  التشريع  في  الفكرية  الملكية  حقوق 
مطبوع] / إدريس الفاخوري.- الرباط : دار نشر المعرفة، 2017.-
1 مج. (607 ص.)؛ 24 سم.- (المعارف القانونية والقضائية؛ 40)

إق 2016MO3891.- ردمك 978-9954-642-98-6
الملكية الفكرية - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.64048 2017-838
فوناني، منير

[نص الصناعية  والنماذج  للرسوم  القانونية  الحماية 
مطبوع] : مساطر إدارية وقضائية / منير فوناني.- [د.م.] : [د.ن.]،

2017.- 1 مج. (199 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO3870.- ردمك 978-9954-38-511-1

الملكية الصناعية - - الحماية القانونية - - المغرب

346.6404880263 2017-839
بالمطابقة والشهادة  بالتقييس  المتعلق  القانون 
Lo i  re lat ive  à  la  = وع]  مطب [نص  واالعتماد 
/ normalisation, à la certification et à l'accréditation
األمانة العامة للحكومة.- الرباط : المطبعة الرسمية، إق 2017.-
1 مج. (27-28 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (سلسلة الوثائق

القانونية المغربية؛ 25، 4282-2550)
إق 2017MO2261.- ردمك 978-9954-720-48-6

قانون التقييس - - المغرب

346.6405 2017-840
الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب

للمساواة ضامنة  مواريث  منظومة  أجل  من  مذكرة 
والعدل [نص مطبوع] / الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب.-

[د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (50 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO0214.- ردمك 9789954652138

اإلرث - - مساواة قانونية

346.64064 2017-841
زروق، عبد الحكيم

منازعات الجمعيات في تطبيقات القضاء المغربي [نص
الحكيم زروق.- سطات : مكتبة الرشاد، 2017 مطبوع] / عبد 
: غالف مزيّن .- 1 مج. (238 ص.)  األمنية)  : مطبعة  (الرباط 
باأللوان؛ 23 سم.- (سلسلة الشؤون القانونية والمنازعات؛ 9)

إق 2016MO3692.- ردمك 978-9954-38-448-0
الجمعيات - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.640640263 2017-842
قانون تأسيس الجمعيات [نص مطبوع] : مع قانون التماس
اإلحسان العمومي ودليل تأسيس وتسيير الجمعيات : وفق آخر
التعديالت / إعداد وتنسيق عبد الكريم كمران.- [د.م.] : [د.ن.]،
مزيّن : غالف  (80 ص.)  مج.   1 نت).-  الرباط  (مطابع   2017

المغربية؛ 2) المملكة  قوانين  (مجموعة  باأللوان؛ 17 سم.- 
إق 2017MO3295.- ردمك 978-9954-709-11-5

الجمعيات - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.640640263 2017-843
قانون تأسيس التعاونيات [نص مطبوع] : وفق آخر التعديالت
[د.ن.]، 2017  : [د.م.]  الكريم كمران.-  وتنسيق عبد  إعداد   /
(مطابع الرباط نت).- 1 مج. (80 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17

سم.- (مجموعة قوانين المملكة المغربية؛ 9)
إق 2017MO3286.- ردمك 978-9954-709-02-3

التعاونيات - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.64065 2017-844
الزوجال، يوسف

حكامة المقاوالت في التشريع المغربي والمقارن [نص
مطبوع] : دراسة على ضوء األسس النظرية والعملية / يوسف
الزوجال.- الرباط : مكتبة دار السالم، 2017.- 1 مج. (163 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO0621.- ردمك 978-9954-22-274-4

المقاوالت - - الحكامة الجيدة

346.6407 2017-845
رقيب، الحسن

: [نص مطبوع]  العمومية  التجاري والمقاوالت  القانون 
الدكتور  / العمومي  التجاري  القانون  مدونة  نحو  أولية  مقاربة 
الحسن رقيب.- الرباط : إيدن دزاين، 2017.- 1 مج. (333 ص.)؛

24 سم
بيبليوغرافيا ص. 312-328 .- إق 2017MO4005.- ردمك -978-9954

9588-6-5
القانون التجاري

346.6407 2017-846
رقيب، الحسن

الكفاية الذاتية لوسائل التسديد والقرض [نص مطبوع] :
الكمبيالة، الشيك، السند ألمر : مقاربة أولية لتعامل المؤسسات
-.2 رقيب.- ط.  الحسن  الدكتور   / التجارية  باألوراق  العمومية 

(191 ص.)؛ 24 سم مج.   1 دزاين، 2017.-  إيدن   : الرباط 
إق 2017MO4004.- ردمك 978-9954-9588-5-8

القانون التجاري

346.6407 2017-847
قايدي، نادية

قانون التوزيع التجاري [نص مطبوع] : عقد االمتياز نموذجا /
نادية قايدي؛ تقديم الدكتور بكور المختار.- الرباط : منشورات دار
األمان، إق 2017 (مطبعة األمنية).- 1 مج. (527 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
إق 2017MO4755.- ردمك 9789954701447

القانون التجاري

346.6407 2017-848
يعقوبي، اسماعين

الببليوغرافيا الوطنية المغربية 2017

62



109

المرجع العملي في إجراءات القيد بالسجل التجاري [نص
مطبوع] / اسماعين يعقوبي.- الدار البيضاء : دار اآلفاق المغربية
للنشر والتوزيع، إق 2017 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج.

(623 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO4655.- ردمك 9789954291863

القانون التجاري

346.64078 2017-849
رضوان، أمينة

حقوق االجراء في نظام صعوبات المقاولة [نص مطبوع] /
أمينة رضوان؛ تقديم حسن فتوخ.- سطات : مكتبة الرشاد، 2017
(الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (518 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم
إق 2017MO3106.- ردمك 9789954632345

قانون الشغل - - المغرب

346.64082 2017-850
بحور، حسن

إشكاالت الحساب البنكي [نص مطبوع] : في ضوء الممارسة
السالم دار   : الرباط  بحور حسن.-   / القضائي  والعمل  البنكية 

(288 ص.)؛ 24 سم مج.   1 للنشر، 2017.- 
إق 2017MO0513.- ردمك 978-9954-22-271-3

البنوك - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.64096 2017-851
بلحركة، كمال (1972-....)

محاضرات في وسائل األداء واإلئتمان [نص مطبوع] / إعداد
دار  : أكادير  اعرمو.-  بن  عبال  المشيشي,  نادية  بلحركة,  كمال 
العرفان، 2017 (مطبعة قرطبة).- 1 مج. (99 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO1565.- ردمك 978-9954-9652-9-0

األوراق التجارية - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.65065 2017-852
قايدي، نادية

محاضرات في قانون الشركات [نص مطبوع] / نادية قايدي.-
وجدة : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (159 ص.)؛ 24 سم

إق 2017MO4662.- ردمك 9789954998205
قانون الشركات - - المغرب

347 2017-853
الشرعية القراءات  ضوء  في  الجنائية  المقتضيات 
والمقاربات التشريعية المتعددة [نص مطبوع] / إشراف حياة
الحقوق، المعرفة مجلة  نشر  دار   : [د.م]  الرباط؛  البجدايني.- 
باأللوان؛ 24 سم.- : غالف مزيّن  2017.- 1 مج. (312 ص.) 

والقضائية؛ 44) القانونية  (المعارف 
إق 2016MO3792.- ردمك 9789954642962

المقتضيات الجنائية - - قانون

347 2017-854
النصوص التشريعية والتنظيمية بالمغرب [نص مطبوع] :
مستنبطة من الظهائر الشريفة / إعداد وتقديم جعفر بن أحمد
المرتجي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (تطوان : مطبعة تطوان) .- 1

مج. (507 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO2084.- ردمك 9789954286630

النصوص التشريعية - - المغرب

347.01 2017-855
الوردي، التوفيق

الدور اإلجرائي للنيابة العامة في معالجة قضايا األحداث
[نص مطبوع] : دراسة في ضوء قانون المسطرة الجنائية المغربي
/ التوفيق الوردي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : دار السالم)

.- 1 مج. (229 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO2468.- ردمك 978-9954-22-286-7

النيابة العامة - - المغرب

347.016 2017-856
صافي، حفيظ

المسؤولية المدنية للموثق على ضوء العمل القضائي
[نص مطبوع] : دراسة عملية معززة بقرارات وأحكام قضائية في
حفيظ  : [د.م.]  لحمادي صافي.-  محمد  بن  حفيظ   / الموضوع 
الصافي، 2017 (تطوان : مطبعة الهداية) .- 1 مج. (157 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO0869.- ردمك 978-9954-39-672-8

الموثق - - مسؤولية مدنية - - المغرب

347.05 2017-857
عليوي، هشام

المادة النقض في  أمام محكمة  النظر  بإعادة  الطعن 
المدنية [نص مطبوع] / هشام عليوي؛ تقديم عبد المجيد غميجة.-
[د.م.] : مجلة القضاء المدني، 2017.- 1 مج. (253 ص.)؛ 24

سم.- (أعمال جامعية)
إق 2016MO1723.- ردمك 978-9954-543-26-9

الطعون القضائية

347.05 2017-858
النقض [نص المحاماة في ضوء قرارات محكمة  مهنة 
مطبوع] / نشر محكمة النقض.- الرباط : محكمة النقض، 2017.-
1 مج. (336 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (سلسلة إصدارات

المكتب الفني؛ العدد 4)
إق 2017MO5265.- ردمك 978-9954-9577-6-9

مهنة المحاماة

347.09 2017-859
ادريسي، عبد الله

المنازعات اإلدارية بالدول المغاربية [نص مطبوع] : أشغال
الندوة الدولية التي نظمت بتاريخ 19-20 أبريل 2017 / عبد الله
ادريسي.- وجدة : كلية العلوم القانونية و اإلقتصادية و اإلجتماعية-

جامعة محمد األول، 2017.- 1 مج. (308 ص.)
إق 2018MO0477.- ردمك 978-9954-89865-9

المنازعات اإلدارية

347.09 2017-860
حيدر، ناصر أحمد صالح

تنفيذ أحكام التحكيم [نص مطبوع] : وفقا للتشريعات الداخلية
والدولية / ناصر أحمد صالح حيدر.- الرباط : مكتبة دار السالم،

2017.- 1 مج. (237 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
ببليوغرافيا : ص. 223-233 .- إق 2017MO0582.- ردمك -978-9954

22-273-7
أحكام التحكيم - - قوانين وتشريعات

347.56 2017-861
الجباري، أحمد

النظرية في  : [نص مطبوع]  المدني  القانون  الوجيز في 
/ المنفردة  العقد، اإلرادة  القانونية،  التصرفات  المدني  القانون 
أحمد الجباري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (طنجة : سليكي أخوين) .-

1 مج . (173ص. )؛ 24 سم
إق 2017MO1090.- ردمك 9879954667613

القانون المدني

347.56 2017-862
دقوقي، عبد العالي

الوجيز في القانون المدني [نص مطبوع] : النظرية العامة
لإللتزام : المصادر اإلرادية لإللتزام / عبد العالي دقوقي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017.- 1 مج. (285 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2017MO1028.- ردمك 9789954397442

القانون المدني

347.6400263 2017-863
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القانونية الدراسات  مختبر  عياض.  القاضي  جامعة 
مراكش) (2016؛  وطنية  ندوة  والعقارية.  المدنية 
قراءة في مشروع قانون التنظيم القضائي في ضوء
الجهوية المتقدمة [نص مطبوع] : أعمال الندوة الوطنية التي
نظمها مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق
المحامين هيئة  ونقابة  العدل  قطاع  وودادية موظفي  بمراكش 
بمراكش والمركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية،
القانونية العلوم  كلية  برحاب   2016 مارس  و19   18 يومي 
واالقتصادية واالجتماعية بمراكش / تنسيق الدكتور عبد الكريم
الطالب، الدكتور محمد محروك، األستاذ سمير العيشوبي.- الرباط
: ودادية موظفي قطاع العدل، إق 2017.- 1 مج. (143 ص.)؛ 24
سم.- (منشورات ودادية موظفي قطاع العدل، 2605-5910؛ 1)
إشارات بيبليوغرافية .- إق 2017MO5302.- ردمك 9789954786000

قانون التنظيم القضائي

347.6401 2017-864
قراءة في مشروع التنظيم القضائي من موقع االدارة
الدراسات إلصالح مكتب   : [د.م.]  مطبوع].-  [نص  القضائية 
وتحديث اإلدارة القضائية، 2017.- 1 مج. (48 ص.) : غالف مزيّن
باأللوان؛ 24 سم.- (منشورات مكتب الدراسات إلصالح وتحديث

اإلدارة القضائية؛ 4)
إق 2017MO3312.- ردمك 978-9954-99-223-4

التنظيم القضائي - - المغرب

347.6405 2017-865
المغرب، وزارة العدل والحريات

بالرباط اإلدارية  اإلستئناف  لمحكمة  القضائي  العمل 
على ضوء المبادئ المقررة من طرف محكمة النقض
[نص مطبوع] / وزارة العدل والحريات.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017
: غالف مزيّن .- 1 مج. (309 ص.)  األمنية)  : مطبعة  (الرباط 

باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO0101.- ردمك 9789954393758

محكمة اإلستئناف اإلدارية - - العمل القضائي - - المغرب

347.6405 2017-866
بن حفو، حليمة بنت المحجوب

دراسة موجزة في قانون المسطرة المدنية [نص مطبوع]
/ القضائية  اإلجتهادات  بأحدث  معززة  تطبيقية  نظرية  دراسة   :
حليمة بنت المحجوب بن حفو.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (مراكش :
المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (223 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO1912.- ردمك 978-9954-28-582-4

قانون المسطرة المدنية - - المغرب

347.6405 2017-867
/ حمد المملكة [نص مطبوع]  التنظيم القضائي بمحاكم 
قيلش, حسن زرداني, محمد زنون[وآخرون.].- ط. 2.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج . (197 ص. )؛

24 سم
إق 2017MO0758.- ردمك 978-9954-39-631-5

التنظيم القضائي - - المغرب

347.64077 2017-868
المصاريف تنظيم  وقانون  الجنائية  المسطرة  قانون 
آخر : وفق  [نص مطبوع]  الجنائي  الميدان  القضائية في 
التعديالت.- الرباط : دار اإلنماء الثقافي، 2017.- 1 مج. (240
ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 15 سم.- (سلسلة المعرفية القانونية

للجميع "جيب"؛ 5)
إق 2017MO1706.- ردمك 978-9954-544-59-4
المصاريف القضائية - - قوانين وتشريعات - - المغرب

347.6409 2017-869
بو الهند، هدى

دعوى رفع الضرر بين قانون اإللتزامات والعقود ومدونة
الحقوق العينية والفقه اإلسالمي [نص مطبوع] / هدى بو
الهند.- الدار البيضاء : دار اآلفاق المغربية، 2017 (الرباط : مطبعة
األمنية) .- 1 مج. (208 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.-

(سلسلة النبراس في القانون؛ 1)
إق 2017MO1448.- ردمك 978-9954-29-171-9

دعوى رفع الضرر - - القضاء المغربي

اإلدارة العامة 350

352.14 2017-870
بنيدير، جامع

أكلو تراث وأعالم [نص مطبوع]. الجزء الثاني، مدبرو الشأن
العام المحلي / جامع بنيدير.- [د.م.] : مركز أكلو للبحث والتوثيق،
2017 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (214 ص.)؛ 24 سم.-

(منشورات مركز أكلو للبحث والتوثيق؛ 11)
بيبليوغرافيا ص. 199-206 .- إق 2017MO4120.- ردمك -978-9954

99-695-9
الشأن المحلي - - الجماعات المحلية

352.14 2017-871
= مطبوع]  [نص  المنتظرة  والحكامة  الترابية  التنمية 
Développement territorial et gouvernance attendue
/ تنسيق المصطفى عيشان.- مراكش : مؤسسة آفاق للدراسات
والنشر واإلتصال، 2017.- 1 مج. (260-35 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم.- (سلسلة دراسات تنموية؛ 1)
إق 2016MO4882.- ردمك 9789954467626

الحكامة الترابية - - المغرب

352.160964 2017-872
المتقدمة [نص الجهوية  الترابي في سيّاق  الرأسمال 
la capitale territoriale dans le contexte de = [مطبوع
la régionalisation avancée / كتاب جماعي؛ تنسيق حنان
بنقاسم، صديق عبد النور، جواد الرباع... [وآخرون].- أكادير : دار
العرفان، 2017.- 1 مج. (109-625 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2017MO4820.- ردمك 978-9954-735-25-1

الرأسمال الترابي - - الجهوية المتقدمة

352.28 2017-873
الداودي، محمد

اإلدارة العمومية وإشكالية التنمية االقتصادية بالمغرب
[نص مطبوع] / محمد الداودي؛ تقديم د. محمد يحيا.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017 (القنيطرة : المطبعة السريعة) .- 1 مج. (494

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO2818.- ردمك 9789954289211

التنمية اإلقتصادية

352.2830964 2017-874
ملوكي، رشيد

التقطيع الجهوي ومسلسل التشكل الترابي بالمغرب
[نص مطبوع] : السياقات، الوظائف واألبعاد / رشيد ملوكي؛ تقديم
الدكتور عبد الجبار عراش.- سطات : مكتبة الرشاد، إق 2017
(الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (255 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم
إق 2017MO5268.- ردمك 978-9981-30-439-0

الجهوية - - المغرب

352.530964 2017-875
المطبعة مديرية  للحكومة.  العامة  األمانة  المغرب. 

الرسمية
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صفقات األشغال [نص مطبوع] : دفتر الشروط اإلدراية العامة
Marchés  de  travaux  :  cahier  des  clauses  =
الرسمية.- المطبعة  / مديرية   administratives générales

: [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (83-86 ص.)؛ 24 سم [د.م.] 
إق 2017MO0862.- ردمك 9789954396674

األشغال العمومية - - صفقات - - المغرب

352.63 2017-876
للجماعات العامة  المديرية  الداخلية.  وزارة  المغرب. 

المحلية
هيأة وتتبع  واشتغال  وتفعيل  إحداث  مساطر  دليل 
المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالجماعات [نص
Manuel des procédures de mise en place, = [مطبوع
de  fonctionnement  et  de  suivi  des  instances  de
l’équité, de l’égalité des chances et de l’approche
genre des communes / المديرية العامة للجماعات المحلية.-
الرباط : المديرية العامة للجماعات المحلية هيئة األمم المتحدة
سم.-  25 ص.)؛   62-57) مج.   1  -.2017 بالمغرب،  للمرأة 

المنتخب) دليل  (سلسلة 
إق 2017MO2916.- ردمك 978-9981-1786-1-8

الجماعات المحلية - - المساواة

353.70964 2017-877
حزب االستقالل. مؤتمر عام (17؛ 2017؛ الرباط)

المرجعيات والفكر والثقافة واإلعالم واإلنسية محور 
العام المؤتمر   : [نص مطبوع]  الثقافي  والتنوع  المغربية 
/ حزب أكتوبر2017  و1  شتنبر  29ـ30  الرباط  عشر،  السابع 
االستقالل.- الرباط : حزب االستقالل، 2017.- 1 مج. (102 ص.)؛

24 سم
إق 2017MO3766.- ردمك 9789981141698

التنوع الثقافي - - المغرب

354.3 2017-878
جمعية حماية األسرة المغربية (الرباط)

البيئة في السياسات العمومية للسكنى وإعداد التراب
الوطني بين النصوص القانونية والواقع [نص مطبوع] /
جمعية حماية األسرة المغربية.- الرباط : جمعية حماية األسرة

المغربية، 2017.- 1 مج. (8-87 ص.)؛ 22 سم
إق 2017MO3473.- ردمك 9789954992852

اإلدارة البيئية

355.033 2017-879
لؤي، عبد الفتاح

األبعاد  : العربية [نص مطبوع]  بالمنطقة  اإلصالح االمني 
والرهانات / لؤي عبد الفتاح، زين العابدين حمزاوي.- وجدة : مركز
الدراسات والبحوث االنسانية واالجتماعية، 2017.- 1 مج. (109

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم.- (دفاتر المركز؛ 10)
إق 2017MO3518.- ردمك 9789954961421

األمن

358.12 2017-880
الرياش، إبراهيم بن أحمد بن غانم األندلسي (....-بعد

1639-.... / بعد 1048)
العز والرفعة والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بآالت
الحروب والمدافع [نص مطبوع] / الرياش إبراهيم بن أحمد
محمد وتحقيق  دراسة  األندلسي؛  زكريا  بن  محمد  بن  غانم 
الغزواني.- [د.م.] : [محمد الغزواني]، 2017 (القنيطرة : مطبعة

أم هداية) .- 1 مج. (347 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO3349.- ردمك 978-9954-99-231-9

العلوم العسكرية والحربية - - أسلحة - - المدافع

الخدمات االجتماعية؛ الجمعيات 360

361.6130964 2017-881
حاجي، عبد المالك (1974-....)

التنظيم بين   : مطبوع]  [نص  التنموي  بالمشروع  المكلف 
والفعالية / عبد المالك حاجي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (مراكش :

المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (86 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO3188.- ردمك 978-9981-99-180-0

التنمية

361.70681 2017-882
المغرب. وزارة األسرة و التضامن و المساواة و التنمية

اإلجتماعية
اإلنتقاء مسطرة   : مطبوع]  [نص  الجمعيات  مع  الشراكة 
وحصيلة المشاريع 2016 / وزارة األسرة و التضامن و المساواة و
التنمية اإلجتماعية.- الرباط : وزارة األسرة و التضامن و المساواة
و التنمية اإلجتماعية، 2017.- 1 مج. (185 ص.) : غالف مزين؛

21 سم
إق 2017MO1749.- ردمك 978-9954-696-35-4

الجمعيات - - المغرب

361.7630964 2017-883
والتنمية واألسرة  والمرأة  التضامن  وزارة  المغرب. 

االجتماعية
االنتقاء مسطرة   : مطبوع]  [نص  الجمعيات  مع  الشراكة 
وحصيلة دعم المشاريع : نونبر2013 / وزارة التضامن والمرأة
واألسرة والتنمية اإلجتماعية.- الرباط : وزارة التضامن والمرأة
واألسرة والتنمية االجتماعية، 2017.- 1 مج . (136 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2017MO1750.- ردمك 9789954696361

الجمعيات - - المراقبة اإلدارية

362.1784 2017-884
جمعية المتبرعين بالدم بالجهة الشرقية (وجدة)

دليل التبرع بالدم بالمغرب 2017 [نص مطبوع] / جمعية
المتبرعين بالدم بالجهة الشرقية.- الرباط : وزارة الصحة، 2017.-

1 مج. (203 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO3777.- ردمك 9789954994009

بنوك الدم

362.29 2017-885
الشعيري، أحمد بن الفقيه محمد

وال تقتلوا أنفسكم بالتدخين والخمر والمخدرات [نص
محمد الفقيه  بن  أحمد  وترتيب  وتصنيف  إعداد   / مطبوع] 
الشعيري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (تطوان : مطبعة تطوان) .- 1

مج. (142 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO0908.- ردمك 9789920351973

الخمر

362.4 2017-886
الكنوني، رشيد (1967-.....)

وممكنات التمثالت  عنف   : مطبوع]  [نص  بالمغرب  اإلعاقة 
التغيير / رشيد الكنوني.- الدار البيضاء : المدارس، 2017.- 1 مج.

(239 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2016MO3126.- ردمك 9789954075715

اإلعاقة - - المغرب

362.4 2017-887
شامة، عبد الحنين

Cahier de = [نص مطبوع] الدفتر الصحي واإلجتماعي
: [د.م.]  الحنين شامة.-  عبد   /  sanitaire  et  social  :  CSS
[جمعية ضياء للمعاقين]، 2017 (تمارة : ورلدإيفانت) .- 1 مج.

(56 ص.) : غالف مزين؛ 30 سم
إق 2017MO2574.- ردمك 978-9954-28-813-9

الصحة

362.5 2017-888
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قرنفل، حسن
الفقر من اإلحسان إلى التنمية البشرية [نص مطبوع] / د.
: مطبعة (الرباط  األمان، 2017  دار   : الرباط  قرنفل.-  حسن 

مزين؛ 24 سم : غالف  (263 ص.)  مج.   1  -. األمنية) 
ببليوغرافيا : ص. 253-262 .- إق 2017MO3950.- ردمك -978-9954

701-34-8
الفقر - - المغرب

362.8292 2017-889
الجديدي، المهدي امحمد

اآلثار اإلجتماعية والنفسية لظاهرة العنف ضد المرأة
[نص مطبوع] : دراسة في سيكولوجية الجريمة / المهدي امحمد
الجديدي.- الرباط : دار أبي رقراق، 2017.- 1 مج. (200 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO5304.- ردمك 978-9954-39-282-9

العنف ضد المرأة

362.82920964 2017-890
المنظمة المغربية لحقوق االنسان (الرباط)

جميعا لوضع حد للعنف ضد النساء [نص مطبوع] : وثيقة
مرجعية / المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان.- [الرباط] : المنظمة
: غالف اإلنسان، 2017.- 1 مج. (125 ص.)  المغربية لحقوق 

مزين؛ 21 سم
إق 2017MO5085.- ردمك 9789954945889

العنف ضد النساء

362.83 2017-891
الخمليشي، الزهرة

الحدود في شمال المغرب [نص مطبوع] : آمال وآالم النساء
الحماالت / الزهرة الخمليشي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (طنجة :
سليكي أخوين) .- 1 مج. (142 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2017MO1035.- ردمك 978-9954-667-58-3

المرأة - - مشاكل إجتماعية - - المغرب

363.2 2017-892
بنحمادة، سعيد

نسقية  : [نص مطبوع]  بالغرب اإلسالمي  الشرطة  نظام 
: الرباط  بنحمادة.-  سعيد   / األمنية  والممارسات  المؤسسات 
الزمن، 2017 (الرباط : الرباط نت) .- 1 مج. (271 ص.)؛ 24

سم.- (شرفات؛ 92)
إق 2017MO4471.- ردمك 9789954516980

الشرطة - - الغرب اإلسالمي

363.60964 2017-893
منتدى المواطنة (الدار البيضاء)

دراسة حول تشخيص واقع الخدمات بمدينة الدار البيضاء
[نص مطبوع] / منتدى المواطنة.- الدار البيضاء : منتدى المواطنة،

2017.- 1 مج. (62 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2017MO5160.- ردمك 978-9954-778-00-5

الخدمات العمومية - - الدار البيضاء - - المغرب

363.690964 2017-894
اآلثار والثراث [نص مطبوع] : والمشروعية التاريخية / العربي
النشيوي.- فاس : مؤسسة مقاربات للنشر والصناعات الثقافية،
2017 إق.- 1 مج. (117 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم.- (دراسات)

إق 2017MO4613.- ردمك 978-9954-678-93-0
التراث الثقافي

363.7 2017-895
[نص مطبوع] = المغرب  بيئية في  إشكاالت ومقاربات 
Problématiques et approches environnementales au
المجيد عبد  بوزيد،  نسيبة  بوعوينات،  أسماء  تنسيق   /  Maroc
السامي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (106-49 ص.) : غالف

مص.؛ 24 سم

إق 2017MO4739.- ردمك 9789954972403
البيئة

363.700964 2017-896
(2016؛ دولية  ندوة  اإلنسانية.  والعلوم  اآلداب  كلية 

فاس)
التراب، المجتمع، التنمية المستدامة [نص مطبوع] : أعمال
الندوة الدولية التي نظمها القطب أيام 07-08-09 دجنبر 2016
Territoires,  société,  développement  durable  :  =
actes du colloque international organisé par le Pôle
les 07, 08 et 09 décembre 2016 / تنسيق لحبيب امعمري،
والعلوم اآلداب  كلية  منشورات   : فاس  القنبعي.-  الكريم  عبد 
اإلنسانية، 2017 (فاس : مطبعة آنفو-برنت) .- 1 مج. (266-79

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO5411.- ردمك 9789981829947

التنمية المستدامة

363.73874 2017-897
اإلئتالف المغربي من أجل العدالة المناخية

تقرير حول أنشطة اإلئتالف المغربي من أجل العدالة
/  Rapport  d'activité  2016  = مطبوع]  [نص  المناخية 
[د.ن.]،  : [د.م.]  المناخية.-  العدالة  المغربي من أجل  اإلئتالف 
2017 (كوليزيوم كريسيون).- 1 مج. (84-92 ص.) : غالف مزين؛

24 سم
إق 2017MO2836.- ردمك 9789954990063

العدالة البيئية

364 2017-898
ترانسبرانسي المغرب

تحديد خارطة مخاطر الرشوة قي تدبير الضرائب [نص
مطبوع] / ترانسبرانسي المغرب؛ إعداد إدريس األندلسي.- [د.م.]
: ترانسبرانسي المغرب، 2017.- 1 مج. (64 ص.) : غالف مزين؛

24 سم
إق 2017MO3254.- ردمك 978-9954-99-202-9

الرشوة

364.1 2017-899
الحياني، إدريس

رصد الظاهرة اإلجرامية بالدائرة اإلستئنافية أكادير [نص
/ وإحصائية  نظرية  دراسة  واالغتصاب  العمد  القتل   : مطبوع] 
ادريس الحياني.- أكادير : دار العرفان، 2017 (أكادير : مطبعة

قرطبة) .- 1 مج. (179 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO4606.- ردمك 9789954735183

القتل العمد - - اإلغتصاب

364.1 2017-900
الحياني، ادريس

السلوك اإلجرامي [نص مطبوع]. 1، نظريات تحليل الظاهرة
اإلجرامية / ادريس الحياني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (أكادير :

قرطبة) .- 1 مج. (116 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO4607.- ردمك 9789954735190

الظاهرة اإلجرامية

364.1 2017-901
حرشي، كنزة

كنزة حرشي.-  / العقاب [نص مطبوع]  المختصر في علم 
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (فاس : مطبعة فاس بريس) .- 1 مج.

