
المعارف العامة 000
البيبليوغرافيا 010

011 2007-1
مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات اإلسالمية

والعلوم اإلنسانية (الدار البيضاء)
بيبليوغرافيا اإلصدارات المغربية 2005 [نص مطبوع] =
/  Bibliographie des publications marocaines 2005
مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات اإلسالمية والعلوم
اإلنسانية.- الدار البيضاء : مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود،
سم.-  24 ص.)؛   104-45) مج.   1 فضالة).-  (مطبعة   2007

(8 (بيبليوغرافيات؛ 
إق 2007MO0216.- ردمك 9954035826

بيبليوغرافيا - - المغرب

015.64 2007-2
المرغتي، محمد بن سعيد (1089هـ/1678م)

فهرسة أبي عبد الله محمد بن سعيد المرغتي المسماة
بن سعيد محمد   / مطبوع]  [نص  بالموائد  المزرية  العوائد 
: الرباط  اشريفي.-  العربي  محمد  وتحقيق  تقديم  المرغتي؛ 
منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 2007.- 3 مج .

(383, 822 , 1027 ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2007MO2372.- ردمك 9954051155

فهرسة - - المغرب

المطبوعات المسلسلة العامة
وكشافاتها

050

054.1 2007-3
بلكا، إلياس

[نص الكبرى  الفرنسية  الفكرية  الدوريات  جوالت في 
: [د.ن.]، 2007 بلكا.- [د.م.]  إلياس  الدكتور  تأليف   / مطبوع] 
(فاس : أنفوبرانت) .- 1 مج . (76ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛

22 سم.- (سلسلة كشكول الرسائل و المسائل)
إق 2007MO0902.- ردمك 9954-8793-1-5

الصحافة والصحف والنشر 070

070.19089933064 2007-4
(2004؛ والتواصل  والنشر  والتوثيق  الترجمة  مركز 

الرباط)
األمازيغية في اإلعالم السمعي البصري الوطني [نص
L'amazighité dans les medias audio-visuels = [مطبوع
nationaux / أشغال اللقاء الوطني الذي نظمه مركز الترجمة
والتوثيق والنشر والتواصل يومي 02 و03 أكتوبر 2004، بوكالة
المغرب العربي لألنباء بالرباط؛ اإلشراف أحمد شعبهي؛ التنسيق
محمد مخليص.- الرباط : المعهد الملكي للثقافة األمازيغية، 2007
(الرباط : مطبعة المعارف الجديدة) .- 1 مج. (56، 24 ص.) :

غالف مص.؛ 24 سم.- (سلسلة اللقاءات والندوات؛ 11)
9954-439-82-x 2007.- ردمكMO1513 إق

الوسائل السمعية البصرية

المجموعات العامة 080

081 2007-5
الجابري، محمد عابد (2010-1936)

حوار حول مدخل إلى القرآن الكريم [نص مطبوع] : حوار
المشرق والمغرب: حنفي لبجابري / محمد عابد الجابري.- الدار
البيضاء : دار النشر المغربية، 2007.- 1 مج. (95 ص.)؛ 15 سم.-

(مواقف. إضاءات وشهادات؛ 59)
إق 2007MO2794.- ردمك 9954-0-3070-0

القرآن

الفلسفة وعلم النفس 100
الفلسفة وعلم النفس 100

107.12 2007-6
الكط، بوسلهام

الفلسفة لدروس  ونقدية..  تساؤلية  تأملية  قراءة 
والمقررات والكتب المدرسية [نص مطبوع] : لكل مسالك
[د.ن.]، 2007  : [د.م.]  الكط.-  بوسلهام   / المغربية  البكالوريا 
(القنيطرة : المطبعة السريعة) .- 1 مج. (232 ص.)؛ 20 سم

2007MO0275 ببليوغرافيا ص. 225-229 .- إق

107.2 2007-7
سبيال، محمد (1942-....)

/ د. محمد في الشرط الفلسفي المعاصر [نص مطبوع] 
سبيال.- الدار البيضاء : أفريقيا الشرق، 2007.- 1 مج. (139 ص.)؛

22 سم
إق 2006MO2469.- ردمك 9981-25-467-3

الفلسفة الحديثة

ما وراء الطبيعة (الميتافيزيقا) 110

110 2007-8
بومسهولي، عبد العزيز (1960-....)

الكائن والمتاهة [نص مطبوع] : التفكير في الزمن المعاصر /
الفلسفية األبحاث  مركز   : [د.م.]  بومسهولي.-  العزيز  عبد 
بالمغرب، 2007.- 1 مج. (111 ص.) : غالف مص.؛ 21 سم.-

(أبحاث فلسفية)
إق 2007MO2831.- ردمك 978-9954-0-2111-6

الفلسفة الحديثة

نظرية المعرفة، السببية، الجنس
البشري

120

121.3 2007-9
بوعزة، ساهل

جدلية العلم والعقل : من منظور ابستمولوجي [نص مطبوع] /
ساهل بوعزة.- الرباط : دار التوحيدي، 2007 (تمارة : مطبعة
باأللوان؛ 21 : غالف مزيّن   ( . (134ص.  .- 1 مج  برانتكولور) 

اإلنسانية؛ 5) العلوم  سم.- (سلسلة 
2007MO0846 إق

العلم الحديث - - فلسفة

المدارس الفلسفية المحددة 140
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149.97 2007-10
عبد الله العروي [نص مطبوع] : الحداثة وأسئلة التاريخ / إعداد
الدار القادر كنكاي، قسام مرغاط.-  القدوري، عبد  المجيد  عبد 
البيضاء : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2007.- 1 مج. (187

ص.)؛ 24 سم
إق 2007MO1029.- ردمك 9981-911-45-3

علم النفس 150

150 2007-11
هار، ميشال

النفسي التحليل  نقد  في  األخالقي  والوعي  الجنس 
الفرويدي [نص مطبوع] / ميشال هار؛ ترجمة حسن أوزال.-
[د.م.] : مركز األبحاث الفلسفية بالمغرب، 2007 (مراكش : دار
باأللوان؛ 21 سم.- مزيّن  : غالف  .- 1 مج. (93 ص.)  وليلي) 

فلسفية) (أبحاث 
إق 2007/0221.- ردمك 9954-8740-1-1

العالج التحليلي النفسي

150.7 2007-12
معمرية، بشير

بحوث ودراسات متخصصة في علم النفس [نص مطبوع] /
بشير معمرية.- الجزائر : منشورات الحبر، 2007.- 4 مج. : غالف

مزيّن باأللوان؛ 23 سم
إق 2007MO0552إق 2007MO0553.- ردمك -978-9947-838-00
6.- ردمك 9789947838013.- ردمك 0-02-838-9947-978.- ردمك

978-9947-838-03-7
علم النفس - - بحوث

علم األخالق، الفلسفة األخالقية 170

179 2007-13
أرندت، حنا (1975-1906)

المصالحة والتسامح وسياسات الذاكرة [نص مطبوع] / جاك
دريدا، إدغار موران، حنّا أرندت؛ ترجمة حسن العمراني.- الدار
البيضاء : دار توبقال للنشر، 2005.- 1 مج. (87 ص.)؛ 21 سم.-

(المعرفة الفلسفية؛ 331)
إق 2005MO253.- ردمك 978-9954-409-69-6

الفلسفة الفرنسية

الفلسفة القديمة فلسفة العصور
الوسطى والفلسفة اإلسالمية

180

189.1 2007-14
الجابري، محمد عابد (2010-1936)

عابد محمد   / مطبوع]  [نص  وشهادات  إضاءات  مواقف، 
البيضاء : مطبعة دار (الدار  : [د.ن.]، 2007  الجابري.- [د.م.] 
ملفات (من  15 سم.-  (95 ص.)؛  مج.   1  -. المغربية)  النشر 

(69 الثقافية؛  الذاكرة 
إق 2007MO2724.- ردمك 9954-0-3080-8

الفلسفة اإلسالمية - - الفلسفة العربية

189.1 2007-15
الشفاقي، محمد (1952-....)

النشأة عوامل   : مطبوع]  [نص  الحديث  اإلسالمي  الفكر 
والتطور / محمد الشفاقي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2007 (مكناس :

مطبعة األزهر) .- 1 مج. (173 ص.) : غالف مص.؛ 24 سم
إق 2007MO0983.- ردمك 9981-9944-8-0

الفكر اإلسالمي

189.172 2007-16
المصباحي، محمد (1945-....)

مع ابن رشد [نص مطبوع] / محمد المصباحي.- الدار البيضاء :
دار توبقال للنشر، 2007.- 1 مج . (208 ص. ) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 22 سم.- (المعرفة الفلسفية)
إق 2006MO2889.- ردمك 9981-496-08-4

ابن رشد

189.190964 2007-17
بن عدي، يوسف

مساءلة النص الفلسفي المغربي المعاصر [نص مطبوع] /
يوسف بن عدي.- الرباط : جذور للنشر، 2007.- 1 مج . ( 152

ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2007MO0108.- ردمك 9954056327

الفلسفة المعاصرة - - المغرب

الفلسفة المعاصرة الحديثة 190

190 2007-18
جابري، محمد

دراسة مقارنة بين العلوم االحترازية والوقائية القرآنية
من لكل  المستقبلية  الدراسات  توقعات  مع   : مطبوع]  [نص 
فوكوياما وهنتنغتون / محمد جابري.- ط. الثانية مزيدة ومنقحة.-
[د.م] : [د.ن]، 2007.- 1 مج . (126ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛

18 سم.- (سلسلة السنن اإللهية : ضوابط العلوم المعرفية؛ 5)
إق 2007MO1425.- ردمك 9954058397

العلوم المعرفية

191 2007-19
كثير، إدريس (1954-....)

نحو الفلسفة [نص مطبوع] / إدريس كثير.- الدار البيضاء : دار
الثقافة، 2007.- 1 مج. (199 ص.)؛ 21 سم

إق 2007MO3246.- ردمك 9981-02-820-7
الفلسفة

191.9614 2007-20
بومسهولي، عبد العزيز (1960-....)

الفلسفة المغربية [نص مطبوع] : سؤال الكونية والمستقبل /
الفلسفية، األبحاث  : مركز  العزيز بومسهولي.- [مراكش]  عبد 
(أبحاث سم.-   21 مص.؛  غالف   : ص.)   98) مج.   1  -.2007

فلسفية)
إق 2006MO2914.- ردمك 978-9954-0-2110-8

الفلسفة

الديانات 200
اإلسالم 210

210 2007-21
الحبابي، أحمد

عالمية اإلسالم [نص مطبوع] : اإلسالم دين الله لجميع األنبياء
: الحبابي.- [د.م.]  النهاية / أحمد  الخليفة إلى  وأممهم من بدء 

[د.ن.]، 2007.- 1 مج. (122 ص.)؛ 24 سم
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إق 2007MO2909.- ردمك 978-9954-20-990-5

210 2007-22
الوريكي، بوستة

اإلرشادات التوضيحية في المسائل الدينية [نص مطبوع] /
الهوزيوي؛ مساعدة علي بن الله  عبد  توجمة  الوريكي؛  بوستة 
الحسين الداهيتي السوسي.- ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]، [200?]
(مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (50 ص.)؛ 21

سم
2010MO0544 إق

210 2007-23
بن حمزة، مصطفى (1949-....)

مقاصد التربية اإلسالمية [نص مطبوع] / مصطفى بن حمزة.-
[د.م] : [د.ن]، 2005.- 1 مج . (51ص. )؛ 21 سم

إق 2005MO0744.- ردمك 9981991058
التربية اإلسالمية

210.1 2007-24
الفران، محمد (1966-....

مظاهر التجديد في الخطاب الديني اإلسالمي المعاصر
[نص مطبوع] / محمد الفران.- الرباط : منشورات وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية، 2007 (دار أبي رقراق).- 1 مج. (225 ص.)؛

24 سم
إق 2007MO2376.- ردمك 9954051198

الفكر اإلسالمي

210.2 2007-25
الحبابي، أحمد

/ أحمد الناصري  الدعاء  أضواء إيمانية [نص مطبوع] : ومعه 
الحبابي.- ط. 3.- [د.م.] : [د.ن.]، 2007 (الدار البيضاء : مطبعة

النجاح الجديدة) .- 1 مج. (91 ص.)؛ 24 سم
إق 2007MO0611.- ردمك 978-9954-20-989-1

210.2 2007-26
الحبابي، أحمد

أحمد  / اإلسالم المقارن و مرونة اإلسالم [نص مطبوع] 
الحبابي.- ط. 3.- [د.م.] : [د.ن.]، 2007 (الدار البيضاء : مطبعة

النجاح الجديدة) .- 1 مج. (106 ص.)؛ 24 سم
إق 2007MO0610.- ردمك 978-9954-20-984-0

210.7 2007-27
العلوي الحسني، محمد بن حسن

الشباب والتعلم والتعليم [نص مطبوع] / جمع وتأليف محمد
بن حسن العلوي الحسني؛ تحت إشراف فريد األنصاري.- [د.م] :
. مج   1  -. واإلشهار)  للطبع  الكلمة   : (مكناس   2007 [د.ن]، 

24 سم باأللوان؛  مزيّن  غالف   :  ( (158ص. 
2007MO1717 إق

التربية اإلسالمية - - الشباب

210.71 2007-28
األحمر، عبد السالم

المسؤولية أساس التربية اإلسالمية [نص مطبوع] : محاولة
في التأصيل / عبد السالم األحمر.- القنيطرة : الجمعية المغربية
ألساتدة التربية اإلسالمية، 2007 (مطبعة طوب بريس).- 1 مج.
(120 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم..- (كتاب تربيتنا؛ 4)

2007MO2827 إق
التربية اإلسالمية

210.91 2007-29
القريشي، علي

علي  / صدام  ال  حوار   : مطبوع]  [نص  واآلخر  المسلمون 
القريشي.- الرباط : المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة،

2007.- 1 مج. (142 ص.)؛ 24 سم
إق 2007MO2207.- ردمك 9981-26-402-4

القرآن الكريم 211

211 2007-30
بن معروف، أبي هاجر عبد الرزاق

المنهاج القويم لحفظ القرآن الكريم [نص مطبوع] / أبي
هاجر عبد الرزاق بن معروف.- [د.م.] : [د.ن.]، 2007 (مراكش :
المطبعة والوراقة الوطنية الداوديات) .- 1 مج. (110 ص.)؛ 24

سم.- (رحلة من كتاب الله؛ 2)
2007MO2352 إق

211.132 2007-31
الهاشمي، فريد

الدالالت العددية في آيات القرآن واألذكار المحمدية [نص
. مج   1  -.2007 [د.ن]،   : [د.م]  الهاشمي.-  فريد   / مطبوع] 

24 سم باأللوان؛  مزيّن  غالف   :  ( (352ص. 
2007MO1074 إق

القرآن الكريم - - األعداد

211.2 2007-32
بلعسل، محمد

التدوين والنسخ [نص مطبوع] / محمد بلعسل.- وجدة : مكتبة
الطالب، 2007.- 1 مج. (104 ص.)؛ 20 سم

2007MO2822 إق
القرآن - - جمع وتدوين

211.3 2007-33
ازداغ، الحسين

األنصاص والرسم القرآني [نص مطبوع] : المذيل بفصل عن
[د.ن]،  : [د.م]  الحسين.-  ازداغ   / األول  الجزء  العتيق.  التعليم 
2007 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج . (316ص.

) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
2007MO1864 إق

الرسم القرآني

211.3 2007-34
راضي، علي

: أسرار الرسم التوقيفي للقران الكريم [نص مطبوع] 
: [د.ن]، 2020 الحذف واإلثبات نموذجا / علي راضي.- [د.م] 
(الجديدة : مطبعة الجديدة ريبرو) .- 1 مج. (217 ص. )؛ 24 سم

إق 2020MO2979.- ردمك 978-9920-39-958-6
الرسم القرآني

211.63 2007-35
بلعسل، محمد

بلعسل.- / محمد  [نص مطبوع]  حديث اإلعجاز والمتشابه 
(209 ص.)؛ 20 سم مج.  الطالب، 2007.- 1  مكتبة   : وجدة 

2007MO2823 إق

211.64 2007-36
بنصبيح، عبد الواحد

التفسير البياني [نص مطبوع] : قراءة سيميولسانية لسور من
القرآن الكريم / عبد الواحد بنصبيح.- تطوان : جمعية المبادرة
التنموية لتطوان والناحية، 2006.- 1 مج. (178 ص.)؛ 24 سم

2006MO1640 إق

211.8 2007-37
عبادي، أحمد (1960-....)

مفهوم الترتيل في القرآن الكريم [نص مطبوع] : النظرية
والمنهج / أحمد عبادي.- الرباط : دار أبي رقراق، 2007.- 1 مج.

(280 ص.)؛ 24 سم
إق 2007MO2360.- ردمك 9954-8865-1-6

القرآن - - تجويد

211.821 2007-38
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ابن القاضي، أحمد بن محمد بن أبي العافية ((0960-
((1616-1552)(1025

الفجر الساطع والضياء الالمع في شرح الدرر اللوامع
[نص مطبوع] / أبو زيد عبد الرحمن بن القاضي؛ دراسة وتحقيق
أحمد بن محمد البوشخي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2007 (مراكش :
المطبعة والوراقة الوطنية) .- 4 مج. : مخطوطات، جداول؛ 24

سم
2007MO1562 إق

القرآن

211.821 2007-39
األعظمي، صفاء الدين (1947-....)

المحيط [نص مطبوع] : بأصول رواية قالون عن نافع من طريق
أبي نشيط / صفاء الدين األعظمي.- [د.م.] : [د.ن.]، إق 2007

(الرباط : طوب بريس) .- 1 مج. (98 ص.)؛ 21 سم
2007MO1497 إق

التجويد والقراءات - - قراءة نافع

211.821 2007-40
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.- .- [د.م.] : [د.ن.]، 2007 (فاس : مطبعة أميمة) .- 1

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

التجويد - - قراءة نافع

211.9 2007-41
أوغانيم، حبيبة

اوغانيم؛ حبيبة   / [نص مطبوع]  للقرآن  مغربيات حافظات 
تقديم عبد الله اكديرة.- [.د.م] : [.د.ن]، 2007 (الرباط : مطبعة

ربانيت) .- 1 مج. (159 ص.) : غالف مص. باأللوان؛ 21 سم
2007MO2537 إق

211.9 2007-42
خليفة، إدريس (1941-....)

ترتيب القرآن وتذكره على  ذاكرة حفظ  خريطة دعم 
أحزابه وسوره [نص مطبوع] / إدريس بن أحمد خليفة.- تطوان

: الخليج العربي، 2007.- 1 مج. (291 ص.)؛ 24 سم
2007MO2319 إق

القرآن

211.92 2007-43
الحلو، أبو حمد بن محمد التائب

تالوته و فضل حفظه العظيم وفضل  القرآن  فضائل 
واالستشفاء به؛ ويليه ذكر ما جاء في فضل الصالة على
وعظيم اجرها  وعظيم  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي 
قدرها عند الله تعالى [نص مطبوع] / أبو حمد بن محمد التائب
دار مطبعة   : البيضاء  (الدار   2007 [د.ن.]،   : [د.م.]  الحلو.- 

سم  17 (65 ص.)؛  مج.   1  -. الحديث)  للنشر  الفرقان 
إق 2007MO0602.- ردمك 9981-23-108-8

211.93 2007-44
الحلو، أبي محمد أحمد بن محمد التائب

الكتاب المنير في فضل الذكر وتفضيل الذاكرين الله
تعالى [نص مطبوع]. ويليه ما جاء في فضل الدعاء والحض عليه.
ويليه ذكر ما جاء في فضائل اإلستغفار وما يكفر الذنوب / أبي
محمد أحمد بن محمد التائب الحلو.- [د.م.] : [د.ن]، إ.ق. 2007
(الدار البيضاء : دار الفرفان للنشر الحديث) .- 1 مج . (112 ص.

) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17 سم
2007MO1044 إق

التفسير 212

212 2007-45
عبادي، أحمد (1960-....)

منهج ابن الجوزي في تفسير القرآن الكريم [نص مطبوع]
: من خالل مؤلفه زاد المسير في علم التفسير / أحمد عبادي.-
الرباط : دار أبي رقراق، 2007.- 1 مج . (323ص. )؛ 24 سم

إق 2007MO2361.- ردمك 9954-8865-2-4
القرآن الكريم - - التفسير

212 2007-46
محمادي، بوشعيب

أبو حيان ومنهجه في تفسير القرآن الكريم [نص مطبوع].
القسم األول / بوشعيب محمادي.- تطوان : منشورات كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية، 2007 (مطبعة الخليج العربي).- 1 مج. (305

ص.)؛ 24 سم
2007MO0368 إق

القرآن الكريم - - تفسير

212.3 2007-47
بوطالب، عبد الهادي (2009-1923)

ال : سورة  مطبوع]  [نص  الحكيم  الذكر  نور  قبسات من 
عمران. جزء 2 / عبد الهادي بوطالب.- [د.م.] : [د.ن.]، 2007

(مطبعة دار النشر المغربية).- 1 مج. (223 ص.)؛ 22 سم
2007MO1576 إق

القرآن - - تفاسير

212.352 2007-48
جامعة شعيب الدكالي. كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية.

شعبة الدراسات اإلسالمية (2005؛ الجديدة)
التفسير األدبي للقرآن الكريم [نص مطبوع] : كليات رسائل
النور نموذجا : أعمال الندوة المنظمة أيام 28-29 مارس 2005 /
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، شعبة الدراسات اإلسالمية؛ إعداد
: كلية الجديدة  الهادي دحاني.-  العالي حنيني؛ تنسيق عبد  عبد 
اآلداب و العلوم اإلنسانية، 2007 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح

الجديدة) .- 1 مج. (315 ص.)؛ 21 سم
إق 2007MO1339.- ردمك 978-9954-8354-8-2

212.353 2007-49
مليطان، محمد الحسين خليل

: مطبوع]  [نص  ابن عطية  تفسير  في  النحوي  الدرس 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : دراسة نحوية نصية /
محمد الحسين خليل مليطان.- [الرباط] : منشورات فكر، 2007.-
1 مج. (254 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم.- (دراسات وأبحاث؛ 3)

بيبليوغرافيا .- إق 2006MO2631.- ردمك 9954-488-02-2
القرآن تفسير

212.9 2007-50
الحجوي، محمد بن الحسن (1376 هـ / 1956 م)

تفسير سورة اإلخالص وتقاييد أخرى في علم التفسير
الفاسي؛ الثعالبي  الحجوي  الحسن  بن  محمد   / مطبوع]  [نص 
تحقيق إبراهيم الوافي.- الرباط : مركز الدراسات واألبحاث وإحياء
التراث.- 1 مج. (257 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة نوادر التراث؛ 8)

.- إق 2008MO1821.- ردمك -9981-0 بيبليوغرافيا ص. 253-237 
3000-7

الحديث الشريف وعلومه 213

213 2007-51
القصري، مصطفى بن محمد الدغاي
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تلخيص علم الحديث ومصطلحه [نص مطبوع] / مصطفى بن
والشؤون األوقاف  وزارة   : الرباط  القصري.-  الدغاي  محمد 

سم  24 ص.)؛   86) مج.   1  -.2007 اإلسالمية، 
إق 2007MO1709.- ردمك 9954-0-5096-5

الحديث - - علوم

213 2007-52
جهادي الباعمراني، الحسين (1942-....)

فتح الباري في تمزيغ تجريد البخاري [نص مطبوع] : باللغة
األمازيغية / جهادي الحسين الباعمراني؛ ترجمة البخاري.- [د.م] :
[د.ن]، 2007 (مطبعة النجاح الجديدة).- 1مج (481ص.)؛ سم 24

إق 2007MO1347.- ردمك 9981179833
صحيح البخاري - - الحديث

213.09 2007-53
المغناوي، سعيد

تاريخ علوم الحديث النبوي الشريف [نص مطبوع]. الجزء
الثاني / سعيد المغناوي.- [د.م] : [د.ن]، 2007 (فاس : مطبعة

أميمة) .- 1 مج . (55ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
2007MO0768 إق

علوم الحديث - - تاريخ

213.3 2007-54
خروبات، محمد

أبو حاتم الرازي وجهوده في خدمة السنة النبوية [نص
مطبوع] : أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في اآلداب. ج. 5، علم
2007 [د.ن.]،   : [د.م.]  خروبات.-  محمد   / النقد  المصطلح، 
(مراكش : المطبعة و الوراقة الوطنية) .- 1 مج. (399 ص.)؛ 24

سم
إق 2007MO2709.- ردمك 978-9954-8500-4-7

213.41 2007-55
جهادي الباعمراني، الحسين (1942-....)

ترجمة البخاري [نص مطبوع] : فتح الباري في تمزيغ تجريد
البخاري باللغة األمازيغية / جهادي الحسين الباعمراني.- [د.م] :

[د.ن]، 2007.- 1 مج . (481ص. )؛ 24 سم
إق 2007MO1347.- ردمك 9981179833

صحيح البخاري - - الحديث - - ترجمة

أصول الدين 214

214 2007-56
اليدالي، محمد

المربي على صالة ربي [نص مطبوع] / محمد اليدالي؛ تحقيق
و تعليق أواه بن محمد األمين.- [د.م.] : أواه بن محمد األمين،

2007.- 1 مج. (434 ص.)؛ 24 سم
2010MO1030 إق

214.1 2007-57
اسقال، عبدالحميد

التزكية [نص مطبوع] : أهميتها و طرقها و محبطتها / عبدالحميد
اسقال.- [د.م] : [د.ن]، 2007.- 1 مج . (62 ص. ) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 19 سم
2010MO0379 إق

214.7 2007-58
راشيد، أحمد (1949-....)

إبليس جنوه أسلحته وعمالؤه [نص مطبوع] / أحمد راشيد.-
[د.م] : أحمد راشيد، 2007.- 1 مج. (560 ص. )؛ 24 سم

إق 2007MO1589.- ردمك 9954883509
الشياطين والجان

الفرق اإلسالمية 215

215.54 2007-59
لخلوفي، عبد الله

/ [نص مطبوع]  يعلم ؟  الله ال  أم  القرآن محرف...  هل 
لخلوفي؛ [تقديم الزبير دحان].- [د.م.] : [د.ن.]، إق 2007.- 1

مج. (150 ص.)؛ 21 سم
2007MO1827 إق

الفرق اإلسالمية - - الشيعة

الفقه اإلسالمي 216

216 2007-60
البوشواري، محمد

المدخل لدراسة الشريعة [نص مطبوع] / محمد البوشواري.-
ط.2.- أكادير : كلية الحقوق، 2007 (الرباط : طوب بريس) .- 1

مج . (139ص. )؛ 21 سم
2007MO2964 فهرس.- ببليوغرافية .- إق

الشريعة اإلسالمية

216 2007-61
الريسوني، أحمد (1953-....)

الكليات األساسية للشريعة اإلسالمية [نص مطبوع] / أحمد
الريسوني.- [د.م] : اللجنة العلمية، 2007.- 1 مج . (132ص. )؛

21 سم
2007MO1126 إق

الشريعة اإلسالمية

216 2007-62
بن عياض (1083- القاضي عياض، عياض بن موسى 

(0544-0476) (1149
الفضل أبو   / [نص مطبوع]  اإلعالم بحدود قواعد اإلسالم 
عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي؛ تحقيق وقدم له
وزارة منشورات   : [د.م.]  ط.7.-  الطنجي.-  تاويت  بن  محمد 
األوقاف والشؤون اإلسالمية، 2007 (الرباط : دار أبي رقراق) .-

1 مج . (114ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2007MO1707.- ردمك 9954-0-5094-9

الفقه اإلسالمي

216.092 2007-63
الرحمان عبد  بن  الله محمد  عبد  أبي  الحافظ  برنامج 
التجيبي [نص مطبوع] / دراسة وتحقيق د. الحسن إد سعيد.-
الرباط : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 2011.- 1 مج. (507

ص.) : 24 سم
2011MO2134 إق

العلماء المسلمون

216.1 2007-64
اللوة، العربي (1987-1905)

أصول الفقه [نص مطبوع] / العربي علي اللوه.- ط.3.- [د.م] :
[د.ن]، 2007.- 1 مج . (499ص. )؛ 24 سم

2007MO0150 إق
الفقه اإلسالمي

216.13 2007-65
الرابطة المحمدية للعلماء. ندوة علمية دولية (2007؛

الرباط)

الببليوغرافيا الوطنية المغربية 2007

5



التشريعية وصلته أهمية اعتبار السياق في المجاالت 
بسالمة العمل باألحكام [نص مطبوع] : أعمال الندوة العلمية
الدولية، أيام 10-11-12 جمادى الثانية 1428 هـ الموافق ل 26-
27-28 يونيو 2007 م / [نظمتها الرابطة المحمدية للعلماء؛ تقديم
أحمد عبادي].- الرباط : دار أبي رقراق، 2007.- 1 مج. (713

ص.).؛ 24 سم
978-9954-1246-X 2007.- ردمكMO2672 إق

216.13 2007-66
كرم، إدريس (1946-....)

التكليف وما جاء فيه من تصنيف [نص مطبوع] : لجماعة من
العلماء / ادريس كرم.- [د.م.] : [ د.ن.]، 2007 (سال : مطبعة

ميموزا) .- 1 مج. (111 ص. )؛ 21 سم
2007MO2781 إق

الفقه اإلسالمي

216.15 2007-67
الحبابي، أحمد

مناهج الفقهاء في استنباط األحكام [نص مطبوع] / أحمد
الحبابي.- ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2007 (الدار البيضاء : مطبعة

النجاح الجديدة) .- 1 مج. (144 ص.)؛ 24 سم
إق 2007MO2908.- ردمك 978-9954-20-988-3

216.2 2007-68
الحلو، أحمد بن محمد التائب

الفتح المبين في عقيدة أهل اليقين وصفة طهر وصالة
التائب محمد  بن  أحمد   / مطبوع]  [نص  األمين (ص)  النبي 
الفرقان دار   : البيضاء  الدار  فيها.-  الحلو.- ط. مصححة ومزيد 

الحديث، 2007 للنشر 
2003MO0947 إق

216.21 2007-69
البخالخي، امحند (1949-....)

[نص ملعون  الصالة  تارك  بأن  المفتون  المسلم  تنبيه 
مطبوع] / إبن الريف امحند البخاللي.- [د.م]؛ طنجة : منشورات
الصالون األدبي إلبن الريف، 2007 (مطابع الشمال).- 1 مج .
الرسائل باأللوان؛ 21 سم.- (سلسلة  ) : غالف مزيّن  (40ص. 

المفيدة للمسلم والمسلمة؛ 1)
2007MO0522 إق

فضل الصالة - - الفقه اإلسالمي

216.221 2007-70
يشو، حسن (1965-....)

الينبوع الزاخر [نص مطبوع] : في حكم من شرع في الصوم
وعيد مع بلد آخر / حسن يشو.- وجدة : مكتبة الطالب، 2007.- 1

مج. (125 ص.)؛ 21 سم
2007MO2824 إق

216.226 2007-71
بلسعل، محمد

[د.ن.]،  : [د.م.]  بلسعل.-  / محمد  [نص مطبوع]  القدر  ليلة 
2007.- 1 مج. (113 ص.)؛ 21 سم

2007MO2821 إق
ليلة القدر

216.24 2007-72
الجندي، خليل بن إسحاق المالكي (767هـ/1374م)

مناسك الحج [نص مطبوع] / خليل بن إسحاق المالكي؛ تقديم
الدراسات مركز  منشورات   : الرباط  لمين.-  الناجي  وتحقيق 

ص.)  358) مج.   1  -.2007 التراث،  وإحياء  واألبحاث 
إق 2007MO3092.- ردمك 9954-0-1247-8

مناسك الحج

216.24 2007-73
الحلو، أبي محمد أحمد بن محمد التائب

أحكام مناسك : في  مختصر المغني الرشيد [نص مطبوع] 
أبي محمد أحمد بن  / الكتاب والسنة  الحج والعمرة على ضوء 
محمد التائب الحلو.- الدار البيضاء : دار الفرقان للنشر الحديث،

2007.- 1 مج. (159 ص.)؛ 17 سم
إق 2004MO1606.- ردمك 9981231029

216.24 2007-74
لعزوزي، مصطفى

/ وانضباط  فن  وأخالق،  عبادة   : مطبوع]  [نص  الحج  ثقافة 
: طوب (الرباط   2005 [د.ن.]،   : [د.م.]  لعزوزي.-  مصطفى 

21 سم (104 ص.)؛  مج.   1  -. بريس) 
2005MO2033 إق

216.24 2007-75
مختصر مناسك الحج والعمرة وآداب الزيارة [نص مطبوع]
: على ضوء الكتاب والسنة وفهم سلف األمة / نقل وجمع وترتيب
عبد القادر بن محمد بن أحمد شوعة.- [د.م] : جريدة السبيل،
) : غالف . (130ص.  .- 1 مج  (الرباط : طوب بريس)   2007

تربوية؛ 5) مزيّن؛ 21 سم.- (سلسلة نصائح منهجية دعوية 
2007MO2566 إق

الحج - - الفقه اإلسالمي

216.304 2007-76
جابري، محمد

: منهاج الفتوى على ضوء السنن اإللهية [نص مطبوع] 
فتوى القرض الربوي من أجل السكن النموذجي / محمد جابري.-

الرباط : مؤسسة الندوي، 2007.- 1 مج. (151 ص.)؛ 20 سم
إق 2007MO0888.- ردمك 9954-0-5837-0

اإلسالم - - فقه المعامالت - - الربا

216.35 2007-77
برهون، القاضي

حكم الشرع في عقد اإلجارة وأنواع من عقود البيع [نص
مطبوع] / الدكتور القاضي برهون.- الطبعة الثانية.- [د .م.] : [د.

