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المعارف العامة 000
المعارف العامة 000

001.42 2020-1
 بن أحمد، فؤاد (1976-....)

الكتابة األكاديمية المنهجي إلى بعض خطوات  الدليل 
وتقنياتها [نص مطبوع] / فؤاد بن أحمد.- الرباط : مكتبة دار
األمان، 2020.- 1 مج. (133 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2020MO4368.- ردمك 978-9920-645-21-8
الكتابة األكاديمية - - دليل

المعلوميات 004

006.3 2020-2
توفيق، مصطفى

الذكاء االصطناعي [نص مطبوع] / مصطفى توفيق.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020 (الدار البيضاء : مطبعة صدري) .- 1 مج. (106

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO4123.- ردمك 978-9920-32-286-7

الذكاء االصطناعي

علوم المكتبات والمعلومات 020

020 2020-3
و أنشطته  و  التوثيق،تأسيسه  و  للبحث  اكلو  مركز 
منجزاته [نص مطبوع] : 2020-2011 / تنسيق جامع بنيدير.-
التوثيق، 2020 (الرباط : مطبعة تزنيت : مركز اكلو للبحث و 
باأللوان؛ 24 سم االمنية) .- 1 مج. (279 ص.) : غالف مزيّن 

إق 2020MO4215.- ردمك 978-9954-9273-7-3
مركز اكلو

025.040964 2020-4
لعويسي، عزيز

مسألة األرشيف في المغرب تراث وحداثة [نص مطبوع] /
المغرب، أرشف   : الرباط  بيضا.-  جامع  تقديم  لعويسي؛  عزيز 
2020 (دار أبي رقراق للطباعة والنشر).- 1 مج. (240 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4719.- ردمك 978-9920-32-520-2

األرشيف - - المغرب

025.2814 2020-5
عماري، الحسين

دور التوثيق واألرشيف في تطوير أداء اإلدارة التربوية
الحسين تنسيق   / مطبوع]  [نص  ذاكرتها  على  والحفاظ 
والتكوين، التربية  لمهن  الجهوي  المركز   : مالل  بني  عماري.- 
باأللوان؛ 24 سم مزيّن  غالف   : (107 ص.)  مج.   1  -.2020

إق 2020MO0202.- ردمك 978-9920-9429-2-8
التوثيق - - األرشيف - - اإلدارة التربوية

027 2020-6
حاجيوي، خديجة

المكتبات والمعلومات [نص مطبوع] : من الخدمة إلى الجودة
الشاملة / خديجة حاجيوي.- فاس : مقاربات للنشر والصناعات
الثقافية، 2020.- 1 مج. (205 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم.- (دراسات)
إق 2020MO0711.- ردمك 978-9920-780-94-0

المكتبات - - المعلومات

الصحافة والصحف والنشر 070

070.195 2020-7
الزوهري، محمد

تحوالت اإلعالم السمعي البصري بالمغرب ورهاناته [نص
[د.ن.]، 2020  : [د.م.]  الزوهري.-  / محمد  دراسة   : مطبوع] 
(فاس : وراقة بالل) .- 1 مج. (169 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2020MO3524.- ردمك 978-9920-32-023-8

اإلعالم - - المغرب

070.92 2020-8
اإلعالم قوانين   : مطبوع]  [نص  المغربي  الصحافي  دليل 
العناية.- الرباط : دار الوطن، واالتصال بالمغرب / إعداد حاتم 

2020.- 1 مج. (281 ص.)
إق 2020MO0384.- ردمك 978-9954-648-59-9

الصحافيون - - المغرب

المجموعات العامة 080

081 2020-9
الكط، بوسلهام (1953-....)

التاريخ والسياسة والثقافة.. في التراث المغربي من
واألشخاص واألحداث..  المؤسسات  بيوغرافيا  خالل 
والمدن (ابن بطوطة والحسن الوزان ومحمد بن الحسن
الحجوي ومحمد بن محمد الجباص) [نص مطبوع] / بوسلهام
الكط.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (القنيطرة : المطبعة السريعة) .-

1 مج. (196 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO6308.- ردمك 978-9954-653-16-6

التراث المغربي

المخطوطات والكتب النادرة 090

091 2020-10
أبو حفص، محمد

ديداكتيك التحقيق ومنهجية قراءة المخطوط [نص مطبوع]
أبو حفص.- الباجية نموذجا / محمد  : مخطوط الرسائل الطبية 
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس : انفوبرينت) .- 1 مج. (131 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO4818.- ردمك 978-9920-32-572-1

المخطوط - - قراءة

091 2020-11
الطوبي، مصطفى

علم المخطوط العربي ورهانات المالحظة [نص مطبوع] /
اإلنسانية، والعلوم  اآلداب  كلية   : أكادير  الطوبي.-  مصطفى 
24 سم باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (282 ص.)  مج.   1  -.2020

إق 2020MO4577.- ردمك 978-9920-9498-4-2
علم المخطوطات

091 2020-12
العلمي، سعيدة

المخطوط العربي باألندلس والمغرب [نص مطبوع] : التنوع
والتميز / سعيدة العلمي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (287

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO5252.- ردمك 978-9920-32-732-9

المخطوط العربي
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091 2020-13
المغرب. وزارة الثقافة والشباب والرياضة

دليل جائزة الحسن الثاني للمخطوطات [نص مطبوع] :
الدورة 40 برسم سنة 2020 في ذكراها الخمسين / وزارة الثقافة
والشباب والرياضة؛ إعداد عبد العزيز الساوري.- الرباط : وزارة
الثقافة والشباب والرياضة، 2020 (دار المناهل).- 1 مج. (532

ص.)؛ 23 سم
إق 2020MO2353.- ردمك 978-9920-692-16-8

المخطوط العربي - - التراث العربي

091 2020-14
بوعبداالوي، لطيفة

لطيفة  / مطبوع]  [نص  المخطوطات  فهارس  فهرس 
بوعبداالوي، زكية الكنوني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (بركان : نجمة

الشرق) .- 1 مج. (56 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2020MO4463.- ردمك 978-9920-32-422-9

المخطوطات - - فهرس

091 2020-15
عمراني زريفي، محمد

تقييدان مغربيان في الحسبة [نص مطبوع] : دراسة وتحقيق
والصناعات للنشر  مقاربات   : فاس  زريفي.-  / محمد عمراني 
الثقافية، 2020.- 1 مج. (102 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO2922.- ردمك 978-9920-694-35-3

المخطوط - - دراسة - - تحقيق

091 2020-16
أبحاث في الكتاب العربي المخطوط [نص مطبوع] / تنسيق
عبد العزيز الساوري.- الرباط : وزارة الثقافة والشباب والرياضة،
2020 (مطبعة دار المناهل).- 1 مج. (263 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2352.- ردمك 978-9920-692-15-1

المخطوط العربي

091.10964 2020-17
رستم، محمد بن زين العابدين

األندلسي المغربي  الحديثي  المخطوط  مناهج تحقيق 
[نص مطبوع] : السجل العلمي للمؤتمر الدولي الذي نظمه مركز
الدراسات واألبحاث في تحقيق المخطوط المغربي األندلسي بدار
الثقافة، بني مالل / محمد بن زين العابدين رستم.- تطوان : مكتبة

سلمى الثقافية، 2020.- 1 مج. (550 ص.)؛ 23 سم
إق 2020MO1135.- ردمك 978-9954-728-60-4

المخطوطات العربية

091.10964 2020-18
زهري. خالد

[نص جديدة  معرفة  وآفاق  المخطوط  العربي  الكتاب 
مطبوع] : دراسات في الوعاء والنص / خالد زهري.- الدار البيضاء

: الدار العالمية للكتاب، 2020.- 2 مج. (، ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO5713.- ردمك 978-9920-654-03-6

المخطوطات - - المغرب

الفلسفة وعلم النفس 100

100 2020-19
دوهيم، بيير

إنقاذ المظاهر [نص مطبوع] : في مفهوم النظرية الفيزيائية
(من أفالطون إلى غاليلي) / بيير دوهيم؛ ترجمة محمد أبركان،
للنشر، 2020.- 1 مج. الفاصلة  : دار  العماري.- طنجة  يوسف 

باأللوان؛ 24 سم (203 ص.) : غالف مزيّن 
إق 2019MO6052.- ردمك 978-9920-701-37-2

المظاهر - - النظرية الفيزيائية

101 2020-20
إبن يعيش، محمد

أوليات نمط التفكير الفلسفي [نص مطبوع] : موجه إلى
االجتماع وعلم الفلسفة وعلم  الفلسفة وطالب شعبة  مدرسي 
النفس / إبن يعيش محمد.- تطوان : باب الحكمة، 2020.- 1 مج.

(210 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2020MO3358.- ردمك 978-99920-653-37-4

الفلسفة - - نظريات

101 2020-21
إغالن، حسن (1961-....)

الفلسفة في المغرب إلى أين؟ [نص مطبوع] : [محاورات
فلسفية] / حسن إغالن.- طنجة : سليكي أخوين، 2020.- 1 مج.

(238 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1810.- ردمك 978-9920-625-88-3

الفلسفة - - المغرب

101 2020-22
رابوبرت، أ. س. (1950-1871)

مبادئ الفلسفة [نص مطبوع] / تأليف أ. س. رابوبرت؛ ترجمة
أحمد أمين.- سال : دار المعرفة والثقافة، 2020.- 1 مج. (366

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 18 سم
إق 2019MO5819.- ردمك 978-9920-636-15-5

الفلسفة - - مبادئ

102 2020-23
باتيستا، كارلوس

المترجم كاتب الظل [نص مطبوع] / كارلوس باتيستا؛ تقديم
الحمراء، 2020 : مركز  العميم.- مراكش  آيت  وترجمة محمد 
(مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (104 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0708.- ردمك 978-9920-9441-0-6

فلسفة - - متفرقات

102 2020-24
راقي، محمد (1999-...)

اإلختالفات  : مطبوع]  [نص  مختلفة  وصور  واحد  عالم 
اإلفتراضية بيننا، فيمانسمع ونرى، نشتم ونتذوق، نحس ونستشعر /
متعدد [بنونة   : (فاس   2020 [د.ن.]،   : [د.م.]  راقي.-  محمد 
الخدمات]) .- 1 مج. (156 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2020MO2733.- ردمك 978-9954-9654-1-2
تأمالت فلسفية

102 2020-25
مفتاح، محمد (1942-....)

فلسفة النقد [نص مطبوع] : مقاربة مركبة / محمد مفتاح.-
الدار البيضاء : المركز الثقافي للكتاب، 2020.- 1 مج. (255 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2019MO3259.- ردمك 978-9954-705-68-1

مفهوم النقد - - فلسفة

107 2020-26
بهاوي، محمد (1981-....)

محمد  / مطبوع]  [نص  الفلسفية  اإلنشائية  الكتابة  دليل 
بهاوي، إبراهيم لسيقي.- الدار البيضاء : إديسيون بلوس، 2020
مزيّن غالف   : (271 ص.)  مج.   1 الجديدة).-  النجاح  (مطبعة 

21 سم باأللوان؛ 
إق 2019MO4514.- ردمك 978-9954-682-95-1

اإلنشاء الفلسفي - - دليل

107.1264 2020-27
الشبة، محمد
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حقوق اإلنسان في درس الفلسفة [نص مطبوع] / محمد
والتوزيع، 2020.- 1 مج. للنشر  القرويين   : القنيطرة  الشبة.- 

باأللوان؛ 21 سم : غالف مزيّن  (166 ص.) 
إق 2019MO5918.- ردمك 978-9920-783-03-3

حقوق اإلنسان - - الفلسفة

ما وراء الطبيعة (الميتافيزيقا) 110

111.85 2020-28
المعزوز، محمد

الجمال [نص مطبوع] : مدخل إلى اإللهيات والطبيعيات / محمد
المعزوز.- الدار البيضاء؛ بيروت : المركز الثقافي للكتاب، 2020.-

1 مج. (200 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2019MO6224.- ردمك 978-9920-627-26-9

الجمال - - فلسفة

نظرية المعرفة، السببية، الجنس
البشري

120

121 2020-29
الصافي، نبيل

القطيعة من   : مطبوع]  [نص  الحديثة  المعرفية  النظرية 
اإلبستمولوجية إلى القطيعة الكورونية / نبيل الصافي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020 (الرأي العربي).- 1 مج. (79 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1704.- ردمك 978-9920-39-588-5

النظرية المعرفية - - إبستمولوجيا

123.5 2020-30
الحسناوي، مصطفى

سبينوزا فلسفة الحرية [نص مطبوع] / مصطفى الحسناوي.-
الرباط : دار التوحيدي، 2020 (سال : مطبعة القرية) .- 1 مج.

(397 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0250.- ردمك 978-9954-660-86-7

فلسفة

123.5 2020-31
المرزوقي، أبو يعرب (1947-....م)

الحرية الفردية [نص مطبوع] : أو العالقة بين القانون الطبيعي
والقانون الخلقي / أبو يعرب المرزوقي.- الرباط : المركز المغربي
للدراسات واألبحاث المعاصرة، 2020 (سال : شمس برينت) .- 1

مج. (75 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO0867.- ردمك 978-9954-9682-6-0

الحرية الشخصية - - فلسفة

126 2020-32
منصف، عبد الحق (1958-....)

[نص والعنف  والسلطة  الدولة  وإشكاليات  السياسي 
مطبوع] : فلسفة تأويل الوجود اإلنساني عند بول ريكور / عبد
الحق منصف، عز الدين الخطابي.- الدار البيضاء : أفريقيا الشرق،

2020.- 1 مج. (303 ص.)
إق 2019MO0111.- ردمك 978-9920-737-21-0

ريكور، بول، 2005-1913

128.3 2020-33
نودلمان، فرانسوا

التفكير باألذن الثالثة [نص مطبوع] / فرانسوا نودلمان؛ ترجمة
دار  : (الرباط  [د.ن.]، 2020   : [د.م.]  وتقديم سعيد علوش.- 

باأللوان؛ 24 سم مزيّن  : غالف  .- 1 مج.  القلم) 

إق 2020MO4303.- ردمك 978-9920-32-339-0
التفكير - - فلسفة

128.33 2020-34
ريكور، بول (2005-1913)

إعادة تأصيل العقل الهرمينوتيقي [نص مطبوع] : سياسة
التأويل / بول ريكور؛ ترجمة وتقديم عز الدين الخطابي، عبد الحق
منصف.- الدار البيضاء : أفريقيا الشرق، 2020.- 1 مج. (423

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم
إق 2020MO5000.- ردمك 978-9920-740-49-4

العقل التأويلي - - الفلسفة المعاصرة

128.33 2020-35
ونزار، إبراهيم

أنكساجوراس [نص مطبوع] : معالم أفق إشكالي في فلسفة
العقل / إبراهيم ونزار.- الرباط : دار التوحيدي، 2020.- 1 مج.

(184 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO2485.- ردمك 978-9954-660-92-8

العقل - - فلسفة

المدارس الفلسفية المحددة 140

149 2020-36
اإلدريسي، حسن

والسلطة الحقيقة   : مطبوع]  [نص  مرآة فوكو  نيتشه في 
والالمفكر فيه / حسن اإلدريسي.- طنجة : الراصد الوطني للنشر
والقراءة سليكي أخوين، 2020.- 1 مج. (97 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0104.- ردمك 978-9954-668-42-9

الحقيقة والسلطة

149.94 2020-37
عزوزي، محمد

[نص فيتغنشتاين  لودفيغ  عند  والعالم  والفكر  اللغة 
مطبوع] / محمد عزوزي.- الدار البيضاء : أفريقيا الشرق، 2020.-

1 مج. (120 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0323.- ردمك 978-9920-740-31-9

اللغة - - الفكر - - فلسفة

علم النفس 150

150.1 2020-38
خربوش، عبد الودود

المدخل إلى علم النفس [نص مطبوع] / عبد الودود خربوش.-
مزيّن غالف   : ص.)   190) مج.   1  -.2020 [د.ن.]،   : [د.م.] 

سم  21 باأللوان؛ 
إق 2020MO4582.- ردمك 978-9920-32-476-2

علم النفس

150.195 2020-39
بناني، جليل

: البلدان اإلسالمية [نص مطبوع]  التحليل النفسي في 
بناني؛ / جليل  الكبير  المغرب  بالد  النفسي في  للتحليل  مقدمة 
ترجمة أحمد العمراوي.- الدار البيضاء : دار توبقال للنشر، 2020.-

1 مج. (323 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم
إق 2019MO4216.- ردمك 978-9954-694-11-4

التحليل النفسي - - المغرب الكبير

152.1 2020-40
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لوبروطون، دافيد
أنثربولوجيا الحواس [نص مطبوع] : العالم بمذاقات حسية /
دافيد لوبروطون؛ ترجمة فريد الزاهي.- الدار البيضاء؛ بيروت :
المركز الثقافي للكتاب، 2020.- 1 مج. (479 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO4096.- ردمك 978-9954-705-75-9

اإلدراكات الحسية - - أنثربولوجيا

152.46 2020-41
أزداد، عبد القادر

سيكولوجية الخوف الفيروسي [نص مطبوع] / عبد القادر
la  psychologie  de  la  peur  virale  /  Leila  = أزداد 
Cherqaoui.- الدار البيضاء : دار الريان للطبع، 2020.- 1 مج.

(73, 56 ص.)؛ 22 سم
إق 2020MO4781.- ردمك 978-9920-699-43-3

الخوف - - سيكولوجية

153 2020-42
مجاالت ونماذج االشتغال المعرفي [نص مطبوع] : نحو رؤى
متقاطعة لعلم النفس المعرفي / مؤلف جماعي؛ تقديم وتنسيق
التهامي الباديدي، محمد القدام.- تازة : منشورات مركز تكامل
لألبحاث والدراسات، 2020.- 1 مج. (245 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3780.- ردمك 978-9920-9412-6-6

علم النفس المعرفي

153.123072 2020-43
الباديدي، التهامي

العلوم منظور  وإشكاالت من  قضايا   : [نص مطبوع]  الذاكرة 
نت، الرباط   : الرباط   -.2 ط.  الباديدي.-  التهامي   / المعرفية 
22 سم باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (167 ص.)  مج.   1  -.2020

إق 2019MO6359.- ردمك 978-9920-38-991-4
العلوم المعرفية

153.45 2020-44
الصافي، نبيل

نبيل الصافي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 القيم [نص مطبوع] / 
(الرأي العربي).- 1 مج. (79 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2020MO0201.- ردمك 978-9920-39-080-4
القيم - - علوم إنسانية

153.9 2020-45
التنفيذية، والذكاء الوجداني [نص الذاكرة، والوظائف 
مطبوع] / تنسيق إسماعيل العلوي، بنعيسى زغبوش، مصطفى
المهراز، : كلية االداب والعلوم االنسانية ظهر  بوعناني.- فاس 

باأللوان؛ 22 سم 2020.- 1 مج. (150 ص.) : غالف مزيّن 
إق 2020MO2673.- ردمك 978-9920-705-23-3

الذكاء الوجداني

155.2 2020-46
أمزري، عبد الله

دليل رباعيات الشخصية المؤثرة [نص مطبوع] / عبد الله
أمزري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح) .-

1 مج. (60 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO3515.- ردمك 978-9920-781-86-2

الشخصية المؤثرة - - علم النفس

155.2 2020-47
الروحي، محمد

األمثال الشعبية السلبية وبناء الشخصية [نص مطبوع].

الجزء األول / محمد الروحي.- الرباط : توجوي، 2020.- 1 مج.
(110 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم

إق 2020MO1428.- ردمك 978-9920-39-476-5
بناء الشخصية - - التنمية الذاتية

155.25 2020-48
المداني، فائض

: اللياقة العقلية والنفسية [نص مطبوع]  مدخل لتنمية 
مرافعة من أجل إيكولوجيا عقلية ونفسية لحياة متوازنة وسعيدة /
: [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (48 ص.) : المداني.- [د.م.]  فائض 

باأللوان؛ 21 سم غالف مزيّن 
إق 2019MO5827.- ردمك 978-9920-38-841-2

التنمية النفسية

155.45 2020-49
مكاوي، محمد

اضطراب تشتت االنتباه مع فرط الحركة أو بدونها [نص
مطبوع] / الولوجيات البيداغوجية / محمد مكاوي / تقديم رشيد
الكنوني.- الدار لبيضاء : دار األمة للنشر، 2020.- 1 مج. (144

ص.)؛ 21 سم
إق 2020MO0966.- ردمك 978-9920-698-52-8

اإلضطرابات السلوكية - - فرط الحركة - - تشتت اإلنتباه

158.1 2020-50
عامري، مهدي (1981-....)

تستطيع أن تكون ناجحا [نص مطبوع] : كتاب لإللهام واألمل /
الثقافية، والصناعات  للنشر  مقاربات   : فاس  عامري.-  مهدي 

24 سم )؛  (121 ص.  مج.   1  -.2020
إق 2020MO2644.- ردمك 978-9920-780-97-1

النجاح - - التفكير اإليجابي

المنطق 160

160 2020-51
ابن طملوس، أبو الحجاج يوسف بن محمد (ت. 620 هـ.)
المختصر في المنطق [نص مطبوع] / أبو الحجاج يوسف بن
محمد ابن طملوس؛ مهد له وقدم وحقق نصه وفهرسه فؤاد بن
أحمد.- الرباط : دار األمان، 2020.- 1 مج. (628 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0081.- ردمك 978-9954-723-62-3

المنطق

160 2020-52
السيساوي، يوسف

يوسف  / مطبوع]  [نص  القضايا  منطـق  في  الموجز 
السيساوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (مراكش : المطبعة والوراقة

الوطنية) .- 1 م (71 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO0507.- ردمك 978-9920-752-24-4

منطـق

160 2020-53
نيكول، بيير

المنطق أو فن توجيه الفكر [نص مطبوع] / أنطوان أرنولد،
أفريقيا  : البيضاء  الدار  قنيني.-  القادر  ترجمة عبد  نيكول؛  بيير 
الشرق، 2020.- 1 مج. (359 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO0519.- ردمك 978-9920-737-44-9

المنطق - - الفكر - - فلسفة

علم األخالق، الفلسفة األخالقية 170

170 2020-54
بروني، جان باتيست
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جان  / المقدرة  وفضاء  رشد  ابن   : مطبوع]  [نص  أتخيل  أنا 
باتيست بروني؛ ترجمة عز الدين الخطابي.- الدار البيضاء : دار
توبقال للنشر، 2020.- 1 مج. (121 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

22 سم.- (المعرفة الفلسفية)
إق 2020MO0158.- ردمك 978-9954-659-69-4

الفلسفة

179.9 2020-55
لحسن، مادي

التربية على القيم اإلنسانية وسبل بنائها [نص مطبوع] /
لحسن مادي.- الرباط : مجلة علوم التربية، 2020.- 1 مج. (176

ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2020MO2020.- ردمك 978-9920-9592-1-6

القيم اإلنسانية

الفلسفة القديمة فلسفة العصور
الوسطى والفلسفة اإلسالمية

180

189 2020-56
بوعشرينأحمد

للتعاقد االختياري نحو فكر سياسي إسالمي مؤسس 
المركز  : برلين   -. بوعشرين  أحمد   / مطبوع]  [نص  الحر 
االقتصادية االستراتيجية،  للدراسات  العربي  الديمقراطي 
والسياسية، 2020.- 1 مج. (196 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO3521.- ردمك 978-9920-32-021-4

إسالم - - فكر - - سياسة

189.1 2020-57
أفاية، محمد نور الدين

أفاية.- الدين  نور  محمد   / مطبوع]  [نص  المعلقة  النهضة 
الدارالبيضاء؛ بيروت : المركز الثقافي للكتاب، 2020.- 1 مج.

(432 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO1141.- ردمك 978-9954-705-91-9

الفلسفة اإلسالمية - - النهضة

189.1 2020-58
الحمداوي، ربيع

فقه التداول الحضاري في الفكر اإلسالمي [نص مطبوع]
: دراسة معرفية قرانية / ربيع الحمداوي.- الرباط : دار األمان،

2020.- 1 مج. (194 ص.)؛ 24 سم
إق 2020MO4358.- ردمك 978-9920-32-361-1

التداول الحضاري - - الفكر اإلسالمي

189.1 2020-59
رمضان، طارق

واجب الحقيقة [نص مطبوع] / طارق رمضان؛ ترجمة محمد
صالح شياظمي.- الدار البيضاء : الدار العالمية للكتاب، 2020.- 1

مج. (296 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO5797.- ردمك 978-9920-654-05-0

الحقيقة - - الفلسفة اإلسالمية

189.1 2020-60
ساهل، بوعزة

مدخل لقطيعة ابستيمولوجية مع الفكر الرشدي [نص
مطبوع] / بوعزة ساهل.- القنيطرة : القرويين، 2020.- 1 مج.

(98 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO6415.- ردمك 978-9954-598-20-7

الفلسفة العربية اإلسالمية

189.1 2020-61

الندوة أعمال   : مطبوع]  [نص  والمقدس  الفلسفة  ندوة 
الوطنية: الفلسفة والمقدس، بتاريخ 29ـ30 أبريل 2019 / تنظيم
المقدم بن  محمد  وتقديم  تنسيق  الرشدية؛  الدراسات  مختبر 
ظهر االنسانية  والعلوم  االداب  كلية   : فاس  تيبس.-  ويوسف 
المهراز، 2020.- 1 مج. (40-268 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2020MO1856.- ردمك 978-9920-705-14-1

الفلسفة اإلسالمية

189.12 2020-62
الحاتمي، محمد هشام

ونماذج نظرية  دراسة   : [نص مطبوع]  المعاصر  الكالم  علم 
تطبيقية / محمد هشام الحاتمي.- طنجة : سليكي أخوين، 2020.-

1 مج. (373 ص.)؛ 22 سم
إق 2020MO3586.- ردمك 978-9920-655-28-6

علم الكالم

189.134 2020-63
الرابطة المحمدية للعلماء. مركز أبي الحسن األشعري
للدراسات والبحوث العقدية. ملتقى (2؛ 2018؛ تطوان)
الفكر األشعري باألندلس : تاريخ وإشكاالت : أعمال الملتقى
أبي الحسن الذي نظمه مركز  بالمغرب  للفكر األشعري  الثاني 
المحمدية للرابطة  التابع  العقدية  للدراسات والبحوث  األشعري 
وكلية بتطوان  السعدي  المالك  عبد  جامعة  مع  بتعاون  للعلماء 
اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان، يوم الخميس 23 شعبان 1439
Al-Fikr al = [نص مطبوع] الموافق ل 10 ماي 2018 م هـ 
Ash'ri bi-l-andalus / تقديم أحمد عبادي؛ تنسيق جمال عالل
البختي.- الرباط؛ تطوان : الرابطة المحمدية للعلماء مركز أبي
الحسن األشعري للدراسات والبحوث العقدية، 2020 (دار األمان.-
1 مج. (659 ص.) : غالف مزين.- (سلسلة ندوات ومحاضرات؛ 5)

إق 2019MO3439.- ردمك 978-9954-619-82-7
الفكر األشعري - - األندلس

189.134 2020-64
بنديسور، مصطفى

مصطفى  / مطبوع]  [نص  األشعري  الفكر  في  السببية 
بنديسور.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (سال : شمس برينت) .- 1 مج.

(103 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO1574.- ردمك 978-9920-37-334-0

الفكر األشعري

189.172 2020-65
بورشاشن، إبراهيم (1955-....)

