
المعارف العامة 000
المعلوميات 004

004 2009-1
كمالي، نجيب مصطفى

تيسير الحاسوب للمبتدئين [نص مطبوع] / نجيب مصطفى
كمالي.- الرباط : دار اإلنماء الثقافي، 2009 (الرباط : ربا نت) .-

1 مج. (119 ص.) : مصور؛ 21 سم
إق 20009MO2279.- ردمك 9954-8080-4-3

البيبليوغرافيا 010

011.310964 2009-2
الفهرس الوصفي لمخطوطات خزانة الزاوية الحمزية
العياشية بإقليم الرشيدية [نص مطبوع] / إشراف وتنسيق
والشؤون األوقاف  وزارة   : الرباط  لحمر.-  حميد  ومراجعة 

سم  30 ص.)؛   1334) مج.   4  -.2009 اإلسالمية، 
إق 2009MO2215.- ردمك 978-9954-0-5162-8

015.6462 2009-3
الدائم ربي، الحبيب (1955-....)

دليل  : مطبوع]  [نص  دكالة  بمنطقة  واإلبداع  الكتابة 
بيبليوغرافي / الحبيب الدائم ربي؛ تقديم محمد فخر الدين.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2009 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج.

(264 ص.) : صور؛ 21 سم
2009MO1950 إق

016.0964 2009-4
المقاومين لقدماء  السامية  المندوبية  دليل إصدارات 
التاريخية المعرفة  التحرير في حقول  وأعضاء جيش 
والذاكرة الوطنية [نص مطبوع].- ط. 2.- الرباط : المندوبية
السامية لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير، 2009.- 1 مج.

(58 ص.)؛ 21 سم
إق 2009MO0963.- ردمك 978-9981-831-83-2

المجموعات العامة 080

089.927 2009-5
عبدي، إكرام (1974-....)

مقاالت في حالة حداد [نص مطبوع] / إكرام عبدي.- طنجة :
مرايا، 2009.- 1 مج. (197 ص.)؛ 21 سم

2009MO1256 إق

الفلسفة وعلم النفس 100
الفلسفة وعلم النفس 100

101 2009-6
الحرية [نص مطبوع] / إعداد وترجمة محمد الهاللي، عزيز لزرق.-
الدار البيضاء : دار توبقال للنشر، 2009.- 1 مج. (85 ص.)؛ 21

سم.- (سلسلة دفاتر فلسفية. نصوص مختارة؛ 16)
إق 2009MO2391.- ردمك 978-9954-496-94-7

102 2009-7
قشيقش، محمد

مسائل فلسفية وديداكتيكية [نص مطبوع] / محمد قشيقش.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2009 (مكناس : مطبعة مرجان) .- 1 مج. (149

ص.)؛ 21 سم
2009MO1629 إق

107 2009-8
فهمي، كمال

مفاهيم فلسفية، مبادئ كتابة اإلنشاء الفلسفي لطالب
النظرية التاريخ,  الغير,  الشخص,   : مطبوع]  [نص  الباكلوريا 
والتجربة, الحقيقة... / كمال فهمي.- [د.م.] : كمال فهمي، 2009
(الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (151 ص.)؛ 24

سم
2009MO2779 إق

107.12064 2009-9
الزهراوي، محمد (1944-....)

تقويم اإلنتاج الكتابي لتالميذ السنة الثانية بكالوريا في
مادة الفلسفة [نص مطبوع] : العوائق، النتائج، المقترحات /
محمد بن الحسن الزهراوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (مراكش :

دار وليلي للطباعة والنشر) .- 1 مج. (191 ص.)؛ 21 سم
2008MO2894 بيبليوغرافيا ص. 129-132. - مالحق .- إق

ما وراء الطبيعة (الميتافيزيقا) 110

115 2009-10
اإلدريسي، الرغيوي محمد (2003-1960)

: نظرية المصالحة بين النسبية والكوانتية [نص مطبوع] 
اإلندماج / الرغيوي محمد اإلدريسي.- [د.م.] : التنوخي للطباعة

والنشر، 2009.- 1 مج. (126 ص.)؛ 21 سم
2009MO0094 إق

ظواهر الخوارق وفنونها 130

133.4 2009-11
ديبون، عبد الفتاح (1967-....)

تحليل العملية السحرية [نص مطبوع] / عبد الفتاح ديبون.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2009 (المحمدية : الملتقى برنتر) .- 1 مج. (83

ص.)؛ 21 سم
2009MO2886 إق

المدارس الفلسفية المحددة 140

142 2009-12
كاك، مصطفى

الفلسفة و المعرفة [نص مطبوع] : مقاالت في تاريخ الفلسفة
/ مصطفى كاك.- [الدار البيضاء] : طوب إديسيون، 2009.- 1 مج

. (183ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2009MO0551.- ردمك 9789954240772

146.7 2009-13
ديكارت، رونيه

خطاب المنهج [نص مطبوع] : مدخل لتوجيه العقل والبحث عن
الحقيقة في العلوم / رونيه ديكارت؛ ترجمة أحمد جوهري.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2009 (وجدة : مطبعة الجسور) .- 1 مج. (101 ص.) :

غالف مص.؛ 20 سم
2009MO3265 إق
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149.7 2009-14
بوفريس، روني

روني  / مطبوع]  [نص  بوبر  كارل  عند  النقدية  العقالنية 
بوفريس؛ ترجمة وتقديم سعيد بوخليط.- الدار البيضاء : أفريقيا

الشرق، 2009.- 1 مج. (150 ص.)؛ 22 سم
إق 2008MO1286.- ردمك 9981-25-578-5

علم النفس 150

154.24 2009-15
غريب، عبد الكريم

سيكولوجيا الكمال من عقدة أوديب إلى عقدة األمير
[نص مطبوع] / عبد الكريم غريب.- الدار البيضاء : منشورات عالم
التربية، 2009 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج.

(343 ص.)؛ 24 سم
إق 2009MO0029.- ردمك 978-9954-450-27-0

علم األخالق، الفلسفة األخالقية 170

170 2009-16
الباهي، حسان

حسان  / مطبوع]  [نص  العلم  في  واألخالق  العقل  جدل 
الباهي.- الدار البيضاء : أفريقيا الشرق، 2009.- 1 مج. (296

ص.)؛ 21 سم
إق 2008MO0316.- ردمك 9789981255572

170 2009-17
بومسهولي، عبد العزيز (1960-....)

اإليتيقي المبدأ  نحو  االنعطاف  أو،  األخالق،  نهاية 
المحايث [نص مطبوع] / عبد العزيز بومسهولي.- [الرباط] : دار

الحرف للنشر، 2009.- 1 مج. (125 ص.)؛ 21 سم
إق 2008MO0009.- ردمك 978-9954-0-9084-3

الفلسفة القديمة فلسفة العصور
الوسطى والفلسفة اإلسالمية

180

180 2009-18
الجابري، محمد عابد (2010-1936)

النقد اإليبستيمولوجي واإلستقالل التاريخي [نص مطبوع]
المجتمع والديموقراطية السلطة في  وانتقال  المكبوت  : عودة 
ضرورة قومية / محمد عابد الجابري.- الدارالبيضاء : دار النشر
إضاءات (مواقف.  ص.).-   112) مج.   1  -.2003 المغربية، 

(16 وشهادات؛ 
إق 2003MO0747.- ردمك 978-9954-0-3020-4

181.07 2009-19
بوكيرو، عبد الرحمان

التفكير العقالني والفلسفة [نص مطبوع] / عبد الرحمان
بوكيرو؛ تقديم عبد العزيز بنعيسى.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (وجدة
: شركة مطابع األنوار المغاربية) .- 1 مج. (138 ص.) : غالف

مص.؛ 21 سم
2009MO2722 إق

189.1 2009-20
البسام، نعيمة (1977-....)

الحكمة [نص مطبوع] / نعيمة البسام.- [د.م.] : [د.ن.]، 2010
(سال : مطعة سال الجديدة) .- 1 مج. (49 ص.)؛ 21 سم

2010MO0442 إق

189.1 2009-21
انصيرات، عبد العزيز

الدراسات اإلسالمية المفاهيمي في  التأصيل  إشكال 
المعاصرة [نص مطبوع] : مفهوم الفكر اإلسالمي نموذجا / عبد
العزيز انصيرات.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (فاس : مطبعة انفو
برانت) .- 1 مج. (107 ص.)؛ 21 سم.- (سلسلة إشكاالت فكرية؛

(3
2008MO2606 إق

189.1 2009-22
هالوي، سعيد (1969-....)

/ [نص مطبوع]  القيم  ابن  السليم عند  العقل والتفكير 
سعيد هالوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (الرباط : طوب بريس) .-

1 مج. (48 ص.)؛ 21 سم
2009MO0311 إق

189.17 2009-23
الجابري، محمد عابد (2010-1936)

العربي الواقع   : مواقف، إضاءات وشهادات [نص مطبوع] 
بعيون ابن خلدون / محمد عابد الجابري.- الدارالبيضاء : دار النشر
ملفات (من  سم.-   17 (94 ص.)؛  مج.   1  -.2009 المغربية، 

(75 الثقافية؛  الذاكرة 
إق 2009MO0966.- ردمك 978-9954-0-3089-1

189.17 2009-24
كيليطو، عبد الفتاح (1945-....)

من شرفة ابن رشد [نص مطبوع] / عبد الفتاح كيليطو؛ ترجمة
عبد الكبير الشرقاوي.- الدار البيضاء : دار توبقال للنشر، 2009.-

1 مج. (76 ص.)؛ 21 سم.- (المعرفة األدبية؛ 436)
.- إق 2009MO0035.- ردمك -978-9954 بيبليوغرافيا ص. 76-75 

496-75-0

189.17 2009-25
يفوت، سالم (1947-....)

[نص واألندلس  بالمغرب  الفلسفي  والفكر  حزم  ابن 
مطبوع] / سالم يفوت.- الرباط : دار الثقافة، 2009 (الدار البيضاء

: مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (576 ص.)؛ 24 سم
إق 2009MO0828.- ردمك 978-9981-02-849-5

الفلسفة المعاصرة الحديثة 190

190 2009-26
بوطيب، رشيد (1973-....)

العقل، قاطع طريق [نص مطبوع] : في صداقة الفلسفة، في
نقد الحرية / رشيد بوطيب.- الرباط : منشورات وزارة الثقافة،

2009 (مطبعة دار المناهل).- 1 مج. (72 ص.)؛ 22 سم
إق 2008MO2830.- ردمك 978-9954-0-4173-7

190 2009-27
من مجموعة   / مطبوع]  [نص  المعاصر  الفكر  إشكاليات 
المؤلفين؛ ترجمة محمد سبيال.- الرباط : منشورات الزمن، 2009
(الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (266 ص.)؛ 24

سم.- (سلسلة ضفاف؛ 15)
إق 2009MO2459.- ردمك 9789981104922

194 2009-28
البسام، نعيمة (1977-....)
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نعيمة  / الطاقة الروحية والطاقة البشرية [نص مطبوع] 
: [د.ن.]، 2009.- 1 مج. (53ص.)؛ 21 سم البسام.- [د.م.] 

2009MO2926 إق

الديانات 200
الديانات 200

200.1 2009-29
أيت أمجوض، عبد الحليم

الدين [نص مطبوع] : المفهوم، نظريات النشأة والوظائف / عبد
الحليم أيت أمجوض.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009.- 1 مج. (80 ص.)؛

21 سم.- (سلسلة العقائد والشرائع والحوار الديني؛ 1)
2009MO3353 إق

202.11 2009-30
العوني، عبد الحميد

الله منذ 500 سنة وفي 30 لغة [نص مطبوع] / عبد الحميد
العوني.- فاس : منشورات عربية، إق 2009.- 1 مج. (164 ص.)؛

21 سم.- (منشورات عربية، 1114-7318؛ 28)
إق 2009MO1632.- ردمك 978-9954-0-3718-7

اإلسالم 210

210 2009-31
أيت أمجوض، عبد الحليم

: [د.م.]  أمجوض.-  أيت  الحليم  عبد   / [نص مطبوع]  اإلسالم 
[د.ن.]، 2009 (أكادير : مطبعة األقالم) .- 1 مج. (104 ص.)؛ 21
سم.- (سلسلة العقائد والشرائع والحوار الديني، 2028-0998؛ 2)

2009MO3354 إق

210 2009-32
فلوج، محمد

تبرات إزورن كس تنلين دفبد السالم دلفرائض دسنان
[نص مطبوع] / محمد فلوج.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (مراكش :

المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (199 ص.)؛ 24 سم
2009MO2404 إق

210 2009-33
فلوج، محمد

تبرات تسكرت أريغ كس إفلكتن لسغ إن رب أرتنسكرت
دغيلسغ إن رب إهرش أتورتسكرم [نص مطبوع] / محمد
والوراقة المطبعة   : (مراكش  [د.ن.]، 2009   : [د.م.]  فلوج.- 

(198 ص.)؛ 24 سم مج.   1  -. الوطنية) 
2009MO2404 إق

210.2 2009-34
أحبيز، محمد

محمد  / ديني  مؤلف   : مطبوع]  [نص  والكفر  اإلسالم  بين 
المعارف مطبعة   : (الرباط   2009 [د.ن.]،   : [د.م.]  أحبيز.- 

سم  20 مص.؛  غالف   : ص.)   52) مج.   1  -. الجديدة) 
2009MO0812 إق

210.202 2009-35
العربي أبو حزم، محمد

بين الدنيا و اآلخرة [نص مطبوع] / محمد العربي أبو حزم.-
الدار البيضاء : أفريقيا الشرق، 2009.- 1 مج. (87 ص.)؛ 19 سم

2009MO1328 إق

210.4 2009-36

جبرون، امحمد
: اإلسالم و الحداثة [نص مطبوع] / امحمد جبرون.- [د.م.] 
أبي دار   : (الرباط  اإلصالح، 2009  و  التوحيد  منشورات حركة 

.- 1 مج. (150 ص.)؛ 24 سم النشر)  و  للطباعة  رقراق 
إق 2009MO1333.- ردمك 978-9954-1935-1-0

210.60614 2009-37
حركة التوحيد واإلصالح (الرباط)

الرؤية السياسية.-  : حركة التوحيد واإلصالح [نص مطبوع] 
الرباط : حركة التوحيد واإلصالح، 2003 (الرباط : طوب بريس) .-

1 مج. (41 ص.)؛ 24 سم
2009MO1636 إق

210.60614 2009-38
حركة التوحيد واإلصالح (الرباط)

ميثاق حركة التوحيد واإلصالح [نص مطبوع] / حركة التوحيد
و اإلصالح.- الرباط : حركة التوحيد واإلصالح، 1998 (الرباط :

طوب بريس) .- 1 مج. (67 ص.)؛ 24 سم
2009MO1637 إق

210.7 2009-39
رياض المجالس التعليمية [نص مطبوع] / جمع وتنسيق عبد
الصمد الرضى.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (الدار البيضاء : مطبعة

النجاح الجديدة) .- 1 مج. (151 ص.)؛ 28 سم
2009MO2177 إق

210.7109614 2009-40
المغرب. وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

مؤسسات التعليم العتيق ومناهج التدريس [نص مطبوع] :
/ العتيق  التعليم  لفائدة مدرسي  نظمت  تربوية  لقاءات  أعمال 
األوقاف وزارة   : الرباط  اإلسالمية.-  والشؤون  األوقاف  وزارة 
والشؤون اإلسالمية، 2009 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج.

(235 ص.)؛ 24 سم
إق 2009MO2916.- ردمك 978-9954-0-5176-7

210.711 2009-41
الحبابي، أحمد

ومعه  : مطبوع]  [نص  القرويين  وجامعة  الخامس  محمد 
خمس دراسات في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه
وسلم / أحمد الحبابي.- ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (الدار
البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (97 ص.)؛ 24 سم

إق 2009MO2973.- ردمك 978-9954-20-992-1

210.722 2009-42
العروي، عبد الله (1933-....)

ما بعد التاريخانية؟ [نص مطبوع] : قراءات في كتاب السنة
والعلوم اآلداب  كلية   : الرباط  العروي.-  الله  لعبد   / واإلصالح 
(1 الكلية؛  (كراسات  (77 ص.).-  مج.   1  -.2009 اإلنسانية، 

إق 2009MO2879.- ردمك 978-9981-59-169-6

210.8 2009-43
بنكيران، رشيد بن أحمد

علماء لم ينصحوا...أو وقفات مع الدرس الحسني [نص
للدكتور المغاربة  ممارسة  في  الدينية  الخصوصيات   : مطبوع] 
إدريس بن الضاوية / رشيد بن أحمد بنكيران.- [د.م.] : [د.ن.]،

2009.- 1 مج. (135 ص.)؛ 21 سم
2009MO2301 إق

القرآن الكريم 211

211 2009-44
إبن معروف، عبد الرزاق
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اإلرشاد لحفظ كتاب رب العباد [نص مطبوع] / تأليف أبي
هاجر بن معروف عبد الرزاق.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009.- 1 مج.

(71 ص.)؛ 23 سم
2009MO1917 إق

211 2009-45
المؤذن، عبد الله

المراجع مختلف  من  النقول  من  مفيدة  مجموعة 
الله المؤذن.- [د.م.] : [د.ن.]، والعقول [نص مطبوع] / عبد 
2009 (الرباط : مطبعة المعارف الجديدة) .- 1 مج. (270 ص.)؛

24 سم
2009MO0075 إق

211.54 2009-46
الجابري، محمد عابد (2010-1936)

فهم القرآن الحكيم [نص مطبوع] : التفسير الواضح حسب
ترتيب النزول / محمد عابد الجابري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008-
.- 3 مج. المغربية)  النشر  دار  : مطبعة  البيضاء  (الدار   2009

(431،398، 430 ص.)؛ 24 سم
ردمك  -.2009MO0505 2008MO1764إق  2008MO0480إق  إق 
2-3083-0-9954-978.- ردمك 9-3085-0-9954-978.- ردمك -978

9954-0-3088-3

211.6 2009-47
البوشيخي، الشاهد (1945-....)

نحو معجم تاريخي للمصطلحات القرآنية المعرفة [نص
مطبوع] / الشاهد البوشيخي.- ط.2.- [د.م] : [د.ن]، 2009.- 1

مج . (43ص. )؛ 22 سم.- (دراسات مصطلحية؛ 5)
2003MO1165 إق

القرآن الكريم - - مصطلحات -

211.7 2009-48
الحبابي، أحمد

Les = [نص مطبوع] دالالت إيمانية من اإلقسامات اإلالهية
Serments de Dieu / أحمد الحبابي.- ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]،

2009.- 1 مج. (158 ص.)؛ 24 سم
إق 2009MO2972.- ردمك 978-9954-20-991-3

211.8 2009-49
المغلفي، الحسن بن محمد

المختصر الجامع للنجوم الطوالع [نص مطبوع] : شرح الدرر
اللوامع في أصل مقرأ اإلمام نافع المعروف بابن بري بروايتي
المغلفي.- ابراهيم  ادلحسن  بن محمد  الحسن   / قالون وورش 
[د.م.] : [د.ن.]، 2009 (وارزازات : بيبليسيد) .- 1 مج. (106

ص.)؛ 21 سم
2009MO0882 إق

211.8 2009-50
صدقي، الحسن (1956-....)

رواية أصول  وبيان  القرآن  تجويد  في  الجنان  درجة 
حفص وقالون وورشان [نص مطبوع] / الحسن صدقي.- ط.
2.- [د.م.] : الحسن صدقي، 2009 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح

الجديدة) .- 1 مج. (151 ص.)؛ 24 سم
2009MO1043 إق

211.8 2009-51
وكاك، لحسن بن أحمد

/ منبهة اإلمام المقرئ أبي عمرو الداني [نص مطبوع] 
دراسة وتحقيق وتعليق العالمة لحسن بن أحمد وكاك.- [د.م.] :

[د.ن.]، 2009.- 2 مج. (747 ص.)؛ 23 سم
2009MO0827 إق

211.8 2009-52

الدليل الميسر لحفظ القران الكريم [نص مطبوع] : أحدث
بنغانم.- / إعداد فاطمة حبشي  السريع  العلمية للحفظ  الطرق 
[د.م.] : [د.ن.]، 2009 (فاس : مطبعة إيميديا) .- 1 مج. (32

ص.)؛ 20 سم
2009MO2452 إق

211.82 2009-53
عبدالرزاق بن، معروف

[نص نافع  عن  ورش  برواية  المنافع  تسهيل  مختصر 
مطبوع] / عبدالرزاق بن معروف؛ عبدالعزيز القوري.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2009 (مراكش : المطبعة و الوراقة الوطنية) .- 1 مج.

(99 ص.)؛ 24 سم
2009MO1978 إق

211.821 2009-54
أعنون، عبد العلي

كيف نرتل القرآن [نص مطبوع] : برواية ورش عن نافع من
المكتبة  : البيضاء  الدار  أعنون.-  العلي  عبد   / األزرق  طريق 

سم  27 ص.)؛   158) مج.   1  -.2009 السلفية، 
2009MO0037 إق

211.821 2009-55
إبن معروف، عبد الرزاق

الجنى الداني في طريق األصبهاني [نص مطبوع] / تأليف
عبد الرزاق بن معروف، عبد العزيز القوري؛ تقديم إيهاب أحمد
والوراقة المطبعة   : : [د.ن.]، 2009 (مراكش  [د.م.]  فكري.- 

.- 1 مج. (62 ص.)؛ 24 سم الوطنية) 
2009MO1916 إق

القرآن الكريم - - قراءات

211.821 2009-56
البحياوي، مصطفى

من طريق نافع  عن  ورش  رواية  إلى  األوفق  الدليل 
الهادي البحياوي، عبد  تأليف مصطفى   / األزرق [نص مطبوع] 
حميتو، عبد العزيز العمراوي.- الرباط : وزارة األوقاف والشؤون

اإلسالمية، 2009.- 1 مج. (483 ص.)؛ 24 سم
إق 2009MO2147.- ردمك 978-9954-0-5165-1

211.821 2009-57
الزويني، فتيحة

برواية  : التجويد [نص مطبوع]  المفيد في علم  المبسط 
ورش عن نافع من طريق األزرق / فتيحة الزويني؛ الشيخ محمد
العابدي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009.- 1 مج. (126 ص.)؛ 24 سم

إق 2009MO2295.- ردمك 978-9954-1-9369-3

211.821 2009-58
بوعالم، عبد اللطيف (1961-....)

الناس للمتخصصين وعامة  التجويدي األساس  الدليل 
[نص مطبوع] : التدريس بالعلل والمساءلة والتحفيز والتشويق
اللطيف عبد   / نافع  عن  ورش  عن  األزرق  طريق  والمالحظة، 
بوعالم.- ط. 2.- الدار البيضاء : دار الرسالة، 2009 (الدار البيضاء

: دار النشر المغربية) .- 1 مج. (288 ص.)؛ 24 سم
2007MO2076 الغالف يضم أيضا : الجديد في علم التجويد .- إق

211.9 2009-59
البوشيخي، الشاهد (1945-....)

الشاهد  / عالقة؟  أية   : مطبوع]  [نص  واإلنسان  القرآن 
البوشيخي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009.- 1 مج . (55ص.)؛ 15 سم.-

(مكتبات هادفة. السلسلة القرنية؛ 4)
2009MO2219 إق

القرآن - - اإلنسان

211.9 2009-60
البوشيخي، الشاهد (1945-....)
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مظاهر تكريم اإلنسان في القرآن الكريم [نص مطبوع] /
الشاهد البوشيخي.- [د.م] : [د.ن]، إ.ق. 2009 (فاس : مطبعة
آنفو برانت) .- 1 مج . (56ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 15 سم.-

(مكتبات هادفة. السلسلة القرآنية؛ 5)
2009MO2220 إق

تكريم اإلنسان - - القرآن الكريم

211.93 2009-61
الحبابي، أحمد

ابتهاالت و تضرعات للحق سبحانه [نص مطبوع] : من كتابه
و سنة رسوله / أحمد الحبابي.- ط . 4.- [د.م] : [د.ن]، 2009.- 1

مج . (79ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 12 سم
إق 2009MO2997.- ردمك 9789954209964

211.9415 2009-62
الحبابي، أحمد

الطرق التربوية وعلم النفس من القرآن الكريم [نص
مطبوع] : علم وثقافة وتهذيب / أحمد الحبابي.- ط. 4.- [د.م.] :

[د.ن.]، 2009.- 1 مج. (175 ص.)؛ 24 سم
إق 2009MO2994.- ردمك 978-9954-20-985-9

211.97 2009-63
علي، زكي

عجائب وحقائق مذهلة في مراحل تخلقك، أجهزة بدنك،
الحيوانات والحشرات [نص النباتات،  السماء واألرض، 
مطبوع] / علي زكي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (الدار البيضاء :

مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (63 ص.)؛ 21 سم
2009MO1170 إق

التفسير 212

212 2009-64
الرهوني، أحمد بن محمد (1953-1871)

تنبيه األنام على ما في كتاب الله من المواعظ واألحكام
تحقيق الرهوني؛  محمد  بن  أحمد  العباس  أبو   / مطبوع]  [نص 
الحسن بوقسيمي.- الرباط : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،

2009.- 2 مج. (535 ص.)؛ 24 سم
إق 2009MO2141.- ردمك 978-9954-05159-7

212 2009-65
بنحمزة، مصطفى

الوجيز في تفسير آي الكتاب العزيز [نص مطبوع] : من
الثالثين / مصطفى بن الحزب السادس والعشرين إلى الحزب 
حمزة.- الرباط : دار األمان، 2009.- 1 مج. (423 ص.)؛ 24 سم

إق 2009MO1733.- ردمك 978-9981-0-7247-8

212.9 2009-66
أسريكان، محمد

مسح في القرآن [نص مطبوع] / محمد أسريكان.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2009.- 1 مج. (88 ص.)؛ 29 سم

2009MO835 إق

الحديث الشريف وعلومه 213

213 2009-67
النووي، يحيى بن شرف بن مري (631-676 هـ)

شرح األربعين النووية [نص مطبوع] : في األحاديث الصحيحة
النبوية / يحيى بن شرف الدين النووي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009

(الدار البيضاء : مطبعة الفرقان) .- 1 مج. (94 ص.)؛ 18 سم

2002MO0163 إق

213.3 2009-68
المعيار اإلدريسي، محمد عز الدين

أوهام وأخطاء منسوبة إلى يحيى بن يحيى الليثي [نص
مطبوع] / محمد عز الدين المعيار اإلدريسي.- [د.م.] : [د.ن.]،
.- 1 مج. (183 الوطنية)  المطبعة والوراقة   : 2009 (مراكش 

التوعية اإلسالمية؛ 19) ص.)؛ 16 سم.- (سلسلة 
978-9954-8321-9-X 2009.- ردمكMO2016 إق

213.693 2009-69
الزرقاني، محمد بن عبد الباقي بن يوسف

رسالة في السبعة الذين يضلهم الله يوم القيامة يوم ال
الزرقاني الباقي  / محمد بن عبد  ضل إال ضله [نص مطبوع] 
الدراسات مركز   : الرباط  الدين شوبد.-  نور  تحقيق  المالكي؛ 
واألبحاث وإحياء التراث، 2009.- 1 مج. (110 ص.)؛ 20 سم.-

(سلسلة لطائف التراث؛ 2) (سلسلة نوادر التراث؛ 5)
إق 2008MO1834.- ردمك 978-9981-0-3013-9

213.7 2009-70
إيدوز، المصطفى

أنيس المؤمنين [نص مطبوع] : أحاديث نبوية شريفة : معان و
عبر : إشارات أشعار : قصص ومواعظ / المصطفى إيدوز.- ط.
النجاح مطبعة   : البيضاء  (الدار   2009 [د.ن.]،   : [د.م.]   -.2

سم  21 ص.)؛   92) مج.   1  -. الجديدة) 
2009MO1508 إق

أصول الدين 214

214 2009-71
األنصاري، فريد (2009-1960)

في دراسة   : الربانية  إلي  الكتاب  من  العالمية  مفهوم 
مفهوم العلم وصفة العالمية وظيفة وبرنامجا،من خالل وصية أبي
فريد  / الله.  الباجي(ت:474ه)رحمه  خلف  بن  سليمان  الوليد 
األنصاري.- القاهرة : دار السالم، 2009.- 1مج (148ص.)؛ 21

سم.- (منشورات رسالة القرآن؛ 1)
إق 2006MO0905.- ردمك 9773427447

اإلسالم والعلم

214 2009-72
الجابري، محمد

المقدمة [نص مطبوع] : السنن اإللهية ضوابط العلوم و المعارف
مؤسسة  : (وجدة  [د.ن.]، 2009   : [د.م.]  الجابري.-  محمد   /

(137 ص.)؛ 21 سم مج.   1  -. الندوي) 
إق 2009MO0259.- ردمك 978-9954-0-5842-7

214 2009-73
الحارتي دودوح، صوفيا

العقيدة الصحيحة ونواقض اإلسالم من الكتاب والسنة
[نص مطبوع] / صوفيا الحارتي دودوح.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009

(طنجة : سليكي إخوان) .- 1 مج. (29 ص.)؛ 21 سم
978-9981-1-1068-X 2009.- ردمكMO2120 إق

214 2009-74
الحبابي، أحمد

من الوارد  النقد  نقض  ويليه  وصدقا؛  حقا  أكبر  الله 
الكويت ثم نص النقد [نص مطبوع] : العقيدة اإلسالمية الحقة /
أحمد الحبابي.- ط. 4.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (الدار البيضاء :

cm 24 ؛(.vol. (299 p 1 -. (مطبعة النجاح الجديدة
إق 2009MO2996.- ردمك 978-9954-20-987-5

214 2009-75
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بودرع، عبد الرحمن (1956-....)
اإليجاز وبالغة اإلشارة في البيان النبوي [نص مطبوع] /
الخليج (مطبعة  [د.ن.]، 2009   : [د.م.]  بودرع.-  الرحمن  عبد 

(262 ص.)؛ 24 سم مج.   1 العربي).- 
2009MO3003 إق

214.77 2009-76
العمراني، أحمد بن محمد

جدد والدتك [نص مطبوع] / أحمد بن محمد العمراني.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2009 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج.

(303 ص.)؛ 24 سم
2009MO2429 إق

الفرق اإلسالمية 215

215 2009-77
الدندشي، جعفر الكنج

مدخل إلى المذهب العلوي النصيري [نص مطبوع] / جعفر
الكنج الدندشي.- الدارالبيضاء : أفريقيا الشرق، 2009.- 1 مج.

(198ص.)؛ 21 سم
إق 2006MO2484.- ردمك 978-9981-25-485-1

215.36 2009-78
كوبرلي، بيير

مدخل إلى دراسة اإلباضية و عقيدتها [نص مطبوع] : بحث
بيير  / وعمان  المغرب  بالد  في  اإلباضي  الالهوت  في  مقارن 
كوبرلي؛ ترجمة عمار الجالصي.- ط. 2.- [د.م.] : مكتبة المشكاة،

2009.- 1 مج. (377 ص.)؛ 24 سم
2009MO1597 بيبليوغرافيا ص. 365-373 .- إق

215.4 2009-79
الدندشي، جعفر الكنج

مبدأ الثنوية في المذهب العلوي النصيري [نص مطبوع] /
جعفر الكنج الدندشي.- الدار البيضاء : أفريقيا الشرق، 2009.- 1

مج. (167 ص.)؛ 21 سم
إق 2007MO2483.- ردمك 9981-25-484-3

215.541 2009-80
لخلوفي، عبد الله

هل القرآن محرف ... ؟ أم الله ال يعلم ؟ [نص مطبوع] :
استفهامات من وحي عقائد الشيعة اإلمامية / عبد الله لخلوفي.-
ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]، إق 2009.- 1 مج. (237 ص.)؛ 21 سم

إق 2009MO1615.- ردمك 978-9954-8925-1-6

الفقه اإلسالمي 216

216 2009-81
مرصالي، كمال

المختصر في القانون العام اإلسالمي [نص مطبوع] / كمال
مرصالي.- ط. 4.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (تطوان : مطبعة الخليج

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

216.1 2009-82
البغيل، عبد اللطيف

الشرعي والحكم  اإلسالمية  الشريعة  إلى  المدخل 
والقواعد الكلية [نص مطبوع] / عبد اللطيف البغيل.- ط. 2.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2009 (طنجة : سليكي إخوان) .- 1 مج. (136

ص.)؛ 21 سم

إق 2009MO2785.- ردمك 978-9981-1-1074-4

216.1 2009-83
الرفعي، عبد السالم

/ معالم الوسطية في الشريعة اإلسالمية [نص مطبوع] 
عبدالسالم الرفعي.- الدار البيضاء : أفريقيا الشرق، 2009.- 1

مج. (184 ص.)؛ 21 سم
إق 2008MO0317.- ردمك 9981-25-558-0

216.201 2009-84
-....)) الله بن محمد  الصغير بن عبد  الهبطي، محمد 

((1593-....)(1001
بكلمة إليه من نطق  يحتاج  ما  بيان  السعادة في  كنز 
الشهادة [نص مطبوع] / أبو عبد الله محمد بن عبد الله الهبطي؛
التجاجتي.- [د.م.] : [د.ن.]، تحقيق الحسن بن الحسين توفيق 
2009 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (111

ص.)؛ 24 سم
2009MO1568 بيبليوغرافيا ص. 103-107 .- إق

216.21 2009-85
حيون، محمد طارق ((1974-….))

المنطلقات  : [نص مطبوع]  بتطوان  الصالة  علم مواقيت 
العلمية و األبعاد الشرعية / محمد طارق حيون.- [د.م.] : جمعية
الزاوية الخضراء للتربية و الثقافة، 2009.- 1 مج. (75 ص.)؛ 24

سم
2009MO1351 إق

216.21 2009-86
سالم، اإلدريسي سيدي صالح ولد إبراهيم ولد اعلي

فتاوى في الصالة على مذهب اإلمام مالك رحمه الله
[نص مطبوع] : أسئلة وأجوبة في الصالة وما يتعلق بها من سهو
اعلي سالم.- ولد  إبراهيم  ولد  اإلدريسي سيدي صالح   / وغيره 
[د.م.] : [د.ن.]، 2009 (دار القلم : الرباط) .- 1 مج. (59 ص.)؛

19 سم
2009MO0545 إق

216.226 2009-87
الحضري، لطفي

الصيام والصحة النفسية [نص مطبوع] / الحضري لطفي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2009 (الرباط : مطبعة طوب بريس) .- 1 مج.

(233 ص.)؛ 23 سم.- (علم النفس الفطري)
2010MO2196 إق

الصيام - - فوائد صحية

216.24 2009-88
أسخور، المصطفى

المرشد في دليل الحج والعمرة [نص مطبوع] / المصطفى
بنمبارك أسخور.- [د.م.] : جمعية ابن بطوطة للثقافة السياحية،

2009 (ديماكراف).- 1 مج. (176 ص.)؛ 21 سم
إق 2009MO0839.- ردمك 978-9954-8640-1-6

216.24 2009-89
المغرب. وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

دليل الحاج والمعتمر [نص مطبوع] : وفق المذهب المالكي /
[د.ن.]، 2009  : [د.م.]  اإلسالمية.-  والشؤون  األوقاف  وزارة 
(الرباط : دار أبي رقراق للطباعة والنشر) .- 1 مج. (122 ص.)؛

16 سم
إق 2009MO2412.- ردمك 978-9954-0-5174-0

216.3 2009-90
القروي، خلف بن أبي فراس
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كتاب أكرية السفن [نص مطبوع] / أبو القاسم خلف بن أبي
فراس القروي؛ تحقيق عبد السالم الجعماطي؛ تقديم جعفر بن
الحاج السلمي.- تطوان : منشورات تطاوين أسمير، 2009.- 1
مج. (137 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة تراث / جمعية تطاون أسمير؛

(14
2009MO2501 إق

216.3 2009-91
دوشي، عبد العزيز

القرض الحسن [نص مطبوع] / عبد العزيز دوشي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2009 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج.

(143 ص.)؛ 20 سم
إق 2009MO1746.- ردمك 978-9954-0-5232-1

216.3 2009-92
فرنشيسكا، إرسيليا

النظرية بين  الوسيط  العصر  في  اإلسالمية  التجارة 
التشريع في  ولقرض  البيع  عقود   : مطبوع]  [نص  والتطبيق 
اإلباضي / تأليف إرسيليا فرنشيسكا؛ ترجمة الداب عبد الوهاب.-

[د.م.] : المشكاة، 2009.- 1 مج. (213 ص.)؛ 24 سم
2009MO1598 إق

216.4 2009-93
مكوار، محمد بن محمد (1966-1910)

دروس في الفرائض [نص مطبوع] / محمد بن محمد مكوار.-
الحديث، للنشر  الفرقان  دار   : البيضاء  الدار  3 مصححة.-  ط. 

(162 ص.)؛ 24 سم مج.   1  -.2009
إق 2003MO0385.- ردمك 9981-23-087-1

216.51 2009-94
فرج، فودة

زواج المتعة [نص مطبوع] / فرج فودة.- [د.م.] : اتصاالت سبو،
2009.- 1 مج. (196 ص.)؛ 21 سم

إق 2009MO21331.- ردمك 978-9954-483-09-8

216.51 2009-95
كعواس، الميلود

حق الزوجة في الكد والسعاية [نص مطبوع] : دراسة في
مركز  : الرباط  كعواس.-  ميلود   / المالكي  الفقهي  التراث 
الدراسات واألبحاث وإحياء التراث، 2009.- 1 مج. (137 ص.)؛
20 سم.- (سلسلة دراسات وأبحاث؛ 2) (سلسلة نوادر التراث؛ 5)

إق 2008MO1828.- ردمك 978-9981-0-3007-4

216.54 2009-96
-....)) الرباطي  المكي بن محمد بن علي  البطاوري، 

((1936-....)(1354
المكي محمد   / مطبوع]  [نص  الموطأ  ختم  في  تقييد 
الدراسات مركز   : الرباط  القديم.-  جمال  تحقيق  البطاوري؛ 
واألبحاث وإحياء التراث، 2009.- 1 مج. (200 ص.)؛ 20 سم.-

(سلسلة لطائف التراث)
إق 2008MO1833.- ردمك 978-9981-0-3012-0

216.6 2009-97
ابن أبي زمنين، محمد بن عبد الله بن عيسى (399-324

هـ)
منتخب األحكام [نص مطبوع] / أبو عبد الله محمد بن عبد الله
: مركز الرباط  تحقيق محمد حماد.-  و  دراسة  زمنين؛  أبي  بن 
الدراسات واألبحاث وإحياء التراث، 2009.- 10 ج. في 2 مج.

(1222 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة نوادر وتراث؛ 5)
إق 2008MO1829.- ردمك 9981-0-3008-2

216.9 2009-98
شكرة، الحاج

أضواء على الحكم والسلطة في اإلسالم [نص مطبوع] /
الحاج شكرة.- [د.م.] : الحاج شكرة، 2009 (دار القلم للطباعة

والنشر).- 1 مج. (180 ص.)؛ 24 سم
2009MO2647 بيبليوغرافيا ص. 339-350 .- إق

216.95 2009-99
الوافي، أحمد

: مطبوع]  [نص  المغربي  القضاء  الفقهية في  الوثيقة 
بأهل الفقهية  وثائقهم  خالل  من  الفقه  أهل  عالقة  في  دراسة 
كلية  : أكادير  الوافي.-  أحمد   / المرابطية  الفترة  في  القضاء 
الشريعة، 2009.- 1 مج. (470 ص.)؛ 24 سم.- (منشورات كلية

الشريعة بأكادير. رسائل وأطروحات جامعية؛ 6)
إق 2010MO113.- ردمك 978-9981-9873-7-1

المذاهب الفقهية اإلسالمية 217

217.2 2009-100
ابن الفخار، أبو عبد الله محمد

االنتصار ألهل المدينة [نص مطبوع] / أبو عبد الله محمد بن
عمر بن الفخار القرطبي؛ تحقيق محمد التمسماني اإلدريسي.-
الرباط : مركز الدراسات واألبحاث وإحياء التراث، 2009.- 1 مج.

(576 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة نوادر التراث؛ 7)
.- إق 2008MO1879.- ردمك -9981-0 بيبليوغرافيا ص. 235-223 

3015-5

217.2 2009-101
الزوين، محمد (1966-....)