(182 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO4468.- ردمك 978-9954-748-03-9

علم العقاب - - التشريع المغربي

364.1 2017-902
حمداوي، إبراهيم
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مدخل إلى سوسيولوجية الجريمة [نص مطبوع] : مفاهيم
ونظريات / ابراهيم حمداوي؛ تقديم سعيد برغل.- [د.م.] : [د.ن.]،
2017 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (198 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO4660.- ردمك 978-9954-99-818-2

الجريمة - - علم االجتماع

التربية والتعليم 370

370 2017-903
جامعة محمد الخامس. كلية علوم التربية (الرباط)

Doctoriales attadriss = [نص مطبوع] دكتوريات التدريس
/ كلية علوم التربية.- الرباط : كلية علوم التربية، 2017.- 1 مج.

(208-176 ص.).- (دفاتر البحث؛ 1)
إق 2017MO1981.- ردمك 978-9954-28-613-5

التعليم

370.1140964 2017-904
والبحث والتكوين  للتربية  األعلى  المجلس  المغرب. 

العلمي
التربية على القيم بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين
والبحث العلمي [نص مطبوع] : تقرير المجلس األعلى للتربية
والتكوين للتربية  األعلى  المجلس   / العلمي  والبحث  والتكوين 
والبحث العلمي.- [د.م.] : [دار القلم العربي]، 2017.- 1 مج. (75

ص.).- (سلسلة نصوص ووثائق تربوية)
إق 2017MO4602.- ردمك 978-9954-99-776-5

التربية األخالقية - - التعليم

370.15 2017-905
أوزي، أحمد

التعليم كفايات   : مطبوع]  [نص  فعالة ومجددة  بيداغوجيا 
: [د.م.]  أوزي.-  أحمد  د.   / والعشرين  الحادي  للقرن  والتعلم 
منشورات مجلة علوم التربية، 2017 (مطبعة النجاح الجديدة).- 1

مج. (208 ص.)
ردمك  - .2017MO4173 إق   - .  199-196 ص.  ا  في يوغرا ل ب ب

9789954930991
بيداغوجيا الكفايات - - التعليم - - المغرب

370.15 2017-906
مومن، محمد

دور األسرة في التحصيل الدراسي [نص مطبوع] : دراسة
تحليلية / محمد مومن؛ تقديم أحمد أوزي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017
مزيّن غالف   : (135 ص.)  مج.   1  -. بريس)  : طوب  (الرباط 

20 سم باأللوان؛ 
إق 2017MO0876.- ردمك 978-9954-690-47-5

األسرة - - التربية

370.6 2017-907
المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة

[نص اإلسالمي  العالم  التربية في  تطوير  استراتيجية 
األول اإليسيسكو  مؤتمر  ومعتمدة من  معدلة  : صيغة  مطبوع] 
والثقافة.- والعلوم  للتربية  المنظمة اإلسالمية   / التربية  لوزراء 
الرباط : منشورات المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة،

2017.- 1 مج. (88 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO0150.- ردمك 9789981266322

التربية

370.7 2017-908
شرقي، محمد

البيداغوجيا [نص مطبوع] : مفهوم، تاريخ ومقاربات : دراسة
2017 آدم،  فضاء   : [مراكش]  شرقي.-  محمد  د.   / تركيبية 
(المطبعة والوراقة الوطنية).- 1 مج. (175 ص.) : غالف مزين؛

21 سم
إق 2017MO4134.- ردمك 9789954967263

البيداغوجيا

370.71 2017-909
مادي، لحسن

تكوين المدرسين باعتماد نموذج تكويني منتج للكفايات
المهنية [نص مطبوع] / لحسن مادي.- الرباط : منشورات مجلة

علوم التربية، 2017.- 1 مج. (141 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO2403.- ردمك 978-9954-9309-8-4

الكفايات المهنية - - تكوين

370.964021 2017-910
المغرب. وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

إحصائيات مؤسسات التعليم العتيق [نص مطبوع] : الموسم
األوقاف والشؤون اإلسالمية.- / وزارة  الدراسي 2016/2017 
أبي (دار  اإلسالمية، 2017  والشؤون  األوقاف  وزارة   : الرباط 
باأللوان؛ 24 سم مزيّن  : غالف  (191 ص.)  رقراق).- 1 مج. 

إق 2017MO2965.- ردمك 978-9954-9234-9-8
التعليم العتيق - - المغرب - - إحصائيات

371 2017-911
القريشي، علي

التربية بين الخصوصية والعالمية [نص مطبوع] : مقاربة في
: الرباط  القريشي.-  الدكتور علي   / واالسالمي  العربي  اإلطار 
المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، 2017.- 1 مج. (110

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO3916.- ردمك 978-9981-26-641-4

التربية

371 2017-912
برادة، رشيدة

الفعل وردود  األجنبية  التدخالت  ضوء  في  التعليم 
المغربية [نص مطبوع] : 1860-1957 / رشيد برادة.- الرباط :
المعهد الجامعي للبحث العلمي، 2017 (الرباط : مطابع الرباط

نت) .- 1 مج. (367 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO2733.- ردمك 978-9954-538-31-9

التعليم - - المغرب - - 1957-1860

371 2017-913
توبي، لحسن (1962-....)

نظريات التعلم والنماذج البيداغوجية [نص مطبوع] / لحسن
توبي.- الدار البيضاء : إديسيون بلوس، 2017.- 1 مج. (199 ص.)

: غالف مصور؛ 21 سم.- (قضايا التربية والتكوين)
إق 2017MO2952.- ردمك 978-995468241

البيداغوجية - - التعليم

371.1 2017-914
البرجاوي، المصطفى

حول التربية والتعليم في المغرب [نص مطبوع] : الرهان
والواقع / موالي المصطفى البرجاوي؛ تقديم أحمد أوزي.- الرباط :
.- 1 مج. (255 ازناسن)  بني   : الزمن، 2017 (سال  منشورات 

ص.)؛ 24 سم.- (شرفات؛ 85)
إق 2017MO0177.- ردمك 9789954394021

التربية - - التعليم - - المغرب

371.1 2017-915
التومي، عبد الرحمان

[نص المهنية  للمباريات واالمتحانات  المنهجي  الدليل 
مطبوع] : منهجيات التحليل وتقنيات التحرير وضعيات اختبارية /
: [د.ن.]، 2017 التومي.- ط. 2 مزيدة.- [د.م.]  الرحمان  عبد 
(الرباط : مطبعة المعارف الجديدة) .- 1 مج. (192 ص.)؛ 24 سم
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إق 2017MO1824.- ردمك 978-9954-9699-1-5
األنظمة التربوية

371.22 2017-916
حمداوي، جميل (1963-....)

المدرسة المقاوالتية [نص مطبوع] : المفهوم واآلليات / جميل
الخليج مطبعة   : (تطوان   2017 [د.ن.]،   : [د.م.]  حمداوي.- 
العربي) .- 1 مج. (322 ص.) : الغالف مزين باأللوان؛ 21 سم

إق 2017MO3712.- ردمك 978-9954-743-03-4
المدارس

371.26 2017-917
حسيني، مصطفى

اإلمتحانات التجريبية في مادة مناهج العلوم القانونية
: دار أكادير  واالجتماعية [نص مطبوع] / حسيني مصطفى.- 
العرفان، 2017 (أكادير : مطبعة قرطبة) .- 1 مج. (187 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO4705.- ردمك 978-9954-735-20-6

العلوم القانونية - - دراسة وتعليم

371.26 2017-918
الغش المدرسي [نص مطبوع] : االمتحانات اإلشهادية أنموذجا :
/ أحمد منصور، رشيد المشهور، حميد شيبوب[ دراسة ميدانية 
وآخرون].- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (فاس : مطبعة أميمة) .- 1

مج. (194 ص.)؛ 24 سم.- (الكتاب التربوي؛ 2)
إق 2017MO1349.- ردمك 9789954398944

االمتحانات - - الغش المدرسي

371.3 2017-919
األنصاري، خالد

الديداكتيك والمقاربة بالكفايات [نص مطبوع] : المفاهيم
والمرجعيات / خالد األنصاري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (فاس :
آنفوـ برانت) .- 1 مج. (140 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2017MO4902.- ردمك 9789954999219
الديداكتيك - - البيداغوجية

371.30964 2017-920
أمحدوك، محمد

قضايا التواصل في المنظومة التربوية المغربية وسؤال
الفعالية [نص مطبوع] / تأليف الدكتور محمد أمحدوك.- الدار
: للكتاب، 2017.- 1 مج. (207 ص.)  العالمية  الدار   : البيضاء 

المناهل) غالف مص.؛ 25 سم.- (سلسلة 
إق 2017MO3969.- ردمك 978-9954-455-66-1

اإلصالح التعليمي - - المغرب

371.30964 2017-921
الخطابي، عزالدين

أسئلة البحث والتكوين في التربية [نص مطبوع] / عزالدين
العليا لألساتذة، 2017.- 1 مج. : المدرسة  الخطابي.- مكناس 
الفاعليات (دفاتر مختبر  : غالف مزين؛ 24 سم.-  (163 ص.) 

والثقافة؛ 4) واالجتماعية  الفلسفية 
إق 2017MO3119.- ردمك 9789954991381

البحث التربوي

371.337 2017-922
الشتاوي، عبد الحكيم

هيا نلعب [نص مطبوع] : في بيداغوجيا اللعب التربوي : ألعاب
تربوية داخلية / عبد الحكيم الشتاوي.- [د.م.] : [ع. الشتاوي]،

2017.- 1 مج. (118 ص.) : غالف مزين ملون؛ 23 سم
هوامش ومراجع ص. 117 .- إق 2017MO2716.- ردمك -978-9954

9715-0-6
البيداغوجية - - التربية

371.37 2017-923
بوستا، طارق

التطوع في الوطن العربي [نص مطبوع] : مشاركة المجتمع
المدني في التغيير / طارق بوستا.- الدار البيضاء : أفريقيا الشرق،

2017.- 1 مج. (143 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO5182.- ردمك 9789954670699

التطوع - - الوطن العربي

371.404 2017-924
بوشام، المهدي (1975-....)

اصنع فرصتك [نص مطبوع] / المهدي بوشام.- [د.م.] : [د.ن.]،
2017 (الرباط : مطبعة الكرامة) .- 1 مج. (233 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (سلسلة حكم يقظان)
إق 2016MO5465.- ردمك 978-9954-39-333-8

اإلرشاد التربوي

371.422 2017-925
فاروق، هشام

مهارات التفوق الدراسي [نص مطبوع] / هشام فاروق؛ تقديم
ومراجعة صالح النشاط.- [د.م.] : مركز الفاروق للتدريب والتطوير
الذاتي، 2017 (الرباط : طوب بريس) .- 1 مج . (109ص. ) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO0691.- ردمك 978-9954-690-43-7

التفوق الدراسي - - توجيه وإرشاد

372.02 2017-926
دليل مدرسة ومدرس اللغة األمازيغية [نص مطبوع] : سلك
التعليم االبتدائي / محمد البغدادي, فاطمة أكناو, عبد السالم خلفي
[وآخرون].- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : المعارف الجديدة)

.- 1 مج. (157 ص.).- (سلسلة دالئل؛ 6)
إق 2017MO2637.- ردمك 978-9954-28-250-2

التعليم االبتدائي

372.65 2017-927
عليلوش، امحمد (1977-....)

تدريس اللغة األمازيغية بالمغرب [نص مطبوع] : بين المنهاج
/ امحمد عليلوش.- : دراسة ميدانية 2011-2003  والممارسة 
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (ورزازات : نت للطباعة) .- 1 مج. (175

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
ردمك  -.2017MO1182 إق   - .  132-128 ص.  ليوغرافيا  ب ي ب

9789954398142
اللغة األمازيغية - - دراسة وتعليم

373.126 2017-928
عادل، نور الدين

اإلعداد للموحد الجهوي في مادة التربية اإلسالمية وفق
المنهاج الجديد [نص مطبوع] / نور الدين عادل.- الدار البيضاء :

الدار العالمية للكتاب، 2017.- 1 مج. (228 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO1079.- ردمك 978-9954-455-56-2

االمتحان الجهوي - - منهجية

373.19 2017-929
نبوي، مصطفى

الدليل الى مقرر اللغة العربية بالسلك الثانوي االعدادي
/ مصطفى اعدادي  الثالثة  السنة  تحليل مقرر   : [نص مطبوع] 
نبوي.- [د.م.] : [مصطفى نبوي ]، 2017.- 1 مج. (352 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO3840.- ردمك 9789954743065

اللغة العربية - - دراسة وتعليم

373.220964 2017-930
المدرسة العليا لألساتذة. فاس

إشكالية التقويم التربوي [نص مطبوع] : الواقع والتحديات :
أعمال ندوة وطنية يومي 13و 14 ماي 2015 / المدرسة العليا
لألساتذة بفاس.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (فاس : مطبعة آنفو-

برانت) .- 1 مج. (342 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO1130.- ردمك 978-9954-39-786-2
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التقويم التربوي - - المغرب

374.01 2017-931
المغرب. وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

وأَتعلم أَقرأ   : برنامج محو األميّة بالمساجد [نص مطبوع] 
المستوى الثّاني : أنشطتي لتوظيف تعلّماتي في حياتي : مهاراتي
المهنية والتّكنولوجية / وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.- الرباط
: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 2017.- 1 مج. (240 ص.)؛

24 سم
إق 2016MO3323.- ردمك 9789954260043

محو األمية - - برنامج - - المغرب

374.01240964 2017-932
المغرب. وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية. مديرية
التعليم العتيق ومحو األمية بالمساجد. قسم محو األمية

بالمساجد
برنامج محو  : برنامج محو األمية بالمساجد [نص مطبوع] 
األمية بواسطة التلفاز واإلنترنيت : التنسيق واالستشارة التربوية :
دليل مرجعي للوظائف والكفايات / مديرية التعليم العتيق ومحو
الرباط : وزارة بالمساجد.-  بالمساجد، قسم محو األمية  األمية 
للطباعة أبي رقراق  (دار  اإلسالمية، 2017  والشؤون  األوقاف 

باأللوان؛ 24 سم : غالف مزيّن  والنشر).- 1 مج. (80 ص.) 
إق 2017MO3076.- ردمك 978-9954-726-04-4

محو األمية

374.01240964 2017-933
المغرب. وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية. مديرية
التعليم العتيق ومحو األمية بالمساجد. قسم محو األمية

بالمساجد
برنامج محو األمية بالمساجد بواسطة التلفاز واإلنترنيت
: للوظائف  مرجعي  دليل   : التربوي  التقويم   : مطبوع]  [نص 
األمية العتيق ومحو  التعليم  / مديرية  والثاني  األول  المستويان 
بالمساجد، قسم محو األمية بالمساجد.- الرباط : وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية، 2017 (دار أبي رقراق للطباعة والنشر).- 1

مج. (61 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO3077.- ردمك 9789954726051

محو األمية

375 2017-934
أمهاوش، محمد (1961-..)

المنهاج التربوي [نص مطبوع] : أطر نظرية ومقتضيات تدبيرية
/ محمد امهاوش.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (فاس : آنفو) .- 1 مج.

(137 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO1818.- ردمك 9789954285558

المنهاج التربوي

378.050964 2017-935
الحسيني، محمد زين العابدين

جامعة القرويين تمنح أول إجازة في الطب [نص مطبوع]
/ محمد زين العابدين الحسيني.- الدار البيضاء : الدار العالمية
: غالف مزين؛ 24 سم.- للكتاب، 2017.- 1 مج. (268 ص.) 

المناهل) (سلسلة 
إق 2017MO2976.- ردمك 978-9954-99-085-8

الطب - - جامعة القرويين - - فاس - - المغرب

378.07 2017-936
عمراني حنشي، محمد

على نودي  أن  يوم   : مطبوع]  [نص  القرويين؟  كانت  أين 
الرهبان البندكتان إلصالحها / د/محمد عمراني حنشي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017 (الرباط : مطبعة طوب بريس) .- 1 مج. (241

ص.) : غالف مزين بالصور؛ 24 سم
إق 2017MO2497.- ردمك 978-9954-690-67-3

الجامعات اإلسالمية

378.17 2017-937

عز ومراجعة  تقديم   / مطبوع]  [نص  الجامعية  البيداغوجيا 
إدريس تنسيق  لند؛  الجبار  عبد  إعداد  أزمي؛  إدريسي  العرب 
بالجديدة اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية   : [د.م.]  طهطاوي.- 
الصوفي، 2017 والفكر  الشعبية  الثقافة  في  البحث  مجموعة 

مزين؛ 20 سم : غالف  (193 ص.)  مج.   1 باج).-  (كوبي 
إق 2017MO43843.- ردمك 9789981008779

التعليم الجامعي - - البيداغوجية

378.19 2017-938
لشقر، عبد القادر

الشباب لدى  الوسطية  مبدأ  ترسيخ  الجامعة في  دور 
التربوية العالقات  في  دراسة   : مطبوع]  [نص  الجامعي 
والبيداغوجية بين األستاذ والطالب / عبد القادر لشقر.- فاس :
أكس برانت، 2017.- 1 مج. (162 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2016MO5052.- ردمك 978-9954-39-152-5

الجامعات - - عالقات تربوية

378.19810964 2017-939
قياديون  / مطبوع]  [نص  المغرب  لطلبة  الوطني  االتحاد 
سابقون.- ط. 2.- الدار البيضاء : مركز محمد بنسعيد آيت إيدر

لألبحاث والدراسات، 2017.- 1 مج. (422 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO3502.- ردمك 978-9954-917664

الحركة الطالبية - - المغرب

378.64 2017-940
تقرير المعرفة الجامعية بالمغرب [نص مطبوع] : 2014-
Rapport  de  la  =  2017 األول  ر  اإلصدا  :  2016
connaissance universitaitre au Maroc 2016 - 2014؛
[إعداد منتدى الباحثين الشباب، منظمة التجديد الطالبي].- الرباط
: منظمة التجديد الطالبي منتدى الباحثين الشباب، 2017.- 1 مج.

(348-4 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO3249.- ردمك 978-9954-9566-4-9

التعليم العالي - - البحث العلمي - - المعرفة - - المغرب

379 2017-941
حمداوي، جميل (1963-....)

/ مطبوع]  [نص  المدرسي  والنجاح  البيداغوجي  التدبير 
جميل حمداوي.- [د.م.] : مكتبة سلمى الثقافية، 2017 (تطوان :

الخليج العربي) .- 1 مج. (371 ص.)؛ 21 سم.- (كتب؛ 102)
إق 2017MO0510.- ردمك 9789954634813

التعليم - - إصالح - - سياسة

379 2017-942
سبيك، حميد

نظام الدراسة واإلمتحانات اإلشهادية [نص مطبوع] : نيل
شهادة ـ  اإلعدادي  التعليم  شهادة  ـ  اإلبتدائية  الدروس  شهادة 
الباكلوريا ـ تكييف اإلمتحانات اإلشهادية ـ إجراءات وتدابير : تهم
مديرات ومديرو اإلبتدائي ـ الثانوي اإلعدادي ـ الثانوي التأهيلي ـ
التهيييء لإلدارة التربوية / حميد سبيك.- المحمدية : [حميد سبيك]،

2017.- 1 مج. (132 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO1451.- ردمك 9789954399538

التعليم اإلبتدائي - - نظام الدراسة - - المغرب

379.1 2017-943
La = الرهانات واإلكراهات  : األمن التعليمي [نص مطبوع] 
Sécurité de l'éducation / تنسيق محمد غزالي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017.- 1 مج. (168، 36 ص.) : غالف مزيّن باأللوان

إق 2017MO2088.- ردمك 978-9954-690-62-8
التعليم

التجارة، االتصاالت، النقل 380
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381.142 2017-944
كتب، عيسى

األصل التجاري اإللكتروني بالمغرب [نص مطبوع] / عيسى
كتب.- سطات : مكتبة الرشاد، 2017.- 1 مج. (288 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO3924.- ردمك 9789954632352

التجارة اإللكترونية - - المغرب

381.64 2017-945
روكي، منير

تجار فاس بين المخزن والعلماء [نص مطبوع] / منير روكي.-
الدار البيضاء : أفريقيا الشرق، 2017.- 1 مج. (207 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 23 سم
إق 2017MO0061.- ردمك 9789954670873

التجارة - - فاس - - المغرب

382.92 2017-946
العماري، جمال مفتاح

: منظمة التجارة العالمية والدول النامية [نص مطبوع] 
)دراسة استشرافية لحالة انضمام ليبيا للمنظمة (2004-1995 /
جمال مفتاح العماري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : يوليب

سيرفيس) .- 1 مج. (171 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO1356.- ردمك 978-9954-39-900-2

التجارة الخارجية - - الدول النامية

384.5443 2017-947
الحسن، عبد الدائم عمر

تقديم و  اإللقاء  فن  تقنيات  حول  المرجعي  الدليل 
الحسن.- الدائم عمر  عبد   / [نص مطبوع]  اإلذاعية  البرامج 
الرباط : المنظمة اإلسالمية للتربية و العلوم و القافة، 2017.- 1

مج. (85 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO3456.- ردمك 978-9981-26-639-1

البرامج اإلذاعية - - اإللقاء - - التقديم

388.096412 2017-948
بخشوني، إدريسية

[نص ناحيتها  و  البيضاء  الدار  بمدينة  والتنقل  النقل 
مطبوع] : 1907-1956م / إدريسية بخشوني.- الرباط : مندوبية
السامية لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير، 2017 (الرباط
: دار أبي رقراق للطباعة و النشر) .- 1 مج. (640 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
إق 2017MO2993.- ردمك 978-9954-675-17-5

العادات والتقاليد وآداب السلوك
والفولكلور

390

394.26 2017-949
الصمدي، أحمد

تثمين الرأسمال الثقافي المشترك بين البعد اإلشعاعي
والبعد التكويني [نص مطبوع] : نموذج مهرجان أوروبا الشرق
الجمعية  : [د.م.]  الصمدي.-  أحمد   / بطنجة  الوثائقي  للفيلم 
المغربية للدراسات اإلعالمية واألفالم الوثائقية، 2017.- 1 مج.

(129 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2017MO3591.- ردمك 9789954593387

الرأسمال الثقافي - - المغرب

398.0964 2017-950
الملحوني، عبد الرحمان (1938-....)

مشموم الحمراء [نص مطبوع] : سلسلة أبحاث ودراسات في
: رصد السياسي  المغربي  المثل  أضواء على  المغربي  التراث 
لبعض األحداث والوقائع بالمغرب مقاربة للثقافة الشعبية. الجزء
الثاني / عبد الرحمن الملحوني.- الرباط : دار أبي رقراق، 2017.-

1 مج. (153 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2017MO3364.- ردمك 9789954260197

الثقافة الشعبية - - المغرب

398.0964 2017-951
ملتقى فنون الفرجة (1؛ 2017؛ الجرف)

الثقافية االنماط  الفرجة،  فنون  تافياللت،  درعة 
والمجتمع [نص مطبوع] : تراث ثقافي ومظهر حضاري : الملتقى
االول لفنون الفرجة، مارس 2017 / نظمته جمعية فضاء النخيل
للتنمية وتدوين التراث المحلي.- الجرف : منشورات جمعية فضاء
النخيل للتنمية وتدوين التراث المحلي، 2017.- 1 مج. (245-29

ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO1352.- ردمك 978-9954-39-896-8

الفلكلور - - المغرب

398.2 2017-952
بنفرحي، السعيد (1960-....)

السعيد  / مطبوع]  [نص  الحسانية  األمثال  في  الحيوان 
بنفرحي.- فاس : مقاربات للنشر والصناعات الثقافية، 2017.- 1
مج. (119 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة النقد)

إق 2017MO0520.- ردمك 9789954678398
األمثال الشعبية

398.2 2017-953
/ حكايات من الموروث الشعبي اإلسباني [نص مطبوع] 
تسجيل وتدوين األستاذ خوسي مانويل بيدروسا؛ ترجمة بتصرف
الدكتور إدريس فاخور.- فاس : منشورات ما بعد الحداثة، 2017.-

1 مج. (168 ص.) : غالف مزين
إق 2017MO1122.- ردمك 978-9954-39-785-5

الموروث الشعبي - - اسبابيا

398.20964 2017-954
المريني، نجاة

نظرات في منهج تحقيق النصوص التراثية [نص مطبوع] /
نجاة المريني.- الرباط : منشورات دار أبي رقراق، 2017.- 1 مج.