إلى الفقه  من  رشد  ابن   : مطبوع]  [نص  والفلسفة  الفقه 
الفلسف. الجزء األول / إبراهيم بن عبد الله بورشاشن.- طنجة :

سليكي أخوين، 2020.- 1 مج. (250 ص.)؛ 22 سم
إق 2020MO1966.- ردمك 978-9920-655-07-1

الفقه - - الفلسفة

189.172 2020-66
بورشاشن، إبراهيم (1955-....)

: الفقه والفلسفة في الخطاب الرشدي [نص مطبوع] 
النظر الفقهي في فلسفة ابن رشد. الجزء الثاني / إبراهيم بن عبد
الله بورشاشن.- طنجة : سليكي أخوين، 2020.- 1 مج. (235

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO1967.- ردمك 978-9920-655-07-1

الفقه - - الفلسفة

189.172 2020-67
غلبان، محمد

ابن رشد رؤية جديدة في الفلسفة والكالم [نص مطبوع] /
المطبعة  : (مراكش   2020 [د.ن.]،   : [د.م.]  غلبان.-  محمد 

سم  20 ص.)؛   61) مج.   1  -. الوطنية)  والوراقة 
إق 2020MO2728.- ردمك 978-9920-39-768-1
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الفلسفة اإلسالمية

الفلسفة المعاصرة الحديثة 190

190 2020-68
السبتي، مخلص

الدين والتاريخ ومتطلبات المستقبل [نص مطبوع] / مخلص
السبتي.- الدار البيضاء : الدار العالمية للكتاب، 2020.- 1 مج.

(296 ص.) : غالف مزيّن باأللوان.- (سلسلة المناهل)
إق 2019MO5801.- ردمك 978-9920-654-09-8

الدين - - التاريخ - - المستقبل

191 2020-69
طه، عبد الرحمن

المفاهيم األخالقية بين االئتمانية والعلمانية [نص مطبوع]
مج.  1 إق 2020.-  األمان،  دار   : الرباط  الرحمن.-  عبد  / طه 

(287-319 ص.)؛ 24 سم
إق 2020MO3566.- ردمك 978-9920-645-18-8

مفاهيم فلسفية

191 2020-70
هاشمي، غزالن

تحيزات الخطاب في الفكر العربي المعاصر [نص مطبوع]
: قراء في نماذج مختارة / غزالن هاشمي.- تطوان : مكتبة سلمى

الثقافية، 2020.- 1 مج. ( ص.)؛ 23 سم
إق 2020MO2278.- ردمك 978-9954-728-62-8

الفكر العربي المعاصر

191.62 2020-71
ابنو المرابطي، بدي

التكفير و التفكير [نص مطبوع] / بدي ابنو المرابطي.- الدار
الثقافي للكتاب، 2020.- 1 مج. (62 ص.) : البيضاء : المركز 

باأللوان؛ 19 سم غالف مزيّن 
إق 2019MO4415.- ردمك 978-9954-705-83-4

التكفير - - التفكير

191.64 2020-72
آفاق االنفتاح على مشروع طه عبد الرحمن في تجديد
[نص بديلة  اجتماعية  الفلسفي وتأسيس علوم  الفكر 
مطبوع] / تنسيق وتقديم عبد الرزاق بلعقروز.- الرباط : دار نشر

المعرفة، 2020.- 1 مج. (464 ص.)
إق 2019MO6242.- ردمك 978-9954-693-08-7

النقد الفلسفي

194 2020-73
أشقرا، عثمان (1951-....)

دفاعا عن التنوير [نص مطبوع] : إضاءات / عثمان أشقرا.-
فاس : حلقة الفكر المغربي، 2020.- 1 مج. (129 ص.)؛ 22 سم

إق 2020MO3516.- ردمك 978-9920-9436-5-9
التنوير

194 2020-74
لورانزيني، دانييل

دانييل  / أوستين  الى  فوكو  من   : مطبوع]  [نص  الحق  قوة 
لورانزيني؛ تقديم وترجمة محمد ازويتة.- الدار البيضاء : أفريقيا

الشرق، 2020.- 1 مج. (165 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO1599.- ردمك 978-9920-740-26-5

الحق - - فلسفة

الديانات 200

الديانات 200

201.77 2020-75
بن فارس، حميد

الحوار السلبي والحوار اإليجابي بين السياسة والدين
بن حميد   / مقارنة  دراسة   : امون  ون  وثيقة   : مطبوع]  [نص 
فارس.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس : مطبعة انفو برينت) .- 1

مج. (55 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO5150.- ردمك 978-9920-32-698-8

الحوار - - السياسة - - الدين

اإلسالم 210

210 2020-76
إبراهيمي، ربيعة

على المعين  المرشد  لرموز  الكاشف  المنير  السراج 
الضروري من علوم الدين [نص مطبوع] : للعالمة عبد الواحد
إبراهيمي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج. بن عاشر / ربيعة 

باأللوان؛ 24 سم (183 ص.) : غالف مزيّن 
إق 2020MO5019.- ردمك 978-9920-32-649-0

اإلسالم - - علوم الدين

210 2020-77
بنعبد الله، عبد الرحيم

من قلم الشيخ محمد بن أحمد بنعبدالله : القسم الخامس
[نص مطبوع] / عبد الرحيم بنعبد الله.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020
(الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (384 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1326.- ردمك 978-9920-39-432-1

اإلسالم

210 2020-78
بوكيلي، عبد الرحمن بن محمد

أخوف ما أخاف عليكم [نص مطبوع] : الشرك األصغر / عبد
الرحمن بن محمد بوكيلي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (سال : شمس

برينت) .- 1 مج. (54 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0154.- ردمك 978-9920-39-065-1

الشرك - - اإلسالم

210.1 2020-79
رسول، رسول محمد

إنسان التأويل [نص مطبوع] : هبة إلهية ومكنة إنسية / رسول
محمد رسول.- الدار البيضاء : المركز الثقافي للكتاب، 2020.- 1

مج. (302 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2019MO3117.- ردمك 978-9954-705-67-4

اإلسالم

210.12 2020-80
تالزمية العقل والنقل في الدراسات اإلسالمية العاصرة
بكلية المنعقدة  الدولية  العلمية  الندوة  أعمال   : [نص مطبوع] 
اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر المهراز ـ فاس الموسم الجامعي :
2020ـ 2021 / إعداد وتنسيق عبد الله الهاللي، امحمد الينبعي.-
فاس : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر المهراز، 2020.- 1 مج.
(377 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (منشورات ماستر

القواعد الفقهية واألصولية وتطبيقاتها في األحكام والنوازل)
إق 2020MO4504.- ردمك 978-9920-9865-1-9

الدراسات اإلسالمية - - العقل - - النقل

210.18 2020-81
حليم، سعيد
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مناهج البحث في العلوم الشرعية [نص مطبوع] / سعيد
حليم.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس : مطبعة آنفو برانت) .- 1

مج. (235 ص.)؛ 23 سم
إق 2020MO0116.- ردمك 978-9920-39-048-4

العلوم الشرعية - - مناهج

210.2 2020-82
شبار، سعيد

: خصائصها ووظائفها ونظام القيم اإلسالمية [نص مطبوع] 
اشتغالها / سعيد شبار.- فاس : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر
المهراز - شعبة الدراسات اإلسالمية، 2020 (أنفو برانت).- 1 مج.
(40 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم.- (سلسلة محاضرات

علمية؛ 2)
إق 2020MO3393.- ردمك 978-9920-705-24-0

القيم اإلسالمية

210.2 2020-83
عبادي، أحمد

[نص اإلسالمية  الدراسات  البحث في  مطارحات حول 
مطبوع] / أحمد عبادي.- فاس : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر
المهراز - شعبة الدراسات اإلسالمية، 2020 (أنفو برانت).- 1 مج.
(39 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم.- (سلسلة محاضرات

علمية؛ 1)
إق 2020MO3394.- ردمك 978-9920-705-25-7

القيم اإلسالمية

210.202 2020-84
بوسيف، عبد الجليل

تقويم القيم في مادة التربية اإلسالمية [نص مطبوع] :
مقاربة تربوية ديداكتيكية / عبد الجليل بوسيف.- [د.م.] : [د.ن.]،
2020 (مكناس : شركة مكتبة اآلداب) .- 1 مج. (60 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO5311.- ردمك 978-9920-32-759-6

اإلسالم - - الكتب الدراسية

210.25 2020-85
المنتدى اإلفتراضي [نص مطبوع] : دور القيادات الدينية في
مواجهة األزمات : نحو تضامن أخالقي عالمي للقيادات الدينية.-
والثقافة والعلوم  للتربية  اإلسالمي  العالم  منظمة   : الرباط 
ـإسيسكوـ، 2020.- 1 مج. (113 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 29

سم
إق 2020MO3623.- ردمك 978-9920-682-15-2

القيادات الدينية - - األزمات

210.4 2020-86
سدرة، محمد امحمد

[نص مفقودة  امرأة  عن  البحث  في  الصالحات  دليل 
مطبوع] / محمد سدرة.- مكناس : مطبعة سجلماسة، 2020.- 1

مج . (146ص. )؛ 23 سم
إق 2020MO3391.- ردمك 978-9920-797-17-7

المرأة المسلمة

210.4 2020-87
سالوي، إيمان

المرأة في القرآن الكريم [نص مطبوع] : الوظيفة اإلجتماعية
واإلصالح، التوحيد  : حركة  الرباط  إيمان سالوي.-   / المنشودة 
2020 (سال : شمس برانت) .- 1 مج. (192 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم.- (دراسات منهجية)
إق 2020MO0432.- ردمك 978-9920-9607-9-3

المرأة - - اإلسالم

210.7 2020-88
األنصاري، محمد

األسس العامة للمنهاج الجديد لمادة التربية اإلسالمية
[نص مطبوع] : من التأطير النظري إلى التنزيل الميداني / محمد
األنصاري.- تازة : مركز مداد لألبحاث والدراسات، 2020.- 1 مج.
(123 ص.) : غالف مزيّن باأللوان.- (سلسلة إصدارات مركز مداد

لألبحاث والدراسات؛ 8، 5920-2550)
إق 2020MO3054.- ردمك 978-9920-39-991-3

التربية اإلسالمية - - تدريس

210.7 2020-89
العادلي، عبد اللطيف

[نص ياسين  الله  عبد  عند  والرسالي  التربوي  العمق 
مطبوع] / عبد اللطيف العادلي.- فاس : مركز فاطمة الفهرية

لألبحاث والدراسات، 2020.- 1 مج. (103 ص.)؛ 22 سم
إق 2020MO2767.- ردمك 978-9920-39-873-2

التربية - - الفكر - - اإلسالم

210.7 2020-90
العلمي، يوسف

الثانوي بالتعليم  اإلسالمية  التربية  مادة  ديداكتيك 
للمقبلين على المباريات التربوية والمهنية [نص مطبوع] /
تأليف يوسف العلمي. ياسين سيلين. منير عاند؛ تقديم ومراجعة
رشيد ماني. حميد مسرار. كلثوم دخوش.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020

(وجدة : مكتبة قرطبة) .- 1 مج. (120 ص.)؛ 24 سم
إق 2020MO3636.- ردمك 978-9920-32-084-9

التربية اإلسالمية - - دراسة وتعليم

210.7 2020-91
رفيق، محمد

محاضرات في ديداكتيك التربية اإلسالمية [نص مطبوع] /
محمد رفيق.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (سطات : مكتبة العلوم) .-

1 مج. (64 ص.)؛ 21 سم
إق 2020MO3853.- ردمك 978-9920-32-164-8

التربية اإلسالمية

210.7 2020-92
صدور بعد   : مطبوع]  [نص  الجديد  األصيل  التعليم  آفاق 
للتعليم األصيل الوطنية  الندوة  : أعمال  القانون اإلطار:17ـ51 
الجديد اإلثنين 9 ربيع الثاني 1442، الموافق ل23 نونبر 2020م /
إعداد وتنسيق الحسن قايدة، الجياللي البركي.- وجدة : المركز
الجهويلمهن التربية والتكوين لجهة الشرق، 2020 (وجدة : مكتبة

قرطبة) .- 1 مج. (147 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO5404.- ردمك 978-9920-9430-2-4

التعليم األصيل

210.71 2020-93
بوسيف، عبد الجليل

الوضعية المشكلة في منهاج مادة التربية اإلسالمية بين
التصور النظري والتنزيل الديداكتيكي [نص مطبوع] / عبد
الجليل بوسيف.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (مكناس : شركة مكتبة

اآلداب) .- 1 مج. (70 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO5310.- ردمك 978-9920-32-758-9

مادة التربية اإلسالمية - - مناهج

210.711 2020-94
محسين، يونس

واقع المناهج التربوية في مسالك الدراسات اإلسالمية
يونس  / وميدانية  نظرية  دراسة   : مطبوع]  [نص  الجامعية 
محسين.- الرباط : دار األمان، 2020.- 1 مج. (279 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0508.- ردمك 978-9954-723-64-7

اإلسالم - - المناهج التربوية

210.72 2020-95
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فهرسة عبد الله الكامل األمراني (ت1421هـ) وإجازاته
من قبل شيوخه [نص مطبوع] / تحقيق محمد عيسوي.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2020 (وجدة : مكتبة قرطبة) .- 1 مج. (176 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO5027.- ردمك 978-9920-32-654-4

أعالم األمرانيين

210.722 2020-96
السباعي، خالد بن محمد المختار

الصالت العلمية واألدبية بين حافظ عصره اإلمام السيد
حلب ومؤرخ  الكتاني  الكبير  عبد  بن  عبدالحي  محمد 
ومسندها العالمة محمد راغب الطباخ [نص مطبوع] / خالد
بن محمد المختار البداوي السباعي.- طنجة : دار الحديث الكتانية،

2020.- 1 مج. (208 ص.)؛ 24 سم
إق 2020MO2481.- ردمك 978-9954-698-66-2

البحوث التاريخية - - اإلسالم

210.9 2020-97
كنون الحسني، محمد

المشيخة العلمية بالمغرب جذور ثابتة وأغصان وارفة
[نص مطبوع] / محمد كنون الحسني.- [د.م.] : المجالس العلمية
لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، 2020.- 1 مج. ( ص.)؛ 24 سم

إق 2020MO3576.- ردمك 978-9920-32-055-9
تراجم - - المشايخ

210.91 2020-98
الشراكة الحضارية بين اإلسالم والغرب [نص مطبوع] : نحو
رؤية جديدة للمسلمين في المجتمع الغربي / أحمد الخمليشي،
زيد براهيم  إ لله  ا عبد  داغي،  القره  لدين  ا محي  علي 
الكيالني...[وآخ.]؛ تقديم محمد عبد الرحمن عريف.- الدار البيضاء
: الدار العالمية للكتاب، 2020.- 1 مج. (120 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان
إق 2019MO5871.- ردمك 978-9920-654-10-4

الشراكة الحضارية

210.92 2020-99
أزويز، عائشة

فصل الخطاب في سيرة القاضي اسماعيل بن اسحاق
المالكي(282ه ) [نص مطبوع] : حياته،عصره، وآثاره / عائشة
ازويز.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (مكناس : مكتبة وراقة مجيد) .- 1

مج. (981 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2008.- ردمك 978-9920-39-676-9

القاضي اسماعيل بن اسحاق - - سيرة

210.92 2020-100
البوطاهري، خديجة

العالمة محمد الفاسي [نص مطبوع] : حياته وآثاره / خديجة
البوطاهري.- مراكش : مؤسسة آفاق للدراسات والنشر واالتصال،
2020 (المطبعة والوراقة الوطنية).- 1 مج. (256 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4405.- ردمك 978-9954-618-82-0

تراجم - - أعالم المغرب

210.92 2020-101
-1058)) الطيب  بن  السالم  عبد  الحسني،  القادري 

((1698-1648)(1110
المقصد األحمد في التعريف بسيدنا ابن عبد الله أحمد
-1058) القادري  الطيب  بن  السالم  لعبد   / مطبوع]  [نص 
1110)(1648-1698) الحسني؛ دراسة وتحقيق قمر العبدالوي
معن.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (588 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3533.- ردمك 978-9920-32-028-3

رجال الدين - - تراجم

210.92 2020-102

كيكر، عبد الله (1942-....)
الدين لسان  السالم  عبد  : سيدي  [نص مطبوع]  سيرة عالم 
الدرقاوي / عبد الله كيكر.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (مطابع الرباط

نت).- 1 مج. (494 ص.) : غالف مزيّن
إق 2020MO0672.- ردمك 978-9920-39-192-4

تراجم - - رجال الدين

210.92 2020-103
آثار المصلحين في سير ثلة من العلماء والمجاهدين [نص
التوحيد : حركة  الرباط  اإلدريسي.-  المقرئ  زيد  أبو   / مطبوع] 
واإلصالح، 2020 (طنجة : سيليكي أخوين) .- 1 مج. (109 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0463.- ردمك 978-9920-605-01-4

فقه اإلصالح - - سيرة

210.922 2020-104
أبناو، محمد (1950-....)

الفقيه سيدي أحمد أبناو الدياني [نص مطبوع] : رحلة علم
وأدب وتصوف / محمد بن أحمد أبناو.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1

مج. (355 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3250.- ردمك 978-9920-622-49-3

رجال الدين - - تراجم

210.922 2020-105
الخطيب، منتصر

/ (1361ـ1434هـ  الخطيب  إسماعيل  ذ  ا األست
: الكتاب و السنة  بين نوري   : 1942ـ2013م) [نص مطبوع] 
(عرض لمالمح من منهجه في التفسير وفقه الحديث) / منتصر
الخطيب؛ تقديم محمد المعلمي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (مطبعة

تطوان).- 1 مج. (176 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0669.- ردمك 978-9920-39-191-7

رجال الدين - - تراجم

210.922 2020-106
الوهابي، عدنان (1982-....)

فهارس علماء تطوان [نص مطبوع] : تطوان من خالل كتب
الحكمة، باب   : تطوان  الوهابي.-  عدنان   / والطبقات  التراجم 
24 سم باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (246 ص.)  مج.   1  -.2020

إق 2019MO4734.- ردمك 978-9920-653-01-5
علماء تطوان - - تراجم

210.922 2020-107
بنمصطفى بن عجيبة، أحمد

أفنان رطيبة من حياة الفقيه مصطفى بن عجيبة [نص
مطبوع] / أحمد بن مصطفى بن عجيبة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020

(تطوان : مطبعة تطوان) .- 1 مج. (68 ص.)؛ 23 سم
إق 2020MO2279.- ردمك 978-9920-39-892-9

رجال الدين - - تراجم

210.924 2020-108
أعراب، إبراهيم

الشيخ أبو البقاء خالد بن يحيا الكرسيفي [نص مطبوع] :
صوفي التوحيد والمحبة : حياته، نسبه، منهجه الصوفي / إبراهيم
للتنمية وإحياء أكرسيف  : منشورات جمعية  أكرسيف  أعراب.- 
المدرسة القرآنية، 2020 (أكادير : مطبعة االقتصاد بلوك) .- 1
أعالم (من  باأللوان؛ 24 سم.-  مزيّن  : غالف  مج. (159 ص.) 

المغربي بسوس) التصوف 
إق 2020MO3305.- ردمك 978-9920-622-61-5

الكرسيفي، أبو البقاء خالد بن يحيا - - تراجم

210.924 2020-109
السباح، يونس

الببليوغرافيا الوطنية المغربية 2020

8



55

من أعالم شمال المغرب [نص مطبوع] : العالم المفسر عبد
الوهاب لوقش األندلسي التطواني ثم الطنجي (ت. 1341 هـ) :
حياته وآثاره / يونس السباح.- طنجة : سليكي أخوين، 2020.- 1

مج. (168 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (دراسة)
إق 2020MO3612.- ردمك 978-9920-655-29-3

لوقش األندلسي التطواني ثمّ الطنجي، عبد الوهاب - - ترجمة

210.924 2020-110
العربي الشرقي، أبي حامد محمد

الفتح الوهبي في مناقب الشيخ العربي [نص مطبوع] /
تقديم أفيالل؛  الشرقي؛ تحقيق محمد  العربي  أبي حامد محمد 
محمد مفتاح.- تطوان : منشورات باب الحكمة، 2020.- 1 مج.

(704 ص.)؛ 24 سم
إق 2020MO1750.- ردمك 978-9920-653-13-8

المتصوفون - - تراجم

210.924 2020-111
الكتاني، عبد الحي

رسالة اإلمام الحافظ لسان السنة الغراء السيد محمد
عبد الحي الكتاني الحسني لإلمام العالمة السيد محمد
الحافظ اإلمام   / [نص مطبوع]  التونسي  المكي بن عزوز 
السيد عبد الحي الكتاني؛ تحقيق خالد بن محمد المختار البداوي
الكتانية، 2020.- 1 مج. (96 الرباط : دار الحديث  السباعي.- 

ص.)؛ 24 سم
إق 2020MO2482.- ردمك 978-9954-698-67-9

رجال الدين - - المغرب - - تراجم

210.924 2020-112
يوسف، نجاح

المتدارك من أعالم أوالد امبارك [نص مطبوع] : شذرات من
التراث 1899ـ 1712 م / يوسف نجاح.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020
(الرباط : المعارف الجديدة) .- 1 مج. (262 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2697.- ردمك 978-9920-39-754-4

أوالد امبارك - - تراجم

القرآن الكريم 211

211 2020-113
أبو يحيى، محمد

دراسات في علوم القرآن الكريم [نص مطبوع] / محمد أبو
يحيي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (اكادير : مطبعة قرطبة) .- 1 مج.

(203 ص.)؛ 22 سم
إق 2020MO4213.- ردمك 978-9920-611-14-5

علوم القرآن

211 2020-114
البوعالوي، عبد الله

األسس المنهجية لتلقي الخطاب القرآني [نص مطبوع] :
وحسن التدبر / عبد الله البوعالوي .- ، 2020 (بني مالل : مطبعة

ندير) .- 1 مج. (147 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO4039.- ردمك 978-9920-32-250-8

القرآن الكريم

211 2020-115
الغرناطي، أحمد بن إبراهيم بن الزبير (627-708 هـ.)

البرهان في ترتيب سور القرآن [نص مطبوع] / للفقيه أبي
جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي، 627-708 هـ، 1230-
1308 م؛ دراسة وتحقيق محمد شعباني.- الرباط : وزارة األوقاف

والشؤون اإلسالمية، 2020.- 1 مج. (414 ص.)؛ 24 سم
إق 2020MO1182.- ردمك 978-9920-770-46-0

القرآن الكريم - - سور وآيات

211 2020-116
المنجرة، أبي العالء إدريس بن محمد بن أحمد الحسني

اإلدريسي
األداء إتقان  في   : مطبوع]  [نص  والسامع  الناظر  نزهة 
واإلرداف للجامع / أبي العالء إدريس بن محمد بن أحمد الحسني
اإلدريسي المعروف بالمنجرة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرباط :
مطبعة الفضيلة) .- 1 مج. (118 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO0733.- ردمك 978-9920-9443-4-2

القرآن الكريم

211 2020-117
بوكيلي، عبد الرحمن بن محمد

تعليم األطفال القرآن الكريم [نص مطبوع] : الفوائد والمنهج
/ عبد الرحمن بن محمد بوكيلي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (سال :
شمس برينت) .- 1 مج. (981 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم.- (طريق الفردوس؛ 5)
إق 2020MO1892.- ردمك 978-9920-39-648-6

القرآن الكريم - - تعليم األطفال

211 2020-118
حما، الحسن

التوحيد [نص مطبوع] : دراسة في منهج بناء قضايا العقيدة على
أسس النظام المعرفي القرآني / الحسن حما.- بني مالل : مركز
رؤى للدراسات واألبحاث، 2020 (مطبعة نادير).- 1 مج. (154
ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم.- (سلسلة أبحاث ودراسات

فكرية؛ 5)
إق 2020MO1644.- ردمك 978-9920-39-565-6

التوحيد - - القرآن الكريم

211 2020-119
سدرة، محمد امحمد

الناس والقرآن [نص مطبوع] : بيان طرائق التعامل مع القرآن
والتفسير / محمد امحمد سدرة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج.

(112 ص.)
إق 2020MO1999.- ردمك 978-9920-9942-7-9

القرآن الكريم

211 2020-120
صبري، أمين

ذكاء المرأة في القرآن الكريم [نص مطبوع] / أمين صبري.-
: غالف مزيّن األمان، 2020.- 1 مج. (80 ص.)  دار   : الرباط 

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1953.- ردمك 978-9954-723-81-4

المرأة - - القرآن الكريم

211 2020-121
لعسري، فتيحة

السياق [نص مطبوع] : وأثره في فهم النص القرآني / فتيحة
لعسري.- [د.م.] : مختبر مناهج العلوم في الحضارة اإلسالمية
وتجديد التراث، 2020 (وجدة : مكتبة يونس) .- 1 مج. (134 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO4944.- ردمك 978-9920-32-622-3

القرآن الكريم

211 2020-122
بالقرآن نقيم عمران اإلنسان [نص مطبوع] : نشرة أشغال
ملتقى الدكتور فريد األنصاري األول / تنسيق محمد البركة، محمد
فريد الدكتورمؤسسة  ملتقى  أشغال  نشرة   : مكناس  برادة.- 
األنصاري لألبحاث والدراسات، 2020 (فاس : آنفوـ برانت) .- 1

مج. (150 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1145.- ردمك 978-9920-39-370-6

القرآن الكريم
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211.2 2020-123
الزنجاني، أبو عبد الله

تاريخ القرآن [نص مطبوع] : األدوار التي مرت بالقرآن الكريم /
الملتقى  : أمين.- مراكش  تقديم أحمد  الزنجاني؛  الله  أبي عبد 
الجديد، 2020 (المطبعة والوراقة الوطنية).- 1 مج. (91 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO4826.- ردمك 978-9920-32-578-3

القرآن الكريم - - تاريخ

211.3 2020-124
إبراهيمي، ربيعة

المختصر المفيد في علوم رسم القرآن وضبطه [نص
مطبوع] / ربيعة إبراهيمي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (112

ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2020MO1352.- ردمك 978-9920-39-434-5

علوم رسم القرآن الكريم

211.3 2020-125
المامون، الحسين

توضيحات على عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل
الحسين  / هـ)  (ت 721  المراكشي  البنا  البن   : [نص مطبوع] 
المامون.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (القنيطرة : أصكوم) .- 1 مج.

(450 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1230.- ردمك 978-9920-39-394-2

الرسم القرآني

211.3 2020-126
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

211.6 2020-127
الصنهاجي محمد  بن  أحمد  العباس  أبي  الدقون، 

الشهير األندلسي 
بداية التعريف في شرح شواهد الشريف [نص مطبوع] /
أبي العباس أحمد بن محمد الصنهاجي األندلسي الشهير بالدقون.-
فاس : المركز األكاديمي للثقافة والدراسات المغاربية والشرق
أوسطية والخليجية، 2020 (الرباط : دار أبي رقراق) .- 1 مج.