ابن يونس الصقلي(ت451 ه) وأثره في الفقه المالكي
[نص مطبوع] / محمدالزوين.- الرباط؛ المحمدية : دار أبي رقراق
للطباعة و النشر كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية، 2009.- 1 مج.

(705 ص.).- (سلسلة الرسائل و األطروحات؛ 10)
إق 2009MO2320.- ردمك 9789954193707

217.37 2009-102
المعتمد على الله، محمد

الخطاب األسبوعي [نص مطبوع] : قراءة تجديدية للنص الديني
... / محمد المعتمد على الله.- ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009

(تطوان : مطبعة الهرم) .- 1 مج. (565 ص.)؛ 24 سم
2009MO2750 إق

217.92 2009-103
ابن ورد، أحمد بن محمد بن عمر

األجوبة [نص مطبوع] / ابن ورد أحمد بن محمد بن عمر التميمي؛
مركز  : البيضاء  الدار  العمران.-  بدر  بوخبزة،  محمد  تحقيق 
الدراسات واألبحاث وإحياء التراث، 2009.- 1 مج. (167 ص.)؛

24 سم.- (نوادر التراث؛ 5)
.- إق 2008MO1822.- ردمك -9981-0 بيبليوغرافيا ص. 160-155 

3001-5

الموضوعات اإلسالمية المتنوعة 218

218 2009-104
العماري، أحمد (1943-....)

مسار اإلنسان بين فتن الجن واإلعراض عن ذكر الله
تعالى [نص مطبوع] / أحمد عماري أبو معاذ.- [د.م.] : [د.ن.]،
2009 (وجدة : مطبوعات الهالل) .- 1 مج. (196 ص.)؛ 21 سم

2009MO1422 إق

218 2009-105
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الرحيم من أطايب الكالم [نص مطبوع] / جمع و إعداد عبد 
العلو.- [د.م.] : منشورات مجلة الحقوق المغربية، 2009 (الجديدة

: الجديدة غوبغو) .- 1 مج. (25 ص.)؛ 16 سم
2009MO1686 إق

218.1 2009-106
الجيالني، عبد اللطيف بن محمد

التراحم بين الناس في السنة النبوية [نص مطبوع] / عبد
وإحياء واألبحاث  الدراسات  مركز   : الرباط  الجيلني.-  اللطيف 
التراث، 2009.- 1 مج. (85 ص.)؛ 20 سم.- (سلسلة دراسات

وأبحاث؛ 1) (سلسلة نوادر التراث؛ 5)
إق 2008MO1827.- ردمك 978-9981-0-3006-6

218.1 2009-107
العلو، عبد الرحيم

خلق اإلسالم، الحياء [نص مطبوع] / إعداد وتعليق عبد الرحيم
العلو.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 ([د.م.] : مطبعة الجديدة) .- 1 مج.

(29 ص.)؛ 21 سم
2009MO2793 إق

218.1 2009-108
باحو، مصطفى

تأليف مصطفى  / تغيير المنكر عند المالكية [نص مطبوع] 
باحو. ومعه ملحق فيه الفصل الثالث في المناكر المحتسب فيها
المناصف ابن   / األحكام  مآخذ  على  الحكام  تنبيه  كتاب  من 
المراكشي.- الرباط : جريدة السبيل، 2009.- 1 مج. (148 ص.)؛
22 سم.- (بحوث في مذهب المالكية؛ 4) (منشورات السبيل؛ 11)

2009MO1873 بيبليوغرافيا ص. 339-350 .- إق

218.1 2009-109
-....)(1707-....)) بن علي  بن محمد  جموع، مسعود 

((1119
مرشدة الصبيان ومبصرة لمن أرادها من اإلخوان [نص
السجلماسي جموع  محمد  بن  مسعود  أبي سرحان   / مطبوع] 
الدراسات مركز   : الرباط  طاطمي.-  طارق  تحقيق  الفاسي؛ 
التراث، 2009.- 1 مج. (91 ص.)؛ 20 سم.- واألبحاث وإحياء 

التراث؛ 5) نوادر  التراث؛ 1) (سلسلة  (سلسلة لطائف 
إق 2008MO1832.- ردمك 978-9981-0-3011-2

218.13 2009-110
بلغازي، عالل

عالل  / مطبوع]  [نص  التدخين  تحريم  اليقين في  الخبر 
بلغازي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (مطبعة دار المناهل).- 1 مج.

(99 ص.)؛ 21 سم
إق 2002MO1595.- ردمك 978-9954-0-0350-9

218.33 2009-111
الطريبق، أحمد (1945-....)

القدس [نص مطبوع] : بحثا عن معالم الصورة (من خالل الرحلة
المغربية) / أحمد الطريبق أحمد.- طنجة : سليكي إخوان، 2009.-

1 مج. (149 ص.)؛ 20 سم.- (سلسلة شعريات المكان)
978-9981-1-1040-x 2008.- ردمكMO2898 إق

218.37 2009-112
متفكر، أحمد (1943-....)

من خطباء الجمعة بمراكش عبر العصور [نص مطبوع] /
أحمد متفكر.- مراكش : المجلس العلمي، 2009.- 1 مج. (143

ص.)؛ 16سم
2009MO1682 إق

218.37 2009-113
نصري، أحمد (1960-....)

نسمات من هدى المنابر [نص مطبوع] / أحمد نصري.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2009 (الرباط : دار القلم) .- 1 مج. (172ص.)؛ 24

سم

2009MO0961 إق

218.4 2009-114
كوكلر، هانس

المسلمون و الغرب [نص مطبوع] : من الصراع إلى الحوار / د.
هانس كوكلر؛ ترجمة د. حميد لشهب.- الدار البيضاء : [منشورات
توب إدسيون]، 2009.- 1 مج . (159ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2009MO0552.- ردمك 9789954240780

218.4784 2009-115
أبو الفتح، محمد بن الحبيب

مختصر تحريم آالت الطرب للشيخ األلباني رحمه الله
الفتح.- [د.م.] : أبو  [نص مطبوع] / اختصره محمد بن الحبيب 
[د.ن.]، 2009 (الرباط : طوب بريس) .- 1 مج. (60 ص.)؛ 17

سم
2009MO0740 إق

218.5 2009-116
وراضي، محمد (1940-....)

رؤية الرسول يقظة في الدنيا بعد وفاته [نص مطبوع] :
: [د.م.]  / محمد وراضي.-  إنها مستحيلة؟  أم  هل هي ممكنة؟ 
[د.ن.]، 2009 (سال : مطبعة بني يزناسن) .- 1 مج. (111 ص.)؛

21 سم
2009MO3228 إق

218.6 2009-117
أبو زهرة، محمد (1316-1394 هـ)

السلفية مصطلح مبتدع استبدل باإلسالم [نص مطبوع].

الجزء األول / محمد أبو زهرة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009.- 1 مج.
(113ص.)؛ 21 سم.- (بدع السلفية المتحجرة؛ 1)

2009MO1734 إق

218.81 2009-118
رقيق، حسن (1963-....)

كيف تحافظ على عالقتك االخوية [نص مطبوع] / حسن
الشرق، 2009.- 1 مج. (103 أفريقيا   : البيضاء  الدار  رقيق.- 

ص.)؛ 19 سم
إق 2009MO0566.- ردمك 978-9981-25-645-5

218.88 2009-119
حركة التوحيد واإلصالح (الرباط)

الرؤية التربوية [نص مطبوع] / حركة التوحيد واإلصالح.- الرباط
: حركة التوحيد واإلصالح، 2000.- 1 مج. (56 ص.)؛ 24 سم

2009MO1369 إق

218.9 2009-120
ابن معروف، سيدي محمد

تاج الياقوت و سر الناسوت [نص مطبوع] : شرح على ياقوتة
/ سيدي محمد بن معروف؛ السماحي  الشيخ سيدي عبدالقادر 
تحقيق محمد بوزيان بن علي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009.- 1 مج.

(135 ص.)؛ 21 سم
2009MO1926 إق

218.9 2009-121
السفياني، محمد الطيب بن سيدي محمد الحسني

/ [نص مطبوع]  اإلفادة األحمدية لمريد السعادة األبدية 
محمد الطيب بن سيدي محمد الحسني الشهير بالسفياني؛ قدم له
و علق عليه محمد الحافظ التجاني.- [د.م.] : محمد الكبير بن
أحمد بن محمد الكبير التجاني، 2009 (مطبعة الكرامة).- 1 مج .

(159ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2009MO2503.- ردمك 978-9981-0-2698-0

218.9 2009-122
برادة، علي حرازم بن العربي ((....-1214)(....-1799))
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اإلرشادات الربانية بالفتوحات اإللهة [نص مطبوع] : من
فيض الحضرة األحمدية التجانية / علي حرازم بن العربي برادة
الهمزية القصيدة  على  اإلبريزية  األطرزة  بهامشه  و  الفاسي؛ 
عنه.- الله  النظيفي رضي  الواحد  عبد  ابن  فتحا  للعالمة محمد 
التيجانية، 2009 (مطبعة الطريقة  : منشورات مشيخة  [د.م.] 
الكرامة).- 1 مج . (296ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2009MO2591.- ردمك 978-9981-0-2699-9

218.9 2009-123
بلعويدي، أبو عبد الرحمن ذو الفقار

مشايخ الصوفية االنحراف التربوي والفساد العقدي [نص
مطبوع] : مقارنة موضوعية بين ما سطره عبد السالم ياسين وما
هو مقرر في كتب الصوفية / أبو عبد الرحمن ذو الفقار بلعويدي؛
تقديم الشيخ المحدث أبي أويس محمد بوخبزة الحسني.- [د.م] :
[د.ن.]، 2010 (الرباط : مطبعة طوب بريس) .- 1 مج. ( 119

ص.)
2010MO2445 إق

218.9 2009-124
محمد بن  أحمد  سيدي  الشيخ  رسائل  من  مختارات 
التجاني رضي الله عنه [نص مطبوع] / جمعها و أعدها حفيده
محمد الكبير بن أحمد بن محمد الكبير التيجاني.- [د.م.] : محمد
الكبير بن أحمد بن محمد الكبير التيجاني، 2009 (الرباط : مطبعة

الكرامة) .- 1 مج . (242ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 25 سم
إق 2009MO2196.- ردمك 978-9981-0-2696-4

218.94614 2009-125
كريدية، إبراهيم (1951-....)

تعريف برباط سيدي شيكر ببالد احمر [نص مطبوع] : رباط
جهاد وصرح صوفي عريق ومنارة لإلسالم السمح المنفتح / كريدية
آسفي : جمعية  آسفي  الوزكيتي.-  الرزاق  عبد  تقديم  إبراهيم؛ 
للبحث في التراث الديني والتاريخي والفني، 2009.- 1 مج. (70

ص.) : غالف مص.؛ 21 سم
2009MO0186 إق

218.94614 2009-126
الزوايا في المغرب [نص مطبوع].- الرباط : وزارة الثقافة،

2009.- 2 مج. (485، 445 ص)؛ 24 سم
978-9954-0-4163-X 2008.- ردمكMO2820 إق

218.946143 2009-127
: الكبير وأصيلة [نص مطبوع]  القادرية بالقصر  الزاوية 
حزب الشيخ موالي عبد القادر الجبالني / مراجعة وتحقيق الشريف
محمد العربي القادري.- طنجة : دار النشر سليكي إخوان، 2009.-

1 مج. (33 ص.) : غالف مص. بااللوان؛ 21 سم
2008MO2899 إق

السيرة النبوية 219

219 2009-128
جعفري، محمد بن عبد الرحمن

تاريخ الرسل واألنبياء [نص مطبوع] : من آدم عليه السالم إلى
الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وحياته وجهاده على الشرك /
محمد بن عبد الرحمن جعفري؛ تصحيح اآليات القرانية محمد بن
أحمد ساسوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009.- 1 مج. (553 ص.)؛ 24

سم
2008MO1589 إق

219 2009-129

[نص المرسلين  سيد  سيرة  في  اليقين  و  الحق  نور 
مطبوع] : سيرة مختصرة من المولد إلى الوفاة مصدرها القرآن
الكريم و الحديث النبوي الشريف / جمعها و أعدها عبد ربه الحاج
محمد عيسى بن الصديق عماري.- [د.م.] : [د.ن]، 2009 (الرباط
: منشورات إدكل) .- 1 مج . (152ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛

22 سم
2009MO0117 إق

الكتاب المقدس 220

222 2009-130
قدري الترجمان، سعد

هوامش في تاريخ الكتاب المقدس [نص مطبوع] / سعد
مطبعة  : (الرباط   2009 [د.ن.]،   : [د.م.]  الترجمان.-  قدري 

24 سم (188 ص.)؛  مج.   1  -. شمس) 
إق 2009MO2446.- ردمك 978-9954-8117-2-9

تاريخ الكنيسة المسيحية 270

270 2009-131
أيت أمجوض، عبد الحليم

المسيحية [نص مطبوع] / عبد الحليم أيت أمجوض.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2009 (أكادير : مطبعة األقالم) .- 1 مج. (100 ص.)؛ 21
سم.- (سلسلة العقائد والشرائع والحوار الديني، 2028-0998؛ 4)

2009MO3356 إق

الديانات األخرى والديانة المقارنة 290

296 2009-132
أيت أمجوض، عبد الحليم

: [د.م.]  أيت أمجوض.-  الحليم  / عبد  اليهودية [نص مطبوع] 
[د.ن.]، 2009 (أكادير : مطبعة األقالم) .- 1 مج. (80 ص.)؛ 21

سم.- (سلسلة العقائد والشرائع والحوار الديني؛ 3)
2009MO3355 ببليوغرافيا ص. 73-77 .- إق

العلوم االجتماعية 300
العلوم االجتماعية 300

301 2009-133
الحسن، سعيد خالد

خالد / سعيد  تجاوزية  مقدمة   : [نص مطبوع]  االجتماع  علم 
الحسن.- الرباط : مؤسسة خالد الحسن، 2009.- 1 مج. (216

ص.)؛ 24 سم
بيبليوغرافيا ص. 209-216 .- إق 2009MO3294.- ردمك -978-9954

9011-0-6

301 2009-134
المعمري، لحبيب

التنظيم في النظرية السوسيولوجية [نص مطبوع] / لحبيب
معمري؛ جامعة سيدي محمد بن عبد الله.- فاس : ما بعد الحداثة
االجتماعية، و  النفسية  والدراسات  األبحاث  مركز  منشورات 
باأللوان؛ 21 سم مزيّن  : غالف   ( (159ص.   . مج   1  -.2009
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إق 2009MO0816.- ردمك 9789954410619

302 2009-135
إسماعيلي علوي، محمد

التواصل اإلنساني [نص مطبوع] : مفاهيم ومبادئ وأساسيات /
: (مكناس   2009 [د.ن.]،   : [د.م.]  علوي.-  إسماعيلي  محمد 
(157 ص.)؛ 21 سم.- (سلسلة مج.   1  -. مطبعة سجلماسة) 

والتواصل؛ 1) التطبيقية  اللسانيات 
2009MO2645 إق

302.2 2009-136
أيت أمجوض، عبد الحليم

المفهوم،  : مطبوع]  [نص  المعاصر  الواقع  في  الحوار 
أيت الحليم  عبد   / والحجاجية  التواصلية  واألبعاد  المشروعية 
أمجوض.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009.- 1 مج. (100 ص.)؛ 21 سم

2009MO3349 إق

302.2 2009-137
رقيق، حسن (1963-....)

فن التواصل مع الناس [نص مطبوع] / حسن رقيق.- الدار
البيضاء : إفريقيا الشرق، 2009.- 1 مج. (126 ص.)؛ 21 سم.-

(سلسلة رسائل المحبة؛ 3)
إق 2009MO0565.- ردمك 978-9981-25-644-7

302.20964 2009-138
جوطي، أمين (1976)

المجتمع عن   : مطبوع]  [نص  واحد  مغرب  في  مغتربون 
المغربي وتحدي التواصل / أمين جوطي؛ تقديم إسماعيل العلوي.-
النشر دار  مطبعة   : البيضاء  (الدار   2009 [د.ن.]،   : [د.م.] 

سم  21 ص.)؛   168) مج.   1  -. المغربية) 
2009MO0452 إق

302.2244 2009-139
المغرب. المجلس األعلى للتعليم (الرباط)

التربية غير النظامية ومحاربة األمية [نص مطبوع] : تقرير
التجديد الراهنة ومداخل  الوضعية  النظامية  التربية غير  مديرية 
والتطوير : تقرير مديرية محاربة األمية وضعية وآفاق محو األمية
األعلى المجلس  التركيبي لجلسات استماع  التقرير   : بالمغرب 
للتعليم للفاعلين المعنيين / المجلس األعلى للتعليم.- الرباط :
المجلس األعلى للتعليم، 2009.- 1 مج . (91 ص. ) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 30 سم.- (دراسات المجلس األعلى للتعليم)
2011MO1874 إق

302.23 2009-140
ندير، عبد اللطيف

االتصال واإلعالم، بين الوظائف االتصالية والسياسات
اإلعالمية [نص مطبوع] : قضايا وإشكاليات / ندير عبد اللطيف.-
ط. 2.- الدار البيضاء : إصدارات أمنية لإلبداع والتواصل الفني
(السلسلة واألدبي، إق 2009.- 1 مج. (120 ص.)؛ 21 سم.- 

اإلعالمية؛ 10)
إق 2009MO0717.- ردمك 978-9954-8212-7-9

303.45 2009-141
لخلوفي، عبد الله

آليات صناعة التخلف [نص مطبوع] : وقفة صريحة مع الذات /
عبد الله لخلوفي.- [د .م.] : [د .ن.]، 2009 (الرباط : دار القلم)

.- 1 مج. (312 ص.)؛ 24 سم
إق 2009MO2689.- ردمك 978-9954-8925-2-4

303.482 2009-142
أزعاج، أبو صالح الدين عبد المجيد

المشروع الحضاري بين التصورين الغربي واإلسالمي
[نص مطبوع] : قراءة في األسس المعرفية اإلبستمولوجية / أبو
صالح الدين عبد المجيد أزعاج.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (وجدة :

مكتبة الطالب) .- 1 مج. (409 ص.)؛ 24 سم

2011MO3300 إق

303.483 2009-143
المغرب. أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات

من أجل نفس جديد للبحث العلمي والتقني في خدمة
التنمية بالمغرب [نص مطبوع] / أكاديمية الحسن الثاني للعلوم
الثاني للعلوم والتقنيات، والتقنيات.- الرباط : أكاديمية الحسن 

2009.- 1 مج. (89 ص.)؛ 30 سم
إق 2009MO1780.- ردمك 978-9954-8908-5-8

303.6 2009-144
الخطابي، عز الدين

السلطة والعنف [نص مطبوع] / عز الدين الخطابي.- [د.م.] :
منشورات مقاربات، 2009.- 1 مج. (31 ص.)؛ 20 سم.- (سلسلة

هدية العدد)
2009MO0729 إق

303.625 2009-145
العنف [نص مطبوع] / إعداد وترجمة محمد الهاللي، عزيز لزرق.-
الدار البيضاء : دار توبقال للنشر، 2009.- 1 مج. (82 ص.)؛ 21

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

303.69 2009-146
منظمة البحث عن أرضية مشتركة

للوسطاء  : مطبوع]  [نص  الوساطة  على  التدريب  دليل 
ومدربي الوسطاء : البحث عن أرضية مشتركة-المغرب / وزارة
البحث عن أرضية بالرباط٬ منظمة  البريطانية  السفارة  العدل٬ 
مشتركة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (مطبعة البيضاوي).- 1 مج. (

112 ص.)؛ 24 سم
2009MO0864 إق

304.82 2009-147
فياض، هاشم نعمة

[نص االقتصادية  االجتماعية  والتنمية  الدولية  الهجرة 
مطبوع] / هاشم نعمة فياض.- فاس : مقاربات، 2009.- 1 مج.

(39 ص.) : غالف مص.؛ 21 سم
2009MO3162 إق

304.82 2009-148
الهجرة الدولية والتنمية بالمغرب [نص مطبوع] / تعريب عبد
: [المغرب]  وتنسيق محمد شارف.-  إشراف  رجواني؛  السالم 
منشورات المرصد الجهوي للهجرات المجال والسكان، 2009.- 1

مج. (191 ص.) : مص.، غالف مص.؛ 21 سم
2009MO0282 إق

305.242 2009-149
[نص العلمي  والبحث  الشبابية  السياسات  الشباب، 
Les = مطبوع] : من أجل تفاعل جديد : أعمال المناظرة الوطنية
jeunes, les politiques de jeunesse et la recherche
scientifique : pour une nouvelle synergie / [المنظمة
من طرف] المعهد الجامعي للبحث العلمي؛ إشراف عبد الفتاح
العلمي، للبحث  الجامعي  المعهد  منشورات   : الرباط  الزين.- 

CD-ROM 1  + 24 سم  49 ص.)؛   -165) مج.   1  -.2009
ببليوغرافيا ص. 134-136 .- إق 2008MO1098.- ردمك -9981-806

67-0
البحث العلمي - - الشباب - - المغرب

305.524091751 2009-150
موسم أصيلة الثقافي الدولي. ندوة (2008؛ أصيلة)

النخبة والسلطة والديمقراطية في الوطن العربي [نص
مطبوع] : ندوات موسم أصيلة الثقافي الدولي / [جامعة المعتمد
بن عباد الصيفية].- أصيلة : مؤسسة منتدى أصيلة، 2009.- 1 مج.

(161 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة دفاتر موسم أصيلة؛ 1)
إق 2009MO2195.- ردمك 978-9954-432-96-5
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305.567 2009-151
الناجي، محمد (1949-....)

العبد و الرعية [نص مطبوع] : العبودية و السلطة والدين في
العالم العربي / محمد الناجي؛ ترجمة مصطفى النحال.- المحمدية

: المكتبة الوطنية، 2009.- 1 مج. (343 ص.)؛ 19 سم
إق 2008MO2695.- ردمك 978-9954-433-81-3

305.892764 2009-152
نقوري، إدريس (1942-....)

تاريخية أناسية  دراسات   : الرقيبات [نص مطبوع]  الشرفاء 
اجتماعية / إدريس ناقوري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (الدار البيضاء

: مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (341 ص.)؛ 24 سم
2009MO2881 إق

دراسات تاريخية اجتماعية

306 2009-153
و الثقافية  و  االجتماعية  لألعمال  إسمون  جمعية 

التراث على  المحافظة 
كرنفال  : [نص مطبوع]  الثقافات  تعايش  تيزنيت ملتقى 
الثقافي التراث  الشتوية  الجامعة  عيمعشار 2009 أعمال ندوة 
بسوس حفريات في البنى و التجليات يومي 30 و 31 يناير 2009
/ جمعية إسمون لألعمال االجتماعية و الثقافية و المحافظة على
التراث.- تيزنيت : جمعية إسمون لألعمال االجتماعية و الثقافية و
المحافظة على التراث، 2009.- 1 مج. (119-63 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 30 سم
2010MO0156 إق

306 2009-154
حسن، يوسف فضل

مالمح من العالقات الثقافية بين المغرب والسودان منذ
التاسع عشر [نص القرن  الخامس عشر وحتى  القرن 
Some aspects of cultural relations between = [مطبوع
al-Maghrib and the Nilotic Sudan from the fifteenth
/ يوسف فضل حسن.-  .to the nineteenth century A.D
اإلفريقية، 2009 (مطبعة الدراسات  : منشورات معهد  الرباط 
المعارف الجديدة).- 1 مج . (72-8 ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛
المشترك. اإلفريقي  المغربي  التراث  (كرسي  سم.-   23

(32 محاضرات؛ 
2009MO0218 2009إقMO1802 إق

العالقات الثقافية - - السودان - - المغرب

306.3 2009-155
الجاحظ، مسعود الصغير

الثقافة والتنمية [نص مطبوع] : السؤال المحرج / الجاحظ
مسعود الصغير.- الدار البيضاء : دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2009

(مطبعة صناعة الكتاب).- 1 مج. (135 ص.)؛ 21 سم
إق 2009MO0435.- ردمك 978-9981-02-844-4

306.360964 2009-156
المنظمة الديمقراطية للشغل (الرباط)

الحصيلة اإلجتماعية لسنة 2009 [نص مطبوع] : المؤشرات
والمعطيات اإلحصائية / المنظمة الديمقراطية للشغل.- الرباط :
المنظمة الديمقراطية للشغل، 2009.- 1 مج. (141 ص.)؛ 24

سم
ببليوغرافيا ص. 141 .- إق 2010MO0746.- ردمك -978-9954-9034

1-4

306.4 2009-157
العيرج، الفضيل

الثقافة الحضرية ومشاكل االندماج السوسيوثقافي [نص
: (الرباط  : [د.ن.]، 2009  العيرج.- [د.م.]  الفضيل   / مطبوع] 

-. (Rabat Net مج. (173 ص.)؛ 21 سم  1
2009MO0587 بيبليوغرافيا : ص 163-172 .- إق

306.420956 2009-158

خضر، محسن
الحادي القرن  منعطف  في  العربية  الثقافة  أسئلة 
والعشرين [نص مطبوع] / محسن خضر.- الدار البيضاء : أفريقيا

الشرق، 2009.- 1 مج. (135 ص.)؛ 22 سم
إق 2007MO2234.- ردمك 9981-25-523-8

306.432 2009-159
دليل المدرسة المواطنة [نص مطبوع] : الحكامة التربوية /
وكالة التنمية اإلجتماعية، وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي
وتكوين األطر والبحث العلمي.- الدار البيضاء : منتدى المواطنة،

2009.- 1 مج . (52ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2010MO1403.- ردمك 978-9954-9038-3-4

306.432 2009-160
التنمية وكالة   / مطبوع]  [نص  المواطنة  المدرسة  دليل 
منتدى  : البيضاء  الدار  الوطنية.-  التربية  وزارة  اإلجتماعية، 

سم  21 )؛  ص.   92) مج.   1  -.2007 المواطنة، 
إق 2007MO2912.- ردمك 978-9954-8429-7-7

306.6 2009-161
جامعة محمد الخامس. كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية.

مائدة مستديرة
والعالم المغارب  في  والتقنيات  األفكار  انتقال 
= مستديرة]  مائدة  [أعمال   : مطبوع]  [نص  المتوسطي 
Transmission  des  idées  et  des  techniques  au
Maghreb et en Méditerranée / عبد الرحيم بنحادة ، عبد
اآلداب : كلية  الرباط  الغربي.-  األزهر  المودن، محمد  الرحمان 
والعلوم اإلنسانية، 2009 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة)
.- 1 مج. (247-16 ص.)؛ 24 سم.- (ندوات و مناظرات؛ 160)

إق 2009MO1708.- ردمك 978-9981-59-157-2

306.87 2009-162
بنعركي، حليمة

كنبغيك أبنتي كنبغيك أولدي كنبغيكم أوالدي [نص مطبوع]
/ حليمة بنعركي.- الرباط : مكتبة دار السالم للطباعة والنشرو

التوزيع، 2009.- 1 مج. (26 ص.)؛ 20 سم
إق 2009MO1365.- ردمك 9954-22-059-3

306.874 2009-163
الكتاني، فاطمة

كيف تكسب ابنك المراهق [نص مطبوع] : الدليل الذي ال غنى
المراهق / فاطمة ابنك  بناء عالقة سليمة مع  لك عنه من أجل 
الكتاني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (الرباط : مطبعة الرسالة) .- 1

مج. (207 ص.)؛ 21 سم
2009MO2863 إق

307.096424 2009-164
والعلوم اآلداب  كلية  السعدي.  المالك  عبد  جامعة 
المغربي التاريخ  في  البحث  مجموعة  اإلنسانية. 

(تطوان) واألندلسي 
المجتمع التطواني والتطور العمراني والمعماري من
القرن 16 إلى القرن 20 [نص مطبوع] : أعمال الندوتين، أيام
9 و 10 دجمبر 2005، [و] أيام 14 و 15 و 16 دجمبر 2006 =
Société  tétouanaise  et  dévéloppement  et
بن امحمد  تنسيق   /  architectural  du 16 du 20 siécles
عبود.- تطوان : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2009.- 1 مج.
(227-174 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة أعمال الندوات / كلية اآلداب

والعلوم اإلنسانية، تطوان؛ 16-15)
2009MO3388 إق

307.720964 2009-165
العطري، عبد الرحيم (1972-....)
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التنمية أسئلة   : مطبوع]  [نص  القروي  المغرب  تحوالت 
المؤجلة / عبد الرحيم العطري؛ تقديم مصطفى محسن.- سال :
دفاتر الحرف والسؤال، 2009 (الرباط : طوب بريس) .- 1 مج.

(135 ص.)؛ 21 سم
إق 2009MO0314.- ردمك 978-9954-0-1207-9

307.760964 2009-166
البوعيشي، أمينة

الهوامش الحضرية قيد التأهيل بمدينة فاس [نص مطبوع]
: تقييم واقع التجزؤ الترابي / أمينة البوعيشي.- [د.م.] : [د.ن.]،

2009.- 1 مج. (141 ص.)؛ 24 سم
إق 2009MO1521.- ردمك 978-9981-0-1828-7

اإلحصاءات العامة 310

316.4 2009-167
المغرب. المندوبية السامية للتخطيط. مديرية اإلحصاء

المغرب في أرقام 2008 [نص مطبوع] / المندوبية السامية
للتجارة المغربي  البنك   : الرباط  اإلحصاء.-  مديرية  للتخطيط، 

(167 ص.)؛ 21 سم مج.   1 الخارجية، 2009.- 
إق 2009MO2095.- ردمك 978-9981-20-242-8

العلوم السياسية 320

320 2009-168
بنجدي، خالد

مدخل إلى علم السياسة [نص مطبوع] / خالد بنجدي.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2009 (الرباط : طوب بريس) .- 1 مج. (223 ص.)؛ 24

سم
2009MO1574 إق

320.014 2009-169
الخنبوبي، أحمد

= مطبوع]  [نص  نظرية  مقاربة  السياسي،  التسويق 
أحمد  /  Lemarketing politique,  approche théorique
الخنبوبي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (واحة).- 1 مج. (128 ص.)؛

21 سم
بيبليوغرافيا ص. 125-128 .- إق 2009MO1204.- ردمك -978-9954

8943-1-4

320.0964 2009-170
محمد (ملك المغرب؛ 1963-....)

خطب صاحب الجاللة الملك محمد السادس بمناسبة عيد
العرش [نص مطبوع] : 2008 - 1999 / محمد السادس )ملك
المغرب(.- [د.م.] : وزارة اإلتصال، 2009.- 1 مج. (263 ص.)؛

23 سم
إق 2009MO1754.- ردمك 978-9954-458-25-5

320.6 2009-171
المغرب. وزارة اإلتصال (الرباط)

/ المغرب اليوم [نص مطبوع] : منجزات سنة 2008. جزآن 
وزارة اإلتصال.- الرباط : وزارة اإلتصال، 2009.- 2 مج. (342،

522 ص.)؛ 26 سم
إق 2009MO3384إق 2009MO3385.- ردمك 9789954458327.-

ردمك 9789954458334

320.80964 2009-172

= مطبوع]  [نص  أرقام  في  المحلية  الجماعات 
Collectivités locales en chiffres / المملكة المغربية، وزارة
الداخلية، المديرية العامة للجماعات المحلية.- الرباط : المديرية
العامة للجماعات المحلية، 2009.- 1 مج. (310 ص.)؛ 24 سم

إق 2009MO2841.- ردمك 978-9981-155-60-8

320.9 2009-173
أشرقي، عبدالعزيز

: الدولية-الوطنية-الجماعية   : [نص مطبوع]  الجيدة  الحكامة 
ومتطلبات اإلدارة المواطنة / عبدالعزيز أشرقي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2009 (الدارالبيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (310

ص.)؛ 24 سم
2009MO0043 إق

320.9 2009-174
السعيد، رشيد

الحكامة الجيدة بالمغرب [نص مطبوع] : ومتطلبات التنمية
: [د.م.]  لحرش.-  كريم  السعيد,  رشيد   / المستدامة  البشرية 
[د.ن.]، 2009 (الرباط : مطبعة طوب بريس) .- 1 مج. (199

ص.)؛ 24 سم
2009MO1201 إق

320.9 2009-175
الناصر، عبد الواحد (1948-....)

مشكالت  : مطبوع]  [نص  الدولية  السياسية  المشكالت 
والتدبير الدولي  والقانون  الدولية  السياسة  بين  التقاطع 
الرباط : منشورات الزمن، الناصر.-  الواحد  الدبلوماسي / عبد 

2009.- 1 مج. (490 ص.)؛ 24 سم
إق 2008MO2895.- ردمك 978-9954-408-92-4

320.964 2009-176
الرضواني، محمد

إشكالية  : مطبوع]  [نص  المغرب  السياسية في  الحداثة 
: وتجربة / محمد الرضواني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (الرباط 

مطبعة المعارف الجديدة) .- 1 مج. (108 ص.)؛ 24 سم
2009MO0236 إق

المغرب - - سياسة وحكومة

320.964 2009-177
العمري، محمد (1945-....)

منطق رجال المخزن وأوهام األصوليين [نص مطبوع] :
عوائق الحداثة في المغرب / محمد العمري.- وارزازات : جمعية
وادي الحجاج للثقافة والتنمية، 2009.- 1 مج. (168 ص.)؛ 21

سم.- (سلسلة الدراسات الفكرية والثقافية)
2009MO2278 إق

320.964 2009-178
الفاسي، عالل (1974-1910)

اإلنسية المغربية؛ واقع العالم اإلسالمي [نص مطبوع] :
محاضرات وأبحاث عالل الفاسي / مراجعة وتصحيح المختار باقة.-
ط. 2.- الدار البيضاء : منشورات مؤسسة عالل الفاسي، 2009.-

1 مج . (47 ص. )؛ 19 سم
إق 2009MO1357.- ردمك 978-9954-1-8482-1

320.964 2009-179
الفاسي، عالل (1974-1910)

دفاعا عن وحدة البالد [نص مطبوع] / عالل الفاسي؛ مراجعة
وتصحيح المختار باقة.- ط. 2.- الرباط : مؤسسة عالل الفاسي،
2009 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (358

ص.)؛ 24 سم
إق 2009MO1356.- ردمك 978-9954-1-8481-3

الفاسي، عالل، 1974-1910

320.964 2009-180
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وأعضاء جيش المقاومين  لقدماء  السامية  المندوبية 
فاس) (2008؛  علمية  ندوة  التحرير. 

إلى المقاومة  قيم  : من  العهد الجديد [نص مطبوع]  مغرب 
لقدماء السامية  المندوبية   / علمية  ندوة   : الجديدة  الحكامة 
المقاومين وأعضاء جيش التحرير.- الرباط : المندوبية السامية
لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، 2009.- 1 مج. (119

ص.)؛ 24 سم
إق 2009MO1770.- ردمك 978-9981-831-89-1

321 2009-181
القريشي، نزار (1975-....)

الملكية-األحزاب-الحكم [نص مطبوع] : 1955-2009 / نزار
القريشي.- [د.م.] : [د.ن.]، Dl 2009 2009 (تطوان : مطعة

الخليج العربي) .- 1 مج. (77 ص.)؛ 17 سم
2009MO2751 إق

321.10964 2009-182
عروب، هند

مقاربة أسس الشرعية في النظام السياسي المغربي
[نص مطبوع] / هند عروب.- الرباط : دار االمان، إق 2009.- 1

مج. (359 ص.)؛ 24 سم
إق 2009MO2603.- ردمك 978-9981-0-7249-4

323 2009-183
الزهراوي، محمد بن الحسن

انتهاكات حقوق اإلنسان في مادة الفلسفة بالمغرب
[نص مطبوع] / محمد بن الحسن الزهراوي.- مراكش : دار وليلي
للطباعة والنشر، 2009.- 1 مج. (87 ص.) : غالف مص.؛ 21 سم

2009MO0741 إق

323 2009-184
المغرب. المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان. ندوة (3؛

2010؛ الرباط)
لحقوق العربية  الوطنية  للمؤسسات  الثالثة  الندوة 
اإلنسان حول موضوع دور المؤسسات الوطنية للنهوض
إلى 14 الرباط، من 12   : باستقالل القضاء [نص مطبوع] 
نوفمبر 2007 / المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان.- الرباط :
المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان، 2009.- 1 مج. (53 ص.)؛

24 سم.- (سلسلة الندوات)
إق 2009MO0390.- ردمك 9789954100075

323 2009-185
المغرب. المنظمة المغربية لحقوق االنسان

/ المنظمة المغربية انبتاق فكرة مسار فعل [نص مطبوع] 
المغربية لحقوق االنسان، المنظمة   : الرباط  لحقوق االنسان.- 

2009.- 1 مج. (58 ص.)؛ 29 سم
2009MO1087 إق

حقوق اإلنسان - - المغرب

323.0964 2009-186
المغرب. المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان

اإلنصاف هيئة  توصيات  تفعيل  متابعة  حول  تقرير 
/ الرئيسي دجنبر 2009  التقرير   : والمصالحة [نص مطبوع] 
المجلس  : الرباط  اإلنسان.-  لحقوق  االستشاري  المجلس 
االستشاري لحقوق اإلنسان، 2009.- 1 مج. (85 ص.) : جداول؛

24 سم
إق 2009MO3081.- ردمك 978-9954-1-0020-2

المغرب - - تقارير

323.34 2009-187
مركز حقوق الناس (المغرب)

اإلنسانية الحقوق  لوضعية  الجهوي  السنوي  التقرير 
للنساء بجهة فاس بولمان لسنة2009 [نص مطبوع] / مركز
حقوق الناس؛ بدعم من صندوق األمم المتحدة للسكان.- فاس :
مركز حقوق الناس، 2009.- 1 مج . (120ص. ) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم.- (جريدة حقوق الناس؛ 17)
2010MO0427 إق

323.6 2009-188
الوراق، إبراهيم

التاصيل المواطنة... محاولة في  تأمالت في مفهوم 
[نص مطبوع] / إبراهيم الوراق.- [د.م.] : [د. ن.]، 2009 (بني
مالل : مطبعة مانيبل برنت) .- 1 مج. (428 ص.) : غالف مص.؛

21 سم
2009MO0402 إق

324.20964 2009-189
التجمع الوطني لألحرار (20 دجنبر 2008؛ الدار البيضاء)
الدورة السنوية العادية للمجلس الوطني [نص مطبوع] :
الوطني التجمع   / عكاشة)  مصطفى  الحاج  المرحوم  (دورة 
رقراق أبي  دار   : (الرباط   2009 [د.ن.]،   : [د.م.]  لألحرار.- 

ص.)  170) مج.   1  -. النشر)  و  للطباعة 
إق 2009MO1058.- ردمك 9789954193405

324.6 2009-190
وكالة التنمية اإلجتماعية

المدنية في اإلنتخابات الجماعية [نص دليل المشاركة 
منتدى  : البيضاء  الدار  اإلجتماعية.-  التنمية  وكالة   / مطبوع] 

سم  22 )؛  ص.   69)  . مج   1  -.2009 المواطنة، 
إق 2009MO1639.- ردمك 978-9981-1-0960-6

324.60964 2009-191
(سكورة، والتنمية  للثقافة  الحجاج  وادي  جمعية 

ورزازات)
دليل االنتخابات العامة لسنة 2009 [نص مطبوع] / جمعية
وادي الحجاج للثقافة والتنمية.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009.- 1 مج.

