
المعارف العامة 000
المعلوميات 004

004.678 2008-1
نجاري، يوسف

شبكة االنترنيت [نص مطبوع] : تعاريف و طرائق االستعمال /
يوسف نجاري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2010.- 1 مج. (75 ص.)؛ 20

سم
2010MO0447 إق

البيبليوغرافيا 010

011 2008-2
مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات اإلسالمية

والعلوم اإلنسانية (الدار البيضاء)
بيبليوغرافيا اإلصدارات المغربية 2006 [نص مطبوع] =
/  Bibliographie des publications marocaines 2006
مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات اإلسالمية والعلوم
اإلنسانية.- الدار البيضاء : مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود،
(بيبليوغرافيات. سم.-   24 ص.)؛   104-45) مج.   1  -.2008

(10 فلسفة؛ 
إق 2008MO0234.- ردمك 978-9954-0-3587-7

011 2008-3
: والوثائق  للمخطوطات  الثاني  الحسن  جائزة  دليل 
أحمد بنشريفة،  إعداد محمد   / [نص مطبوع]  1428ه-2007م 
شوقي بينبين، أحمد عمالك... [وأخ.]؛ جمع وتنسيق فؤاد مهداوي،
الثقافة، إق 2008.- 1 مج. : وزارة  الرباط  القسطالي.-  ليلى 

(218 ص.)؛ 24 سم
2008MO1550 بيبليوغرافيا .- إق

المخطوطات العربية

011.310964 2008-4
الطنجي، بدر العمراني

الفهرس الوصفي لمخطوطات خزانة المسجد األعظم
بوزان [نص مطبوع] / إنجاز بدر العمراني الطنجي، محمد سعيد
الغازي؛ إشراف وتنسيق عبد اللطيف الجيالني.- الرباط : وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية، 2008.- 2 مج. (577 ص.)؛ 32 سم

إق MO 0878 2008.- ردمك 9954-0-5127-9

012.0964 2008-5
-1878)  (1364-1296)) العياشي  بن  أحمد  سكيرج، 

((1944
إحياء الترصيف فيما لمؤلفه من التصنيف [نص مطبوع] /
للعالمة سيدي أحمد بن العياشي سكيرج؛ حققه وجمعه ونسقه
محمد الراضي كنون وأحمد بن عبد الله سكيرج.- [د.م.] : [د.ن.]،

2008.- 1 مج . (981ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2007MO3438.- ردمك 9954-8559-4-7

البيبليوغرافيات - - المغرب

علوم المكتبات والمعلومات 020

020 2008-6
الرسموكي، عبد العزيز ابن أبي بكر ابن أحمد ((....-

((1655-....)(1065

كيفية تسفير الكتب [نص مطبوع] / القاضي عبد العزيز ابن
السعيد تحقيق  الرسموكي؛  يعقوب  ابن  أحمد  ابن  بكر  أبي 
بنموسى.- ط. عن نسخة وحيدة نادرة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008.-

1 مج. (39 ص.)؛ 21 سم
إق 2008MO0073.- ردمك 978-9981-9525-5-9

الصحافة والصحف والنشر 070

079.64 2008-7
السنوسي معنى، عبد الرزاق

مواجهة  : مطبوع]  [نص  النمرة  نصف قرن من مصارعة 
ساخنة بين السلطة والصحافة االتحادية / عبدالرزاق السنوسي
معنى.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 ([د.م.] : مطبعة لمورية) .- 1 مج.

(352 ص.)؛ 23 سم
إق 2008MO1354.- ردمك 9981-9624-7-3

الفلسفة وعلم النفس 100
الفلسفة وعلم النفس 100

101 2008-8
العنف [نص مطبوع] / إعداد وترجمة محمد الهاللي، عزيز لزرق.-
الدار البيضاء : دار توبقال للنشر، 2009.- 1 مج. (82 ص.)؛ 21

سم.- (سلسلة دفاتر فلسفية. نصوص مختارة؛ 17)
إق 2009MO2392.- ردمك 978-9954-496-95-5

ما وراء الطبيعة (الميتافيزيقا) 110

111.85 2008-9
آية وارهام، أحمد بلحاج (1948-....)

الكونية الرؤية الصوفية للجمال [نص مطبوع] : منطلقاتها 
وأبعادها الوجودية / أحمد بلحاج آية وارهام.- مراكش : مؤسسة
البشير للتعليم الخصوصي، 2008 (المطبعة والوراقة الوطنية).- 1

مج . (327ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2008MO2465.- ردمك 978-9981-9605-1-9

نظريات الجمال - - فلسفة

نظرية المعرفة، السببية، الجنس
البشري

120

121 2008-10
الهيتمي، توفيق

المعرفة العلمية والعوامل المؤثرة فيها [نص مطبوع] :
الطب نموذجا / الهيتمي توفيق؛ تقديم الدكتور محمد الزهراوي.-
.- 1 مج. (111 أميمة)  : [د.ن]، 2008 (فاس : مطبعة  [د.م] 

ص.)؛ 24 سم
2008MO2042 إق

121 2008-11
فوكو، ميشيل (1984-1926)

جنيالوجيا المعرفة [نص مطبوع] / ميشيل فوكو؛ عبد السالم
بنعبد العالي.- ط. 2.- الدار البيضاء : دار توبقال للنشر، 2008.- 1

مج. (109 ص.)؛ 21 سم
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إق 2008MO0381.- ردمك 9954-496-54-8

121 2008-12
يفوت، سالم (1947-....)

إبستيمولوجيا العلم الحديث [نص مطبوع] / سالم يفوت.- ط.
2.- الدارالبيضاء : دار توبقال للنشر، 2008.- 1 مج . (137 ص. )

: غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم.- (المعرفة الفلسفية)
إق 2007MO3357.- ردمك 9954496424

الفلسفة - - عصر النهضة

121 2008-13
السالم إعداد وترجمة عبد   / المعرفة العلمية [نص مطبوع] 
للنشر، توبقال  دار   : البيضاء  الدار  العالي، محمد سبيال.-  بنعبد 
2008.- 1 مج. (135ص.)؛ 21.- (سلسلة دفاتر فلسفية. سلسلة

األطروحات و الرسائل؛ 3)
إق 2008MO2844.- ردمك 978-9954-496-73-4

ظواهر الخوارق وفنونها 130

133.43096 2008-14
دوتي، إدموند (1926-1867)

السحر والدين في إفريقيا الشمالية [نص مطبوع] / إدموند
دوطي؛ ترجمة فريد الزاهي.- الرباط : مرسم، 2008.- 1 مج.

(418 ص.)؛ 21 سم
2008MO2275 إق

المدارس الفلسفية المحددة 140

149.94 2008-15
اللغة والتواصل التربوي والثقافي [نص مطبوع] : مقاربات
أحمد [تقديم  الباحثين؛  من  مجموعة  تأليف   / وتربوية  نفسية 
أوزي].- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح
الجديدة) .- 1 مج. (135 ص.)؛ 21 سم.- (منشورات مجلة علوم

التربية؛ 13)
2008MO1800 إق

المنطق 160

160 2008-16
اللوة، العربي (1987-1905)

-.3 اللوه.- ط.  العربي   / [نص مطبوع]  التطبيقي  المنطق 
[د.م.] : [د.ن.]، 2008 (تطوان : مطبعة الخليج العربي) .- 1 مج.

(160 ص.)؛ 24 سم
2007MO2980 إق

علم المنطق

علم األخالق، الفلسفة األخالقية 170

174.9 2008-17
النويضي، عبد العزيز

للصّحفيين دليل   : مطبوع]  [نص  القضاء  أمام  الصّحافة 
والمحامين / عبد العزيز النّويضي.- الرباط : جمعية عدالة، 2008.-

1 مج. (294 ص.)؛ 21 سم

2008MO0188 إق
محاكمات الصحفيين

الفلسفة القديمة فلسفة العصور
الوسطى والفلسفة اإلسالمية

180

182.2 2008-18
ساهل، بوعزة

فيتاغورس بين الالهوت وسمو الرياضيات [نص مطبوع] :
مبادئ و أصول / بوعزة ساهل.- [الدار البيضاء] : [د.ن.]، 2008.-

1 مج. (170 ص.) : غالف مصوّر؛ 21 سم
2008MO2667 إق

علوم الرياضيات

189.12 2008-19
الوضيفي، المصطفى

بديع الزمان النورسي وتجديد علم الكالم [نص مطبوع] /
المصطفى الوضيفي.- [د.م.] : [د.ن]، 2008 (مراكش : المطبعة
والوراقة الوطنية) .- 1 مج . (172 ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛

17 سم
9954-8933-0-X 2008.- ردمكMO0420 إق

189.13 2008-20
الزهراوي، محمد بن الحسن

محمد أبي  اإلمام  للشيخ  المنطقية  الجواهر  أرجوزة 
موالي عبدالسالم بن الطيب الشريف القادري الحسني
: [د.م.]  الزهراوي.-  الحسن  بن  تحقيق محمد   / [نص مطبوع] 
[د.ن.]، 2008 (مراكش : دار وليلي للطباعة والنشر) .- 1 مج.

(139 ص.)؛ 21 سم
2005MO2547 إق

189.18 2008-21
بن زاكور، محسن

مقارنة منهجية لبعض القضايا اآلنية للفكر اإلسالمي
المعاصر [نص مطبوع] / محسن بن زاكور.- [د.م.] : [منشورات
توب إدسيون]، 2008 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .-

1 مج . (199ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2008MO2680.- ردمك 978-9954-24-055-1

الفلسفة المعاصرة الحديثة 190

190 2008-22
الحداثة [نص مطبوع] / إعداد وترجمة محمد سبيال، عبد السالم
بنعبد العالي.- ط. 3.- الدار البيضاء : دار توبقال للنشر، 2008
(مطبعة النجاح الجديدة).- 1 مج. (123 ص.)؛ 21 سم.- (دفاتر

فلسفية. نصوص مختارة؛ 6)
إق 2008MO1257.- ردمك 9954-496-62-9

191.64 2008-23
بنعبد العالي، عبد السالم (1945-....)

في اإلنفصال [نص مطبوع] / عبد السالم بنعبد العالي.- الدار
البيضاء : دار توبقال للنشر، 2008.- 1 مج. (73 ص.)؛ 20 سم.-

(سلسلة المعرفة الفلسفية)
إق 2007MO3356.- ردمك 9954-496-41-6

الفكر العربي

194 2008-24
بنعبد العالي، عبد السالم (1945-....)
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حوار مع الفكر الفرنسي [نص مطبوع] / عبد السالم بن عبد
العالي.- الدار البيضاء : دار توبقال للنشر، 2008.- 1 مج. (108

ص.)؛ 23 سم.- (سلسلة المعرفة الفلسفية؛ 393)
إق 2008MO0021.- ردمك 978-9954-496-45-9

الديانات 200
اإلسالم 210

210.18 2008-25
الوضيفي، المصطفى

الوضيفي.- المصطفى   / [نص مطبوع]  المنهج  مقاالت في 
[د.م.] : [د.ن]، 2008 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1

مج . (132 ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم
إق 2008MO1195.- ردمك 9954-8933-1-8

210.2 2008-26
الجراري، عباس (1937-....)

قضايا للتأمل برؤية إسالمية [نص مطبوع] / عباس الجراري.-
الرباط : منشورات النادي الجراري، 2008.- 1 مج. ( 254 ص.)؛

24 سم.- (منشورات النادي الجراري؛ 45)
إق 2008MO1517.- ردمك 978-9981-893-27-7

210.2 2008-27
العزوزي، محسن مختار

الدين القيم، والملحق به مكارم األخالق [نص مطبوع] =
LaReligion  de  rectitude,  en  annexe  Les  Vertus
[د.ن.]، 2008  : [د.م.]  العزوزي.-  / محسن مختار   Morales

.- 1 مج. (78 ص.)؛ 21 سم الندوي)  : مؤسسة  (وجدة 
2008MO1118 إق

210.2 2008-28
لعلو، عبد الرحيم

: [د.م.]  لعلو.-  الرحيم  عبد   / [نص مطبوع]  الفوائد  بستان 
: غالف مص.؛ 20 سم (21 ص.)  مج.  [د.ن.]، 2008.- 1 

2008MO1335 إق

210.2 2008-29
والشؤون األوقاف  وزارة   / الدروس الحسنية [نص مطبوع] 
االسالمية.- الرباط : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 2008.-

1 مج. (133 ص.)؛ 28 سم
978-9954-0-5135-X 2008.- ردمكMO1781 إق

210.4 2008-30
اليوسفي، إبراهيم

: إلى المرأة المسلمة في مفترق الطرق [نص مطبوع] 
: : [د.ن.]، 2008 (مراكش  اليوسفي.- [د.م.]  إبراهيم   / أين؟ 

.- 1 مج. (260 ص.)؛ 24 سم الوطنية)  المطبعة والوراقة 
إق 2008MO0402.- ردمك 978-9954-8637-1-0

210.6 2008-31
المغرب. المجلس العلمي األعلى (الدارالبيضاء)

أمير استفساء  عن  األعلى  العلمي  المجلس  جواب 
المومنين حول "المصلحة المرسلة في عالقتها بقضايا
تدبير الشأن المحلي" المرفوع إلى السدة العالية بالله
أكتوبر  21 موافق  1426هـ  رمضان   17 الجمعة  يوم 
Réponse  du  = مطبوع]  [نص  بالدارالبيضاء  م   2005
Conseil Supérieur des Oulama à la consultation du
commandeur  des  croyants  (Amir  al  mouminine)
portant sur "L'intérêt réputé de libre examen dans
son rapport aux questions des la gestion des afaires
publiques / المجلس العلمي األعلى.- ط. 2.- الرباط : المجلس
سم.-  21 ص.)؛   59-59) مج.   1  -.2008 األعلى،  العلمي 

(6 األعلى؛  العلمي  المجلس  (منشورات 
إق 2007MO1723.- ردمك 978-9954-498-03-6

210.709614 2008-32
العيادي العروسي، عبد العزيز (1942-....)

المعمرة [نص مطبوع] : أدبيات القراءة واكتساب األخالق / عبد
العزيز العيادي العروسي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (طنجة : مطبعة
اسبارطيل) .- 1 مج. (241 ص.)؛ 21 سم.- (األنصاص القرآنية؛

(5
إق 2008MO0398.- ردمك 978-9981-1934-3-7

210.712614 2008-33
إضاءات لتقريب دراسة المؤلفات [نص مطبوع] : السيرة
النبوية، دروس وعبر [ل]مصطفى السباعي / محمد الزباخ، محمد
[د.ن.]، 2008  : [د.م.]  [وأخ.].-   ... جوهري،  أحمد  احساين، 
(الرباط : مطبعة المعارف الجديدة) .- 1 مج. (87 ص.)؛ 24 سم

978-9954-8912-0-X 2008.- ردمكMO0045 إق

210.8 2008-34
ألقيت التي  الدروس  : نص  الدروس الحسينة [نص مطبوع] 
الله السادس نصره  الملك محمد  المؤمنين جاللة  أمير  بحضرة 
وأيده بمناسبة شهر رمضان المبارك لعام 1428 هـ.- الرباط :
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 2008.- 1 مج.(133 ص.) :

مص.؛ 27 سم
9954-0-5153-X 2008.- ردمكMO1781 إق

القرآن الكريم 211

211 2008-35
البوشيخي، الشاهد (1945-....)

القرآن الكريم روح األمة اإلسالمية [نص مطبوع] / الشاهد
البوشيخي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (فاس : مطبعة أنفو-برانت) .-

1 مج. (57 ص).؛ 18 سم.- (السلسلة القرانية؛ 2)
2008MO1779 إق

القران الكريم

211.821 2008-36
ابن عظيمة، محمد بن عبد الرحمن بن محمد ((1077-

((0543-0470) (1148
منح الفريدة الحمصية في شرح القصيدة الحصرية في
قراءة اإلمام نافع [نص مطبوع] / ابن عظيمة اإلشبيلي؛ دراسة
والشؤون األوقاف  وزارة   : الرباط  العبقري.-  توفيق  وتحقيق 

سم  24 (527 ص.)؛  مج.   1  -.2008 اإلسالمية، 
إق MO 1785 2008.- ردمك 978-9954-0-5139-2

211.821 2008-37
الربيب، عبد الوهاب
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رواية ورش [نص مطبوع] : بين ضرورة الحفاظ عليها و كبرى
القضايا اللتي تطرحها / عبد الوهاب الربيب.- [د.م.] : [د.ن.]،
2008 (مطبعة هبة).- 1 مج. (41 ص.)؛ 16 سم.- (مكتبة هدى

القرآن؛ 2)
2008MO2426 إق

211.821 2008-38
الزويني، فتيحة

المغنى المفيد في علم التجويد [نص مطبوع] : برواية ورش
محمد تقريظ  الزويني؛  فتيحة   / األزرق  طريق  من  نافع  عن 
الفريسي...[إلخ].- الفتاح  عبد  القصار،  العزيز  عبد  الصنهاجي، 
والنشر للطباعة  رقراق  أبي  (دار   2008 [د.ن.]،   : [د.م.] 

سم  24 مص.؛  غالف   : ص.)   269) مج.   1 والتوزيع).- 
إق 2008MO2481.- ردمك 978-9954-1-9315-4

211.821 2008-39
بنزيدي، ابراهيم (1965-....)

المغنى في علم التجويد [نص مطبوع] : برواية ورش عن نافع
من طريق األزرق / إبراهيم محمد بنزيدي.- الرباط : منشورات دار
األمان، 2008 (دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع).- 1 مج. (238

ص.)؛ 24 سم
إق 2008MO2162.- ردمك 9981-941-94-8

211.821 2008-40
بوعالم، عبد اللطيف (1961-....)

إرشاد المعلم إلى ترتيل القرآن وتجويده بدالئل رسم
المصحف وضبطه [نص مطبوع] : بطريق أبي يعقوب يوسف
دار  : البيضاء  الدار  بوعالم.-  اللطيف  عبد   / ورش  األزرق عن 
الرسالة، 2008 (الدار البيضاء : دار النشر المغربية) .- 1 مج.

(213 ص.)؛ 20 سم
1993MO0533 إق

211.822 2008-41
بوعمري، كريمة

قراءة عبد الله بن كثير المكي فيما خالف فيه ورشا
: [د.ن.]، / كريمة محمد علي بوعمري.- [د.م.]  [نص مطبوع] 
2008 (الرباط : طوب بريس) .- 1 مج. (216 ص.)؛ 24 سم

2008MO0266 إق

211.92 2008-42
البوشيخي، الشاهد (1945-....)

الشاهد  / مطبوع]  [نص  الكريم  بالقرآن  اإلنتفاع  شروط 
آنفو : مطبعة  (فاس  إ.ق. 2008  [د.ن]،   : [د.م]  البوشيخي.- 
باأللوان؛ 15 سم.- برانت) .- 1 مج . (67ص. ) : غالف مزيّن 

القرآنية؛ 3) (مكتبات هادفة. السلسلة 
2008MO1778 إق

فضائل القرآن الكريم

التفسير 212

212 2008-43
البسيلي، أحمد بن محمد بن أحمد أبو العباس التونسي

نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد مما اختصره
من تقييده الكبير عن شيخه اإلمام ابن عرفة (ت 803
هـ) وزاد عليه [نص مطبوع] / أبو العباس البسيلي التونسي؛
تقديم وتحقيق محمد الطبراني. وبذيله تكملة النكت / ابن غازي
العثماني المكناسي.- الرباط : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،
2008 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 3 مج. (244،

847 ص.) : جداول؛ 24 سم
إق 2008MO1786.- ردمك 978-9954-0-5140-6

212 2008-44

خليل، عبد اإلله
بعد ذات  الكهف  لسورة  جديدة  رؤية   : مطبوع]  [نص  البينة 
سياسي / عبد اإلله خليل.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008.- 1 مج. (40

ص.)؛ 21 سم
2008MO2715 إق

212 2008-45
نصري، أحمد (1960-....)

/ استدراكات علمية على تفسير الطبري [نص مطبوع] 
أحمد نصري.- الرباط : دار القلم، 2008.- 1 مج. (82 ص.)؛ 21

سم
2009MO2519 إق

212.092 2008-46
محمادي، بوشعيب

أبو حيان ومنهجه في تفسير القرآن الكريم [نص مطبوع].
القسم الثاني، في منهج أبي حيان / بوشعيب محمادي.- تطوان :
منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2008 (الرباط : مطبعة

الخليج العربي) .- 1 مج. (541 ص.)؛ 24 سم
2008MO0071 إق

212.3 2008-47
بوطالب، عبد الهادي (2009-1923)

قبسات من نور الذكر الحكيم [نص مطبوع]. الجزء الرابع،
الهادي بوطالب.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 المائدة / عبد  سورة 
(الدار البيضاء : مطبعة دار النشر المغربية) .- 1 مج. (150 ص.)؛

21 سم
2008MO0143 إق

212.9 2008-48
الجعفري، محمد بن عبد الرحمن

التفسير الهادف [نص مطبوع]. الجزء األول / محمد بن عبد
الرحمن الجعفري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (فاس : مطبعة ماتيك

برنت) .- 1 مج. (522 ص.)؛ 24 سم
2008MO0848 إق

الحديث الشريف وعلومه 213

213.3 2008-49
الخلوف، أبو ياسر نزار

[نص الفقهي  االختالف  أثرها في  و  بالمعنى  الرواية 
مطبوع] / أبو ياسر نزار الخلوف.- تطوان : اليت ببليشر، 2008.-

1 مج. (116 ص.)؛ 21 سم.- (سلسة الكتب الشرعية؛ 1)
بيبليوغرافيا ص. 104-109 .- إق 2008MO2063.- ردمك -978-9981

0-4000-7

213.7 2008-50
إيدوز، المصطفى

أنيس المؤمنين [نص مطبوع] : أحاديث نبوية شريفة، معان
وعبر، إشارات أشعار، قصص ومواعظ / المصطفى إيدوز.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2008 (الدار البيضاء : إمارسي) .- 1 مج. (60 ص.)؛

21 سم
2008MO664 إق

أصول الدين 214

214 2008-51
القرطبي، أبو بكر محمد بن ميمون العبدري
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شرح كتاب العلم [نص مطبوع] : أعز ما يطلب. 2 / أبو بكر
محمد بن ميمون العبدري القرطبي؛ دراسة وتحقيق عبد السالم
المهماه.- طنجة : سليكي إخوان، 2008.- 1 مج. (293 ص.)؛ 24

سم
إق 2007MO0129.- ردمك 978-9981-926-92-2

214.35 2008-52
جابري، محمد

األسماء الحسنى والصفات العلى [نص مطبوع]. الجزء 2،
المركبة عوض العلى  الحسنى والصفات  باألسماء  العناية  لماذا 
الندوي : مؤسسة  وجدة  جابري.-  / محمد  ؟  المفردة  األسماء 

(88 ص.)؛ 20 سم مج.   2 للنشر، 2008.- 
إق 2008MO0453.- ردمك 9954-0-5841-9

214.7 2008-53
عيدودي، عبد النبي (1976-....)

من أجل العقيدة األشعرية وبها [نص مطبوع] / عبدالنبي
عيدودي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (القنيطرة : المطبعة السريعة

القنيطرة) .- 1 مج. (90 ص.)؛ 20 سم
2008MO2903 إق

214.71 2008-54
الرابطة المحمدية للعلماء. وحدة الفطرة (الرباط)

مناهج االستمداد من الوحي [نص مطبوع] : أعمال الندوة
العلمية الدولية التي نظمتها الرابطة المحمدية للعلماء / الرابطة
المحمدية للعلماء.- الرباط : الرابطة المحمدية للعلماء دار أبي
رقراق للطباعة والنشر، 2008.- 1 مج. (649 ص.)؛ 24 سم.-

(ندوات علمية؛ 2)
إق 2008MO1389.- ردمك 978-9954-0-1248-6

الوحي - - مراجعات الكتب

214.73 2008-55
جعفري، محمد بن عبد الرحمان

كتاب تسلسل الرساالت السماوية من آدم عليه السالم
إلى محمد صلى الله عليه وسلم [نص مطبوع] / محمد بن
عبد الرحمان جعفري؛ مراجعة اآليات لعلي الفزازي.- [د.م.] :

[د.ن.]، 2008.- 1 مج. (139 ص.)؛ 24 سم
2008MO1587 إق

214.75 2008-56
-1040)) محمد  بن  مسعود  بن  الحسن  اليوسي، 

((1691-1631)(1102
أخذ الجنة عن أشكال نعيم الجنة [نص مطبوع] / اإلمام أبي
تقديم وتحقيق وفهرسة اليوسي؛  الحسن بن مسعود  المواهب 
حميد حماني اليوسي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (الدار البيضاء :
مطبعة دار الفرقان للنشر الحديث) .- 1 مج. (110 ص.)؛ 24
سم.- (سلسلة األعمال الكاملة لإلمام الحسن بن مسعود اليوسي

في الفكر اإلسالمي؛ 6)
بيبليوغرافيا ص. 104-106 .- إق 2008MO1931.- ردمك -978-9981

1982-6-9

الفرق اإلسالمية 215

215 2008-57
-1040)) محمد  بن  مسعود  بن  الحسن  اليوسي، 

((1691-1631)(1102

حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي، المسماة،
أهل عقيدة  في شرح  والتسديد  التوفيق  أهل  عمدة 
التوحيد [نص مطبوع] / أبو المواهب الحسن بن مسعود اليوسي؛
تقديم وتحقيق وفهرسة حميد حماني اليوسي.- 1 مج. (384 ص.)؛
بن مسعود الحسن  لإلمام  الكاملة  األعمال  24 سم.- (سلسلة 

الفكر اإلسالمي؛ 5) اليوسي في 
إق 2008MO1932.- ردمك 9981-1982-7-7

215.7 2008-58
الفاسي، أبو عمرو الساللجي

عمرو أبو   / مطبوع]  [نص  األشعرية  البرهانية  العقيدة 
الساللجي الفاسي؛ تقديم وتحقيق جمال عالل البختي.- [د.م.] :
سلوى األندلسي جمال البختي، 2008 (تطوان : مطبعة الخليج

العربي) .- 1 مج. (161 ص.)؛ 24 سم
2008MO2339 إق

الفقه اإلسالمي 216

216 2008-59
العوا، محمد سليم

الفقه اإلسالمي في طريق التجديد [نص مطبوع] / محمد
سليم العوا.- الرباط؛ القاهرة : منشورات الزمن سفير الدولية
للنشر، 2008.- 1 مج. (429 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة شرفات؛

(22
إق 2008MO0987.- ردمك 978-9954-408-83-5

216 2008-60
مرصالي، كمال

المختصر في القانون العام اإلسالمي [نص مطبوع] / كمال
مرصالي.- ط. 3.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (تطوان : مطبعة الخليج

العربي) .- 1 مج. (124 ص.)؛ 24 سم
2005MO2560 إق

216.1 2008-61
أبو العالء، أحمد (1956-....)

وحقوق اإلسالمي  الخاص  القانون  لدراسة  المدخل 
أبو أحمد   / اإلنسان من خالل هذا التشريع [نص مطبوع] 
العالء.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (تطوان : مطبعة الخليج العربي) .-

1 مج. (356 ص.)؛ 24 سم
2008MO2436 إق

216.1 2008-62
الرملي، أحمد

شرح ورقات األصول [نص مطبوع] : المسمى غاية المأمول
في شرح ورقات األصول / أحمد الرملي الكبير؛ دراسة وتحقيق
عبد الحكيم الجغدال.- تطوان : اليت ببليشرش، 2008.- 1 مج.