ن.]، إ. ق. 2007.- 1 مج. (350 ص. )؛ 24 سم
2007MO2616 إق

اإلجارة - - المعامالت - - اإلسالم

216.393 2007-78
بنعلة، مصطفى

تاريخ األوقاف اإلسالمية بالمغرب [نص مطبوع] : في عصر
السعديين من خالل حواالت تارودانت وفاس / مصطفى بنعلة.-
الرباط : منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 2007.- 2

مج. (546, 405 ص.)؛ 24 سم
إق 2007MO2377.- ردمك 9954-0-5107-4

الوقف - - المغرب - - تاريخ

216.5 2007-79
العمراني المريني، سعاد

ومدونة اإلسالمي  الفقه  في  والطالق  الزواج  أحكام 
األسرة [نص مطبوع] / سعاد العمراني المريني.- ط. 2 مزيدة
مزيّن : غالف   ( (323ص.   . مج   1 [د.م.]، 2007.-  ومنقحة.- 

باأللوان؛ 22 سم
2007MO3265 إق

الزواج - - الفقه اإلسالمي

المذاهب الفقهية اإلسالمية 217

217 2007-80
الجمالي، فريد بن محمد
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أهل السنة وأصول تفسيرهم [نص مطبوع] / فريد بن محمد
الجمالي.- الرباط : مكتبة دار السالم، 2007.- 1 مج . (190ص. )

: غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2007MO3184.- ردمك 9954-22-025-9

أهل السنة - - أسس

217.2 2007-81
-1007)) يوسف  بن  علي  بن  القادر  عبد  الفاسي، 

((1680-1598)(1091
األجوبة الصغرى [نص مطبوع] / ألبي السعود عبد القادر بن
هـ، 1512-1596 م)؛ الفاسي (1091-1007  يوسف  بن  علي 
دراسة وتحقيق علي بن أحمد اإلبراهيمي.- الرباط : وزارة األوقاف

والشؤون اإلسالمية، 2007.- 1 مج. (469 ص.)؛ 24 سم
إق 2007MO2370.- ردمك 9954-0-5113-9

الفتاوي الفقهية

217.2 2007-82
الوهاب بن علي أبو محمد عبد  الوهاب،  القاضي عبد 

((1031-0973)(0422-0362))
تأليف  / المالكي [نص مطبوع]  الفقه  التلقين في  كتاب 
القاضي عبد الوهاب البغدادي.- ط . 2.- الرباط : منشورات وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية، 2007 (دار أبي رقراق).- 1 مج .

(238ص. )؛ 24 سم
إق 2007MO1708.- ردمك 9954050957

الفقه المالكي

217.2 2007-83
جامعة ابن طفيل. كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية. ندوة

وطنية (2005؛ قنيطرة)
المذهب المالكي ومنهج الوسطية واالعتدال [نص مطبوع]
: أعمال الندوة الوطنية، القنيطرة، 16-17 مارس 2005 / كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية، القنيطرة.- القنيطرة : البوكيلي للطباعة
والنشر، 2007.- 1 مج. (193 ص.)؛ 24 سم.- (منشورات كلية

اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقنيطرة. ندوات ومناظرات؛ 8)
إق 2002MO0408.- ردمك 978-9981-9909-4-9

217.5 2007-84
لسان الحق، أحمد

العدالة اإلقتصادية واإلجتماعية في مذهب الصحابي أبي
أحمد  / أئمته [نص مطبوع]  ذر وحياته ومجتمعه وسلوك 
: مطبعة البيضاء  (الدار  [د.ن]، 2007   : [د.م.]  الحق.-  لسان 

)؛ 24 سم (319-351 ص.   . مج   2 -. الجديدة)  النجاح 
2007MO1534 2007إقMO1533 إق

217.92 2007-85
المالكي، محمد بن سليمان بن زائد الكفوري

فتاوى فقهية في المسائل الجنسية [نص مطبوع] / يليها.-
القنيطرة؛ 2007 : دار الحرف للنشر والتوزيع.- 1 مج . (64 ص.

)؛ 24 سم
إق 2006MO2854.- ردمك 9954-0-9004-5

الفتاوى

217.92 2007-86
باحو، مصطفى

حجاب المرأة في المذهب المالكي؛ ومعه حكم مصافحة
المرأة األجنبية والخلوة بها في المذهب المالكي [نص
مطبوع] / مصطفى باحو.- [د.م] : جريدة السبيل، 2007.- 1 مج .
(80ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (بحوث في مذهب

المالكية؛ 2)
2006MO0710 إق

المذهب المالكي - - حجاب المرأة

الموضوعات اإلسالمية المتنوعة 218

218.1 2007-87
العلو، عبدالرحيم

أمسك عليك لسانك [نص مطبوع] / عبدالرحيم العلو.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2008.- 1 مج. (27ص.)؛ 20 سم

إق 2008/2055

218.1 2007-88
آداب األكل والضيافة [نص مطبوع].- ط. 2.- القنيطرة : دار
الحرف، 2007.- 1 مج . (64ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم.- (سلسلة آداب اإلسالم)
إق 2007MO0179.- ردمك 9954-0-9017-7

آداب األكل - - اإلسالم

218.1 2007-89
آداب الحديث [نص مطبوع].- القنيطرة : دار الحرف، 2007
(الدارالبيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (64 ص.)؛ 21

سم.- (سلسلة آداب اإلسالم)
يحتوي على : في الصمت وأسراره البن عربي ؛ آداب الحديث ألبو حامد
إق  -. لألبشيهي  للسان  ا وصون  الصمت  في  باب  ؛  لغزالي  ا

9954-0-9014-2 ردمك   -.2007MO0182
اإلسالم - - األخالق

218.2 2007-90
البحراوي، سعيد بن الحسن

/ المختصر المفيد في أحكام ذبيحة العيد [نص مطبوع] 
محمد الصمدي،  محمد  تقديم  البحراوي؛  الحسن  بن  سعيد 
عبضالوي.- [د.م] : [د.ن]، 2007.- 1 مج . (83ص. )؛ 21 سم

2007MO3063 إق
األعياد اإلسالمية - - األضحية

218.2 2007-91
الحلو، أحمد بن محمد التائب

ديوان الزاد ليوم المعاد [نص مطبوع] : تسبيح وذكر ودعاء
وتذكير بيوم الرحيل ويوم الجزاء / نظم أبي محمد أحمد بن محمد
الحديث، إق للنشر  الفرقان  : دار  البيضاء  الدار  الحلو.-  التائب 

2001.- 1 مج. (48 ص.)؛ 24 سم
إق 2001MO2002.- ردمك 9981-23-078-2

218.2 2007-92
الشبيهي الموقت، محمد بن عبد الكريم

الورد النقي للمريد المتقي [نص مطبوع] : اختاره الراجي
عفو مواله من جواد ضريح المولى ادريس األكبر بتاريخ 2007-
1428 / محمد بن عبد الكريم الشبيهي الموقت.- [د. م.] : [د.
ن.]، 2007 (الرباط : مطبعة الكرامة) .- 1 مج. (104 ص.) : 12

سم
2007MO1114 إق

األدعية واألوراد - - اإلسالم

218.3 2007-93
حسو، علي

/ علي الداخل  رؤية من   : بالمغرب [نص مطبوع]  المساجد 
حسو، سعيد أبو علي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2007 (الدارالبيضاء :

مطبعة سامس) .- 1 مج. (92 ص.) : غالف مص.؛ 23 سم
2007MO2335 إق

218.37 2007-94
ناصري، المصطفى (1962-....)

المصطفى  / مطبوع]  [نص  الدعاة  طريق  على  ومضات 
ناصري؛ تقديم محمد بولوز.- [د.م.] : [د.ن.]، 2007 (الرباط :
طوب بريس) .- 1 مج . (132ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
2007MO2565 إق

الدعوة اإلسالمية

218.37 2007-95
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: مطبوع]  [نص  الجمعة  خطبة  حول  الدراسي  اليوم 
الدارالبيضاء، 28 مايو 2005 / المجلس العلمي األعلى.- الرباط :
المجلس العلمي األعلى، 2006.- 1 مج. (178 ص.)؛ 21 سم.-

(منشورات المجلس العلمي األعلى؛ 2)
2006MO1393 إق

المساجد - - الوعظ واإلرشاد

218.41546 2007-96
الحلو، أبي محمد أحمد بن محمد التائب

والسنة الكتاب  ضوء  على  واألحالم  بالرؤى  التعريف 
وماوافقهما [نص مطبوع] / أبي محمد أحمد بن محمد التائب
الحلو.- الدار البيضاء : دار الفرقان، 2007.- 1 مج. (48 ص.)؛ 17

سم
2007MO1029 إق

218.49 2007-97
بالوالي، محمد

محمد  / مطبوع]  [نص  والمواعظ  اإلرشادات  من  نبذة 
بالوالي.- وجدة : مكتبة الطالب، 2007.- 1 مج. (87 ص.)؛ 21

سم
2007MO2214 إق

العبادات - - فقه إسالمي

218.5 2007-98
القباج المراكشي، أبو عبد الله حماد بن أحمد

األدلة القطعية على تحريم التفجيرات التخريبية التي
تمارس باسم الجهاد وإنكار المخالفات الشرعية [نص
مطبوع] / تأليف أبي عبد الله حماد بن أحمد القباج المراكشي.-
[د.م] : جريدة السبيل، 2007.- 1 مج . (80ص. ) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم.- (منشورات السبيل؛ 8)
2007MO1155 إق
التفجيرات اإلرهابية

218.5 2007-99
-0999)) محمد  بن  أحمد  بن  محمد  الفاسي،  ميارة 

((1662-1590)(1072
نصيحة المغترين وكفاية المضطرين في التفريق بين
المسلمين بما لم ينزله رب العالمين وال جاء به الرسول
األمين وال ثبت عن الخلفاء المهديين [نص مطبوع] / محمد
بن أحمد ميارة؛ دراسة وتحقيق مينة المغاري, حفيظة الدازي.-
الرباط : دار أبو رقراق للطباعة والنشر، 2007.- 1 مج. (220

ص.)؛ 20 سم
بيبليوغرافيا وفهرس .- إق 2007MO0205.- ردمك -978-9954-470

29-8
اإلسالم - - دفع مطاعن

218.6 2007-100
حمدوشي العمراوي الزبيري، أم معاذ

في اإلسالم  لمستقبل  ياسين  السالم  عبد  مقدمات 
الميزان [نص مطبوع] / أم معاذ حمدوشي العمراوي الزبيري.-
[د.م] : [د.ن]، 2007 (الرباط : طوب بريس) .- 1 مج . (101ص.

) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
2007MO1973 إق

االسالم - - الدعوات الدينية

218.7 2007-101
حمادة، منتصر

المسلمون وسؤال تنظيم القاعدة [نص مطبوع] / منتصر
متوسطية األورو  (المطبعة   2007 [د.ن]،   : [د.م]  حمادة.- 
المغربية).- 1 مج . (103ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.-

(منشورات عربية؛ 20)
995403711X 2007.- ردمكMO1917 إق

الحركات اإلسالمية

218.8 2007-102

: عروض حكم الشرع في دعاوى اإلرهاب [نص مطبوع] 
الندوة العلمية المنعقدة بالدار البيضاء يوم السبت 2 جمادى االولى
األعلى.- العلمي  المجلس   / ماي 2007  موافق 19  1428هـ. 
[الرباط] : المجلس العلمي األعلى، 2007.- 1 مج. (303 ص.)؛

22 سم
إق 2007MO2583.- ردمك 9954-498-04-4

218.81 2007-103
بنسعيد، إدريس

دراسة  : مطبوع]  [نص  المغرب  في  والحجاب  الشباب 
سوسيولوجية / إدريس بنسعيد.- الرباط : الجمعية الديمقراطية

لنساء المغرب، 2007.- 1 مج. (67 ص.)؛ 24 سم
2007MO3109 إق

218.81 2007-104
عبادي، أحمد (1960-....)

اإلسالم وهموم الناس [نص مطبوع] / أحمد عبادي.- الرباط :
دار أبي رقراق، 2007.- 1 مج. (133 ص.)؛ 24 سم

إق 2007MO2359.- ردمك 9954-8865-0-8
اإلسالم واإلصالح االجتماعي

218.87 2007-105
الندوة التحضيرية لمؤتمر الموسيقى في عالم اإلسالم
[نص مطبوع] : اصيلة 10 و11 غشت/آب 2007 : جامعة المعتمد
تنظيم مؤسسة منتدى اصيلة،  / )الدورة 20(  الصيفية  بن عباد 
الحكومة األندلسية برنامج التعاون الدولي، دار ثقافات العالم.- [د.
م.] : [د. ن.]، 2007 (منشورات عكاظ).- 1 مج. (39 ص.) : 24

سم
إق 2007MO1943.- ردمك 9954-432-28-0

الموسيقى - - اإلسالم

218.9 2007-106
السباعي اإلدريسي، لحسن

السباعي لحسن   / [نص مطبوع]  التصوف والمجتمع  حول 
اإلدريسي.- الرباط : دار ابي رقراق للنشر، 2007.- 1 مج. (180

ص.)؛ 17 سم
إق 2007MO0203.- ردمك 9954-470-27-1

التصوف - - المغرب

218.9 2007-107
العلوي، المختار

إعداد سيدي  / [نص مطبوع]  الحكمة من يشاء  يؤتي  الله 
المختار العلوي.- الرباط : [منشورات إدجل]، 2007.- 1 مج. (84

ص.)؛ 16 سم.- (السلسلة القرآنية الدينية، هذا هو المقابل؛ 1)
2007MO2622 إق

التصوف اإلسالمي

218.909614 2007-108
جامعة شعيب الدكالي. كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية.

وحدة التكوين والبحث (الجديدة)
رباطات وزوايا في المغرب [نص مطبوع] / كلية اآلداب و
العلوم اإلنسانية - الجديدة؛ إعداد وتنسيق أحمد الوارث.- الجديدة
: كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2007 (الدار البيضاء : مطبعة
النجاح الجديدة) .- 1 مج. (268 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة أعمال

وحدات التكوين والبحث؛ 2)
978-9954-8354-4-X 2007.- ردمكMO0145 إق

218.94614 2007-109
باحو، مصطفى

علماء المغرب ومقاومتهم للبدع والتصوف والقبورية
والمآثم [نص مطبوع] / مصطفى باحو.- الرباط : جريدة السبيل،
السبيل؛ 9) 2007.- 1 مج (172 ص.)؛ 21 سم.- (منشورات 

المالكية؛ 3) (سلسلة بحوث في مذهب 
2007MO1704 إق

الببليوغرافيا الوطنية المغربية 2007
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السيرة النبوية 219

219 2007-110
ابن إسحاق، محمد بن إسحاق بن يسار (0768-0703)

كتاب مليح مجموع مختصر من كتاب ابن إسحاق [نص
مطبوع] / قراءة وتعليق محمد بالعباس العلوي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2007 (الرباط : مطبعة الكرامة) .- 1 مج. (268 ص.)؛ 21 سم

إق 2007MO0557.- ردمك 978-9954-8854-0-4
السيرة النبوية

الالهوت المسيحي 230

237.3 2007-111
الحلبي، أحمد بن عبد الحي ((....-1120) (....-1708))

[نص نبي ورسول  أكرم  بالصالة على  الوصول  معارج 
مطبوع] / أحمد بن عبد الحي الحلبي؛ تقديم وتحقيق خالد بن أحمد
الصقلي.- [.د. م] : [.د. ن]، 2007 (فاس : مطبعة آنفو برانت) .-

1 مج. (121 ص.)؛ 22 سم.- (سلسلة تحقيقات؛ 3)
2007MO0389 إق

الصالة على النبي (صلى الله عليه وسلم)

تاريخ الكنيسة المسيحية 270

270.96 2007-112
[نص األقصى  المغرب  في  النصرانية  الكنيسة  تاريخ 
نشر دار   : الرباط  الخرازي.-  بديعة  وترجمة  تقديم   / مطبوع] 
(منشورات سم.-   24 (410 ص.)؛  مج.   1  -.2007 المعرفة، 

المعارف)
ببليوغرافيا ص. 407-410 .- إق 2007MO0135.- ردمك -9954-20

146-7
المسيحية

العلوم االجتماعية 300
العلوم االجتماعية 300

301 2007-113
ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن محمد (808-732

هـ)
المقدمة [نص مطبوع] / عبد الرحمان ابن خلدون؛ حققها وقدم
بيت  : البيضاء]  [الدار  الشدادي.-  السالم  عبد  عليها  وعلق  لها 
؛ 446 ؛ 376  والعلوم واآلداب، 2005.- 3 مج. (394  الفنون 

ص.)؛ 24 سم
إق 2005MO1820.- ردمك 978-9954-8607-1-1

301 2007-114
حميش، بنسالم (1947-....)

الخلدونية في ضوء فلسفة التاريخ [نص مطبوع] / بنسالم
حميش.- الرباط : دار أبي رقراق للطباعة والنشر، 2007.- 1 مج.

(340 ص.)؛ 24 سم
ببليوغرافيا ص. 315-331 فهارس .- إق 2007MO0002.- ردمك -978

9954-470-31-X
الخلدونية

302.2 2007-115

رايص، نور الدين
نظرية التواصل واللسانيات الحديثة [نص مطبوع] / رايص
نور الدين.- [د. م.] : [د. ن.]، 2007 (فاس : مطبعة سايس) .- 1

مج. (412 ص)؛ 24 سم
إق 2007MO3084.- ردمك 9954-8897-0-1

اللسانيات - - نظرية التواصل - - المغرب

302.2 2007-116
عشير، عبد السالم

الكفايات التواصلية [نص مطبوع] : اللغة و تقنيات التعبير و
التواصل / عبد السالم عشير.- [الدار البيضاء] : [توب إديسيون]،
: غالف  ( . (253ص.  الجديدة).- 1 مج  النجاح  2007 (مطبعة 

باأللوان؛ 24 سم مزيّن 
إق 2007MO0377.- ردمك 9954436715

302.2091751 2007-117
اليحياوي، يحيى

حصار اإلعالم [نص مطبوع] : دراسات في المشهد اإلعالمي
العربي المعاصر / يحيى اليحياوي.- الرباط : منشورات عكاظ،

2006.- 1 مج. (114 ص.)؛ 21 سم
إق 2006MO2170.- ردمك 978-9954-0-6269-6

302.23 2007-118
المغرب. وزارة االتصال

المغرب يتواصل [نص مطبوع] : حصيلة العمل الحكومي في
قطاع اإلتصال : 2002-2007 / وزارة اإلتصال.- الرباط : وزارة

cm 27 ؛.vol. (59 p.) : ill 1 -.2007 ،اإلتصال
إق 2007MO1518.- ردمك 9954-458-11-5

قطاع اإلتصال - - المغرب

302.23 2007-119
ندير، عبد اللطيف

االتصال واإلعالم، بين الوظائف االتصالية والسياسات
اإلعالمية [نص مطبوع] : قضايا وإشكاليات / ندير عبد اللطيف.-
الدار البيضاء : إصدارات أمنية لإلبداع والتواصل الفني واألدبي، إق

2006.- 1 مج. (120 ص.)؛ 21 سم.- (السلسلة اإلعالمية؛ 8)
إق 2006MO1786.- ردمك 9954-8212-7-9

303.440964 2007-120
الهروي، الهادي

: مطبوع]  [نص  المستقبل  ورهانات  المعاصر  المغرب 
األوليات السوسيولوجية للتغير والتنمية بالمغرب : دراسة في نقد
ثوابت التخلف ومتغيرات التنمية / الهادي الهروي.- الرباط : هـ.

الهروي، 2004.- 1 مج. (290 ص.)؛ 24 سم
2004MO0916 إق

303.482 2007-121
حوار الثقافات والنزعة اإلنسانية [نص مطبوع] : إريك فروم
/ ، عبد الهادي بوطالب، راينر فونك، محمد سبيال...[وآخ.]؛ إعداد
(الدار إدسيون، 2007  : طوب  [د.م.]  وترجمة حميد لشهب.- 
البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج . (159ص. ) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2007MO2410.- ردمك 9954-24-000-4

303.6 2007-122
بورنمان، جون

The = [نص مطبوع] الجناية السياسية والسلم اإلجتماعي
political crime and social peace / جون بورنمان؛ ترجمة
المصطفى حسوني.- الدار البيضاء : دار توبقال للنشر، 2007.- 1
(المعرفة باأللوان؛ 23 سم.-  مزيّن  : غالف  ( 125 ص.)  مج. 

االجتماعية؛ 386)
بيبليوغرافيا : ص [117]-125 .- إق 2007MO2434.- ردمك -9954

496-35-1
الجناية السياسية
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303.625 2007-123
الشتيوي، عبد اللطيف (1974-....)

المغرب أمام وهج التفجيرات [نص مطبوع] : ماوراء أحداث
البيضاء / عبد اللطيف الشتيوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2007 (الرباط :

طوب بريس) .- 1 مج. (79 ص.)؛ 21 سم
بيبليوغرافيا .- إق 2007MO1250.- ردمك 9954-8816-0-3

اإلرهاب - - المغرب

304.6 2007-124
المغرب. المندوبية السامية للتخطيط

أية ديمغرافية ؟ [نص مطبوع] / المندوبية السامية للتخطيط.-
الرباط : المندوبية السامية للتخطيط، 2007.- 1 مج. (76 ص.)؛

30 سم.- (مستقبلية مغرب 2030)
2007MO2766 إق

304.8 2007-125
اتحاد كتاب المغرب. ندوة (2007؛ الرباط)

المغاربة في األدباء  : ملتقى  الهجرة واإلبداع [نص مطبوع] 
/ Emigration et création : actes = المهجر : أعمال ندوة
نظمها اتحاد كتاب المغرب بالرباط أيام 25،26، 27 يناير 2007.-
الرباط : اتحاد كتاب المغرب، 2007 (مطبعة البيضاوي).- 1 مج.

(65-39 ص.؛ 24 سم
2010MO0449 إق

مغاربة المهجر - - األدب

305.42 2007-126
مركز النساء.  العنف ضد  لمناهضة  المغربية  الجمعية 
للنساء النفسي  القانوني والدعم  اإلستماع واإلرشاد 

العنف ضحايا 
دور الشرطة في حماية النساء من العنف المبني على
النوع االجتماعي [نص مطبوع] / الجمعية المغربية لمناهضة
والدعم القانوني  واإلرشاد  اإلستماع  مركز  النساء،  العنف ضد 
النفسي للنساء ضحايا العنف.- الدار البيضاء : الجمعية المغربية
لمناهضة العنف ضد النساء، إ.ق. 2007.- 1 مج . (76 ص. ) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2007MO3010.- ردمك 9954-8475-4-5

حقوق المرأة - - العنف االجتماعي - - المغرب

305.552 2007-127
مسكين، حسن

أزمة النخب العربية [نص مطبوع] : الثقافة والتنمية / حسن
مسكين.- الدار البيضاء : دار القرويين، 2007.- 1 مج . (169ص.

) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2007MO2817.- ردمك 9954823565

الثقافة والتنمية - - العالم العربي

306 2007-128
العاللي، محمد عبد الوهاب

عبد محمد   / مطبوع]  [نص  والمجتمع  واإلتصال  الثقافة 
الوهاب العاللي.- الرباط : دار خمائل، 2007.- 1 مج. (391 ص.)

: غالف مزين
إق 2007MO11592.- ردمك 9954883606

الثقافة

306.089933 2007-129
ندوة الثقافي.  والتبادل  للبحث  المغربية  الجمعية 

الرباط) (2004؛ 
قراءة في مسار الحركة الثقافية األمازيغية [نص مطبوع]
: أشغال الندوة المنعقدة في إطار ربيع الرباط للثقافة األمازيغية /
تقديم الثقافي؛  والتبادل  للبحث  المغربية  الجمعية  [نظمتها] 
الحسين آيت باحسين.- الرباط : الجمعية المغربية للبحث والتبادل
(سلسلة 22سم.-   : ص.)   139) مج.   1  -.2004 الثقافي، 

األمازيغية) الدراسات 
إق 2004MO2217.- ردمك 978-9981-861-14-6

306.2 2007-130
منصور، واصف (2013-1945)

التحديات الضرورات،   : مطبوع]  [نص  المدني  المجتمع 
والمحاذير / واصف منصور.- [د.م.] : [د.ن.]، 2007 (الدار البيضاء

: مطبعة دار النشر المغربية) .- 1 مج. (127 ص.)؛ 21 سم
2007MO2934 2007إقMO2934 إق

المجتمع المدني - - العالم العربي

306.30964 2007-131
اكنينح، العربي

انفتاح المغرب على السوق الدولية في القرن التاسع
االقتصادية، البنيات  تطور  على  وانعكاساته  عشر 
واالجتماعية والسياسية للبادية المغربية، [نص مطبوع].
بنو : مجاط، جروان،  قبائل هضبة سايس  نموذج  األول،  الجزء 
مطير... / العربي اكنينح.- [د.م.] : [د.ن.]، 2005 (فاس : مطبعة

أنفو برانت) .- 1 مج. (203 ص.)؛ 21 سم
9981- ردمك   -.2005MO0682 إق  -. : ص. 199-191  ببليوغرافيا 

9773-5-7
علم االجتماع االقتصادي

306.4 2007-132
المغرب. وزارة الثقافة

 األيام الثقافية المغربية بالشيلي [نص مطبوع] : مارس
Jornadas culturales marroquies en Chile :  = 2007
Marzo 2007 / وزارة الثقافة.- الرباط : وزارة الثقافة، 2007

(عكاظ الجديدة).- 1 مج. (49 ص.)؛ 30 سم
إق 2007MO0726.- ردمك 9954041060

الثقافة - - المغرب

306.4089927 2007-133
الشفاقي، محمد (1952-....)

الحوار وإشكالية البحث العلمي في الثقافة اإلسالمية
[نص مطبوع] / محمد الشفاقي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2007 (مكناس

: مطبعة األزهر) .- 1 مج. (212 ص.)؛ 20 سم
إق 2007MO3120.- ردمك 9981-9944-9-9

306.408993064 2007-134
الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي. ندوة وطنية

حول خطاب الهوية بالمغرب [نص مطبوع] : أشغال الندوة
الوطنية المنعقدة في إطار ربيع الرباط للثقافة األمازيغية 2006 /
الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي.- القنيطرة : البوكيلي،
الدراسات (سلسلة  سم.-   21 ص.)؛   149) مج.   1  -.2007

األمازيغية)
إق 2006MO2883.- ردمك 9981-861-18-9

الهوية المغربية

306.44089933 2007-135
زاهد، أحمد

دليل الجمعيات الثقافية األمازيغية بالمغرب [نص مطبوع]
/ أحمد زاهد.- الرباط : المعهد الملكي للثقافة األمازيغية، 2007.-

1 مج. (143 ص.)؛ 24 سم
إق 2007MO1511.- ردمك 978-9954-439-80-3

المؤسسات الثقافية

306.4610964 2007-136
حقي، محمد (1967-....)

الموقف من المرض [نص مطبوع] : في المغرب واألندلس في
العصر الوسيط / محمد حقي.- [د.م] : [د.ن]، 2007 (بني مالل :
مطبعة مانبال) .- 1 مج . (147ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم.- (في تاريخ الذهنيات؛ 2)
2007MO1378 بيبليوغرافيا : ص 125-146 .- إق

األمراض - - المغرب

306.47 2007-137
رايص، نور الدين

الببليوغرافيا الوطنية المغربية 2007
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ألفاظ الصناعات التقليدية الفاسية [نص مطبوع] : دراسة
معجمية ميدانية : الصناعات النسائية نموذجا / نور الدين رايص.-
فاس : جامعة سيدي محمد بن عبد الله، 2007.- 3 مج. ( 215

ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة الرسائل واألطروحات الجامعية)
إق 2007MO2711.- ردمك 9954-8814-1-7

السوسيولسانيات

306.85 2007-138
منتدى الزهراء للمرأة المغربية

اإلرشاد األسري [نص مطبوع] : أضواء على التجربة / منتدى
الزهراء للمرأة المغربية.- الرباط : منتدى الزهراء للمرأة المغربية،

2007.- 1 مج. (104 ص.)؛ 21 سم.- (سلسة الزهراء؛ 1)
2007MO1486 إق

اإلرشاد األسري - - المغرب

306.9 2007-139
حقي، محمد (1967-....)

الموقف من الموت في المغرب واألندلس في العصر
الوسيط [نص مطبوع] / محمد حقي.- [د.م] : [د.ن]، 2007
(بني مالل : مطبعة مانبال) .- 1 مج . (185ص. ) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم.- (في تاريخ الذهنيات؛ 1)
إق 2007/1379

الموت - - عادات وتقاليد - - المغرب

307.72 2007-140
الخصوصيات  : مطبوع]  [نص  المغربي  البدوي  المجال 
فاطمة بلكامل،  البضاوية  بنكرعي،  حليمة  تنسيق   / والتحوالت 
مسدالي.- القنيطرة : مجموعة البحث في تاريخ البوادي المغربية،
2007.- 1 مج . (168-9ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 26 سم.-

(ندوات ومناظرات؛ 3)
إق 2007MO1246.- ردمك 9954220151

األوساط الطبيعية - - البوادي

اإلحصاءات العامة 310

310.050964 2007-141
المملكة المغربية. المندوبية السامية للتخطيط. مديرية

اإلحصاء. قسم اإلحصائيات
النشرة اإلحصائية السنوية [نص مطبوع] : 2007 / المندوبية
السامية للتخطيط ,مديرية اإلحصاء,قسم اإلحصائيات العامة =
Annuaire  statistique  du  Maroc  :  2007  /  Haut
Commissariat au Plan, Direction de la Statistique,
Division des Statistiques Générales.- الرباط : المندوبية
729) مج.   1 عكاظ).-  (منشورات  للتخطيط، 2008  السامية 

ص.)؛ 27 سم
إق 2007MO3364.- ردمك 978-9981-56-073-1

316.4 2007-142
المغرب. المندوبية السامية للتخطيط. مديرية اإلحصاء

المغرب في أرقام 2005 [نص مطبوع] / المندوبية السامية
للتجارة المغربي  البنك   : الرباط  اإلحصاء.-  مديرية  للتخطيط، 

(165 ص.)؛ 21 سم مج.   1 الخارجية، 2007.- 
إق 2007MO0482.- ردمك 978-9981-56-065-0

316.4 2007-143
المغرب. المندوبية السامية للتخطيط. مديرية اإلحصاء

المغرب في أرقام 2006 [نص مطبوع] / المندوبية السامية
للتجارة المغربي  البنك   : الرباط  اإلحصاء.-  مديرية  للتخطيط، 

(167 ص.)؛ 21 سم مج.   1 الخارجية، 2007.- 
إق 2007MO2999.- ردمك 978-9981-20-229-0

العلوم السياسية 320

320.01 2007-144
الغازي، فتح الله

تاريخ الفكر السياسي من أفالطون إلى ابن خلدون [نص
مطبوع] / فتح الله الغازي.- [د.م.] : [ف. الله الغازي]، 2002-
2003 (وجدة : دار النشر الجسور) .- 1 مج. (207 ص.)؛ 21 سم

1998MO0443 إق

320.464092 2007-145
البكاري، عبد السالم (1943-....)

بالمغرب [نص الحكومات  تاريخ األحداث وتعاقب  دليل 
مطبوع] : مع نصوص الدساتير والظهائر وتأليف الحكومات وتعيين
على حكومات المتعاقبون  األولون  الوزراء   : الوزراء  إعفاء  أو 
المغرب 1955ـ2009 / عبد السالم البكاري.- ط. 2.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2010.- 1 مج . (572 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2002MO1284.- ردمك 9981-1857

320.5 2007-146
موران، إدغار (1921-....)

ثقافة أروبا وبربريتها [نص مطبوع] / إدغار موران؛ ترجمة
محمد الهاللي.- الدار البيضاء : دار توبقال للنشر، 2007.- 1 مج.

(58 ص.)؛ 23 سم.- (المعرفة الفلسفية؛ 391)
إق 2007MO3168.- ردمك 978-9954-496-39-4

320.54095694 2007-147
أمحزون، محمد

تاريخ العالقات الشيوعية-الصهيونية [نص مطبوع] / محمد
أمحزون؛ تقديم سامي الصقار.- [.د. م] : [.د. ن]، 1995 (الدار
البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (157 ص.)؛ 24 سم

1995MO0414 إق
الشيوعية والصهيونية - - تاريخ

320.55088210964 2007-148
بوبكري، محمد (1955-....)

جماعات محاورة  في  السياسي  اإلسالم  في  تأمالت 
اإلسالم السياسي [نص مطبوع] / محمد بوبكري.- الرباط :
(فكر (187 ص.)؛ 19 سم.-  مج.   1 فكر، 2007.-  منشورات 

(2 الجيب؛ 
إق 2007MO1358.- ردمك 9954-488-06-5

اإلسالم السياسي

320.55088210964 2007-149
زاوش، نور الدين

الجالية اليسارية المقيمة بحزب العدالة والتنمية [نص
مطبوع] / نور الدين زاوش.- [د.م.] : [د.ن.]، 2007.- 1 مج. (58

ص.)؛ 21 سم
2007MO2301 إق

الحركات اإلسالمية

320.9567 2007-150
شعير، شعير

صدام [نص مطبوع] : من اإلعدام الرمزي الى اإلعدام الفعلي :
الصورة الرمز والداللة / تأليف الدكتور عبد الواحد شعير.- [ .د.م]
: [ .د.ن ]، 2007 (المحمدية : المتفي برينتر) .- 1 مج. (93 ص.)

: غالف مزين؛ 20 سم.- (سلسلة نقطة نظام؛ 1)
2007MO0650 إق

صدام حسين - - بيبليوغرافيات

321.870964 2007-151
العوني، عبد الحميد

الببليوغرافيا الوطنية المغربية 2007

11



هل الملكية في خطر ؟ [نص مطبوع] : ألغام حول العرش
العلوي / عبد الحميد العوني.- فاس : منشورات عربية، 2007.- 1

مج. (143 ص.) : 20 سم
إق 2007MO1035.- ردمك 9954-0-3707-1

المؤسسات السياسية

322.1 2007-152
أبو القاسم، سامر (1963-....)

