
 

كشاف المؤلفين

يحتوي هذا الكشاف على أسماء المؤلفين الذاتيين
والمعنويين، وهي مرتبة ترتيبا الفبائيا وكل اسم تقابله أرقام
السجالت الببليوغرافية الموافقة له. وهذه األرقام هي أرقام
تسلسلية                                                              .

أبامحمد، إبراهيم (1965-)←81
أبوزار، ندير←532

أحيوض، فاطمة←314
أخريف، محمد (1946-....)←563

أرسطو←295
األرضي، مبارك (1951-....)←265

األرميوني، محمد بن أبي الخير←269
أزحاف، علي←420

األزدي، عبد الوهاب←259
أسوس، محمد←114

أسويق، محمد (1966-....)←485
أشهبون، حسن←444

أقضاض، عبد العزيز (1992-1922)←533
أقضاض، محمد←484
أمباركي، سعيد←460

أمرير، عمر (1949-....)←251
أميلي، حسن (1958-....)←534

األيوبي، كمال←402
أبو إدريس، إدريس←509, 530

اإلدريسي، منير←317
إيد الحاج، عبد الوهاب←156

إيدوز، المصطفى←50
ابن عميرة، أحمد بن يحيى بن أحمد (599 هـ)←524

ابن مرزوق الحفيد (842 هـ / 1438 م)←503
ابن ورد، أحمد بن محمد بن عمر (1146-1073)←71

ارهوني لزعر، نجيبة←316
اسموني، مصطفى←458

اكنينح، العربي←535, 560
الرسموكي، عبد العزيز ابن أبي بكر ابن أحمد ((....-

6←((1655-....)(1065
الزياني، أبو القاسم بن أحمد بن علي ((1147-

522←((1833-1734)(1249
الطرنباطي، محمد بن مسعود بن أحمد ((....-1214)(....-

86←((1799
المغرب (مركز حقوق الناس)←169

المكودي، محمد بن محمد بن عبد الله ((....-1214)(....-
90←((1800

اليوسفي، عبد الله (1971-....)←519
اليوسي، الحسن بن مسعود بن محمد ((1040-

57 ,56←((1691-1631)(1102
امتيرد، الجياللي ((ق 18-ق12))←398

امكازن بنموسى، حسن←346

بابانا العلوي، أحمد (1950-....)←118
الباز، محمد←459

باطما، العربي (1997-1948)←385
باليرا، خوان (1905-1824)←482

بحماني، إبراهيم (1945-....)←194
بركات، محمد (1960-....)←386, 387

برما، حسن (1957-....)←430
بزاز، عبد النبي←463

البسيلي، أحمد بن محمد بن أحمد أبو العباس التونسي←43
البعقيلي، مستقيم←67
بغداد، مصطفى←408

البكاي، أحمد←245
البكري، حسن←187, 205

آيت بال، كريم←206
بلمحجوب، إدريس←215

البلوندي، حنان←318
بن عجيبة، أحمد (1748-1809 م)←218, 231

بن زاكور، محسن←21
بناجم، عبد القادر←464

بناني، رشيد (1949-....)←289
بنبيكة، عبد الرحمان (1945-....)←347

بنحادة، عبد الرحيم←528
بنحساين، محمد←213

بنخليفة، محمد (1937-....)←545
بنزيدي، ابراهيم (1965-....)←39

بنسعيد، عبد الله←558
آيت بنصالح، عبد العزيز←443

بنعبد العالي، عبد السالم (1945-....)←23, 24, 101
بنعبد القادر، محمد←124

بنعبد الله، عبد العزيز (2012-1923)←110, 562
بنكرعي، حليمة←431

بنموسى، السعيد (1954-....)←282
بنموسى، وداد (1969-....)←348

بنونة، عبد العزيز (1945-....)←155
بنيطو دي لوكاس، خواكين (1934-....)←477

بهطاط، التهامي←134
بوتبيا، الحسن←308

بوتكالي، لحسن←240
بوحموش، عمر (1946-....)←214

بوخدة، عمر←161
بودرع، عبد الرحمن (1956-....)←257

بورمضان، محمد←167
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البوري، محمد←123, 304, 310
بوزكني، الحسين←78

بوزيان، فاطمة (1973-....)←415
البوشاري، محمد←196

البوشواري، محمد←200
البوشيخي، الشاهد (1945-....)←35, 42
بوطالب، عبد الهادي (2009-1923)←47
بوطيب، جمال (1968-....)←311, 457