(150 ص.)؛ 21 سم.- (سلسلة الكتب الشرعية؛ 2)
بيبليوغرافيا ص. .- إق 2008MO2017.- ردمك 978-9981-0-4001-4

216.2 2008-63
مختاري، محمد

الوضوح في أحكام الطهارة والصالة وما يتعلق بالجنائز
وسجود التالوة مع أحاديث مختارة [نص مطبوع] / محمد
مختاري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (وجدة : شركة مطابع االنوار

المغربية) .- 1 مج. (248 ص.) : غالف مص.؛ 21 سم
2008MO2546 إق

216.2 2008-64
-0999)) محمد  بن  أحمد  بن  محمد  الفاسي،  ميارة 

((1662-1590)(1072
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مختصر الدر الثمين والمورد المعين [نص مطبوع]. على
منظومة المرشد المعين على الضروري من علوم الدين / للعالمة
/ (1072ه)  بميارة  الشهير  الفاسي  بن محمد  أحمد  بن  محمد 
سيدي عبد الواحد بن عاشر األندلسي الفاسي.- ط.2.- الرباط :
مزيّن غالف   :  ( (255ص.   . مج   1  -.2008 رقراق،  أبي  دار 

سم  24 باأللوان؛ 
إق 2008MO954.- ردمك 9789954051287

الفقه اإلسالمي - - العبادات

216.202 2008-65
السوسي التناني، عبد الله

فقه األشياء الطاهرة والنجسة وعالقتها بالمستجدات
العصرية في مجال التطهير في إطار المذهب المالكي
وأدلته [نص مطبوع] : دراسة تأصيلية مقارنة على ضوء المذاهب
األربعة / عبد الله بن الطاهر السوسي التناني.- الدار البيضاء : عبد
الله بن الطاهر السوسي التناني، 2008 (الدار البيضاء : مطبعة
النجاح الجديدة) .- 1 مج. (223 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة تأصيل

الفقه المالكي؛ 2)
إق 2008MO0608.- ردمك 9954-0-2530-8

216.21 2008-66
منيب، التهامي

فقه حالك على مذهب مالك واختالف األئمة في ذالك
[نص مطبوع] : الصلوات. الجزء األول / التهامي منيب.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2008 (الرباط : طوب بريس) .- 1 مج. (185 ص.)؛ 21

سم
2008MO0704 إق

216.24 2008-67
البعقيلي، مستقيم

دليل المرأة في الحج والعمرة [نص مطبوع] : وفق المذهب
المالكي / مستقيم البعقيلي.- [د.م.] : [المؤلف]، 2008 (الدار
البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (285 ص.)؛ 24 سم

2006MO2230 إق

216.24 2008-68
الدباغ، المختار

كيفية أداء مناسك الحج والعمرة وزيارة المدينة المنورة
[نص مطبوع] / المختار الدباغ.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (الدار
البيضاء : مطبعة دار النشر المغربية) .- 1 مج. (144 ص.)؛ 21

سم
إق 2008MO1900.- ردمك 978-9954-1-6470-7

216.24 2008-69
النوى، عبد اإلله

وإرشادات توجيهات   : مطبوع]  [نص  والعمرة  الحج  رحلة 
تنظيمية وتقنية / عبد اإلله النوى.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (الرباط

: طوب بريس) .- 1 مج. (62 ص.)؛ 14 سم
2008MO1083 إق

216.24 2008-70
المة، شفيق

مناسك الحج والعمرة [نص مطبوع] : دليل نظري عملي إلى
تعالى وهدي الله  الحج والعمرة وفق أحكام كتاب  أداء مناسك 
السنة النبوية الشريفة / شفيق المة، الحسن أزكيت.- [د.م.] :
طوب إدسيون، 2008 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .-

1 مج . (64 ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2008MO1895.- ردمك 9954-24-043-8

المذاهب الفقهية اإلسالمية 217

217.2 2008-71

ابن ورد، أحمد بن محمد بن عمر (1146-1073)
أجوبة ابن ورد األندلسي، المسماة، الجوابات الحسان
أبي الجماعة  لقاضي  األفنان  ذوات  السؤاالت  عن 
القاسم أحمد بن ورد التميمي، المتوفي سنة 540 هـ،
1146 م / دراسة وتحقيق محمد الشريف [نص مطبوع].- [د.م.]
: [د.ن.]، 2008 (الرباط : طوب بريس) .- 1 مج. (184 ص. )؛

21 سم
2008MO0977 إق

217.2 2008-72
العلمي المجلس  األعلى.  العلمي  المجلس  المغرب. 

لتارودانت المحلي 
الدينية الوحدة  ثوابت  : من  المالكي [نص مطبوع]  المذهب 
الحسن الدكتور  األستاذ  لفضيلة  ندوة مهداة  أعمال   : للمغاربة 
: [تارودانت]  لتارودانت.-  المحلي  العلمي  المجلس   / العبادي 
المجلس العلمي المحلي لتارودانت، 2008 (الدار البيضاء : مطبعة

النجاح الجديدة) .- 1 مج. (250 ص.) : غالف مص.؛ 24 سم
2008MO2466 إق

217.2 2008-73
-1089)) محمد  بن  قاسم  بن  محمد  جسوس، 

((1767-1678)(1182
شرح توحيد الرسالة [نص مطبوع] / محمد بن قاسم جسوس؛
األوقاف وزارة   : الرباط  النقوطي.-  إحسان  وتحقيق  دراسة 
النجاح مطبعة   : البيضاء  (الدار   2008 اإلسالمية،  والشؤون 

سم  24 ص.)؛   975) مج.   3  -. الجديدة) 
إق 2008MO1790.- ردمك 978-9954-0-5144-9

217.2 2008-74
باحو.- تحقيق مصطفى  مطبوع]؛  [نص  القاسم  ابن  أجوبة 

21 سم )؛  (251 ص.  مج.   1  -.2010 [د.ن.]،   : [د.م.] 
2010MO2246 إق

217.37 2008-75
المعتمد على الله، محمد

(قراءة جادة واستقراء  : الخطاب االسبوعي [نص مطبوع] 
للواقع...) / المعتمد على الله محمد.- تطوان : [د.ن.]، 2008

(مطبعة الهرم).- 1 مج. (622 ص.)؛ 20 سم
2008MO1792 إق

المعامالت (فقه إسالمي)

الموضوعات اإلسالمية المتنوعة 218

218 2008-76
النشاط، صالح

رؤية  : مطبوع]  [نص  بالمغرب  الديني  الخطاب  تجديد 
مقاصدية من أجل اإلسهام في تنمية السلم واألمن الدينيين / صالح
النشاط.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (الرباط : طوب بريس) .- 1

مج. (160 ص.)؛ 24 سم
2008MO2312 إق

218.12 2008-77
التلمساني، محمد بن عبد الرحيم بن محمد

العفو عند التذكرة في قبول المعذرة وفيما جاء في 
المقدرة [نص مطبوع] / محمد بن عبد الرحيم بن محمد بن أبي
العيش األنصاري التلمساني؛ دراسة وتحقيق عبد الرحمن بن محمد
التراث، وإحياء  واألبحاث  الدراسات  : مركز  الرباط  الهيباوي.- 
2008.- 1 مج. (240 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة نوادر التراث؛ 2)
.- إق 2008MO1824.- ردمك -9981-0 بيبليوغرافيا ص. 234-215 

3003-1

218.37 2008-78
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بوزكني، الحسين
هدى الله تعالى هو الخالص [نص مطبوع] / الحسين بوزكني.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2008 (مراكش : دار وليلي للطباعة والنشر) .-

1 مج. (119 ص.)؛ 16 سم
2008MO1315 إق

218.4 2008-79
بالمغرب [نص العلمانيين  بين اإلسالميين و  مواجهات 
مطبوع] : ديمقراطية، فكر ،حرية ،عنف ، قيم / إشراف و إعداد
. نظر، 2008.- 1 مج  دفاتر وجهة   : الرباط  المعطي منجب.- 
(320ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (دفاتر وجهة نظر؛

(15
2008MO2599 إق

اإلسالميين - - العلمانيين - - المغرب

218.522 2008-80
المبروكي، أحمد

صرخة عيسى ودعوة محمد (عليهما الصالة والسالم)
[نص مطبوع] / أحمد المبروكي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (الدار
البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (210 ص.)؛ 24 سم

2008MO1256 إق

218.8 2008-81
أبامحمد، إبراهيم (1965-)

اإلسالم والتنمية [نص مطبوع] / إبراهيم أبا محمد.- الرباط :
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 2008.- 1 مج. (260 ص.)؛

24 سم
إق 2008MO1978.- ردمك 9954-0-5146-5

218.83 2008-82
الغنامي، عبد السالم محمد

القانون العام اإلسالمي [نص مطبوع] : دراسة في النظام
الغنامي؛ تقديم محمد / عبد السالم محمد  السياسي اإلسالمي 
السالم، 2008.- 1 مج. دار  : مكتبة  الرباط  الكتاني.- ط. 3.- 

(173 ص.)؛ 21 سم
إق 2008MO2209.- ردمك 978-9954-22-045-3

218.83 2008-83
حزب العدالة و التنمية

التنمية.- و  العدالة  / حزب  الدين و السياسة [نص مطبوع] 
[د.م.] : حزب العدالة والتنمية، 2008.- 1 مج. (135 ص.)؛ 20

سم
2008MO1393 إق

218.83 2008-84
رشيدي، محمد

البعد اإلنساني للشريعة اإلسالمية ومدى تأثر القانون
L'aspect  = مطبوع]  [نص  بأحكامها  اإلنساني  الدولي 
/  humanitaire de l'islam et  son impact sur  le  DIH
محمد رشيدي.- [وجدة ] : الهالل األحمر المغربي، 2008 (وجدة :
مطبعة شمس) .- 1 مج . (57ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
2008MO1686 إق

الشريعة اإلسالمية

218.83 2008-85
الحكومة الملتحية [نص مطبوع] : مسائل عن اإلسالم والسلطة
واالستشراق / تنسيق محمد الدرويش.- الرباط : منشورات فكر،

2008.- 1 مج. (181 ص.)؛ 24 سم.- (دراسات وأبحاث؛ 15)
بيبليوغرافيا ص. 405-419 .- إق 2008MO0691.- ردمك -978-9954

488-16-2

218.88 2008-86
-....)) أحمد  بن  مسعود  بن  محمد  الطرنباطي، 

((1799-....)(1214

بلوغ أقصى المرام في شرف العلم وما يتعلق به من
مسعود بن  محمد  الله  عبد  أبو   / مطبوع]  [نص  األحكام 
الطرنباطي؛ دراسة وتحقيق عبد الله رمضاني.- الرباط : مركز
الدراسات واألبحاث وإحياء التراث، 2008.- 1 مج. (537 ص.)؛

24 سم.- (نوادر التراث؛ 4)
بيبلوغرافيا ص. 507-530. - كشافات .- إق 2008MO1825.- ردمك

9981-0-3004-X

218.9 2008-87
الششتري، علي بن عبد الله (1269-1212)

الحسن الوهمية ألبي  الدائرة  الوجودية في  المقاليد 
الششتري، 610 هـ-660 هـ [نص مطبوع] / تقديم، تحقيق،
: دار البيضاء  الدار  اإلدريسي.-  العدلوني  دراسة وتعليق محمد 
الثقافة، 2008.- 1 مج. (142 ص.)؛ 24 سم.- (تصوف الغرب

اإلسالمي)
إق 2007MO3440.- ردمك 978-9981-02-822-3

218.9 2008-88
الكبيطي إدريسي، عزيز

التصوف اإلسالمي في الغرب [نص مطبوع] : األثر الصوفي
نموذجا = الدرقاوية  الحبيبية  الزاوية   : ابريطانيا  في  المغربي 
Islamic sufism in the west : Moroccan sufi influence
in Britain / عزيز الكبيطي إدريسي؛ تمهيد مارسيا هيرمانسن؛
للثقافة االكاديمي  المركز   : [د.م.]  غويك.-  سيد  مارك  تقديم 
والدراسات المغاربية الشرق أوسطية والخليجية، 2008.- 1 مج.

(181 ص.)؛ 24 سم
2008MO2541 إق

التصوف اإلسالمي

218.9 2008-89
العلمي المجلس  األعلى.  العلمي  المجلس  المغرب. 

وزان) (2005؛  علمية  ندوة  بالقنيطرة.  المحلي 
التصوف السني وأعالمه بالمغرب [نص مطبوع] : [عروض
العلمي المجلس   /  [2005 دجنبر   10 وزان،  العلمية،  الندوة 
المحلي بالقنيطرة.- القنيطرة : المجلس العلمي المحلي، 2008
سم.-  21 ص.)؛   140) مج.   1  -. بريس)  طوب   : (الرباط 
وأيام ندوات  بالقنيطرة.  المحلي  العلمي  المجلس  (منشورات 

(4 دراسية؛ 
2008MO0564 إق

218.9 2008-90
المكودي، محمد بن محمد بن عبد الله ((....-1214)(....-

((1800
اإلرشاد و التبيان [نص مطبوع] : في رد ما أنكره الرؤساء من
تقديم و المكودي؛  الله  بن عبد  بن محمد  / محمد  أهل تطوان 
تحقيق د.عبد المجيد البوكاري.- تطوان : منشورات جمعية تطوان
أسمير، 2008.- 1 مج. (196 ص.)؛ 23 سم.- (سلسة تراث؛ 13)

2008MO2593 إق

218.9 2008-91
بن عتو، عبد الله (1962-....)

مقدمة للخطاب الصوفي المغربي الحديث قضايا في
: [د.م.]  الله بن عتو.-  / عبد  المنهج والرؤية [نص مطبوع] 
[د.ن.]، 2008 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (136 ص.)؛ 24

سم
2008MO2483 إق

218.9 2008-92
نصوص من التراث الصوفي الغرب إسالمي [نص مطبوع]
/ تقديم، تحقيق وتعليق محمد العدلوني اإلدريسي.- الدار البيضاء :

دار الثقافة، 2008.- 1 مج. (199 ص.)؛ 24 سم
إق 2008MO2659.- ردمك 978-9981-02-842-8

218.9092 2008-93
ابن الشيخ الهادي، عبد الله
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أبي التجاني  غالم  ومناقب  حياة  في  السعود  طوالع 
الهادي بن التيجاني بن الشيخ  / الشيخ  السعود [نص مطبوع] 
سيدي مولود فال.- الرباط : منشورات وزارة األوقاف والشؤون

اإلسالمية، 2008.- 1 مج. (191 ص.)؛ 24 سم
إق 2007MO2374.- ردمك 9954-0-5117-1

السيرة النبوية 219

219 2008-94
ابن ظفر الصقلي، محمد بن عبد الله بن محمد (1104-

(1170
خير البشر بخير البشر صلى الله عليه وسلم [نص مطبوع]
الصقلي بن ظفر  محمد  بن  محمد  الله  عبد  أبي  الدين  حجة   /
المكي؛ ضبط وتحقيق لطيفة شوكري، خديجة أبوري.- الرباط :
مركز الدراسات واألبحاث وإحياء التراث، 2008.- 1 مج. (331

ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة نوادر التراث؛ 3)
9981-0- ردمك   -.2008MO1823 إق  -. ببليوغرافيا ص. 327-305 

3002-3

219 2008-95
العلو، عبد الرحيم

إنا كفيناك المستهزئين [نص مطبوع] / العلو عبد الرحيم.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2008.- 1 مج. (50 ص.)؛ 21 سم

2008MO0816 إق

219 2008-96
العوني، عبد الحميد

محمد قبل محمد (ص) [نص مطبوع] / عبد الحميد العوني.-
فاس : منشورات عربية، 2008

إق 2008MO2573.- ردمك 987-9954-0-37179

219 2008-97
جعفري، محمد بن عبد الرحمان

حياة الرسول محمد (ص) وأزواجه وحفدته وخلفائه [نص
مطبوع] / محمد بن عبد الرحمان جعفري.- فاس : محمد بن عبد

الرحمان جعفري وأبنائه، 2008.- 1 مج. (280 ص.)؛ 21 سم
2008 MO 0822 إق

219 2008-98
خروبات، محمد

[نص المصطفى  ونعوت  أسماء  معرفة  في  الموفى 
مطبوع] : من القرآن والسنة والتوراة واإلنجيل / محمد خروبات.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2008 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .-

1 مج. (334 ص.)؛ 24 سم
2007MO2710 إق

219 2008-99
رقيق، حسن (1963-....)

سمر في بيت النبوة [نص مطبوع] / حسن رقيق.- [د.م.] :
حسن رقيق، 2008 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1

مج. (54 ص.)؛ 20 سم.- (سلسلة األسرة السعيدة؛ 1)
2008MO1393 إق

219.092 2008-100
الطليطلي، أبو إسحاق إبراهيم (489-544 ه)

االستدراك على االستيعاب [نص مطبوع] / أبو إسحاق إبراهيم
الطليطلي؛ رواية أبو القاسم ابن بشكوال؛ تحقيق حنان الحداد.-
مج.  2 اإلسالمية، 2008.-  والشؤون  األوقاف  وزارة   : الرباط 

: مص.؛ 24 سم (167، 557 ص.) 
إق MO 1789 2008.- ردمك 978-9954-0-5143-0

العلوم االجتماعية 300
العلوم االجتماعية 300

301.2 2008-101
بنعبد العالي، عبد السالم (1945-....)

ثقافة األذن وثقافة العين [نص مطبوع] / عبد السالم بنعبد
العالي.- الدار البيضاء : دار توبقال للنشر، 2008.- 1 مج. (127
ندوات سلسلة  الفلسفية.  المعرفة  (سلسلة  سم.-   21 ص.)؛ 

ومناظرات)
إق 2008MO1437.- ردمك 978-9954-496-64-5

302 2008-102
المغرب. المجلس العلمي األعلى

حصيلة دورات المجلس العلمي األعلى [نص مطبوع] : لعام
1427هـ - 2006م / المجلس العلمي األعلى.- [د.م.] : [د.ن.]،

2008.- 1 مج. (339 ص.)؛ 24 سم
إق 2008MO1867.- ردمك 978-9954-498-08-7

المؤسسات الدينية

302 2008-103
خلية التواصل

/ خلية : قضايا ومقاربات  التواصل اإلنساني [نص مطبوع] 
التواصل.- وجدة : خلية التواصل، 2008.- 1 مج . (119-47 ص.

)؛ 24 سم
2008MO2414 إق

302 2008-104
وهنا، إدريس (1971-....)

قواعده، ضوابطه، : مفهومه، شروطه،  [نص مطبوع]  الحوار 
مقاصده / إدريس وهنا.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (الرباط : طوب

بريس) .- 1 مج. (53 ص.)؛ 21 سم
2008MO0136 إق

الحوار - - اإلسالم

302.2 2008-105
الزياتي، عز الدين

التواصل اللفظي والتواصل غير اللفظي [نص مطبوع] :
مهارات تناول الكلمة، تقديم العروض، المقابلة، االستماع / عز
القلم دار   : (الرباط   2008 [د.ن.]،   : [د.م.]  الزياتي.-  الدين 

22 سم (200 ص.)؛  مج.   1  -. والنشر)  للطباعة 
إق 2008MO1854.- ردمك 978-9954-0-3558-3

302.2244 2008-106
ياسين، فاطمة

ذاكرة محو األمية بالمغرب [نص مطبوع] : مقاربة تحليلية
نقدية / فاطمة ياسين.- [د.م.] : المكتبة الوطنية، 2009.- 1 مج.

(163 ص.)؛ 21 سم
إق 2009MO1835.- ردمك 978-9954-433-84-8

303.44 2008-107
ناجي، مينة (1965-....)

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية [نص مطبوع] : منهاج و
سلوك / مينة ناجي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008.- 1 مج. (48 ص.)؛

20 سم
2008MO1460 إق

303.482 2008-108
مؤسسة الملك عبد العزيز. ندوة (2008؛ الدار البيضاء)
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[نص البديل؟  إشكالية  حوارها،  أم  الحضارات  صراع 
مطبوع] : أشغال ندوة، الدار البيضاء، 12-13 ديسمبر 2008 =
Conflit ou dialogue des civilisations, une alternatice
mal posée? : actes du colloque, Casablanca, 12-13
décembre 2008 / مؤسسة الملك عبد العزيز؛ تحت إشراف
سليمان بشيلر ديان.- الدار البيضاء : مؤسسة الملك عبد العزيز،

2009.- 1 مج. (87-134 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2010MO0255.- ردمك 978-9954-0-3596-2

305.4 2008-109
بوعياد، صباح

قراءة في قضايا المرأة واألسرة [نص مطبوع]. الجزء األول
/ صباح بوعياد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (فاس : مطبعة أميمة) .-

1 مج. (106 ص.)؛ 21 سم
2008MO1935 إق

305.42 2008-110
بنعبد الله، عبد العزيز (2012-1923)

إدماج المرأة ورعاية الطفل في المجتمع اإلسالمي [نص
Promotion de la femme et protection de = [مطبوع
زين  : [د.م.]  الله.-  بنعبد  العزيز  عبد   /  l'enfant  en  islam
العابدين الطوسي، 2008 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج .

(145-50 ص. )؛ 24 سم
إق 2007MO3406.- ردمك 978-9954-0-2473-5

305.420956 2008-111
الخياط، غيثة (1944-....)

النساء عند العرب [نص مطبوع] / غيثة الخياط.- الدار البيضاء :
بنايي، 2008 (مطبعة دالتون).- 1 مج. (127 منشورات عيني 

ص.)
إق 2002MO1327.- ردمك 978-9954-429-49-2

306 2008-112
الجراري، عباس (1937-....)

مقاالت في الحوار [نص مطبوع] / عباس الجراري.- الرباط :
النادي الجراري، 2008.- 1 مج. ( 85 ص.)؛ 21 سم.- (منشورات

النادي الجراري؛ 44)
إق 2008MO1129.- ردمك 978-9981-893-23-4

306.0964 2008-113
ناظم، عبد الجليل

/ مطبوع]  [نص  الحديثة  المغربية  الثقافة  من  نصوص 
توبقال دار   : الدارالبيضاء  الحكماوي.-  ناظم، جالل  عبدالجليل 
(معالم؛ 414) للنشر، 2008.- 1 مج. (235 ص.)؛ 23 سم.- 

إق 2008MO1176.- ردمك 978-9954-496-61-0

306.44089933 2008-114
أسوس، محمد

كوكرا [نص مطبوع] : في الميثولوجيا األمازيغية / محمد أسوس.-
الرباط : المعهد الملكي للثقافة األمازيغية، 2008.- 1 مج. (327

ص.)
2008MO1696 إق

306.7 2008-115
فوكو، ميشيل (1984-1926)

تاريخ الجنسانية [نص مطبوع] / ميشال فوكو؛ ترجمة محمد
هشام.- الدار البيضاء : أفريقيا الشرق، 2004.- 3 مج.؛ 24 سم
I، إرادة العرفان. II، استعمال المتع. .- إق 2008MO1484.- ردمك -978
1-308-25-9981.- ردمك X-309-25-9981-978.- ردمك -9981-25

320-0
األخالق الجنسية - - تاريخ

306.74 2008-116
كارمونا بنيتو، سارة

البغاء في شوارع الدارالبيضاء [نص مطبوع] / سارة كارمونا
بنيتو؛ ترجمة عبدالصمد الديالمي؛ مراجعة عزيز المستقيم.- الدار
البيضاء : دار توبقال للنشر، 2008.- 1 مج. (102 ص.) : غالف

مص.؛ 22 سم
إق 2007MO3355.- ردمك 9954-469-40-8

اإلحصاءات العامة 310

316.405 2008-117
المغرب. المندوبية السامية للتخطيط. مديرية اإلحصاء.

قسم اإلحصائيات
النشرة اإلحصائية [نص مطبوع] : يناير، فبراير، مارس 2008
/ Bulletin statistique : Janvier, Février, Mars 2008 =
المندوبية السامية للتخطيط، مديرية اإلحصاء، قسم اإلحصائيات
العامة.- الرباط : المندوبية السامية للتخطيط، 2008.- 1 مج.

(576 ص.)
1996MO0127 إق

العلوم السياسية 320

320 2008-118
بابانا العلوي، أحمد (1950-....)

/ [نص مطبوع]  الفكر والسياسة واالجتماع  فصول في 
بابانا العلوي.- الرباط : دار أبي رقراق للطباعة والنشر، أحمد 

2008.- 1 مج. (173 ص.)؛ 21 سم
إق 2008MO2488.- ردمك 978-9954-1-9316-2

320.1509648 2008-119
القانونية العلوم  الحسن األول. كلية  المغرب. جامعة 
(2؛ (سطات)  دولية  ندوة  واإلجتماعية.  واإلقتصادية 

العيون) 2007؛ 
السيادة  : [نص مطبوع]  الجنوبية  لألقاليم  الذاتي  الحكم 
الوطنية، الخصوصيات المحلية والقانون الدولي : أشغال الندوة
الدولية الثانية المنعقدة بالعيون 13 و 14 يونيو 2007 / [منظمة
Autonomie des provinces = من قبل] جامعة الحسن األول
du Sud : souvrainté nationale, spécificités locales et
droit  international  :  actes  du  deuxième colloque
international organisé à Laâyoune le 13 et 14 juin
2007.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح

الجديدة) .- 2 مج. (128-38 ص.)؛ 24 سم
2008MO2575 إق

320.55 2008-120
العالم، عز الدين (1956-....)

تحرير الكالم في تجربة اإلسالم [نص مطبوع] / عز الدين
العالم.- [د.م.] : منشورات دفاتر سياسية، 2008.- 1 مج. (133

ص.) .؛ 17 سم.- (سلسلة نقد السياسة؛ 5)
2008MO0366 إق

320.550964 2008-121
عيدودي، عبد النبي (1976-....)

[نص بالمغرب  والعلمانيين  اإلسالميين  حول  حوارات 
مطبوع] / عبد النبي عيدودي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (القنيطرة :

المطبعة السريعة) .- 1 مج. (58 ص.)؛ 24 سم
2008MO2902 إق

320.557 2008-122
الحمداوي، محمد (1957-....)
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استيعاب  : مطبوع]  [نص  العمل اإلسالمي  الرسالية في 
يتيم].- محمد  [تقديم  الحمداوي؛  محمد  المهندس   / ومدافعة 
[الرباط] : حركة التوحيد واإلصالح، 2008.- 1 مج. (203 ص.)؛

24 سم
إق 2008MO2775.- ردمك 978-9954-27-744-7

320.964 2008-123
البوري، محمد

كتاب النقد الذاتي أو أطروحة عالل الفاسي في تحديث
تحليلية دراسة   : [نص مطبوع]  الحديث  المغربي  المجتمع 
تركيبية / محمد البوري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (سال : مطبعة

بني يزناسن) .- 1 مج. (103 ص.)؛ 21 سم
2008MO0155 إق

320.964 2008-124
بنعبد القادر، محمد

سياسات [نص مطبوع] : المغرب، الذاكرة، العالم / محمد بنعبد
القادر.- الرباط : منشورات فكر، 2008.- 1 مج. (227 ص.)؛ 19

سم.- (سلسلة فكر الجيب : مذكرات، نصوص، وثائق؛ 3)
2008MO0089 إق

320.964 2008-125
حوارات شاهد على الواقع المغربي [نص مطبوع] / محمد
المرواني؛ جمع وتنسيق محمد البركة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008
(مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (232 ص.)؛ 21

سم
2008MO2160 إق

320.96464 2008-126
بيان  : مطبوع]  [نص  جديدة  صليبية  حرب  أمام  مراكش 
مختصر من األمة إلى المؤتمر اإلسالمي العام بالقدس الشريف
سنة 1931 / أعده للنشر وقدم له إدريس كرم، لطفي الحضري.-
ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (سال : مطبعة ميموزا) .- 1 مج.

(107 ص.)؛ 16 سم
2008MO2742 إق

321.80964 2008-127
اليازغي، محمد (1935-....)