(161 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO1789.- ردمك 9789954285497

التراث - - الثقافة المغربية

398.20964 2017-955
غالم، محمد

الثقافة المؤسساتية وتأثير  التنشئة اإلجتماعية  أزمة 
الشعبية للمراهقين [نص مطبوع] / محمد غالم؛ تقديم عبد
الحنين بلحاج.- الرباط : جامعة محمد الخامس، 2017 (الرباط :
الرباط نت) .- 1 مج. (142 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2017MO1767.- ردمك 9789954567920
الثقافة الشعبية - - المغرب

398.9 2017-956
: مختارات من أمثال و العبارات السائرة [نص مطبوع] 
عربي-روسي-مغربي / اهميزة ثورية.- الرباط : منشورات الرباط

نت، 2017.- 1 مج. (214 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2017MO2849.- ردمك 978-9954-567-98-2

أمثال

اللغات 400
اللغات 400
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400.1 2017-957
مفتاح، محمد

المعنى والداللة [نص مطبوع] / محمد مفتاح.- الدار البيضاء؛
بيروت : المركز الثقافي العربي، 2017.- 1 مج. (280 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO4380.- ردمك 9789954705162

اللغة - - النشأة - - التطور

400.964092 2017-958
مختبر تحليل الخطاب وأنساق المعارف. دفاتر مؤتمر

(1؛ 2017؛ مراكش)
بعد 100 عام [نص النبع والشجرة فردنن ده صوسير 
مطبوع] : تكريما لألستاذ محمد بن الرافه البكري : دفاتر المؤتمر
العلمي الدولي األول، مراكش، 2017 / تنسيق د.ع. الجليل بن
كلية  : مراكش  اإلدريسي.-  يوسف  موالي  د.  و  األزدي؛  محمد 
اآلداب و العلوم اإلنسانية، مختبر تحليل الخطاب وأنساق المعارف،
.- 1 مج. (270 الوطنية)  المطبعة والوراقة   : 2017 (مراكش 

الدولي؛ 1) العلمي  المؤتمر  ص.)؛ 24 سم.- (دفاتر 
إق 2017MO1643.- ردمك 978-9954-9672-1-8

اللسانيات

401.4 2017-959
أحوجيل، سفيان (1984-....)

التأصيل المعجمي للكلمات العربية واآلرامية والعبرية
[نص مطبوع] : من التطور الداللي إلى القرابة اللفظية / سفيان
أحوجيل.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : دار القلم) .- 1 مج.

(248 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO0589.- ردمك 9789954686119

القرابة اللفضية

401.4 2017-960
الحلوي، عبد الرحيم

التداوليات وفلسفة اللغة [نص مطبوع] / إعداد عبد الرحيم
الحلوي، محمد عبد السالم األشهب.- أكادير : منشورات القصبة،

2017.- 1 مج. (252 ص.)؛ 24 سم
هوامش .- إق 2016MO3314.- ردمك 978-9954-9634-0-1

اللغة - - فلسفة

401.41 2017-961
مكاسب السيميائيات ومشاريعها [نص مطبوع] : حوار مع
جاك فونتاني / أجراه وترجمه د. محمد الداهي.- الرباط : كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، 2017.- 1 مج. (30-30 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم.- (سلسلة كراسات الكلية؛ 9)
إق 2017MO2854.- ردمك 978-9981-59-341-1

السيميائيات

408.02 2017-962
حمداوي، جميل (1963-....)

سيميوطيقا الترجمة [نص مطبوع] / جميل حمداوي.- تطوان :
مكتبة سلمى الثقافية، 2017 (مطبعة الخليج العربي).- 1 مج.
(71 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (كتب مكتبة سلمى

الثقافية؛ 105)
إق 2017MO0592.- ردمك 978-9954-634-84-4

الترجمة - - نظريات

اللغة العربية 410

410 2017-963
احساين، حسن

التقني في المصطلح  اللفظي في وضع  التوليد  دور 
اللغة العربية [نص مطبوع] / حسن احساين.- [د.م.] : [د.ن.]،
2017 (وجدة : مكتبة الطالب) .- 1 مج. (269 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO5181.- ردمك 9789954976500

التوليد اللفظي - - اللغة العربية

410 2017-964
الراضي، رشيد

/ رشيد [نص مطبوع]  التداولية  العربية والمنهجية  اللغة 
الراضي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : طوب بريس) .- 1

مج. (169 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم
إق 2017MO1698.- ردمك 9789954690567

اللغة العربية

410 2017-965
الزباخ، مصطفى

اإلعالمية واإلدارية الخطابات  اللغوية في  التصويبات 
واإلشهارية بالمغرب [نص مطبوع] / مصطفى الزباخ.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2017 (الرباط : الرباط نت) .- 1 مج. (136 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO1733.- ردمك 9789954567913

اللغة العربية - - اإلعالم - - التصحيح اللغوي

410 2017-966
العبدالوي العلوي، أحمد

العلوي أحمد   / مطبوع]  [نص  والمجتمع  العربية  اللغة   
العبدالوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (فاس : آنفوـ برانت) .- 1 مج.

(95 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO2819.- ردمك 9789954289228

اللغة العربية

410 2017-967
العلوي، محمد

مفاهيم في اللغة واألدب [نص مطبوع] : دراسات / تنسيق
الثقافية، والصناعات  للنشر  مقاربات   : فاس  العلوي.-  محمد 
باأللوان؛ 24 سم.- : غالف مزيّن  2017.- 1 مج. (423 ص.) 

نقد) (سلسلة 
إق 2016MO4648.- ردمك 9789954678152

اللغة - - األدب العربي

410 2017-968
المطاد، عبد العزيز

المقاربات المصطلحية واللغة العربية [نص مطبوع] : من 
التقليدية إلى المناهج الحديثة / د. عبد العزيز المطاد.- الرباط :

منشورات الرباط نت، 2017.- 1 مج. (255 ص.)؛ 24 سم
ببليوغرافيا ص. 244-255 .- إق 2017MO0025.- ردمك -978-9954

567-83-8
اللغة العربية

410 2017-969
الموقت، حمادي

: في ضوء اللغة العربية وإشكال التواصل [نص مطبوع] 
اللسانيات الحاسوبية / حمادي الموقت.- ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]،

2017 (الرباط : طوب بريس) .- 1 مج. (120 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO3491.- ردمك 9789954690857

اللغة العربية

410 2017-970
مجدوبي، صالح

: مطبوع]  [نص  المفسرون  استعمله  وكيف  التضمين 
الزمخشري أنموذجا / صالح مجدوبي؛ تقديم د. حمو أورامو.- فاس
: منشورات معهد أبي بكر الصديق للتعليم النهائي العتيق، 2017.-
1 مج . ( 158ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (سلسلة

بحوث العالمية؛ 1)
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إق 2017MO3137.- ردمك 9789954991510
التضمين - - اللغة العربية

410 2017-971
/ وإبداع  وشهادات  دراسات   : مطبوع]  [نص  العربية  أسرار 
اللغة اساتذة  جمعية   : وزان  الخراز.-  المعتمد  وتوثيق  تنسيق 
العربية، 2017.- 1 مج. (96 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2017MO2328.- ردمك 9789954287392
اللغة العربية

410 2017-972
:  Faits  de  langue  = مطبوع]  [نص  اللغوية  الظاهرة 
مقاربات متعددة التخصصات / المشاركون في هذا الكتاب الحسن
تنسيق [وآخرون]؛  حرفان  المنعم  عبد  أهرو،  السعيد  الهاللي، 
المتعددة الكلية   : تازة  الهاللي، شكير زروال.-  الحسن  وتقديم 
التخصصات، 2017 (فاس : مطبعة صولبرينت) .- 1 مج. (136-
121 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (مختبر اللغة واألدب والتواصل

وشعبة اآلداب واللغات والتواصل)
إق 2017MO2647.- ردمك 9789954288443

تعليم اللغات

410.1 2017-973
سفير، عبد النبي

إبستيمولوجية : قضايا  اللسانيات والمعرفية [نص مطبوع] 
ونماذج تطبيقية : دراسة / عبد النبي سفير؛ تقديم عبد المنعم
حرفان، محمد العنوي.- فاس : منشورات مقاربات، 2017.- 1

مج. (171 ص.) : غالف مصور؛ 24 سم
إق 2017MO4216.- ردمك 978-9954-678-85-8

اللسانيات

410.2 2017-974
عادل، عبد اللطيف

الحجاج في الخطاب [نص مطبوع] : مقاربات تطبيقية / عبد
والنشر للدراسات  آفاق  مؤسسة   : مراكش  عادل.-  اللطيف 
واالتصال، 2017.- 1 مج. (87 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22

سم
إق 2017MO0192.- ردمك 9789954618233

الحجاج - - الخطاب - - اللغة العربية

410.7 2017-975
النهيبي، ماجدولين

[نص الديداكتيكي  النقل  وجديد  العربية  اللغة  تدريس 
مطبوع] : صوت ـ صرف ـ معجم / ماجدولين النهيبي.- الرباط :
جامعة محمد الخامس، 2017 (الرباط : الرباط نت) .- 1 مج.

(143 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO1938.- ردمك 9789954285961

اللغة العربية - - دراسة وتعليم

410.71 2017-976
الواثق العلوي، عبد الرحيم

تقويم الكفايات اللغوية واستراتيجيات تعليم وتعلم اللغة
[نص مطبوع] / عبد الرحيم الواثق العلوي.- الرباط : منشورات
دار أبي رقراق، 2017.- 1 مج. (183 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2017MO1788.- ردمك 9789954285480

اللغة العربية - - دراسة وتعليم

412 2017-977
اإلسماعيلي، عبد اإلله

أسئلة النحت الكبرى [نص مطبوع] / عبد اإلله اإلسماعيلي.-
الرباط : منشورات إدكل، 2017.- 1 مج. (136 ص.) : غالف

العربي) اللسان  باأللوان؛ 21 سم.- (سلسلة  مزيّن 
إق 2017MO2464.- ردمك 978-9954-9697-2-4

النحت اللغوي - - اللسانيات

412 2017-978
اإلسماعيلي، عبد اإلله

بناء نحو   : [نص مطبوع]  العربية  الكلمة  اللسانيات وبنية 
نظرية في النحت / عبد اإلله اإلسماعيلي.- الرباط : منشورات
باأللوان؛ 21 : غالف مزيّن  إدكل، 2017.- 1 مج. (136 ص.) 

العربي) اللسان  سم.- (سلسلة 
إق 2017MO2504.- ردمك 978-9954-9697-3-1

اللسانيات - - اللغة العربية

412 2017-979
اإلسماعيلي، عبد اإلله

اإلله عبد   / نفسية  مقاربة   : المعجمي [نص مطبوع]  النحت 
اإلسماعيلي.- الرباط : منشورات إدكل، 2017.- 1 مج. (96 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (سلسلة اللسان العربي)
إق 2017MO2463.- ردمك 978-9954-9697-1-7

الدالالت اللغوية - - دراسة نفسية

412 2017-980
الراضي، رشيد

مداخل التداوليات اللسانية [نص مطبوع] / رشيد الراضي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : طوب بريس) .- 1 مج. (169

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO1383.- ردمك 978-9954-690-53-6

اللسانيات - - التداولية - - اللغة العربية

412 2017-981
السالمي، فاطمة

Issues in = [نص مطبوع] قضايا في اللسانيات والخطاب
/ وتطبيقية  نظرية  مقاربات   :  linguistics  and  discourse
تنسيق وإعداد فاطمة السالمي.- مراكش : كلية اللغة العربية ،
بنية البحث في اللسانيات وتحليل الخطاب مؤسسة آفاق، 2017.-

1 مج. (244-50 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (معارف لسانية)
إق 2017MO5488.- ردمك 9789954467831

اللسانيات - - اللغة العربية

412 2017-982
بن الشتيوي، زينب

اللسانيات التطبيقية وتدريسية اللغة العربية في وضع
االزدواجية اللغوية [نص مطبوع] / زينب بن الشتيوي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017 (أكادير : مكتبة قرطبة) .- 1 مج. (70 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO2063.- ردمك 9789954286555

اللغة العربية - - اللسانيات

412 2017-983
بناني، رشيد

لسانيات النصوص [نص مطبوع] : مقاربات تطبيقية / رشيد
بناني.- الدار البيضاء : الدار العالمية للكتاب، 2017.- (سلسلة

المناهل)
إق 2017MO0632.- ردمك 978-9954-455-52-4

اللسانيات - - تحليل الخطاب

413.1 2017-984
زايد، محمد

معجم الكلمات المتشابهة خطا المختلفة شكال ومعنى
[نص مطبوع] / ذ. محمد زايد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط :
مطبعة المعارف الجديدة) .- 1 مج. (158 ص.) : غالف مزين؛ 21

سم
بيبليوغرافيا ص. 155 .- إق 2017MO3462.- ردمك 9789954969922

اللغة العربية - - معجم

414 2017-985
العمري، محمد
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المحاضرة والمناظرة في تأسيس البالغة العامة [نص
مطبوع] : مواجهة بين زمن الجرجاني وزمن القزويني / محمد
العمري.- الدار البيضاء : أفريقيا الشرق، 2017.- 1 مج. (407

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO0057.- ردمك 9789954670835

البالغة

414 2017-986
الورياكلي القرشي، عبد الحي

المصطلح البالغي وتطوره عند النحاة [نص مطبوع] : إلى
نهاية القرن الثامن الهجري / د. عبد الحي الورياكلي القرشي.-
فاس : مختبر األبحاث المصطلحية والدراسات النصية، 2017.- 1

مج. (504 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO4000.- ردمك 9789954996836

علم البالغة

414 2017-987
حمداوي، جميل (1963-....)

جميل  / مطبوع]  [نص  للصورة  بالغية  سميوـ  مقاربة 
حمداوي.- [د.م.] : مكتبة سلمى الثقافية، 2017.- 1 مج. (302
ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (مكتبة سلمى الثقافية؛

(95
إق 2017MO0083.- ردمك 9789954634745

البالغة

414 2017-988
عابدات، يوسف

المنزع العقلي في التراث النقدي والبالغي العربي [نص
مطبوع] : عبد القاهر الجرجاني نموذجا / يوسف عابدات.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (135 ص.)؛

21 سم
إق 2017MO3182.- ردمك 9789954991756

البالغة - - نقد

414 2017-989
نوريم، عالل

[نص المكنون  الجوهر  الفنون في شرح  الثالثة  جديد 
مطبوع] / عالل نوريم؛ قدم له فضيلة الشيخ عبد الله بن المدني.-
الدار البيضاء : مركز الثراث الثقافي المغربي، 2017.- 1 مج. (86

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO2365.- ردمك 978-9954-9702-5-6

علم البيان

414 2017-990
بلوغ الغاية على نظم النقاية في علم البالغة للعالمة
عبد الله بن الحاج حماه الله [نص مطبوع] / شرح الشيخ
محمد عبد الله بن أحمد بن أبات القلقمي الشنقيطي؛ اعتنى به
ووفق على نشره جمعة بن عبد الله الكعبي.- الدارالبيضاء : دار
المذهب، 2017.- 1 مج. (159 ص.)؛ 24 سم.- (ديوان الشناقطة؛

(4
إق 2016MO5192.- ردمك 978-9954-607-60-2

اللغة العربية - - علم البالغة

414.1 2017-991
تنافعت، عبد اإلله (1978-....)

األمر والنهي من األصوليين إلى التداوليين [نص مطبوع] :
المفاهيم والتطبيقات / عبد اإلله تنافعت.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017
(الرشيدية : مطبعة الودغيريون) .- 1 مج. (122 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO1594.- ردمك 978-9954-9683-9-0

البالغة - - التداولية - - اللغة العربية

415 2017-992
الحلوي، عبد الرحيم

تداوليات األفعال الكالمية [نص مطبوع] : من العالمة إلى
(آدم  2017 القصبة،   : أكادير  الحلوي.-  الرحيم  عبد   / الفعل 

سم  24 (120 ص.)؛  مج.   1 للنشر).- 
إق 2016MO3476.- ردمك 9789954963418

اللغة العربية

415 2017-993
بن الطّلبة، محمد بن بتّار

المستطاب من نحو متممة الحطاب [نص مطبوع] / نظم
وتعليق محمد بن بتار بن الطلبة.- ط. 2.- الدارالبيضاء؛ نواكشوط
؛القاهرة : مركز نجيبويه، 2017.- 1 مج. (31 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 19 سم.- (سلسلة المتون المحظرية؛ 9)
إق 2017MO1826.- ردمك 978-9954-607-72-5

قواعد اللغة العربية

415 2017-994
زروق، الحسين (1973-....)

/ مطبوع]  [نص  األقصى  بالمغرب  النحو  و  اللغة  مكتبة 
الحسين زروق.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : مطبعة األمنية)

.- 1 مج. (231 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO0587.- ردمك 978-9954-638-95-8

اللغة العربية - - النحو

415 2017-995
نوريم، عالل

األقوال الجلية في شرح األجرومية [نص مطبوع] / عالل
نوريم.- الدار البيضاء : مركز التراث الثقافي المغربي، 2017.- 1

مج. (238 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO4175.- ردمك 978-9954-9702-7-0

اللغة العربية - - قواعد - - النحو

415 2017-996
كتاب جماعي؛  : [نص مطبوع]  اللغة واألدب  دراسات في 
إعداد وتنسيق محمد الهاشمي، حسن عماري.- فاس : كلية آداب
والعلوم اإلنسانية بفاس ظهر المهراز مختبر األبحاث المصطلحية
والدراسات النصية، 2017.- 1 مج. (167 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم
إق 2016MO5466.- ردمك 976-9954-39-334-5

اللغة العربية - - النحو

415.1 2017-997
ابن هشام، عبد الله بن يوسف بن أحمد (1360-1309 /

(0761-0708
بذل الندى في نظم قطر الندى وبل الصدى [نص مطبوع]
/ لجمال الدين بن يوسف بن هشام األنصاري؛ نظم وتعليق األستاذ
محمد بن بتار بن الطلبة.- ط. 5.- الدار البيضاء : مركز نجيبويه،
(سلسلة 20 سم.-  مزين؛  غالف   : (88 ص.)  مج.   1  -.2017

(8 المحظرية؛  المتون 
إق 2017MO1827.- ردمك 978-9954-607-73-2

اللغة العربية - - النحو

415.1 2017-998
بن الشتيوي، زينب

إعراب الجزم والنصب في الفعل المضارع [نص مطبوع] :
[د.ن.]، 2017  : [د.م.]  الشتيوي.-  بن  زينب   / لسانية  دراسة 

(55 ص.)؛ 24 سم مج.   1  -. قرطبة)   : (أكادير 
إق 2017MO2064.- ردمك 9789954286567

اللغة العربية - - إعراب

415.1 2017-999
نوريم، عالل

تقريب المبتدي من نظم المجرادي [نص مطبوع] / تأليف
األستاذ عالل نوريم؛ قدم له فضيلة الشيخ عبد الله بن المدني.-
الثقافي المغربي، 2017 (مطبعة البيضاء : مركز التراث  الدار 

النجاح الجديدة).- 1 مج. (207 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
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إق 2017MO2362.- ردمك 978-9954-9702-2-5
اللغة العربية - - النحو

415.1 2017-1000
هماني، عبد النبي

آلية اإلعراب ومعادلة اللفظ والمعنى [نص مطبوع] / عبد
النبي هماني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (فاس : مطبعة وراقة بالل)

.- 1 مج. (174 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO0878.- ردمك 978-9954-39-676-6

اإلعراب - - اللغة العربية

415.33 2017-1001
 المعتمد، محمد

محمد تأليف   / مطبوع]  [نص  االفعال  تصريف  من  نماذج 
المعتمد.- الدار البيضاء : مكتية السالم الجديدة، 2017.- 1 مج.

(48 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2017MO5154.- ردمك 9789954699102

اللغة العربية - - تصريف األفعال

415.33 2017-1002
نوريم، عالل

القول الجديد في شرح الزواوي المفيد [نص مطبوع] /
عالل نوريم؛ تقديم الشيخ عبد الله بن المدني.- الدار البيضاء :
البيضاء : مطبعة الثقافي المغربي، 2017 (الدار  مركز الثراث 
النجاح الجديدة) .- 1 مج. (160 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم

إق 2017MO4174.- ردمك 978-9954-9702-6-3
اللغة العربية - - البالغة

415.33 2017-1003
نوريم، عالل

فتح أقفال المية األفعال [نص مطبوع] / عالل نوريم؛ عبد
الله بن المدني.- الدار البيضاء : مركز الثراث الثقافي المغربي،
2017 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (135

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO2360.- ردمك 978-9954-9702-0-1

اللغة العربية - - الفعل

417 2017-1004
الشارفي، أحمد

اللغة واللهجة [نص مطبوع] : مدخل للسوسيولسانيات العربية /
التربية، 2017.- 2 مج. كلية علوم   : الرباط  الشارفي.-  أحمد 

: غالف مزين؛ 24 سم (268، 619 ص.) 
إق 2017MO2719.- ردمك 978-9954-8589-7-4

اللهجات العربية

417 2017-1005
الفياللي، محمد الشاد

للهجة فاس : معجم  [نص مطبوع]  مجمل كالم أهل فاس 
القديمة / محمد الشاد الفياللي.- [د.م.] : [محمد الشاد الفياللي]،
2017 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (374

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO0679.- ردمك 9789954395981

اللغة العربية - - لهجات - - المغرب

417.203 2017-1006
مبرور، عبد الواحد

قاموس الدارجة المغربية [نص مطبوع] / عبد الله شكيري
،عبد الواحد مبرور؛ تنسيق خليل امغرفاوي.- زكورة : مركز تنمية

الدارجة، 2017.- 1 مج. (872 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO4287.- ردمك 9789954545010

الدارجة المغربية - - قاموس

417.614 2017-1007
منياني، حسن

أصول الدارجة المغربية [نص مطبوع] / حسن منياني.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (145 ص.)؛ 24 سم

إق 2017MO4444.- ردمك 9789954995556
أصل الكلمات

418 2017-1008
حول التأويل [نص مطبوع] : األسس و المناهج : بحوث علمية
محكمة : أشغال الندوة الدولية التي نظمها فريق البحث في اللغة
والمجتمع والثقافة بالجنوب الشرقي واألطلس المتوسطي يومي
15 و16 أبريل 2015 بالكلية المتعددة اإلختصاصات بالرشيدية =
Autour de l'interprétation : Fondements et méthodes
Actes du Colloque International : / تنسيق مطفى خيري،
المتعددة الكلية   : الرشيدية  جبري.-  إدريس  لورز،  إبراهيم 
اإلختصاصات، 2017 (مطبعة ميداغراف).- 1 مج. (90-201 ص.)

: غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO1135.- ردمك 9789954916834

التأويل

اللغة اإلنجليزية واللغة اإلنجليزية
القديمة

420

420 2017-1009
كمران، عبد الكريم

المحادثة باإلنجليزية مبسطة للجميع [نص مطبوع] : الجمل
والعبارات األكثر إستعماال في الحياة اليومية : تعلم كيف تتكلم
وتتواصل مع الناس باللغة اإلنجليزية بدون خوف أو خجل / عبد
الكريم كمران.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : مطابع الرباط

نت) .- 1 مج. (64 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO1574.- ردمك 97-000008-9954-9681-5-4

اللغة اإلنجليزية

اللغات الرومانسية اللغة الفرنسية 440

440 2017-1010
كمران، عبد الكريم

المحادثة بالفرنسية مبسطة للجميع [نص مطبوع] : الجمل
والعبارات األكثر استعماال في الحياة اليومية / عبد الكريم كمران.-

الرباط : مطابع الرباط نت، 2017.- 1 مج. (64 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO1575.- ردمك 978-9954-9681-61

اللغة الفرنسية - - محادثة

اللغات األفروآسيوية غير السامية، اللغة
األمازيغية

493

493.3 2017-1011
: [نص مطبوع]  اللغة األمازيغية  دليل مدرسة و مدرس 
محمد  / اإلسراف  و  الجودة  بين  األبتدائيرمضان  التعليم  سلك 
الخلفي...وآخرون$g نشر أكناو، عبد السالم  البغدادي، فاطمة 
مركز البحث الديداكتيكي و البرامج البيداغوجية.المعهد الملكي
للثقافة األمازيغية.- الرباط : منشورات المعهد الملكي للثقافة
األمازيغية، 2017 (المعارف الجديدة).- 1 مج. (357 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم.
إق 2017MO2637.- ردمك 97-000008-9954-28-250-2

اللغة األمازيغية
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493.33 2017-1012
جغايمي، جامع

وتساؤالت التنظير  أسئلة  بين  األمازيغية  ديداكتيك 
[د.ن.]،  : [د.م.]  جغايمي.-  جامع   / [نص مطبوع]  الممارسة 
2017 (اكادير : مطبعة شروق) .- 1 مج. (120 ص.)؛ 24 سم

إق 2017MO3659.- ردمك 978-9954-99-353-8
اللغة األمازيغية

العلوم الطبيعية و الرياضيات 500
العلوم الطبيعية و الرياضيات 500

501 2017-1013
عمراني حنشي، محمد

تطور مفهوم العلم عبر التاريخ [نص مطبوع] : علم األدوات
: المدخل إلى علم الجدل العقائدي بلغة العصر / محمد عمراني
حنشي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : طوب بريس) .- 1 مج.

(250 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO2496.- ردمك 978-9954-690-66-6 

العلم - - فلسفة - - تاريخ

الرياضيات 510

510.1 2017-1014
التومي، عبد الرحمان

مفاهيم,  : [نص مطبوع]  الرياضيات  ديدكتيك  الجامع في 
مقاربات بيداغوجية ووضعيات ديدكتيكية : دليل منهجي لألساتذة
2017 [د.ن.]،   : [د.م.]  التومي.-  الرحمان  عبد   / والمكونين 
(الرباط : مطبعة المعارف الجديدة) .- 1 مج. (320 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO1727.- ردمك 978-9954-28-529-9

الرياضيات - - ديدكتيك

510.71 2017-1015
الطالبي، محمد

[نص التأهيلي  بالثانوي  للرياضيات  تدريس فعال  نحو 
مطبوع] / محمد الطالبي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (وجدة : مطبعة

الجسور) .- 1 مج. (220 ص.)؛ 22 سم
إق 2017MO1542.- ردمك 978-9954-39-995-8

الرياضيات - - ديداكتيك

512 2017-1016
العتيبة، مانع سعيد (1946-....)