(251 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1459.- ردمك 978-9920-39-487-1

القرآن الكريم - - ألفاظ - - لغة

211.6 2020-128
بوحرمة، حكيم

بين الكريم  القرآن  في  الطلبية  األساليب  تأويل 
البالغيين واألصوليين [نص مطبوع] / حكيم بوحرمة.- مراكش
مزيّن غالف   : (171 ص.)  مج.   1  -.2020 المعرفة،  مكتبة   :

سم  24 باأللوان؛ 
إق 2020MO1052.- ردمك 978-9954-711-39-2

القرآن الكريم - - التأويل

211.6 2020-129
تقييد على سورة اإلخالص للعالمة الشيخ عبد الله محمد
[نص المغربي  الفاسي  زكري  بن  الرحمان  عبد  بن 
مطبوع]؛ تقديم وتحقيق محمد أبو يحيى.- أكادير : دار العرفان،
مزيّن غالف   : (53 ص.)  مج.   1  -. قرطبة)   : (أكادير   2020

24 سم باأللوان؛ 
إق 2020MO4088.- ردمك 978-9920-611-09-1

القرآن الكريم - - سورة اإلخالص - - تحقيق

211.61 2020-130
حوزي، هشام

معاني كلمة "بعض" وإعرابها في القرآن الكريم [نص
مطبوع] / هشام حوزي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (وجدة : مكتبة

قرطبة) .- 1 مج. (405 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2936.- ردمك 978-9920-39-940-1

معاني الكلمات - - القرآن الكريم

211.61 2020-131
صبري، أمين

أعظم مائة كلمة بالقرآن الكريم [نص مطبوع]. الجزء األول،
2020 األمان،  دار   : الرباط  صبري.-  أمين   / كلمة)   22 (أول 
(مطبعة األمنية).- 1 مج. (319 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2019MO2765.- ردمك 978-9954-723-39-5

ألفاظ القرآن الكريم

211.64 2020-132
منتوران، مصطفى

المعرفة اللغوية وتأويل النص [نص مطبوع] : دراسة تحليلية
ابن قتيبة / مصطفى منتوران.- القرآني عند  المشكل  لمسائل 
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (مراكش : المطبعة الوطنية) .- 1 مج.

(141 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2834.- ردمك 978-9920-39-903-6

المعرفة اللغوية - - النص القرآني

211.64 2020-133
تكامل المستويات اللسانية في تحليل الخطاب القرآني
محمد البايبي،  أحمد   / محكمة  علمية  أعمال   : مطبوع]  [نص 
الغريسي، محمد السهول ، [وآخ...].- الرشيدية : فريق البحث في
اللغة والفنون واآلداب بمنطقة تافياللت وماستر المناهج اللسانية
التخصصات المتعددة  للكلية  التابعان  القرآني  الخطاب  وتحليل 
بالرشيدية، 2020.- 1 مج. (396 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO3766.- ردمك 978-9920-9457-1-4

الخطاب القرآني

211.8 2020-134
ابن بري، أبي الحسن علي بن محمد

الدرر اللوامع في أصل مقرإ اإلمام نافع [نص مطبوع] /
أبي الحسن علي بن محمد بن علي الرباطي التازي الشهير بابن
بري؛ تقديم وتحقيق بن أحمد العبقري.- ط. 3.- سال : مدرسة ابن
القاضي للقراءات، 2020.- 1 مج. (54 ص.)؛ 24 سم.- (تحقيق

تراث المغاربة في القراءات؛ 3)
إق 2020MO0780.- ردمك 978-9920-9443-5-9

القرآن الكريم - - القراءات

211.8 2020-135
البكراوي، أبي العالء إدريس

القراءات المغاربة في  عند  التصدير  قطوف من فن 
العالء أبي  المنجرة،  العالء إدريس  أبي   / [نص مطبوع]  الثالث 
: الشهب.- سال  البكراوي؛ تحقيق وتعليق يوسف أحمد  إدريس 
مدرسة ابن القاضي لاللقراءات، 2020 (الرباط : مطبعة الفضيلة)

.- 1 مج. (71 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0730.- ردمك 978-9920-9443-1-1

القرآن الكريم - - القراءات

211.8 2020-136
الرحماني، محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله

تبصرة اإلخوان في مقرإ اإلمام االصبهان [نص مطبوع] :
منظومة / لمحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله الرحماني؛ تحقيق
وتعليق أيوب بن العربي أعروشي.- سال : مدرسة ابن القاضي
للقراأت، 2020 (الرباط : مطبعة الفضيلة) .- 1 مج. (53 ص.) :
غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة تحقيق تراث المغاربة في

القراأت؛ 5)
إق 2020MO0732.- ردمك 978-9920-9443-3-5
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القرآن الكريم - - قراأت

211.8 2020-137
الزدوتي، أبي زيد عبد الرحمن

القراءات المغاربة في  عند  التصدير  قطوف من فن 
السبع [نص مطبوع] / أبي زيد عبد الرحمن الزدوتي، أبي العالء
: الشهب.- سال  أحمد  يوسف  وتعليق  تحقيق  المنجرة؛  إدريس 
مدرسة ابن القاضي للقراءات، 2020 (الرباط : مطبعة الفضيلة)

.- 1 مج. (87 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0729.- ردمك 978-9920-9443-0-4

القرآن الكريم - - قراأت

211.8 2020-138
العيادي العروسي، عبد العزيز (1942-....)

[نص والمغرب  باألندلس  القرآني  التعليم  تاريخ  من 
مطبوع] : التنوين : دراسة صوتية إحصائية وزنية ضبطية / عبد
العزيز العيادي العروسي.- طنجة : سليكي أخوين، 2020.- 1 مج.

(448 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1647.- ردمك 978-9920-655-04-0

القرآن الكريم - - القراءة - - التنوين

211.8 2020-139
المغراوي البرجي، ألبي عبد الله محمد

الدرة المضيئة في علل أحكام قراءة نافع المدني [نص
مطبوع] / أبي عبد الله محمد المغراوي البرجي؛ تقديم وتحقيق
عبد الغني المجتهد.- مراكش : مكتبة المعرفة، 2020 (مراكش :
مكتبة المعرفة) .- 1 مج. (94 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO3159.- ردمك 978-9954-711-46-0

القرآن الكريم - - قراآت

211.8 2020-140
المنجرة، ادريس بن محمد بن أحمد (1137هـ/1724م)

األرداف و  األداء  اتقان  في  السامع  و  الناظر  نزهة 
الحسني أحمد  بن  محمد  بن  ادريس   / مطبوع]  [نص  للجامع 
المنجرة؛ تحقيق محمد البخاري ويوسف شهاب.- سال : مدرسة

ابن القاضي للقراءات، 2020.- 1 مج. (118 ص.)؛ 24 سم
إق 2020MO0733.- ردمك 978-9920-9443-4-2

القراءات القرانية

211.8 2020-141
ناصر، رشيدة

ابن منظومة  شرح  في  النويري  القاسم  أبي  جهود 
الجزري [نص مطبوع] / رشيدة ناصر.- فاس : جيم للتواصل،

2020.- 1 مج. (93 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO4827.- ردمك 978-9920-9044-0-7

القراءات الثالث المروية

211.8 2020-142
قطوف من فن التصدير عند المغاربة في العشر النافعة
[نص مطبوع] / أبي العالء إدريس المنجرة؛ تحقيق وتعليق يوسف
أحمد الشهب.- سال : مدرسة ابن القاضي للقراأت، 2020 (الرباط
: مطبعة الفضيلة) .- 1 مج. (55 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO0731.- ردمك 978-9920-9443-2-8

القرآن الكريم - - قراأت

211.82 2020-143
الرحماني المراكشي، أبي عبد الله محمد بن محمد

تذكرة المقري في قراءة أبي عمرو بن العالء البصري
[نص مطبوع] / نظم أبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن
احمد بن  أمين  وتحقيق  تقديم  المراكشي؛  الرحماني  الله  عبد 
انقيرة.- مراكش : مكتبة المعرفة، 2020.- 1 مج. (144 ص.)؛

24 سم
إق 2020MO3169.- ردمك 978-9954-711-25-5

القراءات - - القران الكريم

211.821 2020-144
إبراهيمي، ربيعة

التحريرات الواضحة في علم أوجه القراءة [نص مطبوع] :
عند اإلمام ورش من طريق األزرق / ربيعة إبراهيمي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020.- 1 مج. (64 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2020MO4264.- ردمك 978-9920-32-328-4
القرآن الكريم - - القراءات - - اإلمام ورش

211.821 2020-145
دكوك، يوسف

قراءة اإلمام نافع [نص مطبوع] : أصولها وفرشها / يوسف
دكوك.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (مراكش : المطبعة الوطنية) .- 1

مج. (135 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1570.- ردمك 978-9920-39-524-3

قراءة نافع - - القرآن الكريم

211.84 2020-146
المدغري، عبد السالم بن محمد بن علي

نزهة األنظار في قراءات الثالثة األخيار [نص مطبوع] /
لإلمام عبد السالم بن محمد بن علي المدغري؛ تقديم وتحقيق
أيوب ابن عائشة.- الرباط : دار األمان، 2020 (مطبعة األمنية).- 1

مج. (240 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2507.- ردمك 978-9920-645-11-9

القراءات - - القرآن الكريم

211.9 2020-147
البرطيع، رحال

التحليل التداولي للتناسب في الخطاب القرآني [نص
مطبوع] / رحال البرطيع؛ تقديم عبد العزيز بوضاض.- مراكش :
دار النشر اآلفاق، 2020 (المطبعة والوراقة الوطنية).- 1 مج.

(348 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1069.- ردمك 978-9920-39-347-8

الخطاب القرآني - - البالغة

211.9 2020-148
البوعالوي، عبد الله

الجهد العقلي [نص مطبوع] : استنطاق كنوز القرآن المعرفية /
ندير، 2020.- 1 مج. : مطبعة  بني مالل  البوعالوي.-  الله  عبد 

باأللوان؛ 24 سم : غالف مزيّن  (104 ص.) 
إق 2020MO1769.- ردمك 978-9920-39-605-9

القرآن الكريم - - مباحث عامة

211.9 2020-149
الديداوي، محمد

فقه الترجمة [نص مطبوع] : إعجاز النظم وإلغاز الفهم وإنجاز
العلم / محمد الديداوي.- الدار البيضاء : المركز الثقافي للكتاب،

2020.- 1 مج. (383 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2019MO5746.- ردمك 978-9920-627-14-6

فقه الترجمة - - القرآن الكريم

211.9 2020-150
الكتاني، عبد الحي

مسألة وقوع المتشابه في القرآن الكريم [نص مطبوع] /
محمد عبد الحي الكتاني؛ تقديم وتحقيق محمد أبو يحيى.- أكادير :
دار العرفان، 2020 (أكادير : قرطبة) .- 1 مج. (82 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4079.- ردمك 978-9920-611-08-4

القرآن الكريم - - المتشابه - - تحقيق

211.9 2020-151
دخوش، كلثومة
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علوم القرآن: المفهوم والنشأة والوظيفة [نص مطبوع] /
كلثومة دخوش.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (وجدة : مكتبة قرطبة) .-

1 مج. (87 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO1882.- ردمك 978-9920-39-644-8

علوم القرآن

211.9 2020-152
سدرة، محمد امحمد

مقامات أهل القرآن [نص مطبوع] / محمد سدرة.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020.- 1 مج. (83 ص.)

إق 2020MO2493.- ردمك 978-9920-9942-9-3
القرآن الكريم - - مقامات

211.9 2020-153
مصلوحي، سميرة

مقاربة  : مطبوع]  [نص  القرآني  الخطاب  في  السخرية 
إديسيون  : البيضاء  الدار  / سميرة مصلوحي.-  تداولية  حجاجية 
الجديدة).- 1 مج. (216 ص.) : النجاح  بلوس، 2020 (مطبعة 

باأللوان؛ 24 سم غالف مزيّن 
إق 2020MO0295.- ردمك 978-9954-699-84-3

الخطاب القرآني - - مباحث

211.9 2020-154
مجلى أسرار الفرقان من قوله سبحانه [نص مطبوع] :
"وإذا قرئ القرآن" للحافظ محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني
(ت 1382 هـ) / تقديم وتحقيق محمد أبو يحيى.- [د.م.] : [د.ن.]،
2020 (الرباط : دار السالم) .- 1 مج. (110 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2692.- ردمك 978-9920-39-753-7

القرآن الكريم - - مباحث

211.93 2020-155
بنسودة، سيدي الصديق

العالج بالقرآن الكريم [نص مطبوع] : كيف سحر النبي صلى
الله عليه وسلم / سيدي الصديق بنسودة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020
(فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (186 ص.) : غالف مزين؛

24 سم
إق 2020MO2939.- ردمك 978-9920-39-942-5

العالج الديني - - السحر

211.93 2020-156
مغراوي، أبي سهل محمد بن عبد الرحمن

الرقية [نص مطبوع] : بين االتباع واالبتداع / أبي سهل محمد بن
عبد الرحمن مغراوي.- [مراكش] : مركز البحث العلمي، 2020.-

1 مج. (82 ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2020MO0958.- ردمك 978-9920-39-294-5

الرقية الشرعية

211.95 2020-157
أوزال، عبد الكامل

تربوي نموذج  نحو  الكريم  القرآن  التربية في  رسالة 
دفاتر  : مكناس  أوزال.-  الكامل  عبد   / مطبوع]  [نص  قرآني 

24 سم (166 ص.)؛  مج.   1  -.2020 االختالف، 
إق 2020MO0095.- ردمك 978-9920-9510-2-9

القرآن الكريم - - التربية

211.95 2020-158
بن فارس، حميد

اإلعتدال في األسطورة والقرآن ديدلس ولقمان [نص
: [د.ن.]، / حميد بن فارس.- [د.م.]  : دراسة مقارنة  مطبوع] 
2020 (فاس : مطبعة انفو برينت) .- 1 مج. (56 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO5149.- ردمك 978-9920-32-697-1

األسطورة - - القرآن الكريم

211.95 2020-159
صبري، أمين

دار  : الرباط  أمين صبري.-   / [نص مطبوع]  يأجوج ومأجوج 
األمان، 2020 (الرباط : األمنية) .- 1 مج. (143 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4822.- ردمك 978-9954-723-99-9

القرآن الكريم - - قصص

211.953 2020-160
صالح، تامر عوض

يذكره لم  ما   : مطبوع]  [نص  الصندوق  خارج  القرآن 
المفسرون عن خلق اإلنسان وحقيقة الشيطان : فكر / تامر عوض
البيضاء : دار لوتس للنشر الحر، 2020.- 1 مج. صالح.- الدار 

باأللوان؛ 21 سم (165 ص.) : غالف مزيّن 
إق 2020MO0169.- ردمك 978-9920-668-72-9

خلق اإلنسان - - القرآن الكريم

211.959 2020-161
خويا، عمر

فرعون : حضارة  مطبوع]  [نص  العمران  الطغيان وفساد 
نموذجا / عمر خويا.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرباط : مطبعة دار

المناهل) .- 1 مج. (162 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO1128.- ردمك 978-9920-39-366-9

حضارة فرعون - - القرآن الكريم

211.97 2020-162
بن المامون زروق، يعقوب

اإلعجاز التربوي في القرآن الكريم [نص مطبوع] / تأليف
اإلدريسي.- بن محمد  أحمد  تقديم  زروق؛  المامون  بن  يعقوب 
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس : انفو برانت) .- 1 مج. (152 ص.)؛

24 سم
إق 2020MO3482.- ردمك 978-9920-9474-2-8

القرآن الكريم - - إعجاز

211.97 2020-163
عشير، عبد السالم

القرآن والعلم واإلبداع وسؤال التنمية [نص مطبوع] / عبد
السالم عشير.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (تطوان : مطبعة تطوان)

.- 1 مج. (224 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO1215.- ردمك 978-9920-39-388-1

اإلعجاز العلمي - - القرآن الكريم

التفسير 212

212 2020-164
السيوطي، جالل الدين (911هـ/1505م)

القول الجلي في حديث الولي [نص مطبوع] / لإلمام جالل
الدين السيوطي؛ تحقيق رشيد ترفاس.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020
(مكناس : مكتبة زاكيوي إخوان) .- 1 مج. (52 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 20 سم
إق 2020MO2573.- ردمك 978-9920-9335-1-3

القرآن الكريم - - تفسير

212 2020-165
العمريش، الحسين

الحسين  / مطبوع]  [نص  التفسير  مناهج  في  التيسير 
العمريش.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس : وراقة بالل) .- 1 مج.

(203 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3963.- ردمك 978-9920-32-210-2

القرآن الكريم - - تفسير

212 2020-166
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الغلبزوري، نسيبة
المنهج النقدي في تفسير الحافظ عبد الله بن الصديق
: [د.ن.]، الغلبزوري.- [د.م.]  الغماري [نص مطبوع] / نسيبة 
مزيّن غالف   : ص.)   159) مج.   1 تطوان).-  (مطبعة   2020

سم  24 باأللوان؛ 
إق 2020MO3627.- ردمك 978-9920-32-073-3

القرآن الكريم - - تفسير

212 2020-167
الوافي، محمد الطاهر

المباحث األصولية في كتب التفسير [نص مطبوع] / محمد
الطاهر الوافي.- الرباط : دار األمان، 2020.- 1 مج. (106 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4090.- ردمك 978-9954-723-94-4

التفسير - - القرآن الكريم

212 2020-168
الوافي، محمد الطاهر

عند  : [نص مطبوع]  القرآني  الخطاب  تجديد منهج فهم 
: دراسة في الناصري  والمكي  رشيد رضا والطاهر بن عاشور 
التجليات واإلستثمار والتنزيل / محمد الطاهر الوافي.- الرباط :
مزيّن غالف   : (642 ص.)  مج.   1  -.2020 االمان،  دار  مكتبة 

باأللوان
إق 2020MO1569.- ردمك 978-9954-723-76-0

الخطاب القرآني

212 2020-169
بلمين، محمد عبد الفتاح

التفسير المبين للحزب الستين [نص مطبوع] / بلمين محمد
االلوون دار   : (تمارة   2020 [د.ن.]،   : [د.م.]   -. الفتاح  عبد 
للطباعة) .- 1 مج. (195 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2020MO3844.- ردمك 978-9920-32-159-4
القرآن الكريم - - الحزب الستين - - تفسير

212 2020-170
بن زوية، زين العابدين

المشوق إلى التيسير في أحاديث التفسير [نص مطبوع] /
: (مراكش   2020 [د.ن.]،   : [د.م.]  زوية.-  بن  العابدين  زين 
المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (190 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4742.- ردمك 978-9920-32-533-2

التفسير

212 2020-171
سلمى، تليالني

[نص التفسير  في  وأثرها  الحديثة  اإلصالحية  النزعة 
تفسير  : التفسير  االجتماعي في  االتجاه  : دراسة في  مطبوع] 
اإلمام الشعراوي أنموذجا / سلمى تليالني.- الدار البيضاء : الدار
مزيّن غالف   : ص.)   232) مج.   1  -.2020 للكتاب،  العالمية 

المهرة) القرآن  أهل  (سلسلة  باأللوان.- 
إق 2019MO5799.- ردمك 978-9920-654-07-4

التفسير

212 2020-172
قراط، نور الدين

التفسير المقاصدي عند مفسري الغرب اإلسالمي [نص
مطبوع] / نور الدين قراط.- وجدة : كلية االداب والعلوم االنسانية،

2020.- 1 مج. (262 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO5482.- ردمك 978-9954-689-28-8

التفسير

212 2020-173
ناصر، رشيدة

دالئل النقد والبيان في مختصر تفسير أبي حيان [نص
مطبوع] / رشيدة ناصر.- فاس : جيم للتواصل، 2020.- 1 مج.

(76 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO4828.- ردمك 978-9920-9044-1-4

التفسير

212.1 2020-174
المنقوش، صالح

/ [نص مطبوع]  ابن كيران  أرجوزة  البيان بشرح  تيسير 
: [د.م.]  الصويري.- ط.2.-  فائز  عادل  تقديم  المقوش؛  صالح 
[د.ن.]، 2020 (أكادير : مكتب الغزالي) .- 1 مج. (147 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO5830.- ردمك 978-9920-38-842-9

البيان - - تفسير

212.1 2020-175
بوشداق، عبد الواحد

وقفات مع جارالله الزمخشري في تفسير البياني من
وعيون التنزيل  حقائق  عن  الكشاف  كتابه"  خالل 
الواحد / عبد  األقاويل في وجوه التأويل " [نص مطبوع] 
بوشداق.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (تطوان g الخليج العربي.- 1

مج. (207 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3859.- ردمك 978-9920-32-166-2

القرآن الكريم - - تفسير

212.1 2020-176
حليم، سعيد

المقاصد التربوية [نص مطبوع] : للقاء موسى بالخضر عليهما
آنفوـ  : (فاس  [د.ن.]، 2020   : [د.م.]  حليم.-  / سعيد  السالم 
باأللوان؛ 24 سم مزيّن  : غالف  .- 1 مج. (124 ص.)  برانت) 

إق 2020MO0115.- ردمك 978-9920-39-047-7
سورة الكهف - - تفسير

الحديث الشريف وعلومه 213

213 2020-177
األطرش، محمد

محمد  / مطبوع]  [نص  الحديثية  الملكة  تكوين  مداخل 
األطرش.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس : مطبعة طارق) .- 1

مج. (143 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO1533.- ردمك 978-9920-39-512-0

الملكة الحديثية

213 2020-178
الجندي، خليل بن اسحاق

نسختان منها  نسخ  ثالث  على  مقابال   : مطبوع]  [نص  الجامع 
دراسة الجندي؛  اسحاق  بن  خليل   / المحقق  ملك  خطيتان في 
البيضاء؛ الدار   -.4 ط.  نجيب.-  الكريم  عبد  بن  أحمد  وتحقيق 
القاهرة : مركز نجيبويه دار المذهب، 2020.- 1 مج. (144 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO3377.- ردمك 978-9954-9331-9-0

الحديث - - علوم

213 2020-179
بطني، عبد الصادق

الصادق / عبد  محاضرات في علوم الحديث [نص مطبوع] 
بطني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرباط : دار القلم) .- 1 مج. (72

ص.)؛ 21 سم
إق 2020MO3804.- ردمك 978-9920-32-142-6

الحديث الشريف - - محاضرات

213 2020-180
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حليم، سعيد
أسس ومسالك اكتساب الملكة الحديثية [نص مطبوع] /
سعيد حليم.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس : آنفوـ برانت) .- 1

مج. (310 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0114.- ردمك 978-9920-39-046-0

علم الحديث

213 2020-181
زمهنى، المصطفى

إتحاف البرية بشرح بعض األحاديث المتعلقة بالمعامالت
المالية [نص مطبوع] / المصطفى زمهني، إدريس الخرشافي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس : وراقة بالل) .- 1 مج. (171 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4664.- ردمك 978-9920-32-496-0

الحديث الشريف - - المعامالت المالية

213 2020-182
وكاك، أنس

اللغة والتفسير أبحاث ودراسات علمية ومنهجية في 
والحديث [نص مطبوع] / أنس وكاك.- مراكش : مكتبة المعرفة،
2020 (مطبوعات المعرفة).- 1 مج. (201 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4238.- ردمك 978-9954-711-47-7

الحديث الشريف

213.09 2020-183
ايت عدي، محمد

دراسات أصولية وحديثية [نص مطبوع] / محمد ايت عدي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .-

1 مج. (164 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1884.- ردمك 978-9920-39-646-2

الحديث الشريف

213.1 2020-184
السكيوي، بوشتى

الحجاج ألبي  اإليضاح  شواهد  من  أعتم  لما  المصباح 
يوسف بن يسعون األندلسي [نص مطبوع] : التحقيق الذي
يحتاج إلى تحقيق / بوشتى السكيوي؛ تحقيق محمد بن محمود
الدعجاني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (149 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0047.- ردمك 978-9920-39-026-2

الحديث الشريف - - تحقيق

213.2 2020-185
الحمداوي، ربيع

منهج النقد في العلوم اإلسالمية [نص مطبوع] : مقاربة
معرفية لنماذج تطبيقية / ربيع الحمداوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020

(سال : شمس برينت) .- 1 مج. (160 ص.)؛ 24 سم
إق 2020MO4359.- ردمك 978-9920-32-362-8

الحديث - - نقد - - العلوم اإلسالمية

213.2 2020-186
إجازات نادرة [نص مطبوع] / مجموعة مؤلفين؛ تحقيق محمد
زياد بن عمر التكلة.- طنجة : دار الحديث الكتانية، 2020.- 1 مج.

(168 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO4966.- ردمك 978-9954-698-54-9

السند واإلجازة - - الحديث الشريف

213.22 2020-187
ايت عدي، محمد

أثر الترجيح في بناء القول المشهور على الضعيف [نص
مطبوع] / محمد ايت عدي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (مراكش :
.- 1 مج. (79 ص.) : غالف مزيّن الوطنية)  المطبعة والوراقة 

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1883.- ردمك 978-9920-39-645-5

الحديث الشريف - - أصول

213.3 2020-188
التتائي المالكي، أبي عبد الله بن ابراهيم بن خليل

البهجة السنية [نص مطبوع] : ففي حل اإلشارات السنية / أبي
عبد الله بن ابراهيم بن خليل التتائي المالكي.- الدارالبيضاء : مركز
نجيبويه، 2020.- 1 مج. (272 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO2128.- ردمك 978-9920-601-06-1

علم الحديث - - الرواية

213.41 2020-189
بنكيران، محمد

اإلمام محمد بن إسماعيل البخاري [نص مطبوع] : منهجه
محمد  / شرطه  على  التصحيح  وضوابط  الصحيح  الجامع  في 
بنكيران.- الرباط : دار األمان، 2020.- 1 مج. (601 ص.)؛ 24

سم
إق 2020MO0564.- ردمك 978-9954-723-66-1

صحيح البخاري

213.41 2020-190
خلفي، عبد الحكيم

[نص البخاري  بصحيح  العلوية  الدولة  سالطين  عناية 
مطبوع] : مجالس الجامع الصحيح أنموذجا / عبد الحكيم خلفي.-
طنجة : المجلس العلمي المحلي بطنجة، 2020 (مطبعة جريدة

طنجة).- 1 مج. (108 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4864.- ردمك 978-9920-9024-2-7

صحيح البخاري - - التفسير

213.41 2020-191
رستم، محمد بن زين العابدين

المعركة تحت راية البخاري [نص مطبوع] : تعقبات وانتقادات
لكتاب صحيح البخاري...نهاية أسطورة لرشيد إيالل / تأليف محمد
بن زين العابدين رستم.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (تطوان : مطبعة
الخليج العربي) .- 1 مج. (231 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2020MO1136.- ردمك 978-9954-728-61-1

صحيح البخاري - - دراسة نقدية

213.43 2020-192
كنون، محمد التهامي

تعليق شريف ومختصر لطيف على صحيح مسلم [نص
مطبوع] / محمد التهامي كنون.- طنجة : المجلس العلمي المحلي،

2020.- 1 مج. (350 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4018.- ردمك 978-9920-9024-1-0

الحديث الشريف - - صحيح مسلم

213.73 2020-193
بوكيلي، عبد الرحمان محمد

القرآن : في فضل  األربعون حديثا القرآنية [نص مطبوع] 
الرحمان محمد : تخريجا وشرحا / عبد  الكريم وتعلمه وتعليمه 
بوكيلي.- الحاجب : منشورات رابطة اإلمام ورش لخدمة القرآن
الكريم بالحاجب، 2020 (سال : شمس برينت) .- 1 مج. (240
ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (منشورات رابطة اإلمام

ورش لخدمة القرآن الكريم بالحاجب؛ 2)
إق 2020MO1891.- ردمك 978-9920-39-647-9

األحاديث القرآنية

أصول الدين 214

214 2020-194
أرارو، محمد سعيد
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القواعد االعتقادية عند مفسري الغرب اإلسالمي [نص
مطبوع] : اإلمام القرطبي أنموذجا / محمد سعيد أرارو.- الدار
للكتاب، 2020.- 1 مج. (199 ص.) : العالمية  الدار   : البيضاء 

باأللوان غالف مزيّن 
إق 2019MO6332.- ردمك 978-9920-654-16-6

العقيدة اإلسالمية

214 2020-195
الزمزمي بن محمد بن الصديق، محمد

قوة اإليمان [نص مطبوع] : في اإلطالع على ما أخبر به النبي
من أحوال هذا الزمان / محمد الزمزمي بن محمد بن الصديق.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (طنجة : مطبعة اسبارطيل) .- 1 مج.