أسئلة االنتقال الديمقراطي [نص مطبوع] : 2008-1998 /
محمد اليازغي.- الدار البيضاء : دار النشر المغربية، 2008.- 1

مج. (415 ص.)؛ 24 سم
2008MO2299 إق

323 2008-128
حقوق اإلنسان [نص مطبوع] : األصول واألسس الفلسفية /
إعداد وترجمة محمد سبيال، عبد السالم بنعبد العالي.- ط. 3.- الدار
البيضاء : دار توبقال للنشر، 2008 (مطبعة النجاح الجديدة).- 1

مج. (94 ص.)؛ 20 سم.- (دفاتر فلسفية. نصوص مختارة؛ 7)
إق 2008MO2270.- ردمك 978-9954-496-71-8

323.0420964 2008-129
اليعكوبي، محمد

تأمالت حول الديمقراطية المحلية بالمغرب [نص مطبوع] /
محمد اليعكوبي.- ط. 2 مزيدة ومنقحة.- [.د.م] : [د.ن.]، 2008
(الرباط : مطبعة المعارف الجديدة) .- 1 مج. (181 ص.)؛ 24 سم

2008MO1356 إق

323.6 2008-130
الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب

جنسيتي حق لبناتي وأبنائي [نص مطبوع] : الهدف من هذا
الدليل هو شرح الفصل 6 من قانون الجنسية المعدل واإلجراءات
الالزمة لحصول األطفال من أم مغربية وأب أجنبي على الجنسية
المغربية / الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب.- الرباط : الجمعية
الديمقراطية لنساء المغرب، 2008.- 1 مج : غالف مزيّن باأللوان؛

18 سم

إق 2009MO1868.- ردمك 978-9954-0-3650-4

323.6 2008-131
الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب

دليل كيفسر  : لبناتي ووالدي [نص مطبوع]  جنسيتي حق 
الجمعية  / المغربية  الجنسية  تعطيهم  بنتك  أولى  ولدك  كيفاش 
الديمقراطية لنساء المغرب.- الرباط : الجمعية الديمقراطية لنساء

المغرب، 2008.- 1 مج : غالف مزيّن باأللوان؛ 18 سم
إق 2009MO1869.- ردمك 978-9954-0-3651-2

323.6071 2008-132
لميهي، أحمد

التربية على المواطنة [نص مطبوع] : تجربة يانوش كورشاك /
أحمد لميهي؛ تقديم عبد الله ساعف؛ ترجمة رشيد برهون.- تطوان
: ملفات تربوية، 2008 (مطبعة الهداية).- 1 مج. (576 ص.)؛ 20

سم
2008MO1082 إق

324.0964 2008-133
العثماني، اسعيدة

األنظمة السياسية في البلدان النامية [نص مطبوع] : واقع
األجهزة وأزمة المشروعية / اسعيدة العثماني.- [د.م.] : [د.ن.]،
2008 (طنجة : المطابع المغربية والدولية) .- 1 مج. (75 ص.) :

غالف مص.؛ 23 سم
إق 2008MO0600.- ردمك 990-1-926-58-2

324.264 2008-134
بهطاط، التهامي

المخزني البعث  حزب   : مطبوع]  [نص  والمعاصرة  األصالة 
االشتراكي الليبرالي الديمقراطي / موالي التهامي بهطاط.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2008 (الرباط : ربا نت ماروك) .- 1 مج. (95 ص. )؛

17 سم
2008MO2019 إق

324.2661 2008-135
حزب االتحاد والتغيير الموريتاني

: حزب االتحاد والتغيير الموريتاني، حاتم [نص مطبوع] 
تضحيات دائمة وعطاء مستمر.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (الرباط :

دار القلم) .- 1 مج. (158 ص.)؛ 21 سم
2008MO2515 إق

324.6 2008-136
Actes du Cercle = [نص مطبوع] أشغال حلقة المواطنة
de citoyenneté / إشراف عبد الفتاح الزين.- الرباط : المعهد
الجامعي للبحث العلمي مؤسسة فريدريش إيبرت، 2008 (قرص

مدمج.- 1 مج. (121، 108 ص.)؛ 22 سم
2008MO1098 إق

المواطنة - - المغرب - - ندوة

324.964 2008-137
العثماني، سعد الدين (1956-....)

هامش على  حوارات   : مطبوع]  [نص  الديمقراطية  معركة 
االنتخابات التشريعية 2007 / سعد الدين العثماني.- الدار البيضاء :
شركة النشر والتوزيع الرسالة، 2008 (الرباط : مطبعة المعارف

الجديدة) .- 1 مج. (208 ص.)؛ 21 سم.- (إسهامات؛ 2)
إق 2008MO1673.- ردمك 978-9954-8984-2-5

324.964 2008-138
اإلنتخابات التشريعية 7 شتنبر 2007 [نص مطبوع] : اللعبة
Elections législatives 7 :  jeu et enjeux = والرهانات
d'un scrutin / مركز األبحاث والدراسات في العلوم االجتماعية؛
إشراف عبد المغيث بنمسعود اطريدنو.- فاس : مركز األبحاث
Friedrich Ebert Stiftung، والدراسات في العلوم اإلجتماعية

2008 (مطبعة إليت).- 1 مج. (193،139 ص.)؛ 24 سم
إق 2008MO0343.- ردمك 978-9981-76-028-5
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327 2008-139
الغنامي، عبد السالم محمد

قراءة في التحوالت الدولية الراهنة [نص مطبوع] : األبعاد و
التجليات / عبد السالم محمد الغنامي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2002
(تطوان : مطبعة الخليج العربي) .- 1 مج. (172 ص.)؛ 23 سم

إق 2002MO1043.- ردمك 9981-841-87-0

327 2008-140
دغالي، المصطفى

ما وراء جدار برلين [نص مطبوع] / المصطفى دغالي.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2008 (الجديدة : مطبعة بسمة برينت) .- 1 مج. (96

ص.)؛ 18 سم
إق 2007MO3349.- ردمك 978-9954-8872-1-0

العالقات الدولية

327.1 2008-141
منصور، واصف (2013-1945)

ضوابط النظام الدولي [نص مطبوع] / واصف منصور.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2008 (الدار البيضاء : مطبعة دار النشر المغربية) .- 1

مج. (104 ص.)؛ 21 سم
2008MO0479 إق

327.1 2008-142
محمد ، يقطين

أرض العروبة تحترق و العرب متى تتفق؟؟ [نص مطبوع] /
: مطبعة فاس (فاس  [د.ن.]، 2008   : [د.م.]  يقطين.-  محمد 

.- 1 مج. (108 ص.) بريس) 
2008MO1425 إق

327.16 2008-143
منصور، واصف (2013-1945)

المغربية، الصحراء   : مطبوع]  [نص  معاصرة  دولية  قضايا 
فلسطين، العراق، السودان / واصف منصور.- [د.م.] : [د.ن.]،
2008 (الدار البيضاء : مطبعة دار النشر المغربية) .- 1 مج. (192

ص.)؛ 21 سم
2008MO1268 إق

327.6401751 2008-144
الفياللي، عبد اللطيف (2009-1929)

المغرب والعالم العربي [نص مطبوع] / عبد اللطيف الفياللي؛
تقديم هوبير فيدرين.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (الدار البيضاء :

مطبعة دار النشر المغربية) .- 1 مج. (264 ص.)؛ 21 سم
إق 2008MO1923.- ردمك 978-9954-24-044-6

327.64044 2008-145
العوني، عبد الحميد

عبد  / مطبوع]  [نص  السادس  محمد  ومغرب  ساركوزي 
الحميد العوني.- فاس : منشورات عربية، 2008.- 1 مج. (159

ص.)؛ 21 سم.- (منشورات عربية؛ 24)
2008MO0080 إق

327.64046 2008-146
دي السيرنا، ألفونصو (2006-1922)

جنوبي طريفة [نص مطبوع] : المغرب وإسبانيا، سوء تفاهم
تاريخي / ألفونصو دي السيرنا؛ تقديم ميغيل أنخيل موراطينوص؛
ترجمة اسماعيل العثماني.- الرباط : معهد الدراسات اإلسبانية

البرتغالية، 2008.- 1 مج. (430 ص.)؛ 22 سم
بيبليوغرافيا ص. 409-430 .- إق 2008MO2278.- ردمك -978-9954

8-2-8855.- ردمك 978-84-96395-53-4
المغرب - - تاريخ

327.64065 2008-147
جالم، عبد الكريم

[نص مطبوع]. الجديد للسلطة  المفهوم  أو  نظرية ملك 
الجزء 1، النزاع المغربي الجزائري حول الصحراء، أي طريق نحو
التسوية؟ / عبد الكريم جالم.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (مراكش :

المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (355 ص.)؛ 24 سم
إشارات بيبليوغرافية .- إق 2008MO1567.- ردمك -978-9954-8981

1-5

328.32 2008-148
المغرب. البرلمان. مجلس النواب (الرباط)

السنة  : مطبوع]  [نص  النواب  مجلس  أشغال  حصيلة 
/  2012-2007 التشريعية  الوالية   :  2008-2007 التشريعية 
مجلس النواب.- الرباط : مجلس النواب، 2008.- 1 مج. (469

ص.) : جداول؛ 24 سم.- (منشورات مجلس النواب؛ 23)
إق 2008MO27956.- ردمك 978-9954-42-38-6

328.64 2008-149
المغرب. البرلمان. مجلس المستشارين (الرباط)

حصيلة أشغال مجلس المستشارين [نص مطبوع] : دورة
أبريل 2007 / مجلس المستشارين؛ تصدير مصطفى عكاشة.-
الرباط : منشورات IDGL، 2008.- 1 مج. ( 143 ص.)؛ 24 سم

9954-421-36-X 2008.- ردمكMO0127 إق

علم االقتصاد 330

330 2008-150
العبوبي، محمد

مدخل إلى اإلقتصاد [نص مطبوع] / محمد العبوبي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2008.- 1 مج. (165 ص.)؛ 21 سم

2007MO3158 إق

331.1370964 2008-151
فهمي، عبد الحفيظ

العاطلين تشغيل  إلى  الطريق   .. ممكن  التشغيل 
بالمغرب [نص مطبوع] : لماذا فشلنا، وكيف ننجح / عبد الحفيظ
التشغيل، المستقل ألبحاث  المغربي  المركز   : الرباط  فهمي.- 

2008.- 1 مج. (400 ص.)؛ 24 سم
إق 2008MO1022.- ردمك 978-9954-8965-0-3

331.8811371101 2008-152
النقابة الوطنية للتعليم، ف.د.ش (المغرب)

القانون األساسي  : النقابة الوطنية للتعليم [نص مطبوع] 
والداخلي، الميثاق المالي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (الدار البيضاء

: مطبعة دار النشر المغربية) .- 1 مج. (72 ص.)؛ 21 سم
2008MO1343 إق

332.17 2008-153
صوالحة، معادي أسعد محمد (1980-....)

وآليات القانوني  النظام   : مطبوع]  [نص  االئتمان  بطاقات 
/ معادي أسعد محمد صوالحة؛ تقديم الجنائية واألمنية  الحماية 
اآلفاق دار   : الرباط  المهداتي.-  السباعي، لطيفة  أحمد شكري 
المغربية للنشر و التوزيع، 2008 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1

مج. (559 ص.)؛ 24 سم
إق 2008MO2243.- ردمك 987-9954-29-000-1

332.4 2008-154
العبوبي، محمد

مقدمة في النقود والبنوك [نص مطبوع] / محمد العبوبي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2008.- 1 مج. (131 ص.)؛ 21 سم

2008MO1124 إق

333.79 2008-155
بنونة، عبد العزيز (1945-....)
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بنونة، رشيد العزيز  / عبد  مدخل إلى الطاقة [نص مطبوع] 
بنشريفة، ادريس زجلي.- [الرباط] : عبد العزيز بنونة، 2008.- 1

مج. (ترقيم متعدد) : مص.، مخططات.؛ 24 سم
إق 2007MO3274.- ردمك 978-9954-8902-0-3

338.4791 2008-156
إيد الحاج، عبد الوهاب

السياحة البديلة والتجارة العادلة [نص مطبوع] / عبد الوهاب
الخليج مطبعة   : (تطوان  [د.ن.]، 2008   : [د.م.]  الحاج.-  إيد 

21 سم (236 ص.)؛  مج.   1  -. العربي) 
2008MO0556 إق

338.86 2008-157
شركة المغرب واالمارات للتنمية

التقرير السنوي لشركة المغرب واالمارات للتنمية [نص
Annual report Morocco United = 2007 مطبوع] : سنة
Arab Emirates Development Company / سنوي لشركة
المغرب واالمارات للتنمية.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008.- 1 مج. (67-

67 ص.)
إق 2008MO0836.- ردمك 9954-432-42-6

الشركات التجارية - - تقارير

338.9 2008-158
ملتقى المغاربة.  للجغرافيين  الوطنية  الجمعية 

الرباط) 2006؛  (4؛  العرب  الجغرافيين 
العالم المجالية في  التنمية  نحو استراتيجية لتخطيط 
العربي بأبعادها المحلية والقومية والعالمية [نص مطبوع]
: الملتقى الرابع للجغرافيين العرب / الجمعية الوطنية للجغرافين
الجمعية منشورات   : الرباط  األسعد.-  تنسيق محمد  المغاربة؛ 
الوطنية للجغرافيين المغاربة، 2008.- 2 مج. (701، 785 ص.)؛

24 سم
التنمية  : الجزء 2  ؛  المحلية  التنمية   : الجزء 1  ببليوغرافيا ص. 701.- 
-.2008MO2349 المستدامة وقضايا التحليل والتخطيط المكاني. .- إق

ردمك 978-9981-0-7000-9

338.9 2008-159
الزاهدي، لحسن

برنامج أوربا العظيمة [نص مطبوع] : رسالة إلى كل عمدة
[د.ن.]،  : [د.م.]  الزاهدي.-  / لحسن  الشريفة  بالمملكة  مدينة 

2008.- 1 مج. (65 ص.)؛ 20 سم
2008MO1269 إق

339.50964 2008-160
لحمادي، عبد الجليل

من اإلقتصاد الوطني إلى السياسة اإلقتصادية الجهوية
: [د.ن.]، الجليل لحمادي.- ط.2.- [د.م.]  / عبد  [نص مطبوع] 
2008 (طنجة : المطابع المغربية والدولية) .- 1 مج. (116 ص.)؛

21 سم
2008MO1855 إق

القانون 340

340.023 2008-161
بوخدة، عمر

حول ماهية المحامي [نص مطبوع] / عمر بوخدة.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2008.- 1 مج. (126 ص.)؛ 21 سم

2008MO1848 إق
المحاماة - - قوانين وتشريعات

340.0230964 2008-162

مع  : مطبوع]  [نص  والقضائية  القانونية  المهن  مدونة 
نصوصها التطبيقية ... / [مراجعة وتحيين وفاء فارس].- [د.م.] :
[الهدف مستقبلي]، 2008 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة)
التشريعية النصوص  .- 1 مج. (416 ص.)؛ 15 سم.- (سلسلة 

(جيب)؛ 20)
إق 2007MO3380.- ردمك 978-9954-1-1599-4

حماية المستهلك - - قوانين وتشريعات - - المغرب

340.02364 2008-163
منشورات جمعية هيئات المحامين بالمغرب

القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة؛ قانون تنظيم
/ مطبوع]  [نص  للمحاماة  المهنية  المدنية  الشركات 
منشورات جمعية هيئات المحامين بالمغرب.- الرباط : منشورات
جمعية هيئات المحامين بالمغرب، 2008.- 1 مج. (87ص.)؛ 21

سم
2008MO2212 إق

340.072 2008-164
الشنيوي، نورة غزالن

مرشد الطالب إلى تقنيات منهجية البحث العلمي [نص
مطبوع] / الشنيوي نورة غزالن.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (مطبعة

الورود).- 1 مج. (108 ص.)؛ 21 سم
2008MO2370 إق

القانون - - مناهج بحث

340.2 2008-165
العماري، جميلة

جميلة  / مطبوع]  [نص  المقارن  القانون  محاضرات في 
العماري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (طنجة : سليكي إخوان) .- 1

مج. (120 ص.)؛ 21 سم
2008MO1180 إق

340.56 2008-166
التغدويني، محمد

تحريك الدعوى العمومية بطريق الشكوى [نص مطبوع] /
مطبعة  : (الرباط   2008 [د.ن.]،   : [د.م.]  التغدويني.-  محمد 

24 سم (598 ص.)؛  مج.   1  -. األمنية) 
2008MO1946 إق

الدعوى المدنية - - قوانين وتشريعات - - المغرب

340.90964 2008-167
بورمضان، محمد

القضاء أمام  األجنبي  القانون  قواعد  تفعيل  كيفية 
Lamise en oeuvre de la loi بالمغرب [نص مطبوع] = 
étrangère auprès des juridictions au Maroc / محمد
أبي رقراق دار   : (الرباط  [د.ن.]، 2008   : [د.م.]  بورمضان.- 

.- 1 مج. (119-80 ص.)؛ 21 سم النشر)  و  للطباعة 
إق 2008MO2216.- ردمك 978-9954-1-9301-4

341.41 2008-168
العثماني، اسعيدة

الحدودية النزاعات   : [نص مطبوع]  العام  الدولي  القانون 
[د.ن.]، 2008  : [د.م.]  العثماني.-  اسعيدة   / التسوية  وطرق 
(طنجة : المطابع المغربية والدولية) .- 1 مج. (144 ص.)؛ 23 سم

إق 2008MO0600.- ردمك 9901926582
القانون الدولي العام

341.480964 2008-169
المغرب (مركز حقوق الناس)

التقرير السنوي لوضعية حقوق اإلنسان بالمغرب لسنة
2007 [نص مطبوع] / مركز حقوق الناس, مركز الكرامة للنساء
2008 الناس،  حقوق  جريدة  منشورات   : [.د.م]  العامالت.- 

سم  24 ص.)؛   220) مج.   1 آرت).-  ب.  م.  (مطبعة 
2008MO0432 إق

حقوق اإلنسان - - قوانين وتشريعات - - المغرب
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341.52 2008-170
زضاكي، عبد الرحيم (1967-....)

الجديد المغربي  القانون  ضوء  على  الدولي  التحكيم 
: الرباط  الرحيم زضاكي. 1.-  / عبد  والمقارن [نص مطبوع] 

الغياط]، 2008.- 1 مج. (109 ص.)؛ 21 سم [محمد 
2008MO1321 إق

342 2008-171
العثماني، اسعيدة

الحياة الدولية بين القانون والواقع [نص مطبوع] / اسعيدة
العثماني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008.- 1 مج. (87ص.)؛ 21 سم

إق 2007MO0600.- ردمك 9901-926-58-2

342.64068 2008-172
السنوسي، بوعالم (1936-....)

للدولة، التابعة   : [نص مطبوع]  العمومية  الوظيفة  قانون 
للجماعات المحلية، للبرلمان والوظيفة العمومية المؤقتة / بوعالم
السنوسي.- [ط. 2].- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (الدار البيضاء :
(590 ص.)؛ 24 سم.- مج.   1  -. المغربية)  النشر  دار  مطبعة 

والتشريع) اإلدارة  (سلسلة 
إق 2008MO1697.- ردمك 978-9954-8616-3-7

الوظيفة العمومية - - قوانين وتشريعات - - المغرب

342.640686 2008-173
الصندوق المغربي للتقاعد (الرباط)

قانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30
دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية
[د.ن.]،  : [د.م.]  للتقاعد.-  المغربي  الصندوق   / [نص مطبوع] 
.- 1 مج. (42 ص.)؛ 21 سم بريس)  : طوب  (الرباط   2008

2008MO0673 إق

342.64085 2008-174
الوجيز في قانون الحريات العامة [نص مطبوع] : الجمعيات
[د.ن.]، 2008  : [د.م.]  الورياغلي.-  علي  بن  / حسن  نموذجا 

(85 ص.)؛ 21 سم مج.   1  -. إخوان)  : سليكي  (طنجة 
إق 2008MO0741.- ردمك 978-9981-1-1020-5

343.099 2008-175
: ميديا الرباط  قوانين الصحافة واإلتصال [نص مطبوع].- 

فوروم، 2008.- 1 مج. (167 ص.)؛ 21 سم
إق 2008MO2404.- ردمك 9789954088768

الصحافة - - االتصال - - قوانين

343.6402 2008-176
شوراق، محمود (1956-....)

الحضرية الجماعات  أمالك  لتدبير  القانونية  المساطر 
والقروية [نص مطبوع]. الجزء األول / محمود شوراق؛ تقديم
عبد الخالق برمضان.- الرباط : مكتبة دار السالم، 2008.- 1 مج.

(215 ص.)؛ 24 سم
إق 2008MO1958.- ردمك 978-9954-22-040-2

اإلدارة المغربية

343.6402 2008-177
شوراق، محمود (1956-....)

دليل عملي لتدبير العمليات العقارية المنجزة من طرف
الجماعات الحضرية والقروية [نص مطبوع]. الجزء الثاني /
محمود شوراق.- الرباط : مكتبة دار السالم، 2008.- 1 مج. (199

ص.)؛ 24 سم
2008MO1959 إق

343.64025 2008-178
مياد، العربي محمد

اإلقتناءات  : تكوين الرصيد العقاري للدولة [نص مطبوع] 
بالتراضي / العربي محمد مياد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (الرباط.-
1 مج. (183 ص.)؛ 21 سم.- (سلسة إعالم وتبصير المستهلك؛ 1)

2008MO2161 إق

األمالك العقارية - - قوانين وتشريعات - - المغرب

343.6407 2008-179
زضاكي، عبد الرحيم (1967-....)

الجديد المغربي  القانون  ضوء  على  الدولي  التحكيم 
والمقارن [نص مطبوع] / عبد الرحيم زضاكي.- الرباط : دار

السالم للطباعة و النشر، 2010.- 2 مج.؛ 21 سم
إق 2010MO2734.- ردمك 978-9954-22-086-3

التحكيم الدولي - - المغرب

343.6407869 2008-180
المصطفاوي، بناصر

الرقابة اإلدارية البعدية للبناء والتجزيء [نص مطبوع] :
دراسة قانونية / بناصر المصطفاوي.- الرباط : مكتبة دار السالم،

2008.- 1 مج. (283 ص.)؛ 21 سم
ببليوغرافيا ص. 260-272 .- إق 2007MO3087.- ردمك -9954-22

023-2

343.64094 2008-181
الذهبي، أحمد

/ المتابعات والعقوبات في جرائم السير [نص مطبوع] 
أحمد الذهبي.- ط. 3.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (سال : مطبعة بني
دليلك (سلسلة  سم.-   24 ص.)؛   187) مج.   1  -. ازناسن) 

التشريعي)
2008MO0311 إق

343.64096 2008-182
التغدويني، محمد

النقل البحري [نص مطبوع] / محمد التغدويني.- ط.2.- [د.م.] :
[د.ن]، 2008 (فاس : مطبعة آنفو-برانت) .- 1 مج . (262 ص. )

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
2006MO2781 إق

344.01 2008-183
الكشبور، محمد

تحليل مفصل ألحكام : مع  إنهاء عقد الشغل [نص مطبوع] 
الفصل التعسفي لألجير : دراسة تشريعية وقضائية مقارنة / محمد
الكشبور.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (الدارالبيضاء : مطبعة النجاح

الجديدة) .- 1 مج. (430 ص.)؛ 24 سم
ببليوغرافيا : ص. 407-417 .- إق 2008MO1320.- ردمك -978-9954

8089-8-1
عقد الشغل - - قانون

344.64097 2008-184
قانون المؤلف والحقوق المجاورة مع قانون الفنان [نص
فارس.- وفاء  وتحيين  مراجعة  التعديالت؛  آخر  وفق   : مطبوع] 
[د.م.] : [هدف المستقبل]، 2008.- 1 مج. (95 ص.)؛ 15 سم.-

(سلسلة النصوص التشريعية (جيب)؛ 14)
إق 2007MO3381.- ردمك 9954-1-1600-1

قانون المؤلف

345.6404 2008-185
التغدويني، محمد

[نص المغربي  الجنائي  التشريع  في  الضرورة  حالة 
مطبوع] / محمد التغدويني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (الرباط :

مطبعة األمنية) .- 1 مج (314 ص.)؛ 21 سم
2008MO1414 إق

345.64052 2008-186
رياضي، عبد الغاني

والشرطة العسكرية  العادية  القضائية  الشرطة  جهاز 
الجنائية الدولية [نص مطبوع] / رياضي عبد الغاني.- الرباط :
مكتبة دار السالم، 2008.- 2 مج. (395، 329 ص.)؛ 24 سم.-

(سلسلة األجهزة القضائية؛ 8)
إق 2008MO2059إق 2008MO2058.- ردمك -978-9954-22-043
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7.- ردمك 978-9954-22-044-5

345.640773 2008-187
البكري، حسن

الطبيعة القانونية للغرامة الجمركية [نص مطبوع] : من
(ظهير: المباشر  غير  والضرائب  الجمارك  مدونة  خالل 
غير الحيازة  جنح  في  األعلى  المجلس  وقضاء   (1977/10/09
الرشاد، : مكتبة  البكري.- سطات  / حسن  للمخدرات  المبررة 

2008.- 1 مج. (242 ص.)؛ 24 سم
إق 2008MO1911.- ردمك 978-9981-30-212-0

الغرامة الجمركية

346.01 2008-188
قرموش، عبد القادر

كفالة األطفال المهملين [نص مطبوع] : دراسة تحليلية نقدية
/ عبد األسرة  أحكام مدونة  يونيو 2002 على ضوء  لظهير 13 
القادر قرموش؛ تقديم الدكتور عبد الحميد أخريف.- الرباط : مكتبة
دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع، 2008.- 1 مج. (291 ص.)؛

24 سم
.- إق 2007MO3088.- ردمك -9954-22 ببليوغرافيا ص 286-277 

024-0

346.01564 2008-189
المهدي، محمد

المقتضب في أحكام األسرة من خالل قانون األسرة
المغربي [نص مطبوع]. الزواج. الجزء األول / محمد المهدي.-
ط. 2.- الرباط : مكتبة دار السالم، 2008.- 1 مج. (127 ص.)؛

21 سم
ببليوغرافيا ص. 119-123 .- إق 2008MO1253.- ردمك -978-9954

22-036-4

346.0164 2008-190
الشنيوي، نورة غزالن

القانون الدولي الخاص المغربي [نص مطبوع]. الجزء األول،
... / الشنيوي بحث في الجنسية المغربية مع آخر المستجدات 
نورة غزالن.- [أكادير] : [د.ن.]، 2008 (مطبعة الورود).- 1 مج.

(232 ص.)؛ 21 سم
2008MO2372 إق

القانون الخاص - - الجنسية المغربية - - المغرب

346.045 2008-191
عسري، نور الدين

التعمير منازعات  حل  في  الجنائي  القاضي  دور 
والتجزئات [نص مطبوع] : دراسة مذيلة باجتهادات قضائية حديثة
لمحاكم الموضوع / نور الدين عسري؛ تقديم موالي عبد السالم
شكيري.- [د.م.] : [د.ن]، 2008 (دار القلم).- 1 مج . (341 ص. )

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2008MO0476.- ردمك 978-9954-0-3555-9

346.62 2008-192
العماري، جميلة

الوجيز في عقد البيع [نص مطبوع] : دراسة على ضوء: قانون
قانون  - إلكتروني  بشكل  القانونية  المعطيات  لتبادل   05/53
00/44 لبيع العقار في طور اإلنجاز / جميلة العماري.- طنجة :
منشورات سليكي إخوان، 2009.- 1 مج. (156 ص.)؛ 21 سم

إق 2002MO3034.- ردمك 978-9981-1-1081-7

346.64015 2008-193
الشافعي، محمد (1955-....)

مدونة األسرة في اإلجتهاد الفقهي 2003-2007 [نص
Code de la famille dans la = مطبوع] / محمد الشافعي
doctrine, 2003-2007.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (مراكش :
المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (226-48 ص.)؛ 24 سم.-
Collection  de  recherche  = القانونية  البحوث  (سلسلة 

(15 juridique؛ 

2008MO0842 إق
األسرة - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.64015 2008-194
بحماني، إبراهيم (1945-....)