[نص اإلنسانية  الحضارة  فضائل  من  العربية  األرقام 
سعيد مانع  الدكتور   / العربية  الرقمية  في  مباحث   : مطبوع] 
العتيبة.- [د.م.] : [مانع سعيد العتيبة]، 2017 (فاس : مطبعة آنفو-

برانت) .- 1 مج. (160 ص.)؛ 24 سم
ببليوغرافيا ص. 153-157 .- إق 2017MO2191.- ردمك -978-9954

28-1
األرقام العربية

519.5 2017-1017
تالحوت، سالم

في منهجي  دليل   : مطبوع]  [نص  اإلحصائية  المبيانات 
التطبيقات / سالم تالحوت.- [د.م.] : إديسيون بلوس، 2017.- 1

مج. (127 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2016MO5389.- ردمك 978-9954-682-14-2

علم اإلحصاء - - الجغرافيا

الفلك و العلوم ذات العالقة 520

529.7 2017-1018
البوجرفاوي، محمد بلمكي

/ المقنع [نص مطبوع]  البدر الطالع في إيضاح مقاصد 
للبحث أكلو  مركز   : أكلو  البوجرفاوي.-  بلمكي  محمد  تأليف 
والتوثيق، 2017 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (269 ص.) :
للبحث أكلو  (منشورات مركز  باأللوان؛ 24 سم.-  مزيّن  غالف 

والتوثيق؛ 10)
إق 2017MO1642.- ردمك 978-9954-9685-05

علم الميقات

الفيزياء 530

539.1 2017-1019
الجياللي، الملكي المالكي بن الجياللي

الدعوة الالأحفورية [نص مطبوع] : مدخل إلى الفلسفة الال
أحفورية / الملكي المالكي بن الجياللي.- سال : [د.ن.]، 2017

(مطبعة اإلمتداد)
إق 2017MO3411.- ردمك 978-9954-99-267-8

نقذ النظام العالمي

539.1 2017-1020
بن الجياللي، الملكي المالكي

آفاق العلم الال أحفوري [نص مطبوع]. الجزء األول، المدخل
إلى إعادة تأسيس الفيزياء / الملكي المالكي بن الجياللي.- [د.م.]

: [د.ن.]، 2017 (سال : مطبعة اإلمتداد) .- 1 مج. (351 ص.)
إق 2017MO3410.- ردمك 978-9954-99-266-1

الفيزياء - - العلوم الفيزيائية

علوم األرض 550

551 2017-1021
الناوي، أحمد

والوحدات الجيولوجية  لبنية  ا المغربي  لتراب  ا
Le = التضاريسية الكبرى [نص مطبوع] : قراءة كرطغرافية
territoire marocain / أحمد الناوي.- [د.م.] : مركز المعمورة
للدراسات واألبحاث والتكوين في التراب والتنمية، 2017.- 1 مج.
المجال حول  ببليوغرافية  (دراسات  سم.-   24 ص.)؛   176)

(1 2550-5181؛  المغربي، 
إق 2017MO2343.- ردمك 9789954287422

البنية الجيولوجية - - الوحدات التضاريسية

551.397 2017-1022
إبهي، عبد الرحمان

النيازك [نص مطبوع] : آللئ الصحراء المغربية / عبد الرحمان
[د.ن.]،  : [د.م.]  بوتكالي.-  لحسن  خيري،  فؤاد  ترجمة  إبهي؛ 
21 سم باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (239 ص.)  مج.   1  -.2017

إق 2017MO3757.- ردمك 9789954735015
النيازك

علوم الحياة 570

576.860964 2017-1023
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توفيق، عبد الحميد
دليل التنوع البيولوجي بالمنتزه الوطني للحسيمة [نص
مطبوع] / عبد الحميد توفيق، عبد العزيز طليح.- الحسيمة : شبكة
للحسيمة، 2017 الوطني  بالمنتزه  العاملة  التنموية  الجمعيات 
(الرباط : مطبعة المعارف الجديدة) .- 1 مج. (96 ص.)؛ 21 سم

إق 2017MO4921.- ردمك 978-9954-99-931-8
علم األحياء

علوم الحيوان 590

595.799 2017-1024
ازيكي، عبد الله

الذات،  : منحلة تادارت انزركي بإداوزيكي [نص مطبوع] 
الحقل الثقافي، التاريخ : مقاربة سوسيو تاريخية / عبد الله ازيكي؛
تقديم الدكتور محمد حنداين.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (مطبعة

الورود).- 1 مج. (150 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO3190.- ردمك 97-000008-9954-99-181-7

تربية النحل

599.9 2017-1025
لوبروطون، دافيد

دافيد  / واالنبعاث  التحطيم  بين   : [نص مطبوع]  األلم  تجربة 
توبقال دار   : البيضاء  الدار  الزاهي.-  فريد  ترجمة  لوبروطون؛ 
للنشر، 2017.- 1 مج. (223 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2017MO4737.- ردمك 9789954659472
األلم - - دراسة أنثربولوجيا

التكنولوجيا (العلوم التطبيقية) 600
العلوم الطبية الطب 610

610 2017-1026
العمري، عبد الكريم

الطب الشعبي [نص مطبوع] : والحاجة إلى جعله رافدا مهما
في قطاع الطب والصحة / عبد الكريم العمري.- [د.م.] : [د.ن.]،
(81 ص.)؛ 21 سم.-  . .- 1 مج  دارالسالم)   : (الرباط   2017

الجميع) متناول  الطب في  (سلسلة 
إق 2017MO2826.- ردمك 9789954222911

الطب الشعبي

610.092 2017-1027
شهادات وأعمال البروفيسور عبد اللطيف بربيش [نص
Témoignage  et  travaux  du  professeur  = مطبوع] 
الرباط : المغربية.-  المملكة  أكاديمية   /  Abdellatif  Berbich
أكاديمية المملكة المغربية، 2017.- 1 مج. (212-59 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
إق 2017MO3141.- ردمك 978-9981-46-091-1

عبد اللطيف بربيش - - شهادات

610.9610902 2017-1028
بنصر العلوي، عبد الله (1949-....)

إضاءات علمية في الحضارة اإلسالمية بالمغرب العربي
[نص مطبوع] / عبد الله بنصر العلوي.- فاس : المركز األكاديمي
للثقافة والدراسات المغاربية والشرق أوسطية والخليجية، 2017.-

1مج. (158 ص.)
إق 2017MO4991.- ردمك 978-9954-99-950-9

الطب

616.462 2017-1029

بلكانا، محمد
داء السكري ورمضان [نص مطبوع] / محمد بلكانا.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017.- 1 مج. (203 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2017MO2188.- ردمك 9789954287071

داء السكري

616.994 2017-1030
منصوري، محمد

السرطان [نص مطبوع] : حكاية خلية خبيثة / محمد منصوري.-
طنجة : سليكي أخوين، 2017.- 1 مج. (91 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO3589.- ردمك 9789954722145

السرطان - - الطب

الزراعة 630

630 2017-1031
شهير، وسام

التقويم الفالحي للمجتمع البدوي [نص مطبوع] / وسام
: مكتبة : [د.ن.]، 2017 (وجدة  شهير، يوسف ماحي.- [د.م.] 
الطالب) .- 1 مج. (104 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2017MO4815.- ردمك 9789954998830
الفالحة - - المجتمع البدوي

634.639 2017-1032
المعهد الوطني للبحث الزراعي (الرباط)

ورقة تقنية حول مرض سل الزيتون الناتج عن بكتيريا
الوطني المعهد   / [نص مطبوع]  بسودوموناس سفاستانو 
الزراعي، للبحث  الوطني  المعهد   : [الرباط]  الزراعي.-  للبحث 

2017.- 1 مج. (30 ص.)
إق 2017MO1536.- ردمك 978-9954-39-991-0 

سل الزيتون

636.086 2017-1033
رحموني، فريد

الرحل وتحوالت المجال الرعوي بالمغرب [نص مطبوع] /
فريد رحموني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (200 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO4503.- ردمك 978-9954-99-717-8

636.089092 2017-1034
ابن أخي حزام، محمد بن يعقوب بن إسحاق (ت. حو.

250 هـ.)
الخيل والبيطرة [نص مطبوع] / أبو عبد الله محمد بن يعقوب
بن إسحاق ابن أخي حزام ناصر الدين الختلي / تحقيق وتعليق عبد
العالي لمدبر؛ مراجعة وتقديم أحمد شوقي بنبين.- [د.م.] : جمعية
معرض الفرس، 2017 (الرباط : دار أبي رقراق للطباعة والنشر)

.- 1 مج. (463 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO3821.- ردمك 978-9954-737-01-9

علم الخيل - - البيطرة

636.1 2017-1035
معرض الفرس للجديدة (10؛ 2017؛ الجديدة)

معرض الفرس للجديدة من 17 إلى 22 أكتوبر 2017
الدورة العاشرة [نص مطبوع] : ملخص أعمال اليوم الدراسي
في موضوع تربية واستعماالت الفرس بين الماضي والحاضر /
نظمته جمعية معرض الفرس.- الجديدة : جمعية معرض الفرس،

2017.- 1 مج. (23 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO3530.- ردمك 978-9954-9713-8-3

الفروسية - - الثقافة المغربية - - معرض

الببليوغرافيا الوطنية المغربية 2017

76



123

اإلدارة و الخدمات المساعدة 650

658.001 2017-1036
غورني، برنار

مدخل إلى علم اإلدارة [نص مطبوع] / برنار غورني؛ تعريب
إبراهيم زياني, نور الدين الراوي.- الرباط : منشورات مجلة العلوم
القانونية، 2017 (مطبعة األمنية).- 1 مج. (375 ص.) : غالف

البحث األكاديمي؛ 19) باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة  مزيّن 
إق 2017MO0962.- ردمك 978-9954-39-711-4

علم اإلدارة

658.042 2017-1037
بنعياش، رشيد

رشيد  / مطبوع]  [نص  نجاحها  أساس  المقاولة  ثقافة 
بنعياش.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : ميد كوبي) .- 1 مج.

(122 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO2087.- ردمك 9789954286661

المقاولة - - قانون

658.314 2017-1038
بنساسي، محمد (1960-....)

نعم أستطيع [نص مطبوع] : رحلة من أرض الخمول والعجز إلى
آفاق الحركة واالنجاز / محمد بنساسي.- الدار البيضاء : دار الرشاد

الحديثة، 2017.- 1 مج. (100 ص.)؛ 20 سم
إق 2017MO2600.- ردمك 978-9981-30-416-1

تطوير ذاتي

658.45 2017-1039
العنوز، محمد

محمد  / مطبوع]  [نص  اشتغاله  وآليات  اإلداري  التواصل 
العنوز.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرشيدية : مطبعة الودغيريون)

.- 1 مج. (116 ص.)؛ 22 سم
إق 2017MO1708.- ردمك 978-9954-28-522-0

التواصل اإلداري

659.1 2017-1040
جياللي، أحمد

استراتيجية  : مطبوع]  [نص  بالمغرب  اإلشهاري  الخطاب 
: [د.م.]  جياللي.-  أحمد   / نموذجا  التلفزي  اإلشهار   : التواصل 
منشورات القلم المغربي، 2017 (الدار البيضاء : دار القرويين) .-

1 مج. (243 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO2382.- ردمك 9789954970300

اإلشهار - - المغرب

659.1042 2017-1041
بن رحال، منير

[نص المغربي  اإلشهاري  الخطاب  في  الطفل  صورة 
: الرباط  / بن رحال منير.-  تأويلية  : دراسة سيميائية  مطبوع] 
الزمن، 2017 (الرباط : الرباط نت) .- 1 مج. (183 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (شرفات؛ 93)
إق 2017MO0417.- ردمك 9789954516867

اإلشهار - - صورة الطفل

الهندسة الكيميائية 660

664.362 2017-1042
واحدي، علي

صناعة الزيت بالمغرب القديم [نص مطبوع] / علي واحدي.-
فاس : جامعة سيدي محمد بن عبد الله، 2017.- 1 مج. (441
مختبر (منشورات  سم.-   24 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : ص.) 

(2 المغاربي؛  للتراث  والتوثيق  التحليلية  البيبليوغرافيا 

إق 2018MO0069.- ردمك 978-9954-9871-1-7
صناعة الزيت - - المغرب

الصناعات الستخدامات محددة 680

686.2 2017-1043
العروصي، أحمد

أحمد  / دراسة   : واالمتداد  التاريخ   : مطبوع]  [نص  الطباعة 
العروصي.- فاس : منشورات مقاربات، 2017.- 1 مج. (106

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (سلسلة مقاربات)
إق 2017MO4495.- ردمك 978-9954-678-88-6

تاريخ الطباعة

الفنون 700
الفنون 700

707.4 2017-1044
الحيسن، ابراهيم

ابراهيم  /  Traces nomades = [نص مطبوع] آثار مترحلة
أكادير : جمعية أصدقاء متحف الطنطان، 2017 الحيسن.- 

إق 2017MO2660.- ردمك 978-9954-28-851-1
لوحات فنية

709.2 2017-1045
بوزيان، ياسمينة

نساء فنانات الحداثة بالمغرب [نص مطبوع] : 1960-2016
Femmes  artistes  marocaines  de  la  modernité  =
2016-1960 / ياسمينة بوزيان.- الرباط : متحف محمد السادس
للفن الحديث والمعاصر، 2017.- 1 مج. (134 ص.) : غالف مزين

إق 2017MO0165.- ردمك 9789954952337
المرأة المغربية

فن المدن و المناظر الطبيعية 710

712 2017-1046
جالب، حسن (1948-....)

معجم عراصي مدينة مراكش [نص مطبوع] / حسن جالب.-
ط. 2 مزيدة ومنقحة.- مراكش : مؤسسة آفاق للدراسات والنشر
واالتصال، 2017 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج.

(112 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (مراكشيات)
ببليوغرافيا ص. 91-95 .- إق 2017MO2872.- ردمك -978-9954-467

71-8
المآثر التاريخية - - المغرب

العمارة (الهندسة المعمارية) 720

720 2017-1047
المغرب. وزارة الثقافة

/ Les casbah du Maroc = [نص مطبوع] قصبات المغرب
(مطبعة  2017 إق  الثقافة،  وزارة   : الرباط  الثقافة.-  وزارة 

سم  21 مزين؛  غالف   : ص.)   185) مج.   1 الكرامة).- 
إق 2017MO1080.- ردمك 978-9954-39-769-5
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التراث المعماري - - المغرب

720.964 2017-1048
العلوم في  والدراسات  لألبحاث  خلدون  ابن  جمعية 

والبيئة التاريخية  المآثر  وحماية  اإلنسانية 
[نص دبدو  لمدينة  التاريخية  المعمارية  المواقع  دليل 
مطبوع] : الحماية. الجزء األول من النسخة بالعربية / جمعية ابن
واإلجتماعية اإلنسانية  العلوم  في  والدراسات  لألبحاث  خلدون 
الدين نور  د.  تنسيق وإشراف  والبيئة؛  التاريخية  المآثر  وحماية 
أدخيسي.- الرباط : منشورات الرباط نت، 2017.- 1 مج. ( 32

ص.) : غالف مزين؛ 30 سم
إق 2017MO2851.- ردمك 978-9954-721-00-1

دليل

720.964 2017-1049
شهير، وسام

التراث المعماري بالمغرب [نص مطبوع] : المحافظة والتثمين
/ وسام شهير، يوسف ماحي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (وجدة :
مكتبة الطالب) .- 1 مج. (130 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2017MO4814.- ردمك 9789954973417

التراث المعماري - - المآثر التاريخية

723.30954 2017-1050
رجب، أحمد

المعالم واآلثار التاريخية الثقافية اإلسالمية في الهند
[نص مطبوع] / أحمد رجب.- الرباط : المنظمة اإلسالمية للتربية
والعلوم والثقافة -إيسيسكو-، 2017.- 1 مج. (249 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
إق 2017MO3872.- ردمك 9789981266407

المعالم - - اآلثار - - الهند

725.180964 2017-1051
القصبات [نص مطبوع] : تاريخها وأدوارها، تطوراتها المعمارية،
واقع الحال وسبل الحماية : أشغال الندوة العلمية الدولية التي
نظمتها جمعية ابن خلدون لألبحاث والدراسات في العلوم اإلنسانية
للتنمية القصبة  وجمعية  بدبدو  والبيئة  التاريخية  المآثر  وحماية 
والتعاون اإلجتماعي بدبدو بتاريخ 23 أبريل 2017 / جمعية ابن
واإلجتماعية اإلنسانية  العلوم  في  والدراسات  لألبحاث  خلدون 
وحماية المآثر التاريخية والبيئة.- [د.م.] : إصدارات جمعية ابن
خلدون، 2017 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (128 ص.)؛

24 سم
إق 2017MO2850.- ردمك 978-9954-567-99-9

القصبات

728.920964 2017-1052
المركزي [نص الكبير  الجماعية في األطلس  المخازن 
مطبوع] : تراث مادي ورأسمال رمزي : أعمال الندوة الدولية =
Les greniers collectifs dans le haut atlas central :
تنسيق  /  patrimoine matériel  et capital  symbolique
ومراجعة سعاد بلحسين، محمد العاملي؛ تقديم سعاد بلحسين.-
بني مالل : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2017.- 1 مج. (223-
70 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (سلسلة ندوات ومناظرات؛

(11
إق 2017MO1076.- ردمك 9789954397664

التراث المادي - - المغرب

النحت و الفنون التشكيلية 730

730 2017-1053
العفاسي، سعيد

سعيد  / تشكيلية  فنون   : مطبوع]  [نص  بالعين  التفكير 
العفاسي.- الرباط : دار الوطن، 2017.- 1 مج. (153 ص.)؛ 18

سم
إق 2017MO0844.- ردمك 978-9954-648-26-1

الفنون التشكيلية - - المغرب

الرسم و الفنون الزخرفية 740

745.5 2017-1054
البيالل، محمد

التراث المادي في الساقية والوادي [نص مطبوع] / محمد
البيالل.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (74 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO2734.- ردمك 9789954288825

التراث المادي - - المغرب

الرسم الزيتي و الرسومات الزيتية 750

759.964 2017-1055
المعرض الوطني النسائي (2؛ 2017؛ الرباط)

حروفيات نسائية [نص مطبوع] : المعرض الوطني النسائي :
الدورة الثانية 2017 برواق باب الكبير، األوداية الرباط / تنظيم
وزارة الثقافة؛ بتنسيق مع الجمعية المغربية لفنون الخط.- الرباط

: وزارة الثقافة، 2017.- 1 مج. (36 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO0812.- ردمك 978-9954-625-72-9

الخط الكالسيكى - - معرض

الموسيقى 780

780 2017-1056
عرابي، المصطفى (1966-....)

الموسيقية األندلسية والمشرقية معجم المصطلحات 
آفاق مؤسسة   : مراكش  عرابي.-  المصطفى   / مطبوع]  [نص 
للدراسات والنشر واإلتصال، 2017.- 1 مج. (150 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
إق 2017MO2205.- ردمك 978-9954-29-172-6

المصطلحات الموسيقية

780.9 2017-1057
رباع، أحمد

[نص العجم  وعند  العرب  عند  الموسيقى  علوم  تاريخ 
مطبوع] / أحمد رباع.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (مطبعة أباجيد).- 1

مج. (200 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO0463.- ردمك 978-9954-39-509-7

علم الموسيقى - - تاريخ

781.6264092 2017-1058
اشقارة، شرى

عبد الصادق اشقارة .. [نص مطبوع] : رقة الكلمة واللحن
واألداء / بشرى عبد الصادق اشقارة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017

(تطوان : الخليج العربي) .- 1 مج. (158 ص.)؛ 30 سم
إق 2016MO3678.- ردمك 978-9954-38-440-4

فن الملحون

781.630964 2017-1059
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الندوات أعمال   : مطبوع]  [نص  بالمغرب  الرمى  اعبيدات 
المنظمة في إطار فعاليات المهرجان الوطني لعبيدات الرمى :
بين الفني والمعرفي.- فاس : مقاربات للنشر والصناعات الثقافية،

2017.- 1 مج. (164 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO5189.- ردمك 978-9954-751-05-3

الفلكلور الشعبي - - المغرب - - اعبيدات الرمى

782 2017-1060
الشامي ، يونس

[نص الموسيقية  بالكتابة  المدونة  األندلسية  النوبات 
مطبوع] / يونس الشامي؛ تقديم الكتور عبد الهادي التازي.- [د.م.]
: يونس الشامي، 2017 (الرباط : دار السالم للنشر) .- 1 مج.

(231 ص.)؛ 29 سم
إق 2017MO3307.- ردمك 978-9954-9416-2-1

الموسيقى األندلسية - - المغرب

782 2017-1061
: [د.م.]  [نص مطبوع].-  المغاري  الله  الفنان فتح  روائع 
[د.ن.]، 2017 (الرباط : طوب بريس) .- 1 مج. (غير مرقم)؛ 20

سم
إق 2017MO3193.- ردمك 978-9954-690-78-9

فتح الله المغاري - - كلمات أغاني

782.4209614 2017-1062
رياض، العربي

عبد الكريم القسبجي [نص مطبوع] : حكاية صوت بصم مسار
آفاق، 2017 : مؤسسة  العربي رياض.- مراكش   / جيل جياللة 
(المطبعة والوراقة الوطنية).- 1 مج. (133 ص.) : غالف مزين؛

24 سم.- (سلسلة أعالم الموسيقى والغناء بمراكش)
إق 2017MO2972.- ردمك 978-9954-467-72-5

الموسيقى الشعبية

782.42164 2017-1063
الزوين، محمد (1966-....)

الغناء العيطي [نص مطبوع] : التاريخ والمجال والمرأة / محمد
الزوين.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (سافي غراف).- 1 مج. (100

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO0410.- ردمك 978-9954-39-491-5

الغناء العيطي - - تاريخ - - المغرب

فنون التسلية و الترويح 790

790.138 2017-1064
كثير، إدريس (1954-....)

متعة القراءة [نص مطبوع] / إدريس كثير.- فاس : مقاربات
للنشر والصناعات الثقافية، 2017.- 1 مج. (147 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة نقد)
إق 2017MO0780.- ردمك 9789954678435

القراءة

791.43 2017-1065
اشويكة، محمد (1971-....)

السينما المغربية [نص مطبوع] : جدل الموضوع وسؤال اإلبداع
(الدار إق 2017  : منشورات رمال،  [د.م.]  / محمد اشويكة.- 
البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (174 ص.) : غالف

مزين؛ 21 سم
إق 2017MO0551.- ردمك 978-9954-39-542-4

السينما - - المغرب

791.43 2017-1066
اشويكة، محمد (1971-....)

: ستانلي العرض السينمائي تصورا للعالم [نص مطبوع] 
كافل نموذجا / محمد اشويكة.- الدار البيضاء : دار توبقال للنشر،
السينمائية، (المعرفة  (108 ص.)؛ 21 سم.-  مج.   1  -.2017

(6129-2550
إق 2017MO3735.- ردمك 978-9954-659-39-7

سينما

791.43 2017-1067
معزوز، عبد العلي

فلسفة السينما [نص مطبوع] : الصورة السينمائية بين الفن
والفكر / معزوز عبد العلي.- الدار البيضاء : شركة النشر والتوزيع
المدارس، 2017 (مطبعة النجاح الجديدة).- 1 مج. (279 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم.- (المكتبة الفنية)
إق 2017MO5138.- ردمك 978-9954-0-7658-3

السينما - - فلسفة

791.43 2017-1068
ناصري، الحبيب

الهجرة في السينما المغربية [نص مطبوع] : تجليات ودالالت
/ د. الحبيب ناصري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (116 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO4823.- ردمك 9789954998878

السينما - - المغرب

791.43 2017-1069
/ تنسيق الفيلم األمازيغي [نص مطبوع] : قضاياه ورهاناته 
للثقافة الملكي  المعهد  : منشورات  الرباط  ابراهيم حسناوي.- 
األمازيغية، 2017.- 1 مج. (71 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم.- (سلسلة الندوات والمناظرات؛ 43)
إق 2016MO4481.- ردمك 9789954282229

فيلم - - األمازيغي

791.43 2017-1070
= والرهانات  الرؤية   : مطبوع]  [نص  والذاكرة  السينما 
Cinéma et mémoire : Vision et enjeux / مؤلف جماعي؛
تنسيق حميد اتباتو.- [د.م.] : الكلية المتعددة االختصاصات منتدى
الجنوب للسينما والثقافة، 2017 (ورزازات : نيت امريسيون) .- 1

مج. (230 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO4572.- ردمك 9789954997611

السينما

791.43 2017-1071
وهوية فيه  الالمفكر   : مطبوع]  [نص  بلعباس  سينما حكيم 
اإلختالف / كتاب جماعي.- الرشيدية : منشورات جمعية القبس
للسينما والثقافة، 2017.- 1 مج. (127-42 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO1875.- ردمك 978-9954-28-579-4

بلعباس، حكيم (1961-....)

791.430964 2017-1072
الشريف الطريبق، مصطفى

لغة السينما [نص مطبوع] : من اإلبهار إلى شاعرية التقشف :
: قاسم  سيدي  الطريبق.-  الشريف  محمد   / نقدية  مقاالت 
منشورات جمعية النادي السينمائي، 2017 (الرباط : كوثر برانت)

.- 1 مج. (115 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO1835.- ردمك 978-9954-28-563-3

النقد السينمائي - - المغرب

791.430964 2017-1073
بوغابة، أحمد

سفر في منعرجات تاريخ مهرجان السينما اإلفريقية
مؤسسة  : خريبكة  بوغابة.-  أحمد   / مطبوع]  [نص  بخريبكة 
مهرجان السينما اإلفريقية، 2017.- 1 مج. (112 ص.)؛ 24 سم

إق 2017MO3499.- ردمك 9789954992944
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791.4370964 2017-1074
الجهاني، عبد الباسط

جماليات السينما" الصورة والتعبير" [نص مطبوع] : دراسة
/ عبد الباسط الجهاني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (157

ص.)؛ 22 سم
إق 2017MO4040.- ردمك 978-9954-99-603-4

جماليات السينما

792.01 2017-1075
قناني، لحسن

[نص والفكر  الفن  وجدلية  والفلسفة  المسرح  حوار 
لحسن  / القديم  اإلغريقي  العصر  في  األول،  الجزء  مطبوع]. 
قناني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (وجدة : مطبوعات األندلس) .- 1

مج. (193 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO0481.- ردمك 978-9954-39-965-1

المسرح - - فلسفة

792.01 2017-1076
يوسفي، حسن (1964-....)