باأللوان؛ 24 سم (306 ص.) : غالف مزيّن 
إق 2020MO3666.- ردمك 978-9920-32-096-2

اإليمان

214 2020-196
المكناسي العثماني، أبي عبد الله محمد بن أحمد بن

غازي
إلى خبر فاس وتلمسان المرفوعة  الحسان  المسائل 
[نص مطبوع] / أبي عبد الله محمد بن أحمد بن غازي المكناسي
العثماني؛ تحقيق محمد دامي.- فاس : مطبعة األخوين، 2020.- 1

مج. (118 ص.)؛ 24 سم
إق 2020MO2633.- ردمك 978-9920-39-739-1

العقيدة اإلسالمية - - أهل السنة

214.1 2020-197
الحسني، عزيز الكبيطي إدريسي

الكبيطي عزيز   / الفالح  منهج   : مطبوع]  [نص  التزكية  علم 
إدريسي الحسني.- فاس : المركز األكاديمي الدولي للدراسات
الصوفية و الجمالية، 2020 (أنفو برنت).- 1 مج. (121 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4754.- ردمك 978-9954-714-12-6

علم التزكية

214.33 2020-198
خويا، عمر

اإلنصاف فيما حدث في مفهوم التوحيد من خالف [نص
مطبوع] : دراسة مصطلحية من خالل نصوص الشرع / عمر خويا.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرباط : مطبعة دار المناهل) .- 1 مج.

(293 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1127.- ردمك 978-9920-39-365-2

مفهوم التوحيد - - الشرع اإلسالمي

214.35 2020-199
صبري، أمين

علم األسماء الحسنى . الكتاب األول، المفاتيح [نص مطبوع] /
أمين صبري.- ط. 2.- الرباط : دار االمان، 2020.- 1 مج. (111

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO4756.- ردمك 978-9954-701-45-4

األسماء الله الحسنى

214.71 2020-200
صبري، أمين

الحكماء السبعة [نص مطبوع] / أمين صبري .- الرباط : دار
األمان، 2020.- 1 مج. (112 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2020MO1952.- ردمك 978-9954-723-80-7
األنبياء

214.75 2020-201
المجدوبي، الحسين

تأمالت [نص مطبوع] : دروس وعبر في قصة أصحاب الجنة /
الحسين المجدوبي.- [د.م.] : [نيت أمبريسيون]، 2020.- 1 مج.

(115 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO3841.- ردمك 978-9920-9418-7-7

أصحاب الجنة

214.75 2020-202
سدرة، محمد امحمد

مقومات الثبات على الصراط المستقيم [نص مطبوع] /
امحمد سدرة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (63 ص.)

إق 2020MO1959.- ردمك 978-9920-9942-5-5
الصراط المستقيم

214.75 2020-203
صبري، أمين

اآلخرة [نص مطبوع] / صبري أمين.- ط.2.- الرباط : دار األمان،
2020 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (206 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1950.- ردمك 978-9954-723-78-4

أصول الدين - - اآلخرة

214.77 2020-204
أحميديت، أحمد بن ببها

سلم النجاح ونزهة األرواح [نص مطبوع] : دليل إلى فضائل
األعمال وأصح األدعية واألذكار واألوراد / أحمد بن ببها أحميديت.-
الرباط : دار األمان، 2020.- 1 مج. (270 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3668.- ردمك 978-9954-723-88-3

األدعية واألذكار - - اإلسالم

214.77 2020-205
-0546)) الحسن بن علي  بن  الكلبي، عمر  ابن دحية 

((1236-1150)(0633
تنبيه البصائر في أسماء أم الكبائر [نص مطبوع] / ألبي
الخطاب ابن دحية السبتي؛ دراسة وتحقيق أنس وكاك؛ تقريظ عبد
الهادي حميتو.- مراكش : مؤسسة آفاق، 2020.- 1 مج. (292

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (نصوص تراثية)
إق 2020MO3223.- ردمك 978-9954-618-73-8

الكبائر

214.77 2020-206
الحبشي، عالل

منهاج التوبة في تربية النفس وبناء اإليمان [نص مطبوع].
بريس، رحاب   : البيضاء  الدار  الحبشي.-  عالل   / الثاني  الجزء 
باأللوان؛ 22 سم مزيّن  : غالف  (509 ص.)  مج.   1  -.2020

إق 2020MO1055.- ردمك 978-9954-9682-6-188
اإليمان - - التوبة - - اإلسالم

214.77 2020-207
المهيري، كلثم الشيخ عمر الماجد

حقائق في الصالة على سيد األبرار وخيرة األخيار [نص
مطبوع] : سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلوات الله
الماجد الشيخ عمر  الدكتورة كلثم  تأليف   / تعالى وسالمه عليه 
المهيري.- الدار البيضاء : قطر الندى، 2020 (الرباط : شمس

برانت) .- 1 مج. (93 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO1792.- ردمك 978-9920-727-73-0

الصالة على النبي

214.77 2020-208
بلحسان، محمد

فقه اإليمان وتزكية النفوس [نص مطبوع] / محمد بلحسان.-
ط. 3.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (334 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO5246.- ردمك 978-9920-32-730-5

أصول الدين - - اإليمان

214.77 2020-209
سدرة، محمد امحمد
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يابني آدم اليفتننكم الشيطان [نص مطبوع] / محمد امحمد
سدرة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (مكناس : مطبعة سجلماسة) .- 1

مج. (97 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO1958.- ردمك 978-9920-9942-4-8

اإليمان - - اإلسالم

214.77 2020-210
صبري، أمين

الشكر واإلستغفار [نص مطبوع] / أمين صبري.- الرباط : دار
األمان، 2020 (مطبعة األمنية).- 1 مج. (79 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 20 سم
إق 2020MO1951.- ردمك 978-9954-723-79-1

الشكر - - اإلستغفار - - اإليمان

214.77 2020-211
لعريش، عبيد ربه عبداتي

الدعاء سالح المؤمن القوي والضعيف [نص مطبوع] : أدعية
عبداتي ربه  عبيد   / للقلوب  ومفرحة  للكروب  مفرجة  األولياء 
لعريش.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (مراكش : المطبعة والوراقة

الوطنية) .- 1 مج. (95 ص. )؛ 22 سم
إق 2020MO5259.- ردمك 978-9920-32-740-4

الدعاء

الفرق اإلسالمية 215

215.7 2020-212
أفا، حميد

من األشعريـة  وآراؤه  معلومي  المجيـد  عبد  الدكتـور 
الرحيم أفا، موالي عبد  / حميد  خالل مؤلفاته [نص مطبوع] 
الدريوش.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (103 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4869.- ردمك 978-9920-32-595-0

األشعريـة

215.7 2020-213
بين العالقات  ترسيخ  في  ودورها  األشعرية  العقيدة 
ملتقى أعمال   : مطبوع]  [نص  اإلفريقية  والدول  المغرب 
اعداد  / الخامسة  الدورة   : اإلفريقية  للثقافات  الدولي  تزنيت 
الشيخ ماء : جمعية  تيزنيت  النعمة علي.-  العينين  وتنسيق ماء 
العينين للتنمية والثقافة، 2020.- 1 مج. (422 ص.) : غالف مص.؛

24 سم
إق 2020MO2524.- ردمك 978-9920-9987-4-1

العقيدة األشعرية - - المغرب - - الدول اإلفريقية

الفقه اإلسالمي 216

216 2020-214
أكرزام، عبد الله

مباحث في مقاصد الشريعة [نص مطبوع] / عبد الله أكرزام.-
أكادير : دار العرفان، 2020 (مطبعة قرطبة).- 1 مج. (274 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4110.- ردمك 978-9920-611-10-7

الشريعة اإلسالمية

216 2020-215
األنصاري، محمد

[نص األصوليين  اختالف  في  وأثره  العقدي  الخالف 
مطبوع] / محمد األنصاري.- تازة : مركز مداد لألبحاث والدراسات،
2020 (فاس : أنفوبرانت) .- 1 مج. (195 ص.) : غالف مزيّن
باأللوان؛ 24 سم.- (إصدارات مركز مداد لألبحاث والدراسات؛

(11
إق 2020MO4470.- ردمك 978-9954-733-07-3

الفقه اإلسالمي

216 2020-216
الجباري، عبد الله

الله / عبد  [نص مطبوع]  مقاربات فقهية لقضايا خالفية 
الجباري.- الرباط : دار األمان، 2020 (الرباط : دار القلم) .- 1

مج. (981 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO6439.- ردمك 978-9920-688-03-1

الفقه اإلسالمي

216 2020-217
الغريسي، زوهير

زوهير  / مطبوع]  [نص  الفقهي  عياض  القاضي  تفسير 
المعرفة، دار نشر   : الرباط  إدريس مقبول.-  تقديم  الغريسي؛ 
2020 (الرباط : المعارف الجديدة) .- 1 مج. (304 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO6240.- ردمك 978-9954-693-06-3

الفقه االسالمي - - القاضي عياض - - تفسير

216 2020-218
الغلبزوري، بثينة

إثبات النسب بالفراش [نص مطبوع] : بين الققه اإلسالمي
الغلبزوري.- بثينة   / الحديثة  الطبية  ومدونة األسرة والمعطيات 
الرباط : دار األمان، 2020.- 1 مج. (159 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4098.- ردمك 978-9954-782-25-5

الفقه اإلسالمي

216 2020-219
القاسمي، عبد اإلله

مدخل عام لدراسة مقاصد الشريعة [نص مطبوع] / عبد
اإلله القاسمي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس : آنفوبرينت) .- 1

مج. (88 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1018.- ردمك 978-9920-39-321-8

مقاصد الشريعة - - الفقه اإلسالمي

216 2020-220
الكتاني، عبد المجيد

المدخل لدراسة الفقه االسالمي [نص مطبوع] / عبد المجيد
الكتاني.- فاس : اكسي برانت، 2020.- 1 مج. (212 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3570.- ردمك 978-9954-754-18-4

الفقه االسالمي

216 2020-221
المجلس العلمي المحلي (طرفاية)

[نص المغربية  األمة  لوحدة  دعامة  المالكي  المذهب 
مطبوع] : أعمال الندوة العلمية الجهوية السابعة : 14 و 15 يونيو
المحلي العلمي  المجلس   / بطرفاية  الثقافي  بالمركز   2019
لطرفاية.- طرفاية : المجلس العلمي المحلي، 2020.- 1 مج.

(287 ص.)؛ 24 سم
إق 2020MO2262.- ردمك 978-9920-39-823-7

أصول الفقه

216 2020-222
المساوي، عبد المنعم
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للعالمة وغيره  الفقه  في  وأجوبة  أسئلة  حول  تقييد 
سيدي علي بركة التطاوني رحمه الله (ت 1120ه) [نص
مطبوع] / عبد المنعم المساوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (تطوان
: مطبعة تطوان) .- 1 مج. (126 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO3416.- ردمك 978-9920-622-92-9

الفقه اإلسالمي

216 2020-223
بن رحو، عبد اللطيف

: دراسة اإلقامة والتجنس في بالد الغرب [نص مطبوع] 
فقهية تأصيلية / عبد اللطيف بن رحو / عبد القادر بطار.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020 (وجدة : مكتبة يونس) .- 1 مج. (184 ص.)؛ 24

سم
إق 2020MO2297.- ردمك 978-9920-39-832-9
أحكام الفقه - - الجالية المسلمة - - اإلقامة - - الغرب

216 2020-224
بن زوية، زين العابدين

التحديث ببعض أصول الفقه وأصول الحديث [نص مطبوع]
: (مراكش  [د.ن.]، 2020   : [د.م.]  زوية.-  بن  العابدين  زين   /
المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (203 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4741.- ردمك 978-9920-32-532-5

أصول الفقه

216 2020-225
بن مايأبى، أحمد سالم بن الشيخ محمد الخضر

حلية الفروق القرافية؛ إتحاف العلية بإيضاح الحلية [نص
مطبوع] / أحمد سالم بن الشيخ محمد الخضر بن مايأبى.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020.- 1 مج. (275 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2019MO6168.- ردمك 978-9954-607-98-5

الفقه اإلسالمي

216 2020-226
بوكيلي، عبد الرحمان

الخلل عند منكري [نص مطبوع] : عذاب القبر ونعيمه / الدكتور
[د.ن.]، 2020 (سال : شمس  : [د.م.]  بوكيلي.-  الرحمان  عبد 

باأللوان؛ 21 سم : غالف مزيّن  .- 1 مج. (74 ص.)  برينت) 
إق 2020MO4908.- ردمك 978-9920-32-605-6

عذاب القبر - - الفقه اإلسالمي

216 2020-227
بوكيلي، عبد الرحمن بن محمد

في ظالل الرحمة المهداة للعالمين [نص مطبوع] : معالم
منهجية وعلمية في فقه الرحمة من خالل هدي محمد صلى الله
عليه وسلم رسول رب العالمين / عبد الرحمن بن محمد بوكيلي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (سال : شمس برينت) .- 1 مج. (258

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4907.- ردمك 978-9920-32-604-9

الفقه اإلسالمي

216 2020-228
بوهبوه، مصطفى

مقاالت في العمل الخيري التطوعي [نص مطبوع] : أصوله
وأبعاده المقاصدية / مصطفى بوهبوه.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020
(الرباط : درا القلم) .- 1 مج. (53 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2020MO1226.- ردمك 978-9920-738-94-1

الشريعة اإلسالمية - - العمل الخيري

216 2020-229
حدوي، خالد

التربية المعاصرة في ظل مقاصد الشريعة [نص مطبوع] /
خالد حدوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (وجدة : مكتبة قرطبة) .- 1

مج. (109 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO5562.- ردمك 978-9920-38-778-1

الشريعة اإلسالمية

216 2020-230
حمودان، محمد

التوظيف التعليمي لعلم أصول الفقه [نص مطبوع] : رؤية
تقويمية نقدية / محمد حمودان.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس.-

1 مج. (106 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4569.- ردمك 978-9920-9852-4-6

أصول الفقه - - الفقه اإلسالمي

216 2020-231
راشد، مصطقى

تصحيحا للفقه القديم [نص مطبوع] / د. مصطقى راشد.-
الرباط : دار التوحيدي، 2020 (سال : مطبعة القرية) .- 1 مج.

(289 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0088.- ردمك 978-9954-660-83-6

الفقه اإلسالمي

216 2020-232
عشاق، عبد الحميد

[نص العام  بالمجال  وصلته  الدين  فقه  في   : فكرية  إثارات 
مطبوع] / عبد الحميد عشاق.- الرباط : مركز الدراسات واألبحاث
وإحياء التراث، 2020.- 1 مج. (647 ص.).- (دراسات وأبحاث؛

(20
إق 2018MO2133.- ردمك 978-9954-600-58-0

الفقه

216 2020-233
غلبان، محمد

تأمالت في علمي األصول والمقاصد [نص مطبوع] / محمد
والوراقة المطبعة   : (مراكش  [د.ن.]، 2020   : [د.م.]  غلبان.- 

.- 1 مج. (63 ص.)؛ 20 سم الوطنية) 
إق 2020MO2729.- ردمك 978-9920-39-769-8

الشريعة اإلسالمية - - المقاصد

216 2020-234
غلبان، محمد

تغير االجتهاد مشروعيته وضوابطه وعوامله [نص مطبوع]
المطبعة  : (مراكش  [د.ن.]، 2020   : [د.م.]  غلبان.-  محمد   /

(126 ص.)؛ 20 سم مج.   1  -. الوطنية)  والوراقة 
إق 2020MO2730.- ردمك 978-9920-39-770-4

االجتهاد - - فقه

216 2020-235
غلبان، محمد

مرجع الفقيه المبتدي [نص مطبوع] : دراسة فقهية مقارنة
لمتن الرسالة البن أبي زيد القيرواني رحمه الله (386هـ) / محمد
والوراقة المطبعة   : (مراكش  [د.ن.]، 2020   : [د.م.]  غلبان.- 

.- 1 مج. (140 ص.)؛ 20 سم الوطنية) 
إق 2020MO2723.- ردمك 978-9920-39-767-4

الفقه اإلسالمي

216 2020-236
مرو، محمد بن أحمد

فقه الموازنات [نص مطبوع] : دراسة مفهومية تأصيلية / محمد
بن أحمد مرو.- مكناس : شركة مكتبة اآلداب، 2020.- 1 مج.
(146 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم.- (فقه الموازنات؛ 1)

إق 2020MO3718.- ردمك 978-9920-9014-0-6
الفقه اإلسالمي

216 2020-237
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اإلسالمية الشريعة  بين  والعقاب  التجريم  سياسة 
والتشريع الجنائي المغربي [نص مطبوع] : دراسة مقارنة.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (تارودانت : مطبعة حليمو) .- 1 مج. (366

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0571.- ردمك 978-9920-39-1665

الشريعة اإلسالمية

216 2020-238
أشغال  : مطبوع]  [نص  بمختصر خليل  السوسيين  عناية 
الندوة السنوية للمجلس العلمي المحلي الشتوكة ايت باها (04
ربيع االول 1439 ه الموافق ل 23 نونبر 2017 م) / جمع وتنسيق
الحسين أكروم.- اكادير : مكتبة وراقة القراءة للجميع، 2020.- 1

مج. (264 ص.)؛ 24 سم
إق 2020MO0919.- ردمك 987-9954-9870-1-8

أصول الفقه

216 2020-239
[نص القيرواني  زيد  أبي  البن  الرسالة  مقدمة  شرح 
احمد بن  منصور  الدين  ناصر  علي  أبو  تصنيف   / مطبوع] 
الرابطة  : الرباط  بومركود.-  الكريم  عبد  تحقيق  المستدالي؛ 

سم  23 (295 ص.)؛  مج.   1  -.2020 للعلماء،  المحمدية 
إق 2020MO0497.- ردمك 978-9954-619-89-6

الفقه اإلسالمي

216.09 2020-240
بنعبد الله، عبد الحق

السمحاء الشريعة  إلى علوم  الصلحاء  الجلساء  إرشاد 
بنعبد الحق  / عبد  [نص مطبوع]  وخصال الطالب الفصحاء 
الله.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس : انفوبرينت) .- 1 مج. (162

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4821.- ردمك 978-9920-32-575-2

علوم الشريعة - - الشريعة اإلسالمية

216.1 2020-241
أبو يحيى، محمد

قانون في  االستغاللي  الغبن  نظرية  أحكام  مقاربة 
االلتزامات والعقود المغربي بأحكام التغرير في الفقه
اإلسالمي [نص مطبوع] / محمد أبو يحيى.- أكادير : دار العرفان،
مزيّن غالف   : (62 ص.)  مج.   1  -. قرطبة)   : (أكادير   2020

24 سم باأللوان؛ 
إق 2020MO4214.- ردمك 978-9920-611-15-2

الفقه اإلسالمي

216.1 2020-242
األنصاري، محمد

نظرية التعليل في الفكر الكالمي األشعري وأثرها في
أصول الفقه [نص مطبوع] / محمد األنصاري.- [د.م.] : [د.ن.]،

2020.- 1 مج. (172 ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2020MO2998.- ردمك 978-9920-39-968-5

أصول الفقه

216.1 2020-243
األنصاري، محمد

نظرية الكسب األشعرية وأثرها في أصول الفقه [نص
مطبوع] / محمد األنصاري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (189

ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2020MO2996.- ردمك 978-9920-39-966-1

أصول الفقه

216.1 2020-244
األنصاري، محمد

نظرية الكالم النفسي األشعرية وأثرها في أصول الفقه
[نص مطبوع] / محمد األنصاري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج.

(168 ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2020MO2997.- ردمك 978-9920-39-967-8

أصول الفقه

216.1 2020-245
البوزيدي، عبد اللطيف

التعريف األصولي ضوابط التحديد ومعالم التجديد [نص
مطبوع] : دراسة تطبيقية في كتاب البدور اللوامع لإلمام أبي علي
تقديم البوزيدي؛  اللطيف  عبد   / اليوسي(ت1102هـ)  الحسن 
للدراسات األطلس  مجلة   : [د.م.]  الفهري.-  الفاسي  إدريس 
الفقهية والقانونية واالقتصادية والقضائية، 2020 (فاس : مطبعة

أميمة) .- 1 مج. (120 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2020MO1216.- ردمك 978-9920-39-389-8

علم أصول الفقه

216.1 2020-246
البوزيدي، عبد اللطيف

التعريف األصولي وعلم الداللة [نص مطبوع] : عند القاضي
أبي بكر الباقالني(403هـ) / عبد اللطيف البوزيدي.- ط. 2.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2020 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (228 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3196.- ردمك 978-9920-622-16-5

أصول الفقه - - علم الداللة

216.1 2020-247
الجويني، أبي العالي عبدالملك

تسهيل الطرقات في نظم الورقات في أصول الفقه
[نص مطبوع] : تحقيق وضبط / أبي العالي عبدالملك الجويني؛
تحقيق وضبط يوسف دكوك.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (مراكش :
المطبعة الوطنية) .- 1 مج. (48 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO2815.- ردمك 978-9920-39-893-0

الفقه اإلسالمي

216.1 2020-248
الخلوتي المصري، محمد بن علي البهوتي

قول اإلمام مالك ال أدري [نص مطبوع] / الشيخ محمد بن
علي البهوتي الشهير بالخلوتي المصري؛ تقديم وتحقيق محمد أبو
يحيى.- أكادير : دار العرفان، 2020 (أكادير : قرطبة) .- 1 مج.

(66 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4180.- ردمك 978-9920-611-12-1

الفقه اإلسالمي

216.1 2020-249
الداني، أبو عمرو

رسالة التنبيه على الخطأ والجهل والتمويه [نص مطبوع] :
دراسة وتحقيق / اإلمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت:
444 هـ)؛ دراسة وتحقيق محمد دامي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020

(سال : مطبعة األخوين) .- 1 مج . (180 ص. )؛ 24 سم
إق 2020MO1065.- ردمك 978-9920-39-345-4

الفقه اإلسالمي

216.1 2020-250
الشطبي، نبيل

نبيل  / مطبوع]  [نص  ابن عاشر  منظومة  لفهم  التيسير 
الشطبي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس : مطبعة آنفو برانت) .-

1 مج. (239 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2885.- ردمك 978-9920-39-917-3

منظومة ابن عاشر - - األحكام الشرعية

216.1 2020-251
العلوي، حسن (1970-....)

نقدية : مقاربة  تديين البداوة وتأييد الجهل [نص مطبوع] 
للمقاصد الشاطبية / حسن العلوي؛ تقديم محمد مزوز.- الرباط :

دار األمان، 2020.- 1 مج. (255 ص.)؛ 24 سم
إق 2020MO4533.- ردمك 978-9920-645-22-5
الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد (....-1388)
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216.1 2020-252
الغلبزوري، بثينة

محاضرات في علم أصول الفقه [نص مطبوع] : المدخل /
بثينة الغلبزوري.- سال : مطبعة شمس برانت، 2020.- 1 مج. (78

ص.)؛ 22 سم
إق 2020MO4447.- ردمك 978-9954-782-26-2

أصول الفقه اإلسالمي

216.1 2020-253
المكناسي العثماني، أبي عبد الله محمد بن أحمد

إسعاف السائل في تحرير المقاتل والدالئل [نص مطبوع]
غازي بن  أحمد  بن  محمد  الله  عبد  أبي   / وتحقيق  دراسة   :
المكناسي العثماني؛ تحقيق محمد بن عبد الله دامي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020 (سال : مطبعة األخوين) .- 1 مج . ( ص. )؛ 24 سم

إق 2020MO1065.- ردمك 978-9920-39-345-4
الفقه اإلسالمي

216.1 2020-254
الوالي، بنيونس

ضوابط الترجيح عند وقوع التعارض لدى األصوليين [نص
مطبوع] / بنيونس الوالي؛ اعتنى به وصححه محمد سمومي.- ط.
.- 1 مج. : مكتبة قرطبة)  [د.ن.]، 2020 (وجدة   : [د.م.]   -.2

باأللوان؛ 24 سم : غالف مزيّن  (474 ص.) 
إق 2020MO1770.- ردمك 978-9920-39-606-6

علم األصول - - الفقه اإلسالمي

216.1 2020-255
دامي، محمد

مشروع مقترح لتدريس الفقه وأصوله بالتعليم الجامعي
[نص مطبوع] : مقاربة بيداغوجية / جمع وإعداد وتنسيق محمد
القلم، 2020.- 1 مج. (37 ص.) : غالف : دار  الرباط  دامي.- 
مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (سلسلة مقاربات تربوية في تدريس

العلوم الشرعية؛ 1)
إق 2020MO3184.- ردمك 978-9920-38-206-9

أصول الفقه اإلسالمي

216.1 2020-256
دكوك، يوسف

بحوث فقهية [نص مطبوع] : برؤية مقاصدية / يوسف دكوك .-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (مراكش : المطبعة الوطنية) .- 1 مج.

(169 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1601.- ردمك 978-9920-39-542-7

الفقه اإلسالمي

216.1 2020-257
دكوك، يوسف

تقريب أصول الفقه [نص مطبوع] : دروس وتقويمات / يوسف
والوراقة المطبعة   : [د.ن.]، 2020 (مراكش   : [د.م.]  دكوك.- 
الوطنية) .- 1 مج. (230 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2020MO2813.- ردمك 978-9920-39-891-6
أصول الفقه اإلسالمي

216.1 2020-258
دكوك، يوسف

شرح تسهيل الطرقات [نص مطبوع] : في نظم الورقات في
أصول الفقه / يوسف دكوك.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (مراكش :
المطبعة الوطنية) .- 1 مج. (209 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO2816.- ردمك 978-9920-39-894-7

الفقه اإلسالمي

216.1 2020-259
رزوقي، محمد

احتمال بين   : التنزيل العملي لفقه الواقع [نص مطبوع] 
قواعد األصول وحاكمية المقاصد (من خالل تأصيالت الشيخ الطاهر
بن عاشور) / محمد رزوقي .- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (بني مالل :
مطبعة عالل إخوان) .- 1 مج. (198 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2020MO1980.- ردمك 978-9920-39-667-7

الفقه اإلسالمي

216.1 2020-260
زكي، عبد الله

التوضيح كتاب  الفقهية واألصولية من خالل  القواعد 
للشيخ خليل( ت 776) [نص مطبوع] : من أول كتاب التفليس
إلى نهاية كتاب الهبة : جمع وتصنيف ودراسة نماذج مختارة / عبد
الله زكي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس : طارق) .- 1 مج. (150

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2832.- ردمك 978-9920-39-901-2

القواعد الفقهية

216.1 2020-261
طابش، البشير

أجوبة البناني [نص مطبوع] : على مسائل في أصول الفقه
والمنطق وأصول الدين والحديث واللغة / البشير طابش.- تطوان :

باب الحكمة، 2020.- 1 مج. (112 ص.)؛ 24 سم
إق 2020MO2833.- ردمك 978-9920-653-31-2

الفقه اإلسالمي - - أصول الفقه

216.1 2020-262
طابش، البشير

كتاب اللمع في مدارك االستدالل األصولي عند ابن حزم
[نص مطبوع] / البشير طابش.- تطوان : دار الحكمة، 2020.- 1

مج. (53 ص.)؛ 24 سم
إق 2020MO2855.- ردمك 978-9920-653-33-6

أصول الفقه اإلسالمي - - ابن حزم

216.1 2020-263
عزوزي، عبد الرحمن بن أحمد

النوازل الصغرى للعالمة المهدي الوزاني [نص مطبوع] :
(ت1342 ه) : دراسة وتقويم / عبد الرحمن بن أحمد عزوزي.-
[د.م.] : مركز فاطمة الفهرية لألبحاث والدراسات (مفاد)، 2020
(فاس : آنفوـ برانت) .- 1 مج. (233 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم.- (أطروحات ورسائل؛ 1)
إق 2020MO4566.- ردمك 978-9920-32-468-7

الفقه اإلسالمي

216.1 2020-264
قراط، نور الدين

مقاصد الشريعة االسالمية [نص مطبوع] : تنظيرا وتطبيقا /
نور الدين قراط.- وجدة : كلية االداب والعلوم االنسانية، 2020

(فرعيل).- 1 مج. (243 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO5483.- ردمك 978-9954-689-29-5

الشريعة االسالمية

216.1 2020-265
مفتاح، محمد (1942-....)