العمل القضائي في قضايا األسرة [نص مطبوع] : مرتكزاته
ومستجداته في مدونة األحوال الشخصية و مدونة األسرة / إبراهيم
بحماني.- الرباط : دار السالم، 2008.- 1 مج. (566 ص.)؛ 24

سم
إق 2008MO0247.- ردمك 97899540283

األحوال الشخصية - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.64015 2008-195
وطنية ندوة  والتنمية.  األسرة  في  البحث  مجموعة 

مكناس) (2007؛ 
التنمية [نص األسرة بين التشريع والقضاء ومتطلبات 
مطبوع] : أشغال ندوة وطنية، مكناس، 25 و26 ماي 2007 /
مجموعة البحث في األسرة والتنمية، شعبة القانون الخاص بكلية
العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية؛ إعداد وتنسيق إدريس
اجويلل.- مكناس : كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية،

2008.- 1 مج. (259 ص.)؛ 24 سم
2008MO1458 إق

األسرة - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.6402 2008-196
البوشاري، محمد

محاضرات في توثيق العقود [نص مطبوع] / محمد البوشاري،
كمال بلحركة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008.- 1 مج. (109 ص.)؛ 21

سم
2008MO2721 إق

346.6402 2008-197
الشرقاوي، عبد الرحمان

دور القضاء في تحقيق التوازن العقدي [نص مطبوع] /
عبد الرحمان الشرقاوي؛ تقديم عبد القادر العرعاري.- [د.م.] :
[دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع]، 2008.- 1 مج. (135 ص.)؛

24 سم.- (سلسلة البحوث والدراسات القانونية المعمقة؛ 1)
2008MO0274 ببليوغرافيا ص. 119-129 .- إق

346.6402 2008-198
عباسي، بوعبيد

اإللتزام باإلعالم في العقود [نص مطبوع] : دراسة في حماية
المتعاقد والمستهلك / بوعبيد عباسي؛ تقديم محمد الشافعي.-
[د.م.] : [بوعبيد عباسي]، 2008 (مراكش : المطبعة والوراقة

الوطنية) .- 1 مج. (764 ص.)؛ 24 سم
2008MO1017 ببليوغرافيا ص. 443-457 .- إق

346.6402 2008-199
فيغو، عبد السالم أحمد

العقود المدنية الخاصة في القانون المغربي [نص مطبوع]
: الوديعة، العارية، القرض، الوكالة، عقود الغرر، الصلح، الكفالة،
الرهن الحيازي... / عبد السالم احمد فيغو.- الرباط؛ الدار البيضاء :
دار األمان للطباعة والنشر والتوزيع دار اآلفاق المغربية للنشر

والتوزيع، 2008.- 1 مج. (526 ص.)؛ 24 سم
إق 2008MO0554.- ردمك 978-9981-941-88-3

346.6403 2008-200
البوشواري، محمد

المسؤولية المدنية [نص مطبوع] : العقدية، التقصيرية / محمد
: مطبعة (اادير  [د.ن.]، 2008   : [د.م.]   -.2 البوشواري.- ط. 
(سلسلة سم.-   21 ص.)؛   103) مج.   1  -. تاسيال)  أشرف 

(9 ميسرة؛  جامعية  محاضرات 
2008MO2306 إق

346.6403 2008-201
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الكيلة، مصطفى
التقدير القضائي للتعويض [نص مطبوع] : دراسة مقارنة في
مجال المسؤولية المدنية / مصطفى الكيلة؛ جيالني بوحبص.- الدار
البيضاء : دار اآلفاق المغربية، 2008 (الرباط : مطبعة األمنية) .-
1 مج. (214 ص.)؛ 24 سم.- (منشورات مجلة الحقوق المغربية.

سلسلة دراسات قضائية؛ 1)
بيبليوغرافيا ص. 196-207 .- إق 2008MO2423.- ردمك -978-9981

1-2204-1
المسؤولية المدنية - - المغرب

346.6404 2008-202
بن معجوز المزغراني، محمد

الحقوق العينية في الفقه اإلسالمي والتقنين المغربي
[نص مطبوع] / محمد ابن معجوز.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (الدار

البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (623 ص.)؛ 24 سم
2008MO182 إشارات بيبليوغرافية .- إق
الملكية - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.64043 2008-203
فتوخ، حسن

التقييد االحتياطي وعالقته بالحجوز واإلنذارات العقارية
[نص مطبوع] / حسن فتوخ؛ تقديم محمد الكشبور.- الدارالبيضاء :
دار اآلفاق المغربية للنشر والتوزيع، 2008.- 1 مج. (496 ص.)؛

24 سم.- (سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة؛ 15)
2008MO1254 إق

346.640438 2008-204
عطار، المختار بن أحمد

[نص المغربي  القانون  ضوء  في  العقاري  التحفيظ 
مطبوع] / المختار بن أحمد عطار.- [د.م.] : [المختار بن أحمد
عطار]، 2008 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج.

(275 ص.)؛ 24 سم
978-9954-8868-0-X 2007.- ردمكMO2408 إق

الملكية العقارية - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.6404675 2008-205
البكري، حسن

الجنح إثبات  في  والغابات  المياه  إدارة  محضر  حجية 
المتعلق  1917/10/10 ظهير  خالل  من  والمخالفات 
بحفظ الغابات واستغاللها وقضاء المجلس األعلى في
قضايا االعتداء عليها [نص مطبوع] / حسن البكري.- سطات :

مكتبة الرشاد، 2008.- 1 مج. (244 ص.)؛ 21 سم
2008MO1912 إق

346.6407 2008-206
آيت بال، كريم

استمرارية المقاولة في إطار التسوية القضائية على
نقدية تحليلية  : دراسة  ضوء العمل القضائي [نص مطبوع] 
المحاكم عن  الصادرة  والقرارات  األحكام  ضوء  على  معمقة 
التجارية بالمغرب معززة بأحكام حديثة لمحكمة النقض الفرنسية /
: دار السالم، 2008.- 1 مج. (246 الرباط  كريم آيت بال،....- 

ص.)؛ 24 سم
إق 2008MO1120.- ردمك 978-9954-22-035-6

346.6407 2008-207
قانون حرية األسعار [نص مطبوع] : مع مرسومه التطبيقي /
مستقبلي]، [الهدف   : [د.م.]  فارس].-  وفاء  وتحيين  [مراجعة 
2008 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (159

ص.)؛ 15 سم.- (سلسلة النصوص التشريعية (جيب)؛ 12)
إق 2007MO3383.- ردمك 9954-1-1602-8

القانون التجاري - - المغرب

346.64086 2008-208

مراسيمها مع  األساسية  الصحية  التغطية  مدونة 
التنظيمية [نص مطبوع] / مراجعة وتحيين وفاء فارس.- [د.م.] :
النشر دار  مطبعة   : البيضاء  (الدار   2008 مستقبلي]،  [هدف 
النصوص .- 1 مج. (192 ص.)؛ 18 سم.- (سلسلة  المغربية) 

(جيب)؛ 10) التشريعية 
إق 2007MO3196.- ردمك 9954-1-1593-5

التأمين - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.64096 2008-209
مزوزي، عبد اإلاله

الحماية القانونية لحامل الشيك في التشريع المغربي
[نص مطبوع] : الحماية الصرفية، الحماية الجنائية، الحماية المدنية
/ عبد اإلاله مزوزي.- الدار البيضاء : دار النشر المغربية، 2008.-

1 مج. (448 ص.)؛ 24 سم
إق 2008MO0122.- ردمك 9789954897704

الشيك - - الحماية المدنية

347 2008-210
التراب، مصطفى (2013-1951)

/ [نص مطبوع]  القضاء والقانون  العملي في  المختصر 
مطبعة  : (الرباط   2008 [د.ن.]،   : [د.م.]  التراب.-  مصطفى 

21 سم (416 ص.)؛  مج.   1  -. األمنية) 
2008MO1327 إق

347.072 2008-211
ميالد، علي الهادي صالح

قانون بين  مقارنة  دراسة   : مطبوع]  [نص  القضائية  اإلنابة 
المرافعات الليبي وقانون المسطرة المدنية المغربي / علي الهادي
صالح ميالد.- الرباط : دار السالم، 2008.- 1 مج. (412 ص.)؛ 21

سم
إق 2008MO0728.- ردمك 978-9954-22-032-1

347.64 2008-212
المغرب. وزارة العدل. محكمة اإلستئناف بآسفي

بآسفي اإلستئناف  لمحكمة  الثقافي  النشاط  سلسلة 
[نص مطبوع] / محكمة اإلستئناف بآسفي. 1.- الرباط : مكتبة دار

السالم، 2008.- 1 مج. (452 ص.)؛ 24 سم
2008MO1572 إق

محاكم االستئناف - - المغرب - - نشاط ثقافي

347.64 2008-213
بنحساين، محمد

آخر وفق   : مطبوع]  [نص  المغربي  القضائي  التنظيم 
التعديالت... / محمد بنحساين.- ط. 2 مراجعة ومنقحة.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2008 (الرباط : طوب بريس) .- 1 مج. (172 ص.)؛ 21

سم
2008MO0202 بيبليوغرافيا ص. 166-167 .- إق

347.64 2008-214
بوحموش، عمر (1946-....)

المفيد في االجتهاد القضائي الجديد [نص مطبوع]. الجزء
12 / عمر بوحموش.- الرباط : مكتبة دار السالم، 2008.- 1 مج.

(239 ص.)؛ 24 سم
إق 2007MO3399.- ردمك 978-9954-22-026-7

347.64035 2008-215
بلمحجوب، إدريس

قرارات المجلس األعلى بغرفتين أو بجميع الغرف [نص
إدريس وتعليق  ودراسة  إعداد  الخامس؛  الجزء  مطبوع]. 
بلمحجوب.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1

مج. (299 ص.)؛ 24 س
إق 2005MO1934.- ردمك 978-9954-8532-1-9

القانون اإلداري - - المغرب

347.6407 2008-216

الببليوغرافيا الوطنية المغربية 2008
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الشنيوي، نورة غزالن
نافذة على أصول التقاضي [نص مطبوع] : دراسة مختصرة
نورة الشنيوي   / المغربية  المدنية  المسطرة  قانون  ضوء  في 
غزالن.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (مطبعة الورود).- 1 مج. (273

ص.)؛ 24 سم
2008MO1973 إق
اإلجراءات القضائية

347.64072 2008-217
البوعيسي، الحسن (1950-....)

تحريك الدعوى العمومية من طرف المتضرر عن طريق
االستدعاء المباشر [نص مطبوع] : الشكاية المباشرة : دراسة
محمد الدكتور  تقديم  البوعيسي؛  الحسن   / وتطبيقية  نظرية 
(الدار [د.ن.]، 2008   : [د.م.]  المشيشي.-  العلمي  اإلدريسي 
البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج.(620 ص.)؛ 24 سم

2008MO0019 إق

347.64072 2008-218
بن عجيبة، أحمد (1748-1809 م)

الجنائية المسطرة  قانون  في  المباشرة  الشكاية 
[د.ن.]،  : [د.م.]  بن عجيبة.-  أحمد   / [نص مطبوع]  المغربي 
2008 (القنيطرة : أولمبيا للطباعة) .- 1 مج. (47 ص.)؛ 24 سم

2008MO0230 إق

347.64077 2008-219
التغدويني، محمد

[نص القضائية  األحكام  على  للتعليق  العامة  النظرية 
[د.ن.]، 2008  : [د.م.]   -.3 التغدويني.- ط.  / محمد  مطبوع] 
.- 1 مج. (176 ص.)؛ 24 سم آنفو-برانت)  : مطبعة  (الرباط 

2006MO2780 إق

اإلدارة العامة 350

352.2380964 2008-220
محمد (ملك المغرب؛ 1963-....)

خطب وندوات صاحب الجاللة الملك محمد السادس [نص
مطبوع] : يوليوز 2007 -يوليوز 2008 / وزارة االتصال.- الرباط :
وزارة اإلتصال، 2008.- 1 مج. (301 ص.) : غالف مص.؛ 22 سم

إق 2008MO1609.- ردمك 978-9954-458-18-2

352.430964 2008-221
المغرب. المجلس األعلى للحسابات

التقرير السنوي عن أنشطة المجلس األعلى للحسابات،
: الرباط  للحسابات.-  األعلى  المجلس   / 2006 [نص مطبوع] 
المجلس األعلى للحسابات، 2007.- 1 مج. (431 ص.) : مص.؛

30 سم
إق 2007MO1638.- ردمك 978-9954-8838-0-0

الخدمات االجتماعية؛ الجمعيات 360

361.230964 2008-222
العطري، عبد الرحيم (1972-....)

مؤشرات  : مطبوع]  [نص  بالمغرب  اإلحتجاجية  الحركات 
اإلحتقان و مقدمات السخط الشعبي / عبد الرحيم العطري؛ تقديم
الدكتور إدريس بنسعيد.- [د.م.] : [د.ن.] (الرباط : مطبعة النجاح
الجديدة) .- 1 مج . (304 ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17 سم.-

(دفاتر وجهة نظر؛ 14)
إق 2007MO2721إق 20072721

361.7632 2008-223
الغياط، محمد (1951-....)

جمعية المنار للتربية والثقافة [نص مطبوع] : ثالثون سنة
العامة الجموع  : حصيلة  األجيال  بناء مغرب  التطوعية في  من 
والمؤتمرات الوطنية : 20 ماي 1978- 20 ماي 2008 / محمد
الغياط.- الرباط : محمد الغياط، 2008.- 1 مج. (158 ص.)؛ 21

سم
إق 2008MO1472.- ردمك 978-9954-5974-0-2

362.293 2008-224
لمساوري، أحمد

: بحث المخدرات ونتائجها [نص مطبوع]  أسباب تعاطي 
/ الشباب  أوساط  بين  المخدرات  تعاطي  ميداني حول ظاهرة 
اخوان]، [منشورات سليكي   : لمساوري.- طنجة  أحمد  سيدي 

(486 ص.)؛ 24 سم مج.   1  -.2008
ببليوغرافيا ص. 459-481 .- إق 2006MO1242.- ردمك -978-9981

926-79-5

363.1250964 2008-225
المغرب. وزارة التجهيو والنقل. اللجنة الوطنية للوقاية

من حوادث السير (الرباط)
السير حوادث  تراكم  مناطق  بتحديد  مرتبطة  دراسة 
الوطنية اللجنة   / تركيبي  تقرير   : بمدينة فاس [نص مطبوع] 
للوقاية من حوادث السير.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008.- 1 مج. (39

ص.)؛ 21 سم
2008MO2605 إق

363.61 2008-226
شريف، موالي شريف

تدبير مشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب والصرف
الصخي في المغرب القروي [نص مطبوع] / شريف موالي
شريف، خذيجة بوراراش، نادية الذهبي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008
(مطبعة تافياللت).- 1 مج. (139 ص.)؛ 21 سم + قرص مدمج

2008MO2360 إق

363.7 2008-227
= مطبوع]  [نص  المغربية  الريف  بجبال  بيئية  قضايا 
Questions environnementales dans les montagnes
rifaines, Maroc / تنسيق وإشراف فرقة البحث الجغرافي حول
جبال الريف.- تطوان : منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،
2008.- 1 مج. (166-259 ص.) : غالف مزين باأللوان؛ 24 سم.-

(دراسات مجالية؛ 3)
إق 2008MO1607.- ردمك 9981-61-039-9

363.742 2008-228
حساوي، محمد

التلويث الصوتي و مخاطره [نص مطبوع] / محمد حساوي.-
و للطباعة  رقراق  أبي  دار   : (الرباط  [د.ن.]، 2009   : [د.م.] 
(1 بيئيات؛  (سلسلة  (166 ص.)؛ 24 سم.-  مج.   1  -. النشر) 

إق 2009MO1420.- ردمك 978-9954-1-9347-2

364.10964 2008-229
الطويل، خالد (1960-....)

الطويل].- [خالد   / الواقع [نص مطبوع]  جرائم من صميم 
[د.م.] : [د.ن.]، 2008 (فاس : مطبعة القرويين) .- 1 مج. (215

ص.) : مص.، غالف مص.؛ 25 سم
إق 2008MO0834.- ردمك 978-9954-1-4530-3

الجرائم

364.13230964 2008-230
الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة. مرصد الرشوة

دليل المواطن [نص مطبوع] : اعرف حقوقك وواجباتك واحم
لمحاربة المغربية  الجمعية   / الرشوة  من  ومجتمعك  نفسك 
الرشوة.- [د.م.] : الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، 2008.- 1

مج. (42 ص.)؛ 24 سم

الببليوغرافيا الوطنية المغربية 2008
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2008MO1675 إق

365.964 2008-231
بن عجيبة، أحمد (1748-1809 م)

/ [نص مطبوع]  بالمغرب  السجون  أضواء حول مؤسسة 
أولمبيا  : (القنيطرة  [د.ن.]، 2008   : [د.م.]  بن عجيبة.-  أحمد 

.- 1 مج. (26 ص.)؛ 24 سم للطباعة) 
2008MO0229 إق

368.4 2008-232
التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب [نص مطبوع]
: النظم األساسية، الضابط الداخلي، الصندوق المستقل للتعويض
عند الوفاة.- ط. 2 مزيدة ومنقحة.- الرباط : التعاضدية العامة
لهيئات المحامين بالمغرب، 2008.- 1 مج. (85 ص.)؛ 21 سم

2008MO2213 إق

التربية والتعليم 370

370.115 2008-233
مكسي، محمد

األولي، التعليم   : [نص مطبوع]  المدني  السلوك  ديداكتيك 
التعليم اإلبتدائي، التعليم الثانوي اإلعدادي / محمد مكسي.- [د.م]
) : غالف مزيّن . (127ص.  : [طوب إدسيون]، 2008.- 1 مج 

باأللوان؛ 21 سم
إق 2007MO3366.- ردمك 9954240209

371.00964 2008-234
الراشدي، سعيد

النظام التربوي المغربي [نص مطبوع] : دراسة تحليلية للقيم
الموجهة للسياسة التربوية بالمغرب ما بين 1956-1999 / سعيد
الراشدي.- الرباط : دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، 2008.-

1 مج . (312 ص. )؛ 24 سم
2008MO1709 إق

األنظمة التعليمية - - المغرب

371.1022 2008-235
الخمليشي، حورية

اللغة والتواصل [نص مطبوع] : في رحاب الجامعة / حورية
الخمليشي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (الرباط : دار القلم للطباعة

والنشر والتوزيع) .- 1 مج. (60 ص.)؛ 20 سم
2008MO1103 إق

371.2 2008-236
شهيم، يونس (1977-....)

الدليل الفاتح نحو تعليم ناجح [نص مطبوع] / يونس شهيم.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2008 (الدار البيضاء : مطبعة إمارسي) .- 1 مج.

(79 ص.)؛ 21 سم
2007MO3138 إق

371.201 2008-237
ضيف، عبد الله

طالب الكفاءة المهنية في مجال التعليم والتربية [نص
مطبوع] : نماذج من امتحانات الكفاءة المهنية / عبد الله ضيف.-
ط. 3.- [د.م.] : [د.ن.]، 2010 (وجدة : مطبعة الهالل) .- 1 مج.

(143 ص.)؛ 21 سم
2008MO1805 إق

371.26 2008-238
دليل التقويم التكويني [نص مطبوع] : الجزء األول.- الرباط :
منظمة األمم المتحدة للطفولة، 2008.- 1 مج. (102 ص.)؛ 27

سم
إق 2008MO2236.- ردمك 978-9954-484-14-0

التقويم التكويني

371.26 2008-239
دليل التقويم التكويني [نص مطبوع] : الجزء الثاني.- الرباط :
منظمة األمم المتحدة للطفولة، 2008.- 1 مج. (114 ص.)؛ 27

سم
إق 2008MO2235.- ردمك 978-9954-484-13-2

التقويم التكويني

371.3 2008-240
بوتكالي، لحسن

/ لحسن نحو منظور جديد   : [نص مطبوع]  التعلمات  تشييد 
بوتكالي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008.- 1 مج. (131 ص.)؛ 20 سم

2008MO1170 إق

371.8 2008-241
الملتقى الوطني التالميذي الخامس

أي تلميذ (ة ) يراهن عليه (ها) النظام التربوي لمواصلة
الوطني الملتقى   / مطبوع]  [نص  الدراسي  النجاح  تحقيق 
: البيضاء  (الدار  [د.ن.]، 2008   : [د.م.]  الخامس.-  التالميذي 

(79 ص.)؛ 24 سم مج.   1  -. الجديدة)  النجاح  مطبعة 
إق 2008MO0752.- ردمك 9981222100

372 2008-242
ضيف، عبد الله

معارف و قضايا تربوية [نص مطبوع] / عبدالله ضيف.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2009.- 1 مج. (146 ص.)؛ 20 سم

2009MO2506 إق

373 2008-243
السعديين، محمد

قراءة في أرشيق ثانوية صالح الدين األيوبي، سال [نص
(مطبعة [د.ن.]، 2008   : [د.م.]  السعديين.-  / محمد  مطبوع] 

سلمى).- 1 مج. (112 ص.)؛ 21 سم
2008MO2220 إق

373.18019 2008-244
عمراني جوطي، عالل

التلميذ المنحرف ودور المؤسسات التعليمية في ضبطه
وتقديمه [نص مطبوع] : تلميذ الثانوية نموذجا / عالل عمراني
جوطي.- [د.م] : [.د.ن.]، 2008 (فاس : مطبعة آنفو برانت) .- 1

مج. (150 ص.)؛ 24 سم
2008MO1424 إق

375 2008-245
البكاي، أحمد

دراسة ميدانية مقارنة بين صورة المغرب في المناهج
المناهج في  أوروبا  وصورة  األوروبية  المدرسية 
المدرسية المغربية [نص مطبوع] / أحمد البكاي.- [الرباط ] :
مكتب الدراسات المستقبلية والبحوث العلمية الميدانية بأوروبا،
2008.- 1 مج. (216 ص. ) : غالف مص.؛ 24 سم.- (الطفل،

الشاب، األسرة والهجرة؛ 3)
2008MO1869 إق

378 2008-246
السعيدي، الميلود

التحصيل الجامعي [نص مطبوع] : مشكالته المجتمعية وقضاياه
البيداغوجية والمعرفية : دراسة سيكوسوسيولوجية وصفية تحليلية
: نحو منظور سيكوسوسيولوجي لمشكلتي التأهيل والتحفيز في
التعليم الجامعي. الجزء األول / الميلود السعيدي.- [د.م.] : [د.ن.]،

2008 (فاس : آنفو برانت) .- 1 مج. (223 ص.)؛ 24 سم
2008MO1727 بيبليوغرافيا ص. 213-219 .- إق

379.240964 2008-247
المغرب. كتابة الدولة المكلفة بمحاربة األمية وبالتربية

غير النظامية

الببليوغرافيا الوطنية المغربية 2008
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التهيء لمرحلة محو األمية [نص مطبوع] : مقاربة الممرات
اللغوية، الدارجة واألمازيغية : دليل منهجي للمكون (ة) / [كتابة
الوكالة النظامية،  وبالتربية غير  األمية  بمحاربة  المكلفة  الدولة 
األمريكية للتنمية الدولية].- نسخة أولية.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008

(مطبعة البيضاوي).- 1 مج. (116 ص.)؛ 24 سم
2008MO1962 إق

379.64 2008-248
العشاب، محمد ياسين (1979-....)

تحرير التعليم [نص مطبوع] / محمد ياسين العشاب.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2008 (ميكرو بيب نيمريك).- 1 مج. (158 ص.)؛ 21 سم

2008MO1820 إق

379.64 2008-249
ناشيد، المكي

السياسة التعليمية بالمغرب [نص مطبوع] : بين أزمة اإلصالح
ناشيد، 2008 المكي   : ناشيد.- [د.م.]  المكي   / وإصالح األزمة 
(سطات : الشركة المكتبية ومطبعة فارير) .- 1 مج. (250 ص.)؛

22 سم.- (منشورات دفاتر عائلية)
إق 2008MO1514.- ردمك 9954-8760-1-4

العادات والتقاليد وآداب السلوك
والفولكلور

390

398.04 2008-250
أول مكنز  : التراث الشعبي المغربي [نص مطبوع]  مكنز 
للتراث الشعبي على الصعيد الوطني، القسم المصنف / السعدية
المالكي.- سكورة - ورزازات عزيزي، سعيد أيت زهرة، طارق 
(جمعية وادي الحجاج للثقافة والتنمية) ، 2008.- 1 مج. (459

ص.)؛ 24 سم.- (توثيق التراث. المكانز؛ 1)
2008MO1842 إق

398.09649333 2008-251
أمرير، عمر (1949-....)

: المبدعون باألمازيغية في الدار البيضاء [نص مطبوع] 
الملكي المعهد   : الرباط  أمرير.-  د.عمر   / نموذجا  احيا  الفنان 
للثقافة األمازيغية، إق 2008 (الرباط : مطبعة المعارف الجديدة)
.- 1 مج. (253 ص.) : مص.؛ 24 سم.- (منشورات المعهد الملكي

للثقافة األمازيغية. سلسلة تكريم؛ 4)
إق 2008MO0695.- ردمك 978-9954-439-94-3

398.20964 2008-252
بنت حمدا، العالية بيروك

حكم وأمثال وأقوال مأثورة [نص مطبوع] : من صميم التراث
العربي والحساني / بيروك العالية حمدا.- 2ème ed..- [د.م.] :
. مج   1  -. مادري)  امبريما  مطبعة   : (تطوان   2008 [د.ن.]، 

سم  21 )؛  (156ص. 
2008MO1263 إق

التراث العربي - - حكم - - أمثال

398.2096462 2008-253
عدي، حسنة (1946-....)

حجايات دكالية [نص مطبوع] : متون سردية بالعامية / حسنة
: حسنة عدي، المغرب  بلحاج].-  الحنين  عبد  د.  [تقديم  عدي؛ 

(139 ص.)؛ 22 سم مج.   1  -.2008
2008MO1457 إق

398.9 2008-254
غازي، محمد (1954-....)

خروج السمايم نقايم وخروج الليالي نعايم [نص مطبوع] /
محمد غازي؛ تقديم عبد اإلله لغزاوي.- الرباط : دار التوحيدي،

2008.- 1 مج. (253 ص.)؛ 21 سم

2007MO2162 إق

398.90964 2008-255
بل العافية، منية

المرأة في األمثال المغربية [نص مطبوع] / منية بل العافية.-
الدار البيضاء : دار توبقال، 2008 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح
المعرفة (سلسلة  24 سم.-  (252 ص.)؛  مج.   1  -. الجديدة) 

اإلجتماعية)
978- ردمك   -.2008MO0473 إق  -.  253-249] : ص.  [ببليوغرافيا 

9954-496-58-0

398.91 2008-256
عمدة الراوي في األمثال العامية للفقيه أحمد بن عبد
[نص داغيالن)  أحمد  األكتاوي (سي  العمراني  السالم 
مطبوع] / جمع وشرح وتعليق أحمد المودن.- [د.م.] : [د.ن.]،
2008 (تطوان : مطبعة الخليج العربي) .- 1 مج. (67 ص.)؛ 24

سم
2008MO1751 إق

اللغات 400
اللغة العربية 410

412.3 2008-257
بودرع، عبد الرحمن (1956-....)

المنتقى من فصيح األلفاظ [نص مطبوع] : للمعاني المتداولة
: نحو معجم عربي داللي مبني على مبدأ التداول اللغوي وحاجة
كلية  : بودرع.- تطوان  الرحمان  / عبد  اإلستعمال  إلى  المتكلم 
اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2008.- 1 مج. (263 ص.)؛ 24 سم

2008MO0074 بيبليوغرافيا .- إق
اللغة العربية - - ألفاظ

413.09 2008-258
الودغيري، عبد العالي (1944-....)