في اإلفتتان المعرفي بالمسرح [نص مطبوع] : (المسرح
: طنجة  ومنقحة.-  مزيدة  ط.  يوسفي.-  حسن   / ومفارقاته) 
منشورات المركز الدولي لدراسات الفرجة، 2017.- 1 مج. (192
ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة دراسات الفرجة؛

(44
إق 2017MO3752.- ردمك 978-9954-514-35-1

المسرح - - مباحث

792.015 2017-1077
بن إبراهيم، عبد الرحمن

النظرية النقدية في المسرح الغربي [نص مطبوع] / عبد
الرحمن بن إبراهيم.- الدارالبيضاء : أفريقيا الشرق، 2017.- 1

مج. (260 ص.)؛ 22 سم
إق 2015MO2746.- ردمك 978-9954-656-18-1

النظرية الدرامية

792.0962 2017-1078
السنوسي معنى، عبد الرزاق

ذاكرة المسرح والسينما بالمغرب [نص مطبوع] : مشاهير
السنوسي معنى.- الرزاق  / عبد  اإلبداع  ومغمورون من شجرة 
2017 اإلبداع،  شجرة  من  ومغمورون  مشاهير   : [د.م.] 
(الدارالبيضاء : دار النشر المغربية) .- 1 مج. (175 ص.)؛ 21 سم
ببليوغرافيا ص. 173 .- إق 2017MO0560.- ردمك -978-9954-39

548-6
المسرح والسينما

792.0964092 2017-1079
مدارات في  كاتب مسرحي   : [نص مطبوع]  بهجاجي  محمد 
اإلحتدام / د. حسن يوسفي.- طنجة : المركز الدولي لدراسات
الفرجة، 2017.- 1 مج. (199-28 ص.)؛ 24 سم.- (منشورات

المركز الدولي لدراسات الفرجة؛ 45)
إق 2017MO4315.- ردمك 978-9954-514-37-5

بهجاجي، محمد (1957-....)

796 2017-1080
ذو الرشاد، أحمد

فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم [نص مطبوع] :
: [د.ن.]، / أحمد ذو الرشاد.- [د.م.]  تاريخ مدينة وتاريخ وطن 
النجاح الجديدة).- 1 مج. (387 ص.)؛ 30 سم 2017 (مطبعة 

إق 2015MO3731.- ردمك 978-9954-36-415-4
النوادي الرياضية - - المغرب

796.81 2017-1081
بوحيط، عثمان

The  samurai  = مطبوع]  [نص  الساموراي  همسات 
Whispers / عثمان بوحيط.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (طنجة :

سليكي أخوين) .- 1 مج. (277 ص.) : غالف مزين؛ 22 سم
إق 2017MO3100.- ردمك 9789954991299

الساموراي

796.8155 2017-1082
بركي، حميد

المدخل الفلسفي األول للفنون القتالية [نص مطبوع] /
حميد بركي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (مكناس : سجلماسة) .- 1

مج. (38 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO0762.- ردمك 9789954396346

الفنون القتالية - - فلسفة

796.83 2017-1083
اللجنة الوطنية األولمبية المغربية (الرباط)

L'épopée de la = [نص مطبوع] ملحمة المالكمة المغربية
boxe marocaine / [اللجنة الوطنية األولمبية المغربية].- [د.م.]

: إيديسيون سبورتيف، 2017.- 1 مج. (152 ص.)؛ 30 سم
إق 2017MO0302.- ردمك 978-9954-39-452-6

المالكمة - - المغرب

798.2 2017-1084
اليوم أعمال   : مطبوع]  [نص  التقليدية  الفروسية  فنون 
الدراسي الذي نظمته جمعية معرض الفرس من 11-16 أكتوبر
األمير السمو  الرئيس صاحب  الفرس؛  / جمعية معرض   2016
موالي عبد الله العلوي؛ ذ. الحسين أوراغ؛ د. محمد الكوهن؛ د.
الشابي.- ذ. مصطفى  بنبين؛  أحمد شوقي  ذ.  مرزاق؛  الحبيب 
الجديدة : جمعية معرض الفرس، 2017 (الرباط : دار أبي رقراق
للطباعة والنشر) .- 1 مج. (125 ص.) : غالف مزين باأللوان؛ 24

سم
إق 2017MO3529.- ردمك 978-9954-9713-7-6

الفروسية التقليدية

اآلداب والبالغة 800
اآلداب والبالغة 800

801 2017-1085
حمداوي، جميل (1963-....)

البنيوية الدياكرونية [نص مطبوع] / جميل حمداوي.- تطوان :
الخليج مطبعة   : (تطوان   2017 الثقافية،  حمداوي  منشورات 
العربي) .- 1 مج. (133 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم.-

(منشورات حمداوي الثقافية)
إق 2017MO3708.- ردمك 978-9954-9192-93

البنيوية الدياكرونية - - األدب

801.9 2017-1086
شايفر، جان ماري

/ جان ماري شايفر؛ نظرية األجناس األدبية [نص مطبوع] 
ترجمة عزيز لمتاوي.- الرباط : دار األمان، 2017.- 1 مج. (303

ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO0531.- ردمك 978-9954-638-93-4

األدب - - األجناس األدبية

808.02 2017-1087
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خطاب المقدمات التراثية [نص مطبوع] : مقاربة في النوع
الكعبة، دة. سعاد البشير  د. موالي  تأليف   / والوظيفة  والمنهج 
الزريفي عمراني، دة. مليكة ناعيم [وآخرون]؛ تنسيق د. موالي
البشير الكعبة؛ [تصدير د. عبد القادر حمدي].- مراكش : مؤسسة
آفاق، 2017 (المطبعة والوراقة الوطنية).- 1 مج. (175 ص.) :
غالف مزين؛ 24 سم.- (سلسلة منشورات المركز الدولي لخدمة

اللغة العربية بمراكش؛ 2)
إق 2017MO5061.- ردمك 978-9954-618-30-1

خطاب المقدمات

808.5 2017-1088
روبول، أوليفيي

/ أوليفيي روبول؛ ترجمة مدخل إلى الخطابة [نص مطبوع] 
رضوان العصبة؛ مراجعة حسان الباهي.- الدار البيضاء : أفريقيا
الشرق، 2017.- 1 مج. (280 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 23

سم
إق 2016MO0413.- ردمك 978-9954-656-69-3

الخطابة - - نظرية

808.81 2017-1089
بارا، نيكانور

مختارات من  : [نص مطبوع]  أزمنة حديثة وقصائد أخرى 
بارا؛ تقديم عبد القادر الشاوي؛ أشعار الشاعر الشيلي نيكانور 
إعداد أحمد أيت بلعيد؛ ترجمة مروان المحبة، أحمد أيت بلعيد؛
لحوار السادس  محمد  مركز   : [د.م.]  بوتكى.-  مراجعة حسن 
الحضارات، 2017 (بريستيجيا برينت).- 1 مج . (86ص. ) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO0775.- ردمك 9789954933381

الشعر

808.81 2017-1090
أنطولوجيا القصيدة السوداء [نص مطبوع] : قصائد لشعراء
ترجمة محمد وأوروبا في عصور مختلفة؛  وأمريكا  أفريقيا  من 
أخريف.- [فاس] : محترف الكتابة، 2017.- 1 مج. (75 ص.) :

غالف مزين؛ 21 سم.- (سلسلة إبداع)
إق 2017MO2881.- ردمك 978-9954-99-031-5

أنطلوجيا

808.83 2017-1091
أندرسن، هانس كريستيان (1875-1805)

حورية البحر الصغيرة [نص مطبوع] : قصتان خالدتان / هـ. ك.
سعيد محمد  بومون؛  دو  لوبرانس   / والوحش  زينة  أندرسن. 
سوسان.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (القنيطرة : المطبعة السريعة)

.- 1 مج. (59-52 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2017MO0734.- ردمك 978-9981-869-24-0
القصة القصيرة - - قصص الخيال - - قصص األطفال

808.883 2017-1092
بيران، هنري بيير

بيران؛ بيير  مقامي بأسا [نص مطبوع] : محكي حي / هنري 
مركز  : [د.م.]  هباد.-  حمادي  مراجعة  الحيرش؛  هيبتن  ترجمة 
الدراسات واألبحاث مشاريع، 2017 (مراكش : المطبعة والوراقة

الوطنية) .- 1 مج. (271 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO0736.- ردمك 978-9954-9199-4-1

سيرة ذاتية

809 2017-1093
حمداوي، جميل (1963-....)

األدب الرقمي بين النظرية والتطبيق [نص مطبوع] : نحو
المقاربة الوسائطية / د. جميل حمداوي.- تطوان : مكتبة سلمى
الثقافية، 2017 (تطوان : مطبعة الخليج العربي) .- 1 مج. (205
سلمى مكتبة  (كتب  سم.-   21 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : ص.) 

(99 الثقافية؛ 
إق 2017MO0196.- ردمك 978-9954-634-77-6

809 2017-1094
حمداوي، جميل (1963-....)

نقدي نحو مشروع   : [نص مطبوع]  الميديولوجية  المقاربة 
عربي جديد في دراسة األدب الرقمي / جميل حمداوي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017 (تطوان : مطبعة الخليج العربي) .- 1 مج. (99

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO1150.- ردمك 978-9954-634-89-9

األدب الرقمي

809.001 2017-1095
مارينو، أدريان (2005-1921)

األدب العالمي [نص مطبوع] : الكلمة والشيء / أدريان مارينو؛
ترجمة وتقديم د. عبد النبي ذاكر.- أكادير : منشورات القصبة،

2017.- 1 مج. (145 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO0485.- ردمك 978-9954-9634-7-0

األدب المقارن

810 األدب العربي

810 2017-1096
التمالح، أسماء

مكاشفات في األدب والفن واإلعالم [نص مطبوع] / أسماء
التمالح؛ تقديم مصطفى يعلى.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج.

(195 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2017MO0538.- ردمك 9789954395363

األدب - - الفن

810 2017-1097
الكبسي، بلقيس

رائحة القرنفل [نص مطبوع] / بلقيس الكبسي.- الرباط : دار
األمان، 2017.- 1 مج. (140 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم

إق 2017MO4303.- ردمك 978-9954-686-36-2
رواية - - أدب العربي

810 2017-1098
المريني، نجاة

قضايا أدبية ولغوية [نص مطبوع] / نجاة المريني.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017.- 1 مج. (223 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2017MO1306.- ردمك 9789954667705

األدب العربي

810 2017-1099
أكتوبر  23-22 (1؛  المناجم  ألدب  المغاربي  الملتقى 

(2016
أدب المناجم [نص مطبوع] : األدب في خدمة الذاكرة : أشغال
الملتقى المغاربي األول ألدب المناجم، 22-23 أكتوبر 2016 /
جمع و تقديم السهلي عويشي.- جرادة : منشورات جمعية طارق
البصمة (المطبعة  للتضامن والتنمية والتواصل، 2017  بن زياد 

الرقمية).- 1 مج. (187 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2017MO4045.- ردمك 978-9954-99-609-6

أدب المناجم

810 2017-1100
بوحمدي، محمد

في األدب واللغة والفكر [نص مطبوع] / محمد بوحمدي.-
جامعة النصية  والدراسات  المصطلحية  األبحاث  مختبر   : فاس 
سيدي محمد بن عبد الله، 2017.- 1 مج. (155 ص.)؛ 24 سم
ببليوغرافيا ص. 150-153 .- إق 2017MO2911.- ردمك -978-9954

99-052-0
األدب العربي
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810 2017-1101
كمال، بشرى

بشرى  / وتجليات  مفاهيم   : مطبوع]  [نص  اإلسالمي  األدب 
2017 والدراسات،  لألبحاث  الشروق  مركز   : [د.م.]  كمال.- 
(مكناس : مطبعة سجلماسة) .- 1 مج. (81 ص.) : غالف مزين؛

21 سم
إق 2017MO5306.- ردمك 978-9954-9621-2-1

األدب اإلسالمي

810 2017-1102
التجريب في األجناس األدبية [نص مطبوع] : األسئلة وافاق
الكتابة / إعداد وإشراف وتقديم عز العرب إدريسي ازمي, عبد
العزيز بنار.- [د.م.] : إديسيون بلوس، 2017.- 1 مج. (192 ص.)؛

22 سم
إق 2016MO4337.- ردمك 978-9954-682-09-8

األدب العربي

810.009 2017-1103
المتقي، عبد الله (1960-....)

الله عبد   / األول  الجزء  [نص مطبوع].  الذاكرة  أشجار في 
المتقي.- فاس : منشورات مقاربات، 2017.- 1 مج. (131 ص.)؛

24 سم.- (حوارات)
إق 2017MO4171.- ردمك 978-9954-678-83-1

األدب المغربي

810.8 2017-1104
الشيكر، محمد

/ د. محمد الشيكر.-  [ الكتابة وتجربة الحدود [نص مطبوع 
الرباط : منشورات الزمن جمعية الفكر التشكيلي، 2017 (سال :
مطبعة بني ازناسن) .- 1 مج. (143 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم.- (دراسات) (سلسلة شرفات؛ 91)
بيبليوغرافيا : ص. 127-129 .- إق 2017MO4231.- ردمك -978-9954

516-97-3
الكتابة األدبية

810.9 2017-1105
الجرطي، أحمد (1977-....)

رهانات الخطاب النقدي العربي [نص مطبوع] : (حوار مع
دة. يمنى العيد) / أحمد الجرطي.- الدار البيضاء : إديسيون بلوس،
2017 (مطبعة النجاح الجديدة).- 1 مج. (112 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 20 سم
إق 2017MO0818.- ردمك 978-9954-682-27-2

الخطاب النقدي - - النص األدبي

810.9 2017-1106
الحجمري، عبد الفتاح

النص الثالث [نص مطبوع] : متخيل المعنى في السرد األدبي /
عبد الفتاح الحجمري.- الرباط : دار األمان، 2017.- 1 مج. (173

ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO3868.- ردمك 978-9954-723-02-9

النقد األدبي - - المغرب

810.9 2017-1107
الحجمري، عبد الفتاح

الفتاح عبد   / مطبوع]  [نص  األدبية؟  النصوص  ننقد  لماذا 
الحجمري.- الدار البيضاء : منشورات القلم المغربي، 2017 (دار

القرويين).- 1 مج. (143 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO0274.- ردمك 978-9954-9607-7-6

األدب العربي - - تاريخ ونقد

810.9 2017-1108
الخطيبي، مراد

: [نص مطبوع]  المحترف  الخطيبي األجنبي  الكبير  عبد 
دراسة نقدية / مراد الخطيبي.- طنجة : سليكي أخوين، 2017.- 1

مج. (140 ص.)؛ 19 سم

إق 2017MO3378.- ردمك 978-9954-722-08-4
النقد األدبي

810.9 2017-1109
الريسوني، أسماء

محمد بن تاويت [نص مطبوع] / أسماء الريسوني؛ [تقديم أحمد
الطريبق أحمد].- تطوان : مكتبة سلمى الثقافية، 2017.- 1 مج.
(541 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (مكتبة سلمى الثقافية. كتب؛

(126
إق 2017MO4615.- ردمك 9789954728093

األدب العربي - - النقد - - المغرب

810.9 2017-1110
-1245)) أحمد  بن  المعطي  بن  محمد  السرغيني، 

((1879-1829)(1296
حديقة األزهار في ذكر معتمدي من األخيار [نص مطبوع] :
نشر المراكشي؛  السرغيني  العمراني  المعطي  بن  محمد   /  1
وتعليق أحمد متفكر، محمد الصالح العمراني بنخلدون.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج.

(334 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO3510.- ردمك 9789954992968

األدب العربي - - نقد

810.9 2017-1111
العلوي، هشام (1969-....)

خارج إسار المنهج [نص مطبوع] : إضاءات في الثقافة والنقد /
هشام العلوي.- الرباط : منشورات دار أبي رقراق، 2017.- 1

مج. (187 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO0399.- ردمك 9789954196328

الثقافة والنقد

810.9 2017-1112
المسعودي، محمد (1965-....)

الكتابة الشذرية في األدب المغربي الحديث [نص مطبوع]
: نماذج ومشارب : دراسة نقدية / محمد المسعودي.- طنجة :
سليكي أخوين، 2017.- 1 مج. (133 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2017MO0615.- ردمك 9789954667460

األدب - - المغرب

810.9 2017-1113
المغرب. جامعة محمد األول

التناص والنقد األدبي المغربي المعاصر [نص مطبوع] :
يوم دراسي / جامعة محمد األول، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية.-
[د.م.] : منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2017.- 1 مج.
ندوات باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة  : غالف مزيّن  (256 ص.) 

ومناظرات؛ 15)
إق 2017MO2967.- ردمك 9789954689080

النقد األدبي المغربي

810.9 2017-1114
المنيعي، حسن (1941-....)

المنيعي.- شعرية الدراما المعاصرة [نص مطبوع] / حسن 
: (طنجة   2017 الفرجة،  لدراسات  الدولي  المركز   : [د.م.] 
لوبرينتر) .- 1 مج. (91 ص.)؛ 21 سم.- (دراسات الفرجة؛ 47)

إق 2017MO4316.- ردمك 978-9954-514-38-2
األدب العربي - - نقد

810.9 2017-1115
بلقاسم، خالد

مرايا القراءة [نص مطبوع] : الحكي والتأويل عند كيليطو / خالد
بلقاسم.- الدار البيضاء؛ بيروت : المركز الثقافي العربي، 2017.-

1 مج. (318 ص.)؛ 20 سم
بيبليوغرافيا : ص. 309-314 .- إق 2017MO3477.- ردمك -978-9981

72-042-8
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األدب العربي

810.9 2017-1116
بن احميد، أبو بكر بن محمد

البوميجي الديماني  احميد  بن  العالمة محمد  مؤلفات 
به اعتنى   /  (  3،2،1 ) : (ت1358ه)  [نص مطبوع]  ورسائله 
وعلق عليه أبو بكر بن محمد بن احميد؛ قدمه للطبع وأشرف عليه
2017 [د.ن.]،   : [د.م.]  يحى.-  بن  فال  محمد  بن  محنض 
(الدارالبيضاء : النجاح الجديدة) .- 1 مج. (199 ص.)؛ 24 سم

إق 2017MO0989.- ردمك 9789954397275
األدب العربي - - نقد

810.9 2017-1117
بنيعيش المراني، الحسن

: النبراس الساطع في نقد القرن الرابع [نص مطبوع] 
دراسة في نقد القاضي الجرجاني "ت 392 ه" / الحسن بنيعيش
المراني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (مكناس : طبعة سجلماسة) .-

1 مج. (102 ص.)؛ 17 سم
إق 2017MO4343.- ردمك 978-9954-99-520-4

النقد األدبي

810.9 2017-1118
بوزفور، أحمد

تأمالت, قراءات,  : النظر إلى بحيرة القلب [نص مطبوع] 
حوارات / أحمد بوزفور.- [د.م.] : منشورات ديهيا، 2017.- 1 مج.

(179 ص.)؛ 22 سم
إق 2017MO0437.- ردمك 978-9954-39-499-1

األدب العربي - - نقد

810.9 2017-1119
بيومي عبد السالم، مصطفى

التناص [نص مطبوع] : النظرية والممارسة / مصطفى بيومي
عبد السالم.- الدار البيضاء : أفريقيا الشرق، 2017.- 1 مج. (167

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO0135.- ردمك 978-9954-670-90-3

التناص - - األدب العربي

810.9 2017-1120
جكيب، محمد

البيان [نص مطبوع] : تأمالت من اجل مشروع نهضوي / محمد
جكيب.- الجديدة : مختبر الدراسات اإلسالمية والتنمية المجتمعية،

2017.- 1 مج. (165 ص.)؛ 20 سم
إق 2017MO4959.- ردمك 9789954972526

األدب العربي - - نقد

810.9 2017-1121
حمداوي، جميل (1963-....)

مفهوم الجهة في المنطق واللسانيات والنقد األدبي
[نص مطبوع] / جميل حمداوي.- تطوان : مكتبة سلمى الثقافية،
2017 (مطبعة الخليج العربي).- 1 مج. (100 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم.- (كتب مكتبة سلمى الثقافية؛ 103)
إق 2017MO0511.- ردمك 978-9954-634-82-0

الجهة - - النقد األدبي

810.9 2017-1122
خباش، عبد الكريم

/ عبد دراسة مفهومية   : [نص مطبوع]  الحكاية األسطورية 
الكريم خباش.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (تطوان : مطبعة الخليج

العربي) .- 1 مج. (149 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO3501.- ردمك 978-9954-9656-9-6

األسطورة - - األدب العربي

810.9 2017-1123
عباسي، أمل

غواية النص بين المفهوم والمحسوم [نص مطبوع] / دة.
[د.ن.]، 2017  : [د.م.]  يعلى.-  تصدير مصطفى  أمل عباسي؛ 
(مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (267 ص.)؛ 24

سم
بيبليوغرافيا : ص. 257-263 .- إق 2017MO3184.- ردمك -978-9954

99-177-0
النص األدبي - - دراسة نقدية

810.9 2017-1124
عيادي، خالد

المنهج االجتماعي [نص مطبوع] : الرصد والمواكبة والتنويعات
/ خالد عيادي؛ [لخضر بن يحيى].- وجدة : كلية اآلداب والعلوم
وتجديد اإلسالمية  الحضارة  في  العلوم  مناهج  مختبر  اإلنسانية 
مزين؛ 21 سم : غالف  (117 ص.)  مج.   1 التراث، 2017.- 

إق 2017MO2920.- ردمك 9789954990599
األدب المغاربي

810.9 2017-1125
قاسمي، محمد يحيى

المعاصر المغربي  النسائي  اإلبداع  بيبليوغرافيا 
(1954،2017) [نص مطبوع] / محمد يحيى قاسمي.- [تطوان] :
الثقافية، 2017.- 1 مج. (268 ص.)؛ 24 سم.- مكتبة سلمى 

(إبداعات؛ 84)
إق 2018MO0903.- ردمك 9789954728147

األدب العربي

810.9 2017-1126
كفيح، عبد الواحد

إبداعية أعمال  في  قراءات   : مطبوع]  [نص  نصية  تناغمات 
الموجة مؤسسة   : [د.م.]  كفيح.-  الواحد  عبد   / نقد   : مغربية 
مزين؛ 24 سم : غالف  (144 ص.)  مج.   1 الثقافية، 2017.- 

إق 2017MO1178.- ردمك 978-9954-39-812-8
األدب العربي - - نقد - - المغرب

810.9 2017-1127
كمال، بشرى

خصوصية مكونات الخطاب السردي (الزمن - الصيغة -
الملك ابن  (حكاية  ودمنة  كليلة  في   : مطبوع]  [نص  الرؤية) 
الشروق مركز   : مكناس  كمال.-  بشرى   / أنموذجا)  وأصحابه 
: غالف مزيّن والدراسات، 2017.- 1 مج. (86 ص.)  لألبحاث 

باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO5307.- ردمك 978-9954-9621-3-8

األدب العربي

810.9 2017-1128
مريني، محمد

التنظير في   : مطبوع]  [نص  النقد  نقد  في  المنهجية 
والممارسة / محمد مريني.- وجدة : جامعة محمد األول، 2017
: غالف مزيّن .- 1 مج. (230 ص.)  الجسور)  : مطبعة  (وجدة 

باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO5137.- ردمك 978-9954-771-00-6

األدب العربي - - دراسة نقدية

810.9 2017-1129
مفتاح، عبد الواحد

بياضات زرقاء [نص مطبوع] : حوارات / عبد الواحد مفتاح.-
الفقيه بن صالح : مؤسسة الموجة الثقافية، 2017.- 1 مج. (98

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO1173.- ردمك 978-9954-39-807-4

األدب العربي - - حوارات - - المغرب

810.9 2017-1130
ملتقى عيون األدب العربي (النسخة الثامنة؛ ماي 2017؛

العيون)
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أدب الرحلة [نص مطبوع] : بحث في النشأة والتطور : قراءة
في اإلنتاج األدبي والعلمي / ملتقى عيون األدب العربي النسخة
الثامنة ماي 2017 ، دورة الرمز حمو سعيد.- العيون؛ مراكش :
منشورات جمعية النجاح للتنمية اإلجتماعية مؤسسة آفاق، 2017
(مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (527 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO2122.- ردمك 978-9954-715-00-0

أدب الرحالت

810.9 2017-1131
وازيدي، حليمة

سيميائيات السرد الروائي [نص مطبوع] : من السرد إلى
األهواء : (كتاب نقدي) / حليمة وازيدي.- [د.م.] : منشورات القلم
المغربي، 2017 (الدارالبيضاء : دار القرويين) .- 1 مج. (209

ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO2383.- ردمك 9789954970317

األدب العربي - - السرد - - الرواية

810.9 2017-1132
ونيسي، بشير

/ [نص مطبوع]  الوطن  الشجن وصبابة  رسالة في صبا 
[د.ن.]،  : [د.م.]  الرحيوي.-  الكريم  عبد  تحقيق  ونيسي؛  بشير 

.- 1 مج. (86 ص.)؛ 21 سم أميمة)   : (فاس   2017
إق 2017MO2641.- ردمك 9789954288382

األدب العربي - - نقد

810.9 2017-1133
قضايا  : مطبوع]  [نص  النقدي  والمنهج  األدبية  النظرية 
Théorie littéraire et méthode critique : = وإشكاالت
محمد وتقديم  تنسيق   /  questions  et  problématiques
مساعدي, عبد الواحد المرابط, إبراهيم عمري.- تازة : مختبر اللغة
واألدب والتواصل وشعبة االداب واللغات والتواصل، 2017.- 1

مج. (16-254 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO4245.- ردمك 978-9954-38-678-1

األدب العربي - - نقد

810.9 2017-1134
المفضل لدى  ومصطلحه  األدبي  النقد  نصوص 
الضبي(ت178ه) [نص مطبوع] / جمع وتوثيق وتقديم الحسين
زروق.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1

مج. (102 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO0534.- ردمك 978-9954-39-534-9

األدب العربي - - تاريخ ونقد

810.9 2017-1135
في تحقيق النص التراثي [نص مطبوع] : دراسات وأعمال
مهداة إلى روح العالمة الدكتور عبد الله المرابط الترغي.- [د.م.]؛
الثقافية المركز المغربي للبحث العلمي [د.م.] : مكتبة سلمى 
وتحقيق التراث، 2017 (تطوان : الخليج العربي) .- 1 مج. (222

ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO0705.- ردمك 9789954634851

األدب العربي - - نقد - - النص التراثي

810.9 2017-1136
L'écriture  et  = مطبوع]  [نص  والتجربة  الكتابة 
الفكري الخطيبي  الكبير  عبد  مشروع  حول   :  l'expérience
واألدبي / تقديم وإشراف مراد الخطيبي.- فاس : مقاربات للنشر
والصناعات الثقافية، 2017.- 1 مج. (100-101 ص.)؛ 24 سم.-

(دراسات)
إق 2017MO0337.- ردمك 9789954678329

األدب العربي - - الكتابة - - نقد

810.9 2017-1137

ومضات معرفية [نص مطبوع] : تكريما لألستاذ عبد الله بنصر
الوهابي عبد  تنسيق   / األكاديمي  منجزه  في  قراءات  العلوي 
للثقافة األكاديمي  المركز   : فاس  سقاط.-  خالد  الفياللي، 
والدراسات المغاربية والشرق أوسطية والخليجية، 2017 (فاس :

مطبعة آنفو) .- 1 مج . (26-616ص. )؛ 24 سم
إق 2017MO0091.- ردمك 9789954393673

األدب العربي - - نقد

810.9 2017-1138
[نص والحداثة  األدب  من  المجاهد..قريبا  القادر  عبد 
المجاهد.- القادر  عبد  المرحوم  أبناء  وتنسيق  إعداد   / مطبوع] 
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (طنجة : سبارطيل) .- 1 مج. (98 ص.)؛

21 سم
إق 2017MO2056.- ردمك 9789954286517

األدب العربي - - نقد

810.9 2017-1139
مدخل إلى الدراسا ت األدبية [نص مطبوع] : مناهج النص /
ترجمة أحمد افرييد؛ المراجعة اللغوية الدكتور عبد الجبار لند.-
الجديدة : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2017.- 1 مج. (189

ص.) : غالف مزين؛ 20 سم
إق 2017MO3155.- ردمك 978-9981-00-8755-5

األدب العربي

810.9 2017-1140
البحث عن الذات بين جيلين [نص مطبوع] / تنسيق وإعداد
محمد الداهي.- الرباط : منشورات دار األمان، 2017 (الرباط :
مطبعة األمنية) .- 1 مج. (495 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2017MO3060.- ردمك 9789954701300

األدب - - نقد

810.99 2017-1141
بنجلون، العربي (1947-....)