مختصر وحدة الفكر المتعددة [نص مطبوع] : قراءة جديدة
في علم األصول / محمد مفتاح.- الدار البيضاء : المركز الثقافي
للكتاب، 2020.- 1 مج. (330 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22

سم
إق 2019MO4094.- ردمك 978-9954-705-74-2

علم األصول - - الفقه اإلسالمي

216.1 2020-266
يخلف، أحمد بن عبد القادر
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من وحي المنبر [نص مطبوع] / أحمد بن عبد القادر يخلف.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (وجدة : مطبعة الجسور) .- 1 مج. (391

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3301.- ردمك 978-9920-622-58-5

الفقه اإلسالمي -

216.1 2020-267
أحمد العباس  ألبي   : مطبوع]  [نص  الذبائح  في  فصول 
البويعقوبي الملوي ( ت.ق 13 ه /18م) / تقديم وتحقيق طارق
زوكاغ.- [د.م.] : جمعية مركز مداد لألبحاث والدراسات، 2020
(فاس : آنفو ـ برانت) .- 1 مج. (85 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2020MO3803.- ردمك 978-9954-733-06-6

الفقه اإلسالمي - - التحقيق - - الذبائح

216.1 2020-268
عقيدة اإلمام أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي
السبتي [نص مطبوع] / تقديم وتحقيق محمد أبو يحيى، محمد
زنداك.- أكادير : دار العرفان، 2020 (أكادير : قرطبة) .- 1 مج.

(152 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4073.- ردمك 978-9920-611-07-1

الفقه اإلسالمي

216.11 2020-269
أبو يحيى، محمد

نوازل قرائية سوسية [نص مطبوع] : تقديم وتقويم / محمد
أبو يحيى.- أكادير : دار العرفان، 2020 (أكادير : قرطبة) .- 1 مج.

(53 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4212.- ردمك 978-9920-611-13-8

الفقه اإلسالمي - - نوازل

216.11 2020-270
البوزيدي، عبد اللطيف

اإلمام الشافعي والقاضي الباقالني [نص مطبوع] : بين
االتباع واإلبداع في التعريف األصولي / عبد اللطيف البوزيدي.-
[د.م.] : مجلة األطلس للدراسات الفقهية والقانونية واالقتصادية
آنفوـ برانت) .- 1 مج. (80 ص.) :  : والقضائية، 2020 (فاس 

باأللوان؛ 24 سم غالف مزيّن 
إق 2020MO0740.- ردمك 978-9920-39-212-9

الفقه اإلسالمي - - اإلمام الشافعي - - القاضي الباقالني

216.11 2020-271
الحسني، إسماعيل (1963-....)

دراسات مقاصدية [نص مطبوع] / إسماعيل الحسني.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج.

(311 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0597.- ردمك 978-9920-39-174-0

علم المقاصد - - الشريعة اإلسالمية

216.11 2020-272
الطالبي، إحيا

التعامل مع المخالف .. مقاربة تأصيلية لفقه اإلئتالف
[نص مطبوع] / إحيا الطالبي.- الرباط : دار نشر المعرفة، 2020
(الرباط : مطبعة المعارف الجديدة) .- 1 مج. (190 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2129.- ردمك 978-9920-39-692-9

فقه اإلئتالف

216.11 2020-273
العلوي الشنقيطي، محمد سعيد بن بدي

شرح فتح المستغلق [نص مطبوع] : من غوامض علم المنطق
/ محمد سعيد بن بدي العلوي الشنقيطي.- الدارالبيضاء : مركز
نجيبويه، 2020.- 1 مج. (221 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم.- (ديوان الشناقطة؛ 14، 8250-2658)
إق 2020MO2148.- ردمك 978-9920-601-07-8

الفقه اإلسالمي - - األدلة الشرعية

216.11 2020-274
المساتي، عبد الصمد

: [نص مطبوع]  المعاصرة  والتغيرات  التنزيلي  اإلجتهاد 
دراسة نظرية ونماذج تطبيقية / عبد الصمد المساتي؛ تقديم محماد
بن محمد رفيع.- الرباط : دار األمان، 2020 (مطبعة األمنية).- 1

مج. (501 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0955.- ردمك 978-9954-723-74-6

أصول التشريع - - اإلجتهاد التنزيلي

216.11 2020-275
بن روان، ياسين

تراث المدرسة الكنتية المخطوط بالخزائن المغربية [نص
مطبوع] / السيرة والسنة أنموذجا؛ ياسين بن روان.- فاس : مركز
فاطمة الفهرية لألبحاث والدراسات، 2020.- 1 مج. (130 ص.)؛

22 سم
إق 2020MO5002.- ردمك 978-9920-32-641-4

السنة النبوية

216.11 2020-276
زكي، عبد الله

األدلة المختلفة فيها دراسة في المصطلحات األصولية
والتطبيقات الفقهية [نص مطبوع] / عبد الله زكي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020 (فاس : مطبعة طارق) .- 1 مج. (167 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2831.- ردمك 978-9920-39-900-5

الفقه اإلسالمي - - األدلة الشرعية

216.11 2020-277
شكري، كريم

مسالك الوصول إلى التعليل بالحكمة في األصول [نص
مطبوع] / كريم شكري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس : آنفو

برينت) .- 1 مج. (194 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1407.- ردمك 978-9920-39-464-2

التعليل - - األحكام الشرعية

216.11 2020-278
خير أنيس وأفضل جليس [نص مطبوع] : في فتاوى وترجمة
الفقيه الصوابي إدريس / جمع وترتيب أحمد بن إدريس الصوابي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (أكادير : شركة KPUB) .- 1 مج. (157

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 29 سم
إق 2020MO4029.- ردمك 978-9920-32-241-6

الفتاوى - - اإلسالم

216.13 2020-279
الشاهدي، إدريس

إدريس  / [نص مطبوع]  المعاني  سياحة في رحاب رباط 
: مؤسسة الوزاني.- فاس  الشريف  الله  تقديم عبد  الشاهدي؛ 

مقاربات، 2020.- 1 مج. (189 ص.)؛ 22 سم
إق 2020MO0662.- ردمك 978-9920-780-92-6

المقاصد الشرعية

216.13 2020-280
العلمي، عبد الحميد

[نص التنزيل  بالدليل ومراعاة  األخذ  بين  الواقع  فقه 
: منشورات مجلس الرباط  العلمي.-  الحميد  / د. عبد  مطبوع] 
الجالية المغربية بالخارج، 2020.- 1 مج. (71 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم.- (كراسات؛ 1)
إق 2020MO0332.- ردمك 978-9954-669-58-7

الحكم - - القواعد الفقهية

216.13 2020-281
غلبان. محمد
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غلبان.- محمد   / [نص مطبوع]  المرأة  الخفض عند  أحكام 
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .-

1 مج. (60 ص.)؛ 15 سم
إق 2020MO2732.- ردمك 978-9920-39-772-8

الختان - - الفقه اإلسالمي - - الحكم و متعلقاته

216.15 2020-282
الطالبي، إحيا

[نص المغربي  بالجنوب  والقضائي  النوازلي  التراث 
مطبوع] / إحيا الطالبي.- الرباط : دار نشر المعرفة، 2020.- 1

مج. (392 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2130.- ردمك 978-9920-39-693-6

أصول الفقه - - النوازل - - المغرب

216.17 2020-283
غلبان، محمد

الشريعة في  ومكانتها  الفقهية  القواعد  في  رسالة 
اإلسالمية [نص مطبوع] / محمد غلبان.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020
(مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (71 ص.)؛ 20

سم
إق 2020MO2719.- ردمك 978-9920-39-763-6

القواعد الفقهية

216.19 2020-284
قرموش، عبد القادر

النظرية العامة لاللتزامات [نص مطبوع] : في ضوء قانون
: [د.م.]  قرموش.-  القادر  عبد   / المغربي  والعقود  االلتزامات 
[د.ن.]، 2020 (فاس : آنفو ـ برانت) .- 1 مج. (595 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3574.- ردمك 978-9920-32-052-8

الفقه اإلسالمي - - العقود - - االلتزامات

216.2 2020-285
القلقمي الشنقيطي، محمد عبد الله بن أحمـد بن أبات

فقه العبادات على المذهب المالكي [نص مطبوع] / تأليف
الله بن أحمـد بن أبات القلقمي الشنقيطي.- طبعة محمد عبد 
نجيبويه، 2020.- 1 مج. : مركز  البيضاء  الدار  جديدة منقحة.- 

(133 ص.)
إق 2020MO0222.- ردمك 978-9920-601-02-3

الفقه اإلسالمي - - العبادات

216.2 2020-286
دكوك، يوسف

/ من نوازل العبادات في قضايا األقليات [نص مطبوع] 
المكتبة  : (مراكش   2020 [د.ن.]،   : [د.م.]  دكوك.-  يوسف 
الوطنية) .- 1 مج. (183 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.-

(نوازل األقليات المسلمة؛ 2)
إق 2020MO1572.- ردمك 978-9920-39-526-7

الفقه اإلسالمي - - العبادات

216.2 2020-287
طوسي، محمود

رفيق األبرار من الذكر و االستغفار [نص مطبوع] / محمود
طوسي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الدار البيضاء : سوماكرام) .- 1

مج. (144 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2519.- ردمك 978-9954-750-27-8

الذكر - - االستغفار - - الفقه اإلسالمي

216.2 2020-288
/ والصالة  الطهارة   : مطبوع]  [نص  العبادات  في  الرخص 
محمد أكديرة،  الله  عبد  التواصلي  اللقاء  على  العام  االشراف 
المحلي، العلمي  المجلس   : الرباط  المودن.-  العربي  أصبان، 
24 سم باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (104 ص.)  مج.   1  -.2020

إق 2020MO0985.- ردمك 978-9954-9679-1-1
العبادات - - الرخص

216.202 2020-289
الغلبزوري، بثينة

طهارة النساء [نص مطبوع] : وفق الفقه المالكي والمعطيات
الطبية / بثينة الغلبزوري.- سال : شمس برانتت، 2020.- 1 مج.

(102 ص.)؛ 22 سم.- (سلسلة تجديد فقه المرأة؛ 1)
إق 2020MO4449.- ردمك 978-9954-782-28-6

فقه الطهارة - - النساء - - المذهب المالكي

216.21 2020-290
القريشي، محمد

أقم الصالة [نص مطبوع] : دروس ومواعظ لتحقق الدعامات
العشر إلقام الصالة / محمد القريشي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020
(الدارالبيضاء : دار النشر المغربية) .- 1 مج. (349 ص.)؛ 24 سم

إق 2020MO0965.- ردمك 978-9920-39-298-3
الفقه اإلسالمي - - العبادات - - الصالة

216.21 2020-291
القلقمي، محمد عبد الله بن أحمد بن أبات

الوضع بين  الفرق  على  الفرض  و  النفل  ذوي  تنبيه 
أبات بن  أحمد  بن  الله  عبد  محمد   / مطبوع]  [نص  والقبض 
القلقمي.- القاهرة : دار المذهب، 2020.- 1 مج. (72 ص.) :

غالف مزين
إق 2019MO3376.- ردمك 978-9954-9331-8-3

القبض - - الوضع

216.21 2020-292
الهواري المالقي، أبي الحسن

المسلك البديع في أحكام السهو في الصالة والترقيع
[نص مطبوع] / أبي الحسن الهواري المالقي.- طنجة : المجلس
العلمي المحلي بطنجة، 2020 (مطبعة جريدة طنجة).- 1 مج.

(141 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4981.- ردمك 978-9920-9024-3-4

الصالة - - السهو

216.21 2020-293
طابش، البشير

/ [نص مطبوع]  المالكي  المذهب  الفقه في  من قواعد 
البشير طابش.- تطوان : منشورات باب الحكمة، 2020 (مطبعة
باب الحكمة).- 1 مج. (56 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2020MO2854.- ردمك 978-9920-653-32-9
الفقه اإلسالمي

216.21 2020-294
كركيش، محمد

مسائل السهو في الصالة أو سبعون مسألة في السهو
في الصالة [نص مطبوع] / محمد كركيش.- تطوان : المجلس
العلمي المحلي، 2020.- 1 مج. (87 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2020MO1349.- ردمك 978-9954-9508-8-3

السهو في الصالة

216.21 2020-295
الفاسي، عمر بن عبد الله بن عمر

غاية اإلحكام في شرح تحفة الحكام [نص مطبوع] / لشيخ
العالمة أبي حفص عمر بن عبدالله بن عمر الفهري الفاسي؛ تقديم
وتحقيق عبد الله أبهام، رشيد الجاري.- الرباط : وزارة األوقاف

والشؤون اإلسالمية، 2020.- 3 مج. (2070 ص.)؛ 24 سم
ردمك  -.2020MO1690 2020MO1689إق  2020MO1688إق  إق 
1-13-652-9920-978.- ردمك 8-14-652-9920-978.- ردمك -978

9920-652-15-5
الفقه اإلسالمي - - المذهب المالكي

216.23 2020-296
غلبان، محمد
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تنظيم فريضة الزكاة [نص مطبوع] : رؤية فقهية واقعية في
بالد الغرب / محمد غلبان.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (مراكش :

المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (62 ص.)؛ 20 سم
إق 2020MO2731.- ردمك 978-9920-39-771-1

الزكاة - - الفقه اإلسالمي

216.23 2020-297
موبارك، خديجة

النص بين  اإلسالمية  الشريعة  في  الزكاة  مصارف 
[د.ن.]،  : [د.م.]  / خديجة موبارك.-  واإلجتهاد [نص مطبوع] 
.- 1 مج. (181 الوطنية)  : المطبعة والوراقة  2020 (مراكش 

باأللوان؛ 21 سم ص.) : غالف مزيّن 
إق 2020MO1491.- ردمك 978-9920-39-496-3

الزكاة - - الشريعة اإلسالمية

216.24 2020-298
أشفري، الحسن

محاضرات في أحاديث األحكام [نص مطبوع] : الحج نموذجا /
الحسن أشفري.- أكادير : دار العرفان، 2020 (مطبعة قرطبة).-

1 مج. (356 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3942.- ردمك 978-9920-611-05-3

أحاديث األحكام - - الحج

216.24 2020-299
رحالي، لحسن

رحالي.- لحسن   / [نص مطبوع]  الحج  نوازل معاصرة في 
انفو برينت) .- 1 مج. [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس : مطبعة 

باأللوان؛ 24 سم (215 ص.) : غالف مزيّن 
إق 2020MO1549.- ردمك 978-9920-39-521-2

الحج - - الفقه اإلسالمي

216.24 2020-300
زاح، رشيد

مشروعية القرعة لتحديد الحجاج [نص مطبوع] / رشيد زاح.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .-

1 مج. (164 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO2089.- ردمك 978-9920-39-686-8

القرعة - - الحج

216.24 2020-301
منسك الشيخ العالمة علي بن محمد األجهوري المالكي
وتحقيق لحسن رحالي.- تقديم   / [نص مطبوع]  (ت1066هـ) 
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس : انفو برينت) .- 1 مج. (158 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3205.- ردمك 978-9920-622-23-3

مناسك الحج

216.3 2020-302
الخمليشي، أحمد

فقه في  في  المرغوب  اإلصالح  يتحقق  لم  لماذا 
المعامالت؟ [نص مطبوع] / أحمد الخمليشي. 12.- الرباط : دار
نشر المعرفة، 2020 (الرباط : المعارف الجديدة) .- 1 مج. (160

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (وجهة نظر)
إق 2020MO0345.- ردمك 978-9954-691-98-4

الفقه اإلسالمي - - معامالت

216.3 2020-303
حمودان، محمد

فصول في فقه المعامالت المالية المعاصرة [نص مطبوع]
: دراسة فقهية على مذهب السادة المالكية / محمد حمودان .-
[د.م.] : مركز نماء للبحوث والدراسات في االقتصاد اإلسالمي،
2020 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (201 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1592.- ردمك 978-9920-9852-3-9

الفقه اإلسالمي - - معامالت

216.302 2020-304
الكتاني، عبد المجيد

المشكاة في العقود المسماة [نص مطبوع] : عقد البيع :
دراسة في ضوء قانون االلتزامات والعقود والفقه المالكي / عبد
المجيد الكتاني.- [د.م.] : أكس برانت، 2020.- 1 مج. (279 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2873.- ردمك 978-9954-754-16-0

الفقه اإلسالمي - - الفقه المالكي - - البيع

216.302 2020-305
زندول، أحمد بن إبراهيم

/ مظاهر من عناية المالكية ببيوع اآلجال [نص مطبوع] 
أحمد بن إبراهيم زندول.- [ أكادير] : [أحمد بن إبراهيم زندول]،

2020.- 1 مج. (100 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO4498.- ردمك 978-9920-32-440-3

بيوع اآلجال - - المذهب المالكي

216.303 2020-306
ولد سيد محمد ولد حمين، محمدن

مقاصد ضوء  في   : مطبوع]  [نص  المالية  الخيارات  عقود 
حمين.- ولد  محمد  سيد  ولد  محمدن   / اإلسالمية  الشريعة 
الدارالبيضاء : مركز نجيبويه، 2020.- 1 مج. (384 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1458.- ردمك 978-9920-601-03-0

الشريعة اإلسالمية - - الخيارات

216.393 2020-307
الوقف والتنمية المحلية بالمناطق الجبلية [نص مطبوع] =
Waqfnet  développement  local  dans  les  régions
montagneuses : ترسيخ ثقافة الوقف سبيل لرفع مؤشرات
تنمية قروية مستدامة : أشغال الدورة الوطنية التاسعة لمنتدى
التنمية والثقافة إلغزوان 22 يونيو 2019 / تنسيق محمد البقصي،
الحسن الغرايب؛ تقديم محمد بوغالم.- صفرو : الجماعة القروية
إغزران، 2020.- 1 مج. (153-241 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2020MO0619.- ردمك 978-9920-39-182-5

الفقه اإلسالمي - - الوقف

216.4 2020-308
أكرزام، عبد الله

الله عبد   / مطبوع]  [نص  والوصايا  المواريث  مذكرة في 
أكرزام.- أكادير : دار العرفان، 2020 (مطبعة قرطبة).- 1 مج.

(190 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4112.- ردمك 978-9920-611-11-4

المواريث - - الفقه اإلسالمي

216.4 2020-309
العمراني، عبد العظيم

قضايا اإلرث في اإلسالم [نص مطبوع] : بين الثابت والمتغير
/ عبد العظيم العمراني .- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (وجدة : مكتبة

قرطبة) .- 1 مج. (131 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1853.- ردمك 978-9920-39-631-8

الفقه اإلسالمي - - اإلرث -

216.4 2020-310
العمروسي، علي بن خضر

مقدمة قريبة المسالك [نص مطبوع] : إلى مذهب اإلمام مالك
على مختصر الشيخ خليل بن إسحاق الجندي لما به الفتوى في
البيضاء : الدار  العمروسي.-  المالكي / علي بن خضر  المذهب 
مركز نجيبويه، 2020.- 1 مج. (192 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم.- (رواق المالكية؛ 10، 6315-2458)
إق 2020MO2170.- ردمك 978-9920-601-08-5

الفقه اإلسالمي - - المواريث

216.4 2020-311
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بوهكو، يحيى
بوهكو، يحيى   / [نص مطبوع]  المالية  المواريث والحقوق 
ادريس كركين.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (أكادير : مطبعة قرطبة)

.- 1 مج. (178 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0853.- ردمك 978-9920-39-254-9

المواريث - - الفقه اإلسالمي

216.4 2020-312
شرح منظومة ابن الشران األندلسي في الفرائض [نص
أحوال جميع الباحثين عن  تلخيص خالصة  والمسماة   : مطبوع] 
األمان، دار   : الرباط  لغبسي.-  أناس  وتحقيق  / شرح  الوارثين 

باأللوان؛ 24 سم مزيّن  : غالف  2020.- 1 مج. (182 ص.) 
إق 2020MO0290.- ردمك 978-9954-723-63-0

علم الفرائض - - اإلسالم

216.5 2020-313
الدرداري، محمد

اإلستقرار األسري [نص مطبوع] : رؤية مقاصدية في ضوء
مكتبة  : تطوان  الدرداري.-  / محمد  المعاصرة  التحوالت  بعض 
سلمى الثقافية، 2020 (مطبعة تطوان).- 1 مج. (64 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (كتب مكتبة سلمى الثقافية؛ 172)
إق 2020MO5057.- ردمك 978-9954-728-69-7

اإلستقرار األسري - - الشريعة اإلسالمية

216.5 2020-314
خديد، فاطمة

جامع المسائل الفقهية آليات أحكام المرأة واألسرة عند
المالكية [نص مطبوع]. الجزء األول / فاطمة خديد.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020 (الرباط : دار أبي رقراق) .- 1 مج. (412 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2243.- ردمك 978-9920-39-816-9

األسرة - - المرأة - - الفقه المالكي

216.51 2020-315
أبياط، محمد

ابياط.- / محمد  الزوجية [نص مطبوع]  ينهار بيت  حتى ال 
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (62

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0969.- ردمك 978-9920-9567-2-7

بيت الزوجية - - الدين اإلسالمي

216.51 2020-316
الكتاني، عبد المجيد

أحكام األسرة [نص مطبوع] : الوالدة ونتائجها واألهلية والنيابة /
عبد المجيد الكتاني.- فاس : أكس برانت، 2020.- 1 مج. (261

ص.)؛ 24 سم
إق 2020MO2874.- ردمك 978-9954-754-17-7

مدونة األسرة - - الفقه اإلسالمي

216.51 2020-317
دامي، محمد

بعث الحكمين لإلصالح بين الزوجين [نص مطبوع] : بحث
مقارن في مبدإ التحكيم في الشقاق بين الزوجين في الشريعة
اإلسالمية / محمد دامي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (36

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 30 سم.- (سلسلة اإلصالح؛ 1)
إق 2020MO1362.- ردمك 978-9920-39-439-0

اإلصالح بين الزوجين - - الفقه اإلسالمي

216.51 2020-318
شكري، كريم

[نص مطبوع] : في فقه االختالف في أحكام الوجيز المعين 
انفو  : (فاس  [د.ن.]، 2020   : [د.م.]  / كريم شكري.-  الزواج 

باأللوان؛ 24 سم : غالف مزيّن  .- 1 مج. (90 ص.)  برينت) 
إق 2020MO2926.- ردمك 978-9920-39-930-2

أحكام الزواج - - الفقه اإلسالمي

216.51 2020-319
عنان، الحبيب

ومدونة المالكي  الفقه  للزوجين في  المالي  النظام 
األسرة [نص مطبوع] : دراسة تحليلية وتأصيلية / الحبيب عنان.-
الرباط : مكتبة دار السالم، 2020.- 1 مج. (300 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4105.- ردمك 978-9920-754-67-5

الفقه المالكي - - الزواج - - النظام المالي

216.56 2020-320
الحسني البليدي، محمد ابن محمد

منظومة شرط الحضانة وأحكامها [نص مطبوع] / محمد ابن
محمد الحسني البليدي (ت1176هـ/1763م)؛ تقديم وتحقيق حميد
بن الحسين العيادي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (70 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3775.- ردمك 978-9920-32-133-4

الحضانة - - الفقه اإلسالمي

216.61 2020-321
الدرقاوي، عبد الله

دور الصلح كوسيلة من وسائل حل النزاع بين الخصوم
والقانون اإلسالمي  الفقه  بين  مقارنة  دراسة   : مطبوع]  [نص 
الوضعي واإلجتهاد القضائي / عبد الله الدرقاوي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2020 (الرباط : دار القلم) .- 1 مج. (209 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4057.- ردمك 978-9920-32-254-6

الفقه اإلسالمي - - القضاء - - النزاع

216.624 2020-322
-0546)) الحسن بن علي  بن  الكلبي، عمر  ابن دحية 

((1236-1150)(0633
وهج الجمر في تحريم الخمر [نص مطبوع] / ألبي الخطاب
ابن دحية السبتي؛ دراسة وتحقيق أنس وكاك؛ تقريظ عبد الهادي
حميتو.- مراكش : مؤسسة آفاق، 2020.- 1 مج. (250 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (نصوص تراثية)
إق 2020MO3224.- ردمك 978-9954-618-74-5

تحريم الخمر

216.9 2020-323
األجهوري، علي بن محمد (1066 هـ / 1656 م)

رسالة في المدح والجور [نص مطبوع] : للشيخ العالمة علي
بن محمد األجهوري (ت 1066هـ) / تقديم وتحقيق لحسن رحالي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس : آنفو برينت) .- 1 مج. (106 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1571.- ردمك 978-9920-39-525-0

األحكام السلطانية - - نصائح

216.91 2020-324
المشرفي، محمد بن المصطفى

تحفة اإلمام ونصيحة اإلسالم فيما يتوقف عليه الخاص
والعام [نص مطبوع] / محمد بن المصطفى المشرفي؛ تقديم
أمينة المنصوري.- الرباط : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،

2020.- 1 مج. (367 ص.)؛ 23 سم
إق 2020MO1672.- ردمك 978-9920-652-07-0

أصول الحكم فى اإلسالم

216.92 2020-325
البرينصي، عبد األحد

فقه فروض الكفايات وتطبيقاتها المالية دراسة تأصيلية
فقهية مقاصدية [نص مطبوع] / عبد األحد البرينصي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (160 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO1593.- ردمك 978-9920-39-539-7

فقه فروض الكفايات - - المعامالت المالية
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216.92 2020-326
الجمعية المغربية لإلقتصاد اإلسالمي

المالية اإلسالمية بإفريقيا [نص مطبوع] / الجمعية المغربية
لإلقتصاد اإلسالمي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس : وراقة بالل)

.- 1 مج. (378 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2880.- ردمك 978-9920-39-914-2

الفقه اإلسالمي - - النظام المالي - - إفريقيا

216.92 2020-327
جعواني، محمد

: [نص مطبوع]  التشاركية  البنوك  التمويلية في  الصيغ 
دراسة فقهية تأصيلية / محمد جعواني؛ تقديم عبد العلي المسول.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (وجدة : حديفة) .- 1 مج. (222 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3270.- ردمك 978-9920-9776-6-1

الفقه اإلسالمي - - البنوك التشاركية

216.92 2020-328
حمودان، محمد

بيع المرابحة لآلمر بالشراء كما تجريه البنوك التشاركية
[نص مطبوع] : دراسة فقهية تحليلية في ضوء الفقه المالكي /
محمد حمودان .- [د.م.] : نماء للبحوث والدراسات في االقتصاد
اإلسالمي، 2020 (فاس : آنفوبرينت) .- 1 مج. (140 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1547.- ردمك 978-9920-39-520-5
الفقه اإلسالمي - - البنوك التشاركية - - الفقه المالكي

المذاهب الفقهية اإلسالمية 217

217 2020-329
بلعكيد، محمد

أحكام مجلس االستئناف الشرعي األعلى [نص مطبوع] :
وقرارات محكمة النقض في قواعد الترجيح بين البينات / محمد
بلعكيد.- [د.م.] : صوماديل، 2020 (الدارالبيضاء : النجاح الجديدة)

.- 1 مج. (543 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO6138.- ردمك 978-9920-689-02-1

مجلس االستئناف - - محكمة النقض - - الفقه االسالمي

217.1 2020-330
العمادي، حامد بن علي

خمس رسائل على كتاب الهداية : في الفقه الحنفي لالمام
المرغيناني [نص مطبوع] / لألئمة االجالء العمادي و الحمزاوي
الله عبد  محمد  عليها  وعلق  بها  اعتنى  والمطيعي؛  واللكنوي 
الشعار.- طنجة؛ بيروت : دار الحديث الكتانية، 2020.- 1 مج.