المعجم في المغرب العربي [نص مطبوع] : إلى بداية القرن
: [د.ن.]، الودغيري.- [د.م.]  العلي  / عبد  الهجري  الرابع عشر 
2008 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (325

ص.)؛ 24 سم
2008MO0845 إق

414.0720964 2008-259
األزدي، عبد الوهاب

البحث البالغي بالمغرب [نص مطبوع] / عبد الوهاب األزدي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2008 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .-

1 مج. (166 ص.)؛ 24 سم
2008MO0057 بيبليوغرافيا ص. 143-165 .- إق

414.3 2008-260
نوريم، عالل

علم البديع [نص مطبوع] / عالل نوريم.- [د.م.] : [د.ن.]، إق
.- 1 مج. (86 الجديدة)  النجاح  البيضاء : مطبعة  (الدار   2008

ص.)؛ 24 سم
2008MO1540 إق

415 2008-261
المرشد في التراكيب والصرف والتحويل [نص مطبوع].-
[د.م.] : [د.ن.]، 2007-2008 (الرباط : ربا نت ماروك) .- 1 مج.

(96 ص.)؛ 21 سم
2007MO2094 إق

415.1092 2008-262
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المسألة  : مطبوع]  [نص  الشنتمري  األعلم  تراث  من 
الزنبورية، مسألة المسهب / تقديم وتحقيق رشيد بلحبيب.- وجدة :

مكتبة الطالب، 2008.- 1 مج. (94 ص.)؛ 21 سم
2008MO0128 إق

اللغات األخرى 490

492.4 2008-263
مكريني، بلقاسم (1959-....)

كيف أغنى اليهود لغتهم [نص مطبوع] : دراسة في وسائل
إنماء اللغة العبرية الحديثة / بلقاسم مكريني.- القنيطرة : البوكيلي
للطباعة والنشر والتوزيع، 2008.- 1 مج. (165 ص.) : غالف

باأللوان؛ 21 سم مزيّن 
إق 2008MO2785.- ردمك 9981-45-119-3

اللغة العبرية

اللغات األفروآسيوية غير السامية، اللغة
األمازيغية

493

493.33 2008-264
الحاحي، رشيد

األمازيغية والسلطة نقد استراتيجية الهيمنة [نص مطبوع]
رشيد  / والتنمية  والهامش  والثقافة  واللغة  الهوية   : اسئلة   :
الحاحي.- الرباط : دفاتر وجهة نظر، إ.ق. 2008 (مطبعة النجاح
الجديدة).- 1 مج . (224 ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17 سم.-

(دفاتر وجهة نظر؛ 15)
2008MO2023 إق

493.3303 2008-265
األرضي، مبارك (1951-....)

العربية-  : مطبوع]  [نص  الوظيفي  األمازيغي  المعجم 
األمازيغية / األرضي مبارك.- [د.م.] : األرضي مبارك، 2008 (الدار

البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (253 ص.)؛ 24 سم
9954-8975-0-X 2008.- ردمكMO1223 إق

493.3303 2008-266
السهلي، علي (1939-....)

معجم أمازيغي عربي [نص مطبوع] : خاص بلهجة أهالي فجيج
/ علي السهلي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (وجدة : شركة مطابع

األنوار المغاربية) .- 1 مج. (409 ص.)؛ 24 سم
2008MO0643 إق

العلوم الطبيعية و الرياضيات 500
الرياضيات 510

510.71 2008-267
فريق إنجاز   / مطبوع]  [نص  الرياضيات  قواعد  تبسيط 
متخصص.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (الرباط : ربا نت) .- 1 مج.

(64 ص.)؛ 21 سم
2008MO2035 إق

510.953 2008-268
ساهل، بوعزة

الرياضيات عند إخوان الصفا [نص مطبوع] : شرح وتعليق /
بوعزة ساهل.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (الدار البيضاء : مطبعة

النجاح الجديدة) .- 1 مج. (96 ص.)؛ 21 سم
2008MO2668 إق

الكيمياء والعلوم ذات العالقة 540

540.72 2008-269
األرميوني، محمد بن أبي الخير

النجوم الشارقات في ذكر بعض الصنايع المحتاج إليها
في علم الميقات [نص مطبوع] / محمد بن أبي الخير الحسني
[د.ن.]،  : [د.م.]  بنموسى.-  السعيد  وتحقيق  تقديم  األرميوني؛ 
2008 (الرباط : شركة فريتس) .- 1 مج. (99 ص.)؛ 21 سم

إق 2008MO1960.- ردمك 978-9981-9525-7-5

علوم الحياة 570

576.82 2008-270
مزاح، عبد القادر

صيرورة النشوء الجديدة وفكرة التطور الدروينية [نص
مطبوع] / عبد القادر مزاح.- [د.م.] : مطبعة البصيرة، 2008.- 1

مج. (322 ص.)؛ 24 سم
978-9954-8996-0-X 2008.- ردمكMO1901 إق

علوم النبات 580

583.56 2008-271
دكان، عبد الهادي

الصبار، نبات المستقبل [نص مطبوع] : بين فوائده الطبية
والغذائية وأوجه استعماله في الطبخ / عبد الهادي دكان، بوشعيب
كاما؛ تصوير حسين الزويتي.- الدار البيضاء : دار الوفاق، 2008.-

1 مج. (128 ص.)؛ 21 سم
إق 2008MO1119.- ردمك 978-9954-478-46-9

التكنولوجيا (العلوم التطبيقية) 600
العلوم الطبية الطب 610

610.1 2008-272
الهيتمي، توفيق

عن فلسفة الطب والسياسة [نص مطبوع] / الهيتمي توفيق؛
تقديم محمد الزهراوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (فاس : مطبعة

أميمة) .- 1 مج. (83 ص.)؛ 24 سم
2008MO2041 إق

610.89927 2008-273
جعفري، محمد

محمد  / مطبوع]  [نص  والحديث  القديم  العربي  الطب 
جعفري.- [د.م.] : [محمد جعفري]، 2008.- 1 مج. (294 ص.)؛

24 سم
2008MO1588 بيبليوغرافيا ص. 294 .- إق

613.951 2008-274

الببليوغرافيا الوطنية المغربية 2008

19



الراسي، مصطفى
مصطفى  / مطبوع]  [نص  للمراهقين  الجنسية  التربية 
الراسي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008.- 1 مج. (103 ص.)؛ 21 سم

2008MO2562 بيبليوغرافيا ص. 96-98 .- إق

615.5 2008-275
زهويلي، المصطفى

الفم والمعدة [نص مطبوع] / إعداد المصطفى زهويلي.- الدار
البيضاء : مكتبة التيسير، 2008.- 1 مج. (271 ص.)؛ 24 سم.-

(موسوعة التداوي باألعشاب الناجعة ضد األمراض الشائعة)
2008MO2535 إق

615.5 2008-276
زهويلي، المصطفى

المصطفى إعداد   / مطبوع]  [نص  الدموي  والجهاز  القلب 
زهويلي.- الدار البيضاء : مكتبة التيسير، 2008.- 1 مج. (333
ص.)؛ 24 سم.- (موسوعة التداوي باألعشاب الناجعة ضد األمراض

الشائعة)
2008MO2533 إق

615.5 2008-277
الرأس واألعصاب [نص مطبوع] / إعداد المصطفى زهويلي.-
الدار البيضاء : مكتبة التيسير، 2008.- 1 مج. (320 ص.)؛ 24
سم.- (موسوعة التداوي باألعشاب الناجعة ضد األمراض الشائعة)

2008MO2531 إق

615.5 2008-278
المصطفى إعداد   / مطبوع]  [نص  والروماتيزم  العظام 
زهويلي.- الدار البيضاء : مكتبة التيسير، 2008.- 1 مج. (278
ص.)؛ 24 سم.- (موسوعة التداوي باألعشاب الناجعة ضد األمراض

الشائعة)
2008MO2536 إق

615.5 2008-279
الصدر و التنفس [نص مطبوع] / إعداد المصطفى زهويلي.-
الدار البيضاء : مكتبة التيسير، 2008.- 1 مج. (295 ص.)؛ 24
سم.- (موسوعة التداوي باألعشاب الناجعة ضد األمراض الشائعة)

2008MO2532 إق

615.5 2008-280
المصران الغليظ و األمعاء و البواسير [نص مطبوع] / إعداد
المصطفى زهويلي.- الدار البيضاء : مكتبة التيسير، 2008.- 1 مج.
(287 ص.)؛ 24 سم.- (موسوعة التداوي باألعشاب الناجعة ضد

األمراض الشائعة)
2008MO2534 إق

الزراعة 630

634.6 2008-281
الصاقوط، محمد

شجرة الزيتون [نص مطبوع] = L'olivier / محمد الصاقوط.-
الدار البيضاء : دار الثقافة، 2008.- 1 مج. (325 ص.)؛ 21 سم.-

(النباتات واألعشاب الطبية؛ 3)
978-9981-02-824-X 2008.- ردمكMO372 إق

الصناعات الستخدامات محددة 680

686.36 2008-282
بنموسى، السعيد (1954-....)

اإلسالمي الكتاب  تسفير  صناعة  في  محاضرات 
المخطوط وصيانته . صناعة تسفير الكتب وحل الذهب للفقيه
السعيد  / السفياني [نص مطبوع]  العباس أحمد بن محمد  أبي 
بنموسى؛ تقديم وتحقيق السعيد بنموسى.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008
(الرباط : شركة فريتس) .- 1 مج. (59-40 ص.) : غالف مص.؛

21 سم
إق 2008MO1580.- ردمك 978-9981-9525-6-7

الفنون 700
الرسم و الفنون الزخرفية 740

741.092 2008-283
الزباير، نجاة

التشكيلي عالم  نظرات في   : [نص مطبوع]  الصرخة  فواكه 
المغربي محمد البندوري / نجاة الزباير.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008
(مراكش : المطبعة و الوراقة الوطنية) .- 1 مج. (113 ص.)؛ 21

سم.- (أفروديت؛ 6)
2008MO2563 بيبليوغرافيا ص. 107-109 .- إق

741.5 2008-284
لمهادي، عبد الرحيم

لمهادي [نص مطبوع] : شهادات حول سنوات الرصاص والحبر
والفحم والطباشير / [إبراهيم لمهادي؛ إعداد و تقديم عبد الرحيم
التوراني].- الدار البيضاء : منشورات السؤال\الملف، 2008.- 1

مج. (256 ص.) : مص، غالف مص.؛ 29 سم
2008MO2048 إق

التصوير الفوتوغرافي و الصور
الفوتوغرافية

770

778.53 2008-285
نادي إيموزار للسينما

[نص بالمغرب  الوطنية  للسينما  الثقافي  التأسيس 
مطبوع] / نادي إيموزار للسينما.- فاس : نادي إيموزار للسينما
منشورات، 2010 (فاس : مطبعة آنفو برانت) .- 1 مج. (45-73

ص.)؛ 21 سم
2010MO2505 إق

الموسيقى 780

781.6200964 2008-286
الخنبوبي، أحمد

: [نص مطبوع]  العصرية السوسية  الغنائية  المجموعات 
فكر، تاريخ وفن / أحمد الخنبوبي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (مطبعة

واها).- 1 مج. (100 ص.)؛ 21 سم
2008MO0617 إق

فنون التسلية و الترويح 790

791.430962 2008-287
الغريسي، محمد
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محمد  / مطبوع]  [نص  المصرية  السينما  وغرائب  أوائل 
الغريسي.- مراكش : [د.ن.]، 2008 (اليمامة).- 1 مج. (96 ص.)

: غالف مص.، مص.؛ 17 سم
2007MO1154 إق

السينما - - مصر

792.09175927 2008-288
الناجي، سعيد

البهلوان األخير [نص مطبوع] : أي مسرح لعالم اليوم؟ / سعيد
الناجي.- طنجة : مرايا، 2008.- 1 مج. (132 ص.) : غالف مص.؛

21 سم
2008MO2839 إق

792.0964 2008-289
بناني، رشيد (1949-....)

: دراسة المسرح المغربي قبل االستقالل [نص مطبوع] 
دراماتولوجية / رشيد بناني.- الرباط : دار الوطن، 2008.- 1 مج.

(264 ص.)؛ 23 سم
إق 2008MO1519.- ردمك 978-9954-8356-6-9

796 2008-290
العكاري، عبدالرزاق

/ جيدة  حكامة  أفق  في   : مطبوع]  [نص  بالمغرب  الرياضة 
عبدالرزاق العكاري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (الرباط : مطبعة

األمنية) .- 1 مج. (216 ص.) : غالف مص.؛ 21 سم
2008MO2110 إق

اآلداب والبالغة 800
اآلداب والبالغة 800

801.95 2008-291
كالفينو، إيطالو

في الكتابة األدبية [نص مطبوع] : ستة مقترحات لأللفية الثالثة
/ إيطالو كالفينو؛ ترجمة محمد مخطاري؛ مراجعة محمد الوهابي؛
اإلنسانية، والعلوم  اآلداب  كلية   : الرباط  يقطين.-  تقديم سعيد 
2008.- 1 مج. (175 ص.)؛ 24 سم.- (منشورات كلية اآلداب

والعلوم اإلنسانية. نصوص وأعمال مترجمة؛ 11)
إق 2008MO1155.- ردمك 978-9981-59-142-4

الكتابة األدبية

808 2008-292
طايعي

التواصل البالغي [نص مطبوع] : من المصرح به إلى المسكوت
عنه / أحمد طايعي.- الرباط : زاوية للفن والثقافة، 2008 (مطبعة

أمنية).- 1 مج. (161 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
بيبليوغرافيا .- إق 2008MO0004.- ردمك 978-9954-438-39-4

األدب - - تاريخ ونقد

808.06665 2008-293
الديوري، محمد (مهندس؛ 19..-....)

منهجية الكتابة األكاديمية و الكتابة المهنية [نص مطبوع] /
محمد الديوري؛ ترجمة عبد الجليل ناظم.- [د.م.] : دار توبقال
التطبيقية، 2008.- 1 مج. (98 للهندسة  العالي  المعهد  للنشر 

ص.)؛ 23 سم
بيبليوغرافيا ص.97-98 .- إق 2008MO2060.- ردمك 9954-496-69-6

الكتابة األكاديمية

808.0681 2008-294
العمراوي، أحمد (1955-....)

الكتابة اإلبداعية والمتخيل الشعري للتالميذ [نص مطبوع]
/ أحمد العمراوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008.- 1 مج. (198 ص.)؛

24 سم

2008MO1005 إق

808.5 2008-295
أرسطو

قنيني.- عبدالقادر  ترجمة  أرسطو؛   / مطبوع]  [نص  الخطابة 
الدارالبيضاء : أفريقيا الشرق، 2008.- 1 مج. (248 ص.)؛ 23

سم
إق 2007MO2235.- ردمك 9981-25-524-6

808.851 2008-296
الغياط، محمد (1951-....)

/ [نص مطبوع]  المدني  المجتمع  الهوية في  الخطاب و 
محمد الغياط.- الرباط : م. الغياط، 2008.- 1 مج. (109 ص.)؛

19 سم
إق 2008MO1321.- ردمك 978-9954-8969-0-2

809 2008-297
سليكي، خالد

سؤال النص ... أسئلة القراءة [نص مطبوع] / خالد سليكي.-
الرباط : منشورات وزارة الثقافة، 2008 (مطبعة دار المناهل).- 1

مج. (157 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة أبحاث)
بيبليوغرافيا ص. 155-156 .- إق 2008MO2439.- ردمك -978-9981

0-4154-7

810 األدب العربي

810 2008-298
الطريبق، أحمد (1945-....)

عهد على  المغربي  األدب  في  الصوفي  الخطاب 
السلطان المولى إسماعيل [نص مطبوع] : الرسائل، الشعر /
أحمد الطريبق أحمد.- طنجة : سليكي إخوان، 2008.- 2 مج.

(815, 423 ص.)؛ 24 سم
إق 2007MO1349إق 2007MO1350.- ردمك 9981110000

األدب المغربي - - التصوف

810 2008-299
يوسف، نجاح

نجاح يوسف.-  / مبادئ في األدب الحساني [نص مطبوع] 
[د.م] : [د.ن]، 2008 (مراكش : مطبعة مراكش) .- 1 مج. (239

ص. )؛ 21 سم + قرص مدمج
9954-8766-0-X 2007.- ردمكMO0381 إق

األدب الحساني

810.2 2008-300
كيليطو، عبد الفتاح (1945-....)

الكتابة والتناسخ [نص مطبوع] : مفهوم المؤلف في الثقافة
العربية / عبد الفتاح كيليطو؛ ترجمة عبد السالم بن عبد العالي.-
ط. 2.- الدار البيضاء : دار توبقال للنشر والتوزيع، 2008 (الدار
البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (100 ص.)؛ 20 سم.-

(سلسلة المعرفة األدبية)
بيبليوغرافيا .- إق 2008MO223.- ردمك 9954-496-47-5

الثقافة العربية

810.4 2008-301
الهاشمي البلغيثي التلمساني، آسية (1942-....)

نضال امرأة [نص مطبوع] : الكشكول. 6 / د. آسية الهاشمي
البلغيتي التلمساني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (الرباط : مطبعة

المعارف الجديدة) .- 1 مج. (232 ص.)؛ 24 سم
2008MO2098 إق

وضعية المرأة - - المغرب

810.4 2008-302
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ورشة عمل في الفكاهة والسخرية (1؛ 2008؛ الرباط)
أبحاث في الفكاهة والسخرية [نص مطبوع] : الورشة األولى،
أحمد شايب.- تنسيق  [وآخ.]؛   ... أحمد صابر   / الرباط، 2008 
الفكاهة والسخرية، 2008.- 1 مج. البحث في  الرباط : فريق 

(163-65 ص.) : غالف مص.؛ 24 سم
إق 2008MO0855.- ردمك 9954-1-9288-3

810.8 2008-303
حرمة الله، أحمد

قصة قصيرة وزجل وشعر حر [نص مطبوع] / أحمد حرمة
الله.- [د.م.] : دار االفاق المغربية للنشر والتوزيع، 2008.- 1 مج.

(52 ص.)؛ 21 سم
إق 2008MO2383.- ردمك 978-9954-29-002-8

810.9 2008-304
البوري، محمد

قراءات نقدية [نص مطبوع] / محمد البوري.- الرباط : النادي
(منشورات ( 185 ص.)؛ 21 سم.-  الجراري، 2008.- 1 مج. 

الجراري؛ 40) النادي 
إق 2008MO0508.- ردمك 978-9981-893-22-6

810.9 2008-305
الحلوي، عبد العزيز (1950-....)

النص الشعري القديم و قضايا التلقي [نص مطبوع] / عبد
العزيز الحلوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2002 (تطوان : مطبعة الخليج

العربي) .- 1 مج. (150 ص.)؛ 21 سم
2009MO0942 إق

810.9 2008-306
الزباخ، مصطفى

التربية على القيم الثقافية عند الدكتور عباس الجراري
[نص مطبوع] : قـراءة فـي القلـق واآلفـاق / مصطفى الزباخ.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2008 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. ( 116

ص.)؛ 23 سم
إق 2008MO0778.- ردمك 978-9954-8949-1-8

810.9 2008-307
المتمسك، إلهام

الخطاب الديني عند الدكتور عباس الجراري [نص مطبوع]
: المرجع والبنية / إلهام المتمسك.- الرباط : منشورات النادي
الجراري، 2008.- 1 مج. (623 ص.)؛ 24 سم.- (منشورات النادي

الجراري؛ 42)
إق 2008MO0958.- ردمك 978-9981-893-26-9

الخطب الجرارية

810.9 2008-308
بوتبيا، الحسن

المنهج اإلسالمي في رواية التراث األدبي وتدوينه [نص
: (مراكش  [د.ن.]، 2008   : [د.م.]  بوتبيا.-  الحسن   / مطبوع] 

.- 1 مج. (161 ص.)؛ 24 سم الوطنية)  والوراقة  المطبعة 
2008MO1499 إق

810.9 2008-309
كيليطو، عبد الفتاح (1945-....)

األدب والغرابة [نص مطبوع] : دراسات بنيوية في األدب العربي
/ عبد الفتاح كيليطو.- ط. 5.- الدار البيضاء : دار توبقال للنشر،

2008.- 1 مج. (127 ص.)؛ 21 سم.- (المعرفة األدبية)
إق 2006MO2223.- ردمك 9954-496-00-9

810.95 2008-310
البوري، محمد

الخلفية األيديولوجية لحركة إحياء القديم [نص مطبوع] :
إحياء األدب العباسي نموذجا / محمد البوري.- [د.م.] : [د.ن.]،

2008 (سال : مطبعة بني ازناسن) .- 1 مج. ( 272 ص.)
2008MO0156 إق

810.99614 2008-311
بوطيب، جمال (1968-....)

الفكرين في  جسدانية  تجليات   : مطبوع]  [نص  واآلخر  نحن 
التنوخي مؤسسة   : أسفي  بوطيب.-  جمال   / والغربي  العربي 
للطباعة والنشر والتوزيع، 2008.- 1 مج. (73 ص.)؛ 22 سم

2007MO3299 إق

810.9961432 2008-312
العسري، محمد العربي (1944-....)

أقالم وأعالم من القصر الكبير في العصر الحديث [نص
مطبوع] / محمد العربي العسري.- القصر الكبير : جمعية البحث

التاريخي واالجتماعي، 2008.- 1 مج. (347 ص.)؛ 24 سم
إق 2008MO1579.- ردمك X-7-9778-9981-9781.- ردمك -978

9981-9778-7-X

810.9964 2008-313
علوي، عبد المالك

بنية اإلنتاج األدبي الحديث بشمال المغرب [نص مطبوع].
2، الشعر الرومانسي / عبد المالك علوي.- طنجة : سليكي إخوان،

2008.- 1 مج. (163 ص.)؛ 24 سم
إق 2007MO1356.- ردمك 978-9954-8765-5-3

811 الشعر العربي

811 2008-314
أحيوض، فاطمة

أحيوض.- / فاطمة  : شعر  الشهداء والغوغاء [نص مطبوع] 
[د.م.] : [د.ن.]، 2008 (مكناس : مطبعة سجلماسة) .- 1 مج.

(86 ص.) : غالف مص.؛ 20 سم
2008MO1495 إق

811 2008-315
ابن يعقوب، محمد

بعقوب.- ابن  / محمد  ملح في عيون وعيون [نص مطبوع] 
[د.م] : [د.ن]، 2008 (تطوان : مطبعة الخليج العربي) .- 1 مج.

(69 ص.)؛ 21 سم
2008MO0507 إق

الشعر العربي - - المغرب

811 2008-316
ارهوني لزعر، نجيبة

هو وهن دعائم الحياة [نص مطبوع] / نجيبة ارهوني لزعر.-
فاس : مركز حقوق الناس، 2008.- 1 مج. (158 ص.)؛ 21 سم.-

(منشورات جريدة حقوق الناس؛ 14)
2008MO2137 إق

811 2008-317
اإلدريسي، منير

مرايا الريش الخفيف [نص مطبوع] : شعر / منير اإلدريسي.-
الرباط : منشورات اتحاد كتاب المغرب، 2008.- 1 مج . (113

ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
2008MO0298 إق

الشعر العربي

811 2008-318
البلوندي، حنان

: البلوندي.- [د.م.]  ال ... تتركني أبي [نص مطبوع] / حنان 
[د.ن.]، 2008.- 1 مج. (39 ص.)؛ 20 سم

2007MO3396 إق
الشعر العربي - - المغرب

811 2008-319
التائك، عبد الحق
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التائك.- الحق  / عبد  قهوة بدون سكر [نص مطبوع] : شعر 
: [د.ن.]، إق 2008.- 1 مج. (54 ص.)؛ 21 سم [د.م.] 

2008MO2382 إق

811 2008-320
الجباري، أمينة

وتبكي..القصيدة [نص مطبوع] : ديوان / أمينة الجباري.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2008 (تطوان : مطبعة الخليج العربي) .- 1 مج . (145

ص. )؛ 22 سم
إق 2008MO1611.- ردمك 99854-8983-0-1

الشعر العربي

811 2008-321
الحسين، عزيز (1943-....)

تلك األيام [نص مطبوع] : ديوان شعر / عزيز الحسين.- الرباط :
دار أبي رقراق، 2008.- 1 مج. (108 ص.) : غالف مص.؛ 21 سم

إق 2008MO1665.- ردمك 978-9954-1-9298-0

811 2008-322
الخفاجي، خالد

هنا ... نسيت دموعي [نص مطبوع] / خالد الخفاجي.- الرباط :
دار الوطن للصحافة والنشر، 2008.- 1 مج. (144 ص.)

إق 2007MO1140.- ردمك 9954-8536-5-0
الشعر العربي

811 2008-323
الدبا، عيسى عالتي

بيادر العشق [نص مطبوع] : شعر / عيسى عالتي الدبا.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2008 (القنيطرة : البوكيلي للطباعة والنشر) .- 1 مج.

(123 ص.) : غالف مص.؛ 21 سم
إق 2008MO1924.- ردمك 9981-45-115-0

811 2008-324
الرويسي، محمد (1946-....)

يسكن بحرا [نص مطبوع] : شعر / محمد الرويسي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2008 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج.

(111 ص.)؛ 21 سم
إق 2008MO2368.- ردمك 978-9954-8796-1-7

811 2008-325
السرغيني، طروب البياتي

رؤية من الداخل [نص مطبوع] / طروب البياتي السرغيني.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2008 (الرباط : مطبعة الرسالة) .- 1 مج. (255

ص.)؛ 21 سم
2008MO1630 إق

811 2008-326
الشيخاوي، أحمد

صهيل الهامش [نص مطبوع] : شعر / أحمد الشيخاوي.- [د.م]
: [د. ن.]، 2008 (تطوان : مطبعة آسيا) .- 1 مج . (52 ص. )؛

21 سم
2008MO0113 إق

811 2008-327
الصمدي، عبد الرزاق

الرزاق عبد   / شعر   : مطبوع]  [نص  األمل  مسافة  خصبة 
الصمدي.- الرباط : اتحاد كتاب المغرب، 2008.- 1 مج. (103

ص.)؛ 21 سم
إق 2008MO2146.- ردمك 978-9981-29-066-1

الشعر العربي

811 2008-328
الطبال، عبد الكريم (1931-....)

أيها البراق [نص مطبوع] / عبد الكريم الطبال.- [د.م.] : [د.ن.]،
2008 (طنجة : سليكي إخوان) .- 1 مج. (74 ص.)؛ 22 سم

إق 2007MO3429.- ردمك 978-9981-1-1011-6

811 2008-329
الطبال، عبد الكريم (1931-....)

: [د.م.]  الطبال.-  الكريم  عبد   / مطبوع]  [نص  تحكي  مرآة 
[د.ن.]، 2008 (طنجة : سليكي إخوان) .- 1 مج. (60 ص.)؛ 22

سم
إق 2007MO3291.- ردمك 978-9981-1-1009-4

الشعر العربي

811 2008-330
الطريبق، حسن (1938-....)

أكافيف [نص مطبوع] : مجموعة شعرية 5 / الطريبق حسن.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2008 (طنجة : سليكي إخوان) .- 1 مج. (113

ص.)؛ 21 سم
978-9981-1-1037-X 2008.- ردمكMO2420 إق

811 2008-331
الطريبق، حسن (1938-....)

تمتمات اللظى [نص مطبوع] : مجموعة شعرية 3 / الطريبق
حسن.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (طنجة : سليكي إخوان) .- 1 مج.

(114 ص.)؛ 21 سم
إق 2008MO1189.- ردمك 978-9981-1-1029-9

811 2008-332
الطريبق، حسن (1938-....)

من بقايا األلفاف [نص مطبوع] : مجموعة شعرية 4 / الطريبق
حسن.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (طنجة : سليكي إخوان) .- 1 مج.

(117 ص.)؛ 21 سم
إق 2008MO1184.- ردمك 978-9981-1-1024-8

811 2008-333
العابدي، الحسن

للصمت متسع للنظر [نص مطبوع] : شعر / الحسن العابدي.-
[د.م.] : الحسن العابدي، 2008 (مكناس : مطبعة سجلماسة) .-

1 مج. (76 ص.)؛ 21 سم
2008MO0679 إق

الشعر العربي - - المغرب

811 2008-334
العلمي، محمد (1944-....)