ثالوث الجبر أو االختيار [نص مطبوع] : السياسة - التدين -
التربية / سامر أبو القاسم.- الرباط : دار التوحيدي، 2007.- 1

مج. (127 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة العلوم اإلنسانية؛ 4)
2007MO0845 إق

الدين والسياسة - - األحزاب السياسية - - المغرب

322.1 2007-153
األنصاري، فريد (2009-1960)

األخطاء الستة للحركة اإلسالمية بالمغرب [نص مطبوع] :
تاريخية حقائق   : والممارسة  التصور  في  استصنامي  انحراف 
: [د.م]  األنصاري.-  فريد   / مرة  ألول  تنشر  نقدية  ومقوالت 
للطبع الكلمة   : (مكناس   2007 القرآن،  رسالة  منشورات 
واإلشهار) .- 1 مج . (178ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.-

(منشورات رسالة القرآن؛ 2)
2007MO0100 إق

الحركة اإلسالمية - - المغرب

322.108821 2007-154
اإلسالم والعولمة واإلرهاب [نص مطبوع] : تداعيات الحاضر /
بابل، 2007 (دار : كلمات  إعداد وترجمة عزيز لزرق.- [د.م.] 
النشر المغربية).- 1 مج. (238 ص.).- (منشورات كلمات بابل؛ 3)

إق 2007MO2881.- ردمك 9954-8741-1-9
اإلرهاب الدولي

322.10944 2007-155
ناشيد، سعيد

تحليلية قراءة   : [نص مطبوع]  الفرنسي واإلسالم  اليسار 
نقدية في الخطاب الفرنسي حول اإلسالم / سعيد ناشيد.- [د.م] :
المكي ناشيد، 2007.- 1 مج. (201 ص.)؛ 21 سم.- (منشورات

دفاتر عائلية)
إق 2007MO0144.- ردمك 978-9954-8760-0-6

اإلسالم والغرب

323 2007-156
المغرب. المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان

بالمغرب اإلنسان  حقوق  حالة  عن  السنوي  التقرير 
لسنتي 2005 و2006 [نص مطبوع] / المجلس االستشاري
لحقوق االنسان.- [ د.م.] : [ .د.ن ]، إق 2007.- 1 مج (148

ص.)؛ 24 سم
إق 2007MO2941.- ردمك 9954-1-0003-2

حقوق اإلنسان - - المغرب

323.1193064 2007-157
الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي (المغرب)

الجمعية  / مطبوع]  [نص  األمازيغي  النضال  40 سنة من 
المغربية الجمعية   : الرباط  الثقافي.-  والتبادل  للبحث  المغربية 
للبحث والتبادل الثقافي، 2007 (القنيطرة : البوكيلي) .- 1 مج.

(221 ص.)؛ 21 سم
إق 2006MO2882.- ردمك 978-9981-861-17-0

323.353 2007-158
فضاءات الحوار الشبابي من أجل المغرب الممكن [نص
مطبوع].- الدار البيضاء؛ الرباط : منتدى المواطنة وكالة التنمية
اإلجتماعية، 2007.- 1 مج . (40 ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2007MO1236.- ردمك 9954-8429-5-0

الحوار الشبابي - - المغرب

324 2007-159
أشحشاح، نور الدين

القوى السياسية [نص مطبوع] : األحزاب والجماعات والرأي
[د.ن.]، 2007 (مطبعة  : [د.م.]  الدين أشحشاح.-  نور   / العام 

اسبارطيل).- 1 مج. (175 ص.)؛ 21 سم
2004MO0699 إق
السياسة - - المغرب

324.22 2007-160
العوني، عبد الحميد

العلبة السوداء التي نصبت عباس الفاسي وزيرا أوال
وستسقط حكومته بعد سنتين [نص مطبوع] / عبد الحميد
العوني.- فاس : منشورات عربية، 2007.- 1 مج . (155ص. ) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2007MO2790.- ردمك 9954037136

السياسة - - عباس الفاسي - - المغرب

324.25692 2007-161
بوجداد، أحمد

مسار حزب الله وملحمة حرب تموز [نص مطبوع] : الجذور،
التنظيم، التداعيات / أحمد بوجداد.- [د.م.] : [.د.ن]، 2007 (الدار
البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (273 ص.) : غالف

مص.؛ 24 سم
2007MO2903 إق

حزب الله

324.3 2007-162
موقيت، محمد (1955-....)

التمثيلية السياسية للنساء ومقاربة النوع في المغرب
=  2007 ء  يضا ب ل ا ر  ا د ل ا  : وع]  مطب [نص  لعالم  وا
Représentation politique des femmes et genre au
الجمعية موقيت؛  محمد   /  Maroc  et  dans  le  monde
الديمقراطية لنساء المغرب.- الدار البيضاء : الجمعية الديمقراطية
لنساء المغرب، إ.ق. 2007.- 1 مج . (64-76 ص. ) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2007MO2657.- ردمك 978-9954-0-3641-5

324.30820964 2007-163
بنعدادة، أسماء

سوسيولوجية دراسة   : مطبوع]  [نص  والسياسة  المرأة 
للقطاعات النسائية الحزبية / أسماء بنعدادة.- الرباط : المعهد
الجامعي للبحث العلمي، 2007 (مطبعة كوثر).- 1 مج . (265ص.

)؛ 24 سم + قرص مدمج.- (سلسلة أطروحات؛ 2)
إق 2007MO2164.- ردمك 9981988888

المشاركة السياسية - - النساء - - المغرب

324.964 2007-164
الورديغي، عبد الرحيم (1939-....)

المؤامرة المدبرة ضد عمدة الرباط، عمر البحراوي [نص
Un fauteuil de maire de Rabat pour deux = [مطبوع
debutés, Omar Bahraoui contre Fawzi Chaabi / عبد
والنشر، للطباعة  رقراق  أبي  دار   : الرباط  الورديغي.-  الرحيم 

(38-29 ص.)؛ 21 سم 2007.- 1 مج. 
إق 2007MO3173.- ردمك 9954-470-47-6

المغرب - - سياسة وحكومة

327.1 2007-165
دغالي، المصطفى

: المصطفى دغالي.- [د.م.]   / أجيال اإلرهاب [نص مطبوع] 
[د.ن.]، 2007 (مطبعة بسمة برنت).- 1 مج . (112 ص. ) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 19 سم
2007MO1944 إق

اإلرهاب

327.640612 2007-166
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جبريل، طلحة
الملك والعقيد [نص مطبوع] : قصة الذهاب والعودة من الحافة
/ طلحة جبريل.- ط.2.- [د.م] : مركز ليبيا للدراسات االستراتيجية
والمستقبلية، 2013.- 1 مج .(201 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
2007MO3371 إق

العالقات الخارجية - - المغرب - - ليبيا

328.3 2007-167
المغرب. مجلس النواب

العمل حصيلة  بشأن  األول  الوزير  تصريح  مناقشة 
الحكومي أمام مجلس النواب [نص مطبوع] : مايو 2005 /
مجلس النواب.- [د.م] : [د.ن]، إق 2007 (الرباط : طوب بريس)

.-   1 مج. (216 ص.)؛ 24 سم.- (منشورات مجلس النواب؛ 9)
9954-421-22-X 2007.- ردمكMO0839 إق

مجلس النواب - - المغرب

علم االقتصاد 330

337.1 2007-168
المغرب. وزارة الفالحة والصيد البحري

المشاركة والنوع اإلجتماعي [نص مطبوع] / وزارة الفالحة
والصيد البحري؛ إعداد أحساين أوصاف.- الرباط : مديرية التعليم
مزيّن غالف   :  ( (30 ص.   . مج   1  -.2007 والتنمية،  والبحث 

24 سم باأللوان؛ 
إق 2007MO3191.- ردمك 9954447504

المشاركة - - المغرب

338.96435 2007-169
صدقي بطبوطي، عبد الله (1955-....)

واقع جهة [نص مطبوع] : إسهام في الكشف عن جوانب من
واقع جهة الغرب الشراردة بني احسن / عبد الله صدقي.- [.د.م] :
[د.ن.]، 2007 (القنيطرة : المطبعة السريعة) .- 1 مج. (152

ص.) : غالف مص. بااللوان؛ 21 سم
2007MO0993 إق

التنمية اإلقتصادية

القانون 340

340 2007-170
أشحشاح، نور الدين

محاضرات في تفسير النصوص القانونية [نص مطبوع] /
: : [د.ن.]، 2006-2007 (طنجة  الدين أشحشاح.- [د.م.]  نور 

.- 1 مج. (174 ص.)؛ 21 سم مطبعة اسبارطيل) 
2006MO2700 إق

القانون - - تفسير

340 2007-171
الرضواني، محمد

الرضواني.- / محمد  علم االجتماع القانوني [نص مطبوع] 
[د.م] : [د.ن]، 2007 (الرباط : مطبعة المعارف الجديدة) .- 1

مج. (112 ص.)؛ 24 سم
2007MO1443 فهرس .- إق

علم اإلجتماع القانوني

340.02364082 2007-172
آيت سعيد، عبد السالم (1966-....)

بين الولوج  إشكالية   : [نص مطبوع]  العدول  المرأة ومهنة 
الفقه والقانون والعرف / الدكتور عبد السالم آيت سعيد.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2007 (الرباط : طوب بريس) .- 1 مج. (164 ص.)؛ 21

سم
إق 2007MO2963.- ردمك 978-9954-8883-0-6

المرأة

340.03 2007-173
أيت الحاج، مرزوق

المسؤولية المدنية [نص مطبوع] : دراسة تحليلية على ضوء
الفقه والقضاء / مرزوق أيت الحاج.- ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]،
2005 (الرباط : طوب بريس) .- 1 مج. (300 ص.)؛ 24 سم

2005MO2288 إق

340.03 2007-174
بيهي، لحسن

المفاهيم القانونية في ضوء التعاريف التشريعية [نص
مطبوع] : من خالل النصوص القانونية الوطنية واإلتفاقيات الدولية
المنشورة بالجريدة الرسمية : مع معجم عربي فرنسي / من إعداد
لحسن بيهي.- [د.م.] : [د.ن]، 2007 (الرباط : دار القلم) .- 1 مج

. (231 ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2007MO0580.- ردمك 9954-0-3548-6

340.03 2007-175
والقيد، الحسين

[نص القانونية  المصطلحات  دراسة  في  وطنية  رؤية 
Etude en terminologie juridique : une vision = [مطبوع
nationale / الحسين والقيد.- ط. 11.- [د.م] : [د.ن]، 2004

(وجدة : مطبعة شمس) .- 1 مج. (228 ص.)؛ 24 سم
إق 2007MO1294.- ردمك 9954-8822-0-0

المصطلحات القانونية

340.9 2007-176
والقيد، الحسين

مجموعة االجتهادات في مادة القانون الدولي الخاص
Recueil  de  jugements  en  droit  = مطبوع]  [نص 
international privé / الحسين والقيد.- ط. 9 مزيدة ومنقحة.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2007 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .-
1 مج. (254-123 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة قضائية وتوثيقية؛ 9)

إق 2007MO1292.- ردمك 978-9954-8294-8-2
القانون الدولي الخاص - - المغرب

341.482 2007-177
والقيد، الحسين

LeDroit  = مطبوع]  [نص  الخاص  الدولي  القانون 
international privé / الحسين والقيد. الجزء 1، الجنسية.- ط.
النجاح مطبعة   : البيضاء  (الدار   2007 [د.ن.]،   : [د.م.]   -.3
دراسات (سلسلة  24 سم.-  (124 ص.)؛  مج.   1  -. الجديدة) 

(3 جامعية؛ 
إق 2007MO1293.- ردمك 978-9954-8294-9-0

القانون الدولي الخاص - - المغرب

342 2007-178
مديرية اإلداري.  واإلصالح  العمومية  الوظيفة  وزارة 

اإلداري اإلصالح 
وآليات المبادئ   : [نص مطبوع]  تبسيط المساطر اإلدارية 
التنفيذ : دليل لفائدة اإلدارات والمؤسسات العمومية والجماعات
- مديرية اإلداري  العمومية واإلصالح  الوظيفة  وزارة   / المحلية 
العمومية، المغربي لإلدارة  المرصد   : الرباط  اإلصالح اإلداري.- 

2001.- 1 مج. (81 ص.)؛ 20سم
2001MO0047 إق

المساطر اإلدارية

342.07 2007-179
المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية (الرباط)
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مدونة اإلنتخابات : القانون رقم 97-9 كما تم تغييره وتتميمه
القانون رقم 23-06 = القانون رقم 02-64 وموجب  بموجب 
code électoral [نص مطبوع].- ط. 3 محينة.- الرباط : المجلة
المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، 2007.- 1 مج . ( ص 123-139
collection  texte  et  = ووثائق  (نصوص  سم.-   21 )؛ 

(176 documents؛ 
إق 2007MO1106.- ردمك 9954-0-0142-2

اإلنتخابات - - المغرب

342.64 2007-180
الرضواني، محمد

المفاهيم األساسية للقانون العام [نص مطبوع] / محمد
الرضواني.- الرباط : دار القلم، 2007.- 1 مج . (133ص. ) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
2007MO0112 إق

القانون العام - - المغرب

342.64 2007-181
العسري، عمر (1969-....)

مدخل لدراسة القانون العام [نص مطبوع] / عمر العسري.-
الرباط : دار القلم، 2007.- 1 مج. (150 ص.)؛ 23 سم

ببليوغرافيا ص. 140-143 .- إق 2007MO3111.- ردمك -2-3553-0
9954

القانون العام - - المغرب

342.64 2007-182
بودراع، أحمد

المدخل لدراسة القانون الوضعي [نص مطبوع] / أحمد بو
دراع.- [د.م.] : [د.ن.]، 2007 (الناضور : فضاء زياد) .- 1 مج.

(142 ص.) : غالف مزين باأللوان؛ 21 سم
2007MO3031 إق

القانون الوضعي - - المغرب - - مدخل

342.64 2007-183
جامعة محمد الخامس السويسي. كلية العلوم القانونية

واإلقتصادية واإلجتماعية (الرباط)
محمد جامعة   / مطبوع]  [نص  قانونية  وأبحاث  دراسات 
واالقتصادية القانونية  العلوم  كلية  السويسي,  الخامس 
. مج   Editions  IDGL،  2007.-  1  : الرباط  واالجتماعية.- 
األبحاث (مختبر  باأللوان؛ 24 سم.-  : غالف مزيّن   ( (411ص. 

والمقاوالت؛ 1) األعمال  قانون  والدراسات حول 
2007MO2774 إق

القانون - - بحوث - - المغرب

342.64 2007-184
مفيد، أحمد

والمؤسسات الدستوري  للقانون  العامة  النظرية 
السياسية [نص مطبوع] : دراسة في الدولة والدستور وأنظمة
الحكم الديمقراطي وآليات المشاركة السياسية / أحمد مفيد.-
[د.م] : [د.ن]، 2007 (فاس : مطبعة أنفو برانت) .- 1 مج. (245

ص. )؛ 21 سم
2007MO1200 إق

القانون الدستوري - - المغرب

342.6406 2007-185
شكرة، الحاج

التنظيم المبادئ األساسية،   : القانون اإلداري [نص مطبوع] 
اإلداري / الحاج شكرة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2007 (دار القلم).- 1

مج. (273 ص.)؛ 25 سم
إق 2007MO0631.- ردمك 9954860614

القانون اإلداري - - المغرب

342.64068 2007-186
مديرية اإلداري.  واإلصالح  العمومية  الوظيفة  وزارة 

العمومية الوظيفة 

النصوص المتعلقة بالمجلس األعلى للوظيفة العمومية
[نص مطبوع] / وزارة الوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، مديرية
الوظيفة العمومية.- ط. 2.- الرباط : مديرية الوظيفة العمومية،

2002.- 1 مج. (69 ص.)؛ 24 سم
إق 2002MO1623.- ردمك 9981-1838-6-5

الوظيفة العمومية - - المغرب

342.6407 2007-187
المنظمة المغربية لحقوق االنسان

دليل المالحظ النوعي لإلنتخابات التشريعية للسابع من
شتنبر 2007 [نص مطبوع] / المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان
؛ اكسفام انترمون.- [د.م.] : [المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان]،
2007 (القنيطرة : البوكيلي للطباعة) .- 1 مج. (135 ص.)؛ 21

سم
إق 2007MO2282.- ردمك 9981-9933-7-9

اإلنتخابات التشريعية - - المغرب

342.6407 2007-188
ولد البالد، حميد

الجماعية المجالس  بانتخاب مكاتب  المتعلقة  الطعون 
[نص مطبوع] : في ضوء اجتهاد القضاء االداري المغربي / حميد
ولد البالد؛ أحمد بوعشيق.- الدار البيضاء : دار النشر المغربية،

2007.- 1مج.( 320 ص.)؛ 24 سم
2006MO2747 إق

االنتخابات - - قوانين وتشريعات

342.64083 2007-189
قانون الجنسية المغربية [نص مطبوع] / إعداد وإشراف أحمد
زوكاغي.- الرباط : دار السالم، 2007.- 1 مج. (52 ص.)؛ 21
سم.- (سلسلة المجموعة المنيرة للفانون والقضاء في المغرب)

إق 2007MO1245.- ردمك 9954-22-014-3
الجنسية - - قوانين وتشريعات - - المغرب

342.6409 2007-190
أكريالن، صالح الدين

الميثاق الجماعي الجديد [نص مطبوع] : النظرية والتطبيق :
أجهزة الجماعة، السلطة المحلية، الجماعة والتنمية / صالح الدين
أكريالن.- [د.م.] : [د.ن.]، 2003 (الرباط : فيديبرانت) .- 1 مج.

(188 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
2003MO1288 إق

المجالس الجماعية - - السلطة المحلية

343.08 2007-191
المغرب. وزارة العدل (الرباط)

مدونة التجارة [نص مطبوع] : كما تم تعديله و تتميمه بمقتضى
القانون رقم 24.04 (الوكالة بالعمولة في نقل البضائع) / المملكة
المغربية، وزارة العدل.- ط. 2.- الرباط : جمعية نشر المعلومة
سم.-  21 ص.)؛   264) مج.   1  -.2007 والقضائية،  القانونية 

(7 القانونية؛  النصوص  (سلسلة 
إق 2005MO0189.- ردمك 9954-0-5957-1

مدونة التجارة - - المغرب

343.64 2007-192
زوكاغي، أحمد

زوكاغي.- أحمد   / مطبوع]  [نص  للضرائب  العامة  المدونة 
الرباط : مكتبة دار السالم، 2007.- 1 مج . (460 ص. ) : غالف
مزيّن باأللوان؛ 22 سم.- (المجموعة المنيرة للقانون والقضاء في

المغرب)
إق 2007MO1786.- ردمك 9954-22-017-8

القانون الجبائي - - المغرب

343.6401 2007-193
المملكة المغربية. المندوبية السامية لقدماء المقاومين

وأعضاء جيش التحرير
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مدونة النصوص القانونية والتنظيمية للهيآت التمثيلية
لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير [نص مطبوع] /
التحرير.- وأعضاء جيش  المقاومين  لقدماء  السامية  المندوبية 
جيش وأعضاء  المقاومين  لقدماء  السامية  المندوبية   : الرباط 
التحرير، 2007.- 1 مج . (106ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 25

سم
9981-831-59-X 2007.- ردمكMO5512 إق

القدماء المقاومين - - قوانين وتشريعات - - المغرب

343.64025 2007-194
شوراق، محمود (1956-....)

ضوء في  والقروية  الحضرية  الجماعات  أمالك  تدبير 
الميثاق الجماعي الجديد [نص مطبوع] : تدبير الملك العام
الجماعي، تدبير الملك الخاص الجماعي، نماذج للعمليات العقارية /
دار : مكتبة  (الرباط  [د.ن.]، 2007   : [د.م.]  محمود شوراق.- 
السالم) .- 1 مج . (337ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2007MO1046.- ردمك 9954-22-007-0
الجماعات الحضرية - - الجماعات القروية - - المغرب

343.640252 2007-195
المغرب. المجلس األعلى. الندوة الجهوية (03؛ 2007؛

مراكش، المغرب)
العامة للمنفعة  الملكية  ونزع  اإلدارية  العقود  قضايا 
وتنفيذ األحكام من خالل اجتهادات المجلس األعلى [نص
مطبوع] : [أعمال] الندوة الجهوية الثالثة، مراكش، 21-22 مارس
التكافل جمعية   : الرباط  األعلى.-  المجلس  [تنظيم]   /  2007
مج.  1 األعلى، 2007.-  المجلس  وموظفي  لقضاة  اإلجتماعي 

(406 ص.)؛ 24 سم
إق 2007MO2395.- ردمك 9954-8764-9-9

قانون الملكية

343.6404 2007-196
Le contrôle fiscal [Texte imprimé].- [S.l] : [s.n.]،
cm.-  (Collection Fiscus / -.2007.)؛ 21   1  vol.  (98 p

(dirigée par  Yahya Safi
2007MO0268 إق

343.64042 2007-197
المغرب. المجلس األعلى. الندوة الجهوية (06؛ 2007؛

الرباط)
اجتهادات خالل  من  والجبائية  االنتخابية  المنازعات 
الجهوية الندوة  [أعمال]   : مطبوع]  [نص  االعلى  المجلس 
المجلس.- [تنظيم]   /  2007 مايو   11-10 الرباط،  السادسة، 
المجلس لقضاة وموظفي  اإلجتماعي  التكافل  : جمعية  الرباط 

األعلى، 2007.- 1 مج.(464 ص.)؛ 25 سم
إق 2007MO2779.- ردمك 9954-1-5002-1

المنازعات الجبائية

343.648 2007-198
المغرب. المجلس األعلى

األعلى؛ المجلس   / التجارية [نص مطبوع]  الغرفة  قرارات 
أشرف على اإلعداد المستشار محمد منقار بنيس.- الرباط : مركز
النشر والتوثيق بالمجلس األعلى، 2007 (مطبعة األمنية).- 1 مج.

(376 ص.)؛ 24 سم
إق 2007MO2191.- ردمك 9954-8764-7-2

القانون التجاري - - المغرب

344.6401 2007-199
مدونة الشغل بعد سنتين من التطبيق [نص مطبوع] : ندوة
/ نظمتها وزارة العدل بتعاون مع وزارة التشغيل والتكوين المهني.-
العدل، 2007.- 1 مج. (250 ص.)؛ 24 سم.- : وزارة  الرباط 

الدراسية؛ 9) الندوات واللقاءات واأليام  (سلسلة 
2007MO0524 إق

قانون الشغل

344.6401 2007-200
القرارات أهم   : مطبوع]  [نص  األعلى  المجلس  قرارات 
الصادرة في المادة اإلجتماعية. الجزء األول / [إشراف إدريس
الضحاك، الطيب الشرقاوي، إدريس بلمحجوب وآخرون.- الرباط؛
األعلى، المجلس  وموظفي  لقضاة  اإلجتماعي  التكافل  جمعية 

24 سم )؛  (327 ص.  مج.   1  -.2007
إق 2007MO2975.- ردمك 9954-1-5010-2

قانون الشغل - - المغرب

344.6401891 2007-201
المغرب. المجلس األعلى. الندوة الجهوية (09؛ 2007؛

أكادير، المغرب)
عقود العمل والمنازعات االجتماعية من خالل قرارات
الجهوية الندوة  [أعمال]   : مطبوع]  [نص  األعلى  المجلس 
التاسعة، أكادير، 5-6 يوليوز 2007 / [تنظيم] المجلس األعلى.-
المجلس لقضاة وموظفي  اإلجتماعي  التكافل  : جمعية  الرباط 

األعلى، 2007.- 1 مج. (606 ص.)؛ 24 سم
9954-1-5003-X 2007.- ردمكMO2806 إق

األحكام

344.64046 2007-202
والبيئة والماء  الوطني  التراب  إعداد  وزارة  المغرب. 

(الرباط)
Les  = مطبوع]  [نص  البيئة  لحماية  الجديدة  القوانين 
/  Nouvelles lois de protection de l'environnement
وزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة.- الرباط : وزارة إعداد
التراب الوطني والماء والبيئة، 2007.- 1 مج. (71، 52 ص.)؛ 21

سم
قانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصالح البيئة، قانون رقم 12.03
المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، قانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة

تلوث البيئة .- إق 2007MO0987.- ردمك 978-9954-475-16-8
القوانين البيئية

345.05 2007-203
رياضي، عبد الغاني

: دراسة مقارنة قضايا جنائية وحلول بديلة [نص مطبوع] 
المثارة بصدد دخول قانون عملية ونقدية من خالل اإلشكاليات 
المسطرة الجنائية حيز التطبيق / رياضي عبد الغاني.- الرباط :
مكتبة دار السالم، 2007.- 1 مج . (283ص. )؛ 24 سم.- (سلسلة

األجهزة القضائية؛ 7)
إق 2007MO0707.- ردمك 9954-22-001-1

اإلجراءات الجنائية - - المحاكمات

345.06 2007-204
العسري، عبد السالم (1945-....)

: مطبوع]  [نص  اإلسالمي  القضاء  في  الشهود  شهادة 
دراسة تاريخية فقهية مقارنة. الجزء الثاني / عبد السالم العسري.-
والنشر).- 1 مج. للطباعة  القلم  (دار  [د.ن.]، 2007   : [د.م.] 

(834 ص.)؛ 24 سم
إق 2006MO2398.- ردمك 978-9954-0-3543-5

شهادة الشهود - - المغرب

345.640263 2007-205
السباعي، إدريس طارق (1937-....)

جرائم األموال في ظل التشريعين المغربي واإلماراتي
[نص مطبوع] / إدريس طارق السباعي.- الرباط : [د.ن]، 2007

(مطبعة الرسالة).- 1 مج. (155 ص.)؛ 24 سم
2007MO1980 إق

الجرائم المالية - - المغرب

345.640268 2007-206
المغرب. المجلس األعلى. الندوة الجهوية (07؛ 2007؛

وجدة، المغرب)
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الجرائم المالية من خالل اجتهادات المجلس األعلى [نص
مطبوع] : [أشغال] الندوة الجهوية السابعة، دار الطالبة بوجدة،
31 مايو-فاتح يونيو 2007 / [تنظيم] المجلس األعلى.- الرباط :
األعلى، المجلس  وموظفي  لقضاة  اإلجتماعي  التكافل  جمعية 

24 سم (622 ص.)؛  مج.   1  -.2007
إق 2007MO2982.- ردمك 9954-1-2012-9

الجرائم المالية

345.64052 2007-207
مرزوكي، محمد

المسطرة قانون  وفق   : مطبوع]  [نص  القضائية  الشرطة 
الجنائية الجديد / محمد مرزوكي؛ تقديم هاشم العلوي.- الرباط :

مكتبة دار السالم، 2007.- 1 مج. (120 ص.)؛ 21 سم
ببليوغرافيا ص. 115-117 .- إق 2006MO2362.- ردمك -9954-424

93-8
الشرطة - - قوانين وتشريعات - - المغرب

345.6407 2007-208
مالطي، هشام

مساهمة القاضي في حل أزمة السجون بالمغرب [نص
الجنائية-اإلجرائية المقتضيات  ألهم  مقاربة  دراسة   : مطبوع] 
والموضوعية مع المعطيات اإلحصائية / هشام مالطي؛ تقديم محمد
. مج   1  -.2007 السالم،  دار  مكتبة   : الرباط  النباوي.-  عبد 
(137ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (السلسلة المغربية

لألبحاث والدراسات السجنية؛ 1)
إق 2007MO0279.- ردمك 9954-424-96-2

السجون - - المغرب

345.64077 2007-209
المهداتي، لطيفة

حدود سلطة القاضي التقديرية في تفريد الجزاء [نص
. مج   1 [د.ن]، 2007.-   : [د.م]  المهداتي.-  لطيفة   / مطبوع] 

)؛ 24 سم (228ص. 
2007MO1625 إق

اإلجراءات الجنائية

345.64077 2007-210
القرارات أهم   : مطبوع]  [نص  األعلى  المجلس  قرارات 
إدريس [إشراف   / األول  الجزء  الجنائية.  المادة  في  الصادرة 
الضحاك، الطيب الشرقاوي، إدريس بلمحجوب وآخرون.- الرباط؛
األعلى، المجلس  وموظفي  لقضاة  اإلجتماعي  التكافل  جمعية 

24 سم )؛  (279 ص.  مج.   1  -.2007
إق 2007MO2972.- ردمك 9954-1-5007-2

القانون الجنائي - - المغرب

346.01 2007-211
الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء

: [نص مطبوع]  مناقشة فكرية و قانونية حول موضوع 
التطليق للشقاق / الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء.-
النساء، العنف ضد  لمناهضة  المغربية  الجمعية   : الدارالبيضاء 

21 (95 ص.)؛  مج.   1  -.2007
إق 2007MO2029.- ردمك 978-9954-8475-3-7

346.02 2007-212
صافي، عبد الحق

القانون المدني [نص مطبوع]. جزئين / عبد الحق صافي.- [د.
م.] : [د. ن.]، 2007 (الدارالبيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1

مج . (380ص. )؛ 24 سم
2007MO0923 إق

العقود - - القانون المدني - - المغرب

346.04 2007-213

قانون حماية الملكية الصناعية مع نصوصه التنظيمية
: [هدف [د.م.]  وتحيين وفاء فارس.-  / مراجعة  [نص مطبوع] 
(سلسلة 15 سم.-  (168 ص.)؛  مج.   1  -.2007 المستقبل]، 

(13 (جيب)؛  التشريعية  النصوص 
9954-1-1582-X 2007.- ردمكMO2576 إق

346.043 2007-214
الدليل العملي للعقار غير المحفظ [نص مطبوع] / تأليف
امحمد برادة غزيول، لحسن بقالي، محمد أحمدش... [وآخرون]؛
القانونية المعلومة  نشر  : جمعية  الرباط  بوزبع.-  تقديم محمد 
(سلسلة سم.-   24 ص.)؛   214) مج.   1  -.2007 والقضائية، 

(2 واألبحاث؛  الدراسات 
إق 2007MO0590.- ردمك 978-9954-0-5969-5

346.07 2007-215
العضراوي، عبد العالي

من أجل المساهمة في توحيد اجتهاد المحاكم التجارية
في موضوع الفوائد البنكية والقانونية والتعويضات وما
يدخل في حكمها [نص مطبوع] : دراسة ميدانية / عبد العلي
العضراوي.- الرباط : دار أبي رقراق للطباعة والنشر، 2007.- 1

مج. (176 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2007MO1063.- ردمك 9954-470-56-5

المحاكم - - المغرب

346.077 2007-216
الزهري، يونس

المغربي... القانون  العقار في  التنفيذي على  الحجز 
محمد تقديم  الزهري؛  يونس   / األول  الجزء  مطبوع].  [نص 
الكشبور.- مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية، 2007.- 1 مج.

(310ص.)؛ 24 سم
2007MO3119 إق 

العقارات - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.086 2007-217
بومدين أوراغ، محمد

آلية الضمانات في التأمين البحري والنقل [نص مطبوع] :
في القانون المغربي والمقارن / محمد بومدين أوراغ.- الرباط :
دار األمان، 2007.- 1 مج . (410ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2007MO3405.- ردمك 9981941840

التأمينات - - القانون البحري - - المغرب

346.6401 2007-218
القرارات أهم   : مطبوع]  [نص  األعلى  المجلس  قرارات 
األول؛ الجزء  والميراث.  الشخصية  األحوال  الصادرة عن غرفة 
[إشراف إدريس الضحاك، الطيب الشرقاوي، إدريس بلمحجوب
لقضاة وموظفي اإلجتماعي  التكافل  الرباط؛ جمعية  وآخرون.- 
المجلس األعلى، 2007 (مطبعة األمنية).- 1 مج . (334ص. ) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2007MO2971.- ردمك 9954-1-5006-4

نظام األحوال الشخصية - - اإلرث - - المغرب

346.64015 2007-219
المغرب. المجلس األعلى. الندوة الجهوية (02؛ 2007؛

مكناس، المغرب)
قضايا األسرة من خالل اجتهادات المجلس األعلى [نص
البلدي، مكناس، 9-8 القصر  الثانية،  الجهوية  الندوة   : مطبوع] 
مارس 2007 / [تنظيم] المجلس األعلى.- الرباط : جمعية التكافل
مج.  1 األعلى، 2007.-  المجلس  وموظفي  لقضاة  اإلجتماعي 

(375 ص.)؛ 24 سم
إق 2007MO2392.- ردمك 9954-8764-8-0

القانون المدني

346.64015 2007-220
مركز حقوق الناس (المغرب)
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[نص والشغل  األسرة  مدونتي  عن  الساكنة  تمثالت 
مطبوع] : بحث ميداني / مركز حقوق الناس.- المغرب : مركز
حقوق الناس، 2007.- 1 مج. (88 ص.)؛ 21 سم.- (منشورات

جريدة حقوق الناس؛ 11)
2008MO0731 إق

346.64015 2007-221
مركز حقوق الناس (المغرب)

[نص والشغل  األسرة  مدونتي  عن  الساكنة  ثمثالت 
مطبوع] : بحث ميداني / مركز حقوق الناس.- [د.م] : مركز حقوق
الناس، 2007.- 1 مج. (88 ص.)؛ 21 سم.- (منشورات جريدة

حقوق الناس؛ 11)
2008MO0431 إق

مدونة األسرة

346.6402 2007-222
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 ابو العالء.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2006 (تطوان : مطبعة الخليج العربي) .- 1 مج. (209

ص.)؛ 24 سم
2006MO0982 إق

346.64023 2007-223
األعرج، محمد

نظام العقود اإلدارية والصفقات العمومية [نص مطبوع] :
Le régime des = وفق قرارا وأحكام القضاء اإلداري المغربي
contrats administratifs et des marchés publics selon
les  déc is ions  et  jugements  de  la  just ice
administrative marocaine / محمد األعرج.- ط. 2 مزيدة
المحلية المغربية لإلدراة  المجلة  : منشورات  الرباط  ومنقحة.- 
والتنمية، 2007 (مطبعة المعارف الجديدة).- 1 مج. (173 ص.)؛
22 سم.- (منشورات المجلة المغربية لإلدراة المحلية والتنمية.

سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية؛ 73)
إق 2007MO1967.- ردمك 9954-0-0154-6

المغرب

346.6403 2007-224
البوشواري، محمد

المسؤولية المدنية [نص مطبوع] : العقدية، التقصيرية / محمد
أشرف مطبعة   : (اادير  [د.ن.]، 2007   : [د.م.]  البوشواري.- 
.- 1 مج. (103 ص.)؛ 21 سم.- (سلسلة محاضرات تاسكيال) 

جامعية ميسرة؛ 9)
2007MO3262 إق
المسئولية التعاقدية

346.6403 2007-225
قابيل، عبد الكريم

دعوى اإليراد التكميلي وفق مقتضيات ظهير 2 أكتوبر
المتعلق بتعويض المصابين عن حوادث تسببت  1984
دراسة في  : [نص مطبوع]  برية ذات محرك  فيها عربات 
الفصل 174 من ظهير 6. 2. 1963 على ضوء االجتهاد القضائي
المنارة، : مكتبة  قابيل،....- مراكش  الكريم  / عبد  المغربي... 