(31 ص.)؛ 21 سم
2009MO1322 إق

324.63 2009-192
النشاط، صالح

االنتخابات الجماعية 2009 [نص مطبوع] : رسالة لبعث األمل
/ صالح النشاط.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (الرباط : طوب بريس)

.- 1 مج. (73 ص.)؛ 21 سم
2009MO1383 إق

324.70964 2009-193
حزب العدالة والتنمية (المغرب)

[نص م   2009 يونيو   12 اقتراع  االنتخابي،  البرنامج 
مطبوع] : تحت شعار "النزاهة والفعالية لخدمة المواطن وتحقيق
التنمية / حزب العدالة والتنمية.- الرباط : حزب العدالة والتنمية،

2009.- 1 مج. (50 ص.)؛ 21 سم
2009MO1696 إق

324.964 2009-194
السراجي، المكي

القضاء اإلنتخابي في المادة اإلدارية [نص مطبوع] / المكي
السراجي، نجاة خلدون.- [د.م.] : [د.ن]، 2009 (الرباط : دار

القلم) .- 1 مج. (505 ص.)؛ 24 سم
2009MO0705 إق

324.964 2009-195
المساوي، إسماعيل
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التصويت  : مطبوع]  [نص  بالمغرب  واالنتخابات  األمية 
والترشيح واختصاصات الجماعات / الدكتور اسماعيل المساوي.-
[د.م.] : [.د.ن]، 2009.- 1 مج. (76 ص.) : غالف مص. باأللوان؛

21 سم
2009MO1540 بيبليوغرافيا ص. 72-73 .- إق

324.964 2009-196
المغرب. المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان

التقرير النهائي حول تتبع اإلنتخابات التشريعية لسنة
المجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان.-  / 2007 [نص مطبوع] 
الرباط : المجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان، 2009.- 1 مج.
(114 ص.)؛ 24 سم.- (منشورات المجلس اإلستشاري لحقوق

اإلنسان. التقارير الموضوعاتية)
إق 2009MO0395.- ردمك 978-9954-1-0007-1

324.96406 2009-197
لحرش، كريم (1980-....)

االنتخابات الجماعية بالمغرب [نص مطبوع] : استحقاقات 12
الرحيم / كريم لحرش، عبد  الحصيلة والرهانات   : يونيو 2009 
كحالوي؛ تقديم رشيد السعيد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (الرباط :
طوب بريس) .- 1 مج. (170 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة الالمركزية

واإلدارة المحلية؛ 3)
2009MO2576 إق

327 2009-198
بوزيان، عمر (1945-....)

عالقة المغرب مع فرنسا [نص مطبوع] : من خالل اإلتفاقيات
المبرمة بينهما بين 1845-1912 / عمر بوزيان. الجزء الثاني.-
2009 الشق،  عين  الثاني  الحسن  جامعة   : [الدارالبيضاء] 
(الدارالبيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (319 ص.)؛ 24

سم
إق 2009MO0328.- ردمك 978-9954-464-06-9

327.64 2009-199
البغدادي، محمد (2009-1936)

الرهانات أمام  مغاربي  األورو  األمن  حول  نظرة 
الحسن ترجمة  بغدادي؛  محمد   / مطبوع]  [نص  الصحراوية 
العزاوي.- [.د.م] : [د.ن.]، 2009.- 1 مج. (383 ص.)؛ 24 سم

2009MO1349 ببليوغرافيا ص. 375-383 .- إق
الصحراء المغربية - - وضع دولي - - مقاالت ومحاضرات

327.64 2009-200
التازي، عبد الهادي (2015-1921)

/ عبد التاريخ الدبلوماسي للمغرب [نص مطبوع]  مالحق 
اإلسالمية، والشؤون  األوقاف  وزارة   : الرباط  التازي.-  الهادي 

(638 ص.)؛ 27 سم مج.   2  -.2009
978-9954-0-5166-X 2009.- ردمكMO2148 إق

327.6405694 2009-201
صدقي بطبوطي، عبد الله (1955-....)

المغرب والقضية الفلسطينية [نص مطبوع] : بعض مظاهر
الدعم الشعبي. الجزء األول / عبد الله صدقي بطبوطي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2009 (القنيطرة : المطبعة السريعة) .- 1 مج. (142

ص.)؛ 21 سم
2009MO0789 بيبليوغرافيا ص. 131-139 .- إق

327.64065 2009-202
جالم، عبد الكريم

[نص مطبوع]. الجديد للسلطة  المفهوم  أو  نظرية ملك 
الجزء 2، خياريات الجزائر والتأهيل الملكي للجهوية عبر حكم ذاتي
في الصحراء / عبد الكريم جالم.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (مراكش

: المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (448 ص.)؛ 24 سم
إشارات بيبليوغرافية .- إق 2008MO1566.- ردمك 9954-8981-0-7

327.64073 2009-203

بنهاشم، محمد
في دراسة   : مطبوع]  [نص  األمريكية  المغربية  العالقات 
التمثيل الدبلوماسي األمريكي بالمغرب (1786-1912) / محمد
رقراق أبي  دار   : (الرباط   2009 [د.ن.]،   : [د.م.]  بنهاشم.- 

سم  24 ص.)؛   271) مج.   1  -. والنشر)  للطباعة 
بيبليوغرافيا ص. 255-265 .- إق 2009MO0005.- ردمك -978-9954

1-9318-9

327.730581 2009-204
الكتاني، إدريس

اإلسالمي العربي  المغرب  تاريخ  في  وثائقية  ملفات 
المعاصر [نص مطبوع] / إدريس الكتاني.- الرباط : منشورات

نادي الفكر اإلسالمي، 2009.- 4 .مج
2009MO1491 إق

328.330964 2009-205
البرلمان مع  بالعالقات  المكلفة  الوزارة  المغرب. 

(الرباط)
السنة خالل  بالبرلمان  الحكومي  النشاط  حصيلة 
المكلفة الوزارة   / مطبوع]  [نص  التشريعية 2009-2008 
بالعالقات مع البرلمان.- الرباط : الوزارة المكلفة بالعالقات مع

البرلمان، 2009.- 1 مج. (72 ص.)؛ 30 سم
2009MO2558 إق

328.378 2009-206
دور البرلمان في إعداد وتقييم وتنفيذ الميزانية العامة
للدولة [نص مطبوع] / نجيب كومينة، محمد كريم، حسن العرفي،
...[و أخ.]؛ إشراف أحمد جزولي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (تمارة :

مطبعة زعنان) .- 1 مج. (116 ص.)؛ 21 سم
2009MO2487 إق

328.64 2009-207
المغرب. البرلمان. مجلس المستشارين (الرباط)

حصيلة أشغال مجلس المستشارين [نص مطبوع] : دورة
أبريل 2008 / مجلس المستشارين؛ تصدير مصطفى عكاشة.-
الرباط : منشورات إ.د.ج.ل، 2009.- 1 مج. ( 127 ص.)؛ 24 سم

إق 2009MO0116.- ردمك 978-9954-421-41-6

328.64 2009-208
بنيس، عبد الحي

البرلمان في اجتهاد القضاء الدستوري [نص مطبوع] / عبد
: دار األمان، الرباط  البكاري.-  بنيس؛ تقديم عبد السالم  الحي 
2009.- 1 مج. (510 ص.)؛ 23 سم.- (الموسوعة البرلمانية؛ 2)

إق 2008MO2537.- ردمك 978-9981-941-96-4

علم االقتصاد 330

330 2009-209
حركات، محمد (1958-....)

االقتصاد السياسي والحكامة الشاملة [نص مطبوع] / محمد
المغرب، 2009 الشعر في  بيت  : منشورات  [د.م.]  حركات.- 
(الرباط : دار أبي رقراق للطباعة والنشر) .- 1 مج. (356 ص.)؛

24 سم
إق 2009MO2901.- ردمك 978-9954-8661-3-2

331.4 2009-210
أقصري، ثرية

عمل المرأة [نص مطبوع] : في الميدان العام و أمالك األسرة و
ثرية  / المغربي  القانون  و  اإلسالمي  الفقه  في  المنزل  داخل 
أقصري.- فاس : مطبعة أنفو، 2009.- 1 مج. (200ص.)؛ 22 سم

2008MO2429 بيبليوغرافيا .- إق
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332 2009-211
مرصالي، كمال

الوجيز في المالية العامة [نص مطبوع] / كمال مرصالي.- ط.
الخليج مطبعة   : (تطوان   2010-2009 [د.ن.]،   : [د.م.]   -.3

23 سم (212 ص.)؛  مج.   1  -. العربي) 
2007MO0061 إق

332.60964 2009-212
المناظرة الوطنية لغرف التجارة والصناعة والخدمات

(2؛ 2008؛ الرباط)
والصناعة التجارة  لغرف  الثانية  الوطنية  المناظرة 
والخدمات [نص مطبوع] : [دور الغرف في الدينامية اإلقتصادية
الجديدة بالمغرب] : الرباط، 9 يوليوز 2008 / [تنظيم] جامعة
الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات.- الرباط : جامعة
للتجارة والصناعة والخدمات، 2009.- 1 مج. المغربية  الغرف 

(215 ص.)؛ 24 سم
2009MO1064 إق

332.6730964 2009-213
النوحي، جواد

المغرب، في  األجنبية  لالستثمارات  سياسية  مقاربة 
النوحي؛ تقديم عبد الحي 1990-2006 [نص مطبوع] / جواد 
البيضاء : مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود، المودن.- الدار 

2009.- 1 مج. (428 ص.)؛ 24 سم.- (أبحاث؛ 3)
إق 2009MO3323.- ردمك 9954035948

333.9110964 2009-214
المغرب. المديرية العامة لهندسة المياه

الماء بالمغرب [نص مطبوع] : ثروة معرفية / المديرية العامة
لهندسة المياه.- الرباط : المديرية العامة لهندسة المياه، 2009.-

1 مج. (21 ص.)؛ 25 سم
إق 2009MO0924.- ردمك 978-9954-1-1475-7

337.1 2009-215
جلول، عياد عباس

إقامة العربي في ضوء  االقتصادي  االندماج  مستقبل 
منطقة التجارة العربية الكبرى [نص مطبوع] / عياد عباس
L'avenir  de  = غريب  الكريم  عبد  ومراجعة  تقديم  جلول؛ 
l'intégration économique arabe en vue de rétablir
: [د.م.]   -.une  grande  zone  commerciale  arabe
النجاح : مطبعة  البيضاء  (الدار  التربية، 2009  منشورات عالم 

.- 1 مج. (310 ص.)؛ 24 سم الجديدة) 
بيبليوغرافيا .- إق 2009MO0026.- ردمك 978-9954-450-29-7

البالد العربية - - تكامل اقتصادي

337.161 2009-216
جامعة محمد األول. كلية العلوم القانونية واإلقتصادية

واالجتماعية. ندوة دولية (2009؛ وجدة)
صعوبات وآفاق تفعيل اتحاد المغرب العربي [نص مطبوع]
Diffucultés et = 2009 أشغال ندوة دولية، 16-17 أبريل :
perspectives  et  redynamisation  de  l'Union  du
Maghreb Arabe : actes du colloque international, 16
et 17 avril 2009 / نظمها كلية العلوم القانونية واإلقتصادية
واالجتماعية بجامعة محمد األول بوجدة ومعهد الدراسات اإلفريقية
[د.ن.]،  : [د.م.]  الرباط.-  السويسي  الخامس-  بجامعة محمد 
2009 (وجدة : مطبعة طه حسين) .- 1 مج. (345-154 ص.)؛

24 سم
2009MO3266 إق

المغرب العربي - - عالقات خارجية

338.47910964 2009-217
عمران، إسماعيل (1947-....)

التنمية السياحية بالمغرب [نص مطبوع] : تطلعات وتحديات
الثاني / إسماعيل عمران.- [د.م.] : [د.ن.]، ومفارقات. الجزء 

2009 (الرباط : دار القلم) .- 1 مج. (359 ص.)؛ 21 سم

2009MO1891 بيبليوغرافيا ص. 357-359 .- إق
السياحة - - المغرب

338.7 2009-218
الوكيلي، ميمون

المقاولة وحرية التدبير [نص مطبوع] : وفق مدونة الشغل :
نحو تدبير أمثل للمقاولة واستقرار الشغل / ميمون الوكيلي؛ تقديم
محمد الكشبور.- [د.م] : [د.ن]، 2009 (مطبعة النجاح الجديدة).-

1مج (246 ص.)؛ 24 سم
المقاولة وعناصرها األساسية.- ضوابط حرية تدبير المقاولة.- حرية تدبير
المشاركة ومبدا  األجراء  مندوبي  نظام  القانوني.-  وأساسها  المقاولة 
العمالية في التدبير.- مشاركة األجراء في التدبير في إطار لجان المقاولة

2008MO2047 إق -.
المقاولة - - قوانين وتشريعات - - المغرب

القانون 340

340 2009-219
كومغار، إبراهيم

[نص العام  للقانون  األساسية  المفاهيم  في  الوجيز 
مطبوع] / إبراهيم كومغار.- [د. م.] : [د. ن.]، 2009 (أكادير :

مطبعة الورود) .- 1 مج. (207 ص.)؛ 21 سم
2009MO2874 ببليوغرافيا ص. 197-200 .- إق

340.023 2009-220
منشورات آفاق للدراسات القانونية

القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة؛ القانون الجديد
المنظم للشركات المدنية المهنية للمحاماة [نص مطبوع]
: قانون رقم 28.08 : قانون رقم 28.08.- الرباط : منشورات

آفاق للدراسات القانونية، 2009.- 1 مج. (86 ص.)؛ 16 سم
إق 2009MO0210.- ردمك 978-9981-941-98-0

340.072 2009-221
العروصي، محمد

محمد  / مطبوع]  [نص  القانونية  المنهجية  المختصر في 
العروصي.- [.د.م.] : [.د.ن.]، 2009 (مكناس : شركة الخطاب

للطباعة) .- 1 مج. (173 ص.)؛ 24 سم
2008MO2756 إق

340.2 2009-222
ادريوش، أحمد (1955-....)

: [د.م.]  ادريوش.-  أحمد   / [نص مطبوع]  المقارن  القانون 
: مطبعة (الرباط  القانونية، 2009  المعرفة  منشورات سلسلة 

.- 1 مج. (134 ص.)؛ 21 سم األمنية) 
2009MO1406 إق

340.2 2009-223
العماري، جميلة

جميلة  / مطبوع]  [نص  المقارن  القانون  محاضرات في 
العماري.- طنجة : دار النشر سليكي إخوان، 2009.- 1 مج. (149

ص.)؛ 21 سم
إق 2009MO1469.- ردمك 978-9981-1-1057-4

340.56 2009-224
الترجمان، زيد قدري

في وتطبيقاتها  الحق  استعمال  في  التعسف  نظرية 
حقل الملكية العقارية [نص مطبوع] / زيد قدري الترجمان.-
الرباط : مكتبة دار السالم، 2009.- 1 مج. (195 ص.)؛ 24 سم

إق 2009MO0682.- ردمك 978-9954-22-053-4

341.45 2009-225
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قانون البحار [نص مطبوع] : اتفاقية األمم المتحدة المعقودة
بمدينة مونتغوباي في 10 دجنبر 1982 / إشراف أحمد زوكاغي.-
الرباط : مكتبة دار السالم، 2009.- 1 مج. (327 ص.)؛ 24 سم

978995422064X 2009.- ردمكMO1581 إق

341.48 2009-226
عيوش، زينب

[نص المحاكمة  قبل  ما  مرحلة  في  المتهم  ضمانات 
مطبوع] : الضمانات المقررة لمواجهة اإلجراءات الماسة بالحريات
الماسة اإلجراءات  لمواجهة  المقررة  الضمانات   : الشخصية 
بالسالمة الجسدية وحرمة المسكن / زينب عيوش؛ تقديم األستاذ
أفولكي (مطبعة   2009 ن.]،  [د.   : م.]  [د.  الحياني.-  إدريس 

21 سم (144 ص.)؛  مج.   1 تيزنيت).- 
2009MO2099 ببليوغرافيا ص. 137-140 .- إق

341.480964 2009-227
مركز حقوق الناس (المغرب)

التقرير السنوي لوضعية حقوق اإلنسان بالمغرب لسنة
2008 [نص مطبوع] / مركز حقوق الناس, مركز الكرامة للنساء
العامالت.- [د.م] : [د.ن]، 2009 (مطبعة أبي).- 1 مج. (319

ص.)
2009 MO 1388 إق

حقوق اإلنسان - - قوانين وتشريعات - - المغرب

342 2009-228
الرضواني، محمد

مفاهيم أساسية في القانون العام [نص مطبوع] / محمد
الرضواني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (الرباط : مطبعة المعارف

الجديدة) .- 1 مج. (80 ص.)؛ 24 سم
2009MO0016 بيبليوغرافيا ص. 74-75 .- إق

القانون العام

342.001 2009-229
قاسم، محمد

القانون الدستوري والمؤسسات السياسية [نص مطبوع] :
المفاهيم األساسية والنظم السياسية / الحاج قاسم محمد.- ط.4
مزيدة و منقحة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009.- 1 مج. (199 ص.)؛ 24

سم
2009MO2377 إق

القانون الدستوري - - المغرب

342.264 2009-230
نكاوي، سعيد

تغييره تم  كما   : مطبوع]  [نص  الجديد  الجماعي  الميثاق 
وتتميمه بالقانون رقم 17.08 / سعيد نكاوي.- الرباط : دار اآلفاق
المغربية، 2009.- 1 مج. (285 ص.)؛ 21 سم.- (منشورات آفاق

(G3 للدراسات القانونية. النصوص و الوثائق التشريعية؛
إق 2009MO0794.- ردمك 978-9954-29-041-9

المجالس الجماعية - - المغرب

342.64 2009-231
صفاحي، إسماعيل

: األسس اإلداري  التنظيم   : [نص مطبوع]  اإلداري  القانون 
العامة - التنظيم اإلداري المغربي / إسماعيل صفاحي.- ط. 2.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2009 (الرباط : دار القلم) .- 1 مج . (242 ص.

)؛ 19 سم
2008MO0744 إق

القانون اإلداري - - المغرب

342.64 2009-232

الواردة في التعديالت  الجديد وفق  الجماعي  الميثاق 
القانون رقم 17.08 والقانون المتعلق بالتنظيم المالي
للجماعات المحلية ومجموعاتها [نص مطبوع] / إعداد حسن
خطابي، عبد اللطيف الشقيري.- ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009
(الدار البيضاء : دار النشر المغربية) .- 1 مج. (118 ص.)؛ 20

سم.- (سلسلة الثقافة القانونية)
إق 2009MO1124.- ردمك 978-9954-27-708-0

الجماعات المحلية - - التنظيم اإلداري - - المغرب

342.6403 2009-233
العلمي، عبد القادر (1950-....)

أولوية اإلصالح الدستوري [نص مطبوع] / عبد القادر العلمي.-
الرباط : مكتبة دار السالم، 2009.- 1 مج. (104 ص.)؛ 19 سم

إق 2009MO1408.- ردمك 978-9954-22-061-5

342.6406 2009-234
القريشي، عبد الواحد

[نص بالمغرب  والقانون  الحق  ودولة  اإلداري  القضاء 
مطبوع] / عبد الواحد القريشي.- الدارالبيضاء : الشركة المغربية

لتوزيع الكتاب، 2009.- 1 مج. (303 ص.)؛ 24 سم
إق 2009MO0664.- ردمك 978-9954-0-5332-1

القضاء االداري - - المغرب

342.6406 2009-235
اليعكوبي، محمد

القانون اإلداري المقارن [نص مطبوع] / محمد اليعكوبي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2009 (الرباط : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج.

(167 ص.)؛ 22 سم
2009MO2549 إق

القانون اإلداري - - المغرب

342.6406 2009-236
شكرة، الحاج

التنظيم المبادئ األساسية،   : القانون اإلداري [نص مطبوع] 
اإلداري / الحاج شكرة.- ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (دار القلم

للطباعة والنشر والتوزيع).- 1 مج. (332 ص.)؛ 20 سم
إق 2009MO0631.- ردمك 978-9954-8606-1-4

القانون اإلداري - - المغرب

342.6406 2009-237
صفاحي، إسماعيل

مجال  : اإلداري  النشاط   : مطبوع]  [نص  اإلداري  القانون 
النشاط اإلداري - وسائل النشاط اإلداري / إسماعيل صفاحي.- ط.
2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (الرباط : دار القلم) .- 1 مج . (223

ص. )؛ 21 سم
2008MO0972 إق

القانون اإلداري - - المغرب

342.6407 2009-238
العماري، جمال

اإلطار القانوني للمنتخب الجماعي على ضوء التعديالت
الرباط : منشورات العماري.-  الجديدة [نص مطبوع] / جمال 

زاوية، 2009.- 1 مج. (255 ص.)؛ 24 سم
إق 2009MO1527.- ردمك 978-9954-438-51-3

342.6407 2009-239
لإلنتخابات المركزية  اللجنة  والتنمية.  العدالة  حزب 

(الرباط)
مدونة اإلنتخابات [نص مطبوع] : القانون رقم 9.97 المغير
والمتمم بموجب القانون رقم 36.08 / حزب العدالة والتنمية.-
الرباط : حزب العدالة والتنمية، 2009.- 1 مج. (171 ص.)؛ 21

سم.- (سلسلة النصوص القانونية؛ 1)
إق 2009MO1575.- ردمك 978-9954-414-08-8

اإلنتخابات - - قوانين وتشريعات - - المغرب
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342.6407 2009-240
وتتميمها تغييرها  تم  كما  الجديدة  اإلنتخابات  مدونة 
بالقانون رقم 36.08 [نص مطبوع] / [إعداد سعيد نكاوي].-
الرباط : دار اآلفاق المغربية، 2009.- 1 مج . (182 ص. )؛ 22
سم.- (منشورات آفاق للدراسات القانونية : النصوص والوثائق

التشريعية؛ 2)
إق 2009MO0793.- ردمك 978-9954-29-040-0

مدونة اإلنتخابات - - المغرب

342.6407 2009-241
نصوصها مع   : مطبوع]  [نص  لالنتخابات  الجديدة  المدونة 
التنظيمية وفق آخر تعديالت الجريدة الرسمية إلى غاية فاتح يناير
2009 / مراجعة وتحيين وفاء فارس.- [د.م.] : [هدف المستقبل]،
2009 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (224

ص.)؛ 15 سم.- (سلسلة النصوص التشريعية (جيب)؛ 26)
إق 2009MO0527.- ردمك 978-9954-1-1647-8

قانون اإلنتخابات - - المغرب

342.64085 2009-242
مدونة الحريات العامة [نص مطبوع] : وفق تعديالت 26 فبراير
2009 مع نصوصه التنظيمية / مراجعة وتحيين وفاء فارس.- ط.
2.- [د.م.] : [هدف المستقبل]، 2009 (الدار البيضاء : مطبعة
(سلسلة سم.-   15 ص.)؛   192) مج.   1  -. الجديدة)  النجاح 

(25 (الجيب)؛  التشريعية  النصوص 
إق 2008MO0698.- ردمك 9954-1-1620-6

الحريات العامة - - قانون

342.6409 2009-243
أكريالن، صالح الدين

الميثاق الجماعي [نص مطبوع] : قراءة تحليلية / صالح الدين
اكريالن.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (الرباط : صافواربرنت) .- 1 مج.

(172 ص.)؛ 22 سم
2009MO0978 إق

الحكامة الجيدة - - المغرب

342.6409 2009-244
أكريالن، صالح الدين

الميثاق الجماعي الجديد [نص مطبوع] : قراءة تحليلية / صالح
الدين أكريالن.- [د.م.] : [د.ن.]، 2003 (الرباط : صافواربرنت) .-

1 مج. (172 ص.)؛ 22 سم
2009MO0978 إق

342.6409 2009-245
لحرش، كريم (1980-....)

00/78 القانون  ضوء  على  الجديد  الجماعي  الميثاق 
وتعديالته [نص مطبوع] : دراسة قانونية / كريم لحرش.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2009 (الرباط : طوب بريس) .- 1 مج. (159 ص.)؛ 24

سم.- (سلسلة الالمركزية واإلدارة المحلية؛ 1)
2009MO1517 بيبليوغرافيا ص. 151-156 .- إق

المجالس الجماعية - - قانون - - المغرب

343.09 2009-246
كومغار، إبراهيم

المرافق العامة الكبرى على نهج التحديث [نص مطبوع] /
إبراهيم كومغار.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (الدار البيضاء : مطبعة

النجاح الجديدة) .- 1 مج. (359 ص.)؛ 24 سم
2009MO2740 إق

المرافق العامة

343.6404 2009-247
بلخال، عبد الفتاح

التعديالت آخر  وفق   : [نص مطبوع]  المغرب  الضرائب في 
المدرجة في قانون مالية 2009 / عبد الفتاح بلخال.- [د. م.] : [د.
ن.]، 2009 (الرباط : دار أبي رقراق للطباعة والنشر) .- 1 مج.

(258 ص.)؛ 24 سم.

ردمك  -.2009MO0952 إق   - .  240-239 ص.  فيا  ليوغرا ب ي ب
9789954853812

الضرائب - - قوانين وتشريعات - - المغرب

343.64096 2009-248
اقريرة عمران، المبروك

البحري النقل  عقد  عن  الناشئة  المسؤولية  دعوى 
للبضائع [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / المبروك اقريرة عمران؛
تقديم أحمد زوكاغي.- الرباط : مكتبة دار السالم، 2009.- 1 مج.

(397 ص.)؛ 24 سم
ردمك  -.2009MO1743 إق   - .  389-369 ص.  فيا  ليوغرا ب ي ب

9789954220658
القانون التجاري - - النقل البحري

343.64096 2009-249
التغدويني، محمد

األخطار البحرية [نص مطبوع] / محمد التغدويني.- [د.م.] :
[د.ن]، 2009 (فاس : مطبعة آنفو-برانت) .- 1 مج . (275 ص. )

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
2007MO3129 إق

343.640998 2009-250
لمعكشاوي، محمادي (1944-....)

المفيد في شرح قانون الصحافة والنشر في المغرب
[نص مطبوع] : وفق آخر تعديل / محمادي لمعكشاوي.- [د.م] :
[د.ن]، 2009 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج.

(300 ص.)؛ 24 سم
2009MO1816 بيبليوغرافيا ص. 287-290 .- إق

الصحافة - - قوانين وتشريعات - - المغرب

344.01 2009-251
برادة غزيول، امحمد

القوانين الخاصة باألمراض المهنية [نص مطبوع] / امحمد
برادة غزيول.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009.- 1 مج. (244 ص.)؛ 24

سم
2009MO0675 إق

إصابات العمل

344.0131 2009-252
المنوار، عالل

تشغيل األطفال بين الحماية القانونية وإكراهات الواقع
[نص مطبوع] / عالل المنوار.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (الرباط :

مطبعة الصومعة) .- 1 مج. (160 ص.)؛ 24 سم
2009MO0885 إق

344.09 2009-253
ادريوش، أحمد (1955-....)

للمعطيات اإللكتروني  التبادل  قانون  حول  تأمالت 
القانونية [نص مطبوع] : عناصر لمناقشة مدى تأثير القانون رقم
53.05 على قانون االلتزامات والعقود / أحمد ادريوش.- الرباط :
منشورات سلسلة المعرفة القانونية، 2009.- 1 مج. (143 ص.)؛

21 سم
إق 2009MO0501.- ردمك 9981-101-10-9

344.64 2009-254
بناني، محمد سعيد

قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل . الجزء
/ محمد سعيد الفردية  الشغل  : عالقات  [نص مطبوع]  الثالث 
النجاح البيضاء : مطبعة  بناني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (الدار 

الجديدة) .- 1 مج. (796 ص.)؛ 24 سم
2009MO1275 إق

مدونة الشغل - - المغرب

344.6401 2009-255
العروصي، محمد
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المختصر في الحماية االجتماعية [نص مطبوع] : المخاطر
المهنية، المخاطر الحياتية / محمد العروصي.- [د.م.] : منشورات
والمقاوالت، األعمال  قانون  حول  والدراسات  األبحاث  مختبر 

سم  24 ص.)؛   296) مج.   1  -.2009
2008MO2755 بيبليوغرافيا ص. 283-288 .- إق

344.6401 2009-256
مدونة الشغل ونصوصها التطبيقية [نص مطبوع] : قانون
الشغل رقم 65.99 : المراسيم التطبيقية لقانون الشغل : قرارات
الوزارة المكلفة بالشغل.- الرباط : دار االنماء الثقافي، 2009.- 1

مج. (315 ص.).- (سلسلة المعرفة القانونية للجميع؛ 2)
2009MO1697 إق

مدونة الشغل - - المغرب

344.6401 2009-257
مدونة الشغل مع النصوص التطبيقية [نص مطبوع] / إعداد
الدراسات واألبحاث، الرباط : مكتب  وتقديم امحمد لفروجي.- 
2009 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (270

ص.)؛ 21 سم.- (نصوص قانونية محينة؛ 10)
إق 2009MO2155.- ردمك 978-9954-23-028-9

مدونة الشغل - - المغرب

344.64035 2009-258
رياضي، عبد الغاني

تنفيذ العقوبات على مستوى المؤسسات السجنية [نص
الغني.- رياضي عبد   / : دراسة مقارنة عملية وعلمية  مطبوع] 
الرباط : مكتبة دار السالم، 2009.- 1 مج. (456 ص.)؛ 24 سم.-

(سلسلة األجهزة القضائية؛ 6)
بيبليوغرافيا ص. 256-257 .- إق 2009MO1409.- ردمك -978-9954

22-062-3
المؤسسات السجنية - - القانون التنظيمي

344.6407 2009-259
جالم، عبد الكريم

إصالح نظام التربية والتكوين [نص مطبوع] : دراسة تحليلية
السياسات إطار  في  الصادرة  واإلدارية  التربوية  للتشريعات 
المخطط فيها  بما  الميثاق  األولى من  العشرية  الحكومية خالل 
االستعجالي 2009-2012 / عبد الكريم جالم.- [د.م.] : [د.ن.]،
.- 1 مج. (343 الوطنية)  المطبعة والوراقة   : 2009 (مراكش 

ص.)؛ 24 سم
إق 2009MO0957.- ردمك 978-9954-8981-2-3

345.02 2009-260
العروسي، احمد بن خجو

اإلرهاب أسبابه و خطره و كيف يعالج [نص مطبوع] / احمد
بن خجو العروسي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009.- 1 مج. (165ص.)؛

19 سم
2009MO3018 إق

345.64 2009-261
[نص المستجدات  آخر  الجنائية وفق  المسطرة  قانون 
الثقافي، 2009.- 1 مج. (258 اإلنماء  : دار  الرباط  مطبوع].- 

للجميع؛ 5) القانونية  المعرفة  ص.)؛ 21 سم.- (سلسلة 
2009MO2140 إق

قانون المسطرة الجنائية - - المغرب

345.6402 2009-262
الحجيوي، نور سعيد

جريمة تمويل اإلرهاب في القانون المغربي والمقارن
[نص مطبوع] / نور سعيد الحجيوي.- الرباط؛ الدار البيضاء : دار
األمان دار اآلفاق المغربية، 2009.- 1 مج . (223 ص. ) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2009MO0806.- ردمك 9789981072419

الجريمة اإلرهابية - - قوانين وتشريعات - - المغرب

345.6402323 2009-263
القانون الجنائي وقانون الوقاية من الرشوة ومكافحة
المدخلة التعديالت  آخر  وفق   : [نص مطبوع]  غسل األموال 
بالقانون رقم 48.07 / إعداد وتقديم امحمد لفروجي.- الرباط :
مكتب الدراسات واألبحاث، 2009 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح
الجديدة) .- 1 مج. (221 ص.)؛ 19 سم.- (نصوص قانونية محينة؛

(12
إق 2009MO2237.- ردمك 978-9954-23-030-0

345.6405 2009-264
العلمي، عبد الواحد ((قانوني)

شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية
[نص مطبوع]. الجزء الثاني / عبد الواحد العلمي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2009 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (431

ص.)؛ 21 سم
2009MO0166 الج. 2 : التحقيق اإلعدادي، المحاكمة .- إق

345.6405 2009-265
قانون المسطرة الجنائية [نص مطبوع] : وفق آخر التعديالت
الدراسات مكتب   : الرباط  لفروجي.-  امحمد  وتقديم  إعداد   /
واألبحاث، 2009 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج.

(252 ص.)؛ 21 سم.- (نصوص قانونية محينة؛ 9)
إق 2009MO2122.- ردمك 978-9954-23-027-0

القانون الجنائي - - المغرب

345.6405 2009-266
القانون الجنائي [نص مطبوع] : وفق آخر المستجدات.- الرباط
(183 ص.)؛ 21 سم.- مج.   1 الثقافي، 2009.-  اإلنماء  دار   :

(8 للجميع؛  القانونية  المعرفة  (سلسلة 
2009MO2150 إق

القانون الجنائي - - المغرب

345.64056 2009-267
بنمحمد اليندوزي، حسن

الفقه في  الجنائي  القضاء  أمام  وضماناته  المتهم 
اإلسالمي [نص مطبوع] / حسن بن محمد اليندوزي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2004 (الرباط : طوب بريس) .- 1 مج. (310 ص.)؛ 24

سم
2004MO1872 إق

المحاكم الجنائية - - المغرب

346.01 2009-268
الفاخوري، إدريس

العمل القضائي األسري [نص مطبوع] / إدريس الفاخوري.-
الدار البيضاء : دار اآلفاق للنشر والتوزيع، 2009 (الرباط : مطبعة

األمنية) .- 2 مج. (549-428 ص.)؛ 24 سم
978- ردمك   -.978-9954-29-037-0 ردمك   -.2009MO0104 إق 

9954-29-038-9
قضاء االسرة

346.04 2009-269
زاهري، سعيد (1948-....)

قانون القنص بالمغرب والمحافظة على الوحيش [نص
مطبوع] / سعيد زاهري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (وجدة : مطبعة

شمس) .- 1 مج. (271 ص.) : غالف مص.؛ 21 سم
إق 2009MO0992.- ردمك 978-9954-0-3903-1

القنص - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.0433 2009-270
صافي، عبد الحق

الملكية المشتركة للعمارات والدور المقسمة إلى شقق
أو طبقات أو محالت [نص مطبوع] : شرح لنصوص القانون
رقم 18.00 / عبد الحق صافي.- ط. 2 مزيدة منقحة.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2009 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج.

(358 ص.)؛ 24 سم
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2009MO2780 إق
الملكية العقارية - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.0482 2009-271
العيدوني، وداد

حقوق المؤلف [نص مطبوع] / وداد العيدوني.- [د.م.] : [د.ن.]،
2009 (طنجة : سليكي إخوان) .- 1 مج. (200 ص.)؛ 21 سم

ببليوغرافيا : ص. 193-197 .- إق 2009MO3035.- ردمك -978-9981
1-1080-9

346.074 2009-272
ادريوش، سفيان

تسنيد الديون الرهنية [نص مطبوع] : مقاربة قانونية ومالية :
دراسة تحليلية ونقدية للسوق الرهنية األولية والثانوية بالمغرب /
سفيان ادريوش؛ تقديم إدريس الفاخوري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009

(الرباط : مطبعة األمنية) .- 2 مج. (362، 463 ص.)؛ 24 سم
2009MO2597 2009إقMO2596 إق

الديون - - إدارة

346.0764 2009-273
لعرج، نور الدين

التجارية، األعمال   : التجاري [نص مطبوع]  القانون  مبادئ 
النشر دار   : لعرج.- طنجة  الدين  نور   / التجاري  األصل  التاجر، 

( 202 ص.)؛ 21 سم. إخوان، 2009.- 1 مج.  سليكي 
إق 2009MO0980.- ردمك 978-9981-1-1048-5

القانون التجاري - - المغرب

346.096 2009-274
بلحركة، كمال (1972-....)

محاضرات في مادة األوراق التجارية (الكمبيالة) [نص
مطبوع] / كمال بلحركة.- [د.م.] : [ك. بلحركة]، 2009 (تارودانت

: مطبعة ووراقة تارودانت) .- 1 مج. (113 ص.)؛ 21 سم
2009MO1474 بيبليوغرافيا ص. 110 .- إق

األوراق التجارية

346.4403 2009-275
شمس الدين، الحسين

تفويت الفرصة في المسؤولية المدنية [نص مطبوع] : من
الفكرة إلى النظرية / الحسين شمس الدين؛ تقديم الدكتور محمد
الكشبور.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (الدارالبيضاء : مطبعة النجاح
الدراسات .- 1 مج. (431 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة  الجديدة) 

المعاصر؛ 17) القانونية 
2009MO0464 إق

المسؤولية المدنية - - المغرب

346.61015 2009-276
الشافعي، محمد (1955-....)

: قانون األسرة في دول المغرب العربي [نص مطبوع] 
الجزائر، تونس، المغرب، ليبيا، موريتانيا / محمد الشافعي.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2009 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج.

(385 ص.).- (سلسلة البحوث القانونية؛ 16)
2009MO0144 إق

األسرة - - قوانين وتشريعات - - المغرب العربي

346.64 2009-277
معالل، فؤاد

في دراسة   : مطبوع]  [نص  والتجارية  الصناعية  الملكية 
القانون المغربي واالتفاقيات الدولية : براءات اإلختراع، تصاميم
تشكل الدوائر المندمجة، المستنبطات النباتية، الرسوم والنماذج
التجاري، اإلسم  والخدمة  والتجارة  الصنع  عالمات  الصناعية، 
البيانات الجغرافية وتسميات المنشأ / فؤاد معالل.- الدار البيضاء :
: مطبعة (الرباط  والتوزيع، 2009  للنشر  المغربية  اآلفاق  دار 
األمنية) .- 1 مج. (727 ص.)؛ 24 سم.- (منشورات مركز قانون

اإللتزامات والعقود)
2009MO3044 إق

الملكية الصناعية - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.6401 2009-278
الجديد [نص الجنسية  المدنية مع قانون  الحالة  قانون 
مطبوع] / مراجعة وتحيين وفاء فارس.- ط. 2.- [د.م.] : [هدف
المستقبل]، 2009 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1
مج. (80 ص.)؛ 15 سم.- (سلسلة النصوص التشريعية (الجيب)؛

(5
إق 2007MO2246.- ردمك 9954-1-1581-1
الحالة المدنية - - قوانين و تشريعات - - المغرب

346.64015 2009-279
أيت أمجوض، عبد الحليم

رقابة القضاء في االجتهاد الفقهي المعاصر من خالل
أيت الحليم  عبد   / مطبوع]  [نص  المغربية  األسرة  مدونة 
أمجوض.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (أكادير : مطبعة تامونت) .- 1

مج. (56 ص.)؛ 21 سم
2009MO3352 إق

346.64015 2009-280
مركز النساء.  العنف ضد  لمناهضة  المغربية  الجمعية 
للنساء النفسي  القانوني والدعم  اإلستماع واإلرشاد 

البيضاء) (الدار  العنف  ضحايا 
مدونة األسرة بالمغرب [نص مطبوع] : المساواة بين الزوجين
في اقتسام الممتلكات / الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد
النساء، مركز اإلستماع واإلرشاد القانوني والدعم النفسي للنساء
ضحايا العنف.- الدار البيضاء : الجمعية المغربية لمناهضة العنف

ضد النساء، إق 2009.- 1 مج. (159 ص.)؛ 24 سم
إق 2009MO1960.- ردمك 9954-8475-9-6

األسرة - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.64015 2009-281
الحراق، العلمي

التوثيق العدلي بين الفقه المالكي والتقنين المغربي
وتطبيقاته في مدونة األسرة [نص مطبوع] : جزأين / العلمي
الحراق؛ تقديم محمد خيري.- ط. مزيدة و منقحة.- الرباط : مكتبة

دار السالم، 2009.- 2 مج. (562-496 ص.)؛ 24 سم
إق 2009MO0122إق 2009MO0123.- ردمك -978-9954-22-047

X.- ردمك 978-9954-22-048-8
مدونة األسرة - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.64015 2009-282
الكشبور، محمد

محمد  / مطبوع]  [نص  األسرة  الوسيط في شرح مدونة 
الكشبور.- ط.2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (الدار البيضاء : مطبعة

النجاح الجديدة) .- 2 مج.؛ 21 سم
2009MO0465 إق

مدونة األسرة - - المغرب

346.64015 2009-283
بحماني، إبراهيم (1945-....)

العمل القضائي في قضايا األسرة [نص مطبوع] : مرتكزاته
ومستجداته في مدونة األحوال الشخصية ومدونة األسرة / إبراهيم
بحماني.- ط. 2.- الرباط : دار السالم، 2009.- 2 مج. (615،

451 ص.)؛ 24سم
إق 2009MO1099إق 2009MO1135.- ردمك -998-9954-22-056

9.- ردمك 998-9954-22-058-5
القضاء--مدونة األحوال الشخصية

346.64016 2009-284
المختار من أحكام القضاء في الزواج و الطالق الصادرة
بين سنتي 2005 و 2009 [نص مطبوع] / جمع و تقديم أحمد
زوكاري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (الرباط : دار السالم للطباعة و

النشر) .- 1 مج. (236 ص.)؛ 24 سم
إق 2009MO2383.- ردمك 978-9954-22-067-4
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الزواج - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.6402 2009-285
أبو العالء، أحمد (1956-....)