عروض الشعر العربي [نص مطبوع] : قراءة نقدية توثيقية /
محمد العلمي. 2، المعطيات.- الدارالبيضاء : دار توبقال للنشر،
2008.- 1 مج. (275 ص.)؛ 23 سم.- (سلسلة المعرفة األدبية؛

(361
إق 2008MO0282.- ردمك 978-9954-796-52-1

811 2008-335
القدميري، عبد اإلله

سراب اللهفان [نص مطبوع] / عبد اإلله القدميري.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2008 (الرباط : طوب بريس) .- 1 مج. (88 ص.)؛ 21

سم
2008MO0755 إق

811 2008-336
الكرافس، محمد (1977-....)

الدار الكرافس.-  الظل يتعرى [نص مطبوع] : شعر / محمد 
البيضاء : [منشورات ملتقى الطرق]، 2008.- 1 مج. (115 ص.) :

غالف مص.؛ 21 سم
إق 2008MO2367.- ردمك 978-9954-1-0269-8

811 2008-337
المباركي صحري، حسن

المباركي : ديوان شعر / حسن  أي رهان ...؟ [نص مطبوع] 
صحري.- الدار البيضاء : دار اآلفاق، 2008.- 1 مج. (119 ص.)؛

21 سم
2008MO1228 إق
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811 2008-338
المسكيني، لطيفة (1970-....)

حناجرها عمياء [نص مطبوع] : شعر / لطيفة المسكيني.- الدار
البيضاء : دار توبقال للنشر، 2008.- 1 مج. (94 ص.)؛ 23 سم.-

(نصوص أدبية؛ 388)
إق 2007MO3358.- ردمك 9954-496-43-2

811 2008-339
المعطاوي، أحمد

أغبط.. الماء [نص مطبوع] : شعر / أحمد المعطاوي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2008 (مطبعة سالمندر).- 1 مج. (72 ص.)؛ 17 سم

2008MO1716 إق

811 2008-340
الميموني، محمد (1936-....)

الميموني.- محمد   / مطبوع]  [نص  موشحات حزن متفائل 
إخوان، 2008 : سليكي  طنجة 

إق 2008MO0740.- ردمك 978-9981-1-1019-1

811 2008-341
الناجي، مينة

براق اللخيرات [نص مطبوع] : ديوان شعري / مينة الناجي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2008 (بلوكام).- 1 مج. (27 ص.)؛ 21 سم

إق 2008MO1461.- ردمك 9954-8973-0-5

811 2008-342
الناجي، مينة

رفرفة في ربوع الوطن [نص مطبوع] : ديوان شعري / مينة
الناجي.- 1 مج. (61 ص.)؛ 20 سم

2008MO2860 إق

811 2008-343
النوحو، فتيحة (1970-....)

/ : شعر  [نص مطبوع]  الظمأ كل هذا االرتواء  أيها  إليك 
فتيحة النوحو.- القنيطرة : البوكيلي للطباعة، 2008.- 1 مج. (54

ص.)؛ 20 سم
إق 2008MO0263.- ردمك 9981-45-112-6

811 2008-344
الهرامة، عبد الحميد عبد الله (1950-....)

أصداء في زوايا النفس [نص مطبوع] : مجموع شعري / عبد
الحميد عبد الله الهرامة؛ تقديم عباس الجراري.- [د.م.] : [د.ن.]،

2008 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (63 ص.)؛ 21 سم
2008MO1484 إق

811 2008-345
اليساري، زين العابدين (1969-....)

العري على موائد اللغة [نص مطبوع] : شعر / زين العابدين
اليساري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008.- 1 مج. (118 ص.)؛ 21 سم

2008MO0641 إق

811 2008-346
امكازن بنموسى، حسن

عزف ... على مقامات العشق [نص مطبوع] : ديوان شعر /
[د.ن.]،  : [د.م.]  اخازي.-  تقديم خالد  بنموسى؛  امكازن  حسن 

: غالف مص.؛ 21 سم 2008.- 1 مج. (106 ص.) 
2008MO2699 إق

811 2008-347
بنبيكة، عبد الرحمان (1945-....)

عاشق حب الملوك [نص مطبوع] / عبدالرحمان بنبيكة.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2012.- 1 مج. (49 ص.)؛ 20 سم

إق 2012MO2159.- ردمك 978-9954-31-388-6
الشعر العربي - - المغرب

811 2008-348
بنموسى، وداد (1969-....)

Je les ouvertes = فتحتها عليك [نص مطبوع] : شعر وصور
عبد والمقدمة  الفرنسية  الترجمة  بنموسى؛  وداد   /  sur  toi
الرحمان طنكول.- الرباط : مرسم، 2008.- 1 مج (86 ص.) :

غالف مص، مص.؛ 21 سم
إق 2006MO2436.- ردمك 978-9954-21-065-2

811 2008-349
بوعلي، عبد الرحمن (1954-....)

بو عبدالرحمان   / [نص مطبوع]  الهجرة  و  التحوالت  كتاب 
(75 ص.)؛ 20 سم مج.   1 [د.ن.]، 2010.-   : [د.م.]  علي.- 

إق 2009MO3038.- ردمك 978-9954-20-648-5

811 2008-350
تويت اإلدريسي، سعيد (1968-....)

تويت سعيد   / شعر  ديوان   : مطبوع]  [نص  المهاجر  صوت 
اإلدريسي؛ تقديم محمد عادل التريكي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008

(مطبعة الهداية).- 1 مج. (58 ص.)؛ 21 سم
2008MO2487 إق

811 2008-351
جناني، محمد

إلى من تسكن قلبي [نص مطبوع] / محمد جناني.- أصيلة :
منشورات المطعم الثقافي األندلسي، 2008.- 1 مج. (576 ص.)؛

21 سم
2008MO0584 إق

811 2008-352
جناني، محمد

رسائل هاتفية [نص مطبوع] : شعر / محمد جناني.- أصيلة :
منشورات المطعم الثقافي األندلسي، 2008.- 1 مج. (40 ص.)؛

21 سم
2008MO0583 إق

811 2008-353
حسيم، أمينة (1960-....)

قد أبيح دمي [نص مطبوع] : شعر / أمينة حسيم.- مراكش :
منشورات جريدة اآلفاق المغربية، 2008.- 1 مج. (86 ص.)؛ 21

سم
إق 2008MO0120.- ردمك 978-9954-467-03-3

811 2008-354
حمداوي، عمر

عمر  / شعر   : مطبوع]  [نص  السامي  أو  الحر  اإلنسان 
حمداوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (وجدة : شركة مطابع األنوار

المغربية) .- 1 مج. (123 ص.)؛ 21 سم
2008MO0812 إق

811 2008-355
دلياس، كريمة

بقايا إنسان [نص مطبوع] : مجموعة شعرية / كريمة دلياس.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2008 (مكناس : مطبعة سجلماسة) .- 1 مج.

(69 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
2008MO0264 إق

الشعر العربي

811 2008-356
رحموني، محمد

محمد  / شعر   : مطبوع]  [نص  حزين  وتر  على  تقاسيم 
رحموني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (وجدة : مطبعة الجسور) .- 1

مج. (48 ص. )؛ 20 سم
2008MO0929 إق

811 2008-357
زروقي، محمد
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وضاقت بما رحبت [نص مطبوع] / محمد زروقي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2008 (وجدة : مطبوعات الهالل) .- 1 مج. (85 ص.)؛ 21

سم
2008MO0346 إق

811 2008-358
عبلة، عبد السالم

: [د.م.]  عبلة.-  السالم  عبد   / مطبوع]  [نص  رمانة مغمضة 
20 سم (72 ص.)؛  مج.   1  -.2012 [د.ن.]، 
إق 2012MO1190.- ردمك 978-9981-810-06-8

811 2008-359
عروب، هند

ميالد نسيم عاصف [نص مطبوع] : شعر / هند الوالي عروب.-
الرباط : ربا نت، 2008.- 1 مج.( 63 ص.)

2008MO2032 إق

811 2008-360
علوش، إدريس (1964-....)

قميص األشالء [نص مطبوع] : شعر / ادريس علوش.- الرباط :
اتحاد كتاب المغرب، 2008.- 1 مج. (111 ص.)؛ 21 سم

إق 2008MO2144.- ردمك 978-9981-29-064-5
الشعر

811 2008-361
عماري، محمد

عتبات الذاكرة [نص مطبوع] : شعر / محمد عماري.- [د.م.] :
سعد الورزازي للنشر، 2008.- 1 مج. (103 ص.)؛ 21 سم

إق 2008MO0632.- ردمك 9954-456-11-2

811 2008-362
عيدودي، عبد النبي (1976-....)

النبي عيدودي.- [د.م.] : [د.ن.]، الزعيم [نص مطبوع] / عبد 
2008 (القنيطرة : المطبعة السريعة) .- 1 مج. (59 ص.) : غالف

مص.؛ 19 سم
2008MO2905 إق

811 2008-363
عيدودي، عبد النبي (1976-....)

: النبي عيدودي.- [د.م.]  سيناريو جاهز [نص مطبوع] / عبد 
.- 1 مج. (51 السريعة)  المطبعة   : (القنيطرة  [د.ن.]، 2008 

ص.)؛ 21 سم
2008MO2067 إق

811 2008-364
عيدودي، عبد النبي (1976-....)

النبي عيدودي.- مرثية درويش الصغير [نص مطبوع] / عبد 
[د.م.] : [د.ن.]، 2008 (القنيطرة : المطبعة السريعة) .- 1 مج.

(53 ص.) : غالف مص.؛ 21 سم
2008MO2289 إق

811 2008-365
فوزي، عبد الغني (1965-....)

آت شظايا من رسائلهم [نص مطبوع] : شعر / عبد الغني
فوزي.- [د.م.] : اتحاد كتاب المغرب، 2008.- 1 مج. (107 ص.)؛

21 سم
إق 2008MO2145.- ردمك 978-9981-29-065-3

الشعر العربي

811 2008-366
فوزي، عبد الغني (1965-....)

شبهة الطين [نص مطبوع] : شعر / الذهبي مشروحي.- [د.م.]
: اتحاد كتاب المغرب، 2008.- 1 مج. (135 ص.)؛ 21 سم

978-9981-29-070-X 2008.- ردمكMO2149 إق

811 2008-367

لعرج، المهدي (1963-....)
[نص العربي  الشعر  في  لألرجوزة  اإليقاعية  األنماط 
مطبوع] / المهدي لعرج.- الدار البيضاء : دار الثقافة، 2008.- 1

مج. (144 ص.)؛ 21 سم
إق 2008MO0375.- ردمك 9981-02-827-4

811 2008-368
لمغاري، هشام

السماء تغادر المحطة [نص مطبوع] : شعر / فؤاد شردودي.-
الرباط : منشورات زاوية، 2008.- 1 مج. (100 ص.)؛ 21 سم

إق 2008MO0537.- ردمك 978-9954-438-42-4

811 2008-369
مربوحي، محمد (1947-....)

شظايا الصمت [نص مطبوع] : شعر / محمد مربوحي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2008 (مراكش : دار وليلي للطباعة والنشر) .- 1 مج.

(120 ص.)؛ 21 سم
2008MO0663 إق

811 2008-370
ميفراني، عبد الحق (1967-....)

الحق ميفراني.- / عبد  : شعر  صمت الحواس [نص مطبوع] 
[د.م.] : اتحاد كتاب المغرب، 2008.- 1 مج. (102 ص.)؛ 21 سم

إق 2008MO2148.- ردمك 978-9981-29-068-8
االدب العربي

811 2008-371
ناجي، مينة (1965-....)

شعاع األمل [نص مطبوع] : شعر / مينة ناجي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2008 (مطبعة بلوكوم).- 1 مج. (28 ص.)؛ 21 سم

2008MO1021 إق

811 2008-372
هشامي، العيدي

سبعة رجال [نص مطبوع] : شعر / العيدي هشامي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2008 (دار القرويين).- 1 مج. (95 ص.)؛ 21 سم

2008MO1877 إق

811.008 2008-373
المريني، أمينة (1955-....)

مكاشفات [نص مطبوع] : ديوان شعر / أمينة المريني.- فاس :
حلقة الفكر المغربي- المكتب المركزي، 2008.- 1 مج. (153

ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2008MO1512.- ردمك 99819748-4-6

811.008 2008-374
الوراد، مصطفى

حب وأشواك [نص مطبوع] : شعر / مصطفى الوراد.- [د.م.] :
سم.-  21 ص.)؛   106) مج.   1  -.2008 وليلي،  دار  [د.ن.] 

(8 (أفروديت؛ 
إق 2005MO1345.- ردمك 978-9954-8254-3-6

الشعر العربي

811.009 2008-375
التجاجتي، أحمد يحيى (1950-....)

: شرح [نص مطبوع]  الكعبية  القصيدة  نيل األمنية على 
التجاجتي بن علي  أحمد  يحيى  الوفاء  أبو   / بانت سعاد  قصيدة 
التزنيتي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح

الجديدة) .- 1 مج. (168 ص.)؛ 24 سم
2008MO0624 إق

811.009 2008-376
التهالي، البشير (1975-....)
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مقدمة في نقد الشعر عند العرب خالل القرن الهجري
الحادي عشر [نص مطبوع] / البشير التهالي.- أكادير : مكتبة
القراءة للجميع، 2008 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .-

1 مج. (165 ص.)؛ 24 سم
2008MO2030 بيبليوغرافيا ص. 157-162 .- إق

811.009 2008-377
الحسين، عزيز (1943-....)

خصوصية النص الشعري الطليعي [نص مطبوع] : شعر أحمد
المجاطي نموذجا : تطبيق لمقاربة تفهمية / عزيز الحسين.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2008 (الدار البيضاء : مطبعة دار النشر المغربية) .- 1

مج. (440 ص.)؛ 21 سم
2008MO1745 إق

811.009 2008-378
بن الشيخ، جمال الدين (2005-1930)

تتقدمه مقالة حول خطاب  : الشعرية العربية [نص مطبوع] 
نقدي / جمال الدين بن الشيخ؛ ترجمة مبارك حنون، محمد الولي،
محمد أوراغ.- ط. 2.- الدار البيضاء : دار توبقال للنشر، 2008.- 1

مج. (312 ص.)؛ 24 سم.- (المعرفة األدبية؛ 160)
بيبليوغرافيا ص. 301-308 .- إق 2008MO1436.- ردمك -978-9954

496-63-7

811.009 2008-379
ناس عبد الكريم، عبد السالم (1958-....)

نظرية مقاربة   : مطبوع]  [نص  الشعري  النص  تأويل  في 
تطبيقية في نص الحداثة / عبد السالم ناس عبد الكريم.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2008 (تطوان : إمبريما مادي) .- 1 مج. (134 ص.)؛ 21

سم
2008MO1412 إق

811.0092 2008-380
السباعي، إدريس طارق (1937-....)

قضاة شعراء [نص مطبوع] / إدريس طارق السباعي؛ تقديم
مطبعة  : (الرباط   2008 [د.ن.]،   : [د.م.]  النجار.-  مصطفى 

21 سم (264 ص.)؛  مج.   1  -. الرسالة) 
إق 2008MO0293.- ردمك 978-9954-8922-0-9

811.02 2008-381
الروسي، عبد الجليل

زغاريد الفجر [نص مطبوع] / عبد الجليل الروسي الحسني؛
الدرقاوية الزاوية   : طنجة  لحلو.-  العاطي  عبد  التنسيق  إدارة 
الروسية الحسنية، 2008 (مطبعة ليتوغراف).- 1 مج. (66 ص.) :

غالف مزين؛ 21 سم
إق 2008MO0091.- ردمك 9954-8567-1-4

الشعر المغربي - - الشعر العربي

811.06 2008-382
قارة، حياة

شعر أبي عمران الميرتلي األندلسي المتوفى سنة 604
النفس / صنعة : قراءة في أدب  هـ، 1207 م [نص مطبوع] 
وتقديم حياة قارة.- الرباط : دار األمان، 2008.- 1 مج. (175

ص.)؛ 24 سم
إق 2008MO0712.- ردمك 978-9981-941-91-3

811.07 2008-383
دكداك، جلول (1943-....)

أناشيد طموح، كتاب المربي [نص مطبوع] / جلول دكداك.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2008 (فاس : أنفو برانت) .- 1 مج. (176 ص.)؛

21 سم.- (سلسلة أناشيد (عرس الحرف) التربوية)
إق 2008MO2232.- ردمك 978-9981-898-30-7

811.095 2008-384
القضيوي اإلدريسي، خليل (1964-....)

حكايتي [نص مطبوع] : زجل / خليل القضيوي اإلدريسي.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2008.- 1 مج. (78 ص.)؛ 21 سم

2008MO1266 إق

811.095 2008-385
باطما، العربي (1997-1948)

ملحمة لهمام حسام [نص مطبوع]. الجزء 4 / العربي باطما.-
الدار البيضاء : دار توبقال للنشر، 2008.- 1 مج. (128 ص.)؛ 24

سم.- (سلسلة نصوص أدبية؛ 401)
إق 2008MO0382.- ردمك 9954-496-55-6

811.095 2008-386
بركات، محمد (1960-....)

الشمعة [نص مطبوع] / محمد بركات.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008
(فاس : مطبعة أميمة) .- 1 مج. (111 ص.)؛ 21 سم.- (ديوان

زجل؛ 3)
2008MO2282 إق

811.095 2008-387
بركات، محمد (1960-....)

الفرحة [نص مطبوع] / محمد بركات.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008
(فاس : مطبعة أميمة) .- 1 مج. (183 ص.)؛ 21 سم.- (ديوان

زجل؛ 4)
2008MO2281 إق

811.095 2008-388
دينية، عبد الكامل

إال ضاق الحال [نص مطبوع] : نفحات من الزجل المغربي / عبد
الكامل دينية.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (الرباط : مطابع األطلس)

.- 1 مج. (46 ص.)؛ 21 سم
2008MO0667 إق

811.095 2008-389
صالح الدين، زاهر محمد

زاهر.- الدين محمد  / صالح  : زجل  [نص مطبوع]  لبحر غرق 
[د.م.] : [د.ن.]، 2008 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .-

1 مج. (63 ص.)؛ 20 سم
2009MO1500 إق

811.095 2008-390
كَزار، محمد

: / محمد كزاز.- [د.م.]  : زجل  راكب األمواج [نص مطبوع] 
[د.ن.]، 2008 (مطبعة الثقة).- 1 مج. (58 ص.) : غالف مص.؛

18 سم
2008MO0722 إق

811.095 2008-391
لزرق، محمد شكيب

األغنية المغربية [نص مطبوع] : شعر بالدارجة المغربية / محمد
شكيب لزرق.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (فاس : مطبعة أنفو برنت)

.- 1 مج. (86 ص.)؛ 22 سم
978-9981-898-21-X 2008.- ردمكMO0886 إق

811.095 2008-392
لزرق، محمد شكيب

رسم القلم وتكلم [نص مطبوع] : شعر / محمد شكيب لزرق.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2008 (فاس : مطبعة أنفو - برنت) .- 1 مج.

(90 ص.)؛ 22 سم
إق 2008MO1050.- ردمك 978-9981-898-28-7

811.095 2008-393
لمسيح، أحمد (1950-....)

: [د.ن.]، 2008 / أحمد لمسيح.- [د.م.]  بالدي [نص مطبوع] 
(القنيطرة : البوكيلي للطباعة) .- 1 مج. (72 ص.)؛ 20 سم.-

(سلسلة الكالم األول؛ 2)
إق 2008MO0261.- ردمك 9981-45-110-4
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811.095 2008-394
لمسيح، أحمد (1950-....)

لمسيح.- أحمد   / مطبوع]  [نص  مختارات من كالم ضاوي 
[د.م.] : [د.ن.]، 2008 (القنيطرة : البوكيلي للطباعة) .- 1 مج.

(73 ص.)؛ 19 سم.- (سلسلة الكالم األول؛ 3)
إق 2008MO0260.- ردمك 9981-45-109-6

الشعر الشعبي العربي - - المغرب

811.095 2008-395
لمسيح، أحمد (1950-....)

[د.ن.]، 2008  : [د.م.]  أحمد لمسيح.-   / نجمة [نص مطبوع] 
(القنيطرة : البوكيلي للطباعة) .- 1 مج. (104 ص.)؛ 20 سم.-

(سلسلة الكالم األول؛ 1)
إق 2008MO0262.- ردمك 9981-45-111-8

811.095 2008-396
مومر، محمد (1963-....)

هجهوج الحال [نص مطبوع] / محمد مومر.- [د.م.] : [د.ن.]،
2008 (الشركة المكتبية ومطبعية فارير).- 1 مج. (168 ص.)؛ 21

سم
2008MO1967 إق

811.095 2008-397
ميريش، حسن

مدينة سليمان [نص مطبوع] : زجل / حسن ميريش.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2008 (دار وليلي للطباعة والنشر).- 1 مج. (90 ص.) :

غالف مص.؛ 21 سم
2008MO2597 إق

811.614 2008-398
امتيرد، الجياللي ((ق 18-ق12))

موسوعة الملحون [نص مطبوع] : ديوان الشيخ الجياللي امتريد
/ جمع وإعداد لجنة الملحون التابعة ألكاديمية المملكة المغربية؛
المملكة أكاديمية   : الرباط  الجراري.-  عباس  وتقديم  إشراف 
المغربية، 2008 (مطبعة المعارف الجديدة).- 1 مج. (382 ص.)؛

31 سم.- (سلسة التراث)
978- ردمك   -.978-9981-46-063-X ردمك   -.2008MO2143 إق 
0-068-46-9981.- ردمك X-063-46-9981.- ردمك 9981-46-068-0

811.9 2008-399
شهبون، عبد اللطيف (1951-....)

الخصائص األسلوبية في الشعر التستاوتي [نص مطبوع] /
عبد اللطيف شهبون.- تطوان : منشورات كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية، 2008 (تطوان : مطبعة الخليج العربي) .- 1 مج. (516

ص.)؛ 24 سم
2008MO2435 إق

811.9 2008-400
كباب، مليكة

من أنا [نص مطبوع] : ديوان شعر / مليكة كباب.- [د.م] : [د.ن]،
2008.- 1 مج . ( 144 ص. )؛ 21 سم

2008MO1729 إق
شعر - - األدب العربي

811.92 2008-401
مصباح، غادة (1981-....)

بوح أنثى [نص مطبوع] : شعر / غادة مصباح.- [د.م.] : [د.ن.]،
2008 (الدار البيضاء : دار القرويين) .- 1 مج. (83 ص.)؛ 20 سم

إق 2008MO1342.- ردمك 9954-8970-3-8
الشعر العربي

التاريخ العام 990

8119 2008-402
األيوبي، كمال

رحالت أبدية [نص مطبوع] / كمال األيوبي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2008 (الرباط : مطبعة الرباط نيت) .- 1 مج. (72 ص.)؛ 21 سم

2008MO0912 إق
الشعر العربي - - تاريخ ونقد

812 2008-403
الصالحي، أحمد

عمار [نص مطبوع] : مسرحية في ثالثة فصول / أحمد الصالحي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2008 (طنجة : ألطو بريس) .- 1 مج. (95 ص.)؛

21 سم
2008MO1154 إق

812 2008-404
زيزي، محمد

فاقدين البصر [نص مطبوع] : مسرحية / محمد زيزي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2008 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج.

(79 ص.)؛ 21 سم
2008MO1417 إق

812 2008-405
لهبابطة، حسن

الطربوش والبراميل [نص مطبوع] : نص مسرحي / حسن
لهبابطة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (الدار البيضاء : دار القرويين) .-
1 مج. (90 ص.) : غالف مص.؛ 21 سم.- (منشورات أجراس.

سلسلة رقيم السرد)
إق 2007MO3442.- ردمك 9954-8482-5-8

812 2008-406
منادي، خديجة

كبيرة الشان [نص مطبوع] / خديجة منادي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2008 (الدار البيضاء : مطبعة األخوين) .- 1 مج. (65 ص.)؛ 21

سم
2008MO0863 إق

812 2008-407
منادي، خذيجة

بنت البالد [نص مطبوع] : مسرحية من تراث مغربي / خذيجة
منادي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (الدارالبيضاء : مطبعة األلفة) .- 1

مج. (36 ص.)؛ 21 سم
2008MO0424 إق

812.009 2008-408
بغداد، مصطفى

المسرحيات المغربية األولى [نص مطبوع] : 1924-1956 /
مصطفى بغداد.- الدارالبيضاء : دار الثقافة للنشر و التوزيع، 2011
(الدارالبيضاء : مطبعة صناعة الكتاب) .- 1 مج. (336 ص.)؛ 21

سم
978-9981-02-841-x 20081.- ردمكMO2482 إق

813 2008-409
الحسناوي، حسن

دليلة وفتيات أخريات [نص مطبوع] : خواطر في نطاق الحب
ومدى تأثيره على الشباب / حسن الحسناوي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2008 (الرباط : ربا نت ماروك) .- 1 مج. (80 ص.)؛ 21 سم

2008MO2292 إق

813 2008-410
الزلماطي، محمد (1967-....)

الزلماطي.- / محمد  زمن فائض عن الحاجة [نص مطبوع] 
البحث في القصة القصيرة البيضاء : منشورات مجموعة  الدار 

بالمغرب، 2008.- 1 مج. (55 ص.)؛ 20 سم.
إق 2008MO2394.- ردمك 978-9981-911-54-2

813 2008-411
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الصبر، كاظم
األسيرة [نص مطبوع] : رواية / كاظم الصبر.- القنيطرة : ار
: غالف (157 ص.)  مج.   1 التوزيع، 2008.-  و  للنشر  الحرف 

للفتيان) الحرف  (سلسلة  مص.؛ 21 سم.- 
إق 2007MO1734.- ردمك 978-9954-0-9101-7

813 2008-412
اللمتوني، أبو بكر (2009-1930)

حبيبة [نص مطبوع] / أبو بكر اللمتوني.- [د.م.] : [د.ن.]، إق
2008 (طنجة : مطبعة ليتوغراف) .- 1 مج. (96 ص.)؛ 21 سم

2008MO0798 إق

813 2008-413
المخلوفي، أحمد (1948-....)

انكسار؛ الريح [نص مطبوع] : رواية / أحمد المخلوفي.- طنجة :
منشورات مرايا، 2008.- 1 مج. (256 ص.) : غالف مص.؛ 21

سم
2008MO1977 إق

813 2008-414
المنشوري، عبد الله

/ Amya ig urjiy cukri = [نص مطبوع] هكذا حلمت شكري
عبد الله المنشوري.- [د.م.] : منشورات القلم المغربي، 2008.-

1 مج. ( 53 ص.)؛ 20 سم
إق 2008MO1549.- ردمك 0-1301-1-9981-978.- ردمك -0-1031

1-9981
القصص العربية - - المغرب

813 2008-415
بوزيان، فاطمة (1973-....)

بوزيان.- / فاطمة  ثرثارة جدا  : قصص  ميريندا [نص مطبوع] 
الرباط : منشورات اتحاد كتاب المغرب، 2008.- 1 مج . (64 ص.

) : غالف مزيّن باأللوان؛ سم 21
978-9981-29-067-X 2008.- ردمكMO2147 إق

القصة العربية - - المغرب

813 2008-416
سمكان، عبد الوهام

كالب السوق [نص مطبوع] / عبد الوهام سمكان.- الدار البيضاء
بالمغرب، القصيرة  القصة  في  البحث  مجموعة  منشورات   :

سم.  20 ص.)؛   63) مج.   1  -.2008
إق 2008MO1874.- ردمك 978-9981-911-51-8

813 2008-417
علوش، سعيد (1946-....)

تاسانو، ابن الشمس، ملعون القارات [نص مطبوع] : رواية
والنشر، للطباعة  رقراق  أبي  دار   : الرباط  علوش.-  سعيد   /

سم  20 ص.)؛   161) مج.   1  -.2008
إق 2007MO0202.- ردمك 978-9954-470-26-3

813 2008-418
علوش، سعيد (1946-....)