2007.- 1 مج. (239 ص.)؛ 21 سم
2007MO2746 إق

التعويضات

346.64043 2007-226
أحمدون، عبد الخالق

العينية [نص العقارية والضمانات  الملكية  الوجيز في 
والتشريعات القانون رقم 19.01  : في ضوء مشروع  مطبوع] 
المقارنة. الجزء األول / عبد الخالق أحمدون.- [د.م.] : [د.ن.]،
2007 (الرباط : طوب بريس) .- 1 مج. (299 ص.)؛ 24 سم

2006MO2526 إق
الملكية العقارية - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.64043 2007-227
أحمدون، عبد الخالق

نظام التحفيظ العقاري بالمغرب [نص مطبوع] : مقتيضياته
القانونية وإشكالية الواقعية / عبد الخالق أحمدون.- ط. 3.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2007 (الرباط : طوب بريس) .- 1 مج. (288 ص.)؛ 24

سم
2007MO0640 إق

التحفيظ العقاري

346.64043 2007-228
المغرب. المجلس األعلى. الندوة الجهوية (05؛ 2007؛

سطات، المغرب)
المنازعات العقارية من خالل اجتهادات المجلس األعلى
[نص مطبوع] : [أشغال] الندوة الجهوية الخامسة [المنعقدة ب]
سطات، 26-27 أبريل 2007 / [تنظيم] المجلس األعلى.- الرباط
المجلس األعلى، االجتماعي لقضاة وموظفي  التكافل  : جمعية 

2007.- 1 مج. (598 ص.)؛ 24 سم
إق 2007MO2612.- ردمك 9954-1-5000-5

القانون العقاري

346.64043 2007-229
حفيظ، عبد العلي

حق اإلقامة بالتناوب [نص مطبوع] : Time-Share : محاولة
العقارات استغالل  أشكال  من  جديد  لشكل  القانوني  التأصيل 
السياحية على ضوء القانون المقارن والعمل القضائي والموقف
الفقهي / عبد العلي حفيظ.- [د.م.] : [د.ن.]، 2007 (الرباط : دار

القلم للطباعة و النشر) .- 1 مج. (255 ص.)؛ 24 سم
إق 2007MO0581.- ردمك 978-9954-0-3549-4

العقارات السياحية - - قانون - - المغرب

346.640433 2007-230
استشارات قانونية حول الملكية المشتركة للعقارات
مطبوع].- [نص  أكتوبر 2002)   3 المبنية (حسب ظهير 
[د.م.] : [د.ن.]، 2007 (الرباط : ربا نت) .- 1 مج. (99 ص.)؛ 21

سم.- (سلسلة Fiscus / إعداد يحيى الصافي)
2007MO3195 إق

قانون الملكية

346.640434 2007-231
المغرب. المجلس األعلى. الندوة الجهوية (01؛ 2007؛

فاس، المغرب)
قضايا كراء األماكن السكنية والمهنية والمحالت التجارية
: مطبوع]  [نص  األعلى  المجلس  اجتهادات  خالل  من 
[أعمال] الندوة الجهوية األولى، قصر المؤتمرات، فاس، 23-22
لقضاة اإلجتماعي  التكافل  جمعية   : الرباط   -.2007 فبراير 
وموظفي المجلس األعلى، 2007.- 1 مج. (500 ص.)؛ 24 سم

إق 2007MO2125.- ردمك 9954-8746-5-6
القانون المدني

346.640488 2007-232
محبوبي، محمد (1967-....)

النظام القانوني للعالمات [نص مطبوع] : في ضوء التشريع
المغربي المتعلق بحقوق الملكية الصناعية واإلتفاقيات الدولية /
محمد محبوبي؛ تقديم عبد اللطيف هداية الله.- الرباط : دار أبي
رقراق للطباعة و النشر، 2007.- 1 مج . (2780 ص. )؛ 24 سم

إق 2007MO2915.- ردمك 9954470786
العالمات التجارية - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.6407 2007-233
محبوبي، محمد (1967-....)
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محاضرات في القانون التجاري المغربي [نص مطبوع] :
حقوق التاجر / محمد محبوبي.- الرباط : دار أبي رقراق، 2007.-

1 مج. (195 ص.)؛ 21 سم
2007MO0919 إق

القانون التجاري - - المغرب

346.64078 2007-234
بوكبيش، عبد الحق

القضائية للتسوية  الخاضعة  المقاولة  استمرار نشاط 
[نص مطبوع] / عبد الحق بوكبيش؛ تقديم محمد أخياظ.- الرباط :

مكتبة دار السالم، 2007.- 1 مج. (282 ص.)؛ 24 سم
إق 2007MO0981.- ردمك 9954-22-005-4

المقاوالت - - قوانين وتشريعات - - المغرب -

346.64078 2007-235
صعوبات المقاولة وميدان التسوية القضائية من خالل
اجتهادات المجلس األعلى [نص مطبوع] : خمسون سنة من
العمل القضائي : [أعمال] الندوة الجهوية الثامنة، طنجة، 22-21
يونيو 2007 / [تنظيم] المجلس األعلى.- الرباط : جمعية التكافل
(مطبعة  2007 األعلى،  المجلس  وموظفي  لقضاة  اإلجتماعي 

24 سم (695 ص.)؛  مج.   1 األمنية).- 
إق 2007MO2695.- ردمك 9954-1-5001-3

األحكام

346.64082178 2007-236
طيوبي، صالح الدين

النزاعات المتعلقة بالبطائق البنكية في المغرب [نص
المعهد  : الرباط  الدين طيوبي، رشيد مليتي.-  مطبوع] / صالح 
العالي للقضاء، 2008.- 1 مج. (104 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة

رسائل نهاية تدريب الملحقين القضائيين؛ 2)
إق 2008MO0246.- ردمك 978-9954-22-027-5

346.64086 2007-237
الهيني، محمد (1975-....)

التأمين الضعيف في عقد  للطرف  القانونية  الحماية 
البري [نص مطبوع] : دراسة مقارنة لحماية مستهلكي خدمات
التأمين البري / محمد الهيني؛ تقديم فؤاد معالل.- الرباط : مكتبة

دار السالم، 2007.- 1 مج. (299 ص.)؛ 24 سم
2007MO0280 إق

التأمينات

346.64086384 2007-238
المغرب. المجلس األعلى. الندوة الجهوية (10؛ 2007؛

الجديدة، المغرب)
السالمة الطرقية ومجاالت التأمين من خالل اجتهادات
الجهوية الندوة  [أعمال]   : [نص مطبوع  األعلى  المجلس 
العاشرة، 18-19 يوليوز 2007 / [تنظيم] المجلس األعلى [نص
مطبوع].- الرباط : جمعية التكافل اإلجتماعي لقضاة وموظفي

المجلس األعلى، 2007.- 1 مج. (659 ص.)؛ 24 سم
9954-25-000-X 2007.- ردمكMO2935 إق

التأمينات

346.64092 2007-239
المغرب. المجلس األعلى. الندوة الجهوية (04؛ 2007؛

الدار البيضاء، المغرب)
قضايا االستثمار والتحكيم من خالل اجتهادات المجلس
األعلى [نص مطبوع] : الندوة الجهوية الرابعة، الدار البيضاء، 18-
الرباط : جمعية / [تنظيم] المجلس األعلى.-  أبريل 2007   19
التكافل اإلجتماعي لقضاة وموظفي المجلس األعلى، 2007.- 1

مج. (365 ص.)؛ 24 سم
إق 2007MO2190.- ردمك 9954-8764-6-4

األحكام

346.64096 2007-240
الهيني، محمد (1975-....)

التجارية على ضوء الفقه تطهير الدفوع في األوراق 
والقضاء [نص مطبوع] : دراسة مقارنة نظرية وعملية للنظام
الحق الهينيعبد  / محمد  الصرفي  القانون  للدفوع في  القانوني 
بوكبيش؛ تقديم محمد أخياظ.- الرباط : مكتبة دار السالم، 2007.-

1 مج. (253 ص.)؛ 24 سم
إق 2007MO0525.- ردمك 9954-424-99-7

األوراق التجارية - - قوانين وتشريعات - - المغرب

347.016 2007-241
بدائرة استئنافية طنجة القضائيين  المفوضين  جدول 
[نص مطبوع] : (طنجة - العرائش - القصر الكبير) / من إعداد
وإخراج فرع استئنافية طنجة.- طنجة : الجمعية الوطنية للمفوضين
بالمغرب، 2007.- 1 مج . (55ص. ) : غالف مزيّن القضائيين 

باأللوان؛ 21 سم
2007MO1933 إق

المفوضين القضائيين - - المغرب

347.05 2007-242
زاليجي، محمد

نظرية السبب في القانون القضائي الخاص [نص مطبوع]
: دراسة تحليلية نقدية / محمد زاليجي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2007

(وجدة : مطبوعات الهالل) .- 1 مج. (462 ص. )؛ 24 سم
2007MO0810 إق

مسئولية المدنية - - قانون المدني - - المغرب

347.077 2007-243
مساعد، عبد القادر

والتعليق التحليل  المقال،  تحرير  أولية في  مقاربات 
على األحكام القضائية [نص مطبوع] : نموذج الدعوة اإلدارية
Approches préliminaires : rédaction de la requête, =
analyse et dissertation de jugement judiciaire, type
d'action administartive / عبد القادر مساعد؛ ترجمته وحققته
الدكتورة مليكة النعيمي.- طنجة : سيليكي إخوان، 2007.- 1 مج.

(41-38 ص.)؛ 21 سم
2007MO586 إق

347.64 2007-244
المجلس األعلى

قرارات المجلس األعلى [نص مطبوع] / المجلس األعلى.-
المجلس لقضاة وموظفي  اإلجتماعي  التكافل  : جمعية  الرباط 
) : غالف مزيّن . (312-400-386ص.  األعلى، 2007.- 1 مج 

القرارات؛ 1) باأللوان؛ 24 سم.- (أهم 
ردمك  -.2007MO2974 2007MO2976إق  2007MO2973إق  إق 

9954150080
المجلس األعلى - - قوانين - - المغرب

347.64 2007-245
بلمحجوب، إدريس

التقرير العام للندوات الجهوية [نص مطبوع] / إعداد إدريس
بلمحجوب.- الرباط : جمعية التكافل اإلجتماعي لقضاة و موظفي
المجلس األعلى، 2007 (مطبعة األمنية).- 1 مج. (93 ص.)؛ 21

سم
إق 2007MO2983.- ردمك 9954-1-5013-7

مؤتمرات - - تقارير

347.64 2007-246
بوحموش، عمر (1946-....)

المفيد في االجتهاد القضائي الجديد [نص مطبوع]. الجزء
10 / عمر بوحموش.- الرباط : مكتبة دار السالم، 2007.- 1 مج.

(242 ص.)؛ 24 سم
إق 2007MO1048.- ردمك 978-9954-22-009-7

347.64 2007-247
بوطلحة، امبارك
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إشراقات النشاط القضائي [نص مطبوع] / امبارك بوطلحة.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2007 (مكتبة دار السالم للطباعة والنشر.- 1 مج

. (277ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2007MO0980.- ردمك 9954-22-004-6

القضاء - - فرنسا

347.64 2007-248
بيهي، لحسن

الدليل العلمي ودوره في تكوين اقتناع القاضي الجنائي
[نص مطبوع] / لحسن بيهي.- الرباط : مكتبة دار السالم، 2007.-
تدريب نهاية  رسائل  (سلسلة  سم.-   21 ص.)؛   90) مج.   1

(1 القضائيين؛  الملحقين 
2007MO0523 إق
القضاء - - المغرب

347.64 2007-249
محجوبي، محمد

األول، الكتاب  مطبوع].  [نص  الخاص  القضائي  القانون 
/ محمد القضائي  االختصاص  أنواع  األساسية ومختلف  المبادئ 
محجوبي.- ط. 2، مزيدة ومنقحة.- الرباط : دار القلم، 2007.- 1

مج. (260 ص.)؛ 24 سم
ببليوغرافيا ص. 245-256 .- إق 2007MO0513.- ردمك 9954035478

القانون الخاص

347.6401 2007-250
رياضي، عبد الغاني

المتخصصة العادية  بالمحاكم  العامة  النيابة  جهاز 
واالستثنائية [نص مطبوع] : دراسة مقارنة عملية ونقدية من
خالل دخول قانون المسطرة الجنائية حيز التطبيق / رياضي عبد
الغاني.- الرباط : مكتبة دار السالم، 2007.- 1 مج. (481 ص.)؛

24 سم.- (سلسلة األجهزة القضائية؛ 2)
ببليوغرافيا ص. 477-478 .- إق 2007MO1049.- ردمك -9954-22

010-0
محاكم االستئناف

347.64013 2007-251
بوعبيد، المصطفى ناظر

اإلجراءات القضائية واإلدارية بالنيابة العامة [نص مطبوع]
: دراسة نظرية وتطبيقية وفق آخر المستجدات / المصطفى ناظر
2007 [د.ن.]،   : [د.م.]  النباوي.-  عبد  محمد  تقديم  بوعبيد؛ 
(المحمدية : مطبعة فضالة) .- 1 مج . (614ص. ) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
2007MO0292 إق

النيابة العامة - - اإلجراءات القضائية - - المغرب

347.64067 2007-252
العكاري، عبد اللطيف

الخبرة القضائية [نص مطبوع] : شكال ومضمونا / عبد اللطيف
إ.ق.2007 العكاري،  اللطيف  عبد   : البيضاء  الدار  العكاري.- 
(مطبعة روبرو).- 1 مج . (173ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
2007MO1180 إق

الخبرة القضائية - - المغرب

347.6407 2007-253
رياضي، عبد الغاني

جهاز قاضي التحقيق [نص مطبوع] : اختصاصاته واإلجراءات
/ ونقدية  وعملية  تحليلية  دراسة   : أمامه  المطبقة  المسطرية 
رياضي عبد الغاني.- الرباط : مكتبة دار السالم، 2007.- 1 مج .

(383ص. )؛ 24 سم.- (سلسلة األجهزة القضائية؛ 1)
إق 2007MO0706.- ردمك 9954220003

قاضي التحقيق

347.64077 2007-254
المغرب. وزارة العدل

يناير من  ابتداء  الحماية  عهد  خالل  الزعرية  األحكام 
العدل / وزارة  1916، ربيع األول 1334 هـ [نص مطبوع] 
و بورمضان  محمد  األستاذ  من  كل  تقديم  اإلستئناف؛  .محكمة 
األستاذ الحسن العوفي.- [.د.م] : [د.ن.]، 2007.- 1 مج.( 217

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2007MO1788.- ردمك 9954220186

القضاة - - المغرب

347.640770263 2007-255
رياضي، عبد الغاني

قاضي تطبيق العقوبات ودور النيابة العامة في مساطر
التنفيذ [نص مطبوع] : دراسة علمية وعملية ونقدية وفقا لقوانين
واالتفاقيات الخاصة  والتشريعات  والمدنية  الجنائية  المسطرة 
الدولية / رياضي عبد الغاني.- الرباط : مكتبة دار السالم 2007.-
1 مج . (424 ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة

األجهزة القضائية؛ 3)
إق 2007MO1047.- ردمك 9954-22-008-9

القانون الجنائي - - القانون المدني - - اإلجراءات القضائية

347.6408 2007-256
المغرب. المجلس األعلى للقضاء

األحكام الصادرة عن مجلس اإلستئناف الشرعي األعلى
النشر البيضاء : مركز  الدار  المجلس األعلى.-   / [نص مطبوع] 
والتوثيق القضائي، 1999-2002.- 2 مج. (704, 502 ص.)؛ 27

سم
إق 1999MO854.- ردمك 9981-826-45-6

347.6408 2007-257
المغرب. محكمة النقض. مركز النشر والتوثيق القضائي
األحكام الصادرة عن مجلس اإلستئناف الشرعي األعلى
في المادة العقارية [نص مطبوع]. الجزء الرابع، األحكام ذات
األعداد الشفعية (1947 م-1937) - (1355 هـ - 1364 هـ) /
مركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض.- الرباط : مركز
النشر والتوثيق القضائي، 2007 (مطبعة األمنية).- 1 مج. (456

ص.)؛ 28 سم
إق 1999MO0854.- ردمك 978-9954-826-45-6

القانون العقاري - - المغرب

347.6408 2007-258
رياضي، عبد الغاني

واإلجراءات اختصاصاتها   : [نص مطبوع]  محكمة اإلستئناف 
المسطرية المطبقة أمامها والقرارات الصادرة عنها وطرق الطعن
فيها... : دراسة مقارنة عملية ونقدية / رياضي عبد الغاني.- الرباط
: مكتبة دار السالم، 2007.- 1 مج . (494ص. ) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة األجهزة القضائية؛ 4)
إق 2007MO1050.- ردمك 9954220119

محاكم االستئناف - - المغرب

347.6409 2007-259
المغرب. المجلس األعلى. الندوة الجهوية (11؛ 2007؛

العيون، المغرب)
النزاعات من البديلة لحل  الصلح والتحكيم والوسائل 
: [أعمال] خالل اجتهادات المجلس األعلى [نص مطبوع] 
[تنظيم]  /  2007 نونبر  و2   1 عشر،  الحادية  الجهوية  الندوة 
لقضاة اإلجتماعي  التكافل  جمعية   : الرباط  األعلى.-  المجلس 
وموظفي المجلس األعلى، 2007.- 1 مج. (494 ص.)؛ 24 سم

إق 2007MO3463.- ردمك 9954-25-001-8
األحكام

اإلدارة العامة 350
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351.05 2007-260
المغرب. وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

و األوقاف  وزارة   / مطبوع]  [نص  المنجزات 2006  نشرة 
الشؤون اإلسالمية.- الرباط : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،

2007.- 1 مج. (136 ص.)؛ 29 سم
إق 2007MO1152.- ردمك 978-9954-0-5092-2

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية - - المغرب - - منجزات

352.140964 2007-261
صبار، خديجة

: [نص مطبوع]  المغرب  المحلي في  تدبير الشأن  إدانة 
الدار األسعد.-  محمد  تقديم  صبار؛  خديجة   / مستشارة  تجربة 
البيضاء : أفريقيا الشرق، 2007.- 1 مج. (135 ص.)؛ 21 سم
بيبليوغرافيا ص. 135 .- إق 2007MO0794.- ردمك -978-9981-25

500-9
اإلدارة المحلية - - المغرب

352.2 2007-262
عقلة، عبد الحق

دراسات في علم التدبير [نص مطبوع] / عبد الحق عقلة.-
الرباط : دار القلم، 2007.- 2 مج.؛ 24 سم

إق 2006MO2321.- ردمك 9954035419
اإلدارة

352.2380964 2007-263
محمد (ملك المغرب؛ 1963-....)

خطب وندوات صاحب الجاللة الملك محمد السادس [نص
مطبوع] : يوليوز 2005-يوليوز 2006.- الرباط : وزارة اإلتصال،

2006.- 1 مج. (377 ص.) : غالف مص.؛ 23 سم
إق 2006MO1492.- ردمك 9954-458-04-2

(محمد السادس (ملك المغرب - - خطب وندوات

الخدمات االجتماعية؛ الجمعيات 360

361.3 2007-264
لخيار، زهير (1970-....)

العمل الجمعوي [نص مطبوع] : من الهواية إلى االحترافية /
زهير لخيار؛ تقديم سعيد جفري.- [د.م] : [د.ن]، 2007.- 1 مج .

(162ص. )؛ 22 سم
2007MO1833 إق

العمل الجمعوي

361.7630964 2007-265
شرايمي، محمد

بالمغرب [نص الحكومية  المنظمات غير  سوسيولوجيا 
مطبوع] : حالتا تنظيمين جمعويين / محمد شرايمي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2007 (الرباط : طوب بريس) .- 1 مج. (260 ص.)؛ 21

سم
2007MO0220 إق

المنظمات غير الحكومية

362.4 2007-266
المودني، عبد الرحمان

تقنيات اإلرشاد في دعم أسر األطفال المعاقيين [نص
مطبوع] : صفات المرشد، مفهوم االرشاد، اهدافه، وتقنياته / عبد
الرحمان المودني.- [د.م] : [د.ن]، 2007.- 1 مج. (71 ص.)؛

24سم
2007MO0673 إق

األطفال المعاقيين - - اإلرشاد

362.70869420964 2007-267
مومن، محمد

: دراسة ظاهرة أطفال الشوارع بالمغرب [نص مطبوع] 
: [د.ن.]، 2007 بالرباط وسال / محمد مومن.- [د.م.]  ميدانية 
مزيّن : غالف   ( . (181ص.  .- 1 مج  بريس)  : طوب  (الرباط 

باأللوان؛ 24 سم
إق 2007MO2929.- ردمك 9954-8884-0-3

أطفال الشوارع - - المشاكل اإلجتماعية - - المغرب

362.8 2007-268
 الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة (الرباط)

ببعض للنساء  والقانونية  االجتماعية  للوضعية  دراسة 
مناطق جهة الرباط-سال-زمور-زعير [نص مطبوع] : 2002-
2006 / الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة.- الرباط : الرابطة
الديموقراطية لحقوق المرأة، 2007.- 1 مج. (131 ص.)؛ 25 سم

2007MO1186 إق
المساواة - - حقوق المرأة

362.8292 2007-269
مركز الوئام لإلرشاد األسري. ندوة (27 نونبر 2005؛

سال)
العنف ضد النساء أية مقاربة [نص مطبوع] : أشغال ندوة
الوئام لإلرشاد بمدينة سال يوم 27 نونبر 2005 / نظمها مركز 
والطفولة باألسرة  المكلفة  الدولة  كتابة  مع  بشراكة  األسري؛ 
واألشخاص المعاقين.- سال : مركز الوئام لإلرشاد األسري، إ.ق.
مزيّن غالف   :  ( (61ص.   . مج   1 بالمريس).-  (مطبعة   2007

(1 الوئام؛  منشورات  (سلسلة  21 سم.-  باأللوان؛ 
2007MO2723 إق

العنف ضد النساء - - المغرب

362.8292 2007-270
دليل إلعداد وتدبير مراكز اإلرشاد القانوني والنفسي
الديمقراطية الجمعية   / للنساء ضحايا العنف [نص مطبوع] 
لنساء المغرب.- الرباط : الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب،

2003.- 1 مج. (70 ص.)؛ 21 سم
إق 2003MO0431.- ردمك 9954-0-1491-8

363.708821 2007-271
الطريبق، عبد المجيد

منظور اإلسالم إلى المحافظة على البيئة [نص مطبوع] /
والشؤون األوقاف  وزارة   : الرباط  الطريبق.-  المجيد  عبد 
اإلسالمية، 2007 (دار أبي رقراق).- 1 مج . (345ص. ) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
9954-0-5118-x 2007.- ردمكMO2375 إق

المحافظة على البيئة - - اإلسالم

363.8096409 2007-272
الجمعية المغربية للبحث التاريخي. األيام الوطنية (10؛

2002؛ الجديدة، المغرب)
: مطبوع]  [نص  المغرب  تاريخ  في  واألوبئة  المجاعات 
للبحث المغربية  للجمعية  العاشرة  الوطنية  األيام  [أعمال] 
Famines  et  = الجديدة   ،2002 أكتوبر   26-25 التاريخي، 
épidémies  dans  l'histoire  du  Maroc  :  [actes  des]
Xèmes  journées  nationales  de  l 'Association
marocaine  pour  la  recherche  historique,  25-26
للبحث المغربية  الجمعية   /  octobre  2002,  El  Jadida
التاريخي.- الجديدة : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، إق 2004
(الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (551-51 ص.)؛
الجديدة. اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  كلية  24 سم.- (منشورات 

ندوات ومناظرات؛ 4)
إق 2004MO2199.- ردمك 978-9954-8354-3-1

364.13230964 2007-273
كاك، مصطفى
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دليل التربية على قيم الشفافية ومحاربة الرشوة [نص
مطبوع] / مصطفى كاك، أحمد الخالدي، محمد الهياللي.- ط. 2.-
الرباط : الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة وزارة التربية الوطنية
والتعليم العالي و تكوين االطر والبحث العلمي، 2007.- 1 مج.

(88 ص.)؛ 24 سم
إق 2007MO2840.- ردمك 978-9954-24-005-5

365.64109641709 2007-274
الخصاصي، عبد الله (2006-1928)

سنة بالقنيطرة  المركزي  السجن  من  الفرار  عملية 
مصطفى تقديم  الخصاصي؛  الله  عبد   / مطبوع]  [نص   1955
الكتيري؛ تحقيق ومراجعة عبد القادر بوراس.- الرباط : المندوبية
السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، 2007.- 1 مج.

(68 ص.) : غالف مص.؛ 21 سم
إق 2007MO1009.- ردمك 9981-831-68-6

حركات التحرير الوطنية

366 2007-275
دليل الجمعيات والتجمعات بالمغرب [نص مطبوع] / تحت
بنشيخ محمد العامة؛ إعداد  للحريات  المغربي  المرصد  إشراف 
الحبيب.- ط.2.- [د.م.] : منشورات المرصد المغربي للحريات
العامة، 2007 (الرباط : دار أبي رقراق) .- 1 مج . (167 ص. ) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
2007MO1418 إق

التربية والتعليم 370

370.1 2007-276
= مطبوع]  [نص  الطرق  ملتقى  في  الفلسفة  تدريس 
L'enseignement de la philosophie à la croisée des
نيكول كراطلو لورانس كورنو، شانطال دومونك،   /  chemins
[وآخ.]؛ ترجمة محمد مزوز.- [د.م.] : [طوب إدسيون]، 2007
(الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج . (271ص. ) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2007MO0376.- ردمك 9954-436-71-5

371 2007-277
الزهراوي، عبد الهادي

المدرسة واإلبداع [نص مطبوع] / عبد الهادي الزوهري.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2007.- 1 مج. (98 ص.)؛ 20 سم

2006MO2117 إق

371.02 2007-278
مشطاط، محمد العربي

المدرسة الخاصة [نص مطبوع] : مزايا وقضايا / محمد العربي
مج. إخوان، 2007.- 1  منشورات سليكي   : مشطاط.- طنجة 

: غالف مص.؛ 21 سم (126 ص.) 
إق 2007MO0589.- ردمك 9981-926-97-3

التعليم الخاص - - المغرب

371.04 2007-279
المغرب. المجلس األعلى للتعليم (الرباط)

رأي المجلس األعلى للتعليم رقم 01/07 في موضوع
تأهيل التعليم العتيق [نص مطبوع] / المجلس األعلى للتعليم.-
للنهوض السادس  محمد  لمؤسسة  اإلداري  المجمع   : الرباط 
باألعمال االجتماعية للتربية و التكوين، 2009.- 1 مج. (59- 14

ص.)؛ 19 سم.
2007MO1088 إق

371.14 2007-280
قاسمي، أحمد محمد

التربية لرجال  اإلداري  والتنظيم  المدرسي  التشريع 
والتعليم [نص مطبوع] / أحمد محمد قاسمي.- [د.م.] : [.د.ن]،
2007 (المحمدية : المتقي برينتر) .- 1 مج. (188 ص.)؛ 21 سم

2007MO2938 إق
التعليم - - المغرب

371.207 2007-281
التدريس بالكفايات رهان على جودة التعليم [نص مطبوع]
: [د.م]  الدريج, جميل حمداوي...[وآخ].-  أوزي, محمد  أحمد   /
: مطبعة البيضاء  (الدار  التربية، 2007  منشورات مجلة علوم 
النجاح الجديدة) .- 1 مج . (160ص. )؛ 24 سم.- (مجلة علوم

التربية؛ 9)
إق 2007MO1501.- ردمك 9954450157

التدريس بالكفايات - - المغرب

371.301 2007-282
روجيرس، كزافييه

الوضعيات بناء  تقنيات   : بالكفايات [نص مطبوع]  االشتغال 
إلدماج التعلمات / كزافييه روجيرس؛ ترجمة الحسين سحبان، عبد
العزيز سيعود.- الدار البيضاء : مكتبة المدارس، 2007 (مطبعة
النجاح الجديدة).- 1 مج. (280 ص.) : مص.، غالف مص.؛ 22

سم.- (المكتبة التربوية)
إق 2007MO0420.- ردمك 9981-805-80-7

طرق التدريس

371.334 2007-283
أبوتاج الدين، محمد

[نص التعليم  في  والتواصل  اإلعالم  تكنولوجيا  إدماج 
مطبوع] : مبادئ وإجراءات أساسية / محمد أبوتاج الدين.- فاس :
[.د.ن]، 2007 (مطبعة أنفو برانت, إيداع).- 1 مج. (102 ص. ) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
2007MO2526 بيبليوغرافيا : ص 97-98 .- إق

اإلعالم والتواصل

371.5 2007-284
المغرب. المجلس األعلى للتعليم (الرباط)

رأي المجلس األعلى للتعليم رقم 02/2007 في موضوع
دور المدرسة في تنمية السلوك المدني [نص مطبوع] =
Rôle de l'école dans la promotion du comportement
civique = The role of school in the promotion of civic
behavior / المجلس األعلى للتعليم.- الرباط : المجلس األعلى
مزيّن غالف   :  ( ص.   24-28-28)  . مج   1  -.2007 للتعليم، 

سم  21 باأللوان؛ 
2011MO1755 إق

373.19 2007-285
الديداكتيكية و  المنهجية  و  اإلبستمولوجية  األسس 
[نص التأهيلي  الثانوي  بالسلك  اإلجتماعيات  لتدريس 
المفتشين من  جماعة   / نموذجا  المشترك  الجذع   : مطبوع] 
الدين.- [د.م.] : منشورات التربويين؛ تنسيق قادري محمد عز 
طوب ادسيون، 2007 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .-
1 مج . (175ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (دراسات

تربوية؛ 9)
إق 2007MO0372.- ردمك 9954-436-66-9

374.012 2007-286
المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين
األطر والبحث العلمي. كتابة الدولة المكلفة بمحاربة

األمية وبالتربية غير النظامية
على التربية   : مطبوع]  [نص  للكبار  األساسي  التكوين 
المواطنة / كتابة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي
وتكوين األطر والبحث العلمي المكلفة بمحاربة األمية وبالتربية غير
النظامية.- [د.م.] : [د.ن.]، 2007 (مطبعة مهد).- 1 مج. (62

ص.)؛ 24 سم
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إق 2007MO3237.- ردمك 978-9954-1-6007-8

378.0021 2007-287
المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين

األطر والبحث العلمي
إحصائيات جامعية [نص مطبوع] : 2007-2006 / وزارة التربية
الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي.- الرباط :
مديرية التقويم والمستقبلية، 2007 (دار أبي رقراق).- 1 مج. (74

ص.) : جداول؛ 21 سم + 1 منشور
إق 2007MO3100.- ردمك 9954-0-3809-4

التعليم العالي - - المغرب - - إحصائيات

378.64 2007-288
مركي، قاسم

من يوقف نزيف الجامعة ؟ [نص مطبوع] : نظرة في أحوال
الجامعة المغربية / قاسم مركي.- [د.م] : [د.ن]، 2007 (الرباط :
طوب بريس) .- 1 مج . (27ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

2007MO1192 إق
إصالح الجامعة - - المغرب

379.2464 2007-289
المساوي، إسماعيل

تاريخ محاربة االمية بالمغرب [نص مطبوع] : بين األبجدية
والوظيفية وسؤال التنمية البشرية / اسماعيل المساوي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2007 (الجديدة : مطبعة بسمة برينت) .- 1 مج. (267

ص.)؛ 22 سم
2007MO1171 ببليوغرافيا ص. 250-254 .- إق

العادات والتقاليد وآداب السلوك
والفولكلور

390

398 2007-290
بنيدير، جامع

بنيدير.- جامع   / [نص مطبوع]  بتيزنيت  ءيمعشار  مهرجان 
الرباط : المعهد الملكي للثقافة األمازيغية، 2007.- 1 مج. (150

ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة دراسات؛ 8)
إق 2007MO1512.- ردمك 9954-439-81-1

الثقافة األمازيغية - - المغرب

398.2 2007-291
الهاشمي، عبد الله

في مكاشفة األسطوري [نص مطبوع] / عبد الله الهاشمي.-
. مج   1 -. للطباعة)  : مرزاق  (مكناس  [د.ن]، 2007   : [د.م] 

باأللوان؛ 21 سم مزيّن  : غالف   ( (189ص. 
2007MO0976 إق

األسطورة - - دراسة نظرية

398.2933 2007-292
دراسات في الفكر الميثي األمازيغي [نص مطبوع] / تنسيق
أحمد عصيد؛ اإلخراج و المتابعة مركز الترجمة و التوثيق و النشر و
التواصل.- الرباط : منشورات المعهد الملكي للثقافة األمازيغية،
ص.).- مج.(197   1 الجديدة).-  المعارف  (مطبعة  إ.ق2007 

(6 األبحاث؛  و  الدراسات  (سلسلة 
إق 2007MO3000.- ردمك 9954-439-89-7

398.90964 2007-293
اكحل آنيسة   / مطبوع]  [نص  المغرب  من  شعبية  أمثال 
العيون.- مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية، 2007.- 1 مج.

(104 ص.)؛ 21 سم
إق 2007MO0605.- ردمك 9954-8749-3-3

األدب الشعبي

اللغات 400
اللغات 400

401 2007-294
فندلر، ر.