ما تبقى لي [نص مطبوع] : آراء في األدب والثقافة والتكنلوجية
/ العربي بنجلون.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (178 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO3733.- ردمك 9789954964217

األدب - - الثقافة

810.99 2017-1142
سلوي، مصطفى

السرد قضايا  في  قراءة   : مطبوع]  [نص  الفراشات  صحوة 
النسائي المغربي المعاصر / مصطفى سلوي.- تطوان : مكتبة
سلمى الثقافية، 2017 (مطبعة الخليج العربي).- 1 مج. (321
سلمى مكتبة  (كتب  سم.-   21 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : ص.) 

(113 الثقافية؛ 
إق 2017MO2469.- ردمك 978-9954-634-95-0

السرد النسائي - - المغرب

810.99 2017-1143
مؤسسة منتدى أصيلة. منتدى (39؛ 20 يوليوز 2017؛

أصيلة)
اإلحتفال بالذكرى العشرين لصدور مجلة األدب العربي
الحديث "بانيبال" [نص مطبوع] : موسم أصيلة الثقافي الدولي
/ مؤسسة منتدى أصيلة = يوليه/تموز 2017  : أصيلة 20   39
Assilah  forum  celebrates  20  years  of  "BANIPAL"
magazine.- [د.م.] : منشورات منتدى أصيلة، إق 2017 (سال :

مطبعة التومي) .- 1 مج. (90-30 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2017MO2825.- ردمك 978-9954-64128-6

األدب العربي الحديث

810.99 2017-1144
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: مطبوع]  [نص  والحلمي  الواقعي  بين  الذات  ارتحال 
قراءات نقدية في أعمال محسن أخريف / مؤلف جماعي.- تطوان
: رابطة أدباء الشمال، 2017 (تطوان : مطبعة الخليج العربي) .-

1 مج. (144 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO5142.- ردمك 978-9954-765-00-5

األدب العربي - - المغرب - - نقد

811 الشعر العربي

811 2017-1145
 الولقاضي، طارق

وابل شوق [نص مطبوع] : شعر / طارق الولقاضي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017 (مكناس : سجلماسة) .- 1 مج. (104 ص.)؛ 21

سم
إق 2017MO3104.- ردمك 9789954991312

الشعر العربي

811 2017-1146
أبو السعد، مصطفى

السعد.- أبو  مدارج الغريب [نص مطبوع] : شعر / مصطفى 
أبي رقراق، 2017.- 1 مج. (81 ص.)؛ 22 سم دار   : الرباط 

إق 2017MO0430.- ردمك 978-9954-1-9635-9
الشعر العربي

811 2017-1147
أبو العزم، عبد الغني

هكذا حدثني المنفى [نص مطبوع] : سيرة ذاتية شعرية. 1 /
للنشر، 2017 الغني  : مؤسسة  الرباط  العزم.-  أبو  الغني  عبد 

.- 1 مج. (197 ص.)؛ 21 سم األمنية)  : مطبعة  (الرباط 
إق 2018MO5899.- ردمك 9789920369022

الشعر العربي

811 2017-1148
أبو يوسف، عبد الرحمان

مساء بعطر الخيزران [نص مطبوع] : شعر / عبد الرحمان أبو
يوسف.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرشيدية : الودغيريون) .- 1

مج. (94 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO2193.- ردمك 9789954287125

الشعر العربي

811 2017-1149
أعماري، محمد

رحالت الحج في الشعر األمازيغي [نص مطبوع] : من خالل
قصائد شعر "الروايس" / محمد أعماري.- [د.م.] : مركز المقاصد
.- 1 مج. (الرباط : طوب بريس)  للدراسات والبحوث، 2017 

(109 ص.)؛ 22 سم.- (سلسلة رسائل؛ 1)
إق 2017MO4791.- ردمك 978-9954-9731-0-3

الشعر األمازيغي

811 2017-1150
أمجد مجدوب، رشيد (1972-....)

فراديس فاس [نص مطبوع] : قصيد شعري / أمجد مجدوب
رشيد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (فاس : وراقة بالل) .- 1 مج. (80

ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO4405.- ردمك 9789954387788

الشعر العربي

811 2017-1151
أيت لحسن، عبد الغني

الغني أيت / عبد  : نصوص شعرية  حلم اآللهة [نص مطبوع] 
لحسن.- تارودانت : دار تسراس للنشر والتوزيع، 2017.- 1 مج.

(39 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2017MO5011.- ردمك 978-9954-99-957-8
نصوص شعرية

811 2017-1152
إد عبد الله، عبد الله

نصوص  : مطبوع]  [نص  الوطن  رحل  الخراب  حيثما حل 
شعرية ولوحات سردية / إد عبد الله عبد الله.- تارودانت : دار

تسراس، 2017.- 1 مج. (61 ص.)؛ 17 سم
إق 2017MO1355.- ردمك 9789954398999

الشعر العربي

811 2017-1153
األزمي، عمر

الشعر والمعنى [نص مطبوع] : من الداللة الشعرية إلى شعرية
الدالالت / عمر األزمي.- [د.م.] : منشورات مقاربات، 2017.- 1
مج. (108 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة نقد)

إق 2016MO4685.- ردمك 9789954678183
الشعر - - الداللة الشعرية

811 2017-1154
األمين، سعيد

رتاج لعمر [نص مطبوع] : ديوان زجل / سعيد األمين.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017 (الدارالبيضاء : دار القرويين) .- 1 مج . (99ص. )؛

21 سم
إق 2017MO5383.- ردمك 9789954983904

الشعر العربي

811 2017-1155
اإلدريسي، منير

انتباه المارة [نص مطبوع] : شعر / منير اإلدريسي.- [د.م.] :
بيت الشعر في المغرب، 2017 (الرباط : البيضاوي) .- 1 مج.

(50 ص.)؛ 21 سم
إق 2016MO5307.- ردمك 9789954965825

الشعر العربي

811 2017-1156
التادلي، سيدي محمد بن علي

ديوان القصائد الوجدانية النورانية [نص مطبوع] / الشيخ
سيدي محمد بن علي التادلي؛ جمع وتحقيق ياسر مبخوت.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2017 (المعارف الجديدة).- 1 مج . (103ص. )؛ 24

سم
إق 2017MO1829.- ردمك 978-9954-28-560-2

قصائد شعرية

811 2017-1157
التايدي، مريم

[د.ن.]،  : [د.م.]  التايدي.-  مريم   / [نص مطبوع]  الحور  ملح 
(86 ص.)؛ 21 سم مج.   1  -. برس)  : طوب  (الرباط   2017

إق 2017MO3212.- ردمك 9789954690795
الشعر العربي

811 2017-1158
الجباري، نعيمة

grito del socorro = [نص مطبوع] استغاثة من المهجر
: سليكي الجباري.- طنجة  نعيمة   /  desde la  inmigracion
أخوين، 2017.- 1 مج. (112-75 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22

سم
إق 2017MO3084.- ردمك 978-9954-722-03-9

الشعر العربي

811 2017-1159
الخراز، المعتمد

رقصة الطائر البحري [نص مطبوع] : شعر / المعتمد الخراز.-
[د.م.] : بيت الشعر في المغرب، 2017 (الرباط : البيضاوي) .- 1

مج. (68 ص.)؛ 21 سم
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إق 2017MO0379.- ردمك 9789954966334
الشعر العربي

811 2017-1160
الزوالتي، فاطمة الزهراء

التعلم باإلبداع [نص مطبوع] : النص الشعري نموذجا / فاطمة
الزهراء الزوالتي.- فاس : مقاربات للنشر والصناعات الثقافية،
باأللوان؛ 24 سم.- : غالف مزيّن  2017.- 1 مج. (331 ص.) 

النقد) (سلسلة 
إق 2017MO0033.- ردمك 9789954678299

النص الشعري

811 2017-1161
الزياني، فدوى

/ فدوى : شعر  [نص مطبوع]  الممر  النور في آخر  خدعة 
الزياني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1

مج. (92 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO1062.- ردمك 9789954667606

الشعر العربي

811 2017-1162
السباعي، إحسان

إحسان  / شعري  ديوان   : مطبوع]  [نص  شهرزادية  زوابع 
السباعي.- الرباط : دار التوحيدي، 2017 (الرباط : الرباط نت) .-

1 مج. (102 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO0364.- ردمك 9789954394748

الشعر العربي

811 2017-1163
السكاكي، أحمد

أحمد  / مطبوع]  [نص  عنوان  وال  لها  أرض  ال  خواطر 
السكاكي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (سطات : مطبعة ملك) .- 1

مج. (26 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO0756.- ردمك 9789954396292

شعر

811 2017-1164
السهيلي، عبدالقادر

عبقر الشدو [نص مطبوع] : شعر / عبدالقادر السهيلي.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2017 (مطبعة تطوان).- 1 مج. (100 ص.) : غالف

باأللوان؛ 22 سم مزيّن 
إق 2017MO3536.- ردمك 978-9954-99-305-7

الشعر العربي

811 2017-1165
الصابر ماء العينين، أم الفضل

ديوان عبد السالم الشام [نص مطبوع] / أم الفضل الصابر ماء
العينين.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (مطبعة المنار 2).- 1 مج. (180

ص.)؛ 30 سم
إق 2018MO0119.- ردمك 978-9920-35-017-4

الشعر العربي

811 2017-1166
الصالحي، أم الخير

فسائل [نص مطبوع] : ديوان شعر / أم الخير الصالحي.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (83 ص.)؛ 20 سم
إق 2017MO0868.- ردمك 9789954396711

الشعر العربي

811 2017-1167
الصغيور، فاطمة الزهراء

هواجس أخرى [نص مطبوع] : شعر / فاطمة الزهراء الصغيور.-
مزيّن : غالف  (94 ص.)  مج.   1 برنت، 2017.-  عبودة   : تازة 

باأللوان؛ 22 سم
إق 2017MO1704.- ردمك 978-9954-28-520-6

الشعر العربي

811 2017-1168
العتيبة، مانع سعيد (1946-....)

يا ويلنا من حب البنات [نص مطبوع] / مانع سعيد العتيبة.-
[د.م.] : [مانع سعيد العتيبة]، 2017 (فاس : مطبعة آنفو- برانت)

.- 1 مج. (319 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO2192.- ردمك 9789954287118

811 2017-1169
العمارتي، محمد

األزجال األندلسية [نص مطبوع] : بين العميدين محمد بنشريفة
محمد  / والرؤى  الحصيلة  في  قراءة   : غوميت  غارثيا  وإميليو 
العمارتي.- [د.م.] : مكتبة سلمى الثقافية، 2017 (تطوان : الخليج

العربي) .- 1 مج. (162 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2017MO0195.- ردمك 978-9954-634-76-9

أزجال أندلسية

811 2017-1170
العمراني، بدر (1975-....)

عناقيد [نص مطبوع] : (رسائل) / بدر العمراني.- تطوان : مكتبة
سلمى الثقافية، 2017 (تطوان : الخليج العربي) .- 1 مج. (86

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (إبداعات؛ 82)
إق 2017MO3954.- ردمك 9789954728062

الشعر العربي

811 2017-1171
العيساوي، عزوزو

عندما يعشق آدم [نص مطبوع] / عزوزو العيساوي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017 (وجدة : مطبعة الجسور) .- 1 مج. (129 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2017MO4194.- ردمك 978-9954-99-455-9

الشعر العربي

811 2017-1172
الغيور، عبد الهادي

نصف حقيقة وحب [نص مطبوع] : ديوان شعر / عبد الهادي
الغيور.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (46 ص.)؛ 20 سم

إق 2017MO2919.- ردمك 9789954990582
الشعر العربي

811 2017-1173
القاضي، نضال

راهب العنب [نص مطبوع] = Le moine des vignes : شعر
: صالح  بن  الفقيه  المرموق.-  زكية  ترجمة  القاضي؛  نضال   /
: الثقافية، 2017.- 1 مج. (102-397 ص.)  الموجة  مؤسسة 

باأللوان؛ 21 سم مزيّن  غالف 
إق 2017MO1177.- ردمك 978-9954-39-811-1

شعر

811 2017-1174
الكامح، الحسن (1960-....)

وصايا الجسد [نص مطبوع] : سيرة ذاتية للجسد : اهتزازات
شعرية : اإلهتزاز الشعري التاسع / الحسن الكامح.- مراكش :

مؤسسة آفاق، 2017.- 1 مج. (160 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO5267.- ردمك 9789954467824

الشعر العربي

811 2017-1175
الكرعاني، منجد النور

أوفيليا - هذا الزمان [نص مطبوع] / منجد النور الكرعاني.-
الكتاب).- 1 مج. (95 : [د.ن.]، 2017 (مطبعة صناعة  [د.م.] 

ص.)؛ 22 سم
إق 2017MO2736.- ردمك 978-9954-28-883-2

الشعر العربي
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811 2017-1176
الكيالني، وليد

قصائد المغرب [نص مطبوع] / وليد الكيالني.- [د.م.] : [د.ن.]،
2017.- 1 مج. (66 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم

إق 2017MO1985.- ردمك 9789954286159
قصائد - - المغرب

811 2017-1177
اللغافي، محمد (1960-....)

لست على الخط [نص مطبوع] : فيسبوكيات / محمد اللغافي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (98

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO0154.- ردمك 978-9954-39-390-1

الشعر العربي

811 2017-1178
المتقن، محمد

وحيدا سأحلق [نص مطبوع] : شعر / محمد المتقن.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (95 ص.)؛

21 سم
إق 2017MO0535.- ردمك 9789954395356

الشعر العربي

811 2017-1179
المسعودي، مصطفى

المسعودي.- مصطفى   / شعر   : مطبوع]  [نص  الرماد  خلف 
.- 1 مج. : [د.ن.]، 2017 (فاس : مطبعة وراقة بالل)  [د.م.] 

(109 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO4111.- ردمك 978-9954-710-12-8

الشعر العربي

811 2017-1180
المعتصم بالله، جمال

الكتاب الذي لم يخرج إلى الحديقة [نص مطبوع] / جمال
المعتصم بالله.- [د.م.] : الموجة الثقافية، 2017.- 1 مج. (64

ص.) : غالف مزين
إق 2017MO1211.- ردمك 97-000008-9954-39-826-5

شعر

811 2017-1181
الهواري، يوسف

حديث المساء [نص مطبوع] : شعر / يوسف الهواري.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017 (مطبعة السيدة الحرة).- 1 مج. (49 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2017MO3812.- ردمك 978-9954-99-423-8

الشعر العربي

811 2017-1182
الوراري، عبد اللطيف

اللطيف عبد   / شعر   : مطبوع]  [نص  الجمع  بصيغة  مثنى 
الوراري.- فاس : مقاربات للنشر والصناعات الثقافية، 2017.- 1

مج. (92 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO0094.- ردمك 9789954678305

الشعر العربي

811 2017-1183
برادة، البشير (1950-....)

نطفة حدس [نص مطبوع] / برادة البشير.- [د.م.] : [د.ن.]،
2017.- 1 مج. (130 ص.)؛ 21 سم

إق 2017MO4334.- ردمك 978-9954-99-516-7
الشعر العربي

811 2017-1184
برطويس، عبد القادر

إضاءات على ظليل العتمة [نص مطبوع] : شعر / عبد القادر
برطويس.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (مطبعة الودغيريون).- 1 مج.

(40 ص.)؛ 22 سم
إق 2017MO1598.- ردمك 978-9954-28-482-7

الشعر العربي

811 2017-1185
بلعوج، خديجة

شهرزاد [نص مطبوع] : امرأة من زمن البوح : أشعار وخواطر.
2 / خديجة بلعوج.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الدار البيضاء : دار

القرويين) .- 1 مج . (73ص. )؛ 21 سم
إق 2017MO5539 $z 2017MO0673.- ردمك -978-9920-32-151

8 $z 9789954146071
الشعر العربي

811 2017-1186
بلوافي، مصطفى

/ مصطفى : شعر  [نص مطبوع]  المطر  تراتيل على وقع 
بلوافي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (سليكي أخوين).- 1 مج. (100

ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO0480.- ردمك 978-9954-667-42-2

الشعر العربي

811 2017-1187
بن أبي بكر بن عبد الله، المصطفى

إتحاف أهل الوفا بتحقيق نظم العمدة في الطب ألوفى
[نص مطبوع].- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (120 ص.) :
غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة ديوان الشناقطة؛ 5)

إق 2016MO5112.- ردمك 9789954607572
الشعر العربي

811 2017-1188
بوجبيري، محمد (1956-....)

كما لو أن الحياة كانت تصفق [نص مطبوع] : شعر / محمد
المغرب، في  الشعر  بيت  منشورات   : الدارالبيضاء  بوجبيري.- 

(137 ص.)؛ 22 سم مج.   1  -.2017
إق 2016MO5306.- ردمك 978-9954-9658-1-8

الشعر العربي

811 2017-1189
بودالعة، محمد

: زوايا الظل [نص مطبوع] : شعر / محمد بودالعة.- [د.م.] 
[د.ن.]، 2017.- 1 مج. (86 ص.)؛ 21 سم

إق 2017MO1989.- ردمك 9789954286173
الشعر العربي

811 2017-1190
بوزفور، رشيدة

لمن الشوق كل مساء [نص مطبوع] : شعر / رشيدة بوزفور.-
الرباط : دار الوطن، 2017.- 1 مج. (150 ص.)؛ 22 سم

إق 2017MO2866.- ردمك 978-9954-1-0622-8
الشعر العربي

811 2017-1191
بوعلي، خديجة

أحالم بلون الشفق [نص مطبوع] : شعر / خديجة بوعلي.-
: [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (103 ص.)؛ 20 سم [د.م.] 

إق 2017MO4818.- ردمك 978-9954-99-884-7
الشعر العربي

811 2017-1192
بومهراز، ربيعة

: [د.م.]  بومهراز.-  ربيعة   / مطبوع]  [نص  اإلنعتاق  سالسل 
[د.ن.]، 2017 (الرباط : الرباط نت) .- 1 مج. (143 ص.)؛ 21

سم
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إق 2017MO2837.- ردمك 9789954567975
الشعر العربي

811 2017-1193
ثابت، العياشي

صفير فوق العادة [نص مطبوع] : ديوان شعر / العياشي ثابت.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (90 ص.)؛ 21 سم

إق 2017MO2299.- ردمك 9789954287286
الشعرالعربي

811 2017-1194
جطيط، السعدية

رحيل [نص مطبوع] : مجموعة شعرية / السعدية جطيط.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2017 (الرباط : الرباط نت) .- 1 مج. (63 ص.)؛ 21

سم
إق 2017MO2885.- ردمك 9789954990353

الشعر العربي

811 2017-1195
حبرشيد، مالكة

نزف على أوتار الزمن الهارب [نص مطبوع] : قصائد نثر /
مالكة حبرشيد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (106 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO3889.- ردمك 9789954385234

قصائد - - نثر

811 2017-1196
حذيفة، يوسف

: [د.ن.]، عيون قلب [نص مطبوع] / يوسف حذيفة.- [د.م.] 
باأللوان؛ 24 سم 2017.- 1 مج. (86 ص.) : غالف مزيّن 

إق 2017MO1411.- ردمك 9789954399316
الشعر العربي

811 2017-1197
حرب، طلعت

: [د.م.]  حرب.-  طلعت   / مطبوع]  [نص  وجودية  استخارة 
[د.ن.]، 2017 (الرباط : دار القلم) .- 1 مج. (96 ص.)؛ 18 سم

إق 2017MO5117.- ردمك 978995761007
الشعر العربي

811 2017-1198
خالص، عبد اللطيف أحمد

أحمد اللطيف  عبد   / ديوان شعر   : [نص مطبوع]  الخالصيات 
خالص.- الرباط : جمعية رباط الفتح للتنمية المستدامة، 2017.- 1

مج. (299 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO3918.- ردمك 978-9954-9616-4-3

الشعر العربي

811 2017-1199
دحمان، عبد الرحمن

لمن تهدى الورود [نص مطبوع] : ديوان / دحمان عبد الرحمن.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (35 ص.)؛ 22 سم

إق 2017MO0594.- ردمك 978-9954-39-566-3
الشعر العربي

811 2017-1200
روضي، عبد الهادي

أعلى من سقوط [نص مطبوع] : شعر / عبد الهادي روضي.-
الدارالبيضاء : منشورات بيت الشعر في المغرب، 2017.- 1 مج.

(145 ص.)؛ 22 سم
إق 2016MO5266.- ردمك 978-9954-9596-9-5

الشعر العربي

811 2017-1201
رياحي، آسيا

هذيان عاشقة [نص مطبوع] : شذرات شعرية / اسيا رياحي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (95 ص.)؛ 21سم

إق 2017MO2769.- ردمك 978-9954-9719-0-1
الشعر العربي

811 2017-1202
زياني، عبد الحفيظ

زياني.- الحفيظ  عبد   / إصدار شعري   : [نص مطبوع]  تأمالت 
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (مطبعة نجمة الشرق).- 1 مج. (59 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2017MO3505.- ردمك 978-9954-99-295-1

الشعر العربي

811 2017-1203
سعودي، مجد الدين

مكاشفات  : مطبوع]  [نص  قصيدته  توقيع  يرفض  شاعر 
شعرية / مجد الدين سعودي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج.

(164 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO3933.- ردمك 978-9954-99-659-1

الشعر العربي

811 2017-1204
سيدي الغازي، أحمد

حرف ثائر [نص مطبوع] : شعر / أحمد سيدي الغازي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (90 ص.)؛

24 سم
إق 2017MO2715.- ردمك 978-9954-710-04-3

الشعر العربي

811 2017-1205
شهبون، عبد اللطيف (1951-....)

مالذ [نص مطبوع] : شعر / عبد اللطيف شهبون.- طنجة : سليكي
أخوين، 2017.- 1 مج. (85 ص.)؛ 21 سم

إق 2017MO0882.- ردمك 9789954667521
الشعر العربي

811 2017-1206
عاطفي، محمد

القصائد المحبوبة الموصلة إلى الحقائق المطلوبة [نص
مطبوع] / محمد عاطفي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : دار

القلم) .- 1 مج. (88 ص.)؛ 22 سم
إق 2017MO2625.- ردمك 978-9954-686-27-0

الشعر العربي

811 2017-1207
عافي، فاطمة

صخب الموج [نص مطبوع] : شعر / فاطمة عافي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (116 ص.)؛ 21

سم
إق 2017MO2094.- ردمك 9789954667842

الشعر العربي

811 2017-1208
فتحاوي، عبد العزيز

ديوان شعر [نص مطبوع] : سيدتي / عبد العزيز فتحاوي.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (40 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO0810.- ردمك 9789954396506

الشعر العربي

811 2017-1209
فرطميس، ايزة

بقايا حريق [نص مطبوع] : مجموعة شعرية / ايزة فرطميس.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (مطبعة وراقة بالل).- 1 مج. (105 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2017MO1753.- ردمك 978-9954-28-537-4

الببليوغرافيا الوطنية المغربية 2017

88



135

الشعر العربي

811 2017-1210
فوكاني، فتيحة

هوامش عاشقة [نص مطبوع] : شعر / فتيحة فوكاني.- الرباط
: منشورات دار التوحيدي، 2017.- 1 مج. (100 ص.)؛ 21 سم

إق 2017MO1185.- ردمك 978-9954-660-40-9
الشعر العربي

811 2017-1211
ماداني علوي، خديجة

جوالت عاشقة [نص مطبوع] / خديجة ماداني علوي.- [د.م.] :
المغربي للمبدعين، 2017 (فاس بريس).- 1 مج. (53 االتحاد 

باأللوان؛ 21 سم ص.) : غالف مزيّن 
إق 2017MO0385.- ردمك 9789954394830

الشعر العربي

811 2017-1212
محقق، نور الدين (1960-....)

الدين محقق.- نور   / : شعر  [نص مطبوع]  الموناليزا  مديح 
بلوس، 2017.- 1 مج. (52 ص.)؛ 20 سم إيدسيون   : [د.م.] 

إق 2017MO0821.- ردمك 9789954682302
الشعر العربي

811 2017-1213
منتسب، سعيد (1969-....)

أمواج تخرج من عرينها جائعة [نص مطبوع] : شعر / سعيد
: (الرباط  المغرب، 2017  الشعر في  بيت   : [د.م.]  منتسب.- 

.- 1 مج. (112 ص.)؛ 21 سم البيضاوي) 
إق 2016MO5358.- ردمك 9789954965856

الشعر العربي

811 2017-1214
مهرجان ربيع الشعر (2016؛ موالي إدريس زرهون)

ربيع الزجل، عطر هذا الجبل [نص مطبوع] : مهرجان ربيع
الشعرـ موالي إدريس زرهون ـ أبريل 10ـ11ـ12 من سنة 2016.-
[د.م.] : محمد أعشبون، 2017 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1

مج. (104 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO1132.- ردمك 9789954397879

الشعر العربي

811 2017-1215
نفين طينة، عزيز

: الرباط  نفين طينة.-   / : شعر  [نص مطبوع]  البكر  فرحتي 
(88 ص.)؛ 21 سم التوحيدي، 2017.- 1 مج.  دار  منشورات 

إق 2017MO0353.- ردمك 978-9954-660-39-3
الشعر العربي

811 2017-1216
وهبي، علي

تجول في التحول [نص مطبوع] : شعر / علي وهبي.- الفقيه
بن صالح : الموجة الثقافية، 2017.- 1 مج. (108 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO4443.- ردمك 978-9954-99-554-9

شعر

811 2017-1217
ال أحد أرانا الطريق [نص مطبوع] : شعراء أمير كوالتينيون من
سنينة؛ أبو  غدير  وترجمة  إعداد   / أنطولوجيا   : عربية  أصول 
أبي دار  منشورات   : الرباط  بلقاسم.-  خالد  اللغوية  المراجعة 
رقراق، 2017.- 1 مج. (124 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2017MO0451.- ردمك 9789954196175

الشعر العربي

811 2017-1218

ديوان الشيخ إبراهيم جوب المشعري [نص مطبوع] : في
مدح الشيخ أحمد بمب البكي المشهود بالشيخ الخديم رضي الله
عنه / حققه ورتبه عبد القادر بن شيخ ميمونة الكبرى، أبو مدين
شعيب تياو األزهري الطوبوي.- [د.م.] : الرابطة الخديمية للباحثين
والدارسين، 2017 (الرباط : المعارف الجديدة) .- 1 مج. (398

ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO0835.- ردمك 9789954396575

الشعر العربي

811 2017-1219
بها الله  رثاء عبد  : قصائد في  وترجل الحكيم [نص مطبوع] 
رحمه الله / إعداد أحمد رزيق.- [د.م.] : مؤسسة بيت الثقافة،

2017 (الرباط : طوب بريس) .- 1 مج. (58 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO0823.- ردمك 9789954962459

الشعر العربي

811.008 2017-1220
أعلول، شيماء (1993-....)