بوعالم، عبد اللطيف (1961-....)←40
بوعلي، عبد الرحمن (1954-....)←349

بوعمري، كريمة←41
بوعياد، صباح←109

البوعيسي، الحسن (1950-....)←217
بوغال، أحمد (1974-....)←487

البومسهولي، محمد المبارك←421
بويسف الركاب، إدريس (1947-....)←474

بيغا كاربيو، فليكس لوبي دي (1635-1562)←481
التائك، عبد الحق←319

تاج، نور الدين←465
التازي سعود، محمد (1920-....)←536

التازي، عبد الهادي (2015-1921)←497
تاوشيخت، لحسن←546

التجاجتي، أحمد يحيى (1950-....)←375
التراب، مصطفى (2013-1951)←210

التغدويني، محمد←166, 182, 185, 219
التلمساني، محمد بن عبد الرحيم بن محمد←77

التليدي، بالل (1973-....)←537
التهالي، البشير (1975-....)←376

تويت اإلدريسي، سعيد (1968-....)←350
التيكوتي، محمد ألواح←492

جابري، محمد←52
الجباري، أمينة←320

الجدياني، سعيد←493
الجراري، عباس (1937-....)←26, 112

الجرماطي، إدريس←461
جسوس، محمد بن قاسم بن محمد ((1089-

73←((1767-1678)(1182
جعفري، محمد←273

جعفري، محمد بن عبد الرحمان←55, 97
الجعفري، محمد بن عبد الرحمن←48

جالم، عبد الكريم←147
الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب←130, 131

الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة. مرصد الرشوة←230
الجمعية الوطنية للجغرافيين المغاربة. ملتقى الجغرافيين

العرب (4؛ 2006؛ الرباط)←158
جناني، محمد←351, 352

الجوني، محمد←529
الحاحي، رشيد←264

الحجمري، عبد الفتاح←438

حرمة الله، أحمد←303
حزب االتحاد والتغيير الموريتاني←135

حزب العدالة و التنمية←83
حساوي، محمد←228

الحسناوي، حسن←409
حسيم، أمينة (1960-....)←353

الحسين، عزيز (1943-....)←321, 377
الحلوي، عبد العزيز (1950-....)←305

بنت حمدا، العالية بيروك←252
حمداوي، عمر←354

الحمداوي، محمد (1957-....)←122
حمزة، المصطفى←559

حمود، محمد←440
الحياني، الحسين←445

خروبات، محمد←98
الخفاجي، خالد←322

الخلوف، أبو ياسر نزار←49
خلية التواصل←103
خليل، عبد اإلله←44

الخمليشي، حورية←235
الخمليشي. فريدة←516

الخنبوبي، أحمد←286
الخوري، إدريس (1939-....)←422, 423

الخياط، غيثة (1944-....)←111
خيمينيث، خوان رامون (1958-1881)←478

الدبا، عيسى عالتي←323
الدباغ، المختار←68

دغالي، المصطفى←140
الدغمومي، محمد (1947-....)←424

دكان، عبد الهادي←271
دكداك، جلول (1943-....)←383

دلياس، كريمة←355
دوتي، إدموند (1926-1867)←14

دينية، عبد الكامل←388
الديوري، محمد (مهندس؛ 19..-....)←293

الذهبي، أحمد←181
الرابطة المحمدية للعلماء. وحدة الفطرة (الرباط)←54

الراسي، مصطفى←274
الراشدي، سعيد←234

الربيب، عبد الوهاب←37
الربيب، عبدالوهاب←504

الرحالي، ذكي←462
رحموني، محمد←356

رشيدي، محمد←84
رقيق، حسن (1963-....)←99

الرملي، أحمد←62
رميج، الزهرة←432

الروسي، عبد الجليل←381
الرويسي، محمد (1946-....)←324
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رياضي، عبد الغاني←186
رييخ، رافاييل←476