مبادئ التوثيق العصري [نص مطبوع] : من خالل قراءة نقدية
لظهير 04 مايو 1925م ومشروع قانون تنظيم المهنة مع نماذج
من العقود باللغتين العربية والفرنسية / أحمد أبو العالء.- ط. 2.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2009 (تطوان : مطبعة الخليج العربي) .- 1 مج.

(209 ص.)؛ 24 سم
2006MO0982 إق

346.6402 2009-286
السماللي، عبد المجيد

: مطبوع]  [نص  لاللتزام  العامة  النظرية  في  المختصر 
المصادر اإلرادية وغير اإلرادية / عبد المجيد السماللي.- الراباط :

دار القلم، 2009.- 1 مج. (177 ص.)؛ 21 سم
إق 2009MO1111.- ردمك 978-9954-8122-4-5

346.6402 2009-287
الشنيوي، نورة غزالن

والعقود االلتزامات  المسماة في ظل ظهير  العقود 
المغربي [نص مطبوع] : دراسة لعقد البيع وعقود أخرى... / نورة
غزالن الشنيوي.- ط. 2 مزيدة ومحينة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009

(إنزكان : مطبعة الورود) .- 1 مج. (215 ص.)؛ 24 سم
2009MO3150 إق

قانون اإللتزامات والعقود

346.6402 2009-288
بفقير، محمد

قانون اإللتزامات والعقود والعمل القضائي المغربي
[نص مطبوع] : قانون االلتزامات والعقود مع آخر التعديالت مع
القانونية / محمد للمعطيات  التبادل اإللكتروني  المتعلق  ملحق 
بفقير.- [د.م.] : منشورات دراسات قضائية، 2009 (الدار البيضاء
: مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (559 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة

القانون والعمل القضائي المغربيين؛ 6)
المجلس األعلى : قضاء  تنظيمية  ببليوغرافيا ص. 552-553.- نصوص 
إق  -. االبتدائية  المحاكم  قضاء  االستئناف،  محاكم  قضاء  للقضاء، 

2009MO0008
قانون العقود - - المغرب

346.6402 2009-289
آخر وفق   : مطبوع]  [نص  والعقود  اإللتزامات  قانون 
بالتبادل المتعلق   53.05 رقم  بالقانون  المدخلة  المستجدات 
الثقافي.- اإلنماء  دار  [نشر]   / القانونية  للمعطيات  اإللكتروني 
الثقافي، 2009.- 1 مج. (270 ص.)؛ 21 : دار اإلنماء  الرباط 

القانونية للجميع؛ 7) المعرفة  سم.- (سلسلة 
2009MO2149 إق

346.64023 2009-290
الصروخ، مليكة (1955-....)

الصفقات العمومية في المغرب [نص مطبوع] : (األشغال-
التوريدات-الخدمات) / مليكة الصروخ.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009.-

1 مج. (671 ص.)؛ 24 سم
2009MO1701 إق

القانون اإلداري - - المغرب

346.64033 2009-291
اليوموري، فريدة

عالقة السببية في مجال المسؤولية التقصيرية بين رأي
اليوموري؛ الفقه وموقف القضاء : دراسة مقارنة / فريدة 
تقديم الدكتور محمد الكشبور [نص مطبوع].- [د.م.] : [د.ن.]،
2009 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (374

ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة؛ 16)
2009MO0401 بيبليوغرافيا ص. 351-366. - هوامش .- إق

المسئولية التقصيرية - - فقه إسالمي - - المغرب

346.64043 2009-292
بوحبص، جياللي

قراءات في القانون العقاري وقانون البناء [نص مطبوع]
للنشر المغربية  اآلفاق  دار   : البيضاء  الدار  بوحبص.-  جياللي   /
والتوزيع، 2009 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (228 ص.)؛

21 سم
إق 2009MO1590.- ردمك 978-9954-29-049-4

المباني - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.64043 2009-293
التنظيمية النصوص  مع   : مطبوع]  [نص  العقاري  القانون 
المتعلقة بالعقار / مراجعة وتحيين وفاء فارس.- ط. 2.- [د.م.] :
[هدف مستقبلي]، 2009 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة)
التشريعية النصوص  .- 1 مج. (223 ص.)؛ 15 سم.- (سلسلة 

(جيب)؛ 17)
إق 2007MO3197.- ردمك 9954-1-1594-3

العقارات - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.64043 2009-294
المستجدات آخر  وفق   : مطبوع]  [نص  العقاري  القانون 
التشريعية.- الرباط : دار اإلنماء الثقافي، 2009 (الدار البيضاء :
مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (216 ص.)؛ 20 سم.- (المعرفة

القانونية للجميع؛ 4)
2010MO1933 إق

العقارات - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.640433 2009-295
أشيبان، مصطفى

[نص المغربي  التشريع  المشتركة في  الملكية  تنظيم 
مطبوع] : دراسة تحليلية لملكية الشقق والطبقات والمحالت /
مصطفى أشيبان.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (الدار البيضاء : مطبعة

دار النشر المغربية) .- 1 مج. (318 ص.)؛ 24 سم
2009MO2473 إق

346.6404364 2009-296
الهروس، جواد (1975-....)

والتشريع المالكي  الفقه  في  واالستحقاق  الحيازة 
المغربي [نص مطبوع] : دراسة فقهية-قانونية معززة بنصوص
وفتاوى فقهية ومواد قانونية واجتهادات قضائية / جواد الهروس؛
السالم، دار  : مكتبة  الرباط  التسولي.-  بلهاشمي  تقديم محمد 
2009 (مطبعة الكرامة).- 1 مج. (381 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة

الدراسات الفقهية-القانونية؛ 1)
ردمك  -.2009MO0656 إق   - .  371-360 ص.  فيا  ليوغرا ب ي ب

9789954220550
الحيازة - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.64044 2009-297
شوراق، محمود (1956-....)

الدليل العملي في تدبير أراضي الجموع [نص مطبوع] /
محمود شوراق.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (الرباط : مطبعة األمنية)

.- 1 مج. (206 ص.)؛ 24 سم
2009MO2602 إق

ملكية األراضي - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.64045 2009-298
القانون العقاري وقانون التعمير والتجزئات [نص مطبوع]
: وفق آخر التعديالت مع النصوص التطبيقية / إعداد وتقديم امحمد
(الدار واألبحاث، 2009  الدراسات  مكتب   : الرباط  لفروجي.- 
البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (250 ص.)؛ 19 سم.-

(نصوص قانونية محينة؛ 4)
إق 2009MO0007.- ردمك 978-9954-23-021-1

العقارات - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.64045 2009-299

الببليوغرافيا الوطنية المغربية 2009

20



مدونة التعمير [نص مطبوع] : مع مراسيمها التنظيمية / مراجعة
و تحيين وفاء فارس.- ط. 2.- [د.م.] : [هدف مستقبلي]، 2009
(الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (158 ص.)؛ 15

سم.- (سلسلة النصوص التشريعية (الجيب)؛ 16)
إق 2007MO2761.- ردمك 9954-1-1589-7

مدونة التعمير - - المغرب

346.6405 2009-300
اصبيحي، عبد الرزاق

الحماية المدنية لألوقاف العامة بالمغرب [نص مطبوع] /
عبد الرزاق أصبيحي.- الرباط : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،

2009.- 1 مج. (463 ص.)؛ 24 سم
إق 2009MO2144.- ردمك 978-9954-0-5162-7

346.64066 2009-301
رقم الشريف  الظهير  مع   : مطبوع]  [نص  الشركات  قانون 
1.08.18 المتمم والمغير للقانون رقم 17.95 المتعلق بشركات
وفاء وتحيين  مراجعة   /  2008 ماي  ب23  الصادر  المساهمة 
فارس.- ط. 2.- [د.م.] : [هدف المستقبل]، 2009 (الدار البيضاء
: مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (352 ص.)؛ 15 سم.- (سلسلة

النصوص التشريعية (الجيب)؛ 11)
إق 2007MO2762.- ردمك 9954-1-1590-0

346.6407 2009-302
محبوبي، محمد (1967-....)

محاضرات في القانون التجاري المغربي [نص مطبوع] :
حقوق التاجر / محمد محبوبي.- ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2010
(الرباط : دار أبي رقراق للطباعة والنشر) .- 1 مج. (195 ص.)؛

21 سم
الملكية التجارية, الملكية الصناعية .- إق 2009MO0825.- ردمك -978

9954-1-9338-3
القانون التجاري - - المغرب

346.6407 2009-303
معالل، فؤاد

شرح القانون التجاري المغربي الجديد [نص مطبوع] / فؤاد
معالل.- ط. 3 مزيدة ومنقحة.- الدار البيضاء : دار اآلفاق المغربية،
2009 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 2 مج. (351، 256 ص.)؛ 24

سم
ببليوجرافيا الجزء الثاني ص. 245-247. - ببليوجرافيا الجزء األول ص.
339-340.- الجزء األول : نظرية التاجر ونشاطه التجاري. - الجزء الثاني :
الشركات التجارية .- إق 2008MO2697.- إق 2008MO2698.- ردمك

X-032-29-954-978.- ردمك 978-954-29-033-1
القانون التجاري - - المغرب

346.64082175 2009-304
جنكل، محمد

Les  = مطبوع]  [نص  المباشرة  غير  البنكية  العمليات 
Opérations bancaires indirectes / محمد جنكل.- سطات :
مكتبة دار الرشاد، 2009 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة)
.- 1 مج. (272 ص.)؛ 24 سم.- (الموسوعة القانونية والقضائية

لقانون األعمال والمقاوالت)
2009MO2387 إق

347.014 2009-305
المغرب. وزارة العدل. المعهد العالي للقضاء

التكوين المستمر للقضاة [نص مطبوع] : برنامج سنة 2009 /
المعهد العالي للقضاء.- الرباط : المعهد العالي للقضاء، 2009.- 1

مج. (55 ص.)؛ 21 سم
2009MO0257 إق

القضاة - - التدريب المهني - - المغرب

347.016 2009-306
المؤتمر الدولي 26 لالتحاد الدولي للتوثيق (3-7 أكتوبر

2010؛ مراكش)

خدمة التنفيذية في  بقوته  التوثيقي  الرسمي  العقد 
سالمة االستثمارات وعلى الخصوص فعاليته في الشهر
بالسجالت العمومية [نص مطبوع] : التحفيظ العقاري والسجل
التجاري والتسجيل المالي واإلكراه الضرائبي / المؤتمر الدولي 26
لالتحاد الدولي للتوثيق.- [د.م] : [د.ن.]، 2010 (الدار البيضاء :
(سلسلة ص.).-  مج.(74-52   1  -. الجديدة)  النجاح  مطبعة 

القانونية) الدراسات 
2010MO1375 إق
التوثيق - - المغرب

347.016 2009-307
المغرب. وزارة العدل. المعهد العالي للقضاء

التكوين المستمر لكتاب الضبط [نص مطبوع] : برنامج سنة
2009 / المعهد العالي للقضاء.- الرباط : المعهد العالي للقضاء،

2009.- 1 مج. (52 ص.)؛ 21 سم
2009MO0256 إق

كتاب الضبط - - التدريب المهني - - المغرب

347.035 2009-308
المغرب. المجلس األعلى

: التقرير السنوي للمجلس األعلى 2007 [نص مطبوع] 
أنشطة قضائية،  اجتهادات  ،دراسات،  تشريعية  اقتراحات 
وإحصائيات / المجلس األعلى.- الرباط : مركز النشر والتوثيق

القضائي، 2009.- 1 مج. (317 ص.)؛ 24 سم
1999MO1554 إق

347.072 2009-309
حوبابي، رشيد

أحكام التبليغ بين النظر الفقهي والعمل القضائي في
القانون المغربي والمقارن [نص مطبوع] / رشيد حوبابي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2009 (مطبعة إمستيتن).- 1 مج. (234 ص. )؛

21 سم
2009MO1486 بيبليوغرافيا ص. 231-232 .- إق

التبليغ - - المسطرة القضائية - - المغرب

347.09 2009-310
أوديجا، بنسالم

الوساطة كوسيلة من الوسائل البديلة لفض المنازعات
[نص مطبوع] / بنسالم أوديجا؛ تقديم محمد ليديدي.- [د.م.] :
بنسالم أوديجا، 2009 (الرباط : مطبعة دار القلم) .- 1 مج. (427

ص.)؛ 24 سم
2009MO3002 بيبليوغرافيا : ص 364-382 .- إق

القانون المدني - - منازعات

347.64 2009-311
الشنيوي، نورة غزالن

[نص المغربي  القضائي  للتنظيم  البنيوية  المكونات 
مطبوع] : دراسة تحليلية من زاوية المقومات الجوهرية للحكامة
الجيدة / الشنيوي نورة غزالن.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009-2008.- 1

مج. (257 ص.)؛ 24 سم
2008MO2371 إق

اإلصالح الدستوري

347.64 2009-312
العيدوني، وداد

مؤسسة القضاء بالمغرب [نص مطبوع] : دراسة في النظم
: (طنجة   s.l.]  :  [s.n.]،  2009] العيدوني.-  وداد   / والهياكل 

21 سم (193 ص.)؛  مج.   1  -. إخوان)  سيليكي  منشورات 
ببليوغرافيا ص. 187-191 .- إق 2009MO1470.- ردمك -978-9981-1

1058-2

347.64 2009-313
بوحموش، عمر (1946-....)
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المفيد في االجتهاد القضائي الجديد [نص مطبوع]. الجزء
14 / عمر بوحموش.- الرباط : مكتبة دار السالم، 2009.- 1 مج.

(277 ص.)؛ 24 سم
978-9954-22-050-x 2009.- ردمكMO0125 إق

347.64 2009-314
بوكير، عبد المجيد

التوثيق العصري المغربي [نص مطبوع] : دراسة في ضوء
القانون 00.18، ظهير 4 ماي 1925، القانون 00.44، مشروع
القانون 09.32، القانون 00.51، القانون 05.53 وباقي القوانين
ذات لصلة / عبد المجيد بوكير.- ط. 2 مزيدة ومحينة.- الرباط :

مكتبة دار السالم، 2010.- 1 مج. (404 ص.)؛ 24 سم
ببليوغرافيا ص. 371-391 .- إق 2009MO2875.- ردمك -978-9954

22-069-0
التوثيق - - المغرب

347.64016 2009-315
المفوضين لمهنة  المنظمة  القانونية  النصوص 
القضائيين [نص مطبوع] / [نشر] المجلس الجهوي للمفوضين
: [د.م.]  والعيون.-  بأكادير  القضائيين لدى محكمتي االستئناف 
المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لدى محكمتي االستئناف
بأكادير، 2009 (مطبعة وراقة تارودانت).- 1 مج. (39 ص.)؛ 21

سم
2009MO3114 إق

347.64035 2009-316
مبادئ القرارات الصادرة بهيئة مشكلة من غرفتين أو
[نص  2009-1957 األعلى،  المجلس  غرف  جميع  من 
[د.ن.]،  : [د.م.]  بلمحجوب.-  إدريس  إعداد ودراسة   / مطبوع] 
2009 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (228 ص.)؛ 24 سم

إق 2009MO0917.- ردمك 978-9954-0-5177-5

347.6405 2009-317
بفقير، محمد

قانون المسطرة المدنية والعمل القضائي المغربي [نص
مطبوع] : قانون المسطرة المدنية مع آخر التعديالت : االبتدائية /
محمد بفقير.- الدار البيضاء : منشورات دراسات قضائية، 2009
(الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (487 ص.)؛ 24

سم.- (سلسلة القانون والعمل القضائي للمغربيين؛ 5)
نصوص تنظيمية - مناشير وزارية - قضاء المجلس االعلى - قضاء محاكم

2009MO2605 االستئناف - قضاء المحاكم اإلبتدائية .- إق
القانون المدني - - المغرب

347.6405 2009-318
[نص التعديالت  آخر  وفق  المدنية،  المسطرة  قانون 
Code de procédure civile, selon les derniers = [مطبوع
amendements.- طبعة عربية - فرنسية.- الرباط : دار النشر
المعرفة، 2009.- 1 مج. (188-188 ص.)؛ 21 سم.- (سلسلة

النصوص القانونية)
إق 2006MO0738.- ردمك 978-9954-20-111-4

347.6405 2009-319
قانون المسطرة المدنية [نص مطبوع] : وفق آخر التعديالت
والوساطة بالتحكيم  المتعلق   08.05 رقم  بالقانون  المدخلة 
مكتب  : الرباط  لفروجي.-  امحمد  وتقديم  إعداد   / االتفاقية 
النجاح مطبعة   : البيضاء  (الدار   2009 واألبحاث،  الدراسات 
الجديدة) .- 1 مج. (167 ص.)؛ 19 سم.- (نصوص قانونية محينة؛

(11
إق 2009MO2236.- ردمك 978-9954-23-029-7

347.6405 2009-320

قانون المسطرة المدنية في العمل الفقهي و االجتهاد
الحقوق مجلة  منشورات   : [د.م.]  مطبوع].-  [نص  القضائي 
المغربية، 2009 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (467 ص.)؛
األعداد المغربية. سلسلة  الحقوق  (منشورات مجلة  24 سم.- 

الخاصة؛ 1)
إق 2009MO0101.- ردمك 978-9954-29-034-6

347.640504 2009-321
قانون المحاماة الجديد [نص مطبوع] : مع القانون المنظم
للشركات المدنية المهنية للمحاماة / مراجعة وتحيين وفاء فارس.-
النصوص (سلسلة   -.2009 أوبجيكتف،  فيتير   : البيضاء  الدار 

(27 (جيب)؛  التشريعية 
978-9954-1-1646-X 2009.- ردمكMO0238 إق

347.6407 2009-322
أبو العالء، أحمد (1956-....)

التمرن على اإلجتهاد القضائي والتعليق على القرارات
: [د.م.]  العالء.- ط. 2.-  أبو  أحمد   / القضائية [نص مطبوع] 
[د.ن.]، 2008 (تطوان : مطبعة الخليج العربي) .- 1 مج. (204

ص.)؛ 24 سم
2006MO2824 إق

347.6408 2009-323
المغرب. المجلس األعلى للقضاء. مركز النشر والتوثيق

القضائي
األحكام الصادرة عن مجلس اإلستئناف الشرعي األعلى
في المادة العقارية [نص مطبوع]. الجزء األول مكرر، المجلد
والتوثيق النشر  / مركز  الخامس، -1336 هـ، 1914-1919 م 
القضائي.- الدار البيضاء : مركز النشر والتوثيق القضائي، 2009.-

1 مج. (502 ص.)؛ 28 سم
إق 2009MO0119.- ردمك 978-9954-25-001-8

المحاكم - - المغرب

347.6408 2009-324
حضري، عبد العزيز

[نص المغربي  التشريع  المدنية في  األحكام  استئناف 
المغربية، اآلفاق  دار   : الرباط  العزيز حضري.-  عبد   / مطبوع] 
2009 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 2 مج. (405، 376 ص.)؛ 24

سم
إق  - .2009MO0814 إق   - .  339-319 ص.  ا  ي ف وغرا ي ل ب ي ب
2009MO0815.- ردمك 5-043-29-9954-978.- ردمك -978-9954

29-044-3

347.6409 2009-325
زضاكي، عبد الرحيم (1967-....)

للتحكيم الجديد  المغربي  القانون  شرح  في  الوجيز 
الرحيم زضاكي.- عبد   / األول  الجزء  [نص مطبوع].  الداخلي 
[د.م.] : [د.ن.]، 2009 (طنجة : سليكي إخوان) .- 1 مج. (121

ص.)؛ 21 سم
بيبليوغرافيا ص. 87-89 .- إق 2009MO0913.- ردمك -978-9981-1

1042-6

348.04 2009-326
العماني، عبد السالم

القضاء ورهان اإلصالح [نص مطبوع] : مساهمة في النقاش
حول إصالح القضاء / عبد السالم العماني.- [د. م.] : [د. ن.]،

2009.- 1 مج. (173 ص.)؛ 21 سم
2009MO0136 إق

348.04 2009-327
براو، محمد
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األحكام الكبرى في اإلجتهاد القضائي المالي بالمغرب
Les Grands arrêts de la = [نص مطبوع] : تحليل وتعليق
jurisprudence  financière  au  Maroc  :  Analyses  et
commentaires / محمد براو؛ تقديم خالد برجاوي.- [د.م.] :
المهن حول  واألبحاث  للدراسات  المغربي  المركز  منشورات 
القضائية والقانونية، 2009 (دار القلم).- 1 مج . (186 ص. ) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
2009MO0113 إق

348.040964 2009-328
هوداية، الحسن

حسن وسوء النية في االجتهاد القضائي المغربي [نص
الحسن  / المدنية  المادة  في  و  الجنائية  المادة  في   : مطبوع] 
هوداية.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح

الجديدة) .- 1 مج. (234 ص.)؛ 19 سم
إق 2009MO0384.- ردمك 978-9954-22-051-8

اإلدارة العامة 350

351 2009-329
الميثاق الجماعي الجديد [نص مطبوع] : وفق المستجدات
التشريعية لسنة 2009.- الرباط : دار اإلنماء الثقافي، 2009.- 1
مج. ( 160 ص. )؛ 24 سم.- (سلسلة المعرفة القانونية للجميع؛

(1
2009MO1584 إق

352.238 2009-330
محمد (ملك المغرب؛ 1963-....)

/ Renaissance d'une nation = [نص مطبوع] انبعاث أمة
القصر منشورات   : الرباط  المغرب).-  (ملك  السادس  محمد 
الملكي، 1999-2017 (الرباط : المطبعة الملكية) .- 59 مج.؛ 24

سم
2002MO0404إق 2000MO0497إق  2010MO1272إق  إق 
ق 2000MO1222إ ق  2010MO2792إ ق  2005MO0566إ
2003MO1505إق ق  2002MO1636إ ق  2003MO0377إ
2007MO0548إق ق  2006MO1899إ ق  2004MO0443إ
2008MO1920إق ق  2008MO0696إ ق  2007MO2587إ
2009MO2034إق ق  2011MO2034إ ق  2009MO0902إ
2014MO1203إق ق  2013MO1041إ ق  2012MO1074إ
ق إ 2 0 0 5 M O 1 9 9 7 ق  إ 2 0 0 1 / 0 1 4 8 ق  إ 2 0 1 4 M O 2 7 6 1
2017MO5089إق ق  2015MO4498إ ق  2006MO0853إ
2016MO4621.- ردمك 7-09-905-9981-978.- ردمك -978-9981
7-88-905.- ردمك 4-89-905-9981-978.- ردمك 9981905283.-
978-9981- ردمك  ردمك 9981905615.-  ردمك 9981905410.- 
7-91-905.- ردمك 9981905348.- ردمك 978-9981-905-46-1.-
ردمك 6-52-905-9981-978.- ردمك 9981905542.- ردمك -9981
-.9981-905-71-2 ردمك   -.9981-905-67-4 ردمك   -.905-56-9
ردمك 6-83-905-9981-978.- ردمك 2-85-905-9981-978.- ردمك
0-86-905-9981-978.- ردمك 9-87-905-9981-978.- ردمك -978
7-09-905-9981.- ردمك 7-0-9133-9954-978.- ردمك -978-9954
8-3-9133.- ردمك 2-0-9503-9954-978.- ردمك -978-9954-34
8-130.- ردمك 6-35-905-9981.- ردمك X-64-905-9981.- ردمك
0-66-905-9981.- ردمك 2-54-905-9981.- ردمك -978-9954-651

4-12.- ردمك 978-9954-38-906-5

352.66 2009-331
الريحاني، محمد سعيد (1968-....)

[نص المغرب  المهنية في  باالمتحانات  التالعب  تاريخ 
مطبوع] / محمد سعيد الريحاني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (الرباط

: طوب بريس) .- 1 مج. (96 ص.)؛ 21 سم

إق 2009MO1385.- ردمك 978-9954-8654-4-6

الخدمات االجتماعية؛ الجمعيات 360

362.403 2009-332
حساوي، محمد

[نص والسمعية  النطقية  اإلعاقة  اصطالحات  معجم 
مطبوع] / محمد حساوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (الرباط : دار
أبي رقراق للطباعة و النشر) .- 1 مج. (251 ص.)؛ 24 سم.-

(سلسلة بيئيات؛ 1)
إق 2009MO1419.- ردمك 978-9954-1-9346-4

362.88092 2009-333
البكدوري، سعاد (1957 -....)

قبل األوان [نص مطبوع] / سعاد البكدوري.- طنجة : منشورات
سيليكي إخوان، 2009.- 1 مج. (95 ص.) : غالف مص.؛ 21 سم

إق 2009MO1341.- ردمك 978-9981-1-1050-7

364.1323 2009-334
الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (الدار البيضاء)

: مطبوع]  [نص  للنزاهة  الوطني  النظام  حول  دراسة 
المغرب 2009 / الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة.- الدار البيضاء
: الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، 2009.- 1 مج. (139 ص.)؛

29 سم
إق 2009MO2675.- ردمك 978-9954-28-925-9

الرشوة

369.4 2009-335
دليل التدبير التشاركي التربوي اإلجتماعي لدور الشباب
الثقافي [التنشيط   : مطبوع]  [نص  الثقافي  والتنشيط 
التنمية اإلجتماعية، وزارة الشباب / وكالة  واإلجتماعي لألحياء] 
والرياضة.- الدار البيضاء : منتدى المواطنة، 2009.- 1 مج . (66

ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2010MO1084.- ردمك 978-9954-9038-1-0

369.4 2009-336
وتدبير لألحياء  اإلجتماعي  الثقافي  التنشيط  دليل 
وتنشيط فضاءات المواطنة الشبابية [نص مطبوع] / وكالة
التنمية اإلجتماعية، وزارة الشباب والرياضة.- الدار البيضاء : منتدى
المواطنة، 2009.- 1 مج . (56ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2010MO1084.- ردمك 978-9954-9038-1-0

369.43 2009-337
الرغاي، شكيب

المنهاج التربوي الكشفي [نص مطبوع] / شكيب الرغاي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2009.- 1 مج. (185 ص.)؛ 24 سم

2009MO0299 إق

التربية والتعليم 370

370.15 2009-338
اسليماني، العربي

المعين في التربية [نص مطبوع] : مرجع لالمتحانات المهنية و
العربي  / للجميع)  (كتاب  التفتيش  ومباراة  التربوية  الكفاءة 
اسليماني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح

الجديدة) .- 1 مج. (200 ص.)؛ 24 سم
2009MO2795 إق

370.154 2009-339
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الزناتي، بوبكر
صناعة النجاح التربوي والمدرسي لألطفال [نص مطبوع] /
بوبكر الزناتي.- [د. م.] : دار نشر الجسور، 2009.- 1 مج. (167

ص.)؛ 24 سم
2008MO2716 إق

370.964 2009-340
بوعالم، المحفوظ

حركية التربية والتعليم بالمغرب [نص مطبوع] : مساهمة
في تدوين التاريخ التربوي 1968 - 2008 / المحفوظ بوعالم.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2009 (القنيطرة : مطبعة أكوم) .- 1 مج. (180

ص.)؛ 24 سم
2009MO2673 إق

371 2009-341
اكنينح، العربي

في المسألة التعليمية [نص مطبوع] : من أجل إنقاذ العملية
التعليمية من الفشل الكلي، زمن "الكفايات" / العربي اكنينح.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2009 (الرباط : مطبعة المعارف الجديدة) .- 1

مج. (166 ص.)؛ 21 سم
978-9981-9773-9-X 2009.- ردمكMO2922 إق

371 2009-342
المدرسية والتكوينات الحياة  التقويم وتنظيم  مديرية 

المشتركة بين االكاديميات
دليل الحياة المدرسية [نص مطبوع] / مديرية التقويم وتنظيم
الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين االكاديميات.- الرباط :

منشورات إدكل، 2009.- 1 مج. (175ص.)؛ 21 سم
إق 2009MO0118.- ردمك 9789981222178

371.102 2009-343
الضايقة، عبد الرحيم

أدوات عمل المدرس (ة) [نص مطبوع] : مساهمة في تمهين
فعل التعليم والتعلم / عبد الرحيم الضاقية.- مراكش : مؤسسة
آفاق، 2009 (مطبعة وليلي).- 1 مج. (274 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
2009MO0920 إق

371.1022 2009-344
الضاقية، عبد الرحيم

/ عبد المدرسة المغربية وسؤال التواصل [نص مطبوع] 
(مطبعة الثقافة، 2009  دار   : البيضاء  الدار  الضاقية.-  الرحيم 
(السلسلة سم.-   21 ص.)؛   276) مج.   1 الكتاب).-  صناعة 

(28 البيداغوجية؛ 
إق 2009MO2884.- ردمك 978-9981-02-861-4

371.2 2009-345
صبير اإلدريسي، موالي أحمد

جمعيات آباء وأولياء التالميذ بالمغرب : النشأة والمسار :
دراسة وثائقية [نص مطبوع] / موالي أحمد صبير اإلدريسي؛ تقديم
الدكتور خالد الصمدي.- [د.م] : [د.ن.]، 2009 (الرباط : مطبعة

طوب بريس) .- 1 مج. (173 ص.)
2009MO3219 إق

371.207 2009-346
المجدوب، عبد الرزاق

المصاحبة والتكوين عبر الممارسة [نص مطبوع] : المفهوم،
الرزاق عبد   / المغربي  التموذج  والوطنية،  الدولية  التجارب 
االمان، 2018.- 1 مج. دار   : الرباط  بلحاج.-  أمينة  المجدوب؛ 

(187 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO2673.- ردمك 978-9954-701-88-1

المغرب - - التكوين التربوي

371.207 2009-347
محسن، مصطفى (1947-....)

مدرسة المستقبل [نص مطبوع] : رهان اإلصالح التربوي في
عالم متغير / مصطفى محسن.- الدار البيضاء : منشورات الزمن،
: غالف مص.؛ 21 سم.- (سلسلة 2009.- 1 مج. (218 ص.) 

شرفات؛ 26)
إق 2009MO2486.- ردمك 978-9981-1-0493-0

371.26 2009-348
البوشتاوي، أحمد

أحمد  / مطبوع]  [نص  االمتحانات  في  الغش  ظاهرة 
برنت).- 1 مج. (بانوراما  : [د.ن.]، 2009  [د.م.]  البوشتاوي.- 

(102 ص.)؛ 17 سم
2009MO2332 إق

371.3 2009-349
بيداغوجيا اإلدماج [نص مطبوع] : اإلطار النظري، الوضعيات،
األنشطة / ك. روجيرس، ف. تيلمان، ر. رومانفيل... [وآخرون]؛
إعداد وترجمة لحسن بوتكالي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (الدار
البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (157 ص.)؛ 24 سم.-

(منشورات مجلة علوم التربية؛ 4)
2005MO2079 إق

التربية والتعليم - - المغرب

371.89 2009-350
المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين
والحياة المناهج  مديرية  العلمي.  والبحث  االطر 

(الرباط) المدرسية 
دليل األندية التربوية [نص مطبوع] / وزارة التربية الوطنية
والتعليم العالي وتكوين االطر والبحث العلمي، مديرية المناهج
والحياة المدرسية.- الرباط : مديرية المناهج والحياة المدرسية،

2009.- 1 مج. (71 ص.)؛ 21 سم
إق 2009MO3261.- ردمك 978-9981-22-234-2

372.21 2009-351
األندلسي، خالد

خالد  / مطبوع]  [نص  المدرسة  ماقبل  التربية  أسس 
األندلسي,خديجة بوزوبع,محمد فايق.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009.- 1
ماقبل للتربية  أطفال  (سلسة  سم.-   27 ص.)؛   184) مج. 

المدرسية)
2009MO1224 إق

372.7 2009-352
خربوش، عبد الودود

استراتيجيات حل المسائل الرياضية لدى الطفل [نص
مطبوع] / عبد الودود خربوش.- الدار البيضاء : أفريقيا الشرق،

2009.- 1 مج. (159 ص.)؛ 19 سم
إق 2008MO1989.- ردمك 9981-25-595-5

372.84 2009-353
أيت إعزة، أحمد

مشكالت تدريس التربية اإلسالمية بالسلك اإلبتدائي [نص
: [د.م]  إعزة.-  أيت  أحمد   / اقتراحات  و  معالجة   : مطبوع] 
منشورات طوب ادسيون، 2009 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح
الجديدة) .- 1 مج . (151ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2009MO0850.- ردمك 978-9954-24-096-9

372.964 2009-354
أبو المهدي، عبد الرشيد

[نص اإلبتدائية  بالمدرسة  التدريس  ومرتكزات  أسس 
مطبوع] / عبد الرشيد أبو المهدي.- [د.م.] : [د.ن.]، إق 2009.- 1

مج. (145 ص.)؛ 24 سم
2009MO1707 بيبليوغرافيا ص. 145 .- إق

374.01240210964 2009-355
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المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين
األطر والبحث العلمي. قطاع محاربة األمية والتربية غير

النظامية (الرباط)
محاربة األمية والتربية غير النظامية [نص مطبوع] : حصيلة
موسم 2008-2009 / قطاع محاربة األمية والتربية غير النظامية.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2009 (مطبعة البيضاوي).- 1 مج. (123 ص.)؛

30 سم
2009MO2550 إق

374.01240964 2009-356
المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين
األطر والبحث العلمي. قطاع محاربة األمية والتربية غير

النظامية. مديرية محاربة األمية (الرباط)
/ مرجعية الكفايات في مجال محو األمية [نص مطبوع] 
قطاع محاربة األمية والتربية غير النظامية، مديرية محاربة األمية.-
الرباط : قطاع محاربة األمية والتربية غير النظامية، 2009.- 1

مج. (60 ص.)؛ 24 سم
2009MO1818 إق

375 2009-357
لخصاضي، المصطفى

بناء المناهج الدراسية وفق مدخل الكفايات [نص مطبوع]
/ المصطفى لخصاضي.- الدار البيضاء : دار الثقافة، 2009 (الدار

البيضاء : مطبعة صناعة الكتاب) .- 1 مج. (174 ص.)؛ 20 سم
إق 2009MO2213.- ردمك 978-9981-02-858-4

378 2009-358
المنتدى الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي (2009)
المنتدى الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي : حصيلة
وآفاق، يناير 2009 [نص مطبوع].- [د.م.] : [د.ن.]، 2009.- 1 مج

. (118 ص. )؛ 21 سم
2009MO0223 إق

378.64 2009-359
فزازي، عبد السالم

الواقع وآفاق بين تحديات   : الجامعة المغربية [نص مطبوع] 
المستقبل : جامعة ابن زهر نموذجا / عبد السالم فزازي.- الرباط :
دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر، 2009.- 1 مج. (160 ص.)

: غالف مص.؛ 18 سم
إق 2009MO1324.- ردمك 978-9954-8536-9-3

379.240964 2009-360
المغرب. المجلس األعلى للتعليم (الرباط)

رأي المجلس األعلى للتعليم رقم 03/2009 في موضوع
األمية ومحاربة  النظامية  غير  التربية  برامج  واقع   :
: الرباط  للتعليم.-  األعلى  المجلس   / [نص مطبوع]  وآفاقها 
باألعمال للنهوض  السادس  محمد  لمؤسسة  اإلداري  المجمع 
االجتماعية للتربية والتكوين، 2009.- 1 مج. (13- 16 ص.)؛ 19

سم
2011MO1089 إق

العادات والتقاليد وآداب السلوك
والفولكلور

390

391.014 2009-361
بلقزيز، محمد بن عبد الجليل

حضارة وثقافة عبر أنسجة ولباس [نص مطبوع] : بطريقة
Civilisation  et  = بلقزيز  الجليل  عبد  بن  محمد   / التأثيل 
culture  à  travers  tissus  et  habillement  :  par  la
(الدار [د.ن.]، 2009   : [د.م.]   -.méthode étymologique
البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (525، 98 ص.)؛ 24

سم

2009MO2918 إق

394 2009-362
بلقزيز، محمد بن عبد الجليل

حضارة وثقافة عبر أصباغ وألوان [نص مطبوع] : بطريقة
Civilisation  et  = بلقزيز  الجليل  عبد  بن  محمد   / التأثيل 
culture  à  travers  colorants  et  couleurs  :  par  la
(الدار [د.ن.]، 2009   : [د.م.]   -.méthode étymologique
البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (345-61 ص.)؛ 24

سم
2009MO1859 إق

394.7 2009-363
الوزاني، موالي العربي التهامي

بأوصاف والمعرفة  الفروسية  اداب  في  النيل  فيض 
تقديم الوزاني؛  التهامي  العربي  / موالي  الخيل [نص مطبوع] 
وتحقيق وتعليق حميد لحمر، حسن هرنان.- [د.م.] : منشورات

وزارة الثقافة، 2009.- 1 مج. (308 ص.)؛ 24 سم
بيبليوغرافيا .- إق 2008MO2832.- ردمك 978-9954-0-4174-5

398.096462 2009-364
الملحوني، عبد الرحمان (1938-....)

ذاكرة مراكش [نص مطبوع] : صور من تاريخ وأدبيات الحلقة
بساحة جامع الفنا : مقاربة للثقافة الشعبية. الجزء الثاني / عبد
أبي رقراق، 2009.- 1 مج. دار   : الرباط  الملحوني.-  الرحمن 

(357 ص.)؛ 24 سم
إق 2009MO0208.- ردمك 978-9954-8582-4-5

مراكش

398.20964 2009-365
الكط، بوسلهام

والفعل الكلمة  بين  الشعبي  التراث  في  المقاومة 
: [د. ن.]، الكط.- [د. م.]  / بوسلهام  والحركة [نص مطبوع] 
2009 (القنيطرة : المطبعة السريعة) .- 1 مج. (271 ص.)؛ 24

سم
2009MO2173 إق

398.2096462 2009-366
فخر الدين، محمد

= األول  الجزء  مطبوع].  [نص  دكالة  من  شعبية  حكايات 
سعيد تقديم  الدين؛  فخر  محمد   /  Contes  de  Doukkala
يقطين.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (مراكش : المطبعة والوراقة

الوطنية) .- 1 مج. (260 ص.) : رسوم؛ 21 سم
2009MO1938 إق

398.4 2009-367
الدويب، عبد الحميد

فوانيس على درب الكنز [نص مطبوع] : قراءة في باب الكنوز
والدفائن / أبو ليلى عبد الحميد الدويب.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009
(تطوان : مطبعة الخليج العربي) .- 1 مج. (256 ص.)؛ 21 سم

2009MO1589 إق

398.9 2009-368
ميرة، محمد

/ األول  الجزء  [نص مطبوع].  الريف  الشعبية في  األمثال 
محمد ميرة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (وجدة : مطبعة الشرق) .-

1 مج. (159 ص.)؛ 24 سم
2009MO0824 إق

398.90964 2009-369
أقوال وخطوط  : [نص مطبوع]  المغرب  أمثال شعبية من 
Proverbes populaires du Maroc : paroles et = النساء
calligraphies de femmes / مؤسسة زاكورة للتربية.- الدار
البيضاء : ينبع للكتاب، 2009.- 1 مج. (113 ص.) : مص.؛ 25 سم

إق 2009MO2351.- ردمك 978-9954-486-40-2
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األمثال العامية العربية - - المغرب

398.964 2009-370
لمغاري، هشام

زين الكالم [نص مطبوع] : 8000 مثل شعبي مغربي و أحاجي و
اآلفاق دار   : الدارالبيضاء   -.4 ط.  لمغاري.-  هشام   / سالمات 
21 سم (292ص.)؛  1مج   -.2009 التوزيع،  و  المغربيةللنشر 

إق 2009MO1068.- ردمك 978-9954-8993-0-8
األمثال العربية

اللغات 400
اللغات 400

401 2009-371
اليكوف، جورج (1941-....)

اليكوف جورج   / مطبوع]  [نص  بها  نحيا  التي  االستعارات 
ومارك جونسن؛ ترجمة عبد المجيد جحفة.- ط. 2.- الدار البيضاء :
دار توبقال للنشر، 2009 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة)

.- 1 مج. (233 ص.)؛ 24 سم.- (المعرفة اللسانية؛ 197)
إق 2009MO1702.- ردمك 978-9954-496-92-0

اللغة العربية 410

410.71 2009-372
أبو شادي، أحمد العربي (1942-....)