ر.جاكندوف،  / مطبوع]  [نص  وتصميمها  اللغة  داللة 
ن.شومسكي، ر.فندلر؛ محمد غاليم؛ محمد الرحالي، عبد المجيد
جحفة.- الدار البيضاء : دار توبقال للنشر، 2007.- 1 مج. (102

ص.)؛ 22 سم
إق 2007MO2490.- ردمك 9954496378

404 2007-295
الصواتة والصرف [نص مطبوع] / ج. كاي، ج. لوفنشتام، ج. ر.
فيرنيو... [وآخرون]؛ ترجمة محمد بلبول و عبد الرزاق تورابي.-
الدارالبيضاء : دار توبقال للنشر، 2007.- 1 مج . (99 ص. ) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم.- (أعمال جامعية؛ 383)
ردمك  -.2007MO2489 إق   -.  99-[97] ص   : ا  في ليوغرا ب ي ب

995449636x
الصرف

اللغة العربية 410

410 2007-296
عمراوي، مصطفى

مشروع بيداغوجيا اللغة العربية [نص مطبوع] : كتاب اإلسم
/ مصطفى عمراوي.- [د.م.] : [د.ن.]، إق 2003 (وجدة : مؤسسة

النخلة للكتاب) .- 1 مج. (101 ص.)؛ 24 سم
2003MO0665 إق

410 2007-297
الثانية من سلك السنة   : [نص مطبوع]  العربية  اللغة  واحة 
التلميذ (ة) / المعطي الشكدالي، المصطفى البكالوريا : كتاب 
: شركة البيضاء  الدار  [وأخرون].-  الباسطي،...  الرشيد، كريم 
النشر والتوزيع المدارس، 2007.- 1 مج. (272 ص.)؛ 27 سم

إق 2007MO2201.- ردمك 9954073302

410.7 2007-298
جامعة ابن طفيل. كلية اآلداب والعلوم االنسانية. ندوة

وطنية (2003؛ القنيطرة)
وضع اللغة واألدب العربيين في الجامعة [نص مطبوع] :
أعمال الندوة الوطنية التي نظمت بالقنيطرة يومي 9 و10 دجنبر
البوكيلي  : القنيطرة  االنسانية.-  والعلوم  اآلدب  كلية   /  2003
سم.-  21 ص.)؛   168) مج.   1  -.2007 والنشر،  للطباعة 
(منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية. ندوات ومناظرات؛ 7)

إق 2002MO0408.- ردمك 9981-9909-4-9

410.9 2007-299
الفاسي الفهري، عبد القادر (1947-....)

القادر عبد   / متراكمة  أسئلة   : مطبوع]  [نص  والبيئة  اللغة 
الفاسي الفهري.- الرباط : زاوية الفن والثقافة، 2007.- 1 مج .
(126ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم.- (اليقظة اللسانية)

إق 2007MO2742.- ردمك 9954-438-33-5
اللغة العربية - - المغرب - - تاريخ

411.518 2007-300
أفا، عمر (1943-....)

الخط المغربي [نص مطبوع] : تاريخ وواقع وآفاق / عمر أفا،
محمد المغراوي.- [د. م.] : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،

2007.- 1 مج. (191 ص.)؛ 24 سم
بيبليوغرافيا .- إق 2007MO1647.- ردمك 9981-59-129-7

فن الخط - - المغرب
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412 2007-301
العباس، عبد الحي

رق خا ل ا و غريب  ل ا و عجيب  ل ا ) ح  لمصطل ا ء  ا ن ب
والفانطستيك) [نص مطبوع] : بين قيود المعجم وقلق االستعما
/ عبد الحي العباس.- [د.م.] : [د.ن.]، 2007 (مراكش : المطبعة

والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (124 ص.)؛ 21 سم
2007MO1167 إق

412.5 2007-302
السنوني، العياشي

المتباين-المترادف-المشترك-  : مطبوع]  [نص  داللية  قضايا 
المتضاد : المعرب-النقيض-العامي / العياشي السنوني.- [د.م.] :
. مج   1  -. آنفو-برانت)  مطبعة   : (فاس   2007 إ.ق.  [د.ن]، 

سم  22 باأللوان؛  مزيّن  غالف   :  ( (148ص. 
2007MO3452 إق

413 2007-303
بلوط، زبيدة

معجم ثالثي اللغات في االقتصاد واالعمال [نص مطبوع] :
= وفرنسي  عربي  بمسردين  يزي-فرنسي-عربي  نجل إ
Dictionnaire trilingue en Economie et Affaires = A
/  Trilingual  dictionary of  Economics and Business
زبيدة بلوط، عبد الناصر بسبيس.- المحمدية : كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية، 2005.- 1 مج . (306ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2005MO1358.- ردمك 9954-0-4409-9

معاجم

413.203 2007-304
النفيسي، عمر بن عبيد الله بن علي

المجموع الالئق على مشكل الوثائق [نص مطبوع] : معجم
عربي أمازيغي / عمر بن عبيد الله بن علي النفيسي؛ تحقيق عمر
أفا.- الرباط : المعهد الملكي للثقافة األمازيغية، 2007 (مطبعة
المعارف الجديدة).- 1 مج . (166ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم.- (سلسلة نصوص و وثائق؛ 4)
9954-28-012-X 2008.- ردمكMO2008 إق

414 2007-305
السنوني، العياشي

منهج الشرح البالغي و وسائله اإلجرائية [نص مطبوع] /
العياشي السنوسي.- [د.م.] : [د.ن]، إ.ق. 2007 (فاس : مطبعة
آنفو برانت) .- 1 مج . (337ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم

2007MO3453 إق

415.1 2007-306
-....)) أحمد بن هشام  بن  اللخمي، محمد  ابن هشام 

((1181-....)(0577
 الفوائد المحصورة في شرح المقصورة [نص مطبوع] /
محمد بن أحمد بن هشام اللخمي السبتي؛ دراسة وتحقيق محمد
: المملكة المغربية، وزارة االوقاف الرباط  حامد الحاج خلف.- 
والشوون االسالمية، 2007.- 2 مج . (519-914ص. )؛ 24 سم

إق 2007MO2371.- ردمك 9954051147
اللغة العربية

415.1 2007-307
الجغدال، عبد الحكيم

نثر نظم  وشرح  تبسيط  في  الفتية  األذهان  جلب 
محمد بن  الحكيم  عبد   / مطبوع]  [نص  األجرومية  المقدمة 
الجغدال.- [د.م.] : مكتبة سلمى الثقافية، 2007 (تطوان : مطبعة

الخليج العربي) .- 1 مج. (314 ص.)؛ 24 سم
2007MO2981 إق

415.2 2007-308
كروم، أحمد

مستويات التنظير في الصرف العربي [نص مطبوع] / أحمد
والوراقة المطبعة   : (مراكش  [د.ن.]، 2007   : [د.م.]  كروم.- 

.- 1 مج. (204 ص.)؛ 24 سم الوطنية) 
2007MO3409 إق

415.33 2007-309
التورابي ، عبد الرزاق

كتاب تصريف األفعال في اللغة العربية [نص مطبوع] /
: الرباط  غاليم.-  محمد  إشراف  التورابي؛  الرزاق  عبد  إعداد 
للتعريب، 2007.- 1 مج. الدراسات واألبحاث  منشورات معهد 

(364 ص.)؛ 25 سم
9954-412-14-X 2008.- ردمكMO0109 إق

اللغة العربية - - الصرف

415.4 2007-310
العماري، عبد العزيز

العزيز / عبد  لسانية  دراسة   : [نص مطبوع]  العربية  الجملة 
العماري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2004 (فاس : مطبعة آنفو-برانت) .-
1 مج. (406 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم.- (من النحو

إلى اللسانيات؛ 2)
2004MO1876 ببليوغرافيا ص. 387-396 .- إق

417.03964 2007-311
الشاذلي، عبد اللطيف

معجم المصطلحات اإلدارية واأللفاظ العامية واألجنبية
[نص المغربية  والمؤلفات  الوثائق  بعض  في  الواردة 
مطبوع] / جمع وتنسيق عبد اللطيف الشاذلي.- [د.م] : [د.ن]،
2007 (الرباط : المطبعة الملكية) .- 1 مج. (238 ص.)؛ 25 سم

إق 2007MO1375.- ردمك 978-9981-905-76-3
اللهجات العربية

418.02 2007-312
الهاشمي، عبد الله

مقدمات في ديداكتيك اللغات والترجمة [نص مطبوع] /
عبد الله الهاشمي.- مكناس : ع. الهاشمي، 2006.- 1 مج. (135

ص.)؛ 21 سم
2006MO2621 إق

418.4 2007-313
السنوني، العياشي

األعلم لدى   : مطبوع]  [نص  التأويل  و  القراءة  مستويات 
الشنتمري في شرح حماسة أبي تمام / العياشي السنوني.- [د.م]
: [د.ن]، إ.ق 2007 (فاس : مطبعة آنفو) .- 1 مج . (93ص. ) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
2007MO3456 إق

اللغات اإلسبانية و البرتغالية 460

460 2007-314
العروسي، محمد

اإلسبانية لغتي [نص مطبوع] / محمد العروسي.- فاس؛ تمارة :
مكتبة المناهل إيدي برو، 2007 (الدار البيضاء : مطبعة دار النشر

المغربية) .- 1 مج . (110ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17 سم
2007MO2549 إق

اللغة اإلسبانية

اللغات األفروآسيوية غير السامية، اللغة
األمازيغية

493
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493.33 2007-315
أخياط، إبراهيم (1941-....)

أخياط.- إبراهيم   / الوطنية  هويتنا   : [نص مطبوع]  األمازيغية 
الثقافي، الرباط : منشورات الجمعية المغربية للبحث والتبادل 

2007.- 1 مج. (446 ص.)؛ 24 سم
إق 2007MO3089.- ردمك 9981-861-19-7

اللغة األمازيغية - - المغرب

العلوم الطبيعية و الرياضيات 500
العلوم الطبيعية و الرياضيات 500

501 2007-316
البعزاتي، بناصر

خصوبة المفاهيم في بناء المعرفة [نص مطبوع] : دراسات
إبستمولوجية / بناصر البعزاتي.- الرباط : دار األمان 2007.- 1 مج

. (350ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2007MO1177.- ردمك 9981-941-72-7

بناء المعرفة

509 2007-317
Etudes d'histoire des sciences arabes  [Texte
Mohammed / دراسات في تاريخ العلوم العربية = [imprimé
Abattouy.- Casablanca : Fondation du roi abdul-aziz،
cm.- (Dialogue des 26 1 -.2007.؛ vol. (218-100 p.) : ill

(deux rives
إق 2007MO0300.- ردمك 978-9954-0-3584-2

التكنولوجيا (العلوم التطبيقية) 600
العلوم الطبية الطب 610

613 2007-318
المملكة المغربية. كتابة الدولة لدى وزير التربية الوطنية
والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر المكلفة

بمحاربة األمية والتربية غير النظامية
التكوين األساسي للكبار على الوقاية الصحية والعالج
الطبي [نص مطبوع] / كتابة الدولة لدى وزير التربية الوطنية
والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر المكلفة بمحاربة
الدولة لدى وزير : كتابة  الرباط  النظامية.-  األمية والتربية غير 
العلمي وتكوين األطر والبحث  العالي  والتعليم  الوطنية  التربية 
النظامية، 2007 (مطبعة والتربية غير  األمية  بمحاربة  المكلفة 
المعارف الجديدة).- 1 مج . (63ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم.- (سلسلة النور)
إق 2007MO1795.- ردمك 9954201599

الوقاية الصحية

613.95 2007-319
الوزاري، الخامس

حقيقة الغريزة والشهوة الجنسية [نص مطبوع] / الخامس
الوزاري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2007 (الرباط : طوب بريس) .- 1

مج. (249 ص.) : 21 سم
2007MO2030 إق

الثقافة الجنسية

616.462 2007-320
الشيخاوي، عمر

دليل السكري [نص مطبوع] : للمرضى ولجميع المهتمين به /
عمر الشيخاوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2007.- 1 مج . (84ص. ) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

2007MO3312 إق
داء السكري - - تغذية

الزراعة 630

630.7 2007-321
مشيش العلمي، مصطفى (1932-....)

البحث الزراعي وتأهيل الفالح الغرباوي [نص مطبوع] :
بني احسن مؤهل إلستيعاب الشراردة  الغرب  بجهة  الفالح  هل 
العلمي.- مشيش  مصطفى   / الزراعي  البحث  نتائج  وتطبيق 

سم  15 ص.)؛   67) مج.   1  -.2007 بوكيلي،   : القنيطرة 
إق 2007MO2178.- ردمك 9954885706

630.715 2007-322
المغرب. وزارة الفالحة والصيد البحري

اإلجتماعات اإلرشادية [نص مطبوع] / وزارة الفالحة والصيد
البحري؛ إعداد أحساين أوصاف.- الرباط : مديرية التعليم والبحث
والتنمية، 2007.- 1 مج . (36ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2007MO3193.- ردمك 9954447520

اإلجتماعات اإلرشادية - - المغرب -

633 2007-323
مركز الدراسات التقنية واإلرشاد الفالحي (الرباط)

الكبار [نص مطبوع] / إعداد مركز الدراسات التقنية واإلرشاد
الفالحي، التقنية واإلرشاد  الدراسات  : مركز  الرباط  الفالحي.- 

باأللوان؛ 24 سم ) : غالف مزيّن  . (21 ص.  2007.- 1 مج 
إق 2007MO3391.- ردمك 9954444254

الكبار - - المغرب

634.37 2007-324
المغرب. وزارة الفالحة والصيد البحري

البحري؛ والصيد  الفالحة  / وزارة  التين [نص مطبوع]  شجرة 
إعداد مركز الدراسات التقنية واإلرشاد الفالحي.- الرباط : مركز
الدراسات التقنية واإلرشاد الفالحي، 2007.- 1 مج . (23 ص. ) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2007MO3188.- ردمك 9954447474

التين - - المغرب

634.55 2007-325
المغرب. وزارة الفالحة والصيد البحري

التقنية الدراسات  مركز  إعداد   / مطبوع]  [نص  اللوز  شجرة 
والتنمية، والبحث  التعليم  : مديرية  الرباط  الفالحي.-  واإلرشاد 
باأللوان؛ 24 سم : غالف مزيّن   ( . (30 ص.  2007.- 1 مج 

إق 2007MO3187.- ردمك 9954447466
اللوز - - المغرب

634.63 2007-326
وزارة الفالحة والصيد البحري. مركز الدراسات التقنية

واإلرشاد الفالحي
شجرة الزيتون [نص مطبوع] / إعداد مركز الدراسات التقنية
والتنمية، والبحث  التعليم  : مديرية  الرباط  الفالحي.-  واإلرشاد 

باأللوان؛ 24 سم : غالف مزيّن   ( . (30ص.  2007.- 1 مج 
إق 2007MO3186.- ردمك 9954447458

الزيتون - - المغرب -

635.658 2007-327
المغرب. وزارة الفالحة والصيد البحري

زراعة العدس [نص مطبوع] / وزارة الفالحة والصيد البحري؛
والتنمية، والبحث  التعليم  : مديرية  الرباط  بموح.-  أحمد  إعداد 
باأللوان؛ 24 سم : غالف مزيّن   ( . (23 ص.  2007.- 1 مج 

إق 2007MO3190.- ردمك 9954447490
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العدس - - المغرب

636.0852 2007-328
سحنون، عبد اللطيف

عبد  / مطبوع]  [نص  بالبروتينات  الغنية  العلفية  المواد 
تربية مديرية   : [د.م.]  سهام.-  األشعاري  سحنون،  اللطيف 
المواشي، 2007 (الدار البيضاء : مطبعة دار النشر المغربية) .- 1

مج. (16 ص.)؛ 21 سم
2006MO2870 إق

العلوم المنزلية و حياة األسرة 640

641.3565 2007-329
وزارة الفالحة والصيد البحري. مركز الدراسات التقنية

واإلرشاد الفالحي
زراعة اللوبيا الخضراء [نص مطبوع] / إعداد مركز الدراسات
والبحث التعليم  مديرية   : الرباط  الفالحي.-  واإلرشاد  التقنية 
والتنمية، 2007.- 1 مج . (35ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2007MO3189.- ردمك 9954447482

اللوبيا الخضراء - - المغرب -

اإلدارة و الخدمات المساعدة 650

658.45 2007-330
العزوزي، ميلودي (1938-....)

تطبيقاته، أساسياته،   : [نص مطبوع]  المؤسساتي  اإلتصال 
إدارته : مع مسرد بالمصطلحات عربي-إنجليزي-فرنسي / ميلودي
ع. العزوزي.- [د.م] : [د.ن]، 2007 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح

الجديدة) .- 1 مج . (335ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2007MO0299.- ردمك 9954877002

اإلتصال المؤسساتي

الفنون 700
الفنون 700

708 2007-331
موسم أصيلة الثقافي الدولي التاسع والعشرون [نص
29e  = 2007 b غشت   3-31  : الموسم  معارض   : مطبوع] 
Moussem  Culturel  International  d'Assi lah  :
Expositions / نظمتها مؤسسة منتدى أصيلة.- أصيلة : مؤسسة

منتدى أصيلة، 2007.- 1 مج. (46 ص.)؛ 27 سم
إق 2007MO2078.- ردمك 9954432345

الفن المغربي - - أصيلة

الرسم و الفنون الزخرفية 740

745.61 2007-332
آية وارهام، أحمد بلحاج (1948-....)

الخط العربي وعلم الحرف [نص مطبوع] : جمالية وأسرار،
البوكيلي  : القنيطرة  وارهام.-  آية  بلحاج  أحمد   / دالالت ورموز 
للطباعة والنشر والتوزيع، 2007.- 1 مج. (128 ص.) : غالف

مص.؛ 21 سم
إق 2007MO1169.- ردمك 9981-45-099-5

الموسيقى 780

780.964 2007-333
أوشن، عبد العزيز

بالنوطة مدونة   : مطبوع]  [نص  الغرناطي  الطرب  نوبات 
Nouba  du  tarab  gharnati  :  notation  = الموسيقية 
musicale / عبد العزيز أوشن، مهدي فوزي.- [د.م.] : [د.ن.]،

2007 (وجدة : مطبعة الفتح) .- 1 مج. (222 ص.)؛ 24 سم
2007MO2614 إق

781.20964 2007-334
 ابن عبد الجليل، عبد العزيز

المغرب بين  واإليقاع  النغم  مجال  في  المشترك 
Le  = مطبوع]  [نص  المجاورة  اإلفريقية  والشعوب 
patrimoine maroco-african dans le domaine musical
/ عبد العزيز بن عبد الجليل.- الرباط : معهد الدراسات اإلفريقية،

1995.- 1 مج. (52 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة محاضرات؛ 14)
1994MO0448 إق

781.3 2007-335
أولر، ليونهارد

الموسيقى مترجمة إلى الرياضيات [نص مطبوع] / ليونهارد
أولر؛ مقال باتريس بايلهاش؛ ترجمة محمد غانم.- 1 مج . (47ص.

)؛ 21 سم
2007MO1428 إق
النظرية الموسيقية

781.6264092 2007-336
المغرب. جمعية عبد الصادق اشقارة للمحافظة على

الموسيقي األندلسي الصوفي والشعبي التراث 
/ عبد الصادق اشقارة ... حياة وشهادات [نص مطبوع] 
الموسيقي التراث  جمعية عبد الصادق اشقارة للمحافظة على 
أنس وتصحيح  وإخراج  تهيئ  والشعبي؛  والصوفي  األندلسي 
السردو.- [د. م. ] : [جمعية عبد الصادق اشقارة للمحافظة على
التراث الموسيقي األندلسي والصوفي والشعبي]، 2007 (تطوان

: الخليج العربي) .- 1 مج. (95 ص.)؛ 21 سم
2007MO3214 إق

فنون التسلية و الترويح 790

791 2007-337
الخوري، إدريس (1939-....)

في مقاالت   : مطبوع]  [نص  الشاشة  أمام  الخشبة  فوق 
دار : منشورات  الرباط  الخوري.-  ادريس   / والسينما  المسرح 
الثقافة، 2007 (مطبعة دار المناهل).- 1 مج. (242 ص.)؛ 24 سم

إق 2007MO2175.- ردمك 978-9954-0-4130-3

796 2007-338
سالم، بلخير

نادي الكوكب الرياضي [نص مطبوع] : تاريخ ومسار : 1947-
2007 / سالم بلخير.- ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2007 (مراكش :
مطبعة مراكش) .- 1 مج. (287 ص.) : مص.، غالف مزين؛ 20

سم
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2007MO1390 إق

796.815 2007-339
شحالل، مراد (1963-....)

اللوانكودو-دجي [نص مطبوع] : فنون الرصد والتمركز الحركي
Concentration = موسوعة فنون القتال علمية،رياضية وقتالية
Cultures & Boxe Spontannée Acentrale / مراد شحالل.-

وجدة : مطبعة أطالل، 2007.- 1 مج. (110 ص.)؛ 24 سم
2006MO2828 إق

اللوانكودودجي - - فنون القتال

اآلداب والبالغة 800
اآلداب والبالغة 800

801 2007-340
نظريات القراءة [نص مطبوع] : من البنيوية إلى جمالية التلقي
/ روالن بارط، ميشال أوتن، ريمون ماهيو…[وآخرون]؛ ترجمة عبد
الرحمن بوعلي.- وجدة : مطبعة الجسور، 1995.- 1 مج. (91

ص.)؛ 21 سم
1995MO948 ببليوغرافيا : ص. 87-89 .- إق

نظرية التلقي

801.9 2007-341
بنعمر، محمد

اإلشكال الداللي في قراءة النص [نص مطبوع] : قراءة في
تجربة علماء أصول الفقه / محمد بنعمر.- [د.م.] : [د.ن.]، 2001

(وجدة : مطبعة الجسور) .- 1 مج. (99 ص.)؛ 21 سم
2001MO1623 إق

808.82 2007-342
ميلر، آرثر

بويطيقا التغير [نص مطبوع] : نحو كتابة مسرحية متعالية /
وزارة منشورات   : الرباط  القمري.-  بشير  ترجمة  ميلر؛  آرثر 
الثقافة، 2007 (مطبعة دار المناهل).- 1 مج. (92 ص.)؛ 21 سم

إق 2007MO2036.- ردمك 9954-0-4116-8

809 2007-343
طودوروف، تزفيطان

األدب في خطر [نص مطبوع] / تزفيطان طودوروف؛ ترجمة
عبد الكبير الشرقاوي.- الرباط : دار توبقال للنشر، 2007.- 1 مج.

(63 ص.)؛ 23 سم.- (المعرفة األدبية)
إق 2007MO1857.- ردمك 9954-496-32-7

810 األدب العربي

810 2007-344
العلمي، عبد الجبار

لعبة الخيال والواقع في الرواية العربية [نص مطبوع] /
: البيضاء  (الدار  [د.ن.]، 2007   : [د.م.]  العلمي.-  الجبار  عبد 
مزيّن : غالف   ( (128ص.   . مج   1  -. الجديدة)  النجاح  مطبعة 

باأللوان؛ 24 سم
2007MO0914 إق

الدراسات األدبية - - المغرب

810 2007-345
بوطيب، عبد العالي (1948-....)

غالب أعمال  في  دراسة   : مطبوع]  [نص  والوعي  الكتابة 
للنشر الحرف  دار   : القنيطرة  العالي بوطيب.-  / عبد  السردية 
والتوزيع، 2007 (الدار البيضاء : مطبعة النجح الجديدة) .- 1 مج .

( 203 ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
9954-0-9038-X 2007.- ردمكMO1741 إق

األدب العربي - - المغرب

810.009 2007-346
أمين، جمال

تقديم عباس أمين؛  / جمال  [نص مطبوع]  مطارحات نقدية 
الجراري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2007.- 1 مج. (190 ص.)؛ 21 سم

2007MO0787 إق
األدب العربي - - تاريخ ونقد

810.2 2007-347
مودن، عبد الرحيم (1948-....)

قراءة المؤلفات [نص مطبوع] / عبد الرحيم مؤدن.- القنيطرة :
دار الحرف للنشر والتوزيع، DL 2007 (الدار البيضاء : مطبعة
النجاح الجديدة) .- 1 مج. (75 ص.)؛ 24 سم.- (الحرف التكوينية؛

(4
إق 2007MO1897.- ردمك 978-9954-00-9042-8

األدب المغربي

810.9 2007-348
أقضاض، محمد

مقاربة الخطاب النقدي المغربي [نص مطبوع] : التأسيس /
محمد أقضاض.- الدار البيضاء : شركة النشر والتوزيع المدارس،
باأللوان؛ 24 سم.- : غالف مزيّن  2007.- 1 مج. (215 ص.) 

األدبية) (المكتبة 
إق 2007MO0895.- ردمك 9954073256

األدب المغربي - - نقد

810.9 2007-349
الزياني، عبد العاطي (1971-....)

التراث النقدي و التأويل ظواهر و قضايا [نص مطبوع] :
اللوحة / عبد العاطي الزياني.- زاكورة : مجلة الثقافة الجنوبية،
(سلسلة 20 سم.-  1مج(195 ص.)؛  القرويين).-  (دار   2007

(1 النقدية؛  الكتب 
2007MO1065 إق
الترات - - تاريخ ونقد

810.9 2007-350
الشرقاوي، عبد الكبير

شعرية الترجمة [نص مطبوع] : الملحمة اليونانية في األدب
العربي / عبد الكبير الشرقاوي.- الدار البيضاء : دار توبقال للنشر،

2007.- 1 مج. (284 ص.)؛ 21 سم.- (المعرفة األدبية)
إق 2007MO0247.- ردمك 978-9954-496-15-7

المالحم اليونانية

810.9 2007-351
العالم، عبد الرحيم (1963-....)

والذات المكان  عالقة  عن   : مطبوع]  [نص  الفقدان  سيرة 
والهوية بالفقدان في السرد الحديث / عبد الرحيم العالم.- الدار

البيضاء : دار الثقافة، 2007.- 1 مج . (263ص. )؛ 22 سم
2006MO2249 إق

األدب العربي

810.9 2007-352
سليكي، خالد

الخطاب النقدي بين إدماج التراث وأفق التأويل [نص
مطبوع] / خالد سليكي.- طنجة : سليكي إخوان، 2007.- 1 مج.

(234 ص.)؛ 20 سم
إق 2007MO1598.- ردمك 978-9981-1-1003-5

األدب العربي - - تاريخ ونقد
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810.9 2007-353
طايعي

[نص القديمة  العربية  الشعرية  بالمماثلة في  القراءة 
مطبوع] / أحمد طايعي.- الرباط؛ منشورات زاوية : 2007.- 1 مج

. (278ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2007MO1196.- ردمك 2254-438-24-6

الدراسات األدبية - - األندلس

810.9 2007-354
الكتابة النسائية [نص مطبوع] : محكي االنا، محكي الحياة /
مجموعة من الكاتبات والكتاب.- الرباط : منشورات اتحاد كتاب

المغرب، 2007.- 1 مج. (143 ص.)؛ 24 سم
2007MO2206 إق
االدب العربي - - نقد

810.92 2007-355
جابري، محمد

نقد األدب اإلسالمي [نص مطبوع] : السنن اإللهية ضوابط /
محمد جابري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2007 (وجدة : مؤسسة الندوي)

.- 1 مج. (130 ص.)؛ 21 سم
إق 2007MO2615.- ردمك 9954058400

األدب اإلسالمي - - نقد

810.96 2007-356
الحسيني، قاسم

تأليف  / والظواهر  القضايا   : [نص مطبوع]  األندلسي  األدب 
للنشر، 2007.- 1 مج. توبقال  دار   : الرباط  الحسيني.-  قاسم 

(174 ص.)؛ 21 سم
إق 2008MO0008.- ردمك 978-9954-8747-0-4

810.99614 2007-357
جامعة شعيب الدكالي. كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية.

وحدة التكوين والبحث في الصورة
التلقي والخطاب [نص مطبوع] : دراسات في النفد المغربي
الجديد : محمد مفتاح، سعيد يقطين، المصطفى الشاذلي / وحدة
والعلوم اآلداب  كلية   : الجديدة  الصورة.-  والبحث في  التكوين 
اإلنسانية، إق 2003 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1
مج. (236 ص.)؛ 21 سم.- (سلسلة أعمال وحدة التكوين والبحث؛

(1
إق 2003MO1069.- ردمك 978-9954-8354-0-7

810.99614 2007-358
سليكي، خالد

التأصيل والتحديث عند بنية   : الحداثة النقدية [نص مطبوع] 
محمد بنيس / خالد سليكي.- طنجة : رئاسة جامعة عبد المالك
السعدي، 2007 (طنجة : سليكي إخوان) .- 1 مج. (95 ص.)؛ 20

سم
إق 2007MO1510.- ردمك 978-9954-0-1719-4

الخطاب النقدي - - األدب العربي

810.9964 2007-359
كيليطو، عبد الفتاح (1945-....)

الدار كيليطو.-  الفتاح  عبد   / [نص مطبوع]  األدب واإلرتياب 
البيضاء : دار توبقال للنشر، 2007.- 1 مج. (80 ص.)؛ 22 سم

إق 2007MO0226.- ردمك 9954496130

811 الشعر العربي

811 2007-360
أبو إدريس، إدريس

خمسون عاما في بالد العرب [نص مطبوع] : شعر / إدريس
: مطبعة وراقة [د.ن.]، 2007 (مكناس   : [د.م.]  إدريس.-  أبو 

: غالف مص.؛ 20 سم .- 1 مج. (83 ص.)  سجلماسة) 
إق 2006MO2789.- ردمك 978-9954-8094-2-2

األدب العربي - - المغرب

811 2007-361
أحيوض، فاطمة

مغربية الصحراء [نص مطبوع] : شعر / فاطمة أحيوض.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2007 (مكناس : مطبعة سجلماسة) .- 1 مج. (83 ص.)

: غالف مص.؛ 21 سم
2007MO0875 إق

811 2007-362
أخريف، محسن (1979-....)

حصانان خاسران [نص مطبوع] : شعر / محسن أخريف.- الدار
البيضاء : منشورات ملتقى الطرق، 2006-2007.- 1 مج. (60

ص.)؛ 22 سم
978-9954-1-0269-X 2008.- ردمكMO2366 إق

811 2007-363
إدريس، عبد النور (1960-....)

تمزقات عشق رقمي [نص مطبوع] : تشظيات شعرية / عبد
النور إدريس.- [د.م.] : منشورات دفاتر اإلختالف، 2007 (مكناس
: مطبعة سجلماسة) .- 1 مج . (78-3ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم.- (سلسلة بيت األدب المغربي؛ 1)
إق 2007MO0858.- ردمك 9954-8529-5-6

الشعر العربي - - المغرب

811 2007-364
ازهوري، عبد الكريم (1962-....)

الصهيل [نص مطبوع] / عبد الكريم ازهوري.- الدار البيضاء : دار
قرطبة للطباعة والنشر، 2007.- 1 مج. (110 ص.)؛ 21 سم

2007MO0832 إق
الشعر العربي

811 2007-365
األمازيغي، أحجي سيدي محمد

ديوان العروبة [نص مطبوع] : مدح، هجاء، غزل / أحجي سيدي
محمد األمازيغي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2007 (مكناس : مطبعة وراقة

سجلماسة) .- 1 مج . (58ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
2007MO0154 إق

الشعر العربي - - هجاء - - المغرب

811 2007-366
الباز، سعيد (1960-....)

: الرباط  الباز.-  / سعيد  : شعر  [نص مطبوع]  الموتى  ضجر 
منشورات وزارة الثقافة، 2007.- 1 مج. (90 ص.)؛ 21 سم.-

(سلسلة الكتاب األول؛ 53)
إق 2007MO2042.- ردمك 9954-0-4122-2

811 2007-367
التائك، السعدية

عيون حورية [نص مطبوع] : شعر / السعدية التائك.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2007 (مطابع األنباء).- 1 مج. (126 ص.)؛ 21 سم

1996MO0726 إق
الشعر العربي - - المغرب

811 2007-368
التجاجتي، أحمد يحيى (1950-....)

بشائر المسرة واالحتفاء علي قصيدة برح الخفاء [نص
مطبوع] / أبو الوفاء يحيا أحمد بن علي التجاجتي التيزنيتي.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2007 (محمدية : مطبعة فضالة) .- 1 مج. (127 ص.)؛

24 سم
2007MO1028 إق
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الشعر العربي

811 2007-369
الجدلي، عمر

المالئكة التي ال تموت إال قليال [نص مطبوع] / عمر الجدلي.-
، 2007.- 1 مج. (73 ص.)؛ 21 سم

2007MO3086 إق
الشعر العربي

811 2007-370
الحلبوسي، عامر ابراهيم

أنغام الوصال [نص مطبوع] : شعر / الحلبوسي عامر ابراهيم.-
ط.2.- [د.م] : [د.ن]، 1994.- 1 مج .(126ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 1994MO0387.- ردمك 9981-9794-1-4

الشعر العربي

811 2007-371
الخصار، عبد الرحيم (1975-....)

الرحيم عبد   / : شعر  مطبوع]  [نص  بالنظر  وأكتفي  أنظر 
الخصار.- القنيطرة : دار الحرف، 2007.- 1 مج (128 ص.)؛ 21

سم
إق 2007MO1742.- ردمك 9954-0-9034-7

811 2007-372
الخنيفي، عبد الجواد

الخنيفي.- الجواد  عبد   / : شعر  [نص مطبوع]  الخيط األخير 
الرباط : منشورات وزارة الثقافة، 2007.- 1 مج. (55 ص.)؛ 20

سم.- (سلسة الكتاب األول؛ 52)
إق 2007MO2039.- ردمك 9954-0-4119-2

811 2007-373
الدرجاوي، محمد عبد الرحمان (2006-1928)

الرحمان عبد  محمد   / شعر  ديوان   : مطبوع]  [نص  مواقف 
الدرجاوي.- الرباط : نشر أ.د.ج.ل، 2007.- 1 مج. (272 ص.) :

غالف مزين؛ 20 سم
2007MO0600 إق

الشعر العربي - - المغرب

811 2007-374
الرحماوي، آمال

آمال  / شعر   : مطبوع]  [نص  الغيم  هذا  مثل  في  حدث 
الرحماوي.- القنيطرة : دار الحرف، 2007.- 1 مج. (63 ص.)؛ 21

سم
إق 2007MO1740.- ردمك 9954-00-9037-1

811 2007-375
الركراكي، عزيز

حياحات الباشا [نص مطبوع] : رواية / عزيز الركراكي.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2007.- 1 مج. (60 ص.) : غالف مزين؛ 20 سم

إق 2007MO0499.- ردمك 9954-8647-2-5
األدب العربي - - المغرب

811 2007-376
الرويسي، محمد (1946-....)