الزاهدي، لحسن←159
الزباخ، مصطفى←306

الزباير، نجاة←283
زروقي، محمد←357

زضاكي، عبد الرحيم (1967-....)←170, 179
الزلماطي، محمد (1967-....)←410

الزهراوي، زهراء ناجية←501
الزهراوي، محمد بن الحسن←20
زهويلي، المصطفى←275, 276

الزويني، فتيحة←38
الزياتي، عز الدين←105

الزياني، عبد العاطي (1971-....)←446
زيزي، محمد←404

سارتوريوس، يواخيم←471
ساهل، بوعزة←18, 268
سباطة، عبد الفاتح←491

السباعي، إدريس طارق (1937-....)←380
سبيلمان، جورج←547, 548

سحبوز، علي رحومه←549
السرغيني، طروب البياتي←325

السعديين، محمد←243
السعيدي، الميلود←246

سكيرج، أحمد بن العياشي ((1364-1296) (1878-
5←((1944

سليكي، خالد←297, 466
سمكان، عبد الوهام←416

السنوسي معنى، عبد الرزاق←7
السنوسي، بوعالم (1936-....)←172

السهلي، علي (1939-....)←266
السوسي التناني، عبد الله←65

دي السيرنا، ألفونصو (2006-1922)←146
الشارخ، محمد←447

الشافعي، محمد (1955-....)←193
الشجعي، مليكة←425

الشرقاوي، عبد الرحمان←197
شركة المغرب واالمارات للتنمية←157

شريف، موالي شريف←226
الششتري، علي بن عبد الله (1269-1212)←87

شعبان، مصطفى←433, 451
الشفاقي، محمد (1952-....)←448

شفيق، محمد (1926-....)←452
الشنيوي، نورة غزالن←164, 190, 216
شهبون، عبد اللطيف (1951-....)←399

شهيم، يونس (1977-....)←236
شوراق، محمود (1956-....)←176, 177

ابن الشيخ الهادي، عبد الله←93
بن الشيخ، جمال الدين (2005-1930)←378

الشيخاوي، أحمد←326
الصاقوط، محمد←281
الصالحي، أحمد←403

الصبر، كاظم←411
صالح الدين، زاهر محمد←389

الصمدي، عبد الرزاق←327
الصندوق المغربي للتقاعد (الرباط)←173

صوالحة، معادي أسعد محمد (1980-....)←153
صيفي، عبد الغني←453

ضيف، عبد الله←237, 242
الطاهري، عبد السالم (1950-....)←538

طايعي←292
الطبال، عبد الكريم (1931-....)←328, 329

الطريبق، أحمد (1945-....)←298
الطريبق، حسن (1938-....)←330, 331, 332

الطليطلي، أبو إسحاق إبراهيم (489-544 ه)←100
طليمات، أحمد (1945-....)←434

الطنجي، بدر العمراني←4
الطويل، خالد (1960-....)←229

طيب، محمد←506
الطيبي، عبد الرحمان (1952-....)←539

ابن ظفر الصقلي، محمد بن عبد الله بن محمد (1104-
94←(1170

العابدي، الحسن←333
بل العافية، منية←255
عباسي، بوعبيد←198

عبد اللطيف، ربيع←499
عبلة، عبد السالم←358, 435

العبوبي، محمد←150, 154
بن عتو، عبد الله (1962-....)←91

العثماني، اسعيدة←133, 168, 171
العثماني، سعد الدين (1956-....)←137

عدي، حسنة (1946-....)←253
العربي، عيسى (1953-....)←561

عروب، هند←359
عزاوي، أحمد (1947-....)←489

العزوزي، محسن مختار←27
العسري، محمد العربي (1944-....)←312

عسري، نور الدين←191
أبو عسل، محمد (1936-....)←531

العشاب، محمد ياسين (1979-....)←248
عطار، المختار بن أحمد←204

العطري، عبد الرحيم (1972-....)←222
ابن عظيمة، محمد بن عبد الرحمن بن محمد ((1077-

36←((0543-0470) (1148
العكاري، عبدالرزاق←290

أبو العالء، أحمد (1956-....)←61
العالم، عز الدين (1956-....)←120

العلمي، محمد (1944-....)←334
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العلو، عبد الرحيم←95
علوش، إدريس (1964-....)←360

علوش، سعيد (1946-....)←417, 418
علوي، عبد المالك←313

العماري، جميلة←165, 192
عماري، محمد←361

عمراني جوطي، عالل←244
العمراوي، أحمد (1955-....)←294

العوا، محمد سليم←59
العوني، عبد الحميد←96, 145

العيادي العروسي، عبد العزيز (1942-....)←32
عيدودي، عبد النبي (1976-....)←53, 121, 362, 363,