الثانوي بالتعليم  العربية  الكفايات في تدريس  تقويم 
: أبوشادي.- مراكش  العربي  أحمد   / اإلعدادي [نص مطبوع] 

والنشر، 2009.- 1 مج. (92 ص.)؛ 21 سم للطباعة  وليلي 
2009MO0657 إق

414 2009-373
السماللي، أحمد

شرح الجوهر المكنون في الثالثة الفنون لألخضري [نص
: [د.م.]  الراضي.-  اليزيد  السماللي؛  العباسي  / أحمد  مطبوع] 
الحاج أحمد جابر، 2009 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة)

.- 1 مج. (341 ص.)؛ 24 سم
2009MO1101 إق

414.2 2009-374
األزدي، عبد الوهاب

عبد  / البيان  داللة  في  بحث   : مطبوع]  [نص  السامية  اللغة 
الوهاب األزدي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (مراكش : المطبعة و

الوراقة الوطنية) .- 1 مج. (300 ص.)؛ 24 سم
2009MO1196 إق

415 2009-375
بركي، حميد

معادلة الحرف بين المعجم والصرف [نص مطبوع] / حميد
بركي؛ تقديم امينة الناجي.- [د.م.] : [ح. بركي]، 2009.- 1 مج.

(47 ص.)؛ 21 سم
إق 2009MO1765.- ردمك 978-9981-9722-5-8

415.1 2009-376
ابن أم قاسم المرادي، الحسن بن قاسم بن عبد الله بن

علي المرادي (749 هـ / 1348 هـ)
رسالة في الجمل [نص مطبوع] / بدر الدين الحسن بن قاسم
المرادي؛ تقديم وتحقيق يحيى صالحي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009

(وجدة : مكتبة الطالب) .- 1 مج. (69 ص.)؛ 21 سم
2009MO2293 إق

415.1 2009-377
اإللغي، صالح بن عبد الله (1925-....)

الحلل الحريرية على فاتحة الجزولية، مباحث في النوع
والجنس والصنف والشخص عند النحاة المناطقة ويليه
رسالة في بيان انواع الرجز المستعملة قديما وحديثا
: [د.م.]  االلغي.-  الصالحي  الله  بن عبد  / صالح  [نص مطبوع] 
[د.ن.]، 2009 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج.

(95 ص.)؛ 24 سم
2009MO1042 إق

415.1 2009-378
الرسموكي، علي بن أحمد

شرح حدود األبدي في علم النحو [نص مطبوع] / علي بن
أحمد الرسموكي.- أكادير : مكتبة القراءة للجميع، 2009.- 1 مج.

(218 ص.)؛ 24 سم 24 سم
2009MO1045 إق

415.1 2009-379
السرغيني، محمد (1930-....)

المراجعة المنهجية لقواعد اللغة العربية [نص مطبوع] /
2009 [د.ن.]،   : [د.م.]  اليوسفي.-  ومحمد  السرغيني  محمد 

21 سم (96 ص.)؛  مج.   1  -. ماروك)  نت  ربا   : (الرباط 
2009MO2257 إق

415.2 2009-380
الودراسي، صالح الدين

الودراسي.- الدين  دليلي في الصرف [نص مطبوع] / صالح 
الدار البيضاء : المدارس، 2009.- 1 مج . (160ص. ) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة دليلي)
إق 2009MO2402.- ردمك 9789954073590

415.3 2009-381
التجاجتي، أحمد يحيى (1950-....)

تحقيق اآلمال على قصيدة المية األفعال [نص مطبوع] /
أبو الوفاء أحمد يحيى بن علي التجاجتي التيزنيتي.- [د.م.] : ي.
التجاجتي، 2009 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج.

(199 ص.)؛ 24 سم
2009MO1046 إق

418.007 2009-382
الرايس، مريم

ديداكتيك اللغة العربية وطرق اكتسابه من خالل بعض
المدرسي الكتاب  األنشطة والمقاربات الموظفة في 
[نص مطبوع] / الرايس مريم.- [الرباط] : دار الوطن، 2009.- 1

مج. (209 ص.)؛ 21 سم
إق 2009MO1323.- ردمك 978-9954-8536-8-5

418.02 2009-383
الشرقاوي، عبد الكبير

الترجمة والنسق األدبي [نص مطبوع] : تعريب الشهنامة في
األدب العربي / عبد الكبير الشرقاوي.- الدار البيضاء : دار توبقال
للنشر، 2009 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج.

(335 ص.)؛ 24 سم
إق 2009MO0036.- ردمك 9789954496740

418.103 2009-384
البوزيري، محمد (1945-....)

البوزيري.- محمد   / [نص مطبوع]  الوظيفي  اإلمالء  معجم 
النجاح البيضاء : مطبعة  [د.م.] : طوب ادسيون، 2009 (الدار 
الجديدة) .- 1 مج . (143ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2008MO2692.- ردمك 978-9954-24-064-0

اللغة اإلنجليزية واللغة اإلنجليزية
القديمة

420
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428.2 2009-385
كمران، عبد الكريم

تعلم اإلنجليزية عن طريق أروع األغاني المترجمة [نص
(الدار : [د.ن.]، 2009  الكريم كمران.- [د.م.]  / عبد  مطبوع] 

.- 2 مج. (40، 40 ص.)؛ 21 سم النيل)  : مطبعة  البيضاء 
2009MO2826 2009إقMO2129 إق

اللغات الرومانسية اللغة الفرنسية 440

443.9333 2009-386
معجم اإلعالم [نص مطبوع] : عربي-أمازيغي-إنجليزي-فرنسي /
مفتاحة اعمر، نورة األزرق، عائشة بوحجر...[و آخرون]؛ إعداد
للطباعة نادية قيدي.- الرباط : المعهد الملكي للثقافة األمازيغية،
2009 (الرباط : مطبعة المعارف الجديدة) .- 1 مج.(259 ص.).-

(سلسلة معاجم / مركز التهيئة اللغوية.مركز المعاجم؛ 4)
إق 2008MO0095.- ردمك 9954-439-92-7

448 2009-387
أتقن المحادثة [نص مطبوع] : اللغة الفرنسية.- [د.م.] : [د.ن.]،

2009.- 1 مج. (80 ص.)؛ 21 سم.- (إقرأ واستمع)
2009MO1127 إق

اللغات األفروآسيوية غير السامية، اللغة
األمازيغية

493

493.3 2009-388
خط و إمالئية األمازيغية [نص مطبوع] : مفتاحة أعمر، عائشة
بوحجر ، فاطمة بوخريص...و آخرون؛ فؤاد ساعة؛ المتابعة رشيد
لعبدلوي؛ اإلعداد العلمي المهدي إعزي؛ المساعدة التقنية عائشة
و الزين، مصطفى الحضيكي.- الرباط : المعهد الملكي للثقافة
مج.(  1 الجديدة).-  المعارف  (مطبعة  إ.ق2009  األمازيغية، 
167ص.).- (منشورات المعهد الملكي للثقافة األمازيغية / مركز

التهيئة اللغوية. سلسلة الترجمة؛ 17)
إق 2009MO2381.- ردمك 9954-28-027-8

493.33 2009-389
الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي

أي مستقبل لألمازيغية بالمغرب [نص مطبوع] / منشورات
[د.ن.]،  : [د.م.]  الثقافي.-  والتبادل  للبحث  المغربية  الجمعية 
2009 (الرباط : مطبعة المعارف الجديدة) .- 1 مج. (111 ص.)؛

21 سم
إق 2009MO0214.- ردمك 9789981861219

493.3303 2009-390
األزرق، نورة

معجم اللغة األمازيغية [نص مطبوع] / نورة األزرق.- الرباط :
المعهد الملكي للثقافة األمازيغية، 2009.- 1مج. (141 ص.)؛ 24

(n° 6 معاجم؛) -.سم
إق 2009MO1103.- ردمك 9954280219

العلوم الطبيعية و الرياضيات 500
الفيزياء 530

539.7 2009-391
كركيس، محمد (1955-....)

فك رموز الشفرة العجيبة [نص مطبوع] : الذرة. الجزء األول
/ محمد كركيس.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (الدار البيضاء : مطبعة

النجاح) .- 1 مج. (45 ص.)؛ 22سم
إق 2013MO3321.- ردمك 978-9981-1792-2

الفيزياء

التكنولوجيا (العلوم التطبيقية) 600
العلوم الطبية الطب 610

610.96110902 2009-392
مصري، محمود

حفظ الصحة [نص مطبوع] / أبو الحسن علي بن ربن الطبري؛
تحقيق ودراسة محمود مصري.- الرباط : إيسيسكو، 2009.- 1

مج. (175 ص.)؛ 24 سم
إق 2010MO1445.- ردمك 978-9981-26-496-0

613 2009-393
عال، محمد (1979-....)

والتصفية الكلوي  القصور  لمرض  الصحية  التوعية 
الدموية [نص مطبوع] / محمد عال.- وجدة : المكتبة الثقافية،

2009.- 1 مج. (137 ص.)؛ 20 سم
2009MO2274 إق

615.82 2009-394
بارك، جي وو

/ Su Jok for everybody = [نص مطبوع] سو جوك للجميع
جمعية  : مراكش  بنباضرييف.-  جواد  ترجمة  وو؛  جي  بارك 

سم  21 ص.)؛   [142]) مج.   1  -.2009 السوجوك، 
2008MO20502 إق

616.3997 2009-395
العمري، عبد الكريم

الكوليستيرول [نص مطبوع] / عبد الكريم العمري.- الرباط :
[د.ن]، 2009.- 1 مج. (79 ص.)؛ 21 سم.- (الطبّ في متناول

الجميع؛ 17)
بيبليوغرافيا .- إق 2009MO1031.- ردمك 978-9954-1-7581-4

األمراض

الزراعة 630

632.95 2009-396
الزروالي، عبد العزيز

العزيز عبد   / مطبوع]  [نص  الزراعية  المبيدات  أسس 
الزروالي.- طنجة : منشورات مرايا، 2009.- 1 مج . (461 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
2009MO0463 بيبليوغرافيا ص. 445-448 .- إق

العلوم المنزلية و حياة األسرة 640

646.724 2009-397
شرمطي، عبد العزيز

الحالقة [نص مطبوع] : بين نوستالجيا التاريخ وتطورات الحاضر /
عبد العزيز شرمطي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (جرسيف : مطبعة

سهامة) .- 1 مج. (276 ص.)؛ 30 سم
إق 2009MO0542.- ردمك 978-9954-1-2396-2
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اإلدارة و الخدمات المساعدة 650

650.14 2009-398
جالم، عبد الكريم

نحو رؤية جديدة للتكوين الذاتي المستمر [نص مطبوع] :
الدليل العملي للنجاح في امتحانات الترقية الداخلية بقطاع التعليم
الزي.- بن  أحمد  تقديم  الكريم جالم؛  عبد   / الخاص  المدرسي 
[د.م.] : [د.ن.]، 2009 (مراكش : المطبعة و الوراقة الوطنية) .-

1 مج. (237 ص.)؛ 24 سم
إق 2009MO1191.- ردمك 978-9954-8981-3-1

658 2009-399
لقاللش، محمد

المدخل لعلوم التسيير [نص مطبوع]. الجزء األول / محمد
لقاللش.- مراكش : مكتبة المعرفة، 2009.- 1 مج. (204 ص.)؛

24 سم
2009MO2998 إق

659.1 2009-400
الخطاب اإلشهاري بالمغرب استراتيجيات التواصل [نص
اآلداب كلية   : الجديدة  نوسي.-  المجيد  عبد  تنسيق   / مطبوع] 
والعلوم اإلنسانية، 2009 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة)

.- 1 مج. (157 ص.)؛ 24 سم
إق 2009MO2388.- ردمك 978-9981-00-840-0

الهندسة الكيميائية 660

664.362 2009-401
الصاقوط، محمد

محمد  / ونور  وأكل  دهن   : مطبوع]  [نص  الزيتون  زيت 
الثقافة، 2009 (مطبعة صناعة دار   : البيضاء  الدار  الصاقوط.- 
الكتاب).- 1 مج. (318 ص.)؛ 21 سم.- (األعشاب الطبية؛ 4)

إق 2009MO2885.- ردمك 978-9981-02-862-2

الفنون 700
النحت و الفنون التشكيلية 730

730.820964 2009-402
بوطيب، جمال (1968-....)

فتنة الجوز [نص مطبوع] : قراءة في تجربة الفنانة التشكيلية
نادية خيالي / جمال بوطيب.- آسفي : مقاربات، 2009.- 1 مج.

(40 ص.)؛ 21 سم.- (منشورات مقاربات. دراسات)
2009MO0097 إق

الرسم و الفنون الزخرفية 740

740 2009-403
الصردو، أنس

مدرسة الصنائع و الفنون الوطنية [نص مطبوع] : مسيرة
: [د.م.]  بوزيد.-  بوعبيد   , الصردو  أنس   / المبدعين  أجيال من 

أسمير، 2009.- 1 مج. (77 ص.)؛ 21 سم تطاون  جمعية 
2009MO2575 إق

الصناعة التقليدية

741.092 2009-404

أخريف، المهدي (1952-....)
يونس الخراز [نص مطبوع] : نزوات في الرسم والحياة / مهدي
أخريف.- الرباط : منشورات عكاظ، 2009.- 1 مج. (117 ص.) :

غالف مص.؛ 22 سم
إق 2009MO0844.- ردمك 978-9954-432-69-8

746.92 2009-405
موسم أصيلة الثقافي الدولي (31؛ 2009؛ أصيلة)

نبيهة الغياتي [نص مطبوع] : [معرض، أصيلة من 25 يوليوز
إلى 18 غشت Nabiha El Ghiati = [2009 / موسم أصيلة
الثقافي الدولي الواحد والثالثون؛ fre.- أصيلة : مؤسسة منتدى

أصيلة، 2009.- 1 مج.؛ 24 سم
إق 2009MO2174.- ردمك 978-9954-432-95-7

الرسم الزيتي و الرسومات الزيتية 750

759.64 2009-406
موسم أصيلة الثقافي الدولي (31؛ 2009؛ أصيلة)

تشكيليون من أصيلة [نص مطبوع] : [معرض، أصيلة من 1
= للملتقيات]  الثاني  الحسن  مركز   ،2009 غشت   18 إلى 
الواحد الدولي  الثقافي  أصيلة  / موسم   Peintres d'Assilah
والثالثون.- أصيلة : مؤسسة منتدى أصيلة، 2009.- 1 مج. (64

ص.)؛ 24 سم
إق 2009MO2112.- ردمك 978-9954-432-92-2

759.964 2009-407
السالوي، محمد أديب (1939-....)

التشكيل المغربي [نص مطبوع] : البحث عن الذات / محمد
أديب السالوي.- الرباط : منشورات مرسم، 2009.- 1 مج. (175

ص.)؛ 24 سم
إق 2009MO1435.- ردمك 978-9954-21-163-2

الموسيقى 780

780 2009-408
شقرون، عبد الله (1926-....)

فن الملحون في مدينة سال [نص مطبوع] / عبدالله شقرون.-
الدارالبيضاء، 2009 (مطبعة النجاح الجديدة).- 1 مج. (159 ص.)؛

24 سم
إق 2009MO1074.- ردمك 978-9954-0-4841-3

780.964 2009-409
جمعية الشيخ الجياللي امتيرد. ملتقى موسيقى التراث

(3؛ 2008؛ مراكش)
الدورة الثالثة لملتقى موسيقى التراث، دورة الدكتور
عباس الجراري [نص مطبوع] : أشغال الندوة العلمية، دراسات
وبحوث جامعية مهداة لصاحب الدورة بمناسبة تكريمه في يوم
النزاهة الربيعية. الجزء الثاني / عبد الرحمان الملحوني.- مراكش :
دار مطبعة   : (الرباط   2009 امتيرد،  الجياللي  الشيخ  جمعية 

سم  24 ص.)؛   323) مج.   1  -. المناهل) 
2009MO2036 إق

780.964 2009-410
كريدية، إبراهيم (1951-....)

األستاذ الموسيقي عبد الرحمان الوزاني وشذرات من
تاريخ الموسيقى األندلسية بآسفي [نص مطبوع] / إبراهيم
كريدية.- آسفي : جمعية حوض آسفي، 2009.- 1 مج. (68 ص.)؛

21 سم
2009MO0182 إق
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781.62933064 2009-411
كيكش، سعيد

تازنزارت في األغنية األمازيغية [نص مطبوع]. الجزء األول /
سعيد كيكش.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009.- 1 مج. (302 ص.)؛ 21

سم
2009MO0247 بيبليوغرافيا ص. 295-302 .- إق

782.092 2009-412
 الخراز، محمد الحبيب (1941-....)

األجواء الموسيقية بتطوان وأعالمها [نص مطبوع] / محمد
الحبيب الخراز.- تطوان : مطبعة الخليج العربي، 2009.- 1 مج.

(400 ص.)؛ 24 سم
2009MO1467 إق

782.27 2009-413
المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين

األطر والبحث العلمي (الرباط)
ذاكرة األغنية واألناشيد الوطنية [نص مطبوع] : موجهة إلى
تلميذات وتالميذ التعليم المدرسي / وزارة التربية الوطنية والتعليم
التربية : وزارة  الرباط  العلمي.-  العالي وتكوين األطر والبحث 
الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي، 2009.- 1

مج. (63 ص.)؛ 18 سم
إق 2009MO2131.- ردمك 978-9981-22-228-3

782.43 2009-414
الشامي، يونس

[نص الموسيقية  بالكتابة  المدونة  األندلسية  النوبات 
مطبوع] : نوبة الرصد، تدوين وفق رواية وأداء المرحوم موالي
أحمد الوكيلي / يونس الشامي؛ تقديم عبد الوهاب بن منصور.-
.- 1 مج. ازناسن)  بني  : مطبعة  : [د.ن.]، 2009 (سال  [د.م.] 

(367 ص.)؛ 30 سم
إق 2009MO0284.- ردمك 978-9981-0-2816-9

الموسيقى األندلسية - - المغرب - - تاريخ

فنون التسلية و الترويح 790

791.43 2009-415
السميحي، مومن (1945-....)

في السينما العربية [نص مطبوع] / مومن السميحي.- طنجة :
سليكي إخوان، 2009.- 1 مج. (137 ص.)؛ 21 سم

إق 2009MO2525.- ردمك 978-9981-1-1073-6

792.01 2009-416
بنبراهيم، نوال

لإلبداع جديدة  نظرية  اجل  من  االفتراض  جمالية 
المسرحي [نص مطبوع] / نوال بنبراهيم.- الرباط : دار األمان،

إق 2009.- 1 مج. (216 ص.)؛ 24 سم
إق 2009MO2604.- ردمك 978-9981-0-7250-8

792.0233 2009-417
أمل، أحمد

: دراسة في نظرية فن اإلخراج المسرحي [نص مطبوع] 
[د.ن.]،  : [د.م.]  أمل.-  / أحمد  األول  الجزء  المفهوم.  إشكالية 
2009 (الدار البيضاء : مطبعة دار النشر المغربية) .- 1 مج. (197

ص.)؛ 21 سم
2009MO2031 بيبليوغرافيا ص. 191-192 .- إق

792.09175927 2009-418
بن زيدان، عبد الرحمان (1947-....)

عبد  / مطبوع]  [نص  العربي  المسرح  في  الرؤية  معنى 
للنشر، الحرف  دار   : المغرب  القنيطرة،  زيدان.-  بن  الرحمن 

21 سم (360 ص.)؛  مج.   1  -.2009

إق 2008MO0537.- ردمك 978-9954-0-9118-1

796.3340964 2009-419
بوعشرين، السعيد

الرياضية النهضة  لفريق  والذهبية  النضالية  السنوات 
السطاتية [نص مطبوع] / السعيد بن محمد بوعشرين.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2009 (سطات : الشركة المكتبية ومطبعة فارير) .- 1

مج. (186 ص.)؛ 21 سم
2009MO0095 إق

796.8153 2009-420
الزحنوني، أحمد

أحمد  / مطبوع]  [نص  الكراطي  لفن  األخالقي  الوجيز 
الزحنوني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009.- 1 مج. (212 ص.)؛ 24 سم

2009MO1290 بيبليوغرافيا ص. 205-206 .- إق

اآلداب والبالغة 800
اآلداب والبالغة 800

801.9 2009-421
بنعبد العالي، عبد السالم (1945-....)

الكتابة بيدين [نص مطبوع] / عبد السالم بن عبد العالي.- الدار
البيضاء : دار توبقال للنشر، 2009.- 1 مج. (102 ص.)؛ 22 سم

إق 2009MO0597.- ردمك 978-9954-496-87-4

808.81 2009-422
هلدرلين، فريدريش

مختارات شعرية [نص مطبوع] / فريدريش هلدرلين؛ ترجمة
توبقال دار   : البيضاء  الدار  بنيس.-  تقديم محمد  حسن حلمي؛ 
للنشر، 2009 (مطبعة النجاح الجديدة).- 1 مج. (255 ص.)؛ 24

سم.- (تجارب شعرية)
إق 2009MO0304.- ردمك 978-9954-496-79-3

808.89910964933 2009-423
شرويط المرغادي، علي (1949-....)

الرمزية في الشعر األمازيغي [نص مطبوع] : (ايزالن ن آيت
مرغاد نموذجا) / علي شرويط المرغادي؛ أعده للنشر أحمد عصيد،
الحبيب فؤاد؛ اإلخراج التقني و المتابعة مركز الترجمة و التوثيق و
للثقافة الملكي  المعهد  الرباط : منشورات  التواصل.-  النشر و 
مج.(  1 الجديدة).-  المعارف  (مطبعة  إ.ق.2009  األمازيغية، 
142ص.).- (منشورات المعهد الملكي للثقافة األمازيغية. سلسلة

دراسات / مركز الدراسات األدبية و التعابير الفنية؛ 11)
إق 2009MO3138.- ردمك 9954-28-042-3

809.1 2009-424
قادم، أحمد

[نص والبالغي  النقدي  الخطاب  في  اإلقناع  شعرية 
: [د.ن.]، 2009 (مراكش   : [د.م.]  قادم.-  أحمد  د.   / مطبوع] 
المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (144 ص.) : غالف مص.؛

21 سم
2009MO1154 إق

810 األدب العربي

810.2 2009-425
الجراري، عباس (1937-....)
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كلمات تقديم [نص مطبوع]. 3 / عباس الجراري؛ جمع وتقديم
الجراري، النادي  : منشورات  الرباط  الجراري.-  الصائغ  حميدة 
النادي (منشورات  سم.-   24 ص.)؛   220  ) مج.   1  -.2009

(47 الجراري؛ 
إق 2009MO2872.- ردمك 978-9981-893-29-3

810.8 2009-426
الميموني، محمد جمال

عيون أندلسية [نص مطبوع] : قصص وأشعار من طنجة / محمد
جمال الميموني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (طنجة : سليكي إخوان)

.- 1 مج. (73 ص.)؛ 21 سم
إق 2009MO1342.- ردمك 978-9981-1-1051-5

810.8 2009-427
سلوي، مصطفى

/ مطبوع]  [نص  القديم  العربي  السرد  في  محاضرات 
مصطفى سلوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (وجدة : مطبعة الشرق)

.- 1 مج. (166 ص.)؛ 20 سم
2009MO1302 إق

810.9 2009-428
القاسمي، علي (1942-....)

النور والعتمة [نص مطبوع] : إشكالية الحرية في األدب العربي
الثقافة، 2009.- 1 مج. : دار  البيضاء  الدار  القاسمي.-  / علي 

(302 ص.)؛ 21 سم
إق 2009MO0667.- ردمك 978-9981-02-846-0

األدب العربي - - تاريخ و نقد

810.9 2009-429
الكتاني، محمد (1940-....)

مطارحات منهجية حول األدب والنقد وعالقتهم بالعلوم
اإلنسانية [نص مطبوع] / محمد الكتاني.- الدار البيضاء : الشركة
الجديدة دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2009.- 1 مج. (254 ص.)؛

20 سم
إق 2008MO2313.- ردمك 978-9981-02-839-8

810.9 2009-430
باكو، أحمد (1933-....)

األدب في األدب [نص مطبوع] : فصول في نقد الوقاحة في
التعبير / أحمد باكو.- [د.م.] : [د.ن]، 2009.- 1 مج . (127 ص. )؛

22 سم
2009MO1473 إق

810.9 2009-431
بوطيب، جمال (1968-....)

/ جمال نصية  : مساءالت  السردي والشعري [نص مطبوع] 
بوطيب.- ط. 2.- أسفي : منشورات مقاربات، 2009.- 1 مج.

(110 ص.)؛ 23 سم.- (دراسات)
2009MO0048 إق

810.9 2009-432
شاذلي، المصطفى (1953-....)

ظاهرة االغتراب في النقد العربي [نص مطبوع] : قصص /
: مطبعة : [د.ن.]، 2009 (فاس  الشادلي.- [د.م.]  المصطفى 

.- 1 مج. (473 ص.)؛ 21 سم انفو) 
2008MO1430 إق

810.9 2009-433
: بالمغرب [نص مطبوع]  المعاصر  النقد األدبي  تحوالت 
أعمال مهداة أللى أحمد اليبوري؛ تنسيق سعيد يقطين.- الرباط :
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2009.- 1 مج (247 ص.)؛ 24

سم.- (سلسلة ندوات ومناظرات)
إق 2008MO2877.- ردمك 978-9954-0-4171-0

810.964 2009-434
بنعبد العالي، عبد السالم (1945-....)

األدب والميتافيزيقا [نص مطبوع] : دراسات في أعمال عبد
Littérature et métaphysique : essais = الفتاح كيليطو
بن عبد السالم  / عبد   sur l'oeuvre d'Abdelfattah Kilito
دار  : البيضاء  الدار  التومي.-  الفرنسية كمال  نقله من  العالي؛ 
توبقال للنشر، 2009.- 1 مج. (50-50 ص.)؛ 21 سم.- (سلسلة

المعرفة األدبية؛ 399)
إق 2009MO0199.- ردمك 978-9954-496-76-9

810.97 2009-435
بن الحاج السلمي، جعفر

[نص واألسطورة  المغربي  األدب  نظرية  في  فصول 
مطبوع] / جعفر ابن الحاج السلمي.- تطوان : منشورات جمعية
تطاون أسمير، 2009.- 1 مج. (182 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
2009MO0837 2002.- إقMO1043 بيبليوغرافيا .- إق

810.99 2009-436
الشاوي، عبد القادر (1950-....)

ثاني الجوارات [نص مطبوع] / عبد القادر الشاوي.- الرباط :
منشورات مرايا منشورات الموجة، 2009.- 1 مج. (295 ص.)؛

21 سم
2008MO2878 إق

810.99614 2009-437
جوهري، أحمد

ولعنة اإلخالص  نشيد   : مطبوع]  [نص  المغربي  األدب  في 
الشيطان : سيرة الروح الجمالي المغربي : سيرة نقدية / أحمد
جوهري.- [د.م.] : أحمد جوهري، 2009 (وجدة : مطبعة الجسور)

.- 1 مج. (179 ص.)؛ 24 سم
2009MO2912 إق

810.99614016 2009-438
قاسمي، محمد يحيى (1960-....)

:  (1926-2007) : األدب المغربي المعاصر [نص مطبوع] 
: منشورات وزارة الرباط  يحيى قاسمي.-  / محمد  ببليوغرافيا 
الثقافة، 2009 (مطبعة دار المناهل).- 1 مج. (248 ص.)؛ 24 سم

إق 2008MO2437.- ردمك 978-9954-0-4152-4

810.996144 2009-439
قاسمي، محمد يحيى (1960-....)

اإلبداع األدبي المعاصر بالجهة الشرقية [نص مطبوع] /
محمد يحيى قاسمي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (وجدة : مطبعة

الجسور) .- 1 مج. (123 ص.)؛ 24 سم
2008MO2559 بيبليوغرافيا ص. 122 .- إق

811 الشعر العربي

811 2009-440
 الملتقى األول للشعر اإليبيري-عربي (7-9 ماي 2009؛

أصيلة)
/ مطبوع]  [نص  اإليبيري-عربي  للشعر  األول  الملتقى 
اإليبيرو مغربي.- الشعر  ملتقى  أصيلة, جمعية  منتدى  مؤسسة 
[د.م.] : [د.ن.]، éditions okad).- 1) 2009 مج. (56 ص.)

إق MO 1403 2009.- ردمك 9789954432817

811 2009-441
أبوشادية، حسن

لغة الضاد..إمرأة.. [نص مطبوع] : ديوان شعري / حسن أبو
شادية.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (بني مالل : مطبعة العامرية) .- 1

مج. (42 ص.)؛ 18 سم
2009MO1784 إق
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811 2009-442
أخالقي، كمال (1970-....)

الدار أخالقي.-  / كمال  : شعر  إشراقات األبد [نص مطبوع] 
البيضاء : دار توبقال للنشر، 2009.- 1 مج. (71 ص.)؛ 24 سم.-

(نصوص أدبية؛ 418)
978-9954-496-84-X 2009.- ردمكMO0542 إق

811 2009-443
إكرميا، محمد

أحالم تحت الرمل [نص مطبوع] : شعر / محمد إكرميا.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2009 (تطوان : مطبعة الخليج العربي) .- 1 مج. (53

ص.)؛ 16 سم
2009MO1206 إق

811 2009-444
ابن حكم، سعيد بن حكم بن عمر (1282-1205)

ديوان أبي عثمان سعيد بن حكم القرشي األندلسي [نص
: البيضاء  الدار  المصباحي.-  أحمد  د.  تحقيق  و  / جمع  مطبوع] 

األندلس، 2009.- 1 مج. (211 ص.)؛ 24 سم مطبعة 
2008MO1749 إق

الشعر العربي - - األندلس

811 2009-445
اجماهري، عبد الحميد (1963-....)

الحميد عبد   / شعر   : مطبوع]  [نص  فقط  معنى  بنصف 
جماهري.- الرباط : منشورات وزارة الثقافة، 2009 (مطبعة دار

المناهل).- 1 مج. (56 ص.)؛ 23 سم
إق 2008MO2823.- ردمك 978-9954-0-4166-4

811 2009-446
اإلدريسي البوزيدي، علية (1966-....)

حانة.. لو يأتيها النبيذ [نص مطبوع] : شعر / علية اإلدريسي
التوحيدي، 2009.- 1 مج. (93 ص.)؛ : دار  الرباط  البوزيدي.- 

10×14 سم + قرص مدمج
إق 2009MO0045.- ردمك 978-9954-8979-8-4

811 2009-447
اإلدريسي، عز الدين (1942-....)

اإلدريسي.- الدين  / عز  : شعر  صالة األسفار [نص مطبوع] 
[د.م.] : [د.ن.]، 2009 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .-

1 مج. (422 ص.)؛ 21 سم
2008MO2845 إق

الشعر العربي - - المغرب

811 2009-448
اإلدريسي، عز الدين (1942-....)

مرثية الورد [نص مطبوع] : شعر / عز الدين اإلدريسي.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2009 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج.

(445 ص.)؛ 21 سم
2009MO3201 إق

811 2009-449
البصري، عائشة (1960-....)

ليلة سريعة العطب [نص مطبوع] : شعر / عائشة البصري.-
ط. 2.- [د.م.] : مرايا، 2009.- 1 مج. (120 ص.)؛ 21 سم

2009MO0202 إق
الشعر العربي - - المغرب - - القرن 21

811 2009-450
البقالي، فيصل األمين

تراتيل إلى غزة [نص مطبوع] : شعر / فيصل األمين البقالي.-
الرباط : [د.ن.]، 2009.- 1 مج. (39 ص.)؛ 21 سم

2009MO0385 إق

811 2009-451
البوعناني، مغيث عبد السالم (2012-1954)

أغاريد الشباب [نص مطبوع] / مغيث عبد السالم البوعناني.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2009 (طنجة : سليكي إخوان) .- 1 مج. (100

ص.)؛ 21 سم
إق 2009MO1346.- ردمك 978-9981-1-1056-6

811 2009-452
الجراح، نوري

حدائق هملت [نص مطبوع] / نوري الجراح؛ تقديم عبد القادر
الجموسي.- ط. 2.- القنيطرة : دار الحرف، 2009.- 1 مج. (128

ص.)؛ 21 سم
2009MO0158 إق

811 2009-453
الحلو، جميلة

شمس األمل [نص مطبوع] : شعر وزجل / الحلو جميلة.- [د.م.]
: [د.ن]، 2009.- 1 مج. (52 ص.)؛ 20 سم

2009MO2864 إق

811 2009-454
الحمداني، محمد

مجموعة منظومات الفوائد الفقهية والنحوية والبالغية
والعقائد [نص مطبوع] : المجموعة األولى / محمد الحمداني.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2009 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .-

1 مج. (334 ص.)
2009MO1918 إق

811 2009-455
الحيول، يونس (1973-....)

الموت بكل خفة [نص مطبوع] : شعر / يونس الحيول.- الرباط
: منشورات وزارة الثقافة، 2009 (مطبعة دار المناهل).- 1 مج.

(55 ص.)؛ 20 سم.- (سلسة الكتاب األول؛ 64)
إق 2008MO2813.- ردمك 978-9954-0-4156-7

811 2009-456
الخلوة، عادل

البد من اللقاء [نص مطبوع] : شعر / عادل الخلوة.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2009 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج.

(64 ص.)؛ 21 سم
2009MO2693 إق

811 2009-457
الخلوة، عادل

: [د.م.]  الخلوة.-  عادل   / شعر   : مطبوع]  [نص  الهدى  نور 
[د.ن.]، 2009 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج.

(74 ص.)؛ 21 سم
2009MO2692 إق

811 2009-458
الخلوة، عادل

وطني [نص مطبوع] : شعر / عادل الخلوة.- [د.م.] : [د.ن.]،
2009 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (88 ص.)؛

21 سم
2009MO2694 إق

811 2009-459
الدامون، خالد

: [د.م.]  الدامون.-  خالد   / : شعر  [نص مطبوع]  الماء  رحلة 
[د.ن.]، 2009 (الرباط : مطبعة المعارف الجديدة) .- 1 مج. (78

ص.)؛ 21 سم
2009MO1512 إق

811 2009-460
الدرورة، علي بن إبراهيم (1379 هـ-)
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= الدرورة  علي   / مطبوع]  [نص  والطين  الشوق  أغاريد 
Chants de la passion et de l'argil.- فاس : جمعية دارة
الشعر المغربي، 2009 (فاس : مطبعة أنفو برنت) .- 1 مج. (27-

27 ص.)؛ 21 سم
2009MO1998 إق

811 2009-461
الدواس، بالل

: الدواس.- طنجة  / بالل  قواعد أصول الحب [نص مطبوع] 
سليكي إخوان، 2009.- 1 مج. (89 ص.)؛ 21 سم

إق 2009MO0981.- ردمك 978-9981-1-1049-3

811 2009-462
الذهبية، خالد

مخلوقات العزلة [نص مطبوع] : شعر / خالد الذهبية.- الرباط :
منشورات وزارة الثقافة، 2009 (مطبعة دار المناهل).- 1 مج.

(65 ص.)؛ 20 سم.- (سلسة الكتاب األول؛ 57)
إق 2007MO2173.- ردمك 978-9954-0-4128-1

811 2009-463
الرباوي، محمد علي (1949-....)

علي محمد   / مطبوع]  [نص  موجتان  للبحر  يليه  كذب  دم 
الرباوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (وجدة : شركة مطابع األنوار

المغاربية) .- 1 مج. (118 ص.)؛ 20 سم
2009MO0855 إق

811 2009-464
الرباوي، محمد علي (1949-....)

كتاب الخراب [نص مطبوع] : شعر / محمد علي الرباوي.- [د.م]
: [د.ن]، 2009 (وجدة : شركة مطابع األنوار المغاربية) .- 1 مج.

(90 ص.)؛ 19 سم
2009MO0509 إق

811 2009-465
الرباوي، محمد علي (1949-....)

كتاب الشدة [نص مطبوع] : يليه هدير األمواج أوراق مكية /
: مطابع [د.ن.]، 2009 (وجدة   : [د.م.]  الرباوي.-  محمد علي 
األنوار المغاربية) .- 1 مج. (106 ص.) : غالف مص.؛ 20 سم

2009MO0672 إق

811 2009-466
السعيدي، المختار

: [د.م.]  المختار.-  السعيدي   / [نص مطبوع]  المنتج  التلقي 
[د.ن.]، 2009 (وجدة : شركة مطابع األنوار المغربية) .- 1 مج.

(207 ص.) : غالف مص.؛ 21 سم
إق 2012MO2627.- ردمك 978-9954-31-556-9

الشعر العربي - - تاريخ ونقد

811 2009-467
الشادلي، مبارك

وديوان الذاتية  السيرة   : مطبوع]  [نص  الرمان  حب  فوق 
الكلمات ولوحات تشكيلية / مبارك الشادلي. الجزء األول.- [د.م.]

: [د.ن.]، 2009 (التيسير).- 1 مج. (144 ص.)؛ 24 سم
2009MO0427 إق

811 2009-468
الشليح، مصطفى (1956-....)

ثم تلقي.. على كل أسئلتي شالها [نص مطبوع] : شعر /
مطبعة  : (الرباط  [د.ن.]، 2009   : [د.م.]  الشليح.-  مصطفى 
باأللوان؛ 24 سم : غالف مزيّن  .- 1 مج. (200 ص.)  األمنية) 

9981-1997-7-X 2009.- ردمكMO0687 إق

811 2009-469
الشيخاوي، أحمد

صديق السنونو [نص مطبوع] / أحمد الشيخاوي.- [.د.م] : سعد
مزيّن غالف   :  ( ص.   59) مج.   1  -.2009 للنشر،  الورزازي 

سم  21 باأللوان؛ 
إق 2009MO3626.- ردمك 978-9954-456-20-1

811 2009-470
الضو، مصطفى

الضو.- مصطفى   / قصائد   : مطبوع]  [نص  األمكون  فينق 
القنيطرة : البوكيلي، 2009.- 1 مج . (90ص. ) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 19 سم
إق 2009MO1722.- ردمك 9789981541304

811 2009-471
الطالبي، امشيش

خربشات على الحائط [نص مطبوع] / امشيش الطالبي؛ تقديم
: سليكي (طنجة  [د.ن.]، 2009   : [د.م.]  الغتيري.-  مصطفى 

(69 ص.)؛ 21 سم مج.   1  -. إخوان) 
إق 2009MO1657.- ردمك 978-9981-1-1059-0

811 2009-472
الطالبي، رجاء (1966-....)

الطالبي.- رجاء   / شعر  ديوان   : مطبوع]  [نص  خفيف  برد 
الدارالبيضاء : أفريقيا الشرق، 2009.- 1 مج. (78 ص.) : غالف

مص.؛ 20 سم
إق 2008MO1284.- ردمك 9981-25-576-9

811 2009-473
الطوكي، فيروز

مرايا [نص مطبوع] : شعر / فيروز الطوكي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2009 (مراكش : وليلي للطباعة والنشر) .- 1 مج (84 ص.)؛ 18

سم
2009MO1942 إق

811 2009-474
العاتق، حليمة

اللعبة أسرار [نص مطبوع] / حليمة العاتق.- [د.م.] : [د.ن.]،
2009 (أكادير : مطبعة معاذ) .- 1 مج. (61 ص.)؛ 21 سم

2009MO2000 إق

811 2009-475
العاصمي، مليكة (1946-....)