من فتحة إبرة [نص مطبوع] : شعر / محمد الرويسي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2007 (المحمدية : مطبعة المتقي برينتر) .- 1 مج. (176

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2007MO0948.- ردمك 9954879609

الشعر العربي - - المغرب

811 2007-377
الزباير، نجاة

أقبض قدم الريح [نص مطبوع] : شعر / نجاة الزباير.- [د.م] :
[د.ن]، 2007 (مراكش : دار وليلي) .- 1 مج. (80 ص.) : غالف

مص.؛ 20 سم

2007MO0621 إق
شعر

811 2007-378
الزويتني، نور الدين (1958-....)

القربان والملكة [نص مطبوع] : شعر / نور الدين الزويتني.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2007.- 1 مج. (73 ص.)؛ 20 سم.- (سلسة

الكتاب األول؛ 55)
إق 2007MO2040.- ردمك 9954-0-4120-6

811 2007-379
السنوني، العياشي

قضايا توثيق النص وتحقيقه [نص مطبوع] : من خالل شرحي
/ تمام  أبي  لحماسة  الشنتمري  واألعلم  المرزوقي  علي  أبي 
العياشي السنوني.- [فاس] : [د.ن.]، 2007.- 1 مج. (193 ص.) :

غالف مزين؛ 22 سم
2007MO3455 إق

األدب العربي

811 2007-380
الشفاقي، فيصل بن محمد

[نص الشفاقي  محمد  بن  فيصل  ديوان  من  مقتطف 
مطبوع].- [.د. م] : [.د. ن]، 2007 (مكناس : مطبعة األزهر) .- 1

مج. (112 ص.)؛ 21 سم
9954-8202-3-X 2007.- ردمكMO0984 إق

الشعر العربي

811 2007-381
الشليح، مصطفى (1956-....)

أمي .. سيدة البهاء [نص مطبوع] / مصطفى الشليح.- سال :
[د. ن.]، 2007 (مطبعة بني يزناسن).- 1 مج. (122 ص.) : غالف

مزين؛ 17 سم
إق 2007MO3250.- ردمك 9981-1997-6-1

الشعر العربي

811 2007-382
الشليح، مصطفى (1956-....)

لك األوراق .. وكل الكلمات لي [نص مطبوع] / مصطفى
الشليح.- [د.م.] : [د.ن.]، 2007 (سال : مطبعة بني يزناسن) .- 1

مج. (394 ص.)؛ 21 سم
إق 2004MO0928.- ردمك 978-9981-1997-5-3

811 2007-383
الشيخان، احمد محمود بن محمد الطلبة (1907-....)

رياض القلوب ومداد االرواح [نص مطبوع] : ديوان / احمد
محمود بن محمد الطلبة الشيخان.- [د.م.] : [د.ن.]، 2007.- 1

مج. (304 ص.)؛ 24 سم
2007MO0683 إق

الشعر العربي

811 2007-384
الصالحي، محمد (1963-....)

أتعثر بالذهب [نص مطبوع] / محمد الصالحي.- الدار البيضاء :
منشورات عيني بنايي، 2004 (مطبعة دالتون).- 1 مج. (64 ص.)

إق 2004MO1364.- ردمك 978-9954-429-20-4

811 2007-385
الضو، مصطفى

ثغر ايفري [نص مطبوع] : قصائد / مصطفى الضو.- القنيطرة :
البوكيلي للطباعة والنشر والتوزيع، 2007.- 1 مج. (98 ص.)؛ 20

سم
إق 2007MO2324.- ردمك 9981451037

811 2007-386
العلوط، منال
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منال  / شعر  ديوان   : مطبوع]  [نص  وفي  هجرس  خطبة 
العلوط.- [د.م.] : [.د.ن]، 2007 (الرباط : مكتبة دار السالم) .- 1

مج. (77 ص.)؛ 21 سم
إق 2007MO1099.- ردمك 978-9954-22-013-5

الشعر العربي

811 2007-387
العمراني، توفيق (1969-....)

ها أنذا في االنتظار [نص مطبوع] / توفيق العمراني.- المغرب
: زكرياء العمراني، 2007.- 1 مج. (92 ص.)؛ 21 سم

2007MO1989 إق
الشعر العربي - - المغرب

811 2007-388
العمراوي، أحمد (1955-....)

يقول الشاعر [نص مطبوع] : دراسات في الشعر الحديث /
أحمد العمراوي.- الرباط : دار األمان، 2007.- 1 مج. (289 ص.)؛

24 سم
2007MO2547 إق

الشعر العربي - - تاريخ ونقد

811 2007-389
العوني، عبد الحميد

جرح بحجم إله؛ Une déesse voilée [نص مطبوع] : شعر
: Poésies françaises / عبد الحميد العوني.- فاس : منشورات
عربية، 2007 (المطبعة األورو متوسطية المغربية).- 1 مج . (93-
98 ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم.- (منشورات عربية؛ 18-

(19
إق 2007MO1466إق 2007MO1465.- ردمك 9954-0-3709-8

الشعر العربي - - المغرب

811 2007-390
القنفود، فاطمة

همس الحال [نص مطبوع] : نصوص شعرية / فاطمة القنفود.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2007 (أسفي : مطبعة IMBH) .- 1 مج. (48

ص.)؛ 21 سم
2007MO1444 إق

الشعر العربي

811 2007-391
الكراوي، إبراهيم (1975-....)

أضغاث أحالم [نص مطبوع] : شعر / إبراهيم الكراوي.- الرباط :
منشورات وزارة الثقافة، 2007 (مطبعة دار المناهل).- 1 مج.

(42 ص.)؛ 20 سم.- (سلسة الكتاب األول؛ 51)
إق 2007MO2041.- ردمك 9954-0-4121-4

الشعر العربي - - المغرب

811 2007-392
اللغافي، محمد (1960-....)

:  [ [د.م.  اللغافي.-  محمد   / شعر   : مطبوع]  [نص  الكرسي 
18 سم 49 ص.)؛   ). مج   1 ليزن).-  (مطبعة   2007 [د.ن.]، 

إق 2007MO0475.- ردمك 9981-9757-3-7
الشعر العربي - - المغرب

811 2007-393
اللمتوني، أبو بكر (2009-1930)

من أول الحسنين إلى سادس المحمدين [نص مطبوع] :
ديوان شعر / أبو بكر اللمتوني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2007 (الرباط :

المطبعة الملكية) .- 1 مج. (54 ص.)؛ 23 سم
إق 2007MO2127.- ردمك 9981-905-82-8

811 2007-394
الملياني، إدريس (1945-....)

بعيدا عن كثب [نص مطبوع] : شعر / إدريس الملياني.- الدار
البيضاء : دار الثقافة، 2007.- 1 مج. (143 ص.)؛ 21 سم

إق 2007MO0562.- ردمك 9981027758
الشعر العربي

811 2007-395
الهاللي، محمد (1961-....)

اشتهاء ... القرب والبعد والتيه [نص مطبوع] : شعر / محمد
الهاللي.- [د.م.] : [كلمات بابل]، 2007.- 1 مج. (94 ص.)؛ 21

سم.- (منشورات Kalimat Babel؛ 2)
إق 2007MO2882.- ردمك 978-9954-8741-2-7

811 2007-396
بتزارت، مليكة

معاناة إمرأة [نص مطبوع] / مليكة بتزارت.- الرباط : دار أبي
رقراق، 2007.- 1 مج. (64 ص.) : غالف مص. باأللوان؛ 21 سم

إق 2007MO0415.- ردمك 9954-470-41-7
شعر - - األدب العربي

811 2007-397
بلعوني، مصطفى (1968-....)

حديث الحب [نص مطبوع] : شعر / مصطفى بلعوني.- الرباط :
منشورات وزارة الثقافة، 2007 (مطبعة دار المناهل).- 1 مج.

(63 ص.)؛ 21 سم.- (سلسة الكتاب األول؛ 59)
إق 2008MO0186.- ردمك 9954-0-4144-3

811 2007-398
بلمو، محمد (1964-....)

بلمو، عبد / محمد  : شعر  حماقات السلمون [نص مطبوع] 
المطبعة  : (مراكش  [د.ن.]، 2007   : [د.م.]  جميل.-  العاطي 

(122 ص.)؛ 21 سم مج.   1  -. الوطنية)  والوراقة 
2007MO1761 إق

الشعر العربي

811 2007-399
بن داوود، سعاد (1960-....)

إبحار في ذاكرة التمرد [نص مطبوع] : ديوان شعر / سعاد بن
داوود.- الرباط : دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر، 2007.- 1

مج. (62 ص.)؛ 21 سم
إق 2005MO0759.- ردمك 978-9954-8536-1-8

الشعر العربي

811 2007-400
بنطلحة، محمد (1950-....)

قليال أكثر [نص مطبوع] : شعر / محمد بنطلحة.- الدار البيضاء :
دار الثقافة، 2007.- 1 مج. (94 ص.)؛ 21 سم
إق 2007MO2406.- ردمك 978-9981-02-801-0

الشعر العربي

811 2007-401
بنعيسى، محمد (1955-....)

: [د.م.]  بنعيسى.-  محمد   / : شعر  مطبوع]  [نص  قاع وردة 
21 سم (109 ص.)؛  مج.   1 برنت).-  (أنا  [د.ن.]، 2007 

2008MO1125 إق

811 2007-402
بنفتح الله، عبد العزيز

أطالل [نص مطبوع] : شعر / عبد العزيز بنفتح الله.- [د.م.] :
[د.ن.]، إ. ق. 1996 (الرباط : مطبعة العاصمة) .- 1 مج. (107

ص.)
1996MO1042 إق

811 2007-403
بوحجر، عبد السالم (1955-....)

قمر األطلس [نص مطبوع] : شعر / عبد السالم بوحجر.- [د.م.]
.- 1 مج. (112 : مطبعة فضالة)  (المحمدية  [د.ن.]، 1999   :

ص.)؛ 21 سم
إق 1998/9968
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811 2007-404
بوعلي، عبد الرحمن (1954-....)

أعدني إلى رحم المحبرة [نص مطبوع] : شعر / عبد الرحمن
بوعلي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2007 (مراكش : مطبعة تريفة) .- 1

مج. (127 ص.)؛ 18 سم
2007MO3348 إق

الشعر العربي

811 2007-405
جناني، محمد

: أشرقت علي [نص مطبوع] : شعر / محمد جناني.- أصيلة 
منشورات المطعم الثقافي األندلسي، 2007.- 1 مج. (42 ص.)؛

21 سم
2007MO1401 إق

الشعر العربي

811 2007-406
جناني، محمد

: اصيلة  جناني.-  / محمد  [نص مطبوع]  حب قابل لإلنفجار 
منشورات المطعم الثقافي االندلسي، 2007.- 1 مج. (76 ص.)؛

21 سم
2007MO1090 إق

الشعر العربي - - المغرب

811 2007-407
حطحوط، ميمون

ميمون  / ديوان   : مطبوع]  [نص  مزيان  ماشي  كولشي 
حطحوط.- [د.م] : [د.ن]، 2007.- 1 مج . (81 ص. ) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 19 سم
2007MO1747 إق

811 2007-408
دمومات، عبد الله

بهاء الصمت [نص مطبوع] : شعر / عبد الله دمومات.- الدار
البيضاء : [د.ن.]، 2007 (مطبعة القرويين).- 1 مج . (142ص. ) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
2007MO0449 إق

شعر - - األدب العربي

811 2007-409
ريان، عبد المنعم

ريان.- المنعم  / عبد  ديوان زجلي   : ليلنا طال [نص مطبوع] 
[د.م.] : [د.ن.]، 2007 (شفشاون : أمزيل نيكوس) .- 1 مج. (83

ص.)؛ 21 سم
2007MO3155 إق

الشعر العربي

811 2007-410
زخنيني، عبدالباسط

نعمة األشقياء [نص مطبوع] / عبدالباسط زخنيني.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2007.- 1 مج. (147 ص.)؛ 20 سم

2006MO2860 إق
القصص العربية

811 2007-411
زالل، أحمد

جرداء هذه الحياة [نص مطبوع] : شعر / احمد زالل.- [.د.م] :
[.د.ن]، 2007 (الدارالبيضاء : مطبعة األندلس) .- 1 مج. (112

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 18 سم
2007MO0906 إق

الشعر العربي

811 2007-412
زنيبر، أحمد (1964-....)

أطياف مائية [نص مطبوع] : شعر / أحمد زنيبر .- الرباط : دار
أبي رقراق، 2007.- 1 مج . (81ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20

سم
2007MO0054 إق

الشعر العربي

811 2007-413
شحموط، مصطفى

أحالم صغيرة [نص مطبوع] : شعر / شحموط مصطفى.- طنجة
: منشورات النكور، 2007.- 1 مج. (150 ص.)؛ 14 سم

2007MO2302 إق
الشعر العربي

811 2007-414
شداق لعالهمي، عبد السالم (1944-....)

ديوان الجواهر الغالية من القوافي العالية [نص مطبوع] /
عبد السالم شداق لعالهمي.- الرباط : دار أبي رقراق، 2007.- 1

مج. (51 ص.)؛ 21 سم
إق 2007MO0433.- ردمك 978-9954-470-43-3

الشعر العربي

811 2007-415
عسال، مالكة (1954-....)

مالكة  / : شعر  [نص مطبوع]  وشم األمس على األضرحة 
عسال.- [د.م.] : [د.ن.]، 2007 (مطبعة التالل).- 1 مج. (119

ص.)؛ 21 سم
إق 2007MO0713.- ردمك 978-9954-8788-0-7

الشعر العربي

811 2007-416
عمراني حنشي، محمد

حنشي محمد   / شعر   : مطبوع]  [نص  وعواصف  عواطف 
البلدي]، 2005.- 1 مج. (80 [المجلس   : بني مالل  عمراني.- 

ص.)؛ 20 سم
إق 2003MO0634.- ردمك 978-9981-9904-7-7

811 2007-417
فرح، فاطمة الزهراء

الزهراء فرح.- مساءات أرض [نص مطبوع] : شعر / فاطمة 
[د.م.] : [د.ن.]، 2007.- 1 مج. (60 ص.) : غالف مزين؛ 20 سم

2007MO0949 إق
الشعر العربي - - المغرب

811 2007-418
قشنني، مصطفى

مصطفى  / شعر   : مطبوع]  [نص  تشبهني  ال  سماء  تحت 
قشنني.- القنيطرة : البوكيلي للطباعة والنشر، 2007.- 1 مج.

(128 ص.)؛ 21 سم
إق 2007MO2651.- ردمك 9981-45-105-3

811 2007-419
قهوايجي، إبراهيم

لألزهار رائحة الحزن [نص مطبوع] : نصوص شعرية / إبراهيم
قهوايجي.- [د.م.] : منشورات دفاتر اإلختالف، 2007 (مكناس :
مطبعة سجلماسة) .- 1 مج . (82ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22

سم.- (سلسلة بيت األدب المغربي؛ 2)
إق 2007MO0859.- ردمك 9954-8529-4-8

الشعر العربي - - المغرب

811 2007-420
كعب، سعاد

إمراة في الظل [نص مطبوع] / سعاد كعب.- الدار البيضاء : دار
احياء العلوم، 2007.- 1 مج. (95 ص.)؛ 19 سم

إق 2007MO0701.- ردمك 9954878602
الشعر العربي
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811 2007-421
لشهب، يونس

عتبات [نص مطبوع] : شعر / يونس لشهب؛ جعفر ابن الحاج
السلمي.- تطوان : جمعية تطوان أسمير، 2007.- 1 مج. (60

ص.) : غالف مزين؛ 20 سم
إق 2007MO2559.- ردمك 9981-127-19-1

الشعر العربي - - المغرب

811 2007-422
لمسيح، أحمد (1950-....)

ريحة الكالم [نص مطبوع] : في تمجيد القصيدة تمجيدا / أحمد
لمسيح.- [د.م.] : [د.ن.]، 2007 (القنيطرة : البوكيلي للطباعة) .-

1 مج. (76 ص.)؛ 21 سم
إق 2007MO0788.- ردمك 9981-45-097-9

811 2007-423
مربوحي، محمد (1947-....)

جراح الشك [نص مطبوع] : شعر / محمد مربوحي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2007 (مراكش : مطبعة وليلي) .- 1 مج. (120 ص.)؛

21 سم
2007MO0101 إق

811 2007-424
هادف، سعيد (1960-....)

مخطوط أكتو [نص مطبوع] : شعر / سعيد هادف.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2007 (وجدة : شركة مطابع األنوار الجديدة) .- 1 مج .

(113ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
2007MO2311 إق

الشعر العربي - - المغرب

811 2007-425
وحمّو، جواد

نوافد مشرعة على الليل [نص مطبوع] : شعر / جواد وحمّو.-
[د.م.] : منشورات أجراس، 2007 (الدار البيضاء : دار القرويين)

.- 1 مج . (71ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2007MO1162.- ردمك 9954-88115-0-7

الشعر العربي - - المغرب

811 2007-426
ناشئة الشعر [نص مطبوع] / [تالميذ النادي الفني].- آسفي :
التأهيلية الثاني  الحسن  ثانوية  تالميذ  قدماء  جمعية  منشورات 

21 سم (60 ص.)؛  مج.   1 بآسفي، 2007.- 
2007MO0604 إق

الشعر العربي

811 2007-427
حواشي األديب العالمة الحسن الزهراوي الرحماني على
كتاب نيل السول على مرتقى االصول لالمام محمد بن
ابراهيم الله  عبد  سيدي  االمام  شرح  وعلى  عاصم 
الشنجيطي لكتاب نيل السول لالمام محمد بن عاصم
[نص مطبوع] : مجموعة شعرية / الحسن الزهراوي الرحماني؛
محمد بن الحسن الزهراوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2007 (مراكش :

مطبعة وليلي) .- 1 مج. (87 ص.)
2007MO2984 إق

الشعر العربي

811.008 2007-428
الطبال، عبد الكريم (1931-....)

فراشات هاربة [نص مطبوع] / عبد الكريم الطبال.- الرباط :
منشورات اتحاد كتاب المغرب، 2007.- 1 مج. (87 ص.)؛ 20 سم

إق 2007MO1699.- ردمك 9981-26-423-7

811.008 2007-429
بودويك، محمد (1953-....)

: الرباط  بودويك.-  محمد   / شعر   : مطبوع]  [نص  قرابين 
منشورات اتحاد كتاب المغرب، 2007.- 1 مج. (73 ص.)؛ 20 سم

إق 2007MO1698.- ردمك 1981-26-422-9

811.008 2007-430
كربوط، نزار (1982-....)

: الرباط  كربوط.-  نزار   / : شعر  [نص مطبوع]  رماد عاشق 
(91 ص.)؛ 21 سم مج.   1 زاوية، 2007.-  منشورات 

إق 2007MO2569.- ردمك 978-9954-438-31-9
الشعر العربي

811.009 2007-431
ابن عريبة، رضوان

مساءالت جديدة للشعرية العربية [نص مطبوع] : (في ضوء
: [.د.م]  ابن عريبة.-  / رضوان  ألندونيس)  والمتحول"  "الثابت 
[د.ن.]، 2007 (المحمدية : المتقي برينتر) .- 1 مج. (146 ص.)؛

22 سم
2007MO1119 إق

الشعر العربي - - تاريخ ونقد

811.009 2007-432
الغزالي، عبد القادر

الكتابة الشعرية وقضية الوجود [نص مطبوع] : في شعر
تريفة، مطبعة   : بركان  الغزالي.-  القادر  عبد   / الرحبي  سيف 
باأللوان؛ 20 سم مزيّن  : غالف   ( (110ص.   . مج   1  -.2007

2007MO0626 إق
الشعر العربي - - تاريخ ونقد

811.009 2007-433
المجاطي، أحمد (1995-1936)

المجاطي؛ أحمد   / مطبوع]  [نص  الحديث  الشعر  ظاهرة 
: شركة البيضاء  الدار  العوفي.- ط.2.-  نجيب  وتقديم  مراجعة 
النشر والتوزيع المدارس، 2007 (مطبعة النجاح الجديدة).- 1 مج.

(216 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2002MO2142.- ردمك 9954-422-02-1

الشعر العربي - - تاريخ ونقد

811.009 2007-434
بنيس، محمد (1948-....)

الحق في الشعر [نص مطبوع] / محمد بنيس.- الدارالبيضاء :
دار توبقال للنشر، 2007.- 1 مج. (205 ص.)؛ 24سم..- (سلسلة

المعرفة األدبية)
إق 2006MO2695.- ردمك 9954-496-06-8

األدب العربي - - الشعر - - المغرب

811.05 2007-435
زرمون، أحمد

جراح الروح [نص مطبوع] : شعر غنائي / أحمد زرمون.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2005 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج.

(158 ص.) : غالف مزين؛ 20 سم
2007MO2955 إق

الشعر العربي - - المغرب

811.05 2007-436
علوش، إدريس (1964-....)

علوش.- إدريس   / شعر   : مطبوع]  [نص  الشهداء  فارس 
القنيطرة : دار الحرف للنشر والتوزيع، 2007 (الدار البيضاء :
مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (108 ص.) : غالف مزين؛ 20

سم
إق 2007MO1737.- ردمك 9954-0-9034-7

الشعر العربي - - المغرب

811.06 2007-437
الطاهري، عبد السالم (1950-....)

خطاب الهوية والتحدي في شعر الجهاد [نص مطبوع] : من
1757 إلى 1894 / عبد السالم الطاهري.- الرباط : [منشورات
إدغل]، 2007.- 1 مج . (130ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21سم
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2007MO1871 إق
شعر الجهاد - - المغرب

811.08 2007-438
أقضاض، محمد

الريفية [نص ملحمة ادهار أوباران، أنشودة المقاومة 
مطبوع] / محمد أقضاض، محمد الولي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2007

(مطبعة المناهل).- 1 مج. (235 ص.)؛ 21 سم
إق 2007MO1537.- ردمك 978-9954-8844-0-8

811.08 2007-439
العفير، عبد الله

من أيام العاصفة [نص مطبوع] : شعر / عبد الله العفير.- سال :
:  ( . (86ص.  برينت دفزيون).- 1 مج  [د.ن.]، 2007 (مطبعة 

باأللوان؛ 22 سم غالف مزيّن 
إق 2007MO0632.- ردمك 9954-8597-1-3

الشعر القومي - - المغرب

811.08 2007-440
الغزالي، عبد القادر

فلك المنازل [نص مطبوع] : شعر / عبد القادر الغزالي.- [د.م]
: [د.ن]، 2007 (بركان : مطبعة تريفة) .- 1 مج . (192ص. ) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
2007MO1433 إق

الشعر العربي

811.094 2007-441
بنصابر، سعيد (1958-....)

بنصابر.- : مجموعة شعرية / سعيد  وجع الماء [نص مطبوع] 
[د.م] : [د.ن]، 2007 (الرباط : مطبعة المعارف الجديدة) .- 1

مج. (167 ص.)؛ 21 سم
2007MO1669 إق

الشعر العربي

811.095 2007-442
الباكي، محمد (1948-....)

الهبال [نص مطبوع] : زجل / محمد الباكي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2007 (الرباط : مطابع الرسالة) .- 1 مج. (99 ص.)؛ 19 سم

2007MO2650 إق

811.095 2007-443
الباكي، محمد (1948-....)

لهبال [نص مطبوع] : زجل / محمد الباكي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2007 (الرباط : مطابع الرسالة) .- 1 مج . (99ص. ) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
2012MO2650 إق

الشعر الشعبي - - زجل - - المغرب

811.095 2007-444
البدراوي، صفية

البدراوي.- : ديوان زجل / صفية  لسان الغصة [نص مطبوع] 
[د.م] : [د.ن]، 2007.- 1 مج . (73ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
2007MO0518 إق

زجل - - ديوان

811.095 2007-445
الشرقاوي، عبد اإلله (1958-....)

نفحات من الزجل المغربي [نص مطبوع] : عتاب / عبد اإلله
الشرقاوي.- الدار البيضاء : [عبد اإلله الشرقاوي]، 2007 (رانو).-

1 مج . (40ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 27 سم
2007MO0273 إق

الزجل - - المغرب

811.095 2007-446
الودغيري، المهدي (1950-....)

ديوان الشمتة [نص مطبوع] : زجل / المهدي الودغيري.- [د.م.]
: اإلئتالف المغربي للثقافة والفنون، 2007 (الدار البيضاء : دار

النشر المغربية) .- 1 مج. (88 ص.)؛ 21 سم
2007MO0222 إق

الشعر العربي

811.095 2007-447
باديس، لحسن (1954-....)

مائة مثل ومثل [نص مطبوع] : [زجل] / لحسن باديس.- [د.م]
: [د.ن]، 2007 (القنيطرة : المطبعة السريعة) .- 1 مج . (74ص.

) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2007MO1424.- ردمك 9954872817

الزجل - - المغرب

811.095 2007-448
باطما، العربي (1997-1948)

ملحمة لهمام حسام [نص مطبوع]. الجزء 3 / العربي باطما.-
الدار البيضاء : دار توبقال للنشر، 2007.- 1 مج. (163 ص.)؛ 24

سم.- (سلسلة نصوص أدبية)
9954-496-22-X 2007.- ردمكMO0551 إق

الشعر العربي - - المغرب

811.095 2007-449
بركات، محمد (1960-....)

الطائر والحمامة [نص مطبوع] : ديوان زجل / محمد بركات.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2007 (فاس : مطبعة أميمة) .- 1 مج . (90ص.

) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
2007MO2426 إق

الزجل - - المغرب

811.095 2007-450
بركات، محمد (1960-....)

يا معذب نفس [نص مطبوع] : ديوان زجل / محمد بركات.-
[د.م] : [د.ن]، 2007 (مطبعة أميمة).- 1 مج. (142 ص. )؛ 21

سم
2007MO2425 إق

الشعر العربي - - زجل

811.095 2007-451
بن أحمد جريفي، عبد الوهاب (1951-....)

عبد  / زجل   : مطبوع]  [نص  المغمض عينيك  الكالم عليك 
النسيج الجمعوي لجهة سوس ماسة  : أكادير  الوهاب جريفي.- 

درعة، 2007.- 1 مج. (110 ص.)؛ 21 سم
2007MO0837 إق

الشعر العربي

811.095 2007-452
صالح الدين، زاهر محمد

/ Abbasia, ou le cadeau = العباسية [نص مطبوع] : زجل
: (مراكش  [د.ن.]، 2007   : [د.م.]  الدين.-  زاهر محمد صالح 

(117 ص.)؛ 21 سم .- 1 مج.  الوطنية)  والوراقة  المطبعة 
2007MO0815 إق

811.095 2007-453
منادي، خديجة

خويا الصحراوي [نص مطبوع] : ديوان زجل / خديجة منادي.-
[د.م] : [د.ن]، 2007 (مطبعة األلفة).- 1 مج . (48ص. ) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
2007MO1422 إق

الزجل - - المغرب

811.1 2007-454
العبدالوي، قدور
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التصحيف والتراث الشعري القديم [نص مطبوع] : أسبابه
وظواهره وجهود العلماء للحد منه / قدور العبدالوي.- الرباط :

[إيدسيون إدجل]، 2007.- 1 مج. (306 ص.)؛ 24 سم
إق 2007MO0960.- ردمك 978-9954-8798-0-3

811.1 2007-455
كنون، محمد عبد الحفيظ

السمات األسطورية في الشعر الجاهلي [نص مطبوع] /
محمد عبد الحفيظ كنون الحسني.- تطوان : كلية اآلداب و العلوم

اإلنسانية، 2007.- 1 مج. (434 ص.)؛ 24 سم
2007MO0364 إق

الشعر الجاهلي

811.6 2007-456
الصويرجي، ليلى عبد السالم

شكل القصيدة المدحية في شعر ابن حمديس الصقلي
[نص مطبوع] : دراسات في األدب األندلسي / ليلى عبد السالم
الصويرجي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2002 (طنجة : مطبعة سبارطيل) .-

1 مج. (69 ص.)؛ 22 سم
2002MO0520 إق

811.9 2007-457
آية وارهام، أحمد بلحاج (1948-....)

حانة الروح [نص مطبوع] : شعر / أحمد بلحاج آية وارهام؛ تقديم
المطبعة  : (مراكش  [د.ن]، 2007   : [د.م]  السرغيني.-  محمد 
والوراقة الوطنية) .- 1 مج . (170ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
2006MO2732 إق

الشعر العربي

811.9 2007-458
الصابر، محمد (1957-....)

الصابر.- / محمد  : شعر  الجبل ليس عقالنيا [نص مطبوع] 
[د.ن.]، 2007.- 1 مج. (111 ص.)؛ 21 سم  : [د.م.] 

2007MO0660 إق
الشعر العربي

811.9 2007-459
حمود، محمد

القراءة المنهجية لمؤلف ظاهرة الشعر الحديث ألحمد
أحمد حمود,  محمد   / مطبوع]  [نص  المجاطي  المعداوي 
Top Edition، 2007.- : فرشوخ, جمال بندحمان.- الدار البيضاء
1 مج . (143 ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم.- (دراسة

المؤلفات)
ببليوغرافيا : ص. 142-143 .- إق 2007MO2545.- ردمك -9954-24

003-9
الشعر الحديث

811.9 2007-460
شهبون، عبد اللطيف (1951-....)

كما لو رآني .. [نص مطبوع] : شعر / عبد اللطيف شهبون.- [د.
.- 1 مج. (52 : سليكي إخوان)  [د. ن.]، 2007 (طنجة   : م.] 

ص.)؛ 21 سم
2007MO2610 إق

الشعر العربي

811.9 2007-461
منصر، نبيل (1965-....)

الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة [نص مطبوع]
/ نبيل منصر.- الدار البيضاء : دار توبقال للنشر، 2007.- 1 مج.

(208 ص.)؛ 23 سم.
إق 2006MO2753.- ردمك 9954496076

الشعر العربي

811.91 2007-462

-1897) بن سراج  إبراهيم  بن  الحمراء، محمد  شاعر 
(1955

الحمراء؛ ضبط ديوان شاعر   : [نص مطبوع]  الزيتون  روض 
وتنسيق وتعليق أحمد شوقي بنبين؛ تصدير أحمد التوفيق، عباس
الخزانة : منشورات  الرباط  الجراري.- ط. 2 مزيدة ومنقحة.- 

الحسنية، 2002.- 2 مج. (313، 551 ص.)؛ 24 سم
إق 2002MO1575.- ردمك 9954-8218-0-5

الشعر العربي - - المغرب - - قرن 20

811.9109 2007-463
الطريبق، أحمد (1945-....)

أحمد  / واستبصار  مواقف   : مطبوع]  [نص  وحوار  خطاب 
الطريبق أحمد.- طنجة : دار النشر سليكي إخوان، 2007.- 1 مج.

(185 ص.)؛ 21 سم
2007MO1608 إق

األدب العربي

811.9109 2007-464
حسني، المختار

مفهوم التناص [نص مطبوع] : خصوصية التوظيف في الشعر
اإلسالمي المعاصر بالمغرب / المختار حسني.- [د.م.] : [د.ن.]،
2007 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (319

ص.)؛ 24 سم
2007MO1817 إق

األدب المغربي

811.96 2007-465
بنصر العلوي، عبد الله (1949-....)

الشعر السعدي [نص مطبوع] : تفاعل الواقع والفكر واإلبداع /
عبدالله بنصر العلوي.- فاس : منشورات جامعة سيدي محمد بن

عبدالله، 2006.- 1 مج. (346 ص.)؛ 24 سم
2006MO0290 إق

811.9614 2007-466
برهون، رشيد

في ضيافة القصيدة [نص مطبوع] / رشيد برهون.- القنيطرة :
دار الحرف، 2007.- 1 مج. (96 ص.)؛ 21 سم

9954-0-9024-X 2007.- ردمكMO0172 إق
الشعر العربي

811.9614 2007-467
بلقاسم، خالد (1964-....)

الكتابة وإعادة الكتابة في الشعر المغربي المعاصر [نص
مطبوع] / خالد بلقاسم.- الرباط : منشورات دار الثقافة، 2007

(مطبعة دار المناهل).- 1 مج. (192 ص.)؛ 24 سم.- (أبحاث)
9954-0-4115-X 2007.- ردمكMO2035 إق

اللغة العربية - - بالغة

811.964 2007-468
ايت عبد الرحمان، رشيد

نزيف السؤال [نص مطبوع] : شعر / رشيد ايت عبد الرحمان.-
[د..م.] : [د.ن.]، 2007 (مطبعة عين اسردون).- 1 مج (104

ص.).؛ 20 سم
إق 2006MO1254.- ردمك 9954807105

الشعر العربي - - المغرب

812 المسرحية العربية

812 2007-469
العشوشي، أحمد

أحمد  / مطبوع]  [نص  ميت  وقت  والموت؛  الحب  لعبة 
العشوشي.- طنجة : مرايا، 2007.- 1 مج. (92 ص.)؛ 21 سم
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2007MO0311 إق

812 2007-470
القمري، بشير (1951-....)

اللجنة، فتنة [نص مطبوع] : ثرثرة على ضفاف أبي رقراق :
مسرحيات / بشير القمري.- القنيطرة : البوكيلي، 2007.- 1 مج.

(174 ص.)؛ 21 سم
إق 2007MO1985.- ردمك 9954451010

812 2007-471
برشيد، عبد الكريم (1943-....)

: احتفال مسرحي في نفس الحكواتي األخير [نص مطبوع] 
واحد / عبد الكريم برشيد؛ تقديم الدكتور عبد الرحمن بن زيدان.-
الدار البيضاء : إديسوفت للنشر، 2004-2005 (الدار البيضاء :

مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (96 ص.)؛ 20 سم
إق 2004MO2197.- ردمك 9954-406-67-0

812 2007-472
رمضاني، مصطفى

مسرح عبد الكريم برشيد [نص مطبوع] : التصور واإلنجاز /
: مطبعة (بركان  [د.ن.]، 2007   : [د.م.]  مصطفى رمضاني.- 

(173 ص.)؛ 21 سم مج.   1 -. تريفة) 
2007MO2437 إق

المسرحية العربية - - تاريخ ونقد

812 2007-473
مديوني، عبد الحفيظ (1952-....)