364
غازي، محمد (1954-....)←254

الغريسي، محمد←287, 442
الغنامي، عبد السالم محمد←82, 139

غوردتس، هانس فيرنر←472
الغياط، محمد (1951-....)←223, 296

الفاسي، أبو عمرو الساللجي←58
الفاسي، امحمد بن أحمد←502

فتوخ، حسن←203
الفطناسي، أحمد←449

فهمي، عبد الحفيظ←151
فوزي، عبد الغني (1965-....)←365, 366

فوكو، ميشيل (1984-1926)←11, 115
فيغو، عبد السالم أحمد←199

الفيكيكي، حسن (1933-....)←540
الفياللي، عبد اللطيف (2009-1929)←144

القادري، أبو بكر (2012-1914)←512
قارة، حياة←382

القاسمي، علي (1942-....)←426, 427
قبال، المعطي (1954-....)←468

القدميري، عبد اإلله←335
القرطبي، أبو بكر محمد بن ميمون العبدري←51

قرموش، عبد القادر←188
قشتيليو، محم (1919-....)←526

القضيوي اإلدريسي، خليل (1964-....)←384
كارمونا بنيتو، سارة←116

كافي، أحمد←494, 495, 496
كالفينو، إيطالو←291

كباب، مليكة←400
الكبيطي إدريسي، عزيز←88

الكرافس، محمد (1977-....)←336
كريدية، إبراهيم (1951-....)←515, 550

كَزار، محمد←390
الكشبور، محمد←183

كليتي، المصطفى←419
كنون، عبد الله (1989-1908)←488

الكيلة، مصطفى←201

كيليطو، عبد الفتاح (1945-....)←300, 309
المة، شفيق←70

لحمادي، عبد الجليل←160
لزرق، محمد شكيب←391, 392
لعرج، المهدي (1963-....)←367

لعلو، عبد الرحيم←28
لغتيري، مصطفى (1965-....)←436

اللمتوني، أبو بكر (2009-1930)←412
لمساوري، أحمد←224

لمسيح، أحمد (1950-....)←393, 394, 395
لمغاري، هشام←368, 437
لمهادي، عبد الرحيم←284

لميهي، أحمد←132
لهبابطة، حسن←405

لوبيث بيثرا، سالفادور←479
اللوة، العربي (1987-1905)←16

مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات اإلسالمية
والعلوم اإلنسانية (الدار البيضاء)←2

مؤسسة الملك عبد العزيز. ندوة (2008؛ الدار
البيضاء)←108

ماثيياس، سيرخيو←480
المباركي صحري، حسن←337

المبروكي، أحمد←80
المتمسك، إلهام←307

مجموعة البحث في األسرة والتنمية. ندوة وطنية (2007؛
مكناس)←195

محمادي، بوشعيب←46
محمد (ملك المغرب؛ 1963-....)←220

ولد محمد سالم، محمد (1969-....)←456
مختاري، محمد←63

المخلوفي، أحمد (1948-....)←413
المديني، أحمد (1949-....)←428, 450

مربوحي، محمد (1947-....)←369
مرصالي، كمال←60

المريني، أمينة (1955-....)←373
المريني، نجاة←513

مزاح، عبد القادر←270
مزوزي، عبد اإلاله←209

المساري، محمد العربي (2015-1936)←511
مسحت، عبد الرحمان (1962-....)←454

مسدالي، فاطمة←551
المسكيني، لطيفة (1970-....)←338

مسلك، محمد←455
مصباح، غادة (1981-....)←401

المصطفاوي، بناصر←180
المعتمد على الله، محمد←75

بن معجوز المزغراني، محمد←202
المعزوزي، محمد (1922-....)←521

المعطاوي، أحمد←339
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المغرب. البرلمان. مجلس المستشارين (الرباط)←149
المغرب. البرلمان. مجلس النواب (الرباط)←148

المغرب. المجلس األعلى للحسابات←221
المغرب. المجلس العلمي األعلى←102

المغرب. المجلس العلمي األعلى (الدارالبيضاء)←31
المغرب. المجلس العلمي األعلى. المجلس العلمي المحلي

بالقنيطرة. ندوة علمية (2005؛ وزان)←89
المغرب. المجلس العلمي األعلى. المجلس العلمي المحلي

لتارودانت←72
المغرب. المندوبية السامية لقدماء المقاومين و أعضاء

جيش التحرير←514
المغرب. المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء

جيش التحرير←510, 541
المغرب. المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء

جيش التحرير. ندوة (1991؛ أكادير)←542
المغرب. جامعة الحسن األول. كلية العلوم القانونية
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