األعمال الشعرية الكاملة [نص مطبوع] / مليكة العاصمي.-
الرباط : منشورات وزارة الثقافة، 2009.- 1 مج. (640 ص.)؛ 24

سم
إق 2008MO2833.- ردمك 978-9954-0-4175-3

811 2009-476
العرائشي، محمد عفيف (2010-1944)

عفيف محمد   / شعر  ديوان   : مطبوع]  [نص  الذات  جلد 
العرائشي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (الرباط : طوب بريس) .- 1

مج. (95 ص.)؛ 21 سم
2009MO1872 إق

811 2009-477
العلوي، محمد عبد الله بن السيد

/ مطبوع]  [نص  أبي إسحاق  الدفاق من شمائل  السيل 
العلوي.- [د.م.] : [د.ن.]، إق 2009 الله بن السيد  محمد عبد 
(الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (213 ص.)؛ 24

سم
2009MO0148 إق

811 2009-478
العلي، عبدالقادر
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أيظن و أخواتها [نص مطبوع] : من أحلى القصائد المغناة لنزار
القباني من قبل مطربين مغاربة و عرب / عبدالقادر الغزاوي.-
الرباط : دار أبي رقراق للطباعة و النشر، 2009.- 1 مج. (197

ص.)؛ 21 سم
إق 2009MO2273.- ردمك 978-9954-1-9365-0

811 2009-479
الكتاني، محمد الناصر (1974-1916)

ديوان العالمة محمد الناصر الكتاني [نص مطبوع] / محمد
الناصر الكتاني؛ جمعه و اعتنى بطبعه أسامة الناصر الكتاني؛ قدم
له الدكتور محمد بنشريفة.- [.د. م] : [.د. ن]، 2009.- 1 مج.

(158 ص.)؛ 24 سم
2009MO0852 إق

811 2009-480
الكيالني، وليد محمد

: [د.م.]  الكيالني.-  / وليد محمد  أشعار الغابة [نص مطبوع] 
[د.ن.]، 2010.- 1 مج. (63 ص.)

إق 2010MO2391.- ردمك 978-9954-559-03-1

811 2009-481
الكيالني، وليد محمد

سندريال [نص مطبوع] : شعر / وليد محمد الكيالني.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2010.- 1 مج. (15 ص.)

إق 2010MO2388.- ردمك 978-9954-559-00-0

811 2009-482
المانوزي، لبنى (1976-....)

تحت مخدة الكون [نص مطبوع] / لبنى المانوزي.- [د.م.] : بيت
األنوار مطابع  شركة   : (وجدة   2009 المغرب،  في  الشعر 

(عتبات) سم.-   21 ص.)؛   72) مج.   1  -. المغاربية) 
2009MO0203 إق

811 2009-483
المتقي، علي

المتقي.- / علي  : شعر  بريد العالم السفلي [نص مطبوع] 
[د.م.] : [د.ن.]، 2009 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .-

1 مج. (95 ص.)؛ 21 سم
2009MO2767 إق

811 2009-484
الملياني، إدريس (1945-....)

األعمال الكاملة [إلدريس الملياني] [نص مطبوع] : األعمال
الشعرية / إدريس الملياني.- الرباط : منشورات وزارة الثقافة،

2009.- 2 مج. (432، 397 ص.)؛ 24 سم
978-9954-0-4177-X 2008.- ردمكMO2835 إق

811 2009-485
النعمة علي، ماء العينين

أنغام الشوق : شعر [نص مطبوع] / ماء العينين النعمة علي.-
[د.م.] : جمعية الشيخ ماء العينين للتنمية والثقافة، 2009.- 1 مج.

(94 ص.)؛ 24 سم
2009MO1304 إق

811 2009-486
الوراد، مصطفى

صرخة الوطن العربي [نص مطبوع] : شعر / مصطفى الوراد.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2009 (مطبعة اليمامة).- 1 مج. (79 ص.)؛ 21

سم.- (أفروديت : نقد، شعر، قصة، تشكيل...؛ 8)
إق 2009MO1838.- ردمك 978-9954-8254-4-4

الشعر العربي

811 2009-487
الورياغلي، علي أبو عارف

هزائم داخلية [نص مطبوع] : شعر / علي أبو عارف الورياغلي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2009 (طنجة : سليكي إخوان) .- 1 مج. (64

ص.)؛ 21 سم
إق 2008MO1182.- ردمك 978-9981-1-1022-1

811 2009-488
الوزاني، إبراهيم

قصائد من خضم الحياة [نص مطبوع] : شعر / موالي إبراهيم
الوزاني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (آسفي : مطبعة سافي كراف)

.- 1 مج. (77 ص.)؛ 21 سم
إق 2009MO1506.- ردمك 978-9981-0-1660-8

811 2009-489
بركات، محمد (1960-....)

: [د.م]  بركات.-  محمد   / مطبوع]  [نص  ديما ضاحك  خليك 
[د.ن]، 2009.- 1 مج . (149ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم.- (ديوان زجل؛ 5)
2009MO2400 إق

زجل - - األدب العربي

811 2009-490
بلبداوي، أحمد (1948-....)

حتى يورق أظافره [نص مطبوع] / أحمد بلبداوي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2009.- 1 مج. (74 ص.)؛ 21 سم

2009MO0171 إق

811 2009-491
بلغازي، محمد

رعشة القمر [نص مطبوع] : ديوان / محمد بلغازي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2009 (الرباط : مطبعة دار المناهل) .- 1 مج. (112

ص.)؛ 21 سم
2009MO1595 إق

811 2009-492
بنت  صقر القاسمي، أسماء

Pedacitos  de  mi  = مطبوع]  [نص  دمي  من  شذرات 
اإلسبانية إلى  ترجمته  القاسمي؛  بنت صقر  أسماء   /  sangre
ميساء بونو.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (فاس : مطبعة أنفو) .- 1

مج. (52-52 ص.)؛ 21 سم
2009MO3134 إق

811 2009-493
بنزبير، احساين (1967-....)

بالصدفة، نثر الفصول [نص مطبوع] : شعر / احساين بنزبير.-
الرباط : منشورات وزارة الثقافة، 2009 (مطبعة دار المناهل).- 1

مج. (47 ص.)؛ 20 سم.- (سلسة الكتاب األول؛ 66)
إق 2008MO2819.- ردمك 978-9954-0-4162-1

811 2009-494
بنعليال، عثمان

شموس [نص مطبوع] : عتبات / عثمان بنعليال.- [د.م.] : بيت
الشعر في المغرب، 2009.- 1 مج. (74 ص.)؛ 21 سم

2009MO0134 إق

811 2009-495
بنيس، محمد (1948-....)

كتاب الحب [نص مطبوع] : تقاطعات في ضيافة طوق الحمامة
البن حزم األندلسي / محمد بنيس؛ تقديم أدونيس؛ رسم ضياء
العزاوي.- ط. 2.- الدار البيضاء : دار توبقال للنشر، 2009.- 1

مج. (135 ص.)؛ 21 سم.- (أدب مغربي حديث؛ 198)
إق 2009MO0445.- ردمك 9981-880-27-2

811 2009-496
بورعود، عبد العزيز
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إسراء الروح [نص مطبوع] : شعر / عبد العزيز بورعود.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2009 (الدار البيضاء : مطبعة دار القرويين) .- 1 مج.

(149 ص.)؛ 18 سم
2009MO2630 إق

811 2009-497
بوسريف، صالح (1958-....)

شرفة يتيمة [نص مطبوع] / صالح بوسريف.- [د.م.] : [د.ن.]،
2009 (الرباط : مطبعة الكرامة) .- 1 مج. (183 ص.)؛ 21 سم

2009MO0160 إق

811 2009-498
بولعيش، منير

منير  / شعر   : مطبوع]  [نص  المدينة  أيتها  أصدقك  لن 
بولعيش.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (طنجة : سليكي إخوان) .- 1

مج. (64 ص.)؛ 21 سم
إق 2009MO2119.- ردمك 978-9981-1-1067-1

811 2009-499
بوهراكة، فاطمة (1974-....)

Révélation des miroirs = بوح المرايا [نص مطبوع] : شعر
ترجمة بوهراكة؛  / فاطمة   = Revelación de los espejos
للفرنسية حبيبة زوي؛ ترجمة لإلسبانية غراسيال ماالغريدا.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2009 (فاس : مطبعة أنفو برنت) .- 1 مج. (102-56

ص.)؛ 24 سم
2009MO1165 إق

811 2009-500
جناني، محمد

حبيبتي والوطن [نص مطبوع] / محمد جناني.- أصيلة : المطعم
الثقافي األندلسي، 2009.- 1 مج. (40 ص.)؛ 21 سم

2009MO2108 إق

811 2009-501
جناني، محمد

سفيرة القمر [نص مطبوع] / محمد جناني.- أصيلة : المطعم
الثقافي األندلسي، 2009.- 1 مج. (36 ص.)؛ 21 سم

2009MO2109 إق

811 2009-502
جناني، محمد

شمس الغدر [نص مطبوع] / محمد جناني.- أصيلة : المطعم
الثقافي األندلسي، 2009.- 1 مج. (36 ص.)؛ 21 سم

2009MO2110 إق

811 2009-503
حرش الراس، محمد

حرش محمد   / شعري  ديوان   : مطبوع]  [نص  الكالم  بزاق 
الراس.- الرباط : دار أبي رقراق، 2009.- 1 مج . (84 ص. ) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2009MO2827.- ردمك 9789954193839

811 2009-504
خضر، محمد

/ محمد خضر.- : شعر  [نص مطبوع]  تماما كما كنت أظن 
مشرع بلقصيري : التنوخي، 2009.- 1 مج. (99 ص.)؛ 21 سم

إق 2009MO0419.- ردمك 978-9981-0-5720-7
الشعر العربي - - المغرب

811 2009-505
خضراوي، الحسين (1936-....)

-.3 الجزء  الحسين خضراوي.   / [نص مطبوع]  األنين  ديوان 
[د.م.] : [د.ن.]، 2009 (بركان : مطبعة تريفة) .- 1 مج. (53

ص.)؛ 20 سم
2009MO0790 إق

811 2009-506
خليفة، إدريس (1941-....)

قصيدة ابن خميس الرعيني التلمساني في ذكر سبتة
ادريس خليفة.-  / العزفيين السبتيين [نص مطبوع]  ومدح 
تطوان : كلية أصول الدين، 2009.- 1 مج. (74 ص.)؛ 21 سم

2009MO2380 إق

811 2009-507
زرويل، عبد القادر

زرويل.- القادر  عبد   / : شعر  [نص مطبوع]  جدائل الشمس 
[د.م.] : [د.ن.]، 2009 (وجدة : شركة الشمال للطباعة والنشر)

.- 1 مج. (58 ص.)؛ 18 سم
2009MO1669 إق

811 2009-508
سارة، فاطمة

نار أم سراب؟ [نص مطبوع] : شعر / فاطمة سارة.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2009 (مراكش : وليلي للطباعة والنشر) .- 1 مج. (86

ص.)؛ 21 سم
2009MO1325 إق

811 2009-509
سعدون، محسن

ليل العشاق [نص مطبوع] : شعر / محسن سعدون.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2009 (مطبعة أميف).- 1 مج. (73 ص.)؛ 21 سم

2009MO0037 إق

811 2009-510
سمعلي، سعيد (2012-1947)

هشاشة القصب [نص مطبوع] : شعر / سعيد سمعلي.- الرباط
: منشورات وزارة الثقافة، 2009 (مطبعة دار المناهل).- 1 مج.

(88 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة إبداع)
إق 2008MO2828.- ردمك 978-9954-0-4167-2

811 2009-511
شوقي، عبد الحميد

كنت أهيء صمت االنتظار [نص مطبوع] : شعر / عبد الحميد
شوقي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (القنيطرة : المطبعة السريعة) .-

1 مج. (125 ص.)؛ 21 سم
2009MO2959 إق

811 2009-512
ضرفاوي، محمد

ابتهاالت غائمة [نص مطبوع] : شعر / محمد ضرفاوي.- الرباط
: دارالتوحيدي للنشر والتوزيع، 2009 (مطبعة تريفة).- 1 مج. (95

ص.)؛ 21 سم + قرص مدمج
إق 2009MO0046.- ردمك 978-9954-8979-7-6

811 2009-513
عايي، لحسن

كوكب الربيع [نص مطبوع] : زجل / لحسن عايي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2009 (الرشيدية : مطبعة تافياللت) .- 1 مج. (83 ص.)؛

21 سم
2008MO2285 إق

811 2009-514
عبد الحي، أم الفضل

باقة من ألوان القلب [نص مطبوع] : شعر / أم الفضل عبد
الحي.- القنيطرة : البوكيلي، 2009.- 1 مج . (62 ص. ) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2009MO0332.- ردمك 978-9981-45-125-8

811 2009-515
عبد الغني، محمد

عيون لها أصوات [نص مطبوع] / محمد عبد الغني.- القنيطرة :
دار الحرف، 2009.- 1 مج. (84 ص.)؛ 21 سم
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إق 2009MO0161.- ردمك 978-9954-0-9113-0

811 2009-516
عيدودي، عبد النبي (1976-....)

هو الريح ... [نص مطبوع] : ديوان شعر / عبدالنبي عيدودي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2009 (القنيطرة : المطبعة السريعة) .- 1 مج.

(98 ص.) : غالف مص.؛ 20 سم
2009MO1979 إق

811 2009-517
عيشان، العربي

غاسق لنجال [نص مطبوع] / العربي عيشان.- [د.م.] : العربي
عيشان، 2009 (الدارالبيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج.

(140 ص.)؛ 21 سم
978-9954-8879-2-X 2009.- ردمكMO0228 إق

811 2009-518
غرافي، محمد ميلود (1966-....)

ميلود محمد   / شعر   : مطبوع]  [نص  أسود  علكا  أمضغها 
غرافي.- [تولوز] : دار جناح، 2009 (بركان : مطبعة تريفة) .- 1

مج. (64 ص.)؛ 20 سم
إق 2009MO2197.- ردمك 2-9520404-4-3

811 2009-519
قروع، أكرم

قافية الكاف في ذكر كامل األوصاف [نص مطبوع] : أشعار
وخواطر / قروع أكرم.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (وجدة : مطبعة

الجسور) .- 1 مج. (51 ص.)؛ 20 سم
2009MO3195 إق

811 2009-520
كاصد، عبدالكريم

الديوان المغربي [نص مطبوع] / عبدالكريم كاصد.- القنيطرة :
دار الحرف للنشر والتوزيع، 2009.- 1 مج. (77 ص.)؛ 21 سم

إق 2009MO0162.- ردمك 978-9954-0-9114-9

811 2009-521
لعرج، المهدي (1963-....)

الليل والحجر [نص مطبوع] : شعر / المهدي لعرج.- القنيطرة :
دار الحرف، 2009.- 1 مج. (104 ص.)؛ 21 سم

2009MO2088 إق

811 2009-522
ماني، محمد

: [د.م.]  ماني.-  / محمد  : شعر  مقام الصدى [نص مطبوع] 
[د.ن.]، 2009 (وجدة : شركة مطابع األنوار المغاربية) .- 1 مج.

(91 ص.)؛ 21 سم
2009MO3043 إق

811 2009-523
مزهار، حسن

أعلنت عليكم هذا النذير [نص مطبوع] : شعر / حسن مزهار.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2009 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .-

1 مج. (103 ص.)؛ 21 سم
2009MO2704 إق

811 2009-524
مزياني، خالد (1974-....)

مزياني.- خالد   / : شعر  [نص مطبوع]  حبيبتي قطعة سكر 
[د.م.] : [د.ن.]، إق 2009 (وجدة : شركة مطابع األنوار المغربية)

.- 1 مج. (105 ص.)؛ 18 سم
2009MO2472 إق

811 2009-525
منصير، حليمة

: [د.م.]  المتقي.-  / علي  : شعر  دائرة الزمن [نص مطبوع] 
(بيبلي روك).- 1 مج. (41 ص.)؛ 21 سم [د.ن.]، 2009 

2009MO3341 إق

811 2009-526
موساوي األخضري، زليخا

األخضري.- زوليخة موساوي   / [نص مطبوع]  أبابيل الصمت 
[د.م.] : [د.ن.]، 2009 (الرباط : الرباط نت) .- 1 مج. (63 ص.)؛

21 سم
2009MO0593 إق

811 2009-527
يسين، رشيد

تخاريف المساء [نص مطبوع] : شعر / رشيد يسين.- القنيطرة
: دار الحرف للنشر والتوزيع، 2009.- 1 مج. (72 ص.)؛ 18 سم

إق 2009MO0165.- ردمك 978-9954-0-9117-3

811 2009-528
كباب ، مليكة (1959-....)

إلى متى ؟ [نص مطبوع] : ديوان شعر / مليكة كباب.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2009.- 1 مج. (167 ص.)؛ 22 سم

إق 2009MO0528.- ردمك 978-9981-05-010-5

811 2009-529
بصمات  : مطبوع]  [نص  الشعرية  الشيخي  محمد  تجربة 
هاشم أحمد  بنميمون،  أحمد  الطبال،  الكريم  عبد   / إبداعية 
2009 بالغات،  منشورات   : [د.م.]  الريسوني...[وآخرون].- 
(تطوان : مطبعة الخليج العربي) .- 1 مج. (122 ص.)؛ 24 سم

2008MO2811 إق

811 2009-530
ديوان الحي [نص مطبوع]. المجموعة األولى / [شعراء ينتمون
الدار : جمعية  البيضاء  الدار  البيضاء].-  بالدار  المحمدي  للحي 
البيضاء كريان سنطرال، 2009.- 1 مج. (174 ص.)؛ 22 سم

2009MO0572 إق

811.009 2009-531
الحلوي، عبد العزيز (1950-....)

النص الشعري القديم و قضايا التلقي [نص مطبوع] / عبد
العزيز الحلوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (تطوان : مطبعة الخليج

العربي) .- 1 مج. (150 ص.)؛ 20 سم
2009MO0942 إق

811.009 2009-532
العدناني، محمد (1976-....)

المؤنسة- قصيدة  في  الكون  وتناغم  الذات  تجليات 
الثمدين لمجنون ليلي [نص مطبوع] : دراسة نقدية / محمد
: (بني مالل  [د.ن.]، 2009   : [د.م.]  الولي.-  : محمد  عدناني 

(147 ص.)؛ 21 سم مج.   1  -. أسردون)  عين  مطبعة 
2009MO0044 بيبليوغرافيا ص. 140-145 .- إق

811.009 2009-533
المتقي، علي

القصيدة العربية المعاصرة بين هاجس التنظير و هاجس
التجريب [نص مطبوع] / علي المتقي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009
(مراكش : المطبعة و الوراقة الوطنية) .- 1 مج. (318 ص.)؛ 24

سم
2009MO1252 بيبليوغرافيا ص. 297-311 .- إق

811.009 2009-534
بوحمالة، بنعيسى (1951-....)

أيتام سومر في شعرية حسب الشيخ جعفر [نص مطبوع] /
بنعيسى بوحمالة.- الدار البيضاء : دار توبقال للنشر، 2009.- 2
مج. (221، 430 ص.)؛ 24 سم.- (المعرفة األدبية؛ 417-416)

إق 2009MO0549.- ردمك 978-9954-496-88-6
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811.009 2009-535
بوسريف، صالح (1958-....)

نداء الشعر [نص مطبوع] / صالح بوسريف.- الدارالبيضاء : دار
الثقافة للنشر والتوزيع، 2009.- 1 مج. (167 ص.)؛ 21 سم

إق 2009MO0668.- ردمك 978-9981-02-847-9

811.009 2009-536
شباكي، عبد الكريم

خيار التحدي [نص مطبوع] : التجربة الشعرية لدى المكدي / عبد
الكريم شباكي.- الرباط : زاوية للفن والثقافة، 2009.- 1 مج.

(248 ص.)؛ 21 سم
إق 2009MO0073.- ردمك 978-9954-438-47-5

811.009 2009-537
ولد أباه، محمد المختار (1924-...)

رحلة مع الشعر العربي [نص مطبوع] / محمد المختار ولد
اباه.- الرباط : محمد المختار ولد اباه، 2009 (الرباط : مطبعة

األمنية) .- 1 مج. ( 632 ص.)؛ 24 سم
2009MO3173 إق

811.01 2009-538
حسيم، أمينة (1960-....)

بطريقتي الخاصة جدا [نص مطبوع] : شعر / أمينة حسيم.-
مراكش : مؤسسة آفاق، 2009 (وليلي للطباعة والنشر).- 1 مج .

(86 ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
2009MO2839 إق

811.02 2009-539
حطحوط، ميمون محمد

األشجار تموت واقفة [نص مطبوع] / ميمون محمد حطحوط.-
[د. م.] : [د. ن.]، إ.ق. 2009 (الناظور : مطبعة ووراقة المقدم)

.- 1 مج. (13 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم + قرص مدمج
2009MO3230 إق

811.05 2009-540
عمور، محمد توفيق

الغنائي / محمد : ديوان الشعر  حديث المدينة [نص مطبوع] 
توفيق عمور.- [د.م] : [د.ن]، 2009.- 1 مج . (88ص. )؛ 22 سم

+ قرص مدمج
2009MO2253 إق

الشعر الغنائي

811.06 2009-541
الصنهاجي، أحمد المهدي بن المعطي

أحمد الصنهاجي   / مطبوع]  [نص  القرآن  برموز  بال  هدي 
المهدي بن المعطي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (مراكش : المطبعة

والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (80 ص.)؛ 21 سم
2009MO1904 إق

811.06 2009-542
زالل، أحمد

إبتهال / أحمد زالل.- الهدي إلى الله [نص مطبوع] : قصائد 
[د.م.] : [د.ن.]، 2009 (مطبعة وراقة المتحدة).- 1 مج. (138

ص.)؛ 21 سم
2009MO2748 إق

811.08 2009-543
دكاك، جلول

بالالجئين خاص  ديوان   : مطبوع]  [نص  العودة  أناشيد 
الفلسطينين / جلول دكاك.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (فاس : أنفو

برنت) .- 1 مج. (52 ص.)؛ 21 سم
إق 2009MO0459.- ردمك 978-9981-898-33-3

811.08 2009-544
مربوحي، محمد (1947-....)

ضباب األيام [نص مطبوع] / محمد مربوحي.- مراكش : [د.ن.]،
2009 (مطبعة وليلي).- 1 مج . (111 ص. )؛ 21 سم

2009MO0157 إق

811.08 2009-545
مرسييه، برينو

فلسطين المغرب [نص مطبوع] = Palestine Maroc / برينو
سويريجي.- الغفار  عبد  ترجمة  رزقي؛  الرزاق  عبد  مرسييه، 
مراكش : كراس المتوحد، 2009 (المطبعة والوراقة الوطنية).- 1

مج . (125 ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
978-9954-0-7984-X 2009.- ردمكMO2078 إق

811.09 2009-546
أمغار مسناوي، إدريس

الجسر [نص مطبوع] : زجل / ادريس أمغار مسناوي.- [د.م.] :
.- 1 مج. الجديدة)  المعارف  : مطبعة  (الرباط  [د.ن.]، 2009 

: غالف مص.؛ 23 سم (104 ص.) 
2006MO0485 إق

811.09 2009-547
بندحمان، جمال

: مطبوع]  [نص  الشعري  الخطاب  الذهنية في  األنساق 
التشعب واالنسجام / جمال بندحمان.- [الدار البيضاء] : طوب،
2009 (مطبعة النجاح الجديدة).- 1 مج. (352 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2008MO2689.- ردمك 9789554240616

811.09203 2009-548
[نص العرب 1956ـ2006  للشعراء  الكبرى  الموسوعة 
مطبوع]. الجزء األول / إعداد و تقديم فاطمة بوهراكة.- [د.م] :

[د.ن]، 2009 (فاس : مطبعة انفو) .- 1 مج. (1024 ص.)
2009MO2818 إق

811.095 2009-549
أمغار مسناوي، إدريس

أمغار مسناوي.- ادريس   / : زجل  مقام الطير [نص مطبوع] 
[د.م.] : [د.ن.]، 2009 (الرباط : مطبعة المعارف الجديدة) .- 1

مج. (104 ص.)؛ 23 سم
978-9981-9992-7-X 2006.- ردمكMO0485 إق

811.095 2009-550
الطاهري، عبد العزيز

آه ياوين [نص مطبوع] : زجل / موالي عبد العزيز الطاهري.-
الرباط : منشورات وزارة الثقافة، 2009 (مطبعة دار المناهل).- 1

مج. (102 ص.)؛ 23 سم.- (سلسلة إبداع)
إق 2008MO2827.- ردمك 978-9954-0-4170-2

811.095 2009-551
العديلي، عبد العزيز

كيق آحنايا فلمرايا [نص مطبوع] / العديلي عبد العزيز.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2009 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج.

(64 ص.)؛ 21 سم
2009MO2762 إق

811.095 2009-552
المغفري، محمد

راس لمحاين [نص مطبوع] : أشعار زجلية / محمد المغفري.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2009 (مراكش : مطبعة اليمامة) .- 1 مج. (55

ص.)؛ 21 سم
إق 2007MO3407.- ردمك 978-9954-9003-0-7

811.095 2009-553
النميلة، محمد

صيحة القلب [نص مطبوع] : ديوان زجلي " شعر ملحون" /
المطبعة  : (مراكش   2009 [د.ن.]،   : [د.م.]  النميلة.-  محمد 

20 سم (138 ص.)؛  مج.   1  -. الوطنية)  والوراقة 
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2009MO1689 إق

811.095 2009-554
اليعقوبي، أحمد

الكصبة والطير [نص مطبوع] : زجل / أحمد اليعقوبي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2009 (بركان : مطبعة تريفة) .- 1 مج. (96 ص.)؛ 20

سم
2009MO2664 إق

811.095 2009-555
باديس، لحسن (1954-....)

باديس.- محاين الوقت [نص مطبوع] : ديوان زجل / لحسن 
[د.م.] : [د.ن.]، 2009 (القنيطرة : المطبعة السريعة) .- 1 مج.

(91 ص.)؛ 21 سم
2009MO0245 إق

811.095 2009-556
بركات، محمد (1960-....)

مبروك [نص مطبوع] / محمد بركات.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009.-
1 مج. (165 ص.)
2009MO2698 إق

811.095 2009-557
بلبالي، احميدة

احميدة  / : زجل  [نص مطبوع]  الخاطر  الرحيل في شون 
بلبالي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (القنيطرة : المطبعة السريعة) .-

1 مج. (109 ص.)؛ 21 سم
2009MO2960 إق

811.095 2009-558
بنبيكة، عبدالرحيم

الحيمر [نص مطبوع] : ديوان زجل / عبدالرحيم بنبيكة.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2008.- 1 مج. (88 ص.)؛ 21 سم

2008MO1966 إق

811.095 2009-559
بنسعد، عزيز محمد (1966-....)

لمداد ليل والمعنى كمرة [نص مطبوع] / عزيز محمد بنسعد.-
الرباط : سعد الورزازي، 2009.- 1 مج. (134 ص.)؛ 13 سم +

قرص مدمج
إق 2009MO2259.- ردمك 978-9954-456-17-1

811.095 2009-560
حجاج، عبد العزيز

وطني [نص مطبوع] / عبد العزيز حجاج.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009
(مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (107 ص.)؛ 21

سم
2009MO0843 إق

811.095 2009-561
سيدي قدور العلمي (1849-1742)

القادر الشيخ عبد  : ديوان  موسوعة الملحون [نص مطبوع] 
لجنة وإعداد  جمع   / العلمي  قدور  بسيدي  المعروف  العلمي 
الملحون التابعة ألكادمية المملكة المغربية؛ إشراف وتقديم عباس
الجراري.- الرباط : أكاديمية المملكة المغربية، 2009.- 1 مج.

(515 ص.)؛ 31 سم.- (سلسة التراث)
إق 2009MO2903.- ردمك X-063-46-9981.- ردمك -9981-46-073
7

811.095 2009-562
شكيب، زنوبة

الدار الكبيرة [نص مطبوع] : زجل / زنوبة شكيب.- [د.م.] :
. مج   1  -. ديكوبريس)  : مطبعة  البيضاء  (الدار  [د.ن]، 2009 

باأللوان؛ 22 سم مزيّن  : غالف   ( (63ص. 
2009MO6899 إق

811.095 2009-563
شهرمان، محمد (1948-....)

أزجال من : مجموعة  !نقيق ضفدعة تسعود [نص مطبوع] 
2009 إق  [د.ن.]،   : [د.م.]  شهرمان.-  محمد   / الحال  واقع 

سم  20 ص.)؛   99) مج.   1  -. بصمات)   : (الجديدة 
2009MO0693 إق

811.095 2009-564
عسيلة، حميد (1976-....)

/ حميد عسيلة.- مشرع : زجل  [نص مطبوع]  الغيوان  كاس 
التنوخي، 2009.- 1 مج. (131 ص.)؛ 21 سم  : بلقصيري 

إق 2009MO1603.- ردمك 978-9981-0-5729-0

811.095 2009-565
فالح، عبد الكبير

حروف الروح [نص مطبوع] : زجل / عبد الكبير فالح.- الرباط :
منشورات وزارة الثقافة، 2009 (مطبعة دار المناهل).- 1 مج.

(107 ص.)؛ 20 سم.- (سلسلة الكتاب األول؛ 67)
إق 2008MO2816.- ردمك 978-9954-0-4159-1

811.095 2009-566
ناجي، محمد

ناجي.- / محمد  : زجل  [نص مطبوع]  لعتبة وسادة فبالدي 
[د.م.] : [د.ن.]، 2009 (الدار البيضاء : دار النشر المغربية) .- 1

مج. (94 ص.)؛ 21 سم
2009MO2467 إق

811.095 2009-567
Le] = [نص مطبوع] السّرّ المكنون في عجائب الملحون
secret caché dans les merveilles de malhoun] / إعداد
محمّد السّوسي.- [د. م.] : [د. ن.]، 2009 (مطبعة السباعي).-  

1 مج. (100 ص.) ؛ 21 سم
2009MO659 إق

األدب الشّعبي العربي - - المغرب

811.095 2009-568
عرصة لكالم [نص مطبوع].- [د.م.] : جامعة المبدعين المغاربة،

2009.- 1 مج. (82 ص.)؛ 20 سم
2009MO3128 إق

811.6 2009-569
مرج األكحل، محمد بن إدريس

ديوان مرج الكحل األندلسي [نص مطبوع] : " يضم قصائد
جديدة لم يتم نشرها" (ت. 634 ه) / مرج األكحل األندلسي؛ صنعة
القراءة : مكتبة  أكادير  كناني.-  التهالي، رشيد  البشير  وتحقيق 
للجميع، 2009 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج.

(173ص.)؛ 24 سم.- (دواوين موحدية؛ 2)
2009MO1919 إق

811.7 2009-570
المرابط الترغي، عبد الله

الشعر والشعراء في المغرب على عهد الدولة العلوية
الحفيظ الترغي، محمد عبد  المرابط  الله  / عبد  [نص مطبوع] 
الخليج : مطبعة  (تطوان  [د.ن]، 2013-2008   : [د.م]  كنون.- 

.- 3 مج. (201، 219،250 ص.)؛ 24 سم العربي) 
إق 2008MO1157إق 2013MO2193.- ردمك 9789954-609-26-2

الشعر العربي

811.9 2009-571
سعدون، محسن

ال أملك مثل النسر جناح سفر [نص مطبوع] : شعر / محسن
سعدون.- [د.م] : [د.ن]، إ.ق. 2009.- 1 مج . (27ص. ) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 20 سم
2009MO0092 إق

الشعر العربي
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811.9614 2009-572
أكاديمية المملكة المغربية. لجنة الملحون

موسوعة الملحون [نص مطبوع] : ديوان الشيخ محمد بن علي
ولد أرزين / جمع وإعداد لجنة الملحون التابعة ألكاديمية المملكة
أكاديمية  : الرباط  الجراري.-  وتقديم عباس  إشراف  المغربية؛ 
المملكة المغربية، 2009 (الرباط : مطبعة المعارف الجديدة) .- 1

مج. (454 ص.)؛ 31 سم.- (سلسة التراث)
إق 2009MO1261.- ردمك 0-070-46-9981-778.- ردمك -9981-46

063-X

811.9614 2009-573
الزهيم، علي

الشهد الشعري في الشعر الشوهادي [نص مطبوع] / علي
الزهيم.- أكادير : [.د.ن.]، 2009.- 1 مج. (109 ص.)؛ 21 سم

2009MO0546 إق

812 المسرحية العربية

812 2009-574
أعراب، محمد جالل

خطاب التأسيس في مسرح النقد والشهادة [نص مطبوع]
: تكريما للمبدع محمد مسكين / محمد جالل أعراب.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2009 (بركان : تريفة) .- 1 مج. (180 ص.)؛ 21 سم

2009MO2370 إق

812 2009-575
احدادو، رضوان (1941-....)

محمد النشناش [نص مطبوع] : الظل اآلخر : من النبش إلى
: : [د. ن.]، 2009 (تطوان  النقش / رضوان احدادو.- [د. م.] 

.- 1 مج. (152 ص.)؛ 21 سم العربي)  الخليج  مطبعة 
2009MO2723 إق

812 2009-576
الراضي، بديعة (1963-....)

شبيهي [نص مطبوع] : نص مسرحي / بديعة الراضي.- الدار
البيضاء : كتاب بليس، 2009 (مطبعة النجاح الجديدة).- 1 مج.

(79 ص.)؛ 21 سم
إق 2009MO0326.- ردمك 978-9954-8662-7-2

812 2009-577
الطاهري الجوطي الحسني، عبد الرحمان (1939-....)

غدا أي حب؟ [نص مطبوع] : مسرحية في ثالثة فصول مقتبسة
عن الفضوليتان الصغيرتان "للكاتب الفرنسي تريستان بيرنار" /
عبد الرحمان الطاهري الجوطي الحسني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009
النجاح الجديدة) .- 1 مج. (61 ص.) : البيضاء : مطبعة  (الدار 

غالف مص.؛ 21 سم
2009MO2794 إق

812 2009-578
الهاشمي البلغيثي التلمساني، آسية (1942-....)

حياة وشعر محمود سامي باشا البارودي [نص مطبوع] :
مسرحية : رائد مدرسة البعث واإلحياء والتجديد في الشعر العربي
المعاصر / آسية الهاشمي البلغيثي التلمساني.- [د. م.] : [د. ن.]،
2009 (الرباط : مطبعة المعارف الجديدة) .- 1 مج. (61 ص.)؛

21 سم
2009MO1758 إق

األدب العربي - - المسرح - - المغرب

812 2009-579
الهاشمي البلغيثي التلمساني، آسية (1942-....)

باشا سامي  محمود   : مطبوع]  [نص  حياة وشعر  مسرحية 
البارودي : رائد مدرسة البعث واإلحياء والتجديد في الشعر العربي
المعاصر / آسية الهاشمي البلغيثي التلمساني.- [د.م] : [د.ن]،
2009 (الرباط : مطبعة المعارف الجديدة) .- 1 مج . (61ص. )؛

21 سم
2009MO1758 إق

المسرحية العربية

812 2009-580
برشيد، عبد الكريم (1943-....)

: مطبوع]  [نص  برشيد]  الكريم  [لعبد  الكاملة  األعمال 
وزارة منشورات   : الرباط  برشيد.-  الكريم  عبد   / المسرحيات 
الثقافة، 2009 (مطبعة دار المناهل).- 2 مج. (563، 553 ص.)؛

24 سم
إق 2008MO2834.- ردمك 9789954041761

812 2009-581
بنيوب، محمد أمين (1965-....)

كرنفال [نص مطبوع] : ذاكرة سنوات االستبداد / محمد أمين
: مسرح [د.م.]  األزدي.-  محمد  بن  الجليل  عبد  تقديم  بنيوب؛ 
القصبة، 2009 (مراكش : المطبعة و الوراقة الوطنية) .- 1 مج.

(100 ص.)؛ 21 سم
2009MO1244 إق

812 2009-582
بودراري، عبدالله

: عودة إلى المدينة العتيقة؛ أكادير أوفال [نص مطبوع] 
مسرح للجميع / عبدالله بودراري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009.- 1

مج. (87 ص.)؛ 19 سم
2009MO3364 إق

812 2009-583
جدة، العباس

اإلمبراطور الجديد [نص مطبوع] : ونصوص مسرحية أخرى /
عباس جدة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (مكناس : مرزاق للطباعة)

.- 1 مج. (126 ص.)؛ 21 سم
2009MO2870 إق

812 2009-584
شقرون، عبد الله (1926-....)

سنوات في كتابة المسرحيات والتمثيليات [نص مطبوع] =
Des années dans l'écriture de pièces théâtrales et
de dramatiques / عبد الله شقرون.- [الدار البيضاء] : عبد الله
شقرون، 2009 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج.(

154 ,29 ص.)؛ 24 سم.
ملحق باللغة الفرنسية .- إق 2009MO0595.- ردمك -978-9954-0

4338-3

812 2009-585
طنان، يوسف (1965-....)

بؤرة الندم [نص مطبوع] : نص مسرحي في ثالتة عشرة نفس /
بوسيف طنان.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009.- 1 مج. (86 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
2010MO1656 إق

812 2009-586
طنان، يوسف (1965-....)

بالرج أو فراشات النور [نص مطبوع] : نص مسرحي في أحد
عشرة نفس / بوسيف طنان, عبد الرحيم لعسل.- [د.م] : [د.ن]،
المنهل).- 1 مج . (83ص. ) : غالف مزيّن 2009 (مطبعة دار 

باأللوان؛ 21 سم
2010MO1656 إق

812 2009-587
فردوس، عبد اللطيف
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فردوس.- اللطيف  عبد   / [نص مطبوع]  التبوريدة  مسرحية 
[د.م.] : [د.ن.]، 2009 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .-

1 مج. (71 ص.)؛ 24 سم
2009MO2652 إق

812 2009-588
قاوتي، محمد

قاوتي.- / محمد  : نص مسرحي  نومانس الند [نص مطبوع] 
الرباط : منشورات وزارة الثقافة، 2009 (مطبعة دار المناهل).- 1

مج. (78 ص.)؛ 22 سم
إق 2009MO0623.- ردمك 978-9954-0-4182-6

812 2009-589
يوسفي، حسن (1964-....)

: الرباط  المسرح والحداثة [نص مطبوع] / حسن يوسفي.- 
منشورات وزارة الثقافة، 2009 (مطبعة دار المناهل).- 1 مج.

(144 ص.)؛ 23 سم.- (سلسلة أبحاث)
هوامش ص. 138-144 .- إق 2008MO2829.- ردمك -978-9954-0

4172-9

812.041 2009-590
شزكال، موراي

/ موراي واحد  : مسرحية من فصل  [نص مطبوع]  الطابعان 
اليوسفي.- [د.م.] : إيسكيس، شزكال؛ ترجمة وإقتباس عصام 
إ.ق. 2009.- 1 مج . (63 ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.-

(إبداع وبحث مسرحي)
2009MO3258 إق

مسرحية

812.043 2009-591
أنقار، محمد (1946-....)

الببوش أو أكلة الحلزون [نص مطبوع] : نص مسرحي في
ثالثة فصول / محمد أنقار.- [د.م.] : [د.ن]، 2009 (مطبعة إمبريما

مادري).- 1 مج . (74 ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
2009MO0878 إق

812.06 2009-592
الهاللي، إبراهيم (1927-....)

[نص ابن يوسف  وتأسيس جامعة  تاشفين  بن  يوسف 
مطبوع] : مسرحية شعرية تاريخية / إبراهيم الهاللي.- [.د.م] :
[د.ن.]، 2009 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية الداوديات) .-

1 مج. (290 ص.) : غالف مص. بااللوان؛ 24 سم
1134MO2009 إق

813 القصص العربية

813 2009-593
البشيري، فدوى

أحالم مؤجلة [نص مطبوع] : قصة / فدوى البشيري.- الرباط :
زاوية للفن والثقافة، 2009.- 1 مج . (91ص. ) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
2009MO2046 إق

القصة العربية

813 2009-594
التوزاني، فاطمة الزهراء

الزهراء فاطمة   / رواية   : مطبوع]  [نص  والبحر  الخرساء 
التوزاني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (مراكش : المطبعة والوراقة

الوطنية) .- 1 مج. (95 ص.)؛ 21 سم
2009MO2203 إق

813 2009-595

الجلولي، رشيد
الخوف [نص مطبوع] : رواية. الجزء األول / رشيد الجلولي.-
المغرب : منشورات بالغات، 2009 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح

الجديدة) .- 1 مج. (223 ص.)؛ 21 سم.- (نصوص؛ 2)
2009MO3185 إق

813 2009-596
الخلوة، عادل

[د.ن.]،  : [د.م.]  الخلوة.-  عادل   / [نص مطبوع]  الحياة عبر 
.- 1 مج. (112 الوطنية)  المطبعة والوراقة   : 2009 (مراكش 

ص.)؛ 21 سم
2009MO2691 إق

813 2009-597
الركراكي، عزيز

عيب الشهبة [نص مطبوع] : رواية / عزيز الركراكي.- [د.م] :
[د.ن]، 2009 (الرباط : الرباط نت) .- 1 مج . (63 ص.)؛ 22 سم

إق 2009MO1563.- ردمك 978-9954-1-7581-4

813 2009-598
الطود، بهاء الدين (1946-....)