سيرك آل عمار [نص مطبوع] : رواية / سعيد علوش.- الرباط :
دار أبي رقراق للطباعة والنشر، 2008.- 1 مج. (451 ص.)؛ 24

سم
إق 2008MO2784.- ردمك 978-9954-1-9325-1

813 2008-419
كليتي، المصطفى

/ المصطفى كليتي.- موال على البال [نص مطبوع] : شعر 
[د.م.] : [د.ن.]، 2008 (القنيطرة : المطبعة السريعة) .- 1 مج.

(108 ص.)؛ 20 سم
2008MO0027 إق

813.008 2008-420
أزحاف، علي

أزحاف؛ / علي  : مجموعة قصصية  نخب البحر [نص مطبوع] 
لوحة الغالف لمحمد سبيل.- القنيطرة : البوكيلي للطباعة و النشر

والتوزيع، 2008.- 1 مج . (98 ص. )؛ 20 سم
إق 2008MO1486.- ردمك 978-9981-45-121-5

813.008 2008-421
البومسهولي، محمد المبارك

المبارك محمد   / قصص   : مطبوع]  [نص  الماء  بلون  امرأة 
البومسهولي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (مراكش : مطبعة وليلي) .-

1 مج. (99 ص.) : غالف مص.؛ 21 سم
2008MO2254 إق

813.008 2008-422
الخوري، إدريس (1939-....)

بيت النعاس [نص مطبوع] / إدريس الخوري.- الدار البيضاء :
مجموعة البحث في القصة القصيرة بالمغرب، 2008.- 1 مج.
القصة في  البحث  مجموعة  (منشورات  21 سم.-  (96 ص.)؛ 

(24 بالمغرب. قصص؛  القصيرة 
إق 2008MO1396.- ردمك 978-9981-911-49-6

813.008 2008-423
الخوري، إدريس (1939-....)

حزن في الرأس وفي القلب [نص مطبوع] : قصص / إدريس
الخوري.- ط. 2.- الدار البيضاء : دار توبقال للنشر، 2008.- 1

مج. (86 ص.)؛ 21 سم
إق 2008MO225.- ردمك 978-9954-496-49-1

813.008 2008-424
الدغمومي، محمد (1947-....)

الدغمومي.- / محمد  : قصص  [نص مطبوع]  رغبات مجنونة 
الرباط : اتحاد كتاب المغرب، 2008.- 1 مج. (143 ص.)؛ 21 سم

إق 2008MO2150.- ردمك 978-9981-29-069-6

813.008 2008-425
الشجعي، مليكة

دموع الصبار [نص مطبوع] : قصص قصيرة / مليكة الشجعي.-
البيضاء : منشورات مفترق الطرق، 2008.- 1 مج. (67 الدار 

ص.) : غالف مص.؛ 21 سم
إق 2008MO2734.- ردمك 978-9954-10280-9

813.008 2008-426
القاسمي، علي (1942-....)

القاسمي.- علي   / قصص   : مطبوع]  [نص  سابقة  حياة 
الدارالبيضاء : دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2008.- 1 مج. (152

ص.)؛ 21 سم
إق 2007MO2846.- ردمك 978-9981-02-815-0

813.008 2008-427
القاسمي، علي (1942-....)

القاسمي.- علي   / قصص   : مطبوع]  [نص  األحزان  دوائر 
الدارالبيضاء : دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2008 (مطبعة صناعة

الكتاب).- 1 مج. (127 ص.)؛ 21 سم
إق 2009MO0436.- ردمك 978-9981-02-845-2

813.008 2008-428
المديني، أحمد (1949-....)

خريف [نص مطبوع] : وقصص أخرى / أحمد المديني.- الرباط :
منشورات أحمد المديني، 2008.- 1 مج.

إق 2008MO0779.- ردمك 978-9954-8800-1-1

813.008 2008-429
النيلة، عبد اللطيف (1969-....)

البيت الرمادي [نص مطبوع] : قصص / عبد اللطيف النيلة.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2008 (مراكش : دار وليلي للطباعة والنشر) .-

1 مج. (69 ص.) : غالف مص.؛ 21 سم
إق 2008MO0839.- ردمك 9954-9953-0-2
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813.008 2008-430
برما، حسن (1957-....)

في عين الظلمة [نص مطبوع] : قصص / حسن برما.- [د. م.]
: [د. ن.]، 2008 (مطبعة ليمورية).- 1 مج. (110 ص.) : مص.؛

21 سم
إق 2008MO2252.- ردمك 978-9981-0-6000-3

القصة العربية

813.008 2008-431
بنكرعي، حليمة

كبرت يتيمة [نص مطبوع] / حليمة بنكرعي.- الرباط : مكتبة دار
السالم، 2008.- 1 مج. (49 ص.)؛ 21 سم

2008MO0248 إق

813.008 2008-432
رميج، الزهرة

/ جدا  قصيرة  قصص   : مطبوع]  [نص  البرق  يومض  عندما 
الزهرة رميج.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (الدار البيضاء : مطبعة

النجاح الجديدة) .- 1 مج. (94 ص.)؛ 21 سم
إق 2008MO0555.- ردمك 978-9954-8939-0-3

813.008 2008-433
شعبان، مصطفى

وردة الشاعر [نص مطبوع] : قصص / مصطفى شعبان.- بركان
: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2008 (مطبعة تريفة).- 1 مج. (90

ص.) : غالف مص.؛ 20 سم
إق 2008MO0161.- ردمك 9954-8916-1-7

813.008 2008-434
طليمات، أحمد (1945-....)

السيد لينين... السيد فرويد... والسيد تحفة [نص مطبوع]
اآلفاق : منشورات جريدة  أحمد طليمات.- مراكش   / : قصص 

المغربية، 2008.- 1 مج. (81 ص.)؛ 21 سم
إق 2008MO1015.- ردمك 978-9954-467-04-1

813.008 2008-435
عبلة، عبد السالم

عبد  / : مجموعة قصصية  [نص مطبوع]  هي وأشياء أخرى 
السالم عبلة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (خريبكة : مطبعة وراقة

المتحدة) .- 1 مج. (88 ص.)؛ 20 سم
2006MO2426 إق

813.008 2008-436
لغتيري، مصطفى (1965-....)

مصطفى  / جدا  صغيرة  قصص   : مطبوع]  [نص  تسونامي 
لغتيري.- الدارالبيضاء : منشورات أجراس، 2008.- 1 مج. (64

ص.)؛ 21 سم
2008MO0851 إق

813.008 2008-437
لمغاري، هشام

هشام  / قصصية  مجموعة   : مطبوع]  [نص  القرف  ضيوف 
لمغاري.- الرباط : منشورات زاوية، 2008.- 1 مج. (93 ص.)؛ 21

سم
إق 2008MO0538.- ردمك 978-9954-438-44-0

813.009 2008-438
الحجمري، عبد الفتاح

ما الحاجة إلى الرواية؟ [نص مطبوع] : مسائل الرواية عندنا /
عبد الفتاح الحجمري.- الدار البيضاء : دار الثقافة للنشر والتوزيع،

2008.- 1 مج. (136 ص.)؛ 21 سم
2008MO1203 إق

813.009 2008-439
المغرب. جماعة الكوليزيوم القصصي

مدار السلمون [نص مطبوع] : حركة التجريب القصصي في
المغرب. الكتاب األول / جماعة الكوليزيوم القصصي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2008 (فاس : مطبعة أنفو-برانت) .- 1 مج. (110 ص.) :

غالف مصور؛ 21 سم
2008MO0334 إق

القصة العربية القصيرة - - تاريخ ونقد

813.009 2008-440
حمود، محمد

القراءة المنهجية لمؤلفات [نص مطبوع] : مسلك اآلداب و
العلوم اإلنسانية : السنة األولى من سلك الباكلوريا / محمد حمود،
طوب منشورات   : [د.م.]  البرهمي.-  محمد  أولحاج،  محمد 
إديسيون، 2008 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج
. (255ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم.- (دراسة المؤلفات)

إق 2007MO3368.- ردمك 9954-24-022-5

813.009 2008-441
ميفراني، عبد الحق (1967-....)

أعمال في   : مطبوع]  [نص  التخيل  الحرب وعنف  شعرية 
جاسم الرصيف الروائية : دراسة / عبد الحق ميفراني.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2008 (مراكش : دار وليلي للطباعة والنشر) .- 1 مج.

(85 ص.)؛ 21 سم
2008MO1683 إق

813.01 2008-442
الغريسي، محمد

أنا عاهرة [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / محمد الغريسي؛
[تقديم مصطفى غلمان].- [د.م] : [د.ن]، 2008 (الرباط : مطبعة

الكرامة) .- 1 مج . (79ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17 سم
إق 2008MO1158.- ردمك 978-9954-8135-2-7

القصة القصيرة

813.03 2008-443
آيت بنصالح، عبد العزيز

بابل [نص مطبوع] : رواية / عبد العزيز ايت بنصالح.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2008 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج.

(255 ص.)؛ 21 سم
2008MO0061 إق

813.03 2008-444
أشهبون، حسن

المراهقون [نص مطبوع] : رواية / حسن أشهبون.- الدارالبيضاء
: أفريقيا الشرق، 2008.- 1 مج. (207 ص.)؛ 20 سم

9981-25-567-x 2008.- ردمكMO0326 إق

813.03 2008-445
الحياني، الحسين

صهيل منتصف الليل [نص مطبوع] : ملحمة نصوص قبيلية /
الحسين الحياني.- الرباط : دار أبي رقراق، 2008.- 1 مج. (49

ص.)؛ 21 سم
إق 2008MO0256.- ردمك 978-9954-470-88-3

813.03 2008-446
الزياني، عبد العاطي (1971-....)

الماكروتخييل في القصة القصيرة جدا بالمغرب [نص
مطبوع] / عبدالعاطي الزياني.- [د.م.] : مقاربات، 2009.- 1 مج.

(40 ص.)؛ 21 سم.- (سلسلة بحوث المجلة)
2008MO2750 إق

813.03 2008-447
الشارخ، محمد

: الرباط  الشارخ.-  محمد   / رواية   : مطبوع]  [نص  العائلة 
سم  21 ص.)؛   253) مج.   1  -.2008 الموجة،  منشورات 

إق 2008MO2095.- ردمك 978-9954-4558

813.03 2008-448
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الشفاقي، محمد (1952-....)
الشفاقي.- / محمد  رواية قصصية   : [نص مطبوع]  اإلعتراف 
[د.م.] : [د.ن.]، 2008 (مكناس : مطبعة األزهر) .- 1 مج. (305

ص.)؛ 20 سم
إق 2008MO0482.- ردمك 9954-8934-0-7

813.03 2008-449
الفطناسي، أحمد

وشم الجنوب [نص مطبوع] : رواية / أحمد الفطناسي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2008 (أسفي : نور سفي) .- 1 مج. (123 ص.)؛ 21 سم

2008MO1317 إق

813.03 2008-450
المديني، أحمد (1949-....)

جمر بارد [نص مطبوع] : أوراق وقتنا الضائع / أحمد المديني.-
الرباط : فكر، 2008.- 1 مج. (227 ص.) : غالف مزين باأللوان؛

21 سم.- (دراسات وأبحاث؛ 10)
995448812x 2007.- ردمكMO3361 إق

األدب العربي

813.03 2008-451
شعبان، مصطفى

مرايا [نص مطبوع] : رواية / مصطفى شعبان.- بركان : مطبعة
تريفة، 2008.- 1 مج. (203 ص.)؛ 21 سم

إق 2008MO0142.- ردمك 9954-8916-0-9

813.03 2008-452
شفيق، محمد (1926-....)

مشارف الجحيم [نص مطبوع] : [قصة من الذاكرة الشعبية] /
محمد شفيق.- [الدار البيضاء] : طوب إدسيون، 2008.- 1 مج .

(166ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2008MO2693.- ردمك 9789954240659

813.03 2008-453
صيفي، عبد الغني

كاساباراطا [نص مطبوع] : رواية / عبد الغني صيفي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2008 (طنجة : سليكي إخوان) .- 1 مج. (69 ص.)؛ 21

سم
إق 2008MO2139.- ردمك 978-9981-1-1034-5

813.03 2008-454
مسحت، عبد الرحمان (1962-....)

أهل العتمات [نص مطبوع] / عبد الرحمان مسحت.- ط. 2.-
القنيطرة : البوكيلي، 2008.- 1 مج. (149 ص.)؛ 16 سم

إق 2008MO1977.- ردمك 9981-45-116-9
الرواية المغربية - - تاريخ ونقد - - المغرب

813.03 2008-455
مسلك، محمد

: أفريقيا الدارالبيضاء  الفندق [نص مطبوع] / محمد مسلك.- 
الشرق، 2008.- 1 مج. (144 ص.) : غالف مص.؛ 20 سم

2007MO2222 إق

813.03 2008-456
ولد محمد سالم، محمد (1969-....)

ذاكرة الرمل [نص مطبوع] : رواية / محمد ولد محمد سالم.-
الرباط : دار األمان، 2008.- 1 مج. (95 ص.)؛ 21 سم

2008MO0745 إق

813.030099615 2008-457
بوطيب، جمال (1968-....)

االستعارة الجسدية [نص مطبوع] : الذات واآلخر في الرواية
الجزائرية : أعمال واسيني األعرج متنا / جمال بوطيب.- آسفي :

مؤسسة التنوخي، 2008.- 1 مج. (69 ص.)؛ 21 سم
2007MO3300 إق

813.083 2008-458
اسموني، مصطفى

افليبير الحياة [نص مطبوع] = Flipper de la vie / مصطفى
(دار  2008 الجعد،  أبي  إسالن   : البضاء  الدار  اسموني.- 

سم  21 ص.)؛   79) مج.   1 القرويين).- 
2008MO0395 إق

817 2008-459
الباز، محمد

حكايات مصرفي [نص مطبوع] : خواطر ونوادر مستخدم في
البنك / محمد الباز.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (أمبريال).- 1 مج.

(128 ص.)؛ 21 سم
2008MO0590 إق

818 2008-460
أمباركي، سعيد

نزيف خاطر [نص مطبوع] : شرارات فكرية / سعيد أمباركي.-
[أيت ملول] : فدرالية جمعيات قصبة الطاهر، المزار، 2008.- 1

مج. (87 ص.)؛ 21 سم
2008MO0242 إق

818 2008-461
الجرماطي، إدريس

رحلة في السراب [نص مطبوع] / إدريس الجرماطي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2008 (ورزازات : نت أمبرسيون) .- 1 مج. (88 ص.)؛

21 سم
2008MO0534 إق

818 2008-462
الرحالي، ذكي

الرحالي ذكي.-  / سيرورة في متاهة الحياة [نص مطبوع] 
: [د.ن.]، 2008.- 1 مج. (168 ص.)؛ 21 سم [د.م.] 

2008MO1662 إق

818 2008-463
بزاز، عبد النبي

أصوات [نص مطبوع] : تذكرات / عبد النبي بزاز.- الرباط : دار
الوطن للصحافة والنشر، 2008.- 1 مج. (58 ص.) 21 سم

2008MO0690 إق

818 2008-464
بناجم، عبد القادر

: بناجم.- مكناس  القادر  األمل [نص مطبوع] = Hope / عبد 
كاسبرين رومان، 2008 (مكناس : مطبعة سجلماسة) .- 1 مج.

(70-92 ص.)؛ 21 سم
2008MO0259 إق

818 2008-465
تاج، نور الدين

ترى من يكون هذا الحكيم؟ [نص مطبوع] / تاج نور الدين.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2008 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .-

1 مج. (113 ص.)؛ 21 سم
2008MO1334 إق

818 2008-466
سليكي، خالد

جنائن الظهيرة [نص مطبوع] : نصوص / خالد سليكي.- طنجة :
سليكي إخوان، 2008.- 1 مج. (64 ص.)؛ 24 سم

إق 2008MO1181.- ردمك 978-9981-1-1021-3

818 2008-467
ميريش، حسن

لؤلؤة السعادة [نص مطبوع] / حسن ميريش.- [د.م.] : [د.ن.]،
2008 (دار وليلي للطباعة و النشر).- 1 مج. (113 ص.)؛ 21 سم

2008MO1608 إق

818.03 2008-468
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قبال، المعطي (1954-....)
حبك ياالضاوية [نص مطبوع] / المعطي قبال.- الدار البيضاء :

عيني بنايي، 2008.- 1 مج. (107 ص.)؛ 21 سم
إق 2007MO1926.- ردمك 978-9954-429-56-5

819 2008-469
يحياوي، رشيد (1961-....)

األرض خطاب  أو   : مطبوع]  [نص  العربية  النثر  قصيدة 
المحروقة / رشيد يحياوي.- الدارالبيضاء : أفريقيا الشرق، 2008.-

1 مج. (239 ص.)؛ 23 سم
إق 2006MO0761.- ردمك 9981-25-430-4

823 2008-470
همنغواي، إرنست ملير (1961-1898)

الشيخ والبحر [نص مطبوع] / تأليف إرنست همنغواي؛ ترجمة
علي القاسمي.- الرباط : منشورات الزمن، 2008.- 1 مج. (158

ص.) : غالف مص.؛ 21 سم.- (روايات الزمن؛ 18)
إق 2008MO1733.- ردمك 9954-408-88-6

831 2008-471
سارتوريوس، يواخيم

ما الذي يرى المرء حين يرى؟ [نص مطبوع] : شعر / يواخيم
سارتوريوس؛ ترجمة مصطفى السليمان؛ مراجعة محمد بنيس.-
الدار البيضاء : دار توبقال للنشر، 2008.- 1 مج . (72ص. ) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (تجارب شعرية)
إق 2008MO224.- ردمك 978-9954-496-48-3

الشعر األلماني

833 2008-472
غوردتس، هانس فيرنر

يحيى مراكش [نص مطبوع] / هانس فيرنر غيردتس؛ ترجمة عبد
الغفار سويريجي، سليم رشاد.- طبعة جديدة منقحة ومزيدة.-
مراكش : كراس المتوحد، 2008 (المطبعة والوراقة الوطنية).- 1
-2028 عالمية،  كتابات  (سلسلة  21 سم.-  (108 ص.)؛  مج. 

(6295
2011MO2616 إق

841 2008-473
ميشال، جون بول

هذا الحظ وهذه النار [نص مطبوع] : أعمال شعرية / جون بول
ميشال؛ ترجمة الهواري غزالي.- الدار البيضاء : دار توبقال للنشر،
(تجارب : غالف مص.؛ 24 سم.-  2008.- 1 مج. (208 ص.) 

شعرية؛ 407)
إق 2008MO0403.- ردمك 978-9954-496-57-2

843 2008-474
بويسف الركاب، إدريس (1947-....)

الركاب؛ إدريس بوسيف   / : رواية  ولد السوق [نص مطبوع] 
ترجمة محمد الرحوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (مطبعة الثقة).- 1

مج. (244 ص.) : غالف مص.؛ 21 سم
إق 2008MO2642.- ردمك 978-9954-456-14-7

848 2008-475
نيس-مازور، كوليط (1939-....)

Célébration du = [نص مطبوع] االحتفال بالحياة اليومية
quotidien / كوليط نيس-مازور؛ ترجمة أحساين سليمان.- طنجة

: مرايا، 2008.- 1 مج. (177 ص.)؛ 21 سم
2008MO2840 بيبليوغرافيا الكاتبة ص.171-174 .- إق

860 2008-476
رييخ، رافاييل

محاكمات أدبية [نص مطبوع] / رافاييل رييخ؛ ترجمة فاطمة
لحسيني.- الرباط : مرسم، 2008.- 1 مج. (156 ص.)؛ 21 سم.-

(سلسلة الفكر اإلسباني المعاصر؛ 4)
إق 2008MO1408.- ردمك 978-9954-12-130-6

الفكر المعاصر

861 2008-477
بنيطو دي لوكاس، خواكين (1934-....)

ألبوم العائلة [نص مطبوع] / خواكين بنيطو دي لوكاس؛ ترجمة
مزوار اإلدريسي.- طنجة : ليتوغراف، 2008.- 1 مج. (91 ص.)؛

21 سم
إق 2008MO2558.- ردمك 978-9954-8552-3-8

861 2008-478
خيمينيث، خوان رامون (1958-1881)

ترجمة خمينيث؛  رامون  خوان   / [نص مطبوع]  أنا وبالطيرو 
إدريس الجبروني المصمودي.- طنجة : ليتوغراف، 2008.- 1 مج.

(123 ص.)؛ 21 سم
إق 2008MO1743.- ردمك 978-9954-8767-6-6

861 2008-479
لوبيث بيثرا، سالفادور

الغزالة والواحة [نص مطبوع] / سالفادور لوبيث بيثرا؛ ترجمة
الثقافية لسفارة : المستشارية  وتقديم أحمد كمون.- [الرباط] 

بالمغرب، 2008.- 1 مج. (93 ص.)؛ 21 سم إسبانيا 
2008MO1741 إق

861 2008-480
ماثيياس، سيرخيو

مخطوطة األحالم [نص مطبوع] / سيرخيو ماثيياس؛ ترجمة عبد
السالم مصباح.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008.- 1 مج. (110 ص.) :

غالف مص.؛ 21 سم
978-9954-8970-2-X 2008.- ردمكMO1012 إق

862 2008-481
بيغا كاربيو، فليكس لوبي دي (1635-1562)

نجمة اشبيلية [نص مطبوع] : مسرحية / لوبي دي بيغا؛ ترجمة
: القاضي.- طنجة  ومحمد  الجبروني  ادريس  المساري،  محمد 

(195 ص.)؛ 21 سم مج.   1 ليتوغراف، 2008.- 
إق 2008MO2579.- ردمك 978-9954-8767-7-4

863 2008-482
باليرا، خوان (1905-1824)

من شب على شيء شاب عليه [نص مطبوع] : رواية / خوان
باليرا؛ ترجمة عبد النور اليونسي.- طنجة : ليتوغراف، 2008.- 1

مج. (191 ص.)؛ 21 سم
2008MO3255 إق

869 2008-483
النشيد األول [نص مطبوع] : مختارات من القصة البرتغالية /
إعداد وترجمة سعيد بنعبد الواحد.- : منشورات مجموعة البحث
في القصة القصيرة بالمغرب، 2008.- 1 مج. (172 ص.)؛ 20

سم.
2009MO0020 إق

893.3 2008-484
أقضاض، محمد

أقضاض.- / محمد  [نص مطبوع]  السرد األمازيغي  شعرية 
الرباط : منشورات المعهد الملكي للثقافة األمازيغية، 2008.- 1

مج. (150 ص.)؛ 21 سم.- (سلسلة الدراسات واألبحاث؛ 5)
2008MO0818 إق

893.331 2008-485
أسويق، محمد (1966-....)

البالغة جمالية   : مطبوع]  [نص  القديم  األمازيغي  الشعر 
وسؤال الهوية / محمد أسويق.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (وجدة :

شركة مطابع األنوار المغربية) .- 1 مج. (284 ص.)؛ 20 سم
2008MO1896 إق

893.331 2008-486
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نصيف، عبد السالم (1960-....)
السالم نصيف.- / عبد  ء اسنفوخ ـ ءو سافو [نص مطبوع] 

: [د.ن]، 2008 [د.م] 
إق 2007MO3080.- ردمك 9954889302

الشعر األمازيغي

914.68 2008-487
بوغال، أحمد (1974-....)

الرحلة األندلسية [نص مطبوع] : األنواع و الخصائص / أحمد
بوغال.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (الرباط : دار أبي رقراق للطباعة

والنشر) .- 1 مج. (287 ص.)؛ 21 سم
بيبليوغرافيا ص. 271-283 .- إق 2008MO0181.- ردمك -9954-470

86-7

914.704 2008-488
كنون، عبد الله (1989-1908)

رحلتنا إلى االتحاد السوفياتي [نص مطبوع] / عبد الله كنون؛
ضبط وتعليق السعيد بنفرحي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (الرباط :
دار القلم للطباعة والنشر) .- 1 مج. (89 ص.) : مص.، غالف

مص.؛ 21 سم
إق 2008MO2465.- ردمك 978-9981-1919-5-7

916.4 2008-489
عزاوي، أحمد (1947-....)

[نص عزة  بن  عبدالله  أوالد سيدي  األدارسة  الشرفاء 
مطبوع] / أحمد عزاوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008.- 1 مج. (158

ص.)؛ 20 سم
2009MO2545 إق

920 2008-490
الناصري، أبو الخير

في صحبة سيدي محمد الناصري رحمه الله تعالى [نص
مطبوع] / أبو الخير الناصري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (تطوان :

مطبعة الخليج العربي) .- 1 مج. (79 ص.)؛ 17 سم
2008MO2119 إق

920 2008-491
سباطة، عبد الفاتح

كان األمل حاضرا [نص مطبوع] : مقاومة ومنفى / عبد الفاتح
سباطة؛ محمد برادة.- الرباط : دار األمان، 2008.- 1 مج. (214

ص.)؛ 22 سم
2008MO0235 إق

920.064 2008-492
التيكوتي، محمد ألواح

إتحاف نبالء الساحة بآثار فضالء حاحة [نص مطبوع]. الجزء
التيكوتي]، 2008 : [م.  التيكوتي.- [د.م.]  ألواح  األول / محمد 

.- 1 مج. (598 ص.)؛ 24 سم (أكادير : مطبعة شروق) 
يشتمل على تراجم العلماء و األدباء و القراء و الصلحاء و رجاالت القيادة و

2007MO0664 الريادة بقبائل حاحة .- إق

920.064 2008-493
الجدياني، سعيد

أعالم من أسفي [نص مطبوع]. الجزء الثاني / سعيد الجدياني.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2008 (مراكش : دار وليلي) .- 1 مج. (113

ص.)؛ 21 سم
2007MO3241 إق

920.064 2008-494
كافي، أحمد

الشيخ أبو شعيب الدكالي [نص مطبوع] : 1356-1295ه،
: منشورات جمعية [القنيطرة]  / أحمد كافي.-  1878-1938م 
مطبعة  : البيضاء  (الدار  اإلجتماعي، 2008  للتضامن  المبادرة 
دار (سلسلة  (30 ص.)؛ 21 سم.-  مج.   1  -. الجديدة)  النجاح 

(2 مغربية؛  (أعالم   (3 الحكمة؛ 

2008MO2074 إق

920.064 2008-495
كافي، أحمد

: 1405-1320ه، مطبوع]  [نص  الفاروق  الرحالي  الشيخ 
: منشورات جمعية [القنيطرة]  / أحمد كافي.-  1900-1985م 
مطبعة  : البيضاء  (الدار  اإلجتماعي، 2008  للتضامن  المبادرة 
دار (سلسلة  (31 ص.)؛ 21 سم.-  مج.   1  -. الجديدة)  النجاح 

(1 (؛   (1 الحكمة؛ 
2008MO2075 إق

920.064 2008-496
كافي، أحمد

: 1318-1383ه، 1901- مطبوع]  [نص  السوسي  المختار 
1963م / أحمد كافي.- [القنيطرة] : منشورات جمعية المبادرة
النجاح مطبعة   : البيضاء  (الدار   2008 اإلجتماعي،  للتضامن 
الجديدة) .- 1 مج. (31 ص.)؛ 21 سم.- (سلسلة دار الحكمة؛ 2)

(أعالم مغربية؛ 3)
2008MO2073 إق

920.71 2008-497
التازي، عبد الهادي (2015-1921)

رحلتي األولى إلى فرنسا [نص مطبوع] / عبد الهادي التازي.-
للنشر والتوزيع، 2008.- 1 مج. (144 الحرف  : دار  القنيطرة 

ص.)؛ 20 سم
إق 2008MO0216.- ردمك 978-9954-0-9092-4

920.71 2008-498
الوزاني، الطيب

الطيب  / مطبوع]  [نص  المتعدد  المبدع  الوزاني  حسني 
الوزاني.- تطوان : جمعية تطاون أسمير، 2008.- 1 مج. (126

ص.)؛ 21 سم
2008MO2056 إق

920.71 2008-499
عبد اللطيف، ربيع

أوالد بن ربيع عبد اللطيف [نص مطبوع] / ربيع عبد اللطيف.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2008.- 1 مج. (125 ص.)؛ 21 سم

2008MO0144 إق

920.71 2008-500
األستاذ أحمد حسن العمارتي [نص مطبوع] : األديب والمربي
: [أعمال] ندوة تكريمية / [نظمتها] مؤسسة عبد الله كنون للثقافة
والبحث العلمي.- ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (الرباط : مطبعة

األمنية) .- 1 مج. (236 ص.)؛ 24 سم
2008MO1518 إق

920.720964 2008-501
الزهراوي، زهراء ناجية

ناجية زهراء   / مطبوع]  [نص  المغرب  شهيرات  معجم 
الزهراوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (مراكش : المطبعة والوراقة
الوطنية) .- 1 مج. (382 ص.)؛ 24 سم.- (منشورات المجلس

العلمي بمراكش؛ 7)
2009MO0190 إق

المرأة - - سوريا - - تراجم

920.9 2008-502
الفاسي، امحمد بن أحمد

كتاب المورد الهني بأخبار اإلمام عبد السالم القادري
الحسني [نص مطبوع] / امحمد بن أحمد الفاسي الفهري؛ تقديم
وتحقيق وتعليق وفهرسة د. خالد بن أحمد صقلي.- الرباط : دار
األمان، 2008.- 1 مج. (160 ص.)؛ 21 سم.- (سلسلة تحقيقات؛

(4
إق 2009MO2507.- ردمك 978-9981-941-95-6

922.97 2008-503
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ابن مرزوق الحفيد (842 هـ / 1438 م)
المناقب المرزوقية [نص مطبوع] / ألبي عبد الله محمد بن
: الرباط  الزاهري.-  التلمساني؛ دراسة وتحقيق سلوى  مروزق 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 2008.- 1 مج. (398 ص.)؛

24 سم
إق 2008MO1788.- ردمك 978-9954-0-5142-2

922.97 2008-504
الربيب، عبدالوهاب

عبدالوهاب  / رحلته  و  نشأته   : مطبوع]  [نص  اإلمام ورش 
: [د.ن.]، 2008.- 1 مج. (40 ص.)؛ 15 سم الربيب.- [د.م.] 