207 ص.)؛ 24 سم.
إق 2013MO3894.- ردمك 978-9954-623-55-8

الفقه الحنفي

217.2 2020-331
األزهري، عبد الحق

التنمية الزراعية واألمن الغذائي في الفقه المالكي [نص
مطبوع] : المملكة المغربية أنموذجاً / عبد الحق األزهـري.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2020 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج.

(558 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO5218.- ردمك 978-9920-32-715-2

التنمية الزراعية - - األمن الغذائي - - الفقه المالكي

217.2 2020-332
التجيبي التلمساني، أبي اسحاق إبراهيم بن أبي زكريآ

يحيى بن محمد بن موسى

تذكرة أولي األلباب في شرح تفريع ابن الجالب [نص
مطبوع] / أبي اسحاق إبراهيم بن أبي زكريآ يحيى بن محمد بن
موسى التجيبي التلمساني؛ تحقيق حافظ بن عبد الرحمن محمد
الدار الرابع.-  الجزء  الشريف.  الكريم نجيب  خير،أحمد بن عبد 
البيضاء؛ القاهرة ؛نواكشوط : مركز نجيبويه دار المذهب ديوان

الشناقطة، 2020.- 1 مج. : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2960.- ردمك 978-9954-607-89-3

الفقه اإلسالمي - - المذهب المالكي

217.2 2020-333
الرصاع التونسي، أبي عبد الله محمد األنصاري

كتاب شرح حدود اإلمام األكبر البركة القدوة األنور أبي
عبد الله بن عرفة المتوفى سنة 803 هـ [نص مطبوع] /
للشيخ الفقيه اإلمام العالمة الهمام قاضي الجماعة أبي عبد الله
محمد األنصاري المشهور بالرصاع التونسي المتوفى سنة 894؛
راجعه وصححه موالي الحسن العلوي.- ط. 2.- الرباط : وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية، 2020.- 1 مج. (766 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1280.- ردمك 978-9920-770-49-1

المذهب المالكي - - الفقه اإلسالمي

217.2 2020-334
الزياني، عبد السالم

عقود التبرع في الفقه المالكي [نص مطبوع] / عبد السالم
الزياني.- فاس : أكس برانت، 2020.- 1 مج. (248 ص.)؛ 24

سم
إق 2020MO5184.- ردمك 978-9954-754-19-1

التشريع اإلسالمي

217.2 2020-335
الونشريسي، أبي العباس أحمد بن يحيى

إيضاح المسالك إلى قواعد اإلمام مالك [نص مطبوع] : من
الونشريسي؛ يحيى  بن  أحمد  العباس  أبي  تأليف   / كتابي  خالل 
تحقيق أحمد بوطاهر الخطابي.- الرباط : وزارة األوقاف والشؤون

اإلسالمية، 2020.- 1 مج. (332 ص.)؛ 24 سم
إق 2020MO1207.- ردمك 978-9920-770-47-7

الفقه المالكي

217.2 2020-336
بن سحنون، محمد

نوازل ابن سحنون [نص مطبوع] : دراسة وتحقيق / محمد بن
سحنون.- أكادير : المجلس العلمي المحلي، 2020.- 1 مج. (606

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3222.- ردمك 978-9920-622-40-0

المذهب المالكي

217.2 2020-337
بهجت، عامر بن محمد

النظم المعسول في تعليم األصول [نص مطبوع] : نظم
مختصر في أصول الفقه على مذهب اإلمام مالك بن أنس رحمه
نجيبويه، مركز   : البيضاء  الدار  بهجت.-  بن محمد  عامر   / الله 

المذهب؛ 13) (دار  (15 ص.)؛ 20 سم.-  مج.   1  -.2020
إق 2020MO1890.- ردمك 978-9920-601-05-4

المذهب المالكي

217.2 2020-338
بوشلخة، عبد القادر

الغرب إلى  دخوله  ومراحل  المالكي  المذهب  أسس 
اإلسالمي [نص مطبوع] / عبد القادر بوشلخة.- [د.م.] : [د.ن.]،
2020 (فاس : انفوبرينت) .- 1 مج. (134 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 18 سم
إق 2020MO5305.- ردمك 978-9920-32-755-8

المذهب المالكي

217.2 2020-339
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كافي، أحمد
اإلمام مالك والمذهب المالكي [نص مطبوع] / أحمد كافي.-
الرباط : حركة التوحيد واإلصالح، 2020 (طنجة : سيليكي أخوين)
.- 1 مج. (177 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (اإلختيارات

المذهبية المغربية)
إق 2020MO0462.- ردمك 978-9920-605-00-7

اإلمام مالك، مالك بن أنس بن مالك (0713-0795) (0179-0093)

217.2 2020-340
مفراح، الحسين بن أحمد بن الحسن الدرعي

إسعاف الطالب السالك بإسناد مذهب مالك [نص مطبوع]
/ الحسين بن أحمد بن الحسن الدرعي مفراح.- [د.م.] : [د.ن.]،
2020 (المحمدية : المتقي برينتر) .- 1 مج. (89 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO4492.- ردمك 978-9920-32-435-9

مذهب مالك

217.2 2020-341
اإلمام مالك [نص مطبوع] : إمام دار الهجرة النبوية المنورة :
أحمد آل بن  الدكتور صالح  تصنيف   / الفقهية  أصوله ومدرسته 
نجيبويه، 2020.- 1 مج. : مركز  البيضاء  الدار  الشيخ مبارك.- 

(134 ص.)؛ 21 سم
إق 2019MO4246.- ردمك 978-9954-607-94-7

المذهب المالكي - - الفقه اإلسالمي

217.2 2020-342
تجربة ضوء  في  أوربا  في  التعايش  وفق  المسلمون 
المذهب المالكي باألندلس [نص مطبوع] / المجلس العلمي
المحلي إلقليم الدريوش.- ناظور : المجلس العلمي المحلي إلقليم
الدريوش، 2020.- 1 مج. (317 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO3809.- ردمك 978-9920-9015-0-5

المذهب المالكي

217.2 2020-343
تجربة ضوء  في  أوربا  في  التعايش  وفق  المسلمون 
المذهب المالكي باألندلس [نص مطبوع] / المجلس العلمي
المحلي إلقليم الدريوش.- ناظور : المجلس العلمي المحلي إلقليم
الدريوش، 2020.- 1 مج. (317 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO3809.- ردمك 978-9920-9015-0-5

المذهب المالكي

217.3 2020-344
البيروتي، عبد الله بن حسين خالد

مسائل فقهية على مذهب السادة الشافعية؛ [ويليه]
/ رسالة في المناسخات وقسمة التركات [نص مطبوع] 
تقديم وتقريظ أمين البيروتي؛  الله بن حسين خالد  الشيخ عبد 
الكردي، صالح الدين فخري، عبد اللطيف فاخوري؛ اعتنى به خالد
بن بالل العيتاني البيروتي.- طنجة؛ بيروت : دار الحديث الكتانية،

2020.- 1 مج. (295 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4967.- ردمك 978-9954-698-55-6

المذهب الشافعي - - الفقه اإلسالمي

217.9 2020-345
الخضري بن ما الشيخ محمد  الجكني، أحمد سالم بن 

يأبى
بسط الوجوه القاطبة [نص مطبوع] : بنظم ما أفتى به مفتي
شاطبة : وهو نظم لفتاوى اإلمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى
بن محمد اللخمي الشاطبي، المتوفى سنة ٩٧٠ هـ / د. أحمد سالم
بن الشيخ محمد الخضري بن ما يأبى الجكني.- الدار البيضاء :
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، 2020.- 1 مج. (92

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2019MO6145.- ردمك 978-9954-607-97-8

فتاوى المذاهب الفقهية اإلسالمية

217.9 2020-346
غلبان، محمد

العابرة الفتاوى  ترشيد  في  الذكية  التطبيقات  دور 
الغرب المسلمة في  الجاليات  فتاوى   : [نص مطبوع]  للحدود 
: (مراكش   2020 [د.ن.]،   : [د.م.]  غلبان.-  محمد   / نموذجا 

سم  20 ص.)؛   66) مج.   1  -. الوطنية)  والوراقة  المطبعة 
إق 2020MO1469.- ردمك 978-9920-39-491-8

الفتاوى - - المذاهب الفقهية

217.92 2020-347
في والنفاس  الحيض  أحكام  في  النبراس  منظومة 
المشهور من مذهب اإلمام مالك بن أنس [نص مطبوع] /
نظم وشرح يوسف بن محمد العمراوي السجلماسي؛ تقديم محمد
اوالسو.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس : انفو برينت) .- 1 مج.

(157 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO5348.- ردمك 978-9920-32-767-1

أحكام الحيض والنفاس - - المذهب المالكي

الموضوعات اإلسالمية المتنوعة 218

218 2020-348
أبرباش، محمد

غير مع  والتسامح  والتعايش  التحاور  سبيل  في 
[د.ن.]،  : [د.م.]  أبرباش.-  / محمد  [نص مطبوع]  المسلمين 
2020 (فاس : أنفو برانت) .- 1 مج. (108 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO1012.- ردمك 978-9920-9955-3-5

الموضوعات اإلسالمية المتنوعة

218 2020-349
الحبشي، عالل

مناهج التوبة في تربية النفس وبناء اإليمان [نص مطبوع]
: الجزء األول / عالل الحبشي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج.

(515 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1055.- ردمك 978-9954-9868-5-1

التوبة - - اإليمان

218 2020-350
الحسني، عزيز الكبيطي إدريسي

أحوال المكاشفة ومقامات المشاهدة في سلوك طريق
الحسني.- إدريسي  الكبيطي  / عزيز  [نص مطبوع]  المجاهدة 
فاس : المركز األكاديمي الدولي للدراسات الصوفية و الجمالية،
2020 (أنفو برنت).- 1 مج. (103 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2020MO3379.- ردمك 978-9954-714-07-2

الموضوعات اإلسالمية المتنوعة

218.1 2020-351
سدرة، محمد امحمد

طرائق الهداية [نص مطبوع] : لما في وصايا لقمان من أصول
التربية و الرعاية / محمد امحمد سدرة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020
(مكناس : مطبعة سجلماسة) .- 1 مج. (73 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO1960.- ردمك 978-9920-9942-6-2

وصايا لقمان - - التربية - - اإلسالم

218.1 2020-352
مرو، محمد بن أحمد
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متفرقات تربوية [نص مطبوع] / محمد بن أحمد مرو.- مكناس
: شركة مكتبة اآلداب، 2020.- 1 مج. (79 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO3721.- ردمك 978-9920-9014-3-7

األخالق واألدب اإلسالمية

218.1 2020-353
منعم، محمد

انسوا، وسامحوا...؟ [نص مطبوع] / محمد منعم.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020 (الرباط : دار السالم) .- 1 مج. (123 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO3855.- ردمك 978-9920-32-165-5

التسامح

218.1 2020-354
وورقية، عبد الرزاق

التمييز بين الديني والثقافي في تدين المسلمين [نص
مطبوع] / عبد الرزاق وورقية.- الرباط : مجلس الجالية المغربية
بالخارج، 2020.- 1 مج. (71 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم.- (كراسات؛ 2)
إق 2020MO0301.- ردمك 978-9954-669-56-3

الدين - - الثقافة - - السلوك اإلسالمي

218.12 2020-355
الهاملي، محمد العيد بن البشير

عقد اللؤلؤ والمرجان : المستخرج من بحر قوله صلى الله
تأليف  / عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمان [نص مطبوع] 
الشيخ محمد العيد بن البشير الهاملي؛ عناية عبد الرحمان دويب.-
طنجة؛ بيروت : دار الحديث الكتانية، 2020.- 1 مج. (112 ص.)؛

24 سم.
إق 2019MO5829.- ردمك 978-9954-698-57-0

أخالق اإلسالم

218.15 2020-356
اإلمام البخاري، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إسماعيل
بن إبراهيم بن المغيرة بن األحنف ((...-256)(...-870))
بر الوالدين [نص مطبوع] : ينشر ألول مرة عن نسخته الفريدة
بخزانة الحافظ السيد عبد الحي الكتاني / تأليف أبو عبد الله محمد
بن إسماعيل بن المغيرة البخاري؛ عناية و تخريج بسام بن عبد
الكريم الحمزاوي.- ط. 5.- طنجة؛ بيروت : دار الحديث الكتانية،

2020.- 1 مج. ( 55ص.)؛ 24 سم
إق 2013MO3546.- ردمك 978-9954-623-16-9

األخالق واآلداب االسالمية

218.2 2020-357
حمين، عبد الله

الصالة على ذكر  األنوار في  الخيرات وشوارق  دالئل 
النبي المختار صلى الله عليه وسلم [نص مطبوع] / عبد الله

حمين.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج.(263 ص.)؛ 24 سم
إق 2020MO2127.- ردمك 978-9920-39-691-2

العبادات - - فقه إسالمي

218.3 2020-358
مهنديس، عدنان (1984-....)

الحقل الداللي للمسجد من خالل القرآن الكريم [نص
-. / عدنان مهنديس  التواصلي  للبعد  تحليلية  : دراسة  مطبوع] 
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (دار القلم).- 1 مج. (52 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1037.- ردمك 978-9920-39-330-0

المسجد - - القرآن الكريم

218.37 2020-359
اغزيل، سعيد

العام السياق   : مطبوع]  [نص  بالمغرب  الديني  الخطاب 
: [د.ن.]، الجزء األول.- [د.م.]  اإلنتاج / سعيد اغزيل.  ومصادر 
: غالف .- 1 مج. (203 ص.)  : سليكي أخوين)  2020 (طنجة 

باأللوان؛ 24 سم مزيّن 
إق 2020MO4016.- ردمك 978-9920-655-35-4

الخطاب الديني - - المغرب

218.37 2020-360
ايت عدي، محمد

مركزية التربية الروحية في فكر الدكتور فريد األنصاري
[نص مطبوع] : من خالل سلسلة:" من القرآن إلى العمران " /
محمد ايت عدي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (مراكش : المطبعة
والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (141 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO1843.- ردمك 978-9920-39-627-1

اآلداب - - التربية الروحية - - إسالم

218.37 2020-361
بوكيلي، عبد الرحمن بن محمد

اإلمام النووي [نص مطبوع] : وفقه األمربالمعروف والنهي عن
المنكر / عبد الرحمن بن محمد بوكيلي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020
(سال : شمس برينت) .- 1 مج. (60 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2020MO0159.- ردمك 978-9920-39-068-2

الفقه اإلسالمي - - األمربالمعروف - - النهي عن المنكر

218.37 2020-362
تارفي، عبد الكريم

المنبر الوافي بخطب عبد الكريم تارفي [نص مطبوع] :
مواضيع في  متعددة  خطب  من  مجموعة  على  يحتوي  ديوان 
ومناسبات متنوعة / عبد الكريم تارفي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020
(المطبعة والوراقة الوطنية).- 1 مج. (477 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4738.- ردمك 978-9920-32-530-1

الخطب الدينية

218.37 2020-363
رمال، أوس

: مطبوع]  [نص  نافعة  ومواعظ  لخطب  جامعة  بطاقات 
خطب سنة 1440ه / أوس رمال .- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (سال :
شمس برانت) .- 1 مج. (218 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2020MO0474.- ردمك 978-9920-39-145-0

خطب - - مواعظ

218.37 2020-364
يحياوي، رمضان

/ مطبوع]  [نص  والعيدين  الجمعة  خطب  من  مختارات 
رمضان يحياوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (وجدة : الجسور) .- 1

مج. (367 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO5066.- ردمك 978-9920-32-669-8

الوعظ واإلرشاد - - خطب

218.37 2020-365
لقاءات تواصلية ودورات تكوينيية [نص مطبوع] : جهة طنجة
تطوان الحسيمة : [الوعظ واإلرشاد بين الواقع والمأمول]. 2 /
جمع موادها وقدم لها محمد كنون الحسني، توفيق الغلبزوري.-
طنجة : المجلس العلمي لجهة طنجة تطوان الحسيمة، 2020.- 1

مج. (123 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1348.- ردمك 978-9954-9508-7-6

الوعظ واإلرشاد - - اإلسالم

218.4 2020-366
أوبطيل، فاتن
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منظومة القيم في اإلسالم [نص مطبوع] : دالالت ومقاصد :
قيمة التسامح نموذجا / فاتن أوبطيل.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1

مج. (101 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3424.- ردمك 978-9920-622-95-0

اإلسالم - - القيم - - التسامح

218.4 2020-367
الخضري بن ما الشيخ محمد  الجكني، أحمد سالم بن 

يأبى
إعالم األحياء بالحكم الشرعي لنزع أجهزة اإلنعاش عمن
أيس من محياه األطباء [نص مطبوع] / تأليف د. أحمد سالم
بن الشيخ محمد الخضري بن ما يأبى الجكني.- الدار البيضاء :
مركز نجيبويه، 2020.- 1 مج. (107 ص.) : غالف مزيّن باأللوان

إق 2019MO6144.- ردمك 978-9920-727-69-3
اإلسالم - - الموت

218.4 2020-368
الحسني، عزيز الكبيطي إدريسي

حكم المنان في إصالح مملكة اإلنسان [نص مطبوع] / عزيز
الدولي األكاديمي  المركز   : الحسني.- فاس  إدريسي  الكبيطي 
للدراسات الصوفية و الجمالية، 2020 (أنفو برانت).- 1 مج. (186

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3375.- ردمك 978-9954-714-03-4

إصالح اإلنسان - - اإلسالم

218.4 2020-369
الشيخ الخديم، الشيخ أحمد بمب امباكي

La = [نص مطبوع] تزود الشبان إلى اتباع الملك الديان
Viatique de la jeunesse / الشيخ أحمد بمب امباكي(الشيخ
الخديم).- [د.م.] : دائرة فتح الغفار المغرب، 2020 (الرباط :
المعارف الجديدة) .- 1 مج. (66-61 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2020MO3531.- ردمك 978-9920-9007-0-6

الشبان - - إسالم

218.4 2020-370
الغرضوف، محمد

الداللة  : مطبوع]  [نص  التأويل  وقضية  المقاصد  نظرية 
المفهومية والعالقة الوظيفية / محمد الغرضوف.- الدار البيضاء :
أفريقيا الشرق، 2020.- 1 مج. (239 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2020MO0325.- ردمك 978-9920-740-33-3

الشريعة اإلسالمية - - المقاصد - - التأويل

218.4 2020-371
الغلبزوري، بثينة

فقه التسامح والتعايش مع االخر [نص مطبوع] : دراسة
فقهية مالكية / بثينة الغلبزوري.- سال : شمس برانت، 2020.- 1

مج. (80 ص.)؛ 23 سم
إق 2020MO4097.- ردمك 978-9954-782-24-8

اإلسالم - - تعايش

218.4 2020-372
الوافي، محمد الطاهر

ضوابط فهم الخطاب الشرعي [نص مطبوع] / محمد الطاهر
الوافي.- الرباط : دار األمان، 2020.- 1 مج. (149 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3846.- ردمك 978-9954-723-91-3

الخطاب الشرعي

218.4 2020-373
الوافي، محمد الطاهر

[نص العلمي  اإلعجاز  بدالئل  الشرعي  الخطاب  فهم 
: (مراكش   2020 [د.ن.]،   : [د.م.]  غلبان.-  محمد   / مطبوع] 

20 سم (62 ص.)؛  مج.   1  -. الوطنية)  والوراقة  المطبعة 

إق 2020MO2721.- ردمك 978-9920-39-765-0
الخطاب الشرعي

218.4 2020-374
الوكيلي، محمد عزيز

الجسم اآلخر [نص مطبوع] : مقاربات مختلفة لظاهرة الطرح
إديسيون  : الدارالبيضاء  الوكيلي.-  / محمد عزيز  الجسد  خارج 
الجديدة).- 1 مج. (231 ص.) : النجاح  بلوس، 2020 (مطبعة 

باأللوان؛ 24 سم غالف مزيّن 
إق 2020MO0792.- ردمك 978-9954-699-88-1

علم الباطن - - اإلسالم

218.4 2020-375
ايت عدي، محمد

دراسة في التعايش والتساكن االجتماعي واألسري بين
المسلمين وغيرهم [نص مطبوع] / محمد ايت عدي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج.

(87 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1842.- ردمك 978-9920-39-626-4

التعايش االجتماعي - - اسالم

218.4 2020-376
بوليمان، هشام

/ هشام [نص مطبوع]  اللي ساكن فيا  حوار مع المسلم 
بوليمان .- الرباط : دار التوحيدي، 2020.- 1 مج. (297 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0346.- ردمك 978-9954-660-88-1

اإلسالم

218.4 2020-377
بويوزان، بنعيسى

إلى مدخل   : مطبوع]  [نص  القيم  األدبي وسؤال  اإلبداع 
: مختبر تازة  بويوزان.-  بنعيسى   / اإلبداع  اإلنساني في  الحس 
البحث في العالقات الثقافية المغربية المتوسطية، 2020 (فاس :
آنفوـ برانت) .- 1 مج. (121 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2020MO0376.- ردمك 978-9920-39-115-3
األدب - - إسالم - - قيم

218.4 2020-378
راشد، مصطفى

استحالة تطبيق الشريعة والخالفة اإلسالمية [نص مطبوع]
Impossibility to apply of islamic shariat corrupt =
caliphate / د. مصطفى راشد.- الرباط : دار التوحيدي، 2020
(سال : مطبعة القرية) .- 1 مج. (266 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

22 سم
إق 2020MO0087.- ردمك 978-9954-660-82-9

الخالفة - - الشريعة اإلسالمية

218.4 2020-379
راضي، علي

األثر الصوفي في النظر المقصدي عند اإلمام الشاطبي
الجنيد اإلمام  مركز   : وجدة  راضي.-  علي   / مطبوع]  [نص 
للدراسات واألبحاث الصوفية المتخصصة، 2020.- 1 مج. (661

ص.).- (مباحث السلوك؛ 10)
إق 2017MO2097.- ردمك 978-9954-600-41-2

االسالم

218.4 2020-380
شكري، محمد سالم

االسالم، العقل والتاريخ في تعدد المقاربات والقرا ءات
[نص مطبوع] / محمد سالم شكري.- فاس : حلقة الفكر المغربي،
2020 (فاس : مطبعة بالل) .- 1 مج. (79 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1594.- ردمك 978-9920-9436-2-8

االسالم - - العقل - - التاريخ
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218.4 2020-381
غازيوي السجلماسي، إبراهيم

الفروض الكفائية ومقصد تحقيق العمران [نص مطبوع] :
غازيوي إبراهيم   / العمرانية  الوحي  مقاصد  في  دراسة 
السجلماسي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس : انفو برينت) .- 1

مج. (173 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO5004.- ردمك 978-9920-32-642-1

الفروض الكفائية - - العمران

218.4 2020-382
غلبان، محمد

فقه المواطنة للمسلمين في بالد الغرب [نص مطبوع] :
عوائق التأسيس وسبل الترسيخ / محمد غلبان.- [د.م.] : [د.ن.]،
2020 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (49 ص.)؛

20 سم
إق 2020MO1470.- ردمك 978-9920-39-492-5

المواطنة - - فقه

218.4 2020-383
كموني، سعد

التبعية تهافت  : دراسة في  ما ملكت أيمانكم [نص مطبوع] 
والذكورية / سعد كموني.- الدار البيضاء؛ بيروت : المركز الثقافي
للكتاب، 2020.- 1 مج. (184 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22

سم
إق 2019MO4776.- ردمك 978-9920-627-11-5

ملك اليمين - - اإلسالم

218.4 2020-384
مرو، محمد بن أحمد

فقه الموازنات [نص مطبوع] : معايير الموازنة / محمد بن أحمد
مرو.- مكناس : شركة مكتبة اآلداب، 2020.- 1 مج. (97 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (سلسلة فقه الموازنات؛ 3)
إق 2020MO3720.- ردمك 978-9920-9014-2-0

فقه الموازنات - - الشريعة اإلسالمية

218.5 2020-385
التمسماني، عبد المنعم

حمالت اإلساءة إلى نبي اإلسالم محمد صلى الله عليه
وسلم الجذور التاريخية، وسبل المواجهة [نص مطبوع] /
عبد المنعم التمسماني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (تطوان : مطبعة

تطوان) .- 1 مج. (140 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO5400.- ردمك 978-9920-32-781-7

محمد صلى الله عليه وسلم - - دفع المطاعن

218.522 2020-386
حمدان، سلوى

أبي جهود   : مطبوع]  [نص  األتباع  على  الرد  في  اإلبداع 
المعالي الجويني في الرد على أهل الكتاب : النصارى أنموذجا /
سلوى حمدان.- فاس : مؤسسة مقاربات، 2020.- 1 مج. (159

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (دراسات)
إق 2020MO4276.- ردمك 978-9920-694-58-2

مواجهة األتباع - - اإلسالم

218.62 2020-387
الحسني، عزيز الكبيطي إدريسي

األسرار الوهبية في إقامة الدعوة المحمدية [نص مطبوع]
و الفتنة  على  المحرضة  الدينية  الحركات  حقيقة  كشف  مع   :
المركز  : فاس  الحسني.-  إدريسي  الكبيطي  عزيز   / الطائفية 
الدولي للدراسات الصوفية و الجمالية، 2020 (أنفو األكاديمي 

باأللوان؛ 24 سم برنت).- 1 مج. (104 ص.) : غالف مزيّن 
إق 2020MO3383.- ردمك 978-9954-714-11-9

الدعوة اإلسالمية

218.8 2020-388
البوشيخي، الشاهد (1945-....)

معالم في طريق اإلصالح [نص مطبوع] : المحاضرة اإلفتتاحية
للندوة الدولية (من معالم اإلصالح في التراث المغربي الحديث)
المنعقدة بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية يومي 27 و 28 نونبر
البنعيادي.- محمد  وتنسيق  إعداد  البوشيخي؛  الشاهد   /  2018
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس : انفو برانت) .- 1 مج. (56 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (سلسلة محاضرات علمية؛ 3)
إق 2020MO5368.- ردمك 978-9920-705-26-4

طريق اإلصالح - - اإلسالم

218.8 2020-389
لبيتي، محمد

عوائق اإلصالح [نص مطبوع] : بين التصور اإلسالمي والمفاهيم
الغربية / محمد لبيتي.- ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج.