أبو حيان في طنجة [نص مطبوع] : رواية / بهاء الدين الطود.-
الرباط : منشورات مرسم، 2009.- 1 مج. (208 ص.)؛ 24 سم

إق 2009MO3232.- ردمك 978-9954-21-185-4

813 2009-599
الغرباوي، عبد الحميد (1952-....)

ثمة أشياء صغيرة تحدث [نص مطبوع] : قصص / عبد الحميد
الغرباوي.- الدارالبيضاء : دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2009.- 1

مج. (78 ص.)؛ 21 سم
إق 2011MO0289.- ردمك 978-9981-02-925-5

813 2009-600
بازين، نور الدين (1973-....)

صباح الحزن ... يا وطني [نص مطبوع] : رواية / نور الدين
بازين.- مراكش : اتحاد كتاب المغرب، 2009 (المطبعة والوراقة

الوطنية).- 1 مج. (143 ص.)؛ 20 سم
2009MO2626 إق

813 2009-601
ربيع، مبارك (1940-....)

األعمال الكاملة [نص مطبوع] : الروايات / مبارك ربيع.- الرباط
: منشورات وزارة الثقافة، 2009.- 4 مج.؛ 24 سم

إق 2008MO2833إق 2013MO0267.- ردمك -978-9954-0-4175
3.- ردمك 978-9554-581-26-1

األدب العربي

813 2009-602
مشقاقة، رشيد (1960-....)

شهرزار [نص مطبوع] / رشيد مشقاقة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009
(الرباط : مكتبة دارالسالم) .- 1 مج. (230 ص.)؛ 21 سم

إق 2009MO1100.- ردمك 978-9954-22-057-7

813.008 2009-603
البقالي، حسن (1958-....)

قتل القطط [نص مطبوع] / حسن البقالي.- الرباط : منشورات
وزارة الثقافة، 2009 (مطبعة دار المناهل).- 1 مج. (60 ص.)؛

24 سم.- (سلسلة إبداع)
2008MO2821 إق

813.008 2009-604
الحفيضي، محمد (1981-....)

محمد  / مجموعة قصصية   : مطبوع]  [نص  القلب جرح  في 
الحفيضي.- الدار البيضاء : منشورات ملتقى الطرق، 2009.- 1

مج. (67 ص.)؛ 21 سم
إق 2009MO1878.- ردمك 978-9954-1-0282-5
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813.008 2009-605
الخوري، إدريس (1939-....)

فم مزدوج [نص مطبوع] / إدريس الخوري.- الدارالبيضاء : دار
توبقال للنشر، 2009.- 1 مج. (134 ص.)؛ 19 سم

إق 2009MO0700.- ردمك 9789954496882

813.008 2009-606
الرافعي، أنيس

/ : قصص صوتية  الغابة في زجاجة [نص مطبوع]  اعتقال 
أنيس الرافعي.- ط. 2.- مشرع بلقصيري : التنوخي، 2009.- 1

مج. (70 ص.)؛ 21 سم
إق 2009MO0093.- ردمك 978-9981-0-5720-7

813.008 2009-607
الرزقي، عبد الرحيم

الرحيم عبد   / أقاصيص   : مطبوع]  [نص  المستحيل  ذاكرة 
الرزقي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (مراكش : المطبعة والوراقة

الوطنية) .- 1 مج. (87 ص.)؛ 24 سم
2009MO3096 إق

813.008 2009-608
الشنتوف، عبد المنعم

المنعم عبد   / قصص   : مطبوع]  [نص  الساللة  من  الخروج 
الشنتوف.- الرباط : منشورات وزارة الثقافة، 2009 (مطبعة دار
المناهل).- 1 مج. (71 ص.)؛ 20 سم.- (سلسة الكتاب األول؛ 63)

إق 2008MO2814.- ردمك 978-9954-0-4157-5

813.008 2009-609
العلوي، هشام محمد (1980-....)

العلوي.- / هشام محمد  : قصص  [نص مطبوع]  الذباب  لعبة 
الرباط : منشورات وزارة الثقافة، 2009 (مطبعة دار المناهل).- 1

مج. (61 ص.)؛ 21 سم.- (سلسلة الكتاب األول؛ 61)
إق 2008MO2818.- ردمك 978-9954-0-4161-3

813.008 2009-610
القريشي، نزار (1975-....)

القريشي.- نزار   / الحياة في زمن الرصاص [نص مطبوع] 
[د.م.] : [د.ن.]، 2009 (تطوان : مطبعة الشويخ) .- 1 مج. ( 93

ص.)؛ 19 سم
2009MO1049 إق

813.008 2009-611
المتقي، عبد الله (1960-....)

قليل من المالئكة [نص مطبوع] : قصص قصيرة جدا / عبد الله
المتقي.- مشرع بلقصيري : التنوخي، 2009.- 1 مج. (79 ص.)؛

21 سم
إق 2009MO1602.- ردمك 978-9981-0-5728-2

813.008 2009-612
المديني، أحمد (1949-....)

عند بوطاقية [نص مطبوع] : أغرب القصص / أحمد المديني.-
مطبعة  : (الرباط   2009 المديني،  أحمد  منشورات   : الرباط 

الجديدة) المعارف 
978-9954-8800-2-X 2010.- ردمكMO0001 إق

813.008 2009-613
المسناوي، مصطفى (1953-....)

/ قصصية  مجموعة   : مطبوع]  [نص  السبعة  الشاهد  أحالم 
مصطفى المسناوي.- الرباط : منشورات وزارة الثقافة، 2009
(مطبعة دار المناهل).- 1 مج. (100 ص.)؛ 23 سم.- (سلسلة

إبداع)
إق 2008MO2826.- ردمك 978-9954-0-4169-9

813.008 2009-614
النسور، بسمة

/ : قصص قصيرة جدا  [نص مطبوع]  بعيدة  خاتم في مياه 
للنشر، 2009.- 1 مج. (73 التنوخي   : الرباط  النسور.-  بسمة 

ص.)؛ 21 سم
إق 2009MO0988.- ردمك 978-9954-0-5723-1

813.008 2009-615
اليزامي، إدريس (1963-....)

في ضيافة المتني [نص مطبوع] : قصص / إدريس اليزامي.-
[د.م.] : [د.ن.]، إق 2009 (فاس : مطبعة أنفو برانت) .- 1 مج.

(80 ص.)؛ 21 سم
2009MO2625 إق

813.008 2009-616
باحدة، السعدية

وقع امتداده ..و رحل [نص مطبوع] : قصص قصيرة جدا /
السعدية باحدة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (الدارالبيضاء : مطبعة

النجاح الجديدة) .- 1 مج. (77 ص.)؛ 19 سم
2009MO0209 إق

813.008 2009-617
برني زعيم، حسن

في سبعة أيام [نص مطبوع] : محكيات / حسن برني زعيم.-
[د.م.] : [برني زعيم]، 2009.- 1 مج. (95 ص.)؛ 21 سم

2009MO0327 إق

813.008 2009-618
بوزفور، أحمد (1945-....)

ديوان السندباد [نص مطبوع] / أحمد بوزفور.- ط. 2 مزيدة.-
بالمغرب، القصيرة  القصة  البحث في  : مجموعة  البيضاء  الدار 

2009.- 1 مج. (352 ص.)؛ 21 سم
إق 2009MO0426.- ردمك 978-9981-911-60-7

813.008 2009-619
بوشما، حميد

أرض المبادئ [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / بوشما حميد.-
[د.م.] : [د.ن.]، إق 2009.- 1 مج. (83 ص.) : غالف مص.؛ 20

سم
2009MO2353 إق

813.008 2009-620
حراك، هشام (1971-....)

: القنيطرة  حراك.-  هشام   / قص   : مطبوع]  [نص  ...سيالن 
البوكيلي، 2009.- 1 مج . (48 ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 14

سم
إق 2009MO1283.- ردمك 978-9981-45-127-4

813.008 2009-621
ساورة، عبدالله

خطاطة الترحال [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / عبدالله
ساورة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (قلعة السراغنة : مطبعة خير

الله) .- 1 مج. (73 ص.)؛ 20 سم
2008MO2590 إق

813.008 2009-622
صردي، عبد اللطيف

أوكار التماسيح [نص مطبوع] / عبد اللطيف صردي.- [د.م.] :
[د.ن.]، إق 2009 (الجديدة : بصمات) .- 1 مج. (92 ص.)؛ 20

سم
2009MO1606 إق

813.008 2009-623
صولة، محمد (1960-....)

اللعب مع العمق [نص مطبوع] : قصص قصيرة جدا / محمد
صولة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (القنيطرة : المطبعة السريعة) .-

1 مج. (96 ص.)؛ 21 سم
2009MO3123 إق
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813.008 2009-624
عشي، الجاللي

عصا موسى.. [نص مطبوع] / الجاللي عشي.- [د.م.] : [د.ن.]،
.- 1 مج. (92 المغاربية)  األنوار  2009 (وجدة : شركة مطابع 

ص.)؛ 20 سم
2009MO0508 إق

813.008 2009-625
كليتي، المصطفى

/ المصطفى كليتي.- القفة [نص مطبوع] : مجموعة قصصية 
القنيطرة : دار الحرف للنشر والتوزيع، 2009.- 1 مج. (85 ص.)؛

24 سم
إق 2009MO0010.- ردمك 978-9954-0-9085-1

القصص العربية القصيرة

813.009 2009-626
اإلدريسي، عبد الرحيم

استبداد الصورة [نص مطبوع] : شاعرية الرواية العربية / عبد
الرحيم اإلدريسي؛ تقديم محمد أنقار.- [د.م.] : منشورات مركز
الصورة، 2009 (تطوان : مطبعة إمبريما مادري) .- 1 مج. (341

ص.)؛ 22 سم
2009MO2962 إق

813.009 2009-627
الهاشمي، عبد الله

األسطوري وانفتاح المتخيل الروائي [نص مطبوع] / عبد
: مطبعة [د.ن.]، إق 2009 (مكناس   : [د.م.]  الهاشمي.-  الله 

.- 1 مج. (224 ص.)؛ 21 سم األزهر) 
2009MO2572 بيبليوغرافيا ص. 216-222 .- إق

813.009 2009-628
بونوا، حليمة

: [نص مطبوع]  أبي موسى، هوية وتاريخ  رواية جارات 
دراسة تحليلية / حليمة بونوا.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (وجدة :

مطبعة الجسور) .- 1 مج. (249 ص.)؛ 20 سم
2009MO1355 إق

813.009 2009-629
زنيبر، أحمد (1964-....)

جمالية المكان في قصص إدريس الخوري [نص مطبوع] :
دراسة نقدية / أحمد زنيبر.- مشرع بلقصيري : التنوخي، 2009.-

1 مج. (79 ص.)؛ 21 سم
إق 2009MO14311.- ردمك 978-9981-0-5725-8

813.009 2009-630
يعلى، مصطفى (1945-....)

السرد ذاكرة [نص مطبوع] / مصطفى يعلى.- [د.م.] : [د.ن.]،
2009 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (134 ص.)؛ 24 سم

2009MO0691 إق

813.009 2009-631
-1961) شعيب ،حليفي....)

مرايا التأويل [نص مطبوع] : تفكير في كيفيات تجاور الضوء
للنشر الثقافة  دار   : الدارالبيضاء  حليفي.-  شعيب   / والعتمة 
والتوزيع، 2009 (مطبعة صناعة الكتاب).- 1 مج. (176 ص.)؛ 21

سم
إق 2009MO0669.- ردمك 978-9981-02-848-7

813.0092 2009-632
الطود، بهاء الدين (1946-....)

مسار كتابة [نص مطبوع] : مسار حياة / بهاء الدين الطود؛ إعداد
هيئة المحامين بطنجة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (طنجة : سليكي

اخوان) .- 1 مج. (238 ص.)؛ 21 سم
إق 2009MO1875.- ردمك 978-9981-1-1063-9

813.01 2009-633

أفيالل، علي (1934-…)
أيام من سراب [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / علي أفيالل.-

[د.م.] : [د.ن.]، 2009.- 1 مج. (149 ص.)؛ 21 سم
إق 2009MO0229.- ردمك 978-9954-8930-1-6

813.01 2009-634
ابن الحجري، إبراهيم

: [د.م.]  الحجري.-  إبراهيم   / : قصص  استثناء [نص مطبوع] 
مقاربات، 2009.- 1 مج. (77 ص.)؛ 20 سم

2007MO0098 إق

813.01 2009-635
الحمري، وفاء

باألحمر الفاني [نص مطبوع] : امرأة من زمن الحرب / وفاء
الحمري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009.- 1 مج. (79 ص.)؛ 20 سم

2009MO0640 إق

813.01 2009-636
الفاكهاني، عبد الفتاح (2009-1949)

الفتاح فاكهاني.- / عبد  : و نصوص أخرى  البئر [نص مطبوع] 
[د.ن.]، 2009.- 1 مج. (8-95 ص.)؛ 19 سم  : [د.م.] 

إق 2009MO1966.- ردمك 978-9954-456-16-3

813.01 2009-637
الفحيلي، عبدالهادي

شجرة الحكاية [نص مطبوع] : قصص / عبدالهادي الفحيلي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2009.- 1 مج. (71 ص.)؛ 21 سم

إق 2009MO1312.- ردمك 978-9981-0-5726-6

813.01 2009-638
خوى، عبد الغفور

عندما تغادر العصافير أقفاصها [نص مطبوع] / عبدالغفور
والوراقة المطبعة   : (مراكش  [د.ن.]، 2009   : [د.م.]  خوى.- 
الوطنية الداوديات) .- 1 مج. (90 ص.) : غالف مص.؛ 21 سم

2009MO0573 إق

813.03 2009-639
أحيزون، عبدالرحيم

/ قصصية  مجموعة   : مطبوع]  [نص  المر  للزمن  امرأة 
عبدالرحيم أحيزون.- الرباط : التنوخي للطباعة والنشر والتوزيع،

2009.- 1 مج. (64 ص.)؛ 20 سم
إق 2009MO2907.- ردمك 978-9981-0-5733-9

القصة العربية

813.03 2009-640
أشقرا، عثمان (1951-....)

الجثة المكوفرة [نص مطبوع] : رواية / عثمان أشقرا.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2009 (تطوان : مطبعة الخليج العربي) .- 1 مج. (137

ص.)؛ 21 سم
2009MO2409 إق

813.03 2009-641
أوغانم، رشيد

آخر حلم اإلنسانية، سال ممن، الحكيم [نص مطبوع]. الجزء
األول / رشيد أوغانم.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (تطوان : مطبعة

الخليج العربي) .- 1 مج. (197 ص.)؛ 21 سم
إق 2009MO2450.- ردمك 978-9981-01-960-7

813.03 2009-642
ادهابي، عبد المجيد (1968-....)

وجوه لرجل منسي [نص مطبوع] / عبد المجيد ادهابي.- [د.م.]
.- 1 مج. والنشر)  للطباعة  وليلي   : [د.ن.]، 2009 (مراكش   :

(108 ص.)؛ 19 سم
2008MO2872 إق

813.03 2009-643
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الحمدوشي، عبد االله (1958-....)
المستنزفون [نص مطبوع] / عبد االله الحمدوشي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2009 (القنيطرة : البوكيلي للطباعة والنشر) .- 1 مج.

(142 ص.)؛ 20 سم
إق 2009MO0090.- ردمك 978-9981-45-123-1

813.03 2009-644
الربيعي، عبد الرحمن مجيد

الربيعي.- مجيد  الرحمن  عبد   / رواية   : [نص مطبوع]  األنهار 
الرباط : منشورات الزمن، إق 2009 (مطبعة النجاح الجديدة).- 1

مج. (236 ص.)؛ 17 سم.- (روايات الزمن؛ 19)
إق 2009MO2376.- ردمك 978-9954-408-99-1

813.03 2009-645
الركراكي، عزيز

عيب الشهبة [نص مطبوع] : رواية / عزيز الركَراكَي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2009 (الرباط : ربا نيت) .- 1 مج. (94 ص.) : غالف

مزين؛ 16 سم
2009MO1563 إق

813.03 2009-646
السهيلي، عبد القادر

السهيلي.- القادر  / عبد  : رواية  دوامة العقلة [نص مطبوع] 
[د.م.] : [د.ن.]، 2009 (تطوان : مطبعة الخليج العربي) .- 1 مج .

(215ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2009MO2204.- ردمك 9789981108162

813.03 2009-647
المديني، أحمد (1949-....)

: الرباط  المديني.-  / أحمد  هموم بطة [نص مطبوع] : رواية 
منشورات فكر، 2009.- 1 مج. (245 ص.)؛ 22 سم.- (سلسلة

نصوص إبداعية)
إق 2009MO0004.- ردمك 978-9954-488-19-7

813.03 2009-648
المراكشي، عادل بن المحجوب رفوش

طرائف على األكتاف محمول.. [نص مطبوع] : قصيدة في
رثاء اإلمام المرابط العالمة ابن عدود الشنقيطي رحمه الله تعالى
المراكشي؛ قرظها فضيلة الشيخ / عادل بن المحجوب رفوش 
الدكتور لحسن بن أحمد وجاج السوسي؛ اعتنى بعالقئها و مالحقها

حماد بن أحمد القباج المراكشي.- 1 مج. (51 ص.)؛ 21 سم
2009MO1674 إق

813.03 2009-649
النصراوي، سامي

شروخ في أسوار بغداد [نص مطبوع] : رواية. الجزء األول /
2009 إق  الشرقية،  الشركة   : الرباط  النصراوي.-  سامي 

سم  21 ص.)؛   180) مج.   1 (الكرامة).- 
2009MO0967 إق

القصة العربية - - المغرب

813.03 2009-650
اليزامي، إدريس (1963-....)

رياح العودة [نص مطبوع] : رواية / إدريس اليزامي.- [د.م.] :
[د.ن.]، إق 2009 (فاس : مطبعة أنفو برنت) .- 1 مج. (107

ص.)؛ 21 سم
2009MO2623 إق

813.03 2009-651
اليزامي، إدريس (1963-....)

ظالل حقونة [نص مطبوع] : رواية / إدريس اليزامي.- [د.م.] :
[د.ن.]، إق 2009 (فاس : مطبعة أنفو برنت) .- 1 مج. (73 ص.)؛

21 سم
2009MO2624 إق

813.03 2009-652

برادة، محمد (1938-....)
حيوات متجاورة [نص مطبوع] : رواية / محمد برادة.- الدار

البيضاء : نشر الفنك، 2009.- 1 مج. (191 ص.)؛ 21 سم
9954-415-84-X 2008.- ردمكMO2083 إق

813.03 2009-653
بزغود، يحيى

: [د.م.]  بزغود.-  يحيى   / مطبوع]  [نص  والذاكرة  األفيون 
[د.ن.]، 2009 (وجدة : شركة مطابع األنوار المغاربية) .- 1 مج.

(173 ص.)؛ 18 سم
2009MO1974 إق

813.03 2009-654
بوسيفي، محمد (1958-....)

ثورة الطموح [نص مطبوع] : رواية واقعية / محمد بوسيفي.-
الدار البيضاء : دار إحياء العلوم، 2009.- مج. 1 (112 ص.)؛ 18

سم
2009MO0451 إق

813.03 2009-655
بوطيب، جمال (1968-....)

خوارم العشق السبعة [نص مطبوع] : (سوق النساء 2) : رواية
/ جمال بوطيب. ومعه كتابوصفة لقتل الحب / تركية صدوعي.-
فاس : منشورات مقاربات، 2009.- 1 مج. (120 ص.)؛ 21 سم.-

(سلسلة إبداع)
2009MO0123 إق

813.03 2009-656
بولعوالي، التجاني (1973-....)

البرتقال الصامت [نص مطبوع] / التجاني بولعوالي.- أسفي :
منشورات مقاربات، 2009.- 1 مج. (69 ص.)؛ 18 سم.- (سلسلة

إبداع)
2009MO625 إق

813.03 2009-657
توفيق الحكيم (1987-1898)

أهل الكهف [نص مطبوع] / توفيق الحكيم.- منقحة.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2009 (الدار البيضاء : الشروق) .- 1 مج. (207 ص.)؛

24 سم
2009MO2733 إق

813.03 2009-658
حمداوي، جميل (1963-....)

القصة القصيرة جدا بالمغرب [نص مطبوع] : قراءات في
المتون / جميل حمداوي.- [د.م.] : مقاربات مجلة العلوم اإلنسانية،

2009.- 1 مج. (98 ص.)؛ 21 سم
2009MO387 إق

813.03 2009-659
رياض، حسن (1968-....)

زاوية العميان [نص مطبوع] : رواية / حسن رياض.- الرباط :
منشورات وزارة الثقافة، 2009.- 1 مج. (145 ص.)؛ 21 سم.-

(سلسلة ابداع)
978-9954-0-4163-X 2008.- ردمكMO2820 إق

813.03 2009-660
سيدي حيدة، عبد الغني (1972-....)

للكلمة أبراجها [نص مطبوع] / عبد الغني سيدي حيدة.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2012.- 1 مج. (124 ص.)؛ 21 سم

إق 2012MO0880.- ردمك 978-9954-9126-0-7

813.03 2009-661
عساوي المرجاني، محمد (1942-....)

عيساوي محمد   / رواية   : مطبوع]  [نص  !؟  المزاد  ...في 
المرجاني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (مكناس : مطبعة سجلماسة

الزيتون) .- 1 مج. (154 ص.)؛ 21 سم
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إق MO3154[2009].- ردمك 978-9981-1840-9-1

813.03 2009-662
عماري، شرف

: [د.م.]  عماري.-  / شرف  الرواية   : مطبوع]  [نص  السراب 
[د.ن.]، 2009 (الدار البيضاء : مطبعة صوريد) .- 1 مج. (117

ص.)؛ 21 سم
2007MO2991 إق

813.03 2009-663
فنيش، سيدي محمد

/ سيدي محمد : رواية  الكالم اليجدي بشيء [نص مطبوع] 
فنيش.- القنيطرة : البوكيلي، 2009.- 1 مج. (63 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2009MO2058.- ردمك 978-99-81-45-132-0

813.03 2009-664
قاسمي، جلول (1963-....)

أفريقيا  : الدارالبيضاء  / جلول قاسمي.-  العابر [نص مطبوع] 
: غالف مص.؛ 21 سم الشرق، 2009.- 1 مج. (207 ص.) 

إق 2008MO0323.- ردمك 9981-25-564-4

813.03 2009-665
لشهب، حسن

المرفأ اآلخر [نص مطبوع] : رواية / حسن لشهب.- [.د.م] :
[.د.ن]، 2009 (الرشيدية : مطبعة تافياللت) .- 1 مج. (89 ص.) :

غالف مص.؛ 19 سم
2009MO0686 إق

813.03 2009-666
مشبال، هشام

: الكبير  القصر  / هشام مشبال.-  الطائر الحر [نص مطبوع] 
.- 1 مج. األمنية)  : مطبعة  (الرباط  بالغات، 2009  منشورات 

(197 ص.)؛ 21 سم
2009MO0689 إق

813.03 2009-667
مشطاط، محمد العربي

شرف الروح [نص مطبوع] : رواية / محمد العربي مشطاط.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2009 (طنجة : سليكي إخوان) .- 1 مج. (121

ص.)؛ 20 سم
إق 2009MO0914.- ردمك 978-9981-1-1043-4

813.03 2009-668
المختار  / قصص   : مطبوع]  [نص  الباردة  المساءات  فتنة 
الغرباني.- مشرع بلقصيري : التنوخي للطباعة و النشر و التوزيع،

2009.- 1 مج. (79 ص.)؛ 16 سم.- (سلسلة سرديات؛ 1)
إق 2009MO2557.- ردمك 978-9981-0-5731-2

813.083 2009-669
أوكاسي، إبراهيم

عبرات وعبر [نص مطبوع] / إبراهيم أوكاسي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2009 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (311

ص.)؛ 21 سم
2009MO1830 إق

813.083 2009-670
عالم، رقية

تحدي امرأة [نص مطبوع] : بصمات من التاريخ / رقية عالم.
الجزء األول.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009.- 1 مج. (112 ص.)؛ 21

سم
2009MO0403 إق

813.92 2009-671
البورقادي، يوسف (1978-....)

همسات عشق ثائر [نص مطبوع] : رواية / يوسف البورقادي.-
[الدار البيضاء] : La Croisée des chemins، 2009.- 1 مج.

(210 ص.) : غالف مص.؛ 21 سم
إق 2009MO2321.- ردمك 978-9954-1-0288-4

الرواية العربية

814 المقاالت العربية والمقامات

814 2009-672
مليح، وفاء

أنا األنثى, األنا المبدعة... [نص مطبوع] / وفاء مليح.- الرباط
: دار األمان، 2009.- 1 مج. (94 ص.)؛ 21 سم

إق 2009MO690.- ردمك 9789981072400

817 األهاجي والنوادر والفكاهة العربية

817 2009-673
التهامي بن إعداد وتنسيق   / الطرائف األدبية [نص مطبوع] 
محمد العمراني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (مطبعة المجاهد).- 1

مج. (341 ص.)؛ 24 سم
2010MO0108 إق

المتفرقات األدبية العربية 818

818 2009-674
األغظف بن العبادلة، محمد

بن األغظف  محمد   / مطبوع]  [نص  فلسطين   + إسرائيل 
العبادلة.- الرباط : مكتبة دار السالم، 2009.- 1 مج. (47 ص.)؛

14 سم
2009MO1401 إق

818 2009-675
فرية، حليمة

بين الصالح والطالح [نص مطبوع] : نبذة من السيرة الذاتية
وتحليل أفكار / حليمة فرية.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009.- 1 مج.

(134 ص.)؛ 21 سم
2010MO1087 إق

818.03 2009-676
الحسن، السعيد

المقالة األخيرة [نص مطبوع] / السعيد الحسن.- [الرباط] : دار
الوطن للصحافة والطباعة والنشر، 2009.- 1 مج. (162 ص.)؛

21 سم
إق 2009MO2379.- ردمك 978-9954-1-0864-5

818.03 2009-677
العلمي، عبد الهادي

العلمي. 1، زمن الهادي  / عبد  قصر المتاعب [نص مطبوع] 
الدار الجديدة  النجاح  : ميدياتن، 2009 (مطبعة  القتلة.- [د.م] 

البيضاء).- 1 مج. (245 ص.)؛ 24 سم
1999MO1458 إق

818.03 2009-678
شمعون، صموئيل
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عراقي في باريس [نص مطبوع] : رواية-سيرة ذاتية / صموئيل
شمعون.- الدار البيضاء : دار توبقال للنشر، 2009.- 1 مج. (211

ص.)؛ 24 سم.- (نصوص أدبية؛ 424)
إق 2009MO0303.- ردمك 978-9954-496-78-5

االشعر اإلنجليزي 821

821 2009-679
إليوت، توماس سترينز

/ توماس توثيقية  نقدية  : قراءة  رباعيات أربع [نص مطبوع] 
سترينز إليوت؛ ترجمة وتقديم عبدالقادر الجموسي.- القنيطرة :
دار الحرف للنشر والتوزيع، 2009.- 1 مج. (31-40 ص.)؛ 23

سم
إق 2009MO0159.- ردمك 978-9954-0-9110-6

القصص اإلنجليزية 823

823 2009-680
حمدوشي، ميلودي (1947-....)

حلم جميل [نص مطبوع] : رواية بوليسية / ميلودي حمدوشي؛
: [د.ن.]، 2009 (منشورات أمزاري.- [د.م.]  ترجمة مصطفى 

عكاظ).- 1 مج. (143 ص.)؛ 20 سم
إق 2009MO1462.- ردمك 978-9954-0-6309-9

القصص الفرنسية 843

843 2009-681
بانيي، فرونسوا ماري

بانيي؛ بلثزار المدلل [نص مطبوع] : رواية / فرونسوا ماري 
ترجمة عبد الرحيم حزل.- الرباط : مرسم، 2009.- 1 مج. (223

ص.)؛ 23 سم
إق 2009MO0127.- ردمك 9954-21-152-7

آداب اللغات اإليطالية والرومانية األدبية 850

854.92 2009-682
بابي، لويجي

أنوار السماء األولى أو قصة إسالم مارشيلو [نص مطبوع]
/ لويجي بابي ومريم خوحميميدي : ترجمة عن اإليطالية محمد
مخطاري.- الرباط : منشورات دار األمان، 2009.- 1 مج. (134

ص.)؛ 21 سم
إق 2009MO2677.- ردمك 978-9981-0-7251-6

المسرحية االسبانية 862

862 2009-683
غرثيا لوركا، فيديريكو (1936-1898)

ماريانا بينيدا [نص مطبوع] : مسرحية / فيديريكو غرثيا لوركا؛
منشورات  : الجبروني.- طنجة  ادريس  القاضي،  محمد  ترجمة 

(152 ص.)؛ 21 سم مج.   1 ليتوغراف، 2009.- 
إق 2009MO2952.- ردمك 978-9981-0-9011-5

القصص االسبانية 863

863 2009-684
دي كيفيدو، فرانسيسكو

فرانسيسكو دي  /  El  Buscón = [مطبوع [نص  البوسكون 
كيفيدو؛ ترجمة عبد النور اليونسي.- طنجة : منشورات ليتوغراف،

2009.- 1 مج. (177 ص.)؛ 21 سم
إق 2009MO0294.- ردمك 978-9954-5767-9-0

863 2009-685
ديليكادو، فرانسيسكو

La  Lozana  = رواية   : مطبوع]  [نص  األندلسية  اللوثانا 
خالد ترجمة  ديليكادو؛  فرانسيسكو   /  andaluza  :  novela
الريسوني.- طنجة : منشورات ليتوغراف، 2009.- 1 مج. (254

ص.)؛ 21 سم
9954-8767-4-X 2007.- ردمكMO3256 إق

863 2009-686
مختارات من القصة الشيلية [نص مطبوع]؛ إعداد و ترجمة
Seleccion de cuentos = حسن بوتكى، سعيد بنعبد الواحد

chilenos.- ، 2009.- 1 مج.(112-137 ص.)
إق 2009MO2437.- ردمك 978-9981-911-62-3

األدب البرتغالي 869

869 2009-687
بيسوا، فيرناندو

قصص مختارة [نص مطبوع] / فيرناندو بيسوا؛ إعداد و ترجمة
سعيد بنعبد الواحد.- الدار البيضاء : مجموعة البحث في القصة
سم.-  21 ص.)؛   93) مج.   1  -.2009 بالمغرب،  القصيرة 

(8 (ترجمات؛ 
إق 2009MO2416.- ردمك 978-9981-911-61-5

869 2009-688
ريسو ديريتينيو، جوزي (1965-....)

البيت األخير [نص مطبوع] / جوزي ريسو ديريتينيو؛ ترجمة سعيد
بنعبد الواحد.- الرباط : دار التوحيدي للنشر و التوزيع و وسائط

االتصال، 2009.- 1 مج. (55 ص.)؛ 20 سم.
إق 2009MO2430.- ردمك 978-9981-911-63-1

869.1 2009-689
آلفش، أدلبرطو (1939-....)

قصائد مختارة [نص مطبوع] / أدلبرطو آلفش؛ ترجمها عن اللغة
البرتغالية سعيد بنعبد الواحد.- الرباط : دار التوحيدي، 2009.- 1

مج. (100 ص.)؛ 21 سم
إق 2009MO2327.- ردمك 978-998-0-8006-3

آداب اللغات األخرى 890

891.551 2009-690
عمر الخيام، عمر بن إبراهيم الخيامي (ت. 515 هـ)
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/ مطبوع]  [نص  األمازيغية  باللغة  الخيام  عمر  رباعيات 
ترجمة فؤاد ساعة.- الرباط : المعهد الملكي للثقافة األمازيغية،
2009 (مطبعة المعارف الجديدة).- 1 مج. (135 ص.)؛ 24 سم.-

(سلسلة الترجمة؛ 16)
.- إق 2009MO1102.- ردمك -978 - معجم  بيبليوغرافيا ص. 135. 

9954-28-020-0

891.8 2009-691
مختارات من الشعر السلوفيني المعاصر [نص مطبوع] /
توبقال دار   : البيضاء  الدار  الهادي.-  و مارجيت  الهادي  محسن 

للنشر، 2009.- 1 مج. (139 ص.)؛ 24 سم
إق 2009MO0446.- ردمك 9789954496815

آداب اللغات األفروآسيوية غير السامية
(األدب األمازيغي)

893

893.3 2009-692
التوري، ميلود

األمازيغية والفينيقية، وبينهما العبرية واليونانية [نص
مطبوع] / ميلود التوري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (الرباط : ربا نت
ماروك) .- 1 مج. (157 ص.) : مص.، خرائط؛ 24 سم.- (سلسلة

تاريخ اللغات المغاربية؛ 1)
إق 2009MO2966.- ردمك 978-9981-1832-3-7

893.3 2009-693
قسوح، اليماني

المكتوب المغربي  التراث الشعبي في األدب  توظيف 
: [د.م.]  اليماني قسوح.-   / [نص مطبوع]  الريف  بأمازيغية 
[د.ن.]، 2009 (وجدة : شركة مطابع األنوار المغربية) .- 1 مج.

(246 ص.)؛ 24 سم
2009MO0935 بيبليوغرافيا ص. 229-241 .- إق

893.31 2009-694
العسبي، لحسن (1964-....)

تنغا ن زياللن [نص مطبوع] : شعر أمازيغي / لحسن العسبي.-
(البيضاوي).- 1 مج. المغرب، 2009  : بيت الشعر في  الرباط 

(100 ص.)؛ 21 سم
2008MO2778 إق

893.31 2009-695
فلوج، محمد

[نص نرب  نرقص  فتدرت  كس  سوالغ  تسنات  تبرات 
مطبوع]. 2 / محمد فلوج.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (مراكش :

المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (219 ص.)؛ 24 سم
2009MO2404 إق

893.33 2009-696
بستاوي، محمد

مازاتنيت [نص مطبوع] : ديوان شعر أمازيغي / محمد بستاوي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2009.- 1 مج. (103 ص.)؛ 21 سم

إق 2009MO149.- ردمك 9789981955779

893.33 2009-697
بوسنينة، عائشة

[د.ن.]،  : [د.م.]  بوسنينة.-  / عائشة  [نص مطبوع]  ءيذارايي 
2009 (وجدة : مطبعة الجسور) .- 1 مج. (70 ص.)؛ 19 سم

2008MO2866 إق

893.331 2009-698
نصيف، عبد السالم (1960-....)

Azz ulawn = ءاز ءوالون [نص مطبوع] : ديوان شعر أمازيغي
poésie : / عبد السالم نصيف.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009.- 1 مج.

(ترقيم متعدد)؛ 21 سم

إق 2009MO0677.- ردمك 978-9954-8893-1-0

893.332 2009-699
حمداوي، جميل (1963-....)

المسرح األمازيغي [نص مطبوع] / جميل حمداوي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2009 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج.

(267 ص.)؛ 24 سم
2008MO2681 إق

الجغرافيا والتاريخ 900

907.202 2009-700
التاريخ الحاضر ومهام المؤرخ [نص مطبوع] / تنسيق محمد
كنبيب.- الرباط : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2009.- 1 مج.

(148-97 ص.)؛ 23 سم.
إق 2009MO1745.- ردمك 978-9981-59-158-0

909.04924 2009-701
لعلو، عبد الرحيم

اليهود بين القرآن و حكماء صهيون [نص مطبوع] / اعداد و
تعليق عبد الرحيم لعلو.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009.- 1 مج. (57

ص.)؛ 21 سم
2009MO847 إق

909.04924064 2009-702
بنيس، عبد الحي

اليهود المغاربة في المنظومة القانونية، 2009-1913
[نص مطبوع] / عبد الحي بنيس؛ تقديم سيرج بيرديكو.- الرباط :

دار األمان، 2009.- 1 مج. (479 ص.)؛ 24 سم
إق 2010MO0470.- ردمك 978-9954-502-10-5

الجغرافيا والرحالت 910

910.9 2009-703
السباعي، صالح بن بكار (1944 -....)

المواكب النورانية في لطائف الرحالت السباعية [نص
عبدالله السباعي،  بكار  بن  صالح   / توثيقية  دراسة   : مطبوع] 
حافيظي السباعي.- الرباط : الرابطة العالمية للشرفاء السباعيين،

2009 (مطبعة المحاميد).- 1 مج. (625 ص.)؛ 21 سم
2008MO1071 إق

التراجم واألنساب 920

920 2009-704
الجراري، عباس (1937-....)

مع المعاصرين [نص مطبوع] : أسماء وآثار في الذاكرة والقلب
/ عباس الجراري.- الرباط : منشورات النادي الجراري، 1995-

2009.- 3 مج. ( 284, 286, 336 ص.).- (النادي الجراري)
إق 1995MO1148.- ردمك 4-06-893-9981.- ردمك -9981-893-30

6978
تراجم

920 2009-705
السوسي، محمد المختار (1963-1900)
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المختار محمد  الله  رضى  للعالمة  الذاتية  السيرة 
السوسي [نص مطبوع] : مجريات أطوار حياته / محمد المختار
[د.ن.]، 2009  : [د.م.]  التازي.-  الهادي  تقديم عبد  السوسي؛ 

.- 1 مج. (372 ص.) الجديدة)  المعارف  : مطبعة  (الرباط 
2009MO1569 إق

920.02 2009-706
المسري، محمد البشير (1948-....)

محمد  / األولى  المجموعة   : مطبوع]  [نص  حاورتهم  هؤالء 
البشير المسري.- [د.م.] : جمعية تطوان أسمير، 2009 (تطوان :

مطبعة الخليج العربي) .- 1 مج. (301 ص.)؛ 21 سم
2009MO2599 إق

920.064 2009-707
المريني، نجاة

نجاة  / مطبوع]  [نص   2  . والوجدان  الذاكرة  في  أعالم 
المريني.- [د.م.] : [د.ن.]، إق 2009 (الرباط : مطبعة األمنية) .-

1 مج. (212 ص.)؛ 24 سم
إق 2009MO2595.- ردمك 978-9981-1947-8-6

920.064 2009-708
وأعضاء جيش المقاومين  لقدماء  السامية  المندوبية 

(الرباط) التحرير 
الدكتور عبد الكبير الخطيبي [نص مطبوع] : مسار مفكر،
مسار مبدع : ندوة تكريمية / المندوبية السامية لقدماء المقاومين
لقدماء السامية  المندوبية   : الرباط  التحرير.-  جيش  وأعضاء 
المقاومين وأعضاء جيش التحرير، 2009.- 1 مج. (137 ص.)؛ 24

سم
إق 2009MO3238.- ردمك 978-9981-831-99-5

920.0642 2009-709
العشاب، عبد الصمد (2012-1937)

من أعالم طنجة في العلم واألدب والسياسة [نص مطبوع]
/ عبد الصمد العشاب.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (طنجة : مطبعة

جريدة طنجة) .- 1 مج. (472 ص.)؛ 22 سم
2009MO2101 بيبليوغرافيا ص. 449-454 .- إق

920.71 2009-710
أولحيان، محمد

محمد  / إداكنظيف  أيوفس،  قرية   : مطبوع]  [نص  طفولتي 
أولحيان.- مراكش : دار وليلي للطباعة والنشر، 2009 (مطبعة

وليلي).- 1 مج. (111 ص.) : غالف مص.؛ 21 سم
2009MO0143 إق

920.71 2009-711
هرفوف، عبد الله

علمتني الحياة [نص مطبوع] : سيرة ذاتية / عبد الله هرفوف.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2009 (بركان : مطبعة تريفة) .- 1 مج. (144

ص.)؛ 21 سم
2009MO2374 إق

920.72096464 2009-712
العمراني بنخلدون، محمد الصالح ((....-1349 ه))

سبع سيدات مراكشيات باستحقاق [نص مطبوع] / محمد
الصالح العمراني بنخلدون.- مراكش : منشورات جريدة اآلفاق
.- 1 مج. للطباعة والنشر)  : وليلي  المغربية، 2009 (مراكش 

(123 ص.)؛ 20 سم
2009MO1243 إق

920.9 2009-713
بلمعمر، سي محمد

من الفرع إلى الجذور [نص مطبوع] : أوالد سيدي عبد الحكم /
سي محمد بلمعمر.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009.- 1 مج. (96 ص.)؛

21 سم
إق 2009MO2271.- ردمك 978-9954-1-7581-4

921 2009-714
باهي، محمد أحمد (1946-...)