2008MO2425 إق

922.97 2008-505
الوزاني، التهامي (1932-....)

الزاوية [نص مطبوع] / التهامي الوزاني؛ مراجعة وتقديم عبد
العزيز السعود.- تطوان : جمعية تطاون أسمير، 2008.- 1 مج.

(194 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة تراث؛ 7)
2008MO0821 إق

922.97 2008-506
طيب، محمد

الشيخ أحمد زروق [نص مطبوع] : محتسب العلماء واألولياء و
الجامع بين الشريعة و الحقيقة : تحقيق نسبه ومدرسته الصوفية /
محمد طيب.- ط. 2 مزيدة ومنقحة.- مصراتة (ليبيا) : دار ومكتبة
الشعب، 2008.- 1 مج. (224 ص.) : مص.، غالف مص.؛ 24 سم

إق 2008MO0635.- ردمك 978-9959-50-070-0

922.97 2008-507
الرجل و اإلعصار [نص مطبوع] : سيرة ذاتية مختصرة لبديع
الزمان سعيد النورسي / ترجمة وإعداد إحسان قاسم الصالحي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2008 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .-

1 مج. (132 ص.) : غالف مص.؛ 21 سم
2008MO0610 إق

922.97642 2008-508
منطقة جبالة [نص مطبوع] / جمع وتحقيق مع بعض التصرف
دار  : (مراكش  [د.ن.]، 2008   : [د.م.]  الحسني.-  كنون  ليلى 
وليلي) .- 1 مج. (231 ص.)؛ 21 سم.- (وقليل ما هم، هدية عيد

المولد النبوي الشريف؛ 1)
2008MO0864 إق

923 2008-509
أبو إدريس، إدريس

دور األحياء الهامشية في المقاومة والحركة الوطنية
المغربية.. نموذج برج موالي عمر بمكناس [نص مطبوع] :
موالي عبد السالم، الوطني المقاوم : قصة ظلم مستدام في في
حق الرجل وأسرته / إعداد إدريس أبو إدريس.- الرباط : دار أبي

رقراق، 2008.- 1 مج. (139 ص.)؛ 21 سم
إق 2008MO1798.- ردمك 978-9954-8094-4-9

923 2008-510
المغرب. المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء

جيش التحرير
المندوبية  / تراجم معتقلي أغبالو نكردوس [نص مطبوع] 
السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.- ط. 2 مزيدة
ومنقحة.- الرباط : المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء
جيش التحرير، 2008.- 1 مج. (184 ص.) : مص، جداول؛ 24

سم
إق 2008MO0862.- ردمك 9981-831-75-1

923.164 2008-511
المساري، محمد العربي (2015-1936)

محمد الخامس من سلطان إلى ملك [نص مطبوع] / محمد
العربي المساري.- القنيطرة : البوكيلي للطباعة والنشر والتوزيع،

2008.- 1 مج. (401 ص.)
إق 2008MO2462.- ردمك 978-9954-45-117-7

923.2 2008-512
القادري، أبو بكر (2012-1914)

محمد حصار [نص مطبوع] : ترجمته، إنتاجه، ماقيل في رثائه /
[إعداد] أبو بكر القادري.- ط. 2.- الرباط : منشورات المندوبية
السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، 2008.- 1 مج.

(92 ص.)؛ 21 سم
إق 2008MO0056.- ردمك 978-9981-831-72-7

923.2 2008-513
المريني، نجاة

محمد عواد رجل دولة أصيل [نص مطبوع] / إعداد و إنجاز
وتقديم الدكتورة نجاة المريني.- سال : جمعية أبي رقراق، 2008.-

1 مج. (367 ص.)؛ 24 سم
إق 2008MO2274.- ردمك 978-9981-9820-2-4

923.2 2008-514
المغرب. المندوبية السامية لقدماء المقاومين و أعضاء

جيش التحرير
المجاهدة المرحومة لالمالكة الفاسية، علم من اعالم
الحركة الوطنية والتحريرية [نص مطبوع] / المندوبية السامية
لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير.- الرباط : المندوبية
السامية لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير، 2008.- 1 مج.

(102 ص.)؛ 21 سم
إق 2008MO1927.- ردمك 9981-831-81-6

923.2 2008-515
كريدية، إبراهيم (1951-....)

إمرأة أول   : مطبوع]  [نص  الحسني  اإلدريسي  ربيعة 
دبلوماسية من حاضرة أسفي / كريدية إبراهيم.- آسفي : جمعية
آسفي للبحث في التراث الديني، 2008.- 1 مج. (59 ص.)؛ 21

سم
2008MO0910 إق

923.264 2008-516
الخمليشي. فريدة

فريدة  / حياة  تجربة   : مطبوع]  [نص  الشاوي  القادر  عبد 
الخمليشي.- الرباط : نشر الفنك، 2008.- 1 مج. (326 ص.)؛ 21

سم
إق 2008MO0735.- ردمك 978-9954-415-75-0

928 2008-517
وفاء وعرفان [نص مطبوع] : تأبين األستاذ المرحوم الدكتور
عالل الغازي.- [الرباط] : النادي الجراري، 2008.- 1 مج. ( 143

ص.)؛ 21 سم.- (منشورات النادي الجراري؛ 43)
إق 2008MO0675.- ردمك 978-9981-893-24-2

928.1 2008-518
أحاديث على هامش الرؤيا [نص مطبوع] : في تكريم الشاعر
للدراسات المتوسطي  المركز   : اللطيف شهبون.- طنجة  عبد 
واألبحاث، 2008.- 1 مج. (83 ص.)؛ 21 سم.- (آفاق ودراسات؛

(5
إق 2008MO1949.- ردمك 978-9981-1-1033-7

928.927 2008-519
اليوسفي، عبد الله (1971-....)

الله / عبد  التاريخ والجغرافيا   : علماء اإلسالم [نص مطبوع] 
اليوسفي.- الرباط : دار أبي رقراق للطباع والنشر، 2008.- 1

مج. (267 ص.)؛ 24 سم
إق 2008MO2127.- ردمك 978-9954-1-9300-6

928.927 2008-520
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ابن رشيق المرسيي، 628-696 هـ، 1231-1296 م [نص
مطبوع] : حياته وآثاره / دراسة وتحقيق محمد بنشريفة.- الرباط :
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 2008.- 1 مج. (451 ص.)؛

24 سم
إق 2008MO0570.- ردمك 9954051252

929.1072 2008-521
المعزوزي، محمد (1922-....)

La  = مطبوع]  [نص  العصور  مر  على  األنساب  علم 
Généalogie au fil des âges / محمد المعزوزي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2008 (الرباط : طوب بريس) .- 1مج (213ص.)؛ 26

سم
بيبليوغرافيا .- إق 2008MO415.- ردمك 9954-8931-0-5

علم األنساب

929.10964 2008-522
-1147)) علي  بن  أحمد  بن  القاسم  أبو  الزياني، 

((1833-1734)(1249
تحفة الحادي المطرب في رفع نسب شرفاء المغرب
[نص مطبوع] / أبو القاسم الزياني؛ تقديم وتحقيق األستاذ رشيد
الزاوية.- الرباط : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 2008.- 1

مج. (176 ص.)؛ 21 سم.- (كتاب دعوة الحق؛ 19)
بيبليوغرافيا .- إق 2008MO2038.- ردمك 9954-0-5147-3

930.1 2008-523
أعمال  : مطبوع]  [نص  القديمة  النصوص  مدونات 
المستشرقين واألركيولوجيين / تنسيق أحمد شحالن.- الرباط :
كلية االداب والعلوم االنسانية، 2008.- 1 مج. (183 ص.)؛ 24

سم
إق 2008MO2078.- ردمك 9789954591459

956.07 2008-524
ابن عميرة، أحمد بن يحيى بن أحمد (599 هـ)

رسائل ابن عميرة الديوانية [نص مطبوع] / دراسة وتحقيق
للمعرفة الوزان  الحسن  جمعية   : القنيطرة  عزاوي.-  أحمد 

سم  21 ص.)؛   192) مج.   1  -.2008 التاريخية، 
2008MO1547 إق

956.07 2008-525
مونيوث، خيما مارتين

اإلسالم والمسلمون في إسبانيا [نص مطبوع] / خيما مارتين
مونيوث؛ ترجمة كنزة الغالي.- الرباط : منشورات الزمن، 2008.-

1 مج. (189 ص.)؛ 22 سم.- (سلسة ضفاف؛ 11)
ببليوغرافيا ص. 173-187 .- إق 2008MO0425.- ردمك -9954-408

81-9
الحضارة اإلسالميّة - - األندلس

956.071 2008-526
قشتيليو، محم (1919-....)

الموريسكيون في األندلس وخارجها [نص مطبوع] / محمد
قشتيليو.- ط. 3 مزيدة ومنقحة.- الرباط : مركز دراسات األندلس
وحوار الحضارات، 2008.- 1 مج. (142 ص.)؛ 21 سم.- (المعرفة

األندلسية؛ 1)
إق 2008MO1303.- ردمك 978-9954-8385-6-2

956.071 2008-527
Cuadernos Andalusies = [نص مطبوع] كراسات أندلسية
/ تقديم محمد العربي المساري.- الدار البيضاء : مركز دراسات
(109-49 ص.).- مج.   1 الحضارات، 2008.-  وحوار  األندلس 

(3 أندلسية؛  (كراسات 
إق 2008MO1111.- ردمك 9789954838554

تاريخ االندلس

956.08 2008-528
بنحادة، عبد الرحيم

العثمانيون [نص مطبوع] : المؤسسات واإلقتصاد والثقافة / عبد
الرحيم بنحادة؛ تقديم عبد الرحمن المودن.- الرباط : اتصاالت
سبو، 2008 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج.

(351 ص.) : غالف مص.؛ 24 سم
إق 2008MO0447.- ردمك 9954-1-7216-5

الدولة العثمانية - - تاريخ

961.1 2008-529
الجوني، محمد

العصبية والمذهبية [نص مطبوع] : في عصر الوالة بإفريقية /
محمد الجوني.- آسفي : منشورات مقاربات، 2008.- 1 مج. (80

ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (دراسات)
2008MO2549 إق

961.4 2008-530
أبو إدريس، إدريس

قضايا في التاريخ اإلجتماعي واإلقتصادي و اإلكولوجي
للمغرب الحديث، ق 16، 17، 18 [نص مطبوع] / إدريس أبو
إدريس.- مكناس : [ د.ن.]، 2008 (مطبعة سجلماسة).- 1 مج.

(162 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2008MO2162.- ردمك 978-9954-8094-5-7

961.4 2008-531
أبو عسل، محمد (1936-....)

ذاكرة مدينة شفشاون [نص مطبوع] : وقائع ومرويات / محمد
أبو عسل؛ إعداد وتقديم شرف الدين ماجدولين.- الرباط : مرسم،

2008.- 1 مج. (152 ص.)؛ 21 سم
إق 2008MO1574.- ردمك 978-9954-21-133-0

التراث الثقافي

961.4 2008-532
أبوزار، ندير

لجيش الحقيقي  التاريخ  عن  كتاب  وتحقيق  ترجمة 
التحرير الوطني المغربي [نص مطبوع] : 1955/1956 / ندير
أبوزار.- الرباط : دار أبي رقراق للطباعة و النشر، 2008.- 1 مج.

(191 ص.)؛ 24 سم
إق 2008MO0792.- ردمك 9954470972

961.4 2008-533
أقضاض، عبد العزيز (1992-1922)

مذكرات مؤسس وقائد مقاتل في صفوف جيش التحرير
[نص مطبوع] / عبد العزيز أقضاض الدوائري؛ اإلعداد والتقديم
محمد لخواجة.- الرباط : دار أبي رقراق، 2008.- 1 مج. (348

ص.)؛ 21 سم
إق 2008MO1498.- ردمك 978-9954-1-9295-6

961.4 2008-534
أميلي، حسن (1958-....)

االنتخابات الجماعية معارك نضالية [نص مطبوع] : من فجر
التوافقي : رصد للخيارات االتحادية من التناوب  اإلستقالل إلى 
الدار أملي.-  الحفيظ أملي, حسن  / عبد  الحزبية  الوثائق  خالل 
البيضاء : دار النشر المغربية، 2008.- 1 مج. (207 ص.)؛ 19 سم

2008MO2300 إق

961.4 2008-535
اكنينح، العربي

دراسات في تاريخ المغرب [نص مطبوع] / العربي اكنينح.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2008 (فاس : مطبعة أميمة) .- 1 مج. (212

ص.)؛ 22 سم
إق 2008MO1513.- ردمك 978-9981-9773-6-5

المغرب - - تاريخ

961.4 2008-536
التازي سعود، محمد (1920-....)
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صفحات من تاريخ المغرب القديم [نص مطبوع] / محمد
التازي سعود.- الرباط : منشورات فكر، 2008.- 1 مج. (230
ص.) : غالف مصور؛ 24 سم.- (سلسلة دراسات وأبحاث؛ 13)

إق 2008MO0616.- ردمك 978-9954-488-15-4

961.4 2008-537
التليدي، بالل (1973-....)

ذاكرة الحركة اإلسالمية المغربية [نص مطبوع]. الجزء الرابع
/ بالل التليدي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (الرباط : مطبعة طوب

بريس) .- 1 مج. (155 ص.)؛ 21 سم
2010MO2261 إق

961.4 2008-538
الطاهري، عبد السالم (1950-....)

الفكر االصالحي بالمغرب [نص مطبوع] : الخطاب السلفي
المخزني نموذجا من 1757 إلى 1894 م / عبد السالم الطاهري.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2008 (الرباط : طوب بريس) .- 1 مج. (360

ص.)؛ 24 سم
2007MO1870 إق

حركات اإلصالح والتجديد

961.4 2008-539
الطيبي، عبد الرحمان (1952-....)

الريف ساحل  قبائل   : مطبوع]  [نص  الحماية  قبل  الريف 
: الحسيمة  الطيبي.-  الرحمان  عبد   /  1912-1860 األوسط، 
منشورات تيفراز، 2008.- 1 مج. (390 ص.) : مص.؛ 24 سم

978-9954-8889-0-X 2007.- ردمكMO3064 إق
المغرب - - تاريخ - - االحتالل الفرنسي، 1956-1912

961.4 2008-540
الفيكيكي، حسن (1933-....)

الشريف محمد أمزيان [نص مطبوع] : شهيد الوعي الوطني
2008 [د.ن.]،   : [د.م.]  الفكيكي.-  حسن   /  (1908-1912)

سم  24 ص.)؛   439) مج.   1  -. نت)  ربا   : (الرباط 
2008MO1043 إق

961.4 2008-541
المغرب. المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء

جيش التحرير
مباحثاث إيكس ليبان واستقالل المغرب، الرباط في 17
نونبر 2007 [نص مطبوع]. [يليه] قراءة قانونية وسياسية في
وثيقة المطالبة باالستقالل، مكناس في 15 يناير 2008 : يومان
دراسيان / [تقديم مصطفى الكتيري].- الرباط : المندوبية السامية
لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، 2008.- 1 مج. (194

ص.)؛ 21 سم
2008MO1732 إق

961.4 2008-542
المغرب. المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء

جيش التحرير. ندوة (1991؛ أكادير)
: [نص مطبوع]  المغربية ضد االستعمار  المقاومة  ندوة 
الدفاع عن أجل  من  وثيق  التحام  تحت شعار   :  1955-1904
[نظمتها] 1991؛  نونبر   15-14-13 أكادير,   : الترابية  الوحدة 
التحرير؛ جيش  وأعضاء  المقاومين  لقدماء  السامية  المندوبية 
بتعاون مع كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بأكادير.- ط. 2.- الرباط :
التحرير، جيش  وأعضاء  المقاومين  لقدماء  السامية  المندوبية 

سم  24 (469 ص.)؛  مج.   1  -.2008
إق 2008MO1774.- ردمك 978-9981-831-80-8

961.4 2008-543
وأعضاء جيش المقاومين  لقدماء  السامية  المندوبية 

(الرباط) التحرير 

سال والحركة الوطنية [نص مطبوع] : اإلسهام والخصوصية :
ندوة علمية، سال، 25 يونيو 2007. [يليه] أعالم المقاومة المغربية
بالجهة الشمالية الشرقية لألطلس المتوسط : سيدي رحو أو عرفا
نموذجا : يوم دراسي، صفرو 23 أبريل 2007 / المندوبية السامية
مصطفى تقديم  التحرير؛  جيش  وأعضاء  المقاومين  لقدماء 
الكتيري.- الرباط : منشورات المندوبية السامية لقدماء المقاومين

وأعضاء جيش التحرير، 2008.- 1 مج. (173 ص.)؛ 24 سم
2008MO1731 إق

961.4 2008-544
النعمة علي، ماء العينين

جهاد الشيخ مربيه ربه ومقاومته للتدخل األجنبي في
الجنوب المغربي بين التنظير والممارسة : نص مطبوع /
ماء العينين النعمة علي، أحمد بومزكو [نص مطبوع].- تيزنيت :
جمعية الشيخ ماء العينين للتنمية والثقافة، 2008.- 1 مج. (94
ص.)؛ 24 سم.- (جمعية الشيخ ماء العينين للتنمية والثقافة؛ 1)

2008MO1665 إق
تاريخ - - المغرب

961.4 2008-545
بنخليفة، محمد (1937-....)

المغرب ومقدمة ابن خلدون، أو ذيل على المقدمة [نص
مطبوع] / محمد بن عبد الرحمان بنخليفة الخليفي.- القصر الكبير
: جمعية البحث التاريخي واإلجتماعي، إق 2008 (الرباط : مطبعة

األمنية) .- 1 مج. (162 ص.)؛ 24 سم
إق 2008MO1545.- ردمك 978-9981-9778-6-1

المغرب - - تاريخ

961.4 2008-546
تاوشيخت، لحسن

/ وأثرية  تاريخية  دراسة   : مطبوع]  [نص  عمران سجلماسة 
لحسن تاوشيخت.- الرباط : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،

2008.- 2 مج. (702 ص.)؛ 24 سم
إق 2008MO1787.- ردمك 978-9954-0-5441-4

سجلماسة (المغرب) - - آثار

961.4 2008-547
سبيلمان، جورج

آيت عطا الصحراء وتهدئة آفالن درا [نص مطبوع] / جورج
الدراسات مركز  األمازيغية،  للثقافة  الملكي  المعهد  سبيلمان؛ 
التاريخية والبيئية؛ ترجمة وتعليق محمد بوكبوط.- الرباط : المعهد
الملكي للثقافة األمازيغية، 2008 (مطبعة المعارف الجديدة).- 1
مج . (142 ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (الترجمة؛ 10)

إق 2007MO2931.- ردمك 9954-439-85-4

961.4 2008-548
سبيلمان، جورج

أيت عطا الصحراء و"تهدئة" درعة العليا [نص مطبوع] /
جورج سبيلمان؛ ترجمة امحمد احدى.- الرباط : جذور، 2008.- 1

مج. (217 ص.) : مص.، خرائط، غالف مص.؛ 21 سم
إق 2008MO0464.- ردمك 978-9954-0-5634-3

961.4 2008-549
سحبوز، علي رحومه

اآلبلي [نص مطبوع] : نابغة المغرب الكبير و أستاذ ابن خلدون
أبي رقراق دار   : الرباط  / علي رحومه سحبوز.-   (757-681)

النشر، 2009.- 1 مج. (144 ص.)؛ 24 سم و  للطباعة 
إق 2009MO2508.- ردمك 978-9954-1-9375-8

المغرب

961.4 2008-550
كريدية، إبراهيم (1951-....)
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آسفي ضربت  وكوارث  وأوبئة  مجاعات  من  أمثلة 
وباديتها [نص مطبوع] : منذ االحتالل البرتغالي وحتى عام البون /
كريدية إبراهيم.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008.- 1 مج. (87 ص.)؛ 21

سم
2008MO245 إق

961.4 2008-551
مسدالي، فاطمة

األسرة القروية الدكالية من الماضي إلى الحاضر [نص
مطبوع] : مقاربة سوسيو-انثروبولوجية / فاطمة مسدالي.- الرباط
: دار السالم للطباعة والنشر، 2008.- 1 مج. (188 ص.)؛ 24

سم
2008MO0668 بيبليوغرافيا .- إق

دكالة (المغرب) - - تاريخ

961.4 2008-552
نجار، التهامي

واآلن أتحدث [نص مطبوع] : سيرة ذاتية للمقاوم حسن بلمودن
/ التهامي نجار؛ مراجعة الدكتور زكي مبارك.- [د.م.] : منشورات
جريدة 20 غشت، 2008.- 1 مج . ( 356 ص. ) : غالف مزيّن
باأللوان؛ 24 سم.- (صفحات من ملحمة تاريخ المقاومة المغربية؛

(2
إق 2007MO0851.- ردمك 9954879102

التاريخ السياسي

961.4 2008-553
نضراوي، محمد

األمير ابن عبد الكريم [نص مطبوع] / محمد نضراوي؛ إدريس
أبو زيد.- الدارالبيضاء : األيام، 2008.- 1 مج. (64 ص.)؛ 32 سم

إق 2008MO0069.- ردمك 9954-8903-1-9

961.4 2008-554
كتاب أصيلة [نص مطبوع] : في الذكرى الثالثين لموسم أصيلة
: مؤسسة [د.م.]  العالم.-  الرحيم  إعداد عبد   / الدوليا  الثقافي 

أصيلة، 2008.- 1 مج. (253 ص.)؛ 20 سم منتدى 
إق 2008MO1752.- ردمك 9954432515

961.4 2008-555
المغرب واألندلس [نص مطبوع] / امحمد بن عبود، مصطفى
بنسباع، إدريس بوهليلة ... [وأخ.]؛ تقديم وتنسيق محمد الشريف.-
تطوان : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2008.- 2 مج. (232، 27

ص.)؛ 21 سم
2008MO0070 إق

961.4 2008-556
تاوريرت - واد زا / القصبة [نص مطبوع] : التاريخ والمجال
تاوريرت 8-9 ماي 2007 = الوطنية  الندوة  : أشغال  والتنمية 
الحميد عبد  تنسيق   /  Taourirt  -  Oued  Za  /  La  Kasbah
الكتابة في  البحث  فريق   : وجدة  استيتو.-  محمد  الصنهاجي، 
التاريخية وتقنيات اإلعالم والتواصل، 2008.- 1 مج . (24-236
دراسات (مجموعة  سم.-   24 باأللوان؛  مزيّن  غالف   :  ( ص. 

وندوات)
إق 2008MO2794.- ردمك 9954-1-7576-8

961.4 2008-557
المقاومة تاريخ  وكتابة  أمزيان  محمد  الشريف  جهاد 
بمنطقة الريف : وقائع وأشغال الندوة العلمية : الناظور الثالثاء
السامية المندوبية   : [الرباط]  15 ماي 2007 [نص مطبوع].- 
لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير، 2008.- 1 مج. (115

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2008MO0471.- ردمك 9981-831-74-3

المقاومة - - تاريخ - - المغرب

961.411 2008-558
بنسعيد، عبد الله

مدينة سال [نص مطبوع] / عبد الله بنسعيد : حديث الصورة؛
تقديم نجاة المريني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (الرباط : دار أبي

رقراق) .- 1 مج . (370ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2007MO0544.- ردمك 9954-470-46-8

سال (المغرب) - - تاريخ

961.413 2008-559
حمزة، المصطفى

: معلمة عمرانية مدرسة األمراء بالشماعية [نص مطبوع] 
: مؤسسة اسفي  المصطفى حمزة.-   / اسفي  ببادية  وحضارية 

الديوان، 2008.- 1 مج. (69 ص.)؛ 21 سم
2008MO0698 إق

961.421 2008-560
اكنينح، العربي

تأسيس أول دولة عربية إسالمية في المغرب األقصى
[نص مطبوع] : قيام الدولة اإلدريسية : نشأة مدينة فاس، تطورها
العربي  /  19 القرن  منتصف  حدود  إلى  والمكان  الزمان  في 
اكنينح.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (فاس : مطبعة أميمة) .- 1 مج.

(131 ص. )؛ 21 سم
إق 2008MO2061.- ردمك 978-9981-9773-7-3

فاس (المغرب) - - تاريخ - - األدارسة، 974-788

961.4292 2008-561
العربي، عيسى (1953-....)

في الفرنسي  لالحتالل  أزيالل  إقليم  سكان  مقاومة 
مرحلة غزو المغرب ما بين سنوات 1912م-1933م [نص
المندوبية السامية لقدماء  : الرباط  العربي.-  مطبوع] / عيسى 
المقاومين وأعضاء جيش التحرير، إق 2008 (بني مالل : مطبعة

عين أسردون) .- 2 مج. (801 ص.)؛ 24 سم
إق 2008MO1773.- ردمك 9981-831-79-4

961.43 2008-562
بنعبد الله، عبد العزيز (2012-1923)

الهبط، عاصمة  الكبير  القصر  العصور،  عبر  الهبط 
العرائش أعرق مرسى مغربية في المحيط األطلسي
[نص مطبوع] / عبد العزيز بنعبد الله.- القصر الكبير : مؤسسة

القصر الكبير للتنمية، 2008.- 1 مج. (254 ص.)؛ 24 سم
إق 2008MO1328.- ردمك 978-9981-9778-3-7

961.432 2008-563
أخريف، محمد (1946-....)

القصر الكبير [نص مطبوع] : وثائق لم تنشر. ج. 3 / محمد
أخريف.- القصر الكبير : جمعية البحث التاريخي واإلجتماعي، إق

2008.- 1 مج. (137 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2008MO1415.- ردمك 9981-9778-45

القصر الكبير - - المغرب - - تاريخ
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