(227 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2019MO3052.- ردمك 978-9920-37-936-6

اإلصالح - - اإلسالم

218.8 2020-390
/ محمد وقضايا  معالم   : [نص مطبوع]  المهجر  بالد  فتاوى 
احمو...[وآخ]؛ علي  أيت  ايت عالل، حسن  الرحيم  عبد  غلبان، 
تنسيق يوسف دكوك.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (مراكش : المطبعة

الوطنية) .- 1 مج. (228 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1639.- ردمك 978-9920-39-562-5

الفتاوى - - الفقه اإلسالمي

218.81 2020-391
أنور، دينا

خالعات الحجاب والنقاب [نص مطبوع] : الثورة الصامتة / دينا
أنور.- ط. 2.- الرباط : دار الوطن، 2020.- 1 مج. (200 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1189.- ردمك 978-9920-705-12-7

الحجاب - - النقاب - - اإلسالم

218.81 2020-392
دخوش، كلثومة

بين األخالق والقيم القرآنية: محاولة في الفهم [نص
(مكتبة  2020 [د.ن.]،   : [د.م.]  دخوش.-  كلثومة   / مطبوع] 

سم  24 ص.)؛   136) مج.   1 قرطبة).- 
إق 2020MO2259.- ردمك 978-9920-39-822-0

األسرة - - القرآن

218.81 2020-393
غلبان، محمد

إضاءات فقهية حول عمل المرأة المسلمة الغربية [نص
مطبوع] : خدمة الزوج نموذجا / محمد غلبان.- [د.م.] : [د.ن.]،
2020 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (62 ص.)؛

20 سم
إق 2020MO2722.- ردمك 978-9920-39-766-7

عمل المرأة - - اإلسالم

218.83 2020-394
المغرب. حركة التوحيد واإلصالح. مجلس الشورى. ندوة

(27 و28 أبريل 2019)
حركة التوحيد واإلصالح وأسئلة المستقبل، أية رؤية؟
ليومي 27 و28 الشورى  ندوة مجلس  أشغال   : [نص مطبوع] 
أبريل 2019 / حركة التوحيد واإلصالح.- الرباط : حركة التوحيد
واإلصالح، 2020 (سال : شمس برينت) .- 1 مج. (144 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0844.- ردمك 978-9920-605-02-1

حركة التوحيد واإلصالح (المغرب)

218.83 2020-395
المقرئ اإلدريسي، أبو زيد (1959-....)
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المجتمع األمة...  القيادة...   : مطبوع]  [نص  قضايا سياسية 
المدني... حقوق اإلنسان... فلسطين / أبو زيد المقرئ اإلدريسي.-
الدار البيضاء : مؤسسة اإلدريسي الفكرية لألبحاث والدراسات،

2020.- 1 مج. (215 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0355.- ردمك 978-9954-9388-6-7

السياسة - - الفكر اإلسالمي المعاصر

218.85 2020-396
قوار، نور الدين

البنوك التشاركية في المغرب [نص مطبوع] : مقاربة في
األسس والمنجزات والتحديات / نور الدين قوار.- الرباط : دار
األمان، 2020 (مطبعة األمنية).- 1 مج. (174 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO3910.- ردمك 978-9954-723-93-7

البنوك التشاركية - - المغرب

218.85 2020-397
التأسيس والتفريع في الفقه اإلسالمي [نص مطبوع] :
الواحد عبد  وتنسيق  إشراف   / التشاركية  المالية  في  قضايا 
الحسيني.- [د.م.] : سلسلة رؤى معرفية، 2020 (الرباط : مطبعة
دار القلم) .- 1 مج. (301 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.-

(رؤى معرفية؛ 1)
إق 2020MO3066.- ردمك 978-9920-743-37-2

المالية التشاركية - - الفقه اإلسالمي

218.9 2020-398
أبو عمر، محمد

الوجيز [نص مطبوع] : في شرح "المرشد المعين على الضروري
واألصول (العقيدة  عاشر"  المشهور ب"ابن  الدين"  علوم  من 
.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 أبو عمر  والفقه والتصوّف) / محمد 
(الرباط : دار السالم) .- 1 مج. (195 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2020MO2670.- ردمك 978-9920-39-742-1

الفقه - - التصوف

218.9 2020-399
أوتبعزيت، السعدية

/ مطبوع]  [نص  المغرب  في  التجاني  الصوفي  الفكر 
السعدية أوتبعزيت.- الرباط : المندوبية السامية لقدماء المقاومين
وأعضاء جيش التحرير، 2020.- 2 مج. (269, 659 ص.)؛ 24 سم

إق 2020MO4761.- ردمك 978-9920-658-56-0
التصوف اإلسالمي

218.9 2020-400
أوشن، خالد

التصوف في أفريقيا الغربية [نص مطبوع] / خالد أوشن.-
أكادير : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2020 (الرباط : الرباط

نت) .- 1 مج. (223 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4542.- ردمك 978-9920-615-06-8

التصوف - - أفريقيا الغربية

218.9 2020-401
اجمولة، فدوى

: الكرامة الصوفية في الصحراء المغربية [نص مطبوع] 
الرباط : دار األمان، خالل القرنين 13ـ14هـ / فدوى اجمولة.- 
2020 (الكرامة).- 1 مج. (419 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO5003.- ردمك 978-9920-645-25-6

الصوفية - - الصحراء المغربية - - تاريخ

218.9 2020-402
الحراق، محمد التهامي

إنسي روحاني في أفق  أجل  : من  العرفانية  الجمالية  في 
اإلسالم [نص مطبوع] / محمد التهامي الحراق.- الرباط : دار أبي
رقراق، 2020.- 1 مج. (511 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20

سم
إق 2020MO0668.- ردمك 978-9920-9372-9-0

التصوف

218.9 2020-403
الحسني، عزيز الكبيطي إدريسي

أسرار الكنور [نص مطبوع] : في السحر و الشيطان الهموز /
عزيز الكبيطي إدريسي الحسني.- فاس : المركز األكاديمي الدولي
للدراسات الصوفية و الجمالية، 2020 (أنفو برنت).- 1 مج. (105

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO3376.- ردمك 978-9954-714-04-1

التصوف اإلسالمي

218.9 2020-404
الحسني، عزيز الكبيطي إدريسي

المنهج اليقين [نص مطبوع] : في معرفة مقامات الصديقين /
عزيز الكبيطي إدريسي الحسني.- فاس : المركز األكاديمي الدولي
للدراسات الصوفية و الجمالية، 2020 (أنفو برنت).- 1 مج. (171

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO3382.- ردمك 978-9954-714-10-2

التصوف اإلسالمي

218.9 2020-405
الحسني، عزيز الكبيطي إدريسي

مخاطبات الفاني في حضرة الداني [نص مطبوع] / عزيز
الدولي األكاديمي  المركز   : الحسني.- فاس  إدريسي  الكبيطي 
للدراسات الصوفية و الجمالية، 2020 (أنفو برنت).- 1 مج. (156

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO3374.- ردمك 978-9954-714-02-7

التصوف اإلسالمي

218.9 2020-406
الشرقي، محمد المكي بن محمد المعطى

اختصار يتيمة العقود الوسطى [نص مطبوع] / للفقيه المكي
وتحقيق تقديم  الشرقي؛  الصالح  بن  المعطى  الشيخ محمد  بن 
: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالالمية، الرباط  بنعجيبة.-  رشيد 
مزيّن غالف   : (504 ص.)  مج.   1 رقراق).-  أبي  (دار   2020

24 سم باأللوان؛ 
إق 2020MO1686.- ردمك 978-9920-652-11-7

التصوف

218.9 2020-407
العشاب، عبد الصمد

أعالم التصوف من المغرب والمشرق [نص مطبوع] / عبد
األمان، دار   : الرباط  العشاب.- ط. 2 مزيدة ومنقحة.-  الصمد 

باأللوان؛ 24 سم : غالف مزيّن  2020.- 1 مج. (319 ص.) 
إق 2020MO3160.- ردمك 978-9954-723-86-9

أعالم التصوف

218.9 2020-408
العفيفي، أبو العالء

المالمتية مشرقا ومغربا [نص مطبوع] / أبو العال عفيفي، عبد
الله نجمي، عبد السالم بن سودة.- ط. 2.- مراكش : الملتقى،
2020 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (142

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1059.- ردمك 978-9920-674-02-7

التصوف اإلسالمي

218.9 2020-409
الكبيطي إدريسي الحسني، عزيز
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سفر الحقائق واألنوار وكشف األستار في الصالة على
النبي المختار [نص مطبوع] / عزيز الكبيطي إدريسي الحسني.-
[د.م.] : المركز األكاديمي الدولي للدراسات الصوفية والجمالية،
2020 (فاس : آنفوـ برانت) .- 1 مج. (217 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3378.- ردمك 978-9954-714-06-5

التصوف اإلسالمي

218.9 2020-410
نونبر  06) (ندوة)  لطرفاية  المحلي  العلمي  المجلس 

2019؛ طرفاية)
تحقيق في  وأثرها  المغاربة  عند  الصوفية  التربية 
العلمية الندوة  أعمال   : التماسك االجتماعي [نص مطبوع] 
السنوية الثامنة / المجلس العلمي المحلي لطرفاية.- طرفاية :
المجلس العلمي المحلي لطرفاية، 2020.- 1 مج. ( ص.) : غالف

مزيّن باأللوان
إق 2020MO2257.- ردمك 978-9920-39-814-5

التصوف

218.9 2020-411
النحيل، محمد

من  : مطبوع]  [نص  عربي  ابن  عند  المقدس  تأويل 
إبيستيمولوجيا التأويل إلى أنطولوجيا الفهم. الجزء األول / محمد
النحيل.- طنجة : سليكي أخوين، 2020.- 1 مج. (216 ص.)؛ 24

سم
إق 2020MO1783.- ردمك 978-9920-655-05-7

التصوف اإلسالمي

218.9 2020-412
الوزاني، التهامي

الزاوية [نص مطبوع] / التهامي الوزاني؛ تقديم ومراجعة عبد
العزيز السعود.- تطوان : باب الحكمة، 2020.- 1 مج. (199 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان
إق 2020MO2080.- ردمك 978-9920-653-18-3

الزاويا - - التصوف اإلسالمي

218.9 2020-413
اليدالي، زين العابدين بن احمد

/ تحسين الكالم بصالة الشيخ عبد السالم [نص مطبوع] 
للعالمة زين العابدين بن احمد اليدالي؛ تحقيق الشيخ القطب ولد
محمد محفوظ، والدكتور التاه بن محمدن بن احمد.- الدار البيضاء

: مركز نجيبويه، 2020.- 1 مج. (120 ص.)
إق 2019MO5913.- ردمك 978-9920-727-65-5

التصوف اإلسالمي

218.9 2020-414
بلغازي، نورالدين

الزوايا والتصوف [نص مطبوع] : مقاربات ومفاهيم / إعداد
بنعبدالوي, مراد المختار  عبار؛  ياسين  بلغازي, محمد  نورالدين 
زوين.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (المحمدية : مطبعة المتقي برينتر)

.- 1 مج. (175 ص.)؛ 24 سم
إق 2020MO0626.- ردمك 978-9954-9473-2-6

الزوايا - - المغرب - - التصوف اإلسالمي

218.9 2020-415
بن العريف، أبو العباس

مفتاح السعادة وتحقيق طريق االرادة [نص مطبوع] / أبو
العباس بن العريف؛ جمعه أبو بكر عتيق بن مؤمن؛ دراسة وتحقيق
عصمت عبد اللطيف دندش.- ط. 2.- الرباط : مكتبة دار االمان،

2020.- 1 مج. (262 ص.)
إق 2020MO0857.- ردمك 978-9954-723-72-2

التصوف اإلسالمي

218.9 2020-416
راضي، علي

نظريات التدين المؤصلة للتصوف اإلسالمي [نص مطبوع]
: دراسة نقدية للنظر االستشراقي / علي راضي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2020 (الجديدة : الجديدة ريبرو) .- 1 مج. (360 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2978.- ردمك 978-9920-39-957-9

التصوف اإلسالمي

218.9 2020-417
شرح رائية الجنيد في التصوف [نص مطبوع] : للشيخ أبي
العباس أحمد التجاني، 1150 هـ ء 1230 هـ، 1815 م / حققه
وضبطه وعلق عليه وقدم له أحمد بلحاج آية وارهام.- القنيطرة :
القرويين، 2020.- 1 مج. (85 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2019MO6412.- ردمك 978-9954-598-17-7

التصوف اإلسالمي

218.9 2020-418
: بن عجيبة  أحمد  الشيخ  فكر  والتصوف في  العقيدة 
المحمدية الرابطة  طرف  من  المنظم  الدراسي  اليوم  أعمال 
للعلماء (مركز أبي الحسن األشعري للدراسات والبحوث العقدية )
ه  1440 شعبان   26 الخميس  يوم  العجيبيين  الشرفاء  ونقابة 
le dogme et le = [نص مطبوع] الموافق ل 2 ماي 2019 م
mysticisme dans la pensée de cheikh Ahmad ben
Ajiba / تقديم أحمد عبادي؛ جمال عالل البختي.- الرباط؛ تطوان :
الرابطة المحمدية للعلماء مركز أبي الحسن األشعري للدراسات
العقدية، 2020.- 1 مج. (345 ص.) : غالف مزين.- والبحوث 

(ندوات ومحاضرات؛ 6)
إق 2020MO2776.- ردمك 978-9954-619-93-3

العقيدة - - التصوف

218.9 2020-419
رسالة في اصطالحات الصوفية [نص مطبوع] : المنسوبة
البن غانم المقدسي / تحقيق ودراسة صوفية علوي مدغري.- فاس
: مركز فاطمة الفهرية لألبحاث والدراسات، 2020 (آنفو برينت).-
باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة : غالف مزيّن  1 مج. (113 ص.) 

تحقيقات؛ 1)
إق 2020MO1014.- ردمك 978-9920-39-317-1

اإلصطالحات الصوفية

218.97 2020-420
الحسني، عزيز الكبيطي إدريسي

المنهج الفريد في كشف حجب المريد [نص مطبوع] / عزيز
الدولي األكاديمي  المركز   : الحسني.- فاس  إدريسي  الكبيطي 
للدراسات الصوفية و الجمالية، 2020 (أنفو برنت).- 1 مج. (90

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3381.- ردمك 978-9954-714-09-6

التصوف اإلسالمي

السيرة النبوية 219

219 2020-421
أسير، لطيفة

الرضاب المعسول بالحب عند الرسول صلى الله عليه
وسلم [نص مطبوع] / لطيفة أسير.- الدار البيضاء : الدار العالمية
باأللوان.- مزيّن  غالف   : (166 ص.)  مج.   1 للكتاب، 2020.- 

المناهل) (سلسلة 
إق 2019MO5800.- ردمك 978-9920-654-08-1

السيرة النبوية

219 2020-422
أطبيب، الحسين
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الحسين  / [نص مطبوع]  النبوي  البيان  بالغة الحكمة في 
الصويرة، المحلي إلقليم  العلمي  المجلس   : الصويرة  أطبيب.- 
.- 1 مج. (354 الوطنية)  : المطبعة والوراقة  2020 (مراكش 

باأللوان؛ 24 سم ص.) : غالف مزيّن 
إق 2020MO5021.- ردمك 978-9920-32-650-6

السيرة النبوية

219 2020-423
ازدادو، عمر

الرسول األعظم [نص مطبوع] : سيدنا محمد صلى الله عليه
وسلم / عمر ازدادو.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (مراكش : المطبعة
والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (204 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO5231.- ردمك 978-9920-32-721-3

السيرة النبوية

219 2020-424
األذرعي الدمشقي الصالحي، أبي الحسن صدر الدين

علي بن عالء الدين علي بن محمد
األرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية [نص مطبوع] /
محمد بن  علي  الدين  عالء  بن  علي  الدين  صدر  الحسن  ألبي 
األذرعي الدمشقي الصالحي (ابن أبي العز الحنفي، ت: 792هـ)؛
تحقيق وشرح وديع بن عمر غوجان.- الدار البيضاء : مركز نجيبويه،

2020.- 1 مج. (593 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1974.- ردمك 978-9920-727-79-2

السيرة النبوية

219 2020-425
الجباري، الخضر بن عبد السالم (1948-....)

تيسير الباري في ثبوت النسبة النبوية الشريفة ألوالد
الجباري [نص مطبوع] / الخضر عبد السالم الجباري الحسني.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرباط : األمنية) .- 1 مج. (88 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4916.- ردمك 978-9920-32-607-0

السيرة النبوية - - النسب

219 2020-426
الحسني، عزيز الكبيطي إدريسي

الصالة على النوراني في  الرحماني واإلمداد  الفيض 
النور / النبوي طريق  النبي العدناني [نص مطبوع] : المنهج 
عزيز الكبيطي إدريسي الحسني.- فاس : المركز األكاديمي الدولي
للدراسات الصوفية و الجمالية، 2020 (أنفو برنت).- 1 مج. (53

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3380.- ردمك 978-9954-714-08-9

السيرة النبوية

219 2020-427
اللمطي، عبد العزيز

قُرَّةُ الْأَبْصَارْ فِي سِيرَةِ الْمُشَفَّعِ الْمُخْتَارْ؛ ومعه روضة
المشفع سيرة  في  األبصار  قرة  محاذاة  في  النظار 
المختار [نص مطبوع] / نظم العالمة عبد العزيز بن عبد الواحد
اللمطي الميموني المكناسي الفاسي ثم المدني (ت في حدود
[د.ن.]،  : [د.م.]  التمسماني.-  ححود  محمد  تحقيق  هـ)؛   980
باأللوان؛ 24 سم مزيّن  : غالف  (252 ص.)  مج.   1  -.2020

إق 2020MO1812.- ردمك 978-9920-39-620-2
السيرة النبوية

219 2020-428
المجلسي، أحمد البدوي

سموط الذهب بشرح عمود النسب [نص مطبوع] : المسماة
البدوي بن محمد بن / أحمد  السيرة  الخطيرة في مهم  بالدرة 
الله المجلسي؛ شرح وتعليق لشيخ محمد يحيى بن سيد حبيب 
أحمد المجلسي.- الدار البيضاء : مركز نجيبويه، 2020.- 8 مج.؛

25 سم

2020MO2316إق 2020MO2315إق  2020MO2314إق  إق 
ق 2020MO2319إ ق  2020MO2318إ ق  2020MO2317إ
2020MO2320إق 2020MO2321.- ردمك 978-9920-601-09-2.-
ردمك 8-10-601-9920-978.- ردمك 5-11-601-9920-978.- ردمك
2-12-601-9920-978.- ردمك 9-13-601-9920-978.- ردمك -978
6-14-601-9920.- ردمك 3-15-601-9920-978.- ردمك -978-9920

601-16-0
السيرة النبوية

219 2020-429
بورزيزة، الحسن

زادك من السيرة النبوية الشريفة [نص مطبوع] / الحسن
بورزيزة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس : آنفوـ برانت) .- 1 مج.

(438 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO5458.- ردمك 978-9920-32-806-7

السيرة النبوية

219 2020-430
حمدوشي العمراوي الزبيري، أم معاذ

وجوب نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم [نص مطبوع]
: بين االعتدال واإلخالل / أم معاذ حمدوشي العمراوي الزبيري.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .-

1 مج. (111 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2020MO2811.- ردمك 978-9920-39-888-6

السيرة النبوية

219 2020-431
سدرة، محمد امحمد

[نص الكامل  االنسان  قدوة  (ص)  الله  رسول  محمد 
مطبوع] / محمد امحمد سدرة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج.

(99 ص.)
إق 2020MO1957.- ردمك 978-9920-9942-3-1

السيرة النبوية

219 2020-432
وكاك، أنس

الحديث النبوي الشريف [نص مطبوع] : قضاياه الموضوعية
والمنهجية في الدرس اللغوي ونماذجها التطبيقية / أنس وكاك.-
مراكش : مؤسسة آفاق للدراسات والنشر واالتصال، 2020.- 1

مج. (184 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم
إق 2020MO2585.- ردمك 978-9954-618-68-4

الحديث النبوي الشريف

219 2020-433
المنهج النبوي [نص مطبوع] : طريق الشكر / عزيز الكبيطي
إدريسي الحسني.- فاس : المركز األكاديمي الدولي للدراسات
الصوفية و الجمالية، 2020 (أنفو برنت).- 1 مج. (107 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3377.- ردمك 978-9954-714-05-8

المنهج النبوي - - الشكر

219 2020-434
[نص النبوية  السنة  خدمة  في  الشمال  علماء  جهود 
مطبوع].- طنجة : المجالس العلمية لجهة طنجة تطوان الحسيمة،

2020.- 1 مج. (176 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1346.- ردمك 978-9954-9508-5-2

السنة النبوية

219.03 2020-435
المغرب. المؤسسة العلمية الكتانية
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معجم المصطلحات الصوفية [نص مطبوع] : (عربي إنجليزي
) = Sufi terms dictionary : (Arabic / English) / إعداد
فريق البحث في اللسانيات التطبيقية والمؤسسة العلمية الكتانية.-
للتعريب، 2020 الدراسات واألبحاث  : منشورات معهد  [د.م.] 
(الرباط : دار أبي رقراق للطباعة والنشر) .- 1 مج. (230، 29

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO0312.- ردمك 978-9954-9587-8-0

معاجم

الكتاب المقدس 220

221 2020-436
السنوسي معنى، محمد

الكذب  : المرأة والجنس في توراة اليهود [نص مطبوع] 
على األنبياء بحكايات الفاحشة والرذيلة / محمد السنوسي معنى .-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الدار البيضاء : دار النشر المغربية) .- 1

مج. (183 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1325.- ردمك 978-9920-39-431-4

اليهود - - توراة - - الجنس - - المرأة

الالهوت المسيحي 230

230 2020-437
الراشدي، سناء

السلم من منظور الكنيسة األرثوذكسية الشرقية [نص
المعرفية، العلوم  مختبر   : فاس  الراشدي.-  سناء   / مطبوع] 

سم  24 ص.)؛   84) مج.   1  -.2020
إق 2020MO4865.- ردمك 978-9920-32-592-9

الكنيسة األرثوذكسية

230 2020-438
بنكيران، محمد

دراسات حديثية [نص مطبوع] / محمد بنكيران.- الرباط : دار
األمان، 2020.- 1 مج. (163 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2020MO0863.- ردمك 978-9954-723-73-9
دراسات حديثية

230.04624 2020-439
ولعلو، لمياء

األصولية اإلنجيلية [نص مطبوع] : الهوية والهاوية / لمياء ولعلو؛
ترجمة لحسن العسبي.- الدار البيضاء : المركز الثقافي للكتاب،

2020.- 1 مج. (215 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO4087.- ردمك 978-9954-705-72-8

المسيحية - - التيار اإلنجيلي

العلوم االجتماعية 300

300 2020-440
الكط، بوسلهام

حوار.. حول قضايا انسانية مختلفة [نص مطبوع] / بوسلهام
الكط.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (القنيطرة : المطبعة السريعة) .-

1 مج. (168 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0783.- ردمك 978-9954-653-17-3

قضايا انسانية

300 2020-441

برج، فوزية
مسارات في سوسيولوجيا االنحراف [نص مطبوع] / فوزية
برج.- فاس : مقاربات، 2020.- 1 مج. (159 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO2629.- ردمك 978-9920-694-29-2

سوسيولوجيا

301 2020-442
الزين، أنور

االنحراف االيجابي [نص مطبوع] / أنور الزين.- الدار البيضاء :
الزين أنوار، 2020.- 1 مج. (170 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2019MO4010.- ردمك 978-9920-38-280-9

علم اإلجتماع

301 2020-443
الصافي، نبيل

نبيل  / المجتمع  قيادة  أجل  من   : مطبوع]  [نص  رؤية 2029 
الصافي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرأي العربي).- 1 مج. (79

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1849.- ردمك 978-9920-39-629-5

علم اجتماع

301 2020-444
جهبلي، ابراهيم

دراسة  : مطبوع]  [نص  بالمغرب  الشعبية  الفنون 
سوسيوأنثروبولوجية / ابراهيم جهبلي .- فاس : مقاربات، 2020
باأللوان؛ 24 (مطبعة بالل).- 1 مج. (354 ص.) : غالف مزيّن 

سم.- (دراسات)
إق 2020MO2771.- ردمك 978-9920-694-33-9

الفنون الشعبية - - علم اجتماع

301 2020-445
قدوري، صفاء

سوسيولوجيا الرعاية االجتماعية بالمغرب [نص مطبوع] /
الثقافية، والصناعات  للنشر  مقاربات   : فاس  قدوري.-  صفاء 
24 سم باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (223 ص.)  مج.   1  -.2020

إق 2020MO2772.- ردمك 978-9920-694-34-6
الرعاية االجتماعية - - المغرب

301 2020-446
المساواة بين النساء والرجال في الحقوق االقتصادية،
L'égalité femmes = [نص مطبوع] االجتماعية والثقافية
hommes dans  les  droits  économiques,sociaux  et
واالقتصادية القانونية  العلوم  كلية   : أكدال   -.culturels
مزيّن غالف   : (148-234 ص.)  مج.   1  -.2020 واالجتماعية، 

24 سم باأللوان؛ 
إق 2020MO1373.- ردمك 978-9920-9972-2-5

علم اجتماع - - المساواة - - النساء - - الرجال

301.01 2020-447
شرايمي، محمد

[نص واإلجتماعية  اإلنسانية  العلوم  البحث في  مناهج 
مطبوع] / تنسيق وتقديم محمد شرايمي.- تطوان : كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية، 2020 (باب الحكمة).- 1 مج. (221 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0305.- ردمك 978-9920-653-10-7

العلوم اإلجتماعية - - مناهج البحث

301.092 2020-448
اإلدريسي، رشيد

إدمون دوتي [نص مطبوع] / رشيد اإلدريسي.- الدار البيضاء :
المركز الثقافي للكتاب، 2020.- 1 مج. (126 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 19 سم
إق 2020MO4946.- ردمك 978-9920-627-63-4
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دوتي، إدموند (1926-1867)

302 2020-449
ابن يعيش، محمد

مدخل إلى علم النفس االجتماعي [نص مطبوع] / محمد ابن
يعيش.- تطوان : باب الحكمة، 2020.- 1 مج. (151 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4684.- ردمك 978-9920-653-42-8

علم النفس االجتماعي

302.1 2020-450
مافيزولي، ميشيل

حصة الشيطان في الشر المحتوم وتجلياته [نص مطبوع] /
ميشيل مافيزولي؛ ترجمة عبد الله زارو.- الدار البيضاء : أفريقيا

الشرق، 2020.- 1 مج. (200 ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2020MO0483.- ردمك 978-9920-737-43-2

التفاعل اإلجتماعي

302.2 2020-451
أبرباش، محمد

أخالقيات الحوار وأدبياته [نص مطبوع] / محمد أبرباش.- تازا
: منشورات الدفاع الثقافي، 2020 (فاس : آنفو-برانت) .- 1 مج.

(108 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO4401.- ردمك 978-9920-9955-4-2

أخالقيات الحوار

302.2244 2020-452
الكنوني، رشيد (1967-.....)