المقابر المنسية [نص مطبوع] : عشر سنوات في السجون
: الرباط   -..2 ط.  باهي.-  أحمد  محمد   / للبوليساريو  السرية 

سم  23 (232 ص.)؛  مج.   1  -.2009 المالحظ، 
2009MO2273 إق

921 2009-715
الروحانية السيرة   : مطبوع]  [نص  المالئكة  و  الجن  بين 
ديبون.- عبدالفتاح  حاوره  أميور؛  عبدالعزيز  العارف  للروحاني 
[د.م.] : [د.ن.]، 2009 (المحمدية : مطبعة المتقي برينتر) .- 1

مج. (86 ص.)؛ 21 سم.- (سلسلة بين عالمين؛ 1)
2009MO3160 إق

922 2009-716
مجدد اإلسالم محمد عبد الكريم الخطابي [نص مطبوع] /
إعداد محمد البخاللي.- [د. م.] : [د. ن.]، 2009 (تطوان : مطبعة
الخليج العربي) .- 1 مج. (211 ص.)؛ 21 سم.- (سلسلة التاريخ؛

(3
2009MO1910 إق

922.97 2009-717
السباعي، صالح بن بكار (1944 -....)

رجال الخنيك (بإقليم شيشاوة) [نص مطبوع] / صالح بن
بكار السباعي.- [.د.م] : المؤلف، 2009.- 1 مج. (71 ص.)؛ 21

سم
2009MO2804 إق

922.97 2009-718
المغراوي، عمر

: [نص مطبوع]  اللثام عن تراجم األربعة األعالم  كشف 
اإلمام أبو حنيفة، اإلمام مالك، اإلمام الشافعي، اإلمام أحمد / جمع
وترتيب عمر المغراوي؛ قدم له عبد الله بن المدني، محمد بن
إدريس.- [د.م.] : [ع. المغراوي]، 2009 (الدار البيضاء : مطبعة

النجاح الجديدة) .- 1 مج. (199 ص.)؛ 24 سم
2009MO1047 بيبليوغرافيا ص. 193-194 .- إق

922.97 2009-719
العلمي المجلس  األعلى.  العلمي  المجلس  المغرب. 

قاسم) سيدي  (2005؛  ندوة  بالقنيطرة.  المحلي 
: مطبوع]  [نص  المعافري  العربي  بن  بكر  أبو  القاضي 
عروض الندوة المنعقدة بمدينة سيدي قاسم، 2005 / المجلس
المجلس منشورات   : القنيطرة  بالقنيطرة.-  المحلي  العلمي 
العلمي المحلي بالقنيطرة، 2009 (الرباط : طوب بريس) .- 1

مج. (96 ص.)؛ 21 سم
2009MO0684 إق

922.97 2009-720
جالب، حسن (1948-....)

القاضي عياض [نص مطبوع] / حسن جالب.- [د.م.] : [د.ن.]،
.- 1 مج. (136 الوطنية)  المطبعة والوراقة   : 2009 (مراكش 

المغربي؛ 5) التصوف  ص.)؛ 21 سم.- (أعالم 
2009MO1972 إق

922.97 2009-721
حمزة، المصطفى

الحاج محمد التهامي الحمري األوبيري [نص مطبوع] : عالم
/ المصطفى حمزة.- [د.م.] : [د.ن.]، موسوعي من بالد احمر 
2009 (آسفي : IMBH) .- 1 مج. (96 ص.)؛ 21 سم.- (دفاتر من

تاريخ بالد احمر؛ 2)
2009MO0333 إق

922.97 2009-722
ديرا، محمد

: [د.م.]  ديرا.-  محمد   / مطبوع]  [نص  خالدة  شخصيات 
سم  19 ص.)؛   60) مج.   1  -.2009 الصفاء،  منشورات 
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2009MO0153 إق

922.97 2009-723
رياض، محمد (2012-1949)

شيخ اإلسالم أبو شعيب الدّكالي الصّدّيقي وجهوده في
العلم واإلصالح والوطنيّة [نص مطبوع] : مع ذكر ثلث من
: [د.م.]  ومزيدة.-  جديدة  رياض.- ط.  محمد   / وآثاره  تالمذته 
[د.ن.]، 2009 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 2 مج.

(463، 431 ص.)؛ 24 سم
2009MO0302 2009إقMO0301 إق

922.97 2009-724
كريدية، إبراهيم (1951-....)

إطاللة في التراث التاريخي والصوفي والجهادي للولي
المجاهد مول البركي [نص مطبوع] : فارس العلم والصالح
والجهاد : من ظهير مدينة آسفي / كريدية إبراهيم.- آسفي : جمعية
آسفي للبحث في التراث الديني والتاريخي والفني، 2009.- 1

مج. (75 ص.)؛ 22 سم
2009MO0184 إق

922.97 2009-725
واحيحي، سعيد (1969-....)

مهدوية ابن أبي محلي الفياللي [نص مطبوع] : ومخطوطه
"تقييد في التعريف بمدينة سجلماسة" / سعيد واحيحي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2009 (مطبعة الرباط نت المغرب).- 1 مج. (127 ص.)؛

21 سم
إق 2009MO0590.- ردمك 978-9954-1-7581-4

922.97 2009-726
سيدي الحاج الحبيب التنالتي [نص مطبوع] : فكره وجهاده :
أعمال الندوة المنظمة في بيوكري وتنالت أيام 29 و30 أبريل
وفاتح ماي 2005 / تنسيق محمد الحاتمي.- [د.م.] : فريق البحث
النجاح مطبعة   : البيضاء  (الدار   2009 السوسي،  التراث  في 

24 سم (338 ص.)؛  مج.   1  -. الجديدة) 
إق 2009MO0181.- ردمك 978-9981-0-1324-2

923 2009-727
ابن يعقوب، محمد

الهاشمي السفياني [نص مطبوع] : رجل زمانه بشفشاون،
2009 [.د.ن]،   : [د.م.]  يعقوب.-  ابن  محمد   /  1986-1914
(تطوان : مطبعة الخليج العربي) .- 1 مج. (152 ص.)؛ 24 سم

2009MO0207 إق

923 2009-728
جيش وأعضاء  المقاومة  لقدماء  السامية  المندوبية 

(الرباط) التحرير 
[نص والوحدة  االستقالل  ملحمة  المغربية في  المرأة 
مطبوع] : تراجم عن حياة المرأة المقاومة. جزء 3 / المندوبية
: الرباط  التحرير.-  جيش  وأعضاء  المقاومة  لقدماء  السامية 
التحرير، جيش  وأعضاء  المقاومين  لقدماء  السامية  المندوبية 

سم  21 (133 ص.)؛  مج.   1  -.2009
2002MO1130 إق

923 2009-729
بوراس، عبد القادر (1947-....)

مالمح عن مقاومة زايد أوسكونتي من سنة 1907 م إلى
-.2 بوراس.- ط.  القادر  عبد   / [نص مطبوع]  سنة 1933 م 
أعضاء جيش و  المقاومين  لقدماء  السامية  المندوبية   : الرباط 

التحرير، 2009.- 1 مج. (71 ص.)؛ 24 سم
978-9981-831-93-X 2009.- ردمكMO1774 إق

923 2009-730
شهبون، عبد اللطيف (1951-....)

زنقة الزاوية [نص مطبوع] / عبد اللطيف شهبون.- [د. م.] : [د.
ن.]، 2009 (تطوان : مطبعة الخليج العربي) .- 1 مج. (76 ص.)؛

20 سم
2009MO2507 إق

923 2009-731
كريدية، إبراهيم (1951-....)

األستاذ سيدي التهامي الوزاني [نص مطبوع] : رجل التراث
والفنون الجميلة والعطاء اإلنساني المسترسل / كريدية إبراهيم.-
آسفي : جمعية آسفي للبحث في التراث الديني التاريخي والفني،
2009 (آسفي كراف).- 1 مج. (90 ص.) : غالف مص.؛ 21 سم

2009MO0185 إق

923.164 2009-732
فير، غابرييل

في صحبة السلطان [نص مطبوع] : المغرب، 1905-1901 /
: البيضاء  الدار  ترجمة وتقديم عبدالرحيم حزل.-  غابرييل فير؛ 
الوطنية والوراقة  المطبعة   : (مراكش  الشرق، 2009  أفريقيا 

: غالف مص.؛ 21 سم (247 ص.)  مج.   1 -. الداوديات) 
إق 2006MO2480.- ردمك 9981-25-481-9

923.164 2009-733
مزراري، عبد الهادي (1967-....)

محمد السادس [نص مطبوع] : المال والسلطة والتغيير / عبد
الهادي مزراري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (الدار البيضاء : مطبعة

النجاح الجديدة) .- 1 مج. (215 ص.)؛ 24 سم
2009MO2306 إق

923.2 2009-734
الصويني، حسن (1961-....)

المنظمة رئيسة   : مطبوع]  [نص  لمياء  لال  الجليلة  األميرة 
العمل أربعون سنة من   : بالمغرب  المكفوفين  لرعاية  العلوية 
االجتماعي / حسن الصويني.- مكناس : [د.ن.]، 2009 (مطبعة

سجلماسة).- 1 مج. (101 ص.) : غالف مص.؛ 20 سم
2009MO0978 إق

923.2 2009-735
العسري، محمد

العسري.- محمد   / مطبوع]  [نص  الرصاص  صور من زمن 
[د.م.] : [د.ن.]، 2009 (طنجة : سليكي إخوان) .- 1 مج. (112

ص.)؛ 21 سم
2009MO1343 إق

923.2 2009-736
للدراسات التخصصات  متعدد  المغربي  المركز 

والدولية تيجية  االسترا
سيدي عبد الهادي التازي، ابن فاس البار [نص مطبوع] :
آراء وشهادات : [حفل تكريمي] / [نظمه] المركز المغربي متعدد
التخصصات للدراسات االستراتيجية والدولية، الجماعة الحضرية
حميد القباج،  محمد  إشراف  تحت  فاس؛  روح  مؤسسة  فاس، 
شباط، عبد الحق عزوزي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009.- 1 مج. (197

ص.)؛ 24 سم
2009MO1526 إق

923.2 2009-737
حدادي، محمد

/ محمد النفق  نهاية  أمل في  بارقة   : [نص مطبوع]  المخاض 
حدادي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (الدارالبيضاء : مطبعة النجاح

الجديدة) .- 1 مج. (175 ص.)؛ 23 سم
2009MO1580 إق

923.2 2009-738
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المهدي بن بركة، الموروث المشترك [نص مطبوع] : من
منظمة القارات الثالث إلى حركة العولمة البديلة؛ تنسيق بشير بن
Mehdi  Ben  Berka  en  héritage  :  de  la  = بركة 
tricontinental à l'altermondialisme.- الرباط : وجهة نظر،
[إ.ق. 2009].- 1 مج . (312 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17

سم.- (دفاتر وجهة نظر؛ 17)
2009MO2504 إق

923.264 2009-739
ندوة الخطابي.  الكريم  عبد  محمد  البحث  مجموعة 

سال) (2009؛ 
[نص الوطنية  الذاكرة  في  الحاضر  الغائب  الخطابي، 
مطبوع] : أشغال ندوة 7 فبراير 2009 بمناسبة الذكرى 46 لوفاة
الخطابي / مجموعة البحث محمد عبد الكريم الخطابي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2009 (الرباط : دار أبي رقراق للطباعة و النشر) .- 1

مج. (136 ص.)؛ 24 سم
إق 2009MO2481.- ردمك 978-9954-1-9373-1

923.7 2009-740
بنعبد الجليل، عبد اللطيف (1930-....)

المرحوم عبد السالم بنعبد الجليل [نص مطبوع] : من رواد
/ التربوي واإلجتماعي : كتاب تكريمي  النضال الوطني والعمل 
إعداد وتنسيق عبد اللطيف بنعبد الجليل.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009
(الرباط : مطبعة المعارف الجديدة) .- 1 مج. ( 230 ص.)؛ 24

سم
2009MO1362 إق

تراجم

925 2009-741
تأبين أشغال حفل   / [نص مطبوع]  أهله  الذي صدق  الرائد 
العالمة سيدي أحمد شاعري الزيتوني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009
(الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (111 ص.)؛ 20

سم
2009 MO 1309 إق

927 2009-742
حكيم، أنوار

النغم الخالد [نص مطبوع] : عن حياة الموسيقار الكبير أحمد
البيضاوي / أنوار حكيم.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009

2009MO0680 إق

927.820092 2009-743
باطما، العربي (1997-1948)

الرحيل [نص مطبوع] : الكتاب األول من السيرة الذاتية / العربي
باطما.- ط. 5.- الدارالبيضاء : دار توبقال للنشر، 2009.- 1 مج.

(124 ص.) : غالف مص.؛ 21 سم.- (ذاكرة الحاضر؛ 266)
إق 2009MO0447.- ردمك 978-9954-496-82-3

928 2009-744
بنشريفة، محمد (1932-....)

: حياته وآثاره / محمد بن ابن رزين التجيبي [نص مطبوع] 
شريفة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح

الجديدة) .- 1 مج. (213 ص.)؛ 24 سم
2009MO0167 إق

ابن رزين التجيبي - - تراجم

928 2009-745
الطيب صالح، اإلنسان والمبدع [نص مطبوع] : شهادات في
ذكرى رحيل الكاتب العربي الكبير الطيب صالح / تنسيق النصوص
حاتم البطيوي.- أصيلة : مؤسسة منتدى أصيلة، 2009.- 1 مج.

(146 ص.)؛ 24 سم
إق 2009MO2114.- ردمك 978-9954-432-93-0

928.64 2009-746

-1293)) محمد  بن  الرحمن  عبد  زيدان،  ابن 
((1946-1878)(1365

معجم طبقات المؤلفين على عهد دولة العلويين [نص
مطبوع] / عبد الرحمان ابن زيدان؛ دراسة وتحقيق حسن الوزاني.-
الرباط : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 2009.- 2 مج.(247،

530 ص.)؛ 24 سم
إق 2009MO2142.- ردمك 978-9954-0-5160-0

928.97 2009-747
ياسين، عبد الواحد

عبد  / مطبوع]  [نص  التصوف  أعالم  التاريخ  شذرات من 
الواحد ياسين.- [د.م.] : جمعية الشيخ العالوي، 2009.- 1 مج.

(134 ص.)؛ 24 سم
إق 2009MO1812.- ردمك 978-9981-0-1600-4

تاريخ العالم القديم 930

939.7 2009-748
: نصوص [نص مطبوع]  المؤلفين األقدمين  المغرب عند 
قديمة / نقلها من اإلغريقية والالتينية ريموند روجي؛ النص العربي
والنشر للطباعة  البوكيلي   : القنيطرة  محمد سعيد سوسان.- 

21 سم (96 ص.)؛  مج.   1  -.2009 والتوزيع، 
978-9981-45-124-X 2009.- ردمكMO0091 إق

التاريخ العام لقارة آسيا، الشرق
األقصى

950

956 2009-749
المغرب. كلية االداب و العلوم االنسانية. الرباط 070

تراث الشرق القديم : المواقع و النقوش و الكتابات
/ [نص مطبوع]  الحضاري  و  المعرفي  للتواصل  وسائط 
أحمد شحالن.- تنسيق  االنسانية؛  العلوم  و  االداب  كلية  الرباط 
الرباط : كلية االداب و العلوم االنسانية، إ.ق. 2009 (الدارالبيضاء
(ندوات ص.).-   175) مج.   1  -. الجديدة)  النجاح  مطبعة   :

(155 ومناظرات؛ 
إق 2009MO0903.- ردمك 978-9981-59-155-6

الشرق األوسط - - تاريخ قديم

956.4 2009-750
بولعوالي، التجاني (1973-....)

العدو الصهيوني بين صناعة الشر والدعوة إلى الخير
[نص مطبوع] : قراءة في مالبسات العدوان الصهيوني والدعوة
التجاني  / االلكتروني  والجهاد  االقتصادية  المقاطعة  خيار  إلى 
بولعوالي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (الرباط : مطبعة مناف) .- 1

مج. (111 ص.)؛ 21 سم
2009MO0707 إق

التاريخ العام لقارة إفريقيا 960

961.2 2009-751
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الميالد) عن قبل   425-489/487) هيرودوت  أحاديث 
للثقافة الملكي  المعهد  مطبوع]؛  [نص  (األمازيغ)  الليبيين 
األمازيغية. مركز الدراسات التاريخية والبيئة؛ ترجمة وتعليق وشرح
األمازيغية، للثقافة  الملكي  المعهد   : الرباط  مصطفى أعشي.- 
2009 (مطبعة المعارف الجديدة).- 1 مج . (142ص. )؛ 24 سم.-

(سلسلة الترجمة؛ 13)
إق 2009MO0547.- ردمك 978-9954-28-018-9

تاريخ المغرب 961.4

961.4 2009-752
أسكان، الحسين (1953-....)

[نص الموحدي  العصر  المغربي في  والمجتمع  الدولة 
للثقافة الملكي  المعهد   : الرباط  أسكان.-  الحسين   / مطبوع] 
األمازيغية، 2009.- 1 مج . (391ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم.- (سلسلة الدراسات التاريخية و البيئية؛ 4)
إق 2009MO3137.- ردمك 9954280416

961.4 2009-753
-1293)) محمد  بن  الرحمن  عبد  زيدان،  ابن 

((1946-1878)(1365
إتحاف أعالم الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس [نص
مطبوع]. الجزء السادس / موالي عبد الرحمن ابن زيدان؛ تقديم
وتحقيق عبد اللطيف الشاذلي.- الرباط : وزارة األوقاف والشؤون

اإلسالمية، 2009.- 1 مج. (431 ص.)؛ 24 سم
إق 2009MO2146.- ردمك 978-9954-0-5164-3

961.4 2009-754
البسيري، أحمد

التراث العسكري المخطوط بالمغرب [نص مصادر من 
للتاريخ المغربية  اللجنة   : [د.م.]  البسيري.-  أحمد   / مطبوع] 
(دراسات و العسكري، 2009.- 1 مج. (392 ص)؛ 24 سم.- 

أبحاث)
بيبليوغرافيا .- إق 2009MO1065.- ردمك 978-9954-8261-5-7

961.4 2009-755
البوشيخي، محمد ابن الطيب

أوالد سيدي الشيخ : الغرابة و الشراقة : التصوف و الجهاد و
السياسة [نص مطبوع] / محمد ابن الطيب البوشيخي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2009 (وجدة : مطبعة الجسور) .- 1 مج. (387 ص.)؛ 21

سم
2009MO1925 إق

961.4 2009-756
البوصيري، عبد الجليل (1937-....)

السلطان محمد بن يوسف و بناة حاللة (القنيطرة) [نص
[د.ن.]،  : [د.م.]  البوصيري.-  الجليل  عبد   /  1 الجزء  مطبوع]. 
2009 (القنيطرة : البوكيلي للطباعة و النشر) .- 1 مج. (174

ص.)؛ 22 سم
بيبليوغرافيا ص. 170 .- إق 2009MO2989.- ردمك -978-9981-45

134-7

961.4 2009-757
الرامي، خالد

النظام األصيل لتوزيع الماء بمدينة تطوان، 1913-1862
الرامي.- / خالد  العمارة اإلسالمية  : دراسة في  [نص مطبوع] 
تطوان : منشورات جمعية تطاون أسمير، 2008.- 1 مج. (282

ص.)؛ 24 سم
2008MO684 إق

الموارد المائية

961.4 2009-758

السبتي، عبد األحد (1948-....)
بين الزطاط وقاطع الطريق [نص مطبوع] : أمن الطرق في
مغرب ما قبل اإلستعمار / عبد األحد السبتي.- الدار البيضاء : دار
توبقال للنشر، 2009.- 1 مج. (373 ص.)؛ 21 سم.- (المعرفة

التاريخية)
إق 2009MO0200.- ردمك 978-9954-496-77-7

961.4 2009-759
الشابي، مصطفى (1944-....)

الثابت والمتحول في تاريخ المغرب المعاصر [نص مطبوع]
[د.ن]، 2009  : [د.م]  الشابي.-  / مصطفى  والتأويل  الواقع   :
(مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (376 ص.)؛ 24

سم
إق 2009MO3903.- ردمك 978-4599-6778-1-6

961.4 2009-760
العلوي، زين العابدين (1942-....)

المغرب من عهد الحسن األول إلى عهد الحسن الثاني
[نص مطبوع] / زين العابدين العلوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008-
2009 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 3 مج. (470،

491، 487 ص.)؛ 24 سم
بيبليوغرافيا وفهارس.- الجزء األول، المغرب في عهد السالطين : موالي
الحسن، موالي عبد العزيز وموالي عبد الحفيظ. الجزء الثاني، المغرب في
عهد السلطان موالي يوسف. الجزء الثالث، المغرب في عهد السلطان
سيدي محمد بن يوسف، 1927-1956 : فترة الحماية الفرنسية واإلسبانية
-.2007MO2792 2009.- إقMO2165 2009.- إقMO2164 إق -.
ردمك 1-0-8876-9954-978.- ردمك 8-2-8876-9954-978.- ردمك

978-9954-8876-1-X

961.4 2009-761
العوني، عبد الحميد

تافياللت-سجلماسة قبل 4000 سنة [نص مطبوع] : أقدم
الحميد عبد   / ق.م)   1373) أفريقيا  غرب  شمال  في  مملكة 
العوني.- فاس : منشورات عربية، 2009.- 1 مج. (105 ص.)؛ 20

سم
إق 2009MO2799.- ردمك 978-9954-0-3719-5

961.4 2009-762
الفاسي، عالل (1974-1910)

[نص أجلها  المغربي من  الشعب  الديمقراطية وكفاح 
مطبوع] / عالل الفاسي؛ إعداد عبد الرحمان بن العربي الحريشي؛
مراجعة وتصحيح المختار باقة.- الرباط : منشورات مؤسسة عالل

الفاسي، إ. ق. 2009.- 1 مج. (183 ص.)؛ 24 سم
978-9954-1-8483-X 2009.- ردمكMO1358 إق

961.4 2009-763
الكتاني، إدريس

اإلسالمي العربي  المغرب  تاريخ  في  وثائقية  ملفات 
المعاصر [نص مطبوع]. الملف الخامس، وثائق متنوعة / إدريس
الكتاني.- الرباط : منشورات نادي الفكر اإلسالمي، 2009.- 1

مج. (111 ص.)؛ 21 سم
2009MO2063 إق

961.4 2009-764
الكتاني، إدريس

االسالمي العربي  المغرب  تاريخ  في  وثائقية  ملفات 
المعاصر [نص مطبوع]. ملف الثاني، اإلعالم المغربي و الغزو
اللغوي الصليبي الفرنكوفوني للمغرب العربي / إدريس الكتاني.-
الرباط : نادي الفكر االسالمي، 2009.- 1 مج. (104 ص.)؛ 19

سم
2009MO1492 إق

961.4 2009-765
الكثيري، مصطفى (1941-)
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صيانة الذاكرة الوطنية وثقافة الوطنية والمواطنة [نص
الكثيري.- مصطفى   / ومحاضرات  افتتاحية  دروس   : مطبوع] 
واعضاء جيش المقاومين  لقدماء  السامية  المندوبية   : الرباط 

24 سم (364 ص.)؛  مج.   1 التحرير، 2009.- 
إق 2007MO0676.- ردمك 9981-831-63-8

961.4 2009-766
اللوة، العربي (1987-1905)

المنهال في كفاح أبطال الشمال [نص مطبوع] / العربي
اللوه.- ط. 2.- [د.م.] : [بنات وأبناء العربي اللوه]، 2009 (تطوان

: مطبعة الخليج العربي) .- 1 مج. (192 ص.)؛ 30 سم
1982MO0520 إق

961.4 2009-767
المغرب بصيغة المؤنث. ندوة (2008؛ فاس)

المغرب بصيغة المؤنث [نص مطبوع] : أعمال ندوة، فاس، 29
ماي Le Maroc au féminin = 2008 / اشراف أحمد سراج؛
المراجعة عثمان المنصوري.- [د.م.] : منشورات عكاظ، 2009.-

1 مج. (106 ص.)؛ 19 سم
إق 2009MO0784.- ردمك 978-9954-432-67-1

961.4 2009-768
المكاوي، أحمد

الدور االختراقي واالستعماري للطبابة األوروبية في
: منشورات الرباط  المكاوي.-  أحمد   / المغرب [نص مطبوع] 
الزمن، 2009.- 1 مج. (156 ص.)؛ 17 سم.- (قضايا تاريخية؛

(10
إق 2009MO2171.- ردمك 9954-408-98-3

961.4 2009-769
الملحوني، عبد الرحمان (1938-....)

حركية جمعية الشيخ الجياللي امثيرد خالل أربعة عقود
/ عبد وآفاق مراكش   ... األول، منجزات  الجزء  [نص مطبوع]. 
: ([مراكش]  [د.ن.]، 2009   : [مراكش]  الملحوني.-  الرحمان 
مطبوعات جمعية الشيخ الجياللي أمثيرد) .- 2 مج.( 449 ص.)؛

23 سم
2009MO2035 إق

961.4 2009-770
وأعضاء جيش المقاومين  لقدماء  السامية  المندوبية 

التحرير
التحرير والمقاومة وجيش  الوطنية  الحركة  موسوعة 
بالمغرب [نص مطبوع] / المندوبية السامية لقدماء المقاومين
لقدماء السامية  المندوبية   : الرباط  التحرير.-  جيش  وأعضاء 
المقاومين وأعضاء جيش التحرير، 2008-2009.- 6 مج. في 1

ج.(286, 505 ص.)؛ 31 سم
إق  -.2888MO2009 إق   -.2008MO2350 إق   -. بيبليوغرافيا 
2350MO2008.- ردمك 4-82-831-9981-978.- ردمك -978-9981

831-97-2

961.4 2009-771
باهي، محمد أحمد (1946-...)

صحافة المسيرة الخضراء [نص مطبوع] / محمد أحمد باهي.-
ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009.- 1 مج. (96 ص.)؛ 24 سم

2009MO2766 إق

961.4 2009-772
جزوليت، خليل (1939-....)

[نص التاريخ  عبر  بالمغرب  األجنبي  التدخل  مقاومة 
: (الرباط  [د.ن.]، 2009   : [د.م.]  خليل جزوليت.-   / مطبوع] 
مطبعة الرباط نت) .- 1 مج. (142 ص.) : مص.، خرائط؛ 24 سم

2009MO3006 إق

961.4 2009-773
ساسون، ألبير (1935-....)

خياطو السلطان [نص مطبوع] : مسار عائلة يهودية مغربية /
ألبير ساسون؛ ترجمة سعيد ساسون.- الرباط : مرسم، 2009.- 1

مج. (183 ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2009MO2731.- ردمك 9954-21-180-2

961.4 2009-774
كريدية، إبراهيم (1951-....)

تعريف بانتفاضة دار الباشا الدموبة [نص مطبوع] : يوم 31
مارس 1952 / كريدية إبراهيم.- اسفي : جمعية آسفي للبحث في
التراث الديني والتاريخي والفني، 2009.- 1 مج. (70 ص.)؛ 21

سم
2009MO0188 إق

961.4 2009-775
(1993؛ خريبكة 1956-1912  بإقليم  المقاومة  ندوة 

المغرب) زم،  وادي 
ندوة المقاومة بإقليم خريبكة 1912-1956 [نص مطبوع] :
من 26 إلى 28 شعبان الموافق ل 18 إلى 20 فبراير 1993 /
وأعضاء جيش المقاومين  لقدماء  السامية  المندوبية  [نظمتها] 
: الرباط  بنمسيك.-  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  التحرير، 
التحرير، جيش  وأعضاء  المقاومين  لقدماء  السامية  المندوبية 

سم  24 (223 ص.)؛  مج.   1  -.2009
إق 2009MO1769.- ردمك 978-9981-831-88-3

961.4 2009-776
نعمان، التهامي (1929-....)

مذكرات في تاريخ الكفاح المسلح [نص مطبوع] / التهامي
نعمان.- الرباط : المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء
جيش التحرير، 2009 (الرباط : دار أبي رقراق للطباعة والنشر)

.- 1 مج. (154 ص.)؛ 21 سم
إق 2009MO1777.- ردمك 978-9981-831-96-4

961.4 2009-777
المندوبية  : الرباط  مطبوع].-  [نص  الوطني  الكفاح  أمجاد 
السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، 2009.- 2 مج.

(253، 256 ص.)؛ 24 سم
إق 2007MO0927إق 2007MO0928.- ردمك 9981-831-66-2.-

ردمك 9981-831-67-0

961.4 2009-778
حياة في  قرنا  اثنا عشر   / مطبوع]  [نص  السمارة   - كلميم 
مملكة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (منشورات عكاظ).- 1 مج. (57

ص.)؛ 21 سم.- (سلسلة تاريخ وتراث المغرب)
إق 2009MO0996.- ردمك 978-9954-432-74-4

961.4 2009-779
حياة في  قرنا  عشر  اثنا   / مطبوع]  [نص  ورديغة  الشاوية 
مملكة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (منشورات عكاظ).- 1 مج. (57

ص.)؛ 21 سم.- (سلسلة تاريخ وتراث المغرب)
إق 2009MO0578.- ردمك 978-9954-432-59-0

961.4 2009-780
سوس ماسة - درعة [نص مطبوع] / اثنا عشر قرنا في حياة
مملكة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (منشورات عكاظ).- 1 مج. (114

ص.)؛ 21 سم.- (سلسلة تاريخ و تراث المغرب)
978-9954-432-85-X 2009.- ردمكMO1520 إق

961.4 2009-781
اثنا عشر قرنا في حياة  / مكناس - تافياللت [نص مطبوع] 
مملكة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009 (منشورات عكاظ).- 1 مج. (117

ص.)؛ 21 سم.- (سلسلة تاريخ وتراث المغرب)
إق 2009MO1518.- ردمك 978-9954-432-83-3

961.4 2009-782
تاريخ الدولة المغربية [نص مطبوع]؛ إشراف أحمد سراج.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2009 (عكاظ).- 1 مج. (238ص.)؛ 24 سم
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إق 2009MO0506.- ردمك 978-9954-432-57-4

961.4 2009-783
حالة المغرب [نص مطبوع] : 2008-2009.- الرباط : دفاتر
وجهة نظر، إ.ق. 2009 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .-
1 مج . (222ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (دفاتر وجهة

نظر. كراسات استراتيجية؛ 5)
2009MO0624 إق

961.4 2009-784
تدريس تاريخ المغرب و حضارته [نص مطبوع] : حصيلة و
آفاق؛ تنسيق ذ. محمد حمام.- الرباط : منشورات المعهد الملكي
مزيّن : غالف   ( . (448ص.  مج  األمازيغة، 2009.- 1  للثقافة 

المناظرات؛ 17) و  الندوات  باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة 
إق 2009MO1320.- ردمك 9954280367

961.4 2009-785
المغرب واألندلس [نص مطبوع]. العدد الثالث، دراسات في
بوهليلة، ادريس  أمحمد بن عبود،  تأليف   / التاريخ واألركولوجيا 
: تطوان  حبيبي.-  محمد  تقديم  .]؛  [وآخرون  حبيبي...  محمد 
منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2009.- 1 مج. (46-53

ص.) : غالف مزين؛ 20 سم
2010MO0118 2006إقMO2648 إق

المغرب - - تاريخ

961.4092 2009-786
وأعضاء جيش المقاومين  لقدماء  السامية  المندوبية 

(الرباط) التحرير 
سيرة ومسيرة فقيد المقاومة وجيش التحرير المرحوم
المندوبية  / مطبوع]  [نص  الخطيب  الكريم  عبد  الدكتور 
: الرباط  التحرير.-  جيش  وأعضاء  المقاومين  لقدماء  السامية 
التحرير، جيش  وأعضاء  المقاومين  لقدماء  السامية  المندوبية 

سم  24 (155 ص.)؛  مج.   1  -.2009
إق 2009MO1352.- ردمك 978-9981-831-84-0

961.4092 2009-787
في قلب الحركة الوطنية [نص مطبوع] : مجموعة رسائل
الوطنية الحركة  كنون من زعماء  الله  األستاذ عبد  إلى  موجهة 
ومسيريها / تخريج وتعليق عبد الصمد العشاب.- طنجة : مؤسسة
عبد الله كنون للثقافة والبحث العلمي، 2009 (الرباط : دار القلم

للطباعة والنشر) .- 1 مج. (206 ص.)؛ 24 سم
2009MO3205 إق

961.411 2009-788
الرباط، سال، زمور، زعير [نص مطبوع] / عبد العالي فاتح،
[و  ... الطاهري،  صالح  أحمد  الهجراوي،  الجليل  عبد  محمد 
آخرون].- فاس : جمعية ذكرى 1200 سنة لتأسيس مدينة فاس،
2009 (منشورات عكاظ).- 1 مج. (118 ص.)؛ 21 سم.- (سلسلة

تاريخ و تراث المغرب)
إق 2009MO0995.- ردمك 978-9954-432-73-6

961.412 2009-789
أميلي، حسن (1958-....)

الدار البيضاء الكبرى [نص مطبوع] / حسن أميلي، عبد الحميد
احساين.- فاس : جمعية ذكرى 1200 سنة لتأسيس مدينة فاس،
2009 (منشورات عكاظ).- 1 مج. (72 ص.)؛ 21 سم.- (سلسلة

تاريخ وتراث المغرب)
إق 2009MO0592.- ردمك 978-9954-432-62-0

961.417 2009-790
الغرب، الشراردة، بني حسين [نص مطبوع] / عمر أكراز،
مصطفى عياد، عبد العزيز الخياري،...[و آخرون].- فاس : جمعية
(منشورات  2009 فاس،  مدينة  لتأسيس  سنة   1200 ذكرى 
تراث و  تاريخ  (سلسلة  (74 ص.)؛ 21 سم.-  مج.   1 عكاظ).- 

المغرب)

إق 2009MO1712.- ردمك 978-9954-432-88-4

961.421 2009-791
اإلدريسي العمري، محسن

جهة فاس بولمان [نص مطبوع] / محسن اإلدريسي العمري؛
محمد اليزيدي.- فاس : جمعية ذكرى 1200 سنة لتأسيس مدينة
فاس، 2009 (منشورات عكاظ).- 1 مج. (94 ص.)؛ 21 سم.-

(سلسلة تاريخ وتراث المغرب)
إق 2009MO0591.- ردمك 978-9954-432-61-2

961.43 2009-792
أميلي، حسن (1958-....)

العزيز عبد  أميلي،  حسن   / مطبوع]  [نص  تطوان  طنجة، 
الخياري، عبد الحميد احساين.- فاس : جمعية ذكرى 1200 سنة
لتأسيس مدينة فاس، 2009 (منشورات عكاظ).- 1 مج. (90

المغرب) تاريخ وتراث  ص.)؛ 21 سم.- (سلسلة 
إق 2009MO1849.- ردمك 978-9954-432-90-6

961.43 2009-793
الغديري، مصطفى

الريف [نص مطبوع] : قراءة في وثائق / مصطفى الغديري.-
[د.م.] : مصطفى الغديري، 2009 (وجدة : مطبعة الجسور) .- 1

مج. (182 ص.)؛ 24 سم.- (كتب الريف؛ 2)
2009MO2913 إق

961.43 2009-794
سراج، أحمد

تازة، الحسيمة، تاونات [نص مطبوع] / أحمد سراج، منتصر
لوكيلي.- فاس : جمعية ذكرى 1200 سنة لتأسيس مدينة فاس،
2009 (منشورات عكاظ).- 1 مج. (83 ص.)؛ 21 سم.- (سلسلة

تاريخ و تراث المغرب)
إق 2009MO1713.- ردمك 978-9954-432-89-2

961.43 2009-795
غريلي، آنجلو

أسلمة وتعريب بربر شمال المغرب [نص مطبوع] / أنجلو
وزارة منشورات   : الرباط  العزيز شهبر.-  عبد  ترجمة  غريلي؛ 
الثقافة، 2009 (مطبعة دار المناهل).- 1 مج. (309 ص.) : صور؛

24 سم
إق 2006MO0250.- ردمك 9954-0-5051-7

961.432 2009-796
داود، محمد (1984-1901)

تاريخ تطوان [نص مطبوع] : المسامرة / محمد داود؛ مراجعة
: جمعية تطاون أسمير، داود.- تطوان  وإضافات حسناء محمد 

2009.- 1 مج. (439 ص.)؛ 24 سم
2009MO2598 إق

961.435 2009-797
السعيدي، يوسف

إقليم كرت [نص مطبوع] : التاريخ والثقافة : البنية اإلثنوغرافية
واالنتماء للمجال .... الجزء األول / برومي عبد الوهاب، يوسف
: مكتبة الشيخ حسن، 2009.- 1 مج. (220 السعيدي.- وجدة 

ص.) : مص.؛ 25 سم
2009MO3314 إق

961.44 2009-798
برحاب، عكاشة

الجهة الشرقية [نص مطبوع] / عكاشة برحاب، محمد لغرايب.-
لتأسيس مدينة فاس، 2009 فاس : جمعية ذكرى 1200 سنة 
(منشورات عكاظ).- 1 مج. (87 ص.)؛ 21 سم.- (سلسلة تاريخ و

تراث المغرب)
978-9954-432-68-X 2009.- ردمكMO1848 إق

961.441 2009-799
فوانو، لويس
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شرق وقبائل  وجدة  تاريخ   : مطبوع]  [نص  والعمالة  وجدة 
المغرب / ل فوانو؛ ترجمة وتعليق محمد الغرايب؛ تقديم عكاشة
برحاب.- [د.م.] : [د.ن.]، إق. 2009 (الرباط : مطبعة ربا نيت) .-

1 مج. (383 ص.) : مص.؛ 21 سم
الغالف يحتوي أيضا على : بنو يزناسن - الزكارة - بنو بوزكو - المهايا -
السجع - أهل أنكاد - أوالد سيدي الشيخ .- إق 2009MO2461.- ردمك

978-9954-1-7581-4

961.45 2009-800
واد الذهب - الكويرة [نص مطبوع] / أحمد الشكري، الموساوي
العجالوي، موالي إدريس شداد، ... [و آخرون].- فاس : جمعية
(منشورات  2009 فاس،  مدينة  لتأسيس  سنة   1200 ذكرى 
تراث و  تاريخ  (سلسلة  (58 ص.)؛ 21 سم.-  مج.   1 عكاظ).- 

المغرب)
إق 2009MO0994.- ردمك 978-9954-432-72-8

961.45 2009-801
أحمد  / العيون، بوجدور، الساقية الحمراء [نص مطبوع] 
[و  ... شداد،  إدريس  موالي  العجالوي،  الموساوي  الشكري، 
آخرون].- فاس : جمعية ذكرى 1200 سنة لتأسيس مدينة فاس،
2009 (منشورات عكاظ).- 1 مج. (56 ص.)؛ 21 سم.- (سلسلة

تاريخ و تراث المغرب)
978-9954-432-71-X 2009.- ردمكMO0993 إق

961.451 2009-802
مراكش، تانسيفت، الحوز [نص مطبوع] / عبد العالي فاتح،
الموساوي العجالوي، عبد العاطي لحلو،... [و آخرون].- فاس :
جمعية ذكرى 1200 سنة لتأسيس مدينة فاس، 2009 (منشورات
وتراث تاريخ  (سلسلة  سم.-   21 (94 ص.)؛  مج.   1 عكاظ).- 

المغرب)
إق 2009MO1519.- ردمك 978-9954-432-84-1

966.103 2009-803
ولد حامد، المختار (1993-1898)

والعشرون، السادس  الجزآن  [نص مطبوع].  حياة موريتانيا 
المختار بن  / وأعالمهم  السودان  بنو حسان، ممالك  والثالثون، 
محنض؛ بن  الحسين  البراء،  ولد  يحيى  ومقابلة  تصحيح  حامد؛ 
مراجعة محمد ولد مولود ولد داداه.- الرباط : منشورات الزمن،

2009.- 1 مج. (270 ص.)؛ 24 سم
إق 2009MO0813.- ردمك 978-9954-408-95-9
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