الورشة [نص مطبوع] : مسرحية / عبد الحفيظ مديوني.- [د.م.]
: [.د.ن]، 2007 (بركان : مطبعة تريفة) .- 1 مج. (72 ص.) :

غالف مص.؛ 21 سم
2007MO1861 إق

المسرحية العربية

812 2007-474
فيولون سين [نص مطبوع] = Violenscène : شهادات واقعية
المجيد عبد  دراماتورجيا  أمال عيوش؛  إنجاز   / عازبات  ألمهات 
الهواس.- [د.م] : منشورات عيني بنايي، 2007.- 1 مج . (123-
54ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (سلسلة مسرح قناع

وفراجة)
إق 2007MO1979.- ردمك 9954429638

المسرحية العربية

812.008 2007-475
المسكيني، الصغير (1942-....)

: مطبوع]  [نص  الصغير]  [المسكيني  الكاملة  األعمال 
المسرحيات / المسكيني الصغير.- الرباط : منشورات دار الثقافة،

2007 (مطبعة دار المناهل).- 2 مج. (284-333 ص.)؛ 24 سم
2007MO2170 إق

812.008 2007-476
جدة، العباس

في ظلمة الليل ونصوص مسرحية أخرى [نص مطبوع] /
عباس جدة.- [د.م.] : [د.ن]، 2007 (مكناس : مطبعة ووراقة
سجلماسة) .- 1 مج . (83 ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

2007MO1708 إق
المسرحية العربية - - المغرب

812.009 2007-477
أمين، خالد (1966-....)

الفن المسرحي وأسطورة األصل [نص مطبوع] : مساحات
الدولي لدراسات الصمت / خالد أمين.- ط.2.- طنجة (المركز 
الفرجة) ، 2007 (مطبعة ألطوبريس).- 1 مج. (197 ص.)؛ 24

سم
إق 2007MO2842.- ردمك 9954888004

العروض المسرحية

812.009 2007-478
القراءة المنهجية للمؤلفات المسرحية بالتعليم الثانوي
التأهيلي الجذع المشترك [نص مطبوع] / محمد أولحاج، محمد
البرهمي، محمد مكسي...[وآخ].- [د.م.] : طوب إدسيون، 2007
(الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج . (288 ص. ) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (دراسة المؤلفات)
إق 2007MO0152.- ردمك 9954-436-65-0

812.05 2007-479
رمضاني، مصطفى

/ مصطفى رمضاني.- : مسرحية  [نص مطبوع]  بني قردون 
[د.م] : [د.ن]، 2007 (بركان : مطبعة تريفة) .- 1 مج. (60 ص.)؛

20 سم
2007MO0988 إق

مسرحية

813 القصص العربية

813 2007-480
أبياط، محمد

المصباح [نص مطبوع] : قصة قصيرة واقعية / محمد أبياط.- ط.

2.- [د.م.] : [د.ن.]، إق 2007 (فاس : مطبعة أميمة) .- 1 مج.
(44 ص.)؛ 16 سم

2007MO3347 إق

813 2007-481
إدريس، عبد النور (1960-....)

النور / عبد  : مجموعة قصصية  ورثة االنتظار [نص مطبوع] 
ادريس.- [د.م.] : منشورات دفاتر االختالف، 2007 (مكناس :
.- 1 مج. (88 ص.)؛ 21 سم.- (منشورات مطبعة سجلماسة) 

دفاتر االختالف؛ 3)
9954-8529-3-X 2007.- ردمكMO0010 إق

813 2007-482
اشويكة، محمد (1971-....)

/ محمد كتاب قصصي   : [نص مطبوع]  المفارقة القصصية 
. مج   1  -.2007 للنشر،  الورزازي  سعد   : الرباط  اشويكة.- 

سم  24 باأللوان؛  مزيّن  غالف   :  ( (250ص. 
إق 2007MO2581.- ردمك 9954456090

قصص

813 2007-483
الحمدوشي، عبد االله (1958-....)

البارنو [نص مطبوع] : رواية سينمائية / عبد اإلله الحمدوشي.-
القنيطرة : البوكيلي للطباعة والنشر والتوزيع، 2007.- 1 مج.

(91 ص.)؛ 16 سم
إق 2007MO1277.- ردمك 9981451002

813 2007-484
الريحاني، محمد سعيد (1968-....)

الحاءات الثالث [نص مطبوع] : مختارات من القصة المغربية
الجديدة / محمد سعيد الريحاني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2009-2007
(الرباط : طوب بريس) .- 3 مج. (94، 95، 112 ص.)؛ 21 سم
الحاء األولى : أنطولوجيا الحلم المغربي. الحاء الثانية : أنطولوجيا الحب.
إق  -.2007MO2463 إق   -. الحرية  أنطولوجيا   : الثالثة  الحاء 
2007MO2464.- إق 2009MO0758.- ردمك 978-9954-8654-1-1.-

ردمك x-2-8654-9954-978.- ردمك 978-9954-8654-3-8
القصة المغربية

813 2007-485
السحيمي، عبد الجبار (2012-1938)
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سيدة المرايا [نص مطبوع] : قصص / عبد الجبار السحيمي.-
الدار البيضاء : دار الثقافة، 2007.- 1 مج. (87 ص.)؛ 21 سم

إق 2007MO2405.- ردمك 978-9981-02-800-2
القصة العربية

813 2007-486
الشلي، طف الله

حدائق السمبوزيوم [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / لطف
الله الشلي.- [.د.م] : منشورات أجراس، 2007 (الدار البيضاء :
مطبعة دار القرويين) .- 1 مج. (84 ص.) : غالف مزين؛ 20 سم.-

(سلسلة رقيم السرد)
إق 2007MO2346.- ردمك 9954-8482-1-5

األدب العربي - - المغرب

813 2007-487
العثماني، إسماعيل (1961-....)

إسماعيل  / أنصار)  بني  (مروية من   : [نص مطبوع]  غوروغو 
العثماني.- الرباط : دار أبي رقراق للطباعة والنشر، 2007.- 1

مج. (161 ص.)؛ 21 سم
2007MO0854 إق

القصة العربية

813 2007-488
النصراوي، سامي

النصراوي.- سامي   / رواية   : مطبوع]  [نص  اآلخر  الشاطئ 
الرباط : الشركة الشرقية، 2007-2008.- 1 مج. (208 ص.)؛ 21

سم
2006MO2402 إق

813 2007-489
الوزاني، عبد الجليل

احتراق في زمن الصقيع [نص مطبوع] : رواية / عبد الجليل
الوزاني التهامي.- طنجة : مرايا، إق 2007.- 1 مج. (295 ص.)؛

21 سم
2007MO1079 إق

813 2007-490
حاكا، المصطفى

أناس عرفتهم [نص مطبوع] : رواية / المصطفى حاكا.- [.د.م]
: [ .د.ن ]، 2007 (مراكش : دار وليلي للطباعة والنشر) .- 1 مج.

(175 ص.) : غالف مزين؛ 20 سم
2007MO0666 إق

األدب العربي - - المغرب

813 2007-491
خير الدين، محمد (1995-1942)

Légende  et  vie  = رواية   : مطبوع]  [نص  أغنشيش 
d'Agoun'chich / محمد خير الدين؛ ترجمة عبد الرحيم حزل.-
الرباط : جذور للنشر، 2007.- 1 مج . (250ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2007MO0870.- ردمك 978-9954-0-5614-9

القصة العربية - - المغرب

813 2007-492
ديبون، عبد الفتاح (1967-....)

دفنا الحاضر [نص مطبوع] / عبد الفتاح ديبون.- القنيطرة : دار
الحرف للنشر والتوزيع، 2007.- 1 مج. (95 ص.)؛ 21 سم

2006MO2691 إق
القصة العربية

813 2007-493
صولة، محمد (1960-....)

تضاريس الهواء المر [نص مطبوع] : أول التيه / محمد صولة.-
[.د.م] : [ .د.ن ]، 2007 (القنيطرة : المطبعة السريعة) .- 1 مج.

(175 ص.) : غالف مزين؛ 20 سم

2006MO2769 إق
األدب العربي العربي - - المغرب

813 2007-494
عماري، شرف

عماري  / رواية   : مطبوع]  [نص  جعد  أبي  في  ذات صيف 
شرف.- [.د.م] : [ .د.ن ]، 2007 (الدار البيضاء : مطابع البيان) .-

1 مج. (84 ص.) : غالف مزين؛ 20 سم
2007MO3422 إق

األدب العربي - - المغرب

813 2007-495
كوكاس، عبد العزيز

كوكاس.- العزيز  عبد   / رواية   : [نص مطبوع]  الغياب  ذاكرة 
[د.م.] : [د.ن.]، 2007 (الرباط : الرسالة) .- 1 مج. (187 ص.)؛

22 سم.- (منشورات األسبوعية؛ 1)
2007MO1485 إق

813 2007-496
لغويبي، محمد (1972-....)

نبوءة [نص مطبوع] : قصص / محمد لغويبي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2007 (القنيطرة : المطبعة السريعة) .- 1 مج. (92 ص.)؛ 21

سم
إق 2007MO2619.- ردمك 978-9954-8875-0-4

القصة العربية

813 2007-497
نيد علي، محمد (1962-....)

قطع مختارة، غراميات متعلم جزار [نص مطبوع] : رواية /
الدار الناجي.-  محمد  بورقية،  حسان  ترجمة  علي؛  نيد  محمد 
21 سم (212 ص.)؛  مح.   1  -.2007 الفنك،  نشر   : البيضاء 

إق 2007MO1429.- ردمك 978-9954-415-66-1

813 2007-498
هرماش، زبيدة

كنز في تارودانت [نص مطبوع] : مجموعة قصصية للشباب /
زبيدة هرماش.- [د.م.] : [د.ن.]، 2007 (الرباط : طوب بريس) .-

1 مج. (138 ص.)؛ 21 سم
2007MO3110 إق

القصة العربية

813.008 2007-499
 أيت حنا، محمد

/ محمد أيت عندما يطير الفالسفة [نص مطبوع] : قصص 
دار (المطبعة   2007 أجراس،  منشورات   : الدارالبيضاء  حنا.- 

21 سم (80 ص.)؛  مج.   1 القرويين).- 
2007MO1166 إق

قصص - - األدب العربي - - المغرب

813.008 2007-500
أبو ناصر، محمد (1972-....)

أبو محمد   / قصصية  مجموعة   : مطبوع]  [نص  النمل  حديث 
الناصر.- [د.م.] : [د.ن.]، 2007 (مراكش : دار وليلي للطباعة

والنشر) .- 1 مج. (71 ص.)؛ 21 سم
2006MO2839 إق

القصة العربية - - المغرب

813.008 2007-501
اشويكة، محمد (1971-....)

: الرباط  / محمد شويكة.-  : قصص  [نص مطبوع]  القردانية 
منشورات وزارة الثقافة، 2007 (مطبعة دار المناهل).- 1 مج.

(45 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة إبداع)
إق 2007MO2038.- ردمك 9954-0-4118-4

813.008 2007-502
األزمي، البشير
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البشير  / قصصية  مجموعة   : مطبوع]  [نص  األخرى  الضفة 
األزمي.- [د.م.] : منشورات جمعية تطوان أسمير، 2007 (تطوان

: مطبعة الخليج العربي) .- 1 مج. (65 ص.)؛ 21 سم
2007MO3287 إق

813.008 2007-503
البقالي، أحمد عبد السالم (2010-1932)

األعمال الكاملة [نص مطبوع] : المجموعات القصصية / أحمد
عبد السالم البقالي.- الرباط : منشورات وزارة الثقافة، 2007

(مطبعة دار المناهل.- 2 مج. (414، 329 ص.)؛ 24 سم
إق 2007MO2176.- ردمك 9954041311

813.008 2007-504
المعلومي، أسماء

المعلومي.- أسماء   / : قصص  مطبوع]  [نص  نساء صامتات 
الرباط : منشورات دار الثقافة، 2007 (مطبعة دار المناهل).- 1

مج. (53 ص.)؛ 21 سم.- (سلسلة الكتاب األول؛ 58)
إق 2007MO2172.- ردمك 9954-0-4127-3

القصة العربية - - المغرب

813.008 2007-505
المهيف، صخر (1972-....)

العنزة لولو [نص مطبوع] : قصص / صخر المهيف.- الرباط :
منشورات دار الثقافة، 2007 (مطبعة دار المناهل).- 1 مج. (62

ص.)؛ 23 سم.- (سلسلة إبداع)
إق 2007MO2033.- ردمك 9954-0-4113-3

813.008 2007-506
المهيف، صخر (1972-....)

ذكريات من منفى سحيق [نص مطبوع] : مجموعة قصصية /
صخر المهيف.- الرباط : دار الوطن للصحافة والنشر، 2007.- 1

مج. (67 ص.)؛ 21 سم
إق 2007MO1020.- ردمك 978-9954-8536-4-2

القصة العربية

813.008 2007-507
الهجابي، محمد (1954-....)

كأنما غفوت [نص مطبوع] : نصوص قصصية / محمد الهجابي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2007 (القنيطرة : المطبعة السريعة) .- 1 مج.

(100 ص.)؛ 21 سم
إق 2007MO0601.- ردمك 9954877800

القصة العربية

813.008 2007-508
حسني، مبارك (1961-....)

رجل يترك معطفه [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / مبارك
حسني.- طنجة : مرايا، إق 2006.- 1 مج. (79 ص.)؛ 21 سم

2006MO2035 إق

813.008 2007-509
حمامة، لحسن (1948-....)

زهر اللوز [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / لحسن حمامة.-
.- 1 مج. (المحمدية : مطبعة فضالة)  : [د.ن.]، 2007  [.د.م] 

(124 ص.)؛ 21 سم
2007MO0335 إق

القصة العربية - - األدب العربي

813.008 2007-510
خوى، عبد الغفور

/ عبد سنوقد ما تبقى من قناديل [نص مطبوع] : قصص 
الغفور خوى؛ تقديم مصطفى الغتيري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2010

(ابن جرير : مطبعة مغنيش) .- 1 مج. (107 ص.)؛ 21 سم
2010MO0309 إق

813.008 2007-511
شبر، صبيحة

الئحة اإلتهام تطول [نص مطبوع] : قصص قصيرة / صبيحة
شبر.- الرباط : دار الوطن، 2007.- 1 مج. (74 ص.)؛ 21 سم

إق 2007MO0338.- ردمك 978-9954-8536-3-4
قصص قصيرة

813.008 2007-512
عامر، نور الدين

العين التي ال تنام [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / نور الدين
عامر.- [د.م] : [د.ن]، 2007.- 1 مج . (127ص. )؛ 21 سم

2007MO2904 إق
القصة العربية

813.009 2007-513
الحجمري، عبد الفتاح

الكحل والمرود [نص مطبوع] : الوصف في الرواية العربية /
عبد الفتاح الحجمري.- القنيطرة : دار الحرف للنشر والتوزيع،

2007.- 1 مج. (135 ص.)؛ 24 سم
إق 2007MO1734.- ردمك 9954-0-9031-2

القصة العربية

813.009 2007-514
السالمي، عبد الدائم (1968-....)

: شعرية الواقع في القصة القصيرة جدا [نص مطبوع] 
قصص عبد الله المتقي ومصطفى لغتيري أنموذجا / عبد الدائم
البيضاء : منشورات أجراس، 2007.- 1 مج . الدار  السالمي.- 
(95ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (الصالون األدبي)

إق 2007MO3152.- ردمك 9954848223
القصة العربية - - تاريخ ونقد

813.009 2007-515
حمداوي، جميل (1963-....)

[نص الشرقية  الجهة  في  المغربية  الرواية  خصائص 
مطبوع] : دراسة / جميل حمداوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2006 (وجدة

: مطبعة الشرق) .- 1 مج. (294 ص.)؛ 21 سم
2006MO2917 إق

813.009 2007-516
معتصم، محمد (1961-....)

محمد  / مطبوع]  [نص  العربي  األدب  في  الذات  خطاب 
معتصم.- الرباط : منشورات دار األمان للطباعة والنشر والتوزيع،

2007 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (137 ص.)؛ 24 سم
بيبليوغرافيا .- إق 2007MO2646.- ردمك 978-9981-941-80-8

األدب العربي - - تاريخ ونقد - - المغرب

813.009 2007-517
مكسي، محمد

القراءة المنهجية لمؤلف اللص و الكالب لنجيب محفوظ
[نص مطبوع] : السنة الثانية من سلك الباكلوريا مسلك اآلداب و
العلوم اإلنسانية / محمد مكسي , محمد أولحاج.- الدار البيضاء :
منشورات طوب إديسيون، 2007.- 1 مج . (143 ص. ) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (دراسة المؤلفات)
إق 2007MO3090.- ردمك 9954240101

813.009 2007-518
يعلى، مصطفى (1945-....)

القصص الشعبي [نص مطبوع] : قضايا وإشكاالت / مصطفى
يعلي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2007 (القنيطرة : البوكيلي للطباعة) .- 1

مج. (127 ص.) : غالف مص.؛ 22 سم
إق 2007MO2936.- ردمك 9981-45-106-1

813.0092 2007-519
أمنصور، محمد (1963-....)

شهوة القصص [نص مطبوع] : أوراق من مفكرة قاص تجريبي
/ محمد أمنصور.- القنيطرة : دار الحرف للنشر والتوزيع، 2007.-

1 مج. (152 ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
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إق 2007MO3022.- ردمك 9954090770
القصة العربية

813.009962 2007-520
أنقار، محمد (1946-....)

ظمأ الروح [نص مطبوع] : أو بالغة السمات في رواية نقطة
: منشورات مرايا، إق أنقار.- طنجة  / محمد  لبهاء طاهر  النور 
2007.- 1 مج. (139 ص.) : غالف مص.؛ 24 سم.- (منشورات

مرايا)
2007MO3031 إق

813.01 2007-521
الريحاني، محمد سعيد (1968-....)

الحاءات الثالث [نص مطبوع] : مختارات من القصة المغربية
الجديدة / محمد سعيد الرّيحاني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2007 (الرباط
: مطبعة طوب بريس) .- 1 مج . (95ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛

22 سم
9954-8654-2-X 2007.- ردمكMO2464 إق

القصة العربية - - المغرب

813.01 2007-522
المغرب. وزارة الثقافة واإلتصال

أنطولوجيا القصة القصيرة المغربية [نص مطبوع] / وزارة
الثقافة.- الرباط : منشورات وزارة الثقافة، 2005.- 1 مج. (348

ص.)؛ 30 سم
998182271X 2004.- ردمكMO1348 إق

القصة العربية - - المغرب

813.01 2007-523
المودني، عبد السالم (1976-....)

بقايا [نص مطبوع] : قصص / عبد السالم المودني.- الرباط : دار
األمان، 2007.- 1 مج. (68 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم

إق 2006MO2799.- ردمك 9981941638
قصص - - األدب العربي

813.01 2007-524
بوزفور، أحمد (1945-....)

الدار ققنس [نص مطبوع] : قصص / أحمد بوزفور.- ط. 2.- 
البيضاء : مجموعة البحث في القصة القصيرة بالمغرب، 2007.-

1 مج. (67 ص.)؛ 21 سم
إق 2006MO0684.- ردمك 9981-911-09-7

القصة العربية

813.01 2007-525
(الدار بالمغرب  القصيرة  القصة  البحث في  مجموعة 

البيضاء)
تتفتح الزنابق [نص مطبوع] : نصوص ورشة الكتابة القصصية /
الثاني.- بالمغرب. الكتاب  مجموعة البحث في القصة القصيرة 
المحمدية : جامعة الحسن الثاني، 2005.- 1 مج. (128 ص.)؛ 21

سم.- (ورشة)
إق 2005MO2466.- ردمك 9981-911-34-8

القصة العربية - - المغرب

813.03 2007-526
أشهبار، المتقي (1980-....)

متاهات العاشقين [نص مطبوع] : رواية / أشهبار المتقي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2007 (فاس : مكتبة المعارف الجامعية) .- 1

مج.( 110 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2007/3354

الرواية العربية

813.03 2007-527
أقلعي، خالد (1965-....)

أطياف البيت القديم [نص مطبوع] : درب الصوردو / خالد
أقلعي.- تطوان : مكتبة سلمى الثقافية، 2007.- 1 مج. (142

ص.)؛ 21 سم.- (إبداعات مكتبة سلمى الثقافية؛ 7)
2007MO1002 إق

813.03 2007-528
إيكو، أومبرتو (1932-....)

حاشية على اسم الوردة [نص مطبوع] : آليات الكتابة / أمبرتو
إيكو؛ ترجمة سعيد بنكراد.- مكناس : منشورات عالمات، 2007.-

1 مج . (104ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2006MO0994.- ردمك 9954868801

األدب اإليطالي - - رواية

813.03 2007-529
البوزيدي، محمد

وطن بحجم غرفة [نص مطبوع] : رواية / محمد البوزيدي.- سال
: دفاتر الحرف والسؤال، 2007.- 1 مج. (99 ص.)؛ 17 سم

إق 2007MO0158.- ردمك 9954-0-1206-0
القصة العربية

813.03 2007-530
التطواني، محمد

أحالم فوق النعش [نص مطبوع] : رواية / محمد التطواني.-
: غالف مزيّن  ( . (64 ص.  [د.ن]، 2007.- 1 مج   : القنيطرة 

باأللوان؛ 19 سم
2007MO1657 إق

رواية

813.03 2007-531
الجبار، محمد

أرض مباركة [نص مطبوع] : رواية / محمد الجبار.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2007 (بني مالل : مطبعة عين اسردون) .- 1 مج. (167

ص.)؛ 20 سم
2007MO0624 إق

813.03 2007-532
الحسني، مصطفى

العاشق األعمى [نص مطبوع] : رواية / مصطفى الحسني.-
[د.م.] : [د.ن.]، 207 (القنيطرة : المطبعة السريعة) .- 1 مج.

(231 ص.)؛ 20 سم
2007MO1550 إق

االرواية العربية

813.03 2007-533
الدويري، شفيق

مخالب صقيلية [نص مطبوع] : رواية / شفيق الدويري.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2007 (مطبعة سال الجديدة).- 1 مج. (125 ص.)؛ 21

سم
2007MO2001 إق

813.03 2007-534
المعطاوي، المصطفى (1973-....)

المصطفى  / رواية   : مطبوع]  [نص  سالم  سيدي  درب 
المعطاوي.- [.د.م] : المنتدى النسائي للتنمية و التضامن، 2007
(العيون : مطبعة القرويين) .- 1 مج. (124 ص.) : غالف مص.؛

20 سم
2007MO1092 إق

813.03 2007-535
اليزامي، إدريس (1963-....)

جنة الطوارق [نص مطبوع] : رواية / إدريس اليزامي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2000.- 1 مج. (107 ص.)؛ 21 سم

2000MO0466 إق

813.03 2007-536
امعيوة، عبد الحكيم (1959-....)
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بعيدا عن بوقانا [نص مطبوع] : رواية / عبد الحكيم امعيوة.-
الرباط : منشورات اتحاد كتاب المغرب، 2007.- 1 مج . (213

ص.
إق 2007MO1697.- ردمك 9981264210

القصة العربية

813.03 2007-537
بزغود، يحي

: / يحي بزغود.- وجدة  : رواية  طوق السراب [نص مطبوع] 
النخلة، 2007.- 1 مج. (98 ص.)؛ 21 سم مؤسسة 

2007MO0527 إق
القصة العربية - - المغرب

813.03 2007-538
بلمليح، إدريس (2013-1949)

الجسد الهارب [نص مطبوع] : رواية / ادريس بلمليح.- الرباط :
منشورات زاوية، 2007 (مطبعة أمنية).- 1 مج. (246 ص.)؛ 22

سم
9954-438-22-X 2007.- ردمكMO0890 إق

الرواية العربية - - المغرب

813.03 2007-539
حاجي، محمد (1984-....)

الشرف [نص مطبوع] : رواية / محمد حاجي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2007 (الدار البيضاء : مطبعة دار القرويين) .- 1 مج. (60 ص.)؛

18 سم
2007MO0800 إق

القصة العربية

813.03 2007-540
صوف، محمد (1950-....)

يد الوزير [نص مطبوع] / محمد صوف.- الدارالبيضاء : إصدارات
أمنية لإلبداع والتواصل الفني واألدبي، إق 2006.- 1 مج. (90

ص.)؛ 21 سم.- (السلسلة الروائية؛ 9)
إق 2006MO2154.- ردمك 978-9954-8730-0-7

الرواية العربية - - المغرب

813.03 2007-541
طالبي، محمد

المنطاد [نص مطبوع] : رواية / محمد طالبي.- الدار البيضاء :
منشورات أجراس، 2007.- 1 مج. (104 ص. ) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم.- (رقيم السرد)
2007MO0049 إق

الرواية العربية

813.03 2007-542
فاهي، محمد (1960-....)

حكاية صفراء لقمر النسيان [نص مطبوع] : رواية / محمد
فاهي.- ط . 2.- القنيطرة : دار الحرف، 2007.- 1 مج . (128ص.

) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2006MO2853.- ردمك 9954090037

813.03 2007-543
فاهي، محمد (1960-....)

صباح الخير أيتها الوردة [نص مطبوع] : رواية / محمد فاهي.-
القنيطرة : دار الحرف، 2007.- 1 مج . (93ص. ) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2007MO0173.- ردمك 9954090231

رواية

813.03 2007-544
فرشوخ، أحمد (1962-....)

الثقافة بين  السرد   : مطبوع]  [نص  الروائي  النص  تأويل 
والنسق / أحمد فرشوخ.- [د.م.] : طوب إديسيون، 2006 (الدار
البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (222 ص ) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2006MO0324.- ردمك 9954-436-31-6

813.03 2007-545
قاسمي، جلول (1963-....)

سيرة للعته والجنون [نص مطبوع] : رواية / جلول قاسمي.-
ط. 2 منقحة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2004 (دار الجسور للطباعة و

النشر).- 1 مج. (100 ص.)؛ 20 سم
إق 2002MO0061.- ردمك 9954-8112-0-6

813.03 2007-546
لغتيري، مصطفى (1965-....)

رجال وكالب [نص مطبوع] : رواية / مصطفى لغتيري.- الدار
البيضاء : أفريقيا الشرق، 2007.- 1 مج. (87ص. ) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 20 سم
إق 2007MO0795.- ردمك 9981255017

رواية

813.03 2007-547
محقق، نور الدين (1960-....)

وقت الرحيل [نص مطبوع] : رواية / نور الدين محقق.- الرباط :
منشورات وزارة الثقافة، 2007.- 1 مج. (147 ص.)؛ 23 سم.-

(سلسلة إبداع)
9954-0-4129-X 2007.- ردمكMO2174 إق

813.03 2007-548
نبات، منير

ممرات ضيقة [نص مطبوع] / منير نبات.- القنيطرة : البوكيلي
للطباعة والنشر والتوزيع، 2007.- 1 مج . (98ص. ) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 20 سم
2007MO0474 إق

الرواية العربية

813.08 2007-549
بنسودة، عبد المجيد

/ عبد قبل أن تغيب الشمس [نص مطبوع] : سيرة سجين 
المجيد بنسودة.- الرباط : منشورات وزارة الثقافة، 2007.- 1

مج. (223 ص.)؛ 22 سم
إق 2008MO0154.- ردمك 9954-0-4142-7

813.087009 2007-550
-1961) شعيب ،حليفي....)

شعرية الرواية الفانتاستيكية [نص مطبوع] / شعيب حليفي.-
ط. 2.- القنيطرة : دار الحرف، 2007.- 1 مج. (192 ص.)؛ 21

سم
إق 2007MO1736.- ردمك 978-9954-0-9033-9

القصة الخيالية

813.91099287 2007-551
معتصم، محمد (1961-....)

بناء الحكاية والشخصية في الخطاب الروائي النسائي
األمان، دار   : الرباط  / محمد معتصم.-  العربي [نص مطبوع] 
مزيّن غالف   :  ( (223ص.   . مج   1 األمنية).-  (مطبعة   2007

24 سم باأللوان؛ 
إق 2007MO1570.- ردمك 9981-941-74-3

الحكاية العربية - - نقد

814 المقاالت العربية والمقامات
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814 2007-552
بلخالفي، حامد البشير المكي (1942-....)

: مقاالت أنامل ساهرة [نص مطبوع]  أوراق متناثرة من 
فكرية وأدبية / حامد البشير المكي بلخالفي.- [د.م.] : [د.ن.]،
.- 1 مج. (235 الوطنية)  المطبعة والوراقة   : 2007 (مراكش 

ص.) : غالف مص.؛ 24 سم
إق 2012MO0849.- ردمك 978-9954-30-865-3

األدب العربي - - المغرب - - مقاالت ومحاضرات

814.008 2007-553
الجابري، محمد عابد (2010-1936)

عابد محمد   / وشهادات  إضاءات   : مطبوع]  [نص  مواقف 
الجابري.- العدد 24.- الدار البيضاء (1، زنقة أومفال، بولو، الدار
البيضاء 20150) : [م. الجابري]، 2002 (دار النشر المغربية).-
112 ص. : غالف مزين؛ 17 سم.- (ملفات من الذاكرة السياسية

/ محمد عابد الجابري. ندوات ومناظرات؛ 3، 1114-4993)
إق 2007MO2487.- ردمك 978-9954-0-3079-4

الثقافة - - المجتمع

814.008 2007-554
الجابري، محمد عابد (2010-1936)

عابد محمد   / مطبوع]  [نص  وشهادات  إضاءات  مواقف، 
البيضاء : مطبعة دار (الدار  : [د.ن.]، 2007  الجابري.- [د.م.] 
ملفات (من  15 سم.-  (95 ص.)؛  مج.   1  -. المغربية)  النشر 

(66 الثقافية؛  الذاكرة 
إق 2007MO1976.- ردمك 9954-0-3077-8

القرآن - - الناسخ والمنسوخ

المتفرقات األدبية العربية 818

818 2007-555
الطويل، عبد السالم (1963-....)

أيام مستعملة [نص مطبوع] / عبد السالم الطويل.- [د.م] :
[د.ن]، 2007.- 1 مج . (76ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2006MO1239.- ردمك 9981926787
متفرقات أدبية

818 2007-556
الغربي، عبد الله

أمي مفخرة النساء [نص مطبوع] / عبد الله الغربي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2007 (الرباط : طوب بريس) .- 1 مج. (39 ص.)؛ 21

سم
2007MO1251 إق

متفرقات أدبية

818 2007-557
المراكشي، عالل

رحلة اإلخوة األعداء [نص مطبوع] / [عالل المراكشي].- [د.م]
: [د.ن]، 2007.- 1 مج . (171ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20

سم
2007MO1075 إق

المتفرقات األدبية العربية

818 2007-558
المساوي، عبد الحميد (1961-....)

استعارة الموت في رحلة الجسد [نص مطبوع] : مجموعة
نصوص ابداعية / المساوي عبد الحميد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2004

(تمارة : مطبعة وراقة تمارة) .- 1 مج. (132 ص.)؛ 21 سم
2002MO2256 إق

818 2007-559
مومر، محمد (1963-....)

: شحال كدك تشوف؟ [نص مطبوع] / محمد مومر.- [د.م] 
باأللوان؛ 20 : غالف مزيّن   ( . (66ص.  [د.ن]، 2007.- 1 مج 

اجتماعية؛ 1) سم.- (سلسلة مواقف 
2007MO1484 إق

متفرقات أدبية

818.03 2007-560
الداهي، محمد (1961-....)

الحقيقة الملتبسة [نص مطبوع] : قراءة في أشكال الكتابة عن
الذات / محمد الداهي؛ تقديم عبد القادر الشاوي.- الدار البيضاء :
شركة النشر والتوزيع المدارس، 2007.- 1 مج. (199 ص.) :

غالف مص.؛ 24 سم.- (المكتبة األدبية)
إق 2006MO2896.- ردمك 978-9954-0-7296-9

األدب العربي - - المغرب

818.03 2007-561
حمداوي، جميل (1963-....)

فن السيرة الذاتية [نص مطبوع] : في الطفولة لعبد المجيد بن
جلون، الرحلة األصعب لفدوى طوقان، أديب لطه حسين، رجوع
إلى الطفولة لليلى أبوزيد، الرحيل و األلم للعربي باطما / جميل
حمداوي.- الرباط : التنوخي للطباعة والنشر والتوزيع، 2010.- 1

مج. (111 ص.)؛ 21 سم
إق 2010MO0291.- ردمك 978-9954-515-08-2

النثر األدبي العربي 819

819 2007-562
الغزالي، عبد القادر

قصيدة النثر العربية [نص مطبوع] : األسس النظرية والبنيات
النصية / عبد القادر الغزالي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2007 (بركان :

مطبعة تريفة) .- 1 مج. (538 ص.)؛ 21 سم
2007MO2797 إق

النثر العربي - - تاريخ ونقد

819 2007-563
الهكيوي، داود

شعرية النثر األندلسي [نص مطبوع] : دراسة في المعارضات
/ داود الهكيوي.- زاكورة : مجلة الثقافة الجنوبية، 2007.- 1 مج.
(394 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم.- (سلسلة الكتب النقدية؛ 2)

2007MO1652 إق
النثر العربي - - األندلس - - تاريخ ونقد

القصص اإلنجليزية 823

823 2007-564
الباقة الزرقاء [نص مطبوع] : قصص فانتاستيكية من أمريكا
، بوتكى.-  الواحد، حسن  بنعبد  / إعداد و ترجمة سعيد  الالتينية 

2007.- 1 مج. (156 ص.)؛ 20 سم.
إق 2007MO1987.- ردمك 9981-911-44-5

آداب اللغات الجرمانية، األدب األلماني 830

839.82 2007-565
إبسن، هنريك
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بيت الدمية [نص مطبوع] : مسرحية / هنريك إبسن.- الرباط :
منشورات الزمن، 2007.- 1 مج. (159 ص.) : غالف مص.؛ 17

سم
إق 2006MO2772.- ردمك 9954-408-73-8

أدب نرويجي

الشعر االسباني 861

861 2007-566
أوروتيا، خورخي (1945-....)

: شعر = اللغز [نص مطبوع]  ابتداع  يليه  تلفظ مجهول؛ 
Una  aproximacion  desconocida  ;  seguido  de
Invencion del enigma : poesia / خورخي أوروتيا؛ ترجمة
خالد الريسوني.- طنجة : منشورات ليطوغراف، 2007.- 1 مج.