زنابق الخيل [نص مطبوع] : ديوان / شيماء أعلول.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017 (الرباط : طوب بريس) .- 1 مج. (191 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO1700.- ردمك 9789954690581

الشعر العربي

811.008 2017-1221
اتهومي، عبد الله

اتهومي.- الله  / عبد  : نصوص  ذاكرة النسيان [نص مطبوع] 
[د.م.] : جامعة المبدعين المغاربة، 2017 (فاس : وراقة بالل) .-

1 مج. (95 ص.)؛ 20 سم
إق 2017MO4811.- ردمك 9789954710135

الشعر العربي

811.008 2017-1222
األنصاري الزاكي، رشيدة

رحلة آه.. بين غياب وانتظار.. [نص مطبوع] : شعر / رشيدة
األنصاري الزاكي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (مكناس : األزهر) .- 1

مج. (102 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO5143.- ردمك 9789954774007

الشعر العربي

811.008 2017-1223
األنصاري، قاسم

اللعنة [نص مطبوع] : شعر / قاسم األنصاري.- [د.م.] : [د.ن.]،
2017 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (87 ص.)؛ 21 سم

إق 2017MO4658.- ردمك 9789954722305
الشعر العربي

811.008 2017-1224
اإلدريسي، خليل

غرام ال كالم [نص مطبوع] : ديوان شعر / خليل اإلدريسي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (14 ص.)؛ 21 سم

إق 2017MO2452.- ردمك 9789954287705
الشعر العربي

811.008 2017-1225
البكري، شكري (1969-....)

الشرفة 48 [نص مطبوع] : قصائد / شكري البكري.- طنجة :
سليكي أخوين، 2017.- 1 مج. (72 ص.)؛ 21 سم

إق 2017MO0077.- ردمك 9789954667347
الشعر العربي

811.008 2017-1226
البوهاللي، سميرة
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بوح الصمت [نص مطبوع] : ديوان شعر / سميرة البوهاللي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (تطوان : الخليج العربي) .- 1 مج. (116

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO2816.- ردمك 9789954965672

الشعر العربي

811.008 2017-1227
التلباني، عمر

التلباني.- / عمر  [نص مطبوع]  الزرق  العيون  في محراب 
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (مطبعة التيسير).- 1 مج. (162 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21سم
إق 2017MO1036.- ردمك 9789954397473

الشعر العربي

811.008 2017-1228
الذهبي، محمد

تبابين اآللهة [نص مطبوع] : شعر / محمد الذهبي.- [د.م.] :
جامعة المبدعين المغاربة، 2017 (فاس : وراقة بالل) .- 1 مج.

(146 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO3343.- ردمك 9789954710098

الشعر العربي

811.008 2017-1229
الزعريتي، التهامي

التهامي  / : مجموعة شعرية  [نص مطبوع]  الشمس  غروب 
الزعريتي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (تطوان : مطبعة الهداية) .- 1

مج. (52 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO1414.- ردمك 978-9954-39-934-7

الشعر العربي

811.008 2017-1230
السليماني الغراس، لطيفة

السليماني لطيفة   / : شعر  مطبوع]  [نص  المبحوح  الصراخ 
الغراس.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (فاس : وراقة بالل) .- 1 مج.

(111 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO2883.- ردمك 9789954990339

الشعر العربي

811.008 2017-1231
الشمشام، العزيزة

بوح على أعتاب الشروق [نص مطبوع] : ديوان شعر / العزيزة
: (تطوان  الثقافية، 2017  مكتبة سلمى   : تطوان  الشمشام.- 
الخليج العربي) .- 1 مج. (981 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم.- (إبداعات؛ 76)
إق 2017MO3851.- ردمك 9789954728048

الشعر العربي

811.008 2017-1232
الطيبي، محسن

جلبة الوريف [نص مطبوع] : شعر / محسن الطيبي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017.- 1 مج. (158 ص.)؛ 21 سم

إق 2017MO4977.- ردمك 9789954999462
الشعر العربي

811.008 2017-1233
الفرشم، الصافية

تغاريد خلف قضبان الحرية [نص مطبوع] : شعر / الصافية
والثقافية، للتربية  المستقبل  رواد  : جمعية  الفنيدق  الفرشم.- 
2017 (تطوان : مطبعة تطوان) .- 1 مج. (80 ص.)؛ 21 سم

إق 2017MO2451.- ردمك 9789954287699
الشعر العربي

811.008 2017-1234
القباج، عبد الله

الله عبد   / مطبوع]  [نص  القباج  الله  عبد  الشاعر  ديوان 
: دارأبي رقراق، الرباط  العلمي.-  الوهابي  القباج؛ أعده محمد 

2017.- 1 مج. (160 ص.)؛ 23 سم.- (وثائق ونصوص؛ 2)
إق 2016MO1379.- ردمك 9789954195895

الشعر العربي

811.008 2017-1235
الكور، ثورية

هديل الحمائم [نص مطبوع] : همسات / ثورية الكور.- [د.م.] :
جامعة المبدعين المغاربة، 2017 (فاس : وراقة بالل) .- 1 مج.

(118 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2017MO2642.- ردمك 9789954288399

الشعر العربي

811.008 2017-1236
الهواري، سليمان

حب صهيل.. ووطن [نص مطبوع] / سليمان الهواري.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017 (الرباط : الرباط نت) .- 1 مج. (128 ص.)؛ 21

سم
إق 2014MO0275.- ردمك 9789954394335

الشعر العربي

811.008 2017-1237
الهواري، سليمان

عشق مهرب..على حافة الوطن [نص مطبوع] : ديوان شعر
/ سليمان الهواري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : الرباط نت)

.- 1 مج. (128 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO4642.- ردمك 9789954997925

الشعر العربي

811.008 2017-1238
بازي المرابط، سعاد

بازي : ديوان شعري / سعاد  ثالثة أرباع قلب [نص مطبوع] 
المرابط.- ، 2017 (تطوان : الخليج العربي) .- 1 مج. (99 ص.)؛

29 سم
إق 2017MO3534.- ردمك 9789954993033

الشعر العربي

811.008 2017-1239
برادة، البشير (1950-....)

حدوس األنف العميق [نص مطبوع] / برادة البشير.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017.- 1 مج. (128 ص.)؛ 21 سم

إق 2017MO4863.- ردمك 9789954999066
الشعر العربي

811.008 2017-1240
بركي، حميد

عربة الحياة [نص مطبوع] : شعر / حميد بركي.- [د.م.] : الرصد
العربية، 2017 (مكناس : سجلماسة) .- 1 مج. (77 ص.)؛ 21

سم
إق 2017MO4196.- ردمك 9789954994573

الشعر العربي

811.008 2017-1241
بطالي، عبد المجيد (1958-....)

المجيد في ظالل سدرة الوجد [نص مطبوع] : شعر / عبد 
بطالي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1

مج. (108 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO4924.- ردمك 9789954999325

الشعر العربي

811.008 2017-1242
بلمقدم، محجوب

[د.ن.]،  : [د.م.]  محجوب.-  بلمقدم   / مطبوع]  [نص  الناس 
سم  20 ص.)؛   124) مج.   1  -.2017
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إق 2017MO1500.- ردمك 9789954399767
الشعر العربي

811.008 2017-1243
بنحامي، فاطمة (1949-....)

فاطمة  / شعر   : مطبوع]  [نص  رحل  لحبيب  حب  رسائل 
بنحامي؛ تقديم عباس الجراري.- 1 مج. (146 ص.)، 2017 (فاس

: آنفوـ برانت) .- لحبيب رحل؛ 21 سم
إق 2017MO5324.- ردمك 9789954981405

الشعر العربي

811.008 2017-1244
بوفوس، حسن

بوفوس.- : شعر / حسن  أغنية خريف الحلم [نص مطبوع] 
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (108

ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO3986.- ردمك 9789954722190

الشعر العربي

811.008 2017-1245
حرب، طلعت

ركعتان..بينك والسماء [نص مطبوع] / طلعت حرب.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017.- 1 مج. (100 ص.)؛ 17 سم
إق 2017MO5118.- ردمك 9789954761014

الشعر العربي

811.008 2017-1246
حرب، طلعت

في بالد الفتنستان [نص مطبوع] / طلعت حرب.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017 (الرباط : دار القلم) .- 1 مج. (98 ص.)؛ 18 سم

إق 2017MO5184.- ردمك 9789954761021
الشعر العربي

811.008 2017-1247
حسان، سلوى

: [د.م.]  / سلوى حسان.-  : شعر  [نص مطبوع]  خوالج روح 
[د.ن.]، 2017 (الرشيدية : الودغيريون) .- 1 مج. (105 ص.)؛ 21

سم
إق 2017MO1077.- ردمك 9789954397671

الشعر العربي

811.008 2017-1248
شكري ميعادي، محمد (2014-1968)

أجمل القاتالت [نص مطبوع] / محمد شكري ميعادي.- فاس :
مقاربات للنشر والصناعات الثقافية، 2017.- 2 مج. (105-94

ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO4172.- ردمك 9789954678848

الشعر العربي

811.008 2017-1249
عدي، حسنة (1946-....)

رأيت فيك مولدي [نص مطبوع] : شعر / حسنة عدي.- [د.م] :
حسنة عدي، 2017 (الجديدة : بسمة برينت) .- 1 مج. (78 ص.)؛

21 سم
إق 2017MO0728.- ردمك 9789954396209

الشعر العربي

811.008 2017-1250
عزفا، مليكة

عندما يبكي المساء [نص مطبوع] : شعر / مليكة عزفا.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2017 (فاس : أميمة) .- 1 مج. (77 ص.)؛ 21 سم

إق 2017MO4552.- ردمك 9789954997505
الشعر العربي

811.008 2017-1251
غالي، عبد العزيز

وعلى رقبتي..حتى الحرف هو موالها [نص مطبوع] : زجل
/ عبد العزيز غالي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (104 ص.)؛

22 سم
إق 2017MO1408.- ردمك 978-9954-39-929-3

الشعر العربي

811.008 2017-1252
قيسر، فاطمة

ترانيم من بوح بلقيس [نص مطبوع] : شعر / فاطمة قيسر.-
واالتصال، 2017 والنشر  للدراسات  آفاق  مؤسسة   : مراكش 
(مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (77 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO4272.- ردمك 978-9954-467-79-4

الشعر العربي

811.008 2017-1253
كوري، سفيان

بعض الحب ال يكفي [نص مطبوع] / سفيان كوري.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017.- 1 مج. (72 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO0433.- ردمك 9789954394984

الشعر العربي

811.008 2017-1254
لبريني، صالح (1970-....)

تغريبة الناي [نص مطبوع] / صالح لبريني.- [د.م.] : إديسيون
بلوس، 2017 (الدارالبيضاء : النجاح الجديدة) .- 1 مج. (86 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2017MO0489.- ردمك 9789954682203

الشعر العربي

811.008 2017-1255
لشهب، محمد

محمد  / شعر  ديوان   : مطبوع]  [نص  تجرأت؟؟  إن  عذرا، 
لشهب.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (قلعة السراغنة : مطبعة صبحي)

.- 1 مج. (94 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO3850.- ردمك 9789954996263

الشعر العربي

811.008 2017-1256
ماري، روعة

/ ديوان شعري  [نص مطبوع] =  جدائل غجرية األطلنتيك 
ماري روعة (مريم عبد المجيد بورداد).- مراكش : مؤسسة آفاق،
.- 1 مج. (190 الوطنية)  المطبعة والوراقة   : 2017 (مراكش 

ص.)؛ 22 سم
إق 2017MO3125.- ردمك 9789954467756

الشعر العربي

811.008 2017-1257
ماني، محمد

أما بعد [نص مطبوع] / محمد ماني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017
(وجدة : الجسور) .- 1 مج. (125 ص.)؛ 21 سم

إق 2017MO4314.- ردمك 9789954995082
الشعر العربي

811.008 2017-1258
مختاري، رمضان (1955-....)

/ : ديوان شعر  حالوة الحلم ومرارة الواقع [نص مطبوع] 
رمضان مختاري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (مطبعة إيمان).- 1 مج.

(75 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO2841.- ردمك 9789954990087

الشعر العربي

811.008 2017-1259
مرزاق، محمد
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: جنون الظل [نص مطبوع] : شعر / محمد مرزاق.- [د.م.] 
مكتبة سلمى الثقافية، 2017 (تطوان : الخليج العربي) .- 1 مج.

(133 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (إبداعات؛ 80)
إق 2018MO0688.- ردمك 9789954728123

الشعر العربي

811.008 2017-1260
مساعد، ياسين

دواية الهم [نص مطبوع] : زجل / ياسين مساعد.- الدارالبيضاء :
منشورات االتحاد المغربي للزجل، 2017.- 1 مج. (80 ص.)؛ 22

سم
إق 2017MO1972.- ردمك 978-9954-28-609-8

الشعر العربي

811.008 2017-1261
مفتوح، جليلة

رسائل إلى السماء [نص مطبوع] : شعر / جليلة مفتوح.- فاس
: مقاربات للنشر والصناعات الثقافية، 2017.- 1 مج. (90 ص.)؛

20 سم.- (إبداع)
إق 2017MO1557.- ردمك 9789954678541

الشعر العربي

811.008 2017-1262
مفتوح، جليلة

قلبي جنة حواء [نص مطبوع] : شعر / جليلة مفتوح.- [فاس] :
مقاربات للنشر والصناعات الثقافية، 2017.- 1 مج. (124 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2017MO1758.- ردمك 9789954678558

الشعر العربي

811.008 2017-1263
نور عيساوي، كريمة

صهيل من فلوات األرواح [نص مطبوع] : شعر / كريمة نور
عيساوي، خالد ديريك.- [د.م.] : ديهيا، 2017 (بركان : الشرق) .-

1 مج. (128 ص.)؛ 20 سم
إق 2017MO3023.- ردمك 9789954991008

الشعر العربي

811.008 2017-1264
هرنافي، فدوى

صرخة جسد [نص مطبوع] / فدوى هرنافي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2017 (بركان : نجمة الشرق) .- 1 مج. (68 ص.)؛ 20 سم

إق 2017MO3461.- ردمك 9789954681084
الشعر العربي

811.008 2017-1265
كباب ، مليكة (1959-....)

[د.ن.]،  : [د.م.]  / مليكة كباب.-  ماذا؟ لو..!؟ [نص مطبوع] 
2017 (الدارالبيضاء : األحمدية) .- 1 مج. (167 ص.) : غالف

باأللوان؛ 21 سم مزيّن 
إق 2016MO0362.- ردمك 9789981050235

الشعر العربي

811.008 2017-1266
األكاديمية  : فاس  [نص مطبوع].-  الشعراء  التالميذ  ديوان 
الجهوية للتربية والتكوين، 2017 (فاس : الشركة العامة للتجهيز
والطبع) .- 1 مج. (56-50 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2017MO2798.- ردمك 9789954289112
الشعر العربي - - مجموعات

811.009 2017-1267
أبو القاسم، أحمد بن مبارك (1958-....)

ديوان أحمد بن زكرياء السكال الباعمراني [نص مطبوع].
1، التقديم / صنعه جمعا وتحقيقا وتقديما: أحمد بن المبارك أبو
والثقافة، للتنمية  العينين  الشيخ ماء  : جمعية  [د.م.]  القاسم.- 
2017 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (374 ص.)؛ 24 سم

إق 2017MO1552.- ردمك 9789954398555
ديوان أحمد بن زكرياء - - نقد - - دراسة

811.009 2017-1268
ابن عياد، محمد

الشعرية العربية الحديثة [نص مطبوع] : التفكير النقدي في
بيانات ومقدمات الدواوين / محمد ابن عياد.- [د.م.] : [د.ن.]،

2017 (مطبعة تطوان).- 1 مج. (320 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO0824.- ردمك 978-9954-39-653-7

الشعر العربي - - تاريخ ونقد

811.009 2017-1269
ابن عياد، محمد

خطاب المقدمات في الشعر المغربي الحديث والمعاصر
: الحجاجية  الخطاب  أنساق  في  (دراسة   : مطبوع]  [نص 
ابن عياد.- طنجة : سليكي أخوين، النقد،المنهج،الفن) / محمد 

. (376 ص. )؛ 24 سم 2017.- 1 مج 
إق 2017MO0945.- ردمك 9789954667538

الشعر المغربي - - نقد

811.009 2017-1270
البقالي، محمد (1915-....)

عروض ابن مالك [نص مطبوع] : قراءة نقدية توثيقية / تقديم
وتحقيق محمد البقالي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (تطوان : الخليج
العربي) .- 1 مج. (92 ص.)؛ 21 سم.- (مكتبة سلمى الثقافية؛

(107
إق 2017MO1149.- ردمك 978-9954-634-88-2

شعر العروض - - نقد

811.009 2017-1271
الجراري، عباس (1937-....)

من ديوان عباس الجراري [نص مطبوع] / إعداد وتقديم محمد
احميدة.- الرباط : دار أبي رقراق للطباعة والنشر، 2017.- 2 مج.

(185، 205 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2017MO2176 (الجزء األول)إق 2017MO5132 (الجزء الثاني).-

ردمك 9-699-28-9954-978.- ردمك 978-9981-893-51-1
الشعر العربي - - نقد

811.009 2017-1272
الخديري، رشيد

صيرورة النهر الشعري [نص مطبوع] : قراءة في أعمال صالح
: [د.م.]  الخديري.-  / رشيد  نصية)  (مقاربة  الشعرية  بوسريف 

بلوس، 2017.- 1 مج. (96 ص.)؛ 22 سم إديسيون 
إق 2016MO4787.- ردمك 978-9954-682-11-1

األدب العربي - - الشعر - - نقد

811.009 2017-1273
الدناي، محمد ( 1948-2013)

الدكتور مانع سعيد العتيبة ناقدا [نص مطبوع] : من خالل
مقدمات دواوينه وأشعاره / محمد الدناي، عبد الله بنصر العلوي.-
فاس : المركز األكاديمي للثقافة والدراسات المغاربية والشرق
أوسطية والخليجية، 2017 (فاس : آنفو ـ برانت) .- 1 مج. (87

ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO2082.- ردمك 9789954286623

811.009 2017-1274
الدهبي، لحسن

في شعر نزار قباني موضوعات وقضايا [نص مطبوع] :
دراسة ونصوص / لحسن الدهبي.- إربد : عالم الكتب الحديث،
2017 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (196 ص. ) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم

الببليوغرافيا الوطنية المغربية 2017

92



139

إق 2017MO2066.- ردمك 978-9954-667-83-5
الشعر العربي - - دراسة

811.009 2017-1275
الديهاجي، محمد

طبوغرافية الصورة [نص مطبوع] : دراسة / محمد الديهاجي.-
فاس : منشورات مقربات، 2017.- 1 مج. (140 ص.)؛ 24 سم.-

(سلسلة نقد)
إق 2017MO0783.- ردمك 978-9954-678-46-6

األدب العربي - - الشعر - - نقد

811.009 2017-1276
الزروقي، جواد

جمالية الخطاب الشعري عند أحمد المعداوي المجاطي
: [د.م.]  الزروقي.-  جواد   / الكلمات  فروسية   : [نص مطبوع] 
[د.ن.]، 2017 (خريبكة : مطبعة باريس) .- 1 مج. (193 ص.)؛

21 سم
إق 2017MO3759.- ردمك 9789954993934

الشعر المغربي - - تاريخ ونقد

811.009 2017-1277
الزروقي، جواد

شريفة كريسيت [نص مطبوع] : تنازورت ن تايري د تودرت =
شاعرة الحب والحياة / جواد الزروقي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.-

1 مج . ( 177ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO0295.- ردمك 9789954394472

شعر - - نقد

811.009 2017-1278
الزيدي، ناهد

طواف على غوارب أمواج [نص مطبوع] : قراءات في شعر
عبد اللطيف شهبون / ناهد الزيدي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1

مج. (179 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2017MO3506.- ردمك 9789954722114

الشعر العربي - - قراءات

811.009 2017-1279
السقاط، عبد الجواد

دراسات وأعالم [نص مطبوع] / عبد الجواد السقاط.- الرباط :
منشورات دار أبي رقراق، 2017.- 1 مج. (143 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO4147.- ردمك 9789954995853

الشعر العربي - - تاريخ ونقد

811.009 2017-1280
الشكريوي، عبد السالم

شعر المغازي من خالل سيرة ابن هشام [نص مطبوع] :
دراسة وتقويم / عبد السالم الشكريوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017

(تطوان : مطبعة تطوان) .- 1 مج. (286 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO1996.- ردمك 9789954286234

شعرالمغازي - - نقد

811.009 2017-1281
الشندودي، عبد الحكيم (1962-....)

نقد الشعر المغربي الحديث [نص مطبوع] : نقد النقد / عبد
الحكيم الشندودي.- طنجة : سليكي أخوين، 2017.- 1 مج. (206

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO2492.- ردمك 9789954667927

الشعر المغربي - - نقد

811.009 2017-1282
الصبح، رائد

تقديس المدنس في الشعر العربي المعاصر [نص مطبوع]
: "تجربة التوظيف والتعبير عند بدر شاكر السياب وأمل دنقل"
الثقافي المركز   : بيروت  الدارالبيضاء؛  الصبح.-  رائد   / أنموذجا 
للكتاب، 2017.- 1 مج. (192 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22

سم
إق 2016MO3615.- ردمك 9789954961261

الشعر العربي - - نقد

811.009 2017-1283
المتقن، محمد

في ألفية الحداثة الشعرية [نص مطبوع] : دراسة لقصيدة
"بغداد" للشاعر محمد علي الرباوي / محمد المتقن.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017 (مطبعة وراقة بالل).- 1 مج. (187 ص.)؛ 22 سم

إق 2017MO0482.- ردمك 978-9954-39-517-2
الشعر العربي - - تاريخ ونقد

811.009 2017-1284
المرابط، جالل

أثر البيئة في الشعر [نص مطبوع] : نقد / د.جالل المرابط.-
[بني مالل] : مؤسسة الموجة الثقافية، 2017.- 1 مج. (101 ص.)

: غالف مزين باأللوان؛ 20 سم.- (نقد)
بيبليوغرافيا : ص. 93-95 .- إق 2017MO1175.- ردمك -978-9954

39-809-8
الشعر العربي - - نقد

811.009 2017-1285
الملياني، إدريس (1945-....)

المغربي الشعر  في  قراءات   : مطبوع]  [نص  العين  سراج 
بيت : منشورات  [د.م.]  الملياني.-  إدريس   / دراسة   : الحديث 
الشعر في المغرب، 2017 (الرباط : مطبعة البيضاوي) .- 1 مج.

(128 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (دراسات)
إق 2017MO0466.- ردمك 978-9954-9663-4-1

الشعر المغربي - - تاريخ ونقد

811.009 2017-1286
بنصر العلوي، عبد الله (1949-....)

جماليات المكان في الشعر المغربي [نص مطبوع] / عبد
الله بنصر العلوي.- فاس : المركز األكاديمي للثقافة والدراسات
المغاربية والشرق أوسطية والخليجية، 2017.- 1 مج . (89 ص.)؛

24 سم
إق 2017MO0464.- ردمك 978-9954-39-510-3

الشعر المغربي - - تاريخ ونقد

811.009 2017-1287
بوغدا، عبد الحكيم

ظاهرة التبراع في الشعر النسائي الحساني [نص مطبوع]
: دراسة في النسق السوسيو - ثقافي والجمالي / عبد الحكيم
بوغدا.- فاس : المركز األكاديمي للثقافة والدراسات المغاربية
والشرق أوسطية والخليجية، 2017 (مطبعة آنفو برانت).- 1 مج.

(312 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO1402.- ردمك 978-9954-39-925-5

النساء - - الشعر الحساني

811.009 2017-1288
بومجيمر، عبد العزيز

رباعيات الشاعر الغنائي الوطني المصري أحمد قدري
[نص مطبوع] : قراءة وصفية تأملية / عبد العزيز بومجيمر، ليزا
هيسلينغ، زهيرة بومجيمر.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (فاس : وراقة

بالل) .- 1 مج. (113 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO3167.- ردمك 9789954991671

الشعر العربي - - نقد

811.009 2017-1289
حسني، عبد الغني
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اإليقاع وحدود اإلنزياح في الشعر العربي المعاصر [نص
مطبوع] : (دراسة في تجربة أدونيس) / عبد الغني حسني.- تطوان
: مكتبة سلمى الثقافية، 2017 (مطبعة الخليج العربي).- 1 مج .
(171ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (كتب مكتبة سلمى

الثقافية؛ 98)
إق 2017MO0591.- ردمك 978-9954-634-83-7

الشعر العربي - - تاريخ ونقد

811.009 2017-1290
شوقي، عبد الجليل

تغريدة القركاس والقلم [نص مطبوع] : قراءات في البنى
الشعرية لإلبداع المعاصر / عبد الجليل شوقي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2017 (أيت ملول : مركز الطباعة أيت ملول) .- 1 مج. (101

ص.)؛ 22 سم
إق 2017MO1637.- ردمك 978-9954-28-484-0

الشعر المغربي - - نقد

811.009 2017-1291
فكري، محمد

[نص العربي  والبيان  الشعر  في  األدبي  الفكر  منارة 
مطبوع] / ذ. محمد فكري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (مكناس :

مطبعة مكتبة سجلماسة) .- 1 مج. (41 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO2932.- ردمك 978-9954-99-067-4

الشعر العربي

811.009 2017-1292
لشقر، حسن

المكان وإنتاج المعنى في الشعر العربي المعاصر [نص
مطبوع] : دراسة / حسن لشقر.- فاس : مقاربات، 2017.- 1 مج.

(363 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO0784.- ردمك 978-9954-678-47-3

األدب العربي - - الشعر - - نقد

811.009 2017-1293
لومة، محمد (1948-....)

ذكريات ومواقف... [نص مطبوع] : أوراق من كفاح الشاعر
األستاذ تقديم  لومة؛  / محمد  الفرقاني  الحبيب  المقاوم محمد 
: [د.م.]  إيدر.-  آيت  بنسعيد  محمد  األستاذ  العلوي،  إسماعيل 
[د.ن.]، 2017 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (200 ص.)