(159 ص.)؛ 21 سم
9954-8552-2-X 2006.- ردمكMO2557 إق

الشعر اإلسباني

القصص االسبانية 863

863 2007-567
حياة الثاريو دي طورميس وحظوظه ومحنه [نص مطبوع]؛
ترجمة ادريس الجبروني, محمد المساري؛ تقديم جمال حمداوي.-

طنجة : ليتوغراف، 2007.- 1 مج. ( 88 ص.)؛ 21 سم
إق 2007MO1834.- ردمك 9954-8767-1-5

الرواية اإلسبانية

األدب البرتغالي 869

869.1 2007-568
بيسوا، فرناندو (1935-1888)

ديوان األغاني وقصائد أخرى [نص مطبوع] / فرناندو بيسوا؛
وزارة منشورات   : الرباط  أخريف.-  المهدي  تقديم  و  ترجمة 
الثقافة، 2007 (مطبعة دار المناهل).- 1 مج. (318 ص.)؛ 23 سم

إق 2007MO2027.- ردمك 9954-0-4112-5

الجغرافيا والتاريخ 900

901 2007-569
خوى، عبد الغفور

أبعاد التاريخ [نص مطبوع] : اإلنسان، الزمان، المكان / عبد
المطبعة  : (مراكش   2007 [د.ن.]،   : [د.م.]  خوى.-  الغفور 

سم  16 ص.)؛   100) مج.   1  -. الوطنية)  والوراقة 
2007MO0541 إق

909.04924 2007-570
الحلو، محمد أحمد ابن محمد الثائب

الكشف الرهيب [نص مطبوع] : عن تاريخ بني إسرائيل، ذلك
العالمية، الماسونيية  يليه حقائق عن   : الخطير  الخفي  الشعب 
تاريخها وأخطارها : ويليه، ما هو كتاب التلمود ؟ الذي أوقع اليهود
في هذا الخطر وهذا التمرد / أبي محمد أحمد ابن محمد الثائب
الحلو.- ط. 2 منقحة ومزيدة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2007.- 1 مج.

(145 ص.)؛ 24 سم
إق 2002MO1953.- ردمك 9981-23-077-4

909.04924064 2007-571
جوزالبيس كرافيوتو، إنريكي

مالحظات حول تاريخ اليهود في سبتة من القرن xi إلى
القرن xvi [نص مطبوع] / إنريكي غوزالبيس كرافيوطو؛ تعريب
محمد الشريف؛ مراجعة محمد مفتاح؛ تصدير محمد فتحة.- الرباط

: دار أبي رقراق، 2007.- 1 مج. (119 ص.)؛ 24 سم
إق 2007MO1055.- ردمك 978-9954-470-55-7

الجغرافيا والرحالت 910

910.014 2007-572
البعاوي البهلولي، الحسين (1947-....)

[نص وبمحاطها  بالبهاليل  المواقعية  لألعالم  دراسة 
Etude toponymique sur Bhalil et son finage = [مطبوع
/ الحسين العاوي البهلولي.- [د.م] : [د.ن]، 2007 (صفرو : شركة
سميبر للطباعة) .- 1 مج. (172 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22

سم
995488940X 2007.- ردمكMO3081 إق

األعالم - - المغرب - - تاريخ

910.4 2007-573
الساوري، بوشعيب (1973-....)

الرحلة والنسق [نص مطبوع] : دراسة في إنتاج النص الرحلي
رحلة ابن فضالن نموذجا / بوشعيب الساوري.- الدار البيضاء : دار

الثقافة، 2007.- 1 مج. (264 ص.)؛ 24سم
إق 2007MO0167.- ردمك 9981-02-758-8

الرحالت - - تاريخ

910.91 2007-574
إدريس بن  الله  عبد  بن  محمد  اإلدريسي،  الشريف 

((1165-1100)(0560-0493))
أنس المهج وروض الفرج [نص مطبوع] : قسم شمال إفريقيا
الوافي تحقيق  السبتي؛  اإلدريسي  الشريف   / السودان  وبالد 
نوحي.- الرباط : منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،

2007.- 1 مج (494 ص.)؛ 24 سم
ببليوجرافية : صفحة 435-466 .- إق 2007MO2377.- ردمك -9954-0

5116-3
شمال إفريقيا

910.964092 2007-575
-0657)) محمد  بن  عمر  بن  محمد  رشيد،  ابن 

((1321-1259)(0721
إستدعاءات اإلجازة [نص مطبوع] / لإلمام الحافظ الناقد أبي
الله محمد بن عمر بن رشيد الفهري السبتي (ت 721 هـ عبد 
بفاس)؛ دراسة وتحقيق عبد اللطيف الجيالني.- الرباط : منشورات
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 2007 (دار أبي رقراق).- 1

مج . (457 ص. )؛ 24 سم
إق 2007MO2368.- ردمك 9954051120

أدب الرحالت - - المغاربة

التراجم واألنساب 920
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920 2007-576
بنخلدون، محمد الصالح

عابر سبيل. يوميات  : 203 من  [نص مطبوع]  اإلنبهار  جيل 
: مراكش  بنخلدون.-  العمراني  الصالح  محمد   / الثالث  الجزء 
منشورات جريدة اآلفاق المغربية، 2007.- 1 مج. ( 433 ص.)؛

21 سم
2007MO1174 إق

يوميات - - العمراني بنخلدون

920.06 2007-577
-1274)) إدريس  بن  جعفر  بن  محمد  الكتاني، 

((1926-1857)(1341
سلوة األنفاس ومحادثة األكياس بمن أقبر من العلماء
والصالحين بفاس [نص مطبوع] / أبي عبد الله محمد بن جعفر
الكتاني، حمزة بن الله الكامل  الكتاني؛ تحقيق عبد  بن إدريس 
محمد الطيب الكتاني،محمد حمزة بن علي الكتاني.- الدارالبيضاء :

دار الثقافة، 2004-2007.- 5 مج.؛ 24 سم
فهرس.- مج. 4 : خاص بالفهارس / ضبط وإنجاز حمزة بن محمد الطيب
الكتاني، جعفر بن الحاج السلمي، أحمد بن محمد السعيدي ؛ مج. 5 :
الذاكرة والحضور : وقائع ندوات علمية بالرباط وفاس، فبراير 2005 /
أعدها ونسق أعمالها أ. د. حمزة بن محمد الطيب الكتاني، أ. د. عبد الله
بنصر العلوي ؛ إصدار كلية االداب والعلوم اإلنسانية بظهر المهراز .- إق
2004MO1198.- إق 2007MO0147.- إق 2006MO0785.- ردمك
5-544-02-9981.- ردمك 3-545-02-9981.- ردمك -9981-02-543

7.- ردمك 9981-02-706-7
فاس (المغرب) - - تراجم

920.061 2007-578
ابن منصور، عبد الوهاب (2008-1920)

أعالم المغرب العربي [نص مطبوع] : أحمد / عبد الوهاب بن
منصور. الجزء الثامن.- [د.م] : [د.ن]، 2007.- 1 مج . (414ص. )

: غالف مزيّن باأللوان؛ 25 سم
إق 2007MO2588.- ردمك 9981905844

المغرب العربي - - تراجم

920.71 2007-579
الجراري، عباس (1937-....)

الشاعر الناقد محمد البيضاوي الشنجيطي [نص مطبوع] /
عباس الجراري.- الرباط : منشورات النادي الجراري، 2007.- 1

مج (119ص.)؛ 21 سم
9981-893-20-x 2007.- ردمكMO1249 إق

األدب المغربي

920.71 2007-580
الرضواني، محمد

بيوغرافيا الوزراء المغاربة [نص مطبوع] : 2000-1955 /
محمد الرضواني؛ تقديم أحمد بوجداد.- الرباط : مطبعة المعارف

الجديدة، 2007.- 1 مج. (130 ص.)؛ 24 سم
2007MO1444 إق

بيوغرافيا - - الوزراء المغاربة

920.71 2007-581
لومة، محمد (1948-....)

أبرز  : مطبوع]  [نص  اإلعصار  وسط  الصمود  سنوات 
/ محمد ابراهيم  الله  األستاذ عبد  النضالية في حياة  المحطات 
: عكاظ، 2006.- 1 مج. (256 ص.)؛ 24 سم الرباط  لومة.- 

2006MO0986 إق

921 2007-582
الجمعية المغربية لقدماء طلبة سوريا

أحمد السطاتي [نص مطبوع] : مسيرة فكر وحكمة / الجمعية
المغربية لقدماء طلبة سوريا.- [د.م.] : [د.ن.]، 2007 (الرباط :

مطبعة كنابرنت) .- 1 مج. ( 162 ص.)؛ 24 سم
إق 2007MO1920.- ردمك 9954-0-2637-1

الفلسفة العربية

922 2007-583
البشير بن عبد الرحمن الحاج  العالمة  الفقيه  توفيق. 

(2006-1925)
البشير بن عبد الرحمن توفيق الحاج   الفقيه العالمة 
رحمه الله [نص مطبوع] / أعمال الندوة التكريمية المنظمة من
مع جمعية بتعاون  لتارودانت؛  المحلي  العلمي  المجلس  طرف 
قدماء معهد محمد الخامس.- [تارودانت] : أسرة الفقيد، 2007.-

1 مج. (173 ص.)؛ 24 سم
2007MO1004 إق

الفقهاء - - تراجم

922.97 2007-584
بن الشيخان، أحمدو

والطريقة الفيضة  إمام  حياة  في  منيرة  ومضات 
الحافظ محمد  الشيخ  بن  أحمدو  الشيخ  بن  الشيخان 
العلوي التجاني [نص مطبوع] / أحمدو بن الشيخان.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2007 (منشورات عكاظ).- 1 مج. (299 ص.)؛ 24 سم

2007MO0682 إق
الفقهاء - - المغرب - - تراجم

923 2007-585
مسار  : مطبوع]  [نص  اإلنسان  وحقوق  بنزكري  إدريس 
/  Driss Benzekri et les droits de l'Homme = مغربي
المجلي  : الرباط  اإلنسان.-  لحقوق  االستشاري  المجلس 
التومي).- 1 مج. اإلنسان، 2007 (مطبعة  لحقوق  االستشاري 

(249 ص.)؛ 32 سم
إق 2007MO1758.- ردمك 978-9954-1-0002-4

حقوق اإلنسان - - المغرب

923.2 2007-586
مسحت، عبد الرحمان (1962-....)

خذوج مذكرات   : مطبوع]  [نص  الحرب  زمن  من  إمرأة 
السليماني الملقبة بجان دارك المغرب / عبد الرحمان مسحت.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2002 (خريبكة : مطبعة وراقة المتحدة) .- 1 مج.

(132 ص.)؛ 21 سم
2002MO1573 إق

923.4 2007-587
كريدية، إبراهيم (1951-....)

الفلكي الطالب  بن  محمد  الفقيه  األمين  الوطني 
الهادي عبد  تقديم  إبراهيم؛  كريدية   / مطبوع]  [نص  اآلسفي 
الديني، التراث  في  للبحث  آسفي  جمعية   : آسفي  السبيوي.- 

21 سم (91 ص.)؛  مج.   1  -.2007
2007MO2814 إق

آسفي

923.4 2007-588
كريدية، إبراهيم (1951-....)

قبسات من نضال الوطني اآلسفي القدوة عبد السالم
مجيد [نص مطبوع] / كريدية إبراهيم؛ تقديم عبد الرحيم الوزاني.-
آسفي : جمعية آسفي للبحث في التراث الديني، 2007.- 1 مج.

(98 ص.)
2007MO0841 إق

آسفي

923.47 2007-589
كريدية، إبراهيم (1951-....)

الفقيه عبد السالم المستاري : الوطني الكبير وأول قاض
شرعي بعد االستقالل بآسفي [نص مطبوع] / كريدية إبراهيم.-
[آسفي] : جمعية آسفي للبحث في التراث الديني، 2007.- 1 مج.

(79 ص.)؛ 21 سم
2007MO1831 إق

923.47014 2007-590
كريدية، إبراهيم (1951-....)
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قضاة عبدة ودكالة [نص مطبوع] : في مصنف تاريخ آسفي
وعبدة للفقيه المؤرخ محمد العبدي الكانوني / كريدية إبراهيم.-
آسفي : جمعية آسفي للبحث في التراث الديني، 2007.- 1 مج.

(67 ص.)؛ 21 سم
2007MO1832 إق

923.7 2007-591
الهاللي، محمد (1961-....)

: [د.م.]  الهاللي.-  / محمد  [نص مطبوع]  حياتي وما تحمله 
[د.ن.]، 2007 (مراكش : دار وليلي للطباعة والنشر) .- 1 مج.

(95 ص.)؛ 21 سم
2007MO2818 إق
المدرسون - - تراجم

925 2007-592
موالي علي الكتاني [نص مطبوع] : رجل في أمة وأمة في
رجل / تقديم عبد الكريم الخطيب.- الرباط : منشورات إفريقيا،

2001.- 1 مج. (232 ص.)؛ 24 سم
2001MO0929 إق

928 2007-593
ابوريكة، الحسين

من وحي الذاكرة [نص مطبوع] / أعد هذا الكتاب وأشرف على
جمعه الحسين أبوريكة.- [د. م.] : [د. ن.]، 2007.- 1 مج. (92

ص.)؛ 24 سم.
2007MO3322 إق

928 2007-594
الزكاري، أسامة (1966-....)

الدكتور عبد العزيز خلوق التمسماني [نص مطبوع] : مسار
مؤرخ وإشعاع سيرة ذهنية / أسامة الزكاري.- [د. م.] : [د. ن.]،
2007 (طنجة : سليكي إخوان) .- 1 مج. (150 ص.)؛ 21 سم.

2007MO1067 إق
المؤرخون - - المغرب

928 2007-595
بوتبيا، الحسن

أخالق الوزيرين ألبي حيان التوحيدي بين الواقع والفن
[نص مطبوع] / الحسن بوتبيا.- مراكش : [د.ن.]، 2007 (المطبعة

والوراقة الوطنية).- 1 مج. (460 ص.)؛ 24 سم
إق 2007MO1289.- ردمك 978-9954-8823-0-8

.المعتمد بن عباد، محمد بن عباد بن محمد، 431-488 هـ

928 2007-596
والمسار الثقافية  التجربة   : عبد الحميد عقار [نص مطبوع] 
الطبال،... الكريم  عبد  لمسيح،  أحمد  نجمي،  حسن   / النقدي 
: [د.م.]  ماجدولين.-  الدين  وتنسيق شرف  تحرير   g[وآخرون]

[د.ن.]، 2007.- 1مج.(98 ص.
إق 2007MO2034.- ردمك 9954-0-4114-1

تاريخ العالم القديم 930

939.71 2007-597
والعلوم اآلداب  كلية  طفيل.  ابن  جامعة  المغرب. 

القنيطرة) (2005؛  وطنية  ندوة  اإلنسانية. 

المواقع األثرية في منطقة الغرب، بين البحث العلمي
والبعد التنموي [نص مطبوع] : أعمال الندوة الوطنية، 24-23
LesSites archéologiques dans la région = 2005 نونبر
du  gharb,  entre  la  recherche  scientifique  et  le
développement / كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقنيطرة.-
القنيطرة : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2007.- 1 مج. (109-
67 ص.)؛ 21 سم.- (منشورات كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية

بالقنيطرة. ندوات و مناظرات؛ 9)
إق 2002MO0408.- ردمك 9981-9909-4-9

التراث التاريخي - - المغرب

التاريخ العام لقارة آسيا، الشرق
األقصى

950

950.4 2007-598
العلوي، عبد الله

الله عبد   / مطبوع]  [نص  األسيوي  العالم  حول  مقاالت 
العلوي.- المحمدية : اتصاالت سبو، 2007.- 1 مج. (192 ص.)؛

24 سم
بيبليوغرافيا .- إق 2007MO0661.- ردمك 9954-8673-6-8

آسيا - - أحوال اقتصادية - - مقاالت ومحاضرات

956 2007-599
اإلدريسي، محمد طهير

طهير محمد   / مطبوع]  [نص  األخوي  العمران  مجتمع 
اإلدريسي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2008 (الدارالبيضاء : مطبعة النجاح

الجديدة) .- 1 مج. (101 ص.)؛ 21 سم
2008MO1392 إق

956.07 2007-600
عزاوي، أحمد (1947-....)

مختصر تاريخ الغرب اإلسالمي [نص مطبوع] / أحمد عزاوي.-
[د.م] : [د.ن]، 2007 (الرباط : ربا نت) .- 1 مج . (172ص. ) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
2007MO3263 إق
الفتوحات اإلسالمية

956.0726 2007-601
عزاوي، أحمد (1947-....)

الغرب اإلسالمي خالل القرنين 7 و8 هـ [نص مطبوع] :
دراسة وتحليل لرسائله / أحمد عزاوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2006-

2007 (الرباط : الرباط نيت) .- 4 مج.؛ 24 سم
الج. 2، تغيرات موازين القوى، 670-730 هـ، 1272-1330 م -- الج. 3،
الفعالية المرينية في الغرب اإلسالمي، 731-759 هـ، 1331-1358 م --
الج. 4، الضعف المريني واالنتعاش المؤقت للحفصيين والنصريين، 760-
818 هـ، 1358-1415 .- إق 2007MO0266.- إق 2007MO0882.- إق

2007MO0883
المرينيون

956.0728 2007-602
ابن طوير الجنة، أحمد المصطفى بن طوير الجنة بن

عبد الله (....-1849)
Chronique de la = [نص مطبوع] تاريخ ابن طوير الجنة
mauritanie / تحقيق سيد أحمد ولد أحمد سالم.- الرباط : معهد
سم.-  24 (129 ص.)؛  مج.   1  -.1995 اإلفريقية،  الدراسات 

(4 ووثائق؛  (نصوص 
1994MO481 إق

التاريخ العام لقارة إفريقيا 960
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961 2007-603
أكصيل، أصطيفان

أصطيفان  / مطبوع]  [نص  القديم  إفريقيا  شمال  تاريخ 
Histoire ancienne de = أكصيل؛ ترجمة محمد التازي سعود
المغربية، المملكة  أكاديمية   : الرباط   -.l'Afrique  du  nord

المغرب) تاريخ  (سلسلة  سم.-   24 مج.؛   8  -.2007
ردمك  -.2007MO1945 2007MO2385إق  2007MO1095إق  إق 
4-052-46-9981.- ردمك 9981460524.- ردمك 9981460540.-
ردمك 9981460567.- ردمك 9981460575.- ردمك 9981460583.-

ردمك 9981460591.- ردمك 9981460613.- ردمك 9981460621

961 2007-604
أضواء جديدة على تاريخ شمال إفريقيا القديم وحضارته
Nouvel = [نص مطبوع] : تكريم األستاد المصطفى موالي رشيد
éclairage sur l'histoire et la civilisation de l'Afrique
du Nord antique / تنسيق بلكامل البضاوية،حليمة غازي بن
ميس.- الرباط : مكتبة دار السالم، 2007.- 1 مج . (348-69ص.

) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2007MO2504.- ردمك 9954220216

كتابة التاريخ

تاريخ المغرب 961.4

961.4 2007-605
أحبار، حسن

الفرنسي بمنطقة تدغى ومعركة التدخل  إستراتيجية 
بوكافر 1933 م [نص مطبوع] / حسن أحبار.- [د.م.] : [د.ن.]،
2007 (مطبعة Angle Eyes communication).- 1 مج. (86

ص.)؛ 20 سم
2010MO2083 إق

961.4 2007-606
أسبينيون، روبير

دراسة في  مساهمة   : مطبوع]  [نص  زايان  قبائل  أعراف 
القانون العرفي األمازيغي المغربي / روبير أسبينيون؛ ترجمة محمد
للثقافة الملكي  المعهد   : الرباط  أوراغ؛ تنسيق أحمد شعبهي.- 
األمازيغية، 2007.- 1 مج . (193ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم.- (ترجمة؛ 11)
إق 2007MO2932.- ردمك 9954439862

تاريخ - - المغرب

961.4 2007-607
أكرد، المصطفى

عشرة مزاعم ضد األمازيغ [نص مطبوع] / المصطفى أكرد.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2007 (القنيطرة : المطبعة السريعة) .- 1 مج.

(213 ص.)؛ 20 سم
2007MO0274 إق
الحركات األمازيغية

961.4 2007-608
أكرير، عبد العزيز (1961-....)

تاريخ المغرب قبل اإلسالم [نص مطبوع] : الممالك المورية
األمازيغية : قبل اإلحتالل الروماني : قراءة جديدة / عبد العزيز
أكرير.- [د.م] : [د.ن]، 2007 (الدارالبيضاء : النجاح الجديدة) .- 1

مج . (198ص. )؛ 24 سم
إق 2007MO3076.- ردمك 9954889000

المغرب - - تاريخ - - إسالم

961.4 2007-609
الخراز، محمد الحبيب (1941-....)

سفراء تطوان على عهد الدولة العلوية . 2 [نص مطبوع] /
محمد الحبيب الخراز.- تطوان : مطبعة الخليج العربي، 2007.- 2

مج. (350، 376 ص.)؛ 24 سم
9954-8852-0-X 2007.- ردمكMO2007 إق

المغرب - - تاريخ

961.4 2007-610
الزاهي، نور الدين (1952-....)

بركة السلطان [نص مطبوع] / نور الدين الزاهي.- [د. م.] :
مزيّن غالف   : (128 ص.)  مج.   1  -.2007 نظر،  وجهة  دفاتر 

(12 نظر؛  وجهة  (دفاتر  سم.-   17 باأللوان؛ 
2007MO0514 إق

961.4 2007-611
السبتي، عبد األحد (1948-....)

المجتمع الحضري والسلطة بالمغرب [نص مطبوع] : من
القرن الخامس عشر حتى الثامن عشر : قضايا ونصوص / عبد
االحد السبتي، حليمة فرحات.- الدار البيضاء : دار توبقال للنشر،

2007.- (سلسلة المعرفة األدبية)
ببليوغرافيا ص. 165-178 .- إق 2007MO0225.- ردمك -9954-496

12-2
المغرب - - تاريخ

961.4 2007-612
العوني، عبد الحميد

أسرار مانهاست بين البوليساريو والمغرب [نص مطبوع] /
عبد الحميد العوني.- فاس : منشورات عربية، إ.ق. 2007.- 1 مج.

(148 ص.)؛ 20 سم.- (منشورات عربية؛ 22)
إق 2007MO1978.- ردمك 9954-0-3712-8

961.4 2007-613
الفلوس العلمي، عبد الكريم

مشاهد من تاريخ الجهاد الوطني [نص مطبوع] : مذكرات /
عبد الكريم الفلوس العلمي؛ مراجعة وتقديم مصطفى الجوهري.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2007 (سال : مطبعة بني يزناسن) .- 1 مج. (

294 ص.)؛ 24سم
2007MO1228 إق

961.4 2007-614
برادة، عبد الرحيم

: مطبوع]  [نص  المغربية  الشمالية  والمنطقة  إسبانيا 
1931-1956 / عبد الرحيم برادة.- الدار البيضاء : إفريقيا الشرق،
2007.- 2 مج. (350، 366 ص.) : غالف مص.، خرائط؛ 24 سم

ببليوغرافيا ص. 331-362 .- إق 2006MO2471.- ردمك -9981-25
978-9981-25472-X 1-471.- ردمك

المغرب العربي

961.4 2007-615
برحاب، عكاشة

المغرب وفرنسا [نص مطبوع] : من سياسة حسن الجوار إلى
Le Maroc et la France : = 1907-1901 ،اإلحتالل العسكري
de  la  politique  de  bon  voisinage  à  l'occupation
militaire, 1901-1907 / عكاشة برحاب.- [د.م] : [د.ن]، 2007
مزيّن غالف   : (175، 48 ص.)  مج.   1 (الرباط.-  نيت  الرباط 

24 سم باأللوان؛ 
2007MO0863 إق

العالقات الدولية - - المغرب - - فرنسا

961.4 2007-616
جامعة ابن طفيل. كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية. ندوة

(1998؛ القنيطرة)
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الحركة الوطنية والمقاومة في منطقة الغرب : [أعمال]
الندوة التي [انعقدت] أيام 18، 19، 20 مارس 1998 بالقنيطرة
[نص مطبوع] / [نظمتها] جامعة ابن طفيل، كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية.- ط. 2.- الرباط : المندوبية السامية لقدماء المقاومين

وأعضاء جيش التحرير، [1999].- 1 مج. (287 ص.)؛ 24 سم
إق 2009MO1768.- ردمك 978-9981-831-87-5

961.4 2007-617
جزوليت، خليل (1939-....)

مدينة الرباط من خالل الوثائق والنصوص التاريخية [نص
مطبوع] / خليل جزوليت.- [د.م.] : منشورات جمعية رباط الفتح
للتنمية المستدامة، 2007.- 1 مج . (296ص. ) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
995443707X 2007.- ردمكMO0603 إق

الرباط - - المغرب - - تاريخ

961.4 2007-618
شهبر، عبد العزيز

في التراث اليهودي األندلسي والمغربي [نص مطبوع] :
دراسات في تراث مهمل / عبد العزيز شهبر.- الرباط : منشورات
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2007.- 1 مج. (160 ص.)؛ 24

سم
2007MO0365 إق

961.4 2007-619
فوانو، لويس

[نص المغرب  شرق  وقبائل  وجدة  تاريخ   : والعمالة  وجدة 
مطبوع] / لويس فوانو؛ ترجمة وتعليق محمد الغرايب.- الرباط :

الرباط نيت، 2007.- 1 مج (367 ص.)؛ 21 سم
2007MO0884 إق

القبائل (المغرب) - - وجدة

961.4 2007-620
كريدية، إبراهيم (1951-....)

المستاري والبوعمراني وبلخضير الثالثة الموقعون على
عريضة المطالبة باالستقالل من آسفي [نص مطبوع] /
كريدية إبراهيم.- آسفي : جمعية آسفي للبحث في التراث الديني،
2007 (مراكش : دار وليلي) .- 1 مج. (76 ص.) : غالف مص.؛

21 سم
2006MO2844 إق

المغرب - - تاريخ

961.4 2007-621
مجموعة البحث في التاريخ المغربي واألندلسي. ندوة

(2004؛ المغرب)
تطوان والتوثيق من القرن 16 إلى منتصف القرن 20
[نص مطبوع] : أعمال ندوة، 16 و17 و 18 دجنبر 2004 / [تنظيم
مجموعة البحث في التاريخ المغربي واألندلسي]؛ تنسيق امحمد
بن عبود.- تطوان : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2007.- 1 مج.

(277 ص.) : غالف مص. باأللوان؛ 24 سم
2007MO0619 إق

961.4 2007-622
مزيان، أحمد

الشرقي الجنوب  في  المخزنية  والسلطة  المجتمع 
المغربي خالل القرن 19 م [نص مطبوع] : 1912-1845 /
األستاذ أحمد مزيان.- الرباط : منشورات وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية، 2007 (دار أبي رقراق للطباعة والنشر).- 2مج ( 271-

355 ص.)؛ 24 سم
بيبليوغرافيا .- إق 2007MO2369.- ردمك 9954-0-5106-6

المغرب - - تاريخ - - 1912-1845

961.4 2007-623

الجهاد : من  الملك والشعب [نص مطبوع]  تطوان وثورة 
األكبر إلى الجهاد األصغر : الذكرى الذهبية لثورة الملك والشعب
العلمية الندوة  أشغال   /  2004 غشت   20-1953 غشت   20
: م.]  [د.   -.2004 شتنبر   29-28 تطوان،  الصيفية،  للجامعة 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، إ. ق.

2007.- 1 مج. (249 ص.)؛ 24 سم
إق 2007MO0674.- ردمك 9981-831-61-1
حركات التحرير الوطنية - - تطوان - - المغرب

961.4 2007-624
دور الزوايا والعلماء والصلحاء في الكفاح والجهاد خالل
الحقبة المعاصرة من تاريخ المغرب [نص مطبوع] : المنطقة
الشمالية الغربية نموذجا : ندوة علمية : وزان-3 يونيو 2006.-
جيش وأعضاء  المقاومين  لقدماء  السامية  المندوبية   : الرباط 

24 سم (155 ص.)؛  مج.   1 التحرير، 2007.- 
إق 2007MO0675.- ردمك 9981-831-62

المقاومة المسلحة

961.4 2007-625
حالة المغرب [نص مطبوع] : 2006-2007.- الرباط : دفاتر
وجهة نظر، إ.ق. 2007 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .-
1 مج . (296ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17 سم.- (دفاتر وجهة

نظر. كراسات استراتيجية؛ 3)
2007MO0789 إق

961.401 2007-626
بوزويتة، سمير (1964-....)

: مطبوع]  [نص  للمغرب  الفرنسي  العسكري  اإلحتالل 
/ سمير  (1934-1912)  : العسكرية  اإلستراتيجية  في  دراسة 
بوزويتة؛ تقديم مصطفى الكتيري.- الرباط : منشورات المندوبية
السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، 2007.- 1 مج.

(184 ص.)؛ 24 سم
إق 2007MO0511.- ردمك 9981-831-58-1

اإلحتالل الفرنسي - - المغرب - - تاريخ

961.401 2007-627
بوزويتة، سمير (1964-....)

الفرنسية الكتابات  : المغرب في  مكر الصورة [نص مطبوع] 
(1832-1912) / سمير بوزويتة.- الدار البيضاء : أفريقيا الشرق،

2007.- 1 مج . (239ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2006MO2472.- ردمك 9981-25-473-8

المغرب - - األدب الفرنسي - - تاريخ

961.403 2007-628
الناصري، محمد (1958-....)

13-9  : مطبوع]  [نص  طنجة  إلى  الخامس  محمد  رحلة 
أبريل1947 / محمد الناصري.- الرباط : المندوبية السامية لقدماء
المقاومين و أعضاء جيش التحرير، 2007.- 1 مج. (439 ص.)؛

24 سم
إق 2007MO0925.- ردمك 9981-831-64-6

محمد الخامس - - المغرب - - تاريخ

961.413 2007-629
كريدية، إبراهيم (1951-....)

مختارات من تقاييد ومخطوطات بعض علماء آل بنهيمة
وما تدخره من نوادر أخبار حاضرة آسفي في القرنين
الماضيين [نص مطبوع] / كريدية إبراهيم.- آسفي : جمعية حوض

آسفي، 2007.- 1 مج. (101 ص.)؛ 21 سم
2007MO597 إق

961.415 2007-630
جامعة شعيب الدكالي. كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية.

ندوة (2002؛ الجديدة)
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تاريخ دكالة [نص مطبوع] : أعمال الندوة التي نظمت يومي 12
Histoire des Doukkala : actes du = 2002 و13 فبراير
colloque organisé le 12 et 13 février 2002 / كلية اآلداب
والعلوم اآلداب  كلية   : الجديدة  الجديدة.-  اإلنسانية  والعلوم 
اإلنسانية، 2004 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج.
(153 ص.)؛ 24 سم.- (منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية.

ندوات ومناظرات؛ 6)
إق 2005MO0782.- ردمك 978-9954-8354-3-1

961.415 2007-631
جامعة شعيب الدكالي. كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية.
ندوة والزوايا.  الرباطات  والبحث في  التكوين  وحدة 

(الجديدة)
وحدة  / أعمال  ندوة   : دكالة  حاضرة   : مطبوع]  [نص  أزمور 
التكوين والبحث في الرباطات والزوايا؛ أحمد الوارث.- الجديدة :
: مطبعة البيضاء  (الدار  اإلنسانية، 2007  والعلوم  اآلداب  كلية 
النجاح الجديدة) .- 1 مج. (269 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة أعمال

وحدات التكوين والبحث؛ 3)
إق 2007MO0972.- ردمك 978-9954-8354-5-8

961.417 2007-632
جامعة ابن طفيل. كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية. ندوة

(1991؛ القنيطرة)
منطقة الغرب [نص مطبوع] : المجال واإلنسان : أعمال الندوة
العالمية المنعقدة أيام 22، 23 و24 أكتوبر 1991 بالقنيطرة =
Le Gharb : l'espace et l'homme : actes du colloque
international organisé les 22, 23 et 24 octobre 1991,
ابن بجامعة  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  نظمتها   /  Kénitra
طفيل.- القنيطرة : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، إق 1997.-

(منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية - القنيطرة؛ 3)
1997MO0520 إق

961.431 2007-633
الزكاري، أسامة (1966-....)

التاريخي واألركيولوجي / أصيال [نص مطبوع] : حصيلة البحث 
للبحث ابن خلدون  : منشورات جمعية  أصيال  الزكاري.-  أسامة 

واالجتماعي، 2007.- 1 مج. (198 ص.)؛ 21 سم التاريخي 
2007MO1934 إق

البحث التاريخي - - المغرب

961.451 2007-634
التاسافتي الزرهوني، عبد الله بن إبراهيم

أدرار ن-درن تاريخ  رحلة الوافد [نص مطبوع] : لحظات من 
أطلس مراكش وسوس في القرن 12 الهجري، 18 الميالدي =
Rihlat al-wafid / عبد الله بن إبراهيم التاسافتي؛ تحقيق علي
صدقي أزايكو.- القنيطرة : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 1992.-

2 مج. (307, 307 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة نصوص ووثائق؛ 1)
1992MO0442 إق

961.453 2007-635
عمراوي، فاطمة

دادس [نص مطبوع] : من بداية اإلستقرار الى تدخل الكالوي =
Dads / فاطمة عمراوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2007.- 1 مج. (148

ص.)؛ 22 سم
2007MO1530 إق

966.9 2007-636
(ه(1195- بن فودي  بن عثمان  بلو  بلو، محمد  محمد 

1253)-(1780-1837)م)
إنفاق الميسور في تاريخ بالد التكرور [نص مطبوع] =
Infaq al maysur fi tarikh bilad at takrur / محمد بلو بن
عثمان فودي؛ تحقيق بهيجة الشاذلي.- الرباط : معهد الدراسات
اإلفريقية، 1996.- 1 مج. (370 ص.).- (سلسلة نصوص ووثائق؛

(5

إق 1996MO653.- ردمك 9981-37-006-1
اإلسالم - - نيجيريا
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