: غالف مزين؛ 24 سم.- (سلسلة منتدى األمة للدراسات؛ 5)
إق 2017MO2174.- ردمك 9789954286975

االدب العربي

811.009 2017-1294
مفيد، خديجة

ضرائر الشعر البن عصفور اإلشبيلي [نص مطبوع] : دراسة
وصفية / خديجة مفيد.- الدارالبيضاء : مؤسسة اإلدريسي الفكرية

لألبحاث والدراسات، 2017.- 1 مج. (104 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO0439.- ردمك 9789954938850

الشعر العربي - - نقد

811.009 2017-1295
مهرجان تالكجونت (04؛ -12-13 يونيو 2011)

العقد النضيد في الثناء على األديب البحاثة األستاذ أحمد
بزيد [نص مطبوع] / أعمال مهرجان تالكجونت في دورته الرابعة
أيام 11-12-13 يونيو 2011 م؛ تقديم الدكتور عباس الجراري،
تنسيق مصطفى بن عمر المسلوتي.- تالكجونت : الجماعة القروية

لتالكجونت، 2017.- 1 مج. ( 340 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO2116.- ردمك 978-9954-28-679-1

األديب أحمد بزيد - - تكريم

811.009 2017-1296

قراءات في رسائل الحب للشاعر إسماعيل هموني [نص
مطبوع] / تقديم وتنسيق المصطفى مسالي.- مراكش؛ كلميم :
مؤسسة آفاق للدراسات والنشر واإلتصال منشورات نادي القراءة
واإلبداع، 2017 (المطبعة والوراقة الوطنية).- 1 مج. (133 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO1064.- ردمك 978-9954-467-67-1

الشعر العربي - - دراسة نقدية

811.009 2017-1297
: مطبوع]  [نص  والروح  العين  تآويل  بوحمالة  بنعيسى 
الرزاق عبد  وتنسيق  إشراف   / حوارات  ـ  شهادات  ـ  دراسات 
هيضراني.- الرباط : منشورات دار األمان، 2017 (الرباط : مطبعة

األمنية) .- 1 مج. (254 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO1568.- ردمك 9789954967485

نقد - - الشعر العربي

811.009 2017-1298
بالغة اإلدانة والوعي بسؤال الكتابة [نص مطبوع] : جمالية
الخطاب الشعري : دراسات في تجربة الشاعر محمد عزيز بنسعد
/ تقديم وتنسيق عبد العزيز بنار، عز العرب ادريسي ازمي.- فاس
: مقاربات للنشر والصناعات الثقافية، 2017.- 1 مج. (148 ص.)؛

24 سم.- (نقد)
إق 2017MO0336.- ردمك 9789954678312

الشعر العربي - - الخطاب - - بالغة

811.009 2017-1299
[نص الصامت"  "العاشق  الطبال  الكريم  عبد  الشاعر 
مطبوع] / إعداد عبد الكريم البسيري.- أصيلة : مؤسسة منتدى

أصيلة، 2017 (سال : التومي) .- 1 مج. (156 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO2366.- ردمك 9789954641231

الشعر العربي - - نقد

811.009 2017-1300
كتاب الوجود [نص مطبوع] : سيرة شعرية لألديب الجزائري
الكبير بشير ونيسي / تقديم الدكتور أحمد مفدي؛ اعتنى به وأعده
للنشر الدكتور عبد الكريم الرحيوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1

مج. (260 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO4166.- ردمك 978-9954-99-449-8

سيرة شعرية - - تاريخ ونقد

811.02 2017-1301
بن الطاهر الخلفي الدكالي، امحمد األمين

األولياء شيخ  حياة  في  العاشقين  المحبين  ديوان 
لطائفة الحسين  السيد  الشريف   : [نص مطبوع]  والصالحين 
النبي األمين بالزرهوني من درية  المشهور  الدرقاويين  الفقراء 
/ امحمد األمين بن الطاهر الله عنه في كل وقت وحين  رضي 
الخلفي الدكالي؛ تقديم ودراسة وتحقيق أحمد الوارث.- الجديدة :
كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية، 2017.- 1 مج. (197 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
إق 2017MO4754.- ردمك 978-9954-9725-1-9

الشعر الصوفي

811.03 2017-1302
بنفرحي، السعيد (1960-....)

أدباء المشرق بعيون شعراء المغرب [نص مطبوع] : دراسة
/ السعيد بنفرحي.- فاس : منشورات مقاربات، 2017 (مطبعة
وراقة بالل).- 1 مج. (278 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.-

(مختارات)
إق 2017MO0519.- ردمك 978-9954-678-38-1

شعر الرثاء - - األدب المغربي

811.05 2017-1303
برحو، نبيلة

بين لهجات ولغات [نص مطبوع] : ديوان أغاني / برحو نبيلة.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (91 ص.)؛ 22 سم
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إق 2017MO1351.- ردمك 978-9954-39-895-1
شعر الغناء

811.05 2017-1304
بلمقدم، محجوب

أعراس بالدي [نص مطبوع] : شعر غنائي / محجوب بلمقدم.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (98 ص.)؛ 21 سم

إق 2017MO2827.- ردمك 9789954990025
الشعر العربي - - الشعر الغنائي

811.05 2017-1305
بلمقدم، محجوب

عرافة [نص مطبوع] : شعر غنائي / محجوب بلمقدم.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017.- 1 مج. (غير مرقم)؛ 21 سم

إق 2017MO2344.- ردمك 9789954287439
الشعر العربي - - الشعر الغنائي

811.05 2017-1306
غزالة، مريا

الكالم كالمي [نص مطبوع] : شعر غنائي / مريا غزالة.- الرباط
: دار الوطن، 2017.- 1 مج. (62 ص.)؛ 20 سم

إق 2017MO0175.- ردمك 9789954648223
الشعر الغنائي

811.06 2017-1307
بمب امباكي، أحمد

نهج قضاء الحاج فيما من األدب إليه المريد يحتاج [نص
مطبوع] = La voie de la satisfaction des besoins / أحمد
بمب امباكي.- [د.م.] : دائرة فتح الغفار، 2017 (الرباط : مطبعة
المعارف الجديدة) .- 1 مج. (40-59 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2017MO1348.- ردمك 9789954398937

الشعر الديني

811.06 2017-1308
عراص، ميمون

: مطبوع]  [نص  الصوفي  الخطاب  في  الجمال  مقاربة 
الزجل الديني بأحفير نموذجا / ميمون عراص.- [د.م.] : [د.ن.]،

2017 (وجدة : مطبعة حراء) .- 1 مج. (47 ص.)؛ 20 سم
إق 2017MO4043.- ردمك 9789954996072

الخطاب الصوفي

811.06 2017-1309
لوباريس األندلسي الرباطي، عبد القادر

الفتوحات الوهبية وأشعار أخرى [نص مطبوع] / عبد القادر
أملح، الرباطي؛ حققه وقدم له سي محمد  األندلسي  لوباريس 
ذاكرة مركز  منشورات   : [الرباط]  الجراري.-  عباس  تقديم 
.- 1 مج. األمنية)  : مطبعة  (الرباط  للنشر، 2017  األندلسيين 

(183 ص.)؛ 24 سم
.- إق 2017MO3616.- ردمك -978 ببليوغرافيا ص. 175-182 ص. 

9954-99-340-8
المديح النبوي

811.06 2017-1310
من شعر أبي عبد الله محمد بن أحمد المسناوي الدالئي
الجواد عبد  وتحقيق  جمع   / مطبوع]  [نص  1072-1136ه 
السقاط.- الرباط : دار أبي رقراق، 2017.- 1 مج. (120 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO0732.- ردمك 978-9954-39-621-6

الشعر العربي - - المغرب

811.06 2017-1311
الشعر  : [نص مطبوع]  الناصري  اليمني  ديوان محمد بن 
الديني / جمع وتحقيق عبد الحق بنطوجة.- الرباط : مطابع الرباط

نت، 2017.- 1 مج. (208 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم

إق 2017MO3984.- ردمك 978-9954-721-01-8
الشعر الديني

811.08 2017-1312
البوة، إبراهيم

األرض بتحرير  تطالب  : قصائد  [نص مطبوع]  سبتة ومليلية 
المحتلة / إبراهيم البوة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (41

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2017MO1908.- ردمك 9789954285800

قصائد

811.08 2017-1313
بوهراكة، فاطمة (1974-....)

100 شاعرة من العالم العربي [نص مطبوع] : قصائد تنثر
الحب والسالم / إعداد فاطمة بوهراكة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017
(فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (112 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO2562.- ردمك 978-9954-28-809-2

الشعر العربي

811.08 2017-1314
بيدوش، إحسان

حروف من نار [نص مطبوع] : الديوان الثالث / إحسان بيدوش.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (96 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

22 سم
إق 2017MO3092.- ردمك 978-9954-99-123-7

الشعر العربي

811.08 2017-1315
بيدوش، إحسان

ملكي المحبوب [نص مطبوع] : ديوان شعري / إحسان بيدوش.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (103 ص.)c غالف مزيّن باأللوان؛

20 سم
إق 2017MO3094.- ردمك 978-9954-99-125-1

الشعر العربي

811.08 2017-1316
(الدار الشق  اآلداب عين  كلية  الثاني.  الحسن  جامعة 

البيضاء)
تاريخ المغرب وبنما من خالل أصوات شعرية نسائية [نص
Historia de Marruecos y Panamà desde la = [مطبوع
الشق- عين  اآلداب  كلية   /  voz poética de sus mujeres
المغرب حول  البحث  مختبر   : [د.م.]  الثاني.-  الحسن  جامعة 
والعالم اإليبيري واإليبيروأمريكي، 2017.- 1 مج. (78-192 ص.)؛

24 سم
إق 2017MO0750.- ردمك 978-9981-927-17-9

الشعر النسائي

811.09 2017-1317
تنافعت، عبد اإلله (1978-....)

االلتزام والتجديد [نص بين  المعاصر  الشعر االسالمي 
مطبوع] : نماذج من أشعار حسن األمراني / عبد اإلله تنافعت.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرشيدية : مؤسسة الراوي) .- 1 مج.

(114 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم
إق 2017MO4312.- ردمك 978-9954-99-507-5

الشعر العربي

811.09 2017-1318
وياللي، محمد (1961-....)

الشعر اإلسالمي في المغرب [نص مطبوع] : التزامه وفنيته :
دراسة نقدية لنمادج من الشعر اإلسالمي في المغرب على عهد
: مراكش  وياللي.-  / محمد  والمرينيين  والموحدين  المرابطين 
منشورات النادي األدبي بمراكش مؤسسة آفاق للدراسات والنشر
واالتصال، 2017 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج.

(416 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
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ردمك  -.2017MO4130 إق   - .  410-401 ص.  ليوغرافيا  ب ي ب
9789954467785

الشعر اإلسالمي - - المغرب

811.093 2017-1319
مهرجان ربيع الشعر (13؛ 2016؛ موالي ادريس زرهون)
زهر وجمر [نص مطبوع] / مهرجان ربيع الشعر : أبريل 10. 11.
12 2016 : ديوان الفصيح.- فاس : مهرجان ربيع الشعر، 2017.-

1 مج . (119ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21سم
إق 2017MO1133.- ردمك 978-9954-39-788-6 

ديوان شعر

811.095 2017-1320
أديب، محمد

الدنيا فيها وفيها [نص مطبوع] : زجل / محمد أديب.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017 (الدار البيضاء : [بروكسي برانت]) .- 1 مج. (66

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2017MO1305.- ردمك 978-9954-39-874-6

الزجل - - المغرب

811.095 2017-1321
أساد مامادو، محمد

نزاهة [نص مطبوع] : ديوان زجلي / محمد أساد مامادو.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017.- 1 مج. (40 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2017MO3134.- ردمك 9789954991480
ديوان زجلي

811.095 2017-1322
أمين، أنس

ديوان  : مطبوع]  [نص  المغربي  الزجل  الزوجة في  رثاء 
"ودفنت قلبي معك..." لحميد الصنهاجي نموذجا / أنس أمين.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : الرباط نت) .- 1 مج. (184

ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO4553.- ردمك 978-9954-99-751-2

الشعر العربي

811.095 2017-1323
أوليدي، زينب

: [د.م.]  أوليدي.-  زينب   / زجل   : مطبوع]  [نص  النسا  نون 
إديسيون بلوس، 2017 (الدارالبيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .-

1 مج. (110 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2017MO1530.- ردمك 9789954682371

الزجل - - المغرب

811.095 2017-1324
أويحيى، إلهام جيهان

بواب الدنيا [نص مطبوع] : زجل / إلهام جيهان أويحيى.- فاس :
مقاربات للنشر والصناعات الثقافية، 2017.- 1 مج. (157 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (سلسلة إبداع)
إق 2017MO4669.- ردمك 978-9954-678-94-7

الزجل - - المغرب

811.095 2017-1325
اإلدريسي، مصطفى

اإلدريسي.- / مصطفى  : زجل  لكالم لمدفون [نص مطبوع] 
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (70

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO0079.- ردمك 9789954667361

زجل

811.095 2017-1326
الجراري، عباس (1937-....)

دليل قصائد الزجل في المغرب [نص مطبوع] : (الملحون) /
عباس الجراري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرباط : دار السالم) .-

1 مج. (182 ص.)؛ 24 سم.- (منشورات النادي الجراري؛ 76)

إق 2017MO3267.- ردمك 9789981893504
الشعر العربي - - زجل

811.095 2017-1327
الجعيبي، أحمد

زجل  : مطبوع]  [نص  الزجل  رياض  في  وأغاني  معاني 
مراكشي أصيل / أحمد الجعيبي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (مراكش

: المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (63 ص.)؛ 21 سم
إق 2001MO0246.- ردمك 978-9920-32-244-7

الشعر العربي - - زجل

811.095 2017-1328
الشدادي، عز الدين

محال نكون أنا ؟ [نص مطبوع] : زجل / عز الدين الشدادي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (63 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2017MO4422.- ردمك 97899549985518

زجل

811.095 2017-1329
العاصمي، جميلة

خواطر وذكريات [نص مطبوع] : منوعات في الشعر والزجل /
والنشر للدراسات  آفاق  مؤسسة   : [د.م.]  العاصمي.-  جميلة 
واالتصال، 2017 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج.

(243 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO3172.- ردمك 9789954467763

األدب العربي

811.095 2017-1330
الغازي، ميمون

بالش [نص مطبوع] : زجل / ميمون الغازي.- [د.م.] : منشورات
بيت الشعر في المغرب، 2017 (الرباط : مطبعة البيضاوي) .- 1

مج. (110 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO5357.- ردمك 978-9954-9658-4-9

الزجل - - المغرب

811.095 2017-1331
الغرظاف، سلوى

هل للوطن ثمن [نص مطبوع] / سلوى الغرظاف.- الرباط : دار
التوحيدي، 2017.- 1 مج. (144 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2017MO2897.- ردمك 9789954660430

الشعر العربي

811.095 2017-1332
القضيوي اإلدريسي، خليل (1964-....)

اإلدريسي.- القضيوي  / خليل  ديوان زجلي   : لو [نص مطبوع] 
[د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (97 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2016MO4644.- ردمك 9789954667231

ديوان زجلي - - األدب العربي

811.095 2017-1333
المعيزي، فاطمة

ضفاير اللة [نص مطبوع] : زجل / فاطمة المعيزي.- [د.م.] :
جمعية لبابة لإلبداع والتنمية والتواصل، 2017 (مراكش : المطبعة

والوراقة الوطنية) .- 1 مج . (110ص. )؛ 21 سم
إق 2017MO3555.- ردمك 9789954993101

الشعر العربي - - زجل

811.095 2017-1334
المهرجان الوطني للزجل (10؛ 2016؛ سطات)
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أعمال الدورة العاشرة للمهرجان الوطني للزجل [نص
مطبوع] : 27، 28، 29 ماي 2016، بنسليمان / المديرية اإلقليمية
لوزارة الثقافة واإلتصال سطات.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الشركة

المكتبية ومطبعة فارير).- 1 مج. (177 ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO1635.- ردمك 978-9954-28-492-6

الشعر العربي

811.095 2017-1335
الميموني، رابحي عبد القادر

القادر عبد  رابحي   / شعر  ديوان   : مطبوع]  [نص  أطراف 
الميموني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (نجمة الشرق).- 1 مج. (118

ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO2195.- ردمك 978-9954-681-07-7

زجل

811.095 2017-1336
النجار، محمد

حرف...وخيطناه [نص مطبوع] : زجل / محمد النجار.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017 (دعاية).- 1 مج. (113 ص.)؛ 21 سم

إق 2017MO1409.- ردمك 978-9954-39-930-9
زجل

811.095 2017-1337
النجاعي، الزهرة

بصمة [نص مطبوع] : ديوان شعر : زجل / الزهرة النجاعي.-
مزيّن غالف   : ص.)   102) مج.   1  -.2017 [د.ن.]،   : [د.م.] 

سم  21 باأللوان؛ 
إق 2017MO2726.- ردمك 9789954288764

زجل

811.095 2017-1338
الهرنان، محمد

البعد الوطني في فن الفراجة عند قبائل حوض إيناون
[نص مطبوع] / ذ. محمد الهرنان.- الرباط : المندوبية السامية
لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، 2017.- 1 مج. (96

ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO2998.- ردمك 978-9954-675-22-9

األدب الشعبي

811.095 2017-1339
بصفا، شريفة إلهام

: مطبوع]  [نص  فاطرة  المجذوب وصبحت  مع  تسحرت 
حروف إلهام : حوارية زجلية مع سيدي عبد الرحمان المجذوب /
: [د.ن.]، 2017 (طنجة : سليكي إلهام.- [د.م.]  بصفا شريفة 
باأللوان؛ 21 سم .- 1 مج. (100 ص.) : غالف مزيّن  أخوين) 

إق 2017MO2461.- ردمك 978-9954-667-88-0
الزجل - - المغرب

811.095 2017-1340
بلعروبي، فاطمة

/ زجلي  ديوان   : مطبوع]  [نص  الليل  وبياض  الكمرة  عناد 
فاطمة بلعروبي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (طنجة : سليكي أخوين)

.- 1 مج. (101 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO1596.- ردمك 9789954667736

الشعر العربي - - زجل

811.095 2017-1341
حفظ الله، امحمد

زمان لعجب [نص مطبوع] / امحمد حفظ الله.- [د.م.] : [د.ن.]،
2017 (مطبعة النعومية).- 1 مج. (90 ص.)؛ 21 سم

إق 2017MO2173.- ردمك 978-9954-28-696-8
الشعر العربي - - زجل

811.095 2017-1342
رطيبي، عبد العظيم

جذبة الصمت [نص مطبوع] : زجل / عبد العظيم رطيبي؛ تقديم
خالد مساوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (61 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO3656.- ردمك 9789954993514

زجل

811.095 2017-1343
ضريف، محمد (1959-....)

: [د.م.]  / محمد ضريف.-  : زجل  وشام الضو [نص مطبوع] 
[د.ن.]، 2017 (واد زم : مطبعة الجوهرة) .- 1 مج. (101 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2017MO0354.- ردمك 978-9954-39-465-6

الزجل - - المغرب

811.095 2017-1344
عبد الجبار، ليلى

طلة ف شون قصيدة [نص مطبوع] : زجل / ليلى عبد الجبار.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الدارالبيضاء : دار القرويين) .- 1 مج.

(100 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO2083.- ردمك 9789954146095

الشعر العربي - - زجل

811.095 2017-1345
كتامي، محمد

وطنيات مجدوب [نص مطبوع] : ديوان زجل / محمد كتامي.-
[د.م.] : المجموعة المدرسية غوته ـ هاوس، 2017.- 1 مج. (58

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO2109.- ردمك 9789954286753

زجل

811.095 2017-1346
لعريشي، فاطمة الزهراء

وصية مرسال [نص مطبوع] : زجل مغربي / فاطمة الزهراء
لعريشي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (خريبكة : مطبعة لوباوي) .- 1

مج. (145 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO2120.- ردمك 978-9954-28-682-1

الشعر العربي - - زجل

811.095 2017-1347
معروفي، فاطمة

نفس الماء ماء النفس [نص مطبوع] : فصيح زجل / فاطمة
: [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (31 ص.) : غالف معروفي.- [د.م.] 

باأللوان؛ 21 سم مزيّن 
إق 2017MO1407.- ردمك 9789954399286

زجل - - األدب العربي

811.1 2017-1348
بن حكيم، أيوب

تخييل الحيوان في الشعر العربي القديم [نص مطبوع] :
السمة، الرمز، األسطورة / أيوب بن حكيم ؛ تقديم ومراجعة د.
عبد النبي ذاكر.- أكادير : منشورات القصبة، 2017.- 1 مج. (213

ص.)؛ 24 سم
إق 2017MO0484.- ردمك 978-9954-9634-6-3

الشعر العربي

811.5 2017-1349
زاهي، محمد

سيرة ابن إسحاق والتقعيد للشعر في الخالفة اإلسالمية
[نص مطبوع] / محمد زاهي.- أكادير : مكتبة دار العرفان، 2017.-

1 مج. (352 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2017MO4275.- ردمك 9789954735145

الشعر العربي

811.9 2017-1350
أبو يوسف، عبد الرحمان
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حبر لمواقد الشتاء [نص مطبوع] : شعر / عبد الرحمان أبو
يوسف.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1 مج. (70 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO0599.- ردمك 9789954395691

شعر

811.9 2017-1351
أبو يوسف، عبد الرحمان

كنونها..تحت واحدة من خمسها.. [نص مطبوع] : شعر / عبد
الرحمان أبو يوسف.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (الرشيدية : مؤسسة
: غالف مزيّن .- 1 مج. (98 ص.)  والخدمات)  للتجارة  الراوي 

باأللوان؛ 20 سم
إق 2017MO3365.- ردمك 978-9954-99-236-4

الشعر العربي

811.9 2017-1352
أزحاف، علي

/ علي : محكيات شعرية  [نص مطبوع]  تحت جلدي مقبرة 
أزحاف؛ لوحة الغالف عزيز أغزاي.- [الرباط] : مؤسسة الموجة
الثقافية، إق 2017.- 1 مج. (174 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم

إق 2017MO1176.- ردمك 978-9954-39-810-4
الشعر العربي

811.9 2017-1353
أفراس، فؤاد

حواس الوردة [نص مطبوع] : شعر / فؤاد أفراس.- [د.م.] :
مطبعة  : (الرباط  المغرب، 2017  في  الشعر  بيت  منشورات 
البيضاوي) .- 1 مج. (78 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2017MO0111.- ردمك 978-9954-9663-0-3
الشعر العربي

811.9 2017-1354
أيت الحاج، عبد الحق

سكرات البوح [نص مطبوع] : شعر / عبد الحق أيت الحاج.-
[د.م.] : جامعة المبدعين المغاربة، 2017 (فاس : مطبعة وراقة

بالل) .- 1 مج. (57 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO2412.- ردمك 978-9954-719-10-7

الشعر العربي

811.9 2017-1355
أيت الحاج، كريم

ترانيم الوجع [نص مطبوع] : نصوص شعرية / كريم أيت الحاج.-
[د.م.] : منشورات دار تسراس، 2017.- 1 مج. (54 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (سلسلة بورتاتيف؛ 2)
إق 2017MO1367.- ردمك 9789954399088

نصوص شعرية

811.9 2017-1356
أيمان، نور الدين

المجال الثقافي للشعر المغربي الحديث [نص مطبوع] :
: مراكش  أيمان.-  الدين  نور   / الهوية  ـ  االنتلجانسيا  ـ  النهضة 
مؤسسة آفاق، 2017.- 1 مج. (166 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2016MO5235.- ردمك 9789954618226

الشعر المغربي

811.9 2017-1357
إبراهيم، عبد الحميد

: إبراهيم.- [د.م.]  الحميد  / عبد  الحرف لدهم [نص مطبوع] 
[د.ن.]، 2017.- 1 مج. (133 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2017MO2127.- ردمك 9789954286869

شعر

811.9 2017-1358

إدريسي أزمي، عز العرب
رسالة من وراء الضباب [نص مطبوع] : شعر / عز العرب
2017 بلوس،  إديسيون   : البيضاء  الدار  أزمي.-  إدريسي 
(الدارالبيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (110 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2017MO1529.- ردمك 9789954682364

شعر

811.9 2017-1359
ابن اموينة، عبد اللطيف

ابن اللطيف  عبد   / شعر   : مطبوع]  [نص  بانتظاري  أحد  ال 
اموينة.- [الرباط] : مؤسسة الموجة الثقافية، 2017.- 1 مج . (68

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2017MO1214.- ردمك 978-9954-39-829-6

الشعر العربي

811.9 2017-1360
ازعيرك، مريم

مكنونات الصدر [نص مطبوع] : شعر / مريم ازعيرك.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2017 (الرباط : مطبعة امستيتن) .- 1 مج. (56 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2017MO2465.- ردمك 978-9954-28-775-0

الشعر العربي

811.9 2017-1361
األزرق، يوسف

محو األمنية [نص مطبوع] : شعر / يوسف األزرق.- مراكش :
مؤسسة افاق للدراسات والنشر، 2017.- 1 مج. (110 ص.)؛ 21

سم
إق 2016MO0454.- ردمك 978-9954-37-079-7

الشعر العربي

811.9 2017-1362
األشعري، محمد (1951-....)

محمد  / شعر   : مطبوع]  [نص  الكلمات  قرب عش  جمرة 
األشعري.- الدار البيضاء : دار توبقال للنشر، 2017.- 1 مج. (137
أدبية؛ باأللوان؛ 21 سم.- (سلسلة نصوص  ص.) : غالف مزيّن 

(585
إق 2017MO0159.- ردمك 9789954393949

شعر - - األدب العربي

811.9 2017-1363
األمراني، حسن (1949-....)

يابانية [نص يوميات امرأة عاشقة؛ وتليها قصائد حب 
مطبوع] / حسن األمراني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017 (وجدة : مكتبة

قرطبة) .- 1 مج. (205 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2016MO5174.- ردمك 978-9954-39-221-8

الشعر العربي

811.9 2017-1364
اإلدريسي، عبد اللطيف

أساطير القبة [نص مطبوع] : شعر / عبد اللطيف اإلدريسي.-
الدارالبيضاء : منشورات بيت الشعر في المغرب، 2017.- 1 مج.

(142 ص.)؛ 22 سم
إق 2016MO5229.- ردمك 978-9954-9596-7-1

الشعر العربي

811.9 2017-1365
البارودي، ماجدة

ديوان سأبقى ألكتبك [نص مطبوع] / ماجدة البارودي.- تطوان
: مكتبة سلمى الثقافية، 2017 (مطبعة الخليج العربي).- 1 مج.
(إبداعات مكتبة باأللوان؛ 21 سم.-  : غالف مزيّن  (146 ص.) 

الثقافية؛ 74) سلمى 
إق 2017MO1917.- ردمك 978-9954-28-587-9

الشعر العربي
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