: (دراسة نفسية سيكولوجيا اإلنسان األمي [نص مطبوع] 
واآلخر الذات  نحو  االجتماعية  النفسية  لالتجاهات  اجتماعية 
بالمغرب) / رشيد الكنوني.- الدار البيضاء : شركة النشر والتوزيع
المدارس، 2020.- 1 مج. (327 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO0403.- ردمك 978-9920-763-37-0

اإلنسان األمي - - علم اجتماع

302.23 2020-453
دليل التربية اإلعالمية بالوسط المدرسي [نص مطبوع] :
مشروع شباب مبادرون 2: شباب الجهة الشرقية, فاعلون في
مجال البين ثقافية والحد من التمييز القائم على النوع والهجرة :
رسالة أعدت لنيل رسالة الماجستير / عبد الجبار دولة.- الناضور :
جمعية ثسغناس للثقافة والتنمية، 2020.- 1 مج. (74 ص.)؛ 21

سم
إق 2020MO2793.- ردمك 978-9920-39-884-8

اإلعالم - - المدرسة

302.231 2020-454
اسكندر، خليل

تعليقاتي و انتقاداتي على صفحتي بالفيس بوك [نص
مطبوع]. الجزء 7 / خليل اسكندر.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1

مج. (109 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2020MO5065.- ردمك 978-9920-32-668-1

شبكة اإلنترنت - - الفيس بوك

302.3 2020-455
اسكندر، خليل

تعليقاتي و انتقاداتي على صفحتي بالفيس بوك [نص
مطبوع] : الجزء 6 / اسكندر خليل.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1

مج. (104 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3904.- ردمك 978-9920-32-194-5

وسائل التواصل اإلجتماعي

302.35 2020-456
القنبعي اإلدريسي، عبد الكريم

[نص األنساق  الى  األسس  من  التدبير  سوسيولوجيا 
مطبوع] / عبد الكريم القنبعي اإلدريسي؛ تقديم لحبيب امعمري.-
: كلية االداب والعلوم االنسانية، 2020.- 1 مج. ط. 3.- فاس 

(238 ص.)؛ 23 سم
إق 2020MO2133.- ردمك 978-9920-705-18-9

التدبير - - سوسيولوجيا

302.5 2020-457
هرهار، عبد الله

الله / عبد  التنوع الثقافي [نص مطبوع] : قضايا وإشكاالت 
البيضاء : أفريقيا الشرق، 2020.- 1 مج. (304 الدار  هرهار.- 

باأللوان؛ 24 سم ص.) : غالف مزيّن 
إق 2019MO1598.- ردمك 978-9920-740-25-8

فلسفة - - الثقافة

302.5 2020-458
[نص الكالسيكية  السوسيولوجيا  والمجتمع في  الفرد 
مطبوع] : نصوص مختارة / إعداد وترجمة وتقديم محمد ياقين.-
الرباط : دار نشر المعرفة، 2020.- 1 مج. (255 ص)؛ 24 سم.-

(سلسلة المعارف السوسيولوجية؛ 1)
إق 2019MO5381.- ردمك 978-9954-691-87-8

الفرد والمجتمع - - السلوك االجتماعي

303.372 2020-459
وتقديم تنسيق   / مطبوع]  [نص  والقيم  التدين  المؤسسة 
إبراهيم حمداوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرباط : الرباط نت) .-

1 مج. (981 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1205.- ردمك 978-9920-39-383-6

القيم - - التدين

303.4 2020-460
التحوالت اإلجتماعية والثقافية في العالم العربي [نص
السنوي الدولي  المؤتمر  أشغال   : محكمة  بحوث   : مطبوع] 
لمؤسسة مقاربات / إشراف وتنسيق جمال بوطيب، أحمد شراك.-
: : مؤسسة مقاربات، 2020.- 2 مج. (562,553 ص.)  فاس 

وندوات) (مؤتمرات  باأللوان؛ 24 سم.-  غالف مزيّن 
إق 2020MO1200.- ردمك 978-9920-694-18-6

التطور اإلجتماعي - - العالم العربي

303.48 2020-461
بن عيسى، هامل

كليمان هوار [نص مطبوع] / هامل بن عيسى.- الدار البيضاء :
المركز الثقافي للكتاب، 2020.- 1 مج. (128 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 19 سم.- (100 كتاب وكتاب؛ 12)
إق 2019MO5749.- ردمك 978-9920-627-16-0

اإلستشراق

303.48 2020-462
بوعرفة، عبد القادر

كارا دي فو [نص مطبوع] / عبد القادر بوعرفة.- الدار البيضاء :
المركز الثقافي للكتاب، 2020.- 1 مج. (127 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 19 سم.- (100 كتاب وكتاب؛ 13)
إق 2019MO5755.- ردمك 978-9920-627-17-7

اإلستشراق

303.48 2020-463
صالح، مجدي عبد الحافظ

أرنست رينان [نص مطبوع] / مجدي عبد الحافظ صالح.- الدار
البيضاء : المركز الثقافي للكتاب، 2020.- 1 مج. (134 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 19 سم.- (100 كتاب وكتاب؛ 14)
إق 2019MO5756.- ردمك 978-9920-627-18-4

اإلستشراق

303.482 2020-464
التوزاني، حكيم
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تطور مرتكزات علم العالقات الدولية [نص مطبوع] : بين
وضبط الدولية  الفواعل  وتعداد  المفاهيمية  اإلطارات  تحديد 
التوزاني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 الدينامية / حكيم  التفاعالت 
(فاس : وراقة بالل) .- 1 مج. (387 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2020MO5301.- ردمك 978-9920-32-735-4

العالقات الدولية

303.482 2020-465
مصطفى، المنتصر

في الموريسكي  األندلسي  الحضاري  التأثير  مظاهر 
الدار المجتمع المغربي [نص مطبوع] / المنتصر مصطفى.- 
الشرق، 2020.- 1 مج. (599 ص.) : غالف أفريقيا   : البيضاء 

باأللوان؛ 23 سم مزيّن 
إق 2020MO0632.- ردمك 978-9920-740-36-4

الحضارة األندلسية - - المجتمع المغربي

303.48243064 2020-466
ضاوي، رضوان

المغرب بعيون سويسرية وألمانية [نص مطبوع] : قراءات
المغربية الجالية  : مجلس  الرباط  / رضوان ضاوي.-  وترجمات 
بالخارج، 2020.- 1 مج. (136 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO0252.- ردمك 978-9954-669-54-9

حوار الثقافات

303.483 2020-467
النامي، زهير

النقل [نص مطبوع] : الفاعلون والتنمية الترابية : حالة إقليم
قلعة السراغنة / زهير النامي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج.

(208 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0947.- ردمك 978-9920-39-289-1

النقل - - التنمية الترابية - - قلعة السراغنة

303.483 2020-468
دوغان، مارك

اإلنسان العاري [نص مطبوع] : الدكتاتورية الخفية للرقمية /
مارك دوغان، كريستوف البي؛ ترجمة سعيد بنكراد.- الدار البيضاء؛
بيروت : المركز الثقافي للكتاب، 2020.- 1 مج. (191 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2019MO3115.- ردمك 978-9954-705-65-0

الثورة الرقمية - - اإلتصال

303.484 2020-469
سرحان، توفيق

/ Guide = [نص مطبوع] دليل اإلبتكار الشبابي المواطن
توفيق سرحان.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس : وراقة بالل) .- 1

مج. (80 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2490.- ردمك 978-9920-9487-0-8

اإلبتكار - - الشباب

303.485 2020-470
أهمان، سعيد

زمن كورونا [نص مطبوع] / سعيد أهمان؛ تقديم علي أنوزال.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (أكادير : أكادير خدمات) .- 1 مج. (221

ص.)؛ 22 سم
إق 2020MO2322.- ردمك 978-9920-9694-7-5

كورونا فيروس - - جوانب اجتماعية

303.485 2020-471
العبدي الكانوني، أبو عبد الله محمد بن أحمد

طُرفَة النُّجبَاء بدَليل المَنعُ مِنْ أرْض الطَّاعُون والوَبَاء
(الحَجرُ الصِّحي فيِ اإلسْلَام) [نص مطبوع] / تأليف الفقيه أبو
الكانوني؛ دراسة وتحقيق عبد العبدي  الله محمد بن أحمد  عبد 
السعيدي محمد  تقديم  اإلدريسي؛  العزيز  عبد  لخالني،  العزيز 
الرجراجي.- الرباط : منشورات داراالمان، 2020.- 1 مج. (191

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4813.- ردمك 978-9954-723-98-2

األوبئة - - الحَجرُ الصِّحي

303.485 2020-472
العزيزي، عبد المجيد

المغرب في مواجهة وباء كورونا [نص مطبوع] : الجزء األول
/ عبد المجيد العزيزي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 مطبعة األمنية.- 1

مج. (127 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4076.- ردمك 978-9920-32-260-7

األوبئة - - المغرب

303.485 2020-473
المجلس العلمي المحلي لطرفاية

: الدينية [نص مطبوع]  العلمية والمستجدات  المؤسسة 
كوفيد 19 نموذجا : أعمال الندوة العلمية التاسعة : تحت شعار
المسيرة الخضراء : إبداع فكري وعطاء خالد / المجلس العلمي
المحلي لطرفاية.- طرفاية : المجلس العلمي المحلي لطرفاية،

2020.- 1 مج. (131 ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2020MO4739.- ردمك 978-9920-741-07-1

األوبئة - - المغرب

303.485 2020-474
المغرب. المرصد المغربي للسجون

للسجون في مواجهة مخاطر المغربي  المرصد  إجابة 
: انتشار كوفيد-19 بالمؤسسات السجنية [نص مطبوع] 
Réponse de = تقرير  : يونيو 2020  إلى  للفترة من مارس 
l'OMP face aux risques de propagation du Covid-19
dans les établissements pénitentiaires : période de
Mars à juin 2020 : rapport / المرصد المغربي للسجون.-
الدار البيضاء : المرصد المغربي للسجون، 2020.- 1 مج. (84-

110 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4205.- ردمك 978-9920-660-06-8

وباء كورونا - - المؤسسات السجنية - - المغرب

303.485 2020-475
بزيك، الحسين

أكادير والحصار [نص مطبوع] / بزيك الحسين.- [د.م.] : [د.ن.]،
.- 1 مج. (455 ص.) : غالف (أكادير : مطبعة قرطبة)   2020

باأللوان؛ 21 سم مزيّن 
إق 2020MO5028.- ردمك 978-9920-32-655-1

وباء كورونا - - أكادير - - المغرب

303.485 2020-476
صدقي، السعيد

كورونا والعيش في زمن الاليقين [نص مطبوع] / السعيد
صدقي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (63 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO4030.- ردمك 978-9920-32-242-3

األوبئة - - المغرب

303.485 2020-477
جائحة كوفيد 19 وآثارها االجتماعية والتربوية والنفسية
[نص مطبوع] / تنسيق ربيع أوطال؛ تقديم أحمد شراك.- تازة :
منشورات مركز تكامل لألبحاث والدراسات، 2020.- 1 مج. (350
ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة توثيق أعمال كتبت

في زمن "كورونا فيروس")
إق 2020MO3548.- ردمك 978-9920-9412-5-9

جائحة كوفيد 19 - - جوانب اجتماعية
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303.485 2020-478
الوباء في المدينة من منظور سوسيولوجيا الفعل [نص
L'épidémie dans la ville : au prisme de la = [مطبوع
sociologie de l'action / تنسيق سعيد بلعضيش.- مراكش :
الترابية، 2020 للبحث والدراسات  المغربي  المركز  منشورات 
(المطبعة والوراقة الوطنية).- 1 مج. (268-73 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3632.- ردمك 978-9920-32-076-4

الوباء

303.485 2020-479
التدخل النفسي عن بعد في زمن جائحة كوفيد 19 [نص
مطبوع] : تجربة خلية اإلستماع والدعم النفسي بجامعة ابن طفيل
: استنتاجات وتوصيات / تنسيق عائشة زياني، فوزي بوخريص؛
تقديم فوزي بوخريص.- القنيطرة : كلية اآلداب والعلوم االنسانية،

2020.- 1 مج. (216 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2284.- ردمك 978-9920-9476-1-9

جائحة كوفيد 19 - - الدعم النفسي

303.485 2020-480
أي دور للمؤرخ في فهم أزمة كورونا ؟ [نص مطبوع] /
مؤلف جماعي؛ تنسيق سعيد الحاجي.- مراكش؛ أكادير : مركز
تكامل للدراسات واألبحاث دار العرفان، 2020 (مطبعة قرطبة).-
باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة : غالف مزيّن  1 مج. (328 ص.) 

كتبت في زمن كورونا فيروس) أعمال  توثيق 
إق 2020MO3264.- ردمك 978-9920-611-03-9

جائحة كورونا - - المغرب

303.485 2020-481
الزمان الوبائي [نص مطبوع] : دراسات في الدين والفلسفة
والفكر / مؤلف جماعي؛ تنسيق حفيظ هروس.- مراكش؛ أكادير :
العرفان، 2020 (مطبعة دار  للدراسات واألبحاث  تكامل  مركز 
قرطبة).- 1 مج. (469 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.-

(سلسلة توثيق أعمال كتبت في زمن كورونا فيروس)
إق 2020MO3265.- ردمك 978-9920-611-04-6

وباء كورونا - - دراسات - - المغرب

303.69 2020-482
محسن، مصطفى (1947-....)

السالم والعيش المشترك [نص مطبوع] : في أنسنة التربية
البيضاء : المركز على ثقافة السالم / مصطفى محسن.- الدار 
مزيّن غالف   : ص.)   159) مج.   1  -.2020 للكتاب،  الثقافي 

سم  22 باأللوان؛ 
إق 2019MO4093.- ردمك 978-9954-705-73-5

ثقافة السالم - - العيش المشترك

304.6 2020-483
 عبد الخالق، خليل

جغرافية سكان العالم [نص مطبوع] : من أجل إدراك تنظيم
[د.ن.]، 2020  : [د.م.]  الخالق.-  عبد  / خليل  المعاصر  العالم 
(الرباط : الرباط نت) .- 1 مج. (205 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2020MO4593.- ردمك 978-9954-721-32-2

جغرافية - - سكان العالم

304.6 2020-484
القنبعي، عبد الكريم

الديموغرافيا [نص مطبوع] : دراسة في علم السكان / عبد
: كلية االداب والعلوم القنبعي؛ لحبيب امعمري.- فاس  الكريم 

اإلنسانية، 2020.- 1 مج. (96 ص.)؛ 24 سم
إق 2020MO2134.- ردمك 978-9920-705-19-6

الديموغرافيا

304.82 2020-485

الهجرة المغربية والتنمية االقتصادية [نص مطبوع] / تقديم
محمد العمراني.- الدار البيضاء : الدار العالمية للكتاب، 2020.- 1

مج. (93 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO5894.- ردمك 978-9920-654-12-8

الهجرة - - المغرب

304.84 2020-486
بويوزان، بنعيسى

محاضرات  : مطبوع]  [نص  بأوروبا  المسلمين  من قضايا 
/ فرانكفورت  التقوى  لمسجد  السنوية  المؤتمرات  مختارة من 
بنعيسى بويوزان.- فرانكفورت : مسجد التقوى، 2020 (الرباط :
مطبعة الكرامة) .- 1 مج. (260 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO3930.- ردمك 978-9920-645-19-5

المغاربة - - ألمانيا

305.23 2020-487
املوي، محمد

محمد  / مطبوع]  [نص  والفعالية  االجابية  عمر  الشباب 
املوي.- الدارالبيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2020.- 1 مج.

(65 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2503.- ردمك 978-9920-9486-1-6

الشباب - - جوانب اجتماعية

305.23 2020-488
فنيش، عبد الرحمان

دور التربية الفنية في تنمية الطفل [نص مطبوع] / عبد
الرحمان فنيش.- ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (24

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0460.- ردمك 978-9920-39-139-9

التربية الفنية - - تنمية الطفل

305.235 2020-489
القوش، لطيفة

كيف تؤثر على المراهق؟ [نص مطبوع] : دراسة تربوية في
أساليب التأثير على المراهقين / لطيفة القوش .- [د.م.] : [د.ن.]،
2020 (مراكش : المطبعة الوطنية) .- 1 مج. (207 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2486.- ردمك 978-9920-39-851-0

المراهق

305.2350964 2020-490
الغالي، محمد

السياسات في  للشباب  المواطنة  المشاركة  دليل 
العمومية والتنمية والحكامة الحضرية [نص مطبوع] / إعداد
محمد الغالي.- الدار البيضاء : منتدى المواطنة، 2020.- 1 مج.

(89 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2020MO4703.- ردمك 978-9954-778-03-6

المشاركة السياسية - - المغرب

305.2350964 2020-491
بنرهو، مصطفى

تنمية  : مطبوع]  [نص  المواطن  الشباب  مجالس  دليل 
المشاركة المواطنة للشباب الحضري في السياسات العمومية
والبرامج التنموية الجهوية والمحلية / إعداد مصطفى بنرهو.- الدار
: غالف المواطنة، 2020.- 1 مج. (84 ص.)  : منتدى  البيضاء 

مزين؛ 21 سم
إق 2020MO3801.- ردمك 978-9954-778-02-9

السياسات العمومية - - المشاركة المواطنة - - المغرب

305.242 2020-492
فهمي، نوال
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: مدخل سوسيولوجي دور الشباب بالمغرب [نص مطبوع] 
حول هشاشة البنية والوظائف / نوال فهمي.- فاس : حلقة الفكر
المغربي، 2020 (مطبعة بالل).- 1 مج. (130 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم.- (سلسلة القراءة المواطنة؛ 11)
إق 2020MO5037.- ردمك 978-9920-551-07-6

دور الشباب - - المغرب

305.42 2020-493
المغرب. وزارة التضامن والتنمية اإلجتماعية والمساواة

واألسرة
المندمج الوطني  البرنامج   : مطبوع]  [نص  التمكين  مغرب 
وزارة  /  2030 أفق  في  والفتيات  للنساء  اإلقتصادي  للتمكين 
التضامن والتنمية اإلجتماعية والمساواة واألسرة.- الرباط : وزارة
التضامن والتنمية اإلجتماعية والمساواة واألسرة، 2020.- 1 مج.

(104 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17 سم
إق 2020MO2962.- ردمك 978-9954-696-56-9

التمكين اإلقتصادي - - النساء - - المغرب

305.42096 2020-494
المرأة المغاربية بين مساعي التمكين وإكراهات الواقع
[نص مطبوع] : دراسات متكاملة / تنسيق حنان النحاس، نجاة
العماري.- أكادير : مركز تكامل للدراسات واألبحاث دار العرفان،
2020 (مطبعة قرطبة).- 1 مج. (186-44 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4658.- ردمك 978-9920-611-18-3

المرأة المغاربية

305.420964 2020-495
النعمة علي، ماء العينين (1966-....)

ملتقى اعمال   : [نص مطبوع]  المغرب  المرأة في  أوضاع 
إعداد  / السادسة  الدورة  اإلفريقية،  للثقافات  الدولي  تيزنيت 
وتنسيق الدكتور ماء العينين النعمة علي.- [تيزنيت] : جمعية الشيخ
ماء العينين للتنمية والثقافة، 2020.- 1 مج. (471 ص.)؛ 24 سم

إق 2019MO6430.- ردمك 978-9920-9987-2-7
أوضاع المرأة - - المغرب

305.5520891 2020-496
شكري، محمد سالم

التكنولوجية العولمة  بين   : مطبوع]  [نص  العربي  المثقف 
وتداعيات الربيع العربي / محمد سالم شكري.- الدار البيضاء :
أفريقيا الشرق، 2020.- 1 مج. (168 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2020MO0630.- ردمك 978-9920-740-35-7

الثقافة - - المثقف

305.8 2020-497
فزة، جمال

عالم إثنوغرافيات   : [نص مطبوع]  المكلومة  الواحة  فكيك 
أبي رقراق دار   : الرباط   -. أحجيج  / جمال فزة، حسن  معيش 
مزيّن غالف   : ص.)   284) مج.   1  -.2020 والنشر،  للطباعة 

سم  24 باأللوان؛ 
إق 2020MO0347.- ردمك 978-9920-39-108-5

إثنوغرافيات

305.89 2020-498
عطوف، الكبير

هجرة اليهود المغاربة إلى الخارج [نص مطبوع] : 1910 ـ
1965 تاريخ هجرة مبرمجة / الكبير عطوف.- أكادير : كلية اآلداب
مزيّن : غالف  (135 ص.)  مج.   1 اإلنسانية، 2020.-  والعلوم 

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0344.- ردمك 978-9954-508-96-1

اليهود المغاربة - - هجرة

305.892406442 2020-499

يهود وادي نون [نص مطبوع] : أصول، جذور وأدوار / تنسيق
عبد الهادي المدن.- الرباط : دار السالم، 2020.- 1 مج. (256

ص. )؛ 24 سم
إق 2020MO4702.- ردمك 978-9920-754-70-5

اليهود - - وادي نون - - المغرب

306 2020-500
اإلدريسي، نزهة

نزهة  / [نص مطبوع]  المغربي  الحمام  تاريخ  جوانب من 
اإلدريسي.- الرباط : دار الوطن، 2020.- 1 مج. (90 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0051.- ردمك 978-9954-648-57-5

التقاليد - - المغرب

306 2020-501
بجي، خديجة

الحلي في عقود النكاح السوسية [نص مطبوع] : دراسة
معجمية إحصائية / خديجة بجي.- أكادير : جامعة ابن زهر، 2020.-

1 مج. (353 ص.)؛ 24 سم
إق 2020MO0456.- ردمك 978-9954-508-97-8

الصداق - - عقود النكاح

306 2020-502
المعهد الملكي للثقافة األمازيغية : مسار ومنجزات [نص
مطبوع].- الرباط : المعهد الملكي للثقافة األمازيغية، 2020.- 1

مج. (147-147 ص.)؛ 28 سم
إق 2020MO2328.- ردمك 978-9920-739-17-7

الثقافة األمازيغية

306.089933 2020-503
بلحاج، عبد الحكيم (1967....)

البنية  : مطبوع]  [نص  لألمازيغية  الهوياتي  التكون  في 
والتاريخ / عبد الحكيم بلحاج.- طنجة : سليكي أخوين، 2020.- 1

مج. (137 ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2019MO5372.- ردمك 978-9920-625-28-9

الهوية األمازيغية

306.0964 2020-504
أمين، أنس

حفريات لونية في الثقافة الشعبية المغربية [نص مطبوع]
/ أنس أمين.- تطوان : دار الحكمة، 2020.- 1 مج. (172 ص.)؛

24 سم
إق 2020MO3355.- ردمك 978-9920-653-36-7

الثقافات الشعبية

306.3 2020-505
بهضوض، محمد

لجهة الثقافية  التنمية  الثقافي حول  المدني  الحوار 
: منتدى البيضاء  الدار  [نص مطبوع].-  الدارالبيضاء سطات 

المواطنة، 2020.- 1 مج. (122 ص.)؛ 24 سم
إق 2020MO0433.- ردمك 978-9954-778-01-2

التنمية الثقافية

306.30964 2020-506
اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني ورهانات التنمية العادلة
Economie  social  et  solidaire  et  les  = مطبوع]  [نص 
enjeux de développement équitable / مؤلف جماعي؛
تنسيق طاهر بكني، صديق عبد النور.- أكادير : دار العرفان، 2020
(مطبعة قرطبة).- 1 مج. (216-168 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2020MO4656.- ردمك 978-9920-611-16-9

اإلقتصاد اإلجتماعي - - التنمية - - المغرب

306.34 2020-507
واتربوري، جون
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/ أمازيغي  تاجر  الهجرة إلى الشمال [نص مطبوع] : سيرة 
جون واتربوري؛ ترجمة عبد المجيد عزوزي؛ تقديم محمد أوبنعل.-
الرباط : المعهد الملكي للثقافة األمازيغية، 2020.- 1 مج. (272

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة ترجمات؛ 46)
إق 2020MO0351.- ردمك 978-9920-739-06-1

التجارة - - سوسيولوجيا

306.342 2020-508
الفياللي، إبراهيم صفاء

األسواق العتيقة بمراكش [نص مطبوع] : الذاكرة والمستقبل
/ إبراهيم صفاء الفياللي.- مراكش : مؤسسة آفاق، 2020.- 1 مج.

(267 ص. )؛ 22 سم
إق 2020MO3007.- ردمك 978-9954-618-69-1

مراكش - - األسواق العتيقة

306.4 2020-509
بن زوية، زين العابدين

كشف الستار بالكلية عن الدجل والشعوذة باسم الرقية
الشرعية [نص مطبوع] / زين العابدين بن زوية.- [د.م.] : [د.ن.]،
.- 1 مج. (189 الوطنية)  : المطبعة والوراقة  2020 (مراكش 

باأللوان؛ 24 سم ص.) : غالف مزيّن 
إق 2020MO4744.- ردمك 978-9920-32-535-6

الشعوذة - - الدجل - - السحر

306.4 2020-510
كثير، إدريس

البيان الفلسفي تراكتاتوس [نص مطبوع] / إدريس كثير.-
فاس : حلقة الفكر المغربي، 2020 (فاس : مطبعة بالل) .- 1

مج. (105 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0598.- ردمك 978-9920-9436-0-4

الثقافة - - الحداثة - - الفلسفة

306.4 2020-511
لمريني، فريد

أسئلة الثقافة والمثقفين في المغرب [نص مطبوع] / فريد
لمريني.- الفقيه بن صالح : مؤسسة الموجة الثقافية، 2020.- 1

مج. (286 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2020MO0194.- ردمك 978-9920-647-05-2

الثقافة - - المغرب

306.4 2020-512
: مطبوع]  [نص  المغربي  المجتمع  وتحوالت  ديناميات 
تنسيق جماعي؛  كتاب   / وأنثروبولوجية  دراسات سوسيولوجية 
: [د.م.]  العماري.-  الصادقي  الصديق  الزعفران  وتقديم رشيد 

[د.ن.]، 2020.- 1 مج. (240 ص.)
إق 2020MO2337.- ردمك 978-9920-39-793-3

المجتمع المغربي - - تحوالت

306.4 2020-513
تجليات الثقافة األمازيغية في اآلداب والفنون بالمغرب
[نص مطبوع] / تنسيق يوسف توفيق.- الرباط : المعهد الملكي
للثقافة األمازيغية، 2020 (مطبعة عكاظ).- 1 مج. (133- 16

باأللوان؛ 24 سم ص.) : غالف مزيّن 
إق 2020MO3035.- ردمك 978-9920-739-19-1

الثقافة األمازيغية - - المغرب

306.42 2020-514
الخطيبي، مراد

عبد الكبير الخطيبي وصداقاته اإلنسانية والفكرية [نص
مطبوع] : روالن بارت، جاك دريدا، جاك حسون، جان جينيه، بول
باسكون، صمويل فييبر / مراد الخطيبي.- طنجة : سليكي أخوين،
باأللوان؛ 22 سم.- : غالف مزيّن  2020.- 1 مج. (140 ص.) 

(ترجمة)
إق 2020MO1228.- ردمك 978-9920-625-80-7

الخطيبي، عبد الكبير (2009-1938)

306.42 2020-515
بن البراء، يحيى

العلمية الحياة  في  وأثرها  النحوية  مالك  ابن  ألفية 
والثقافية في موريتانيا [نص مطبوع] / يحيى بن البراء.- الدار
البيضاء : مركز نجيبويه، 2020.- 1 مج. (237 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO6443.- ردمك 978-9920-727-71-6

الحياة الثقافية - - موريتانيا

306.42 2020-516
كراكي، ابراهيم

سلسلة من الدراسات في مواضيع متنوعة [نص مطبوع] /
ابراهيم كراكي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرباط : دار السالم) .-

1 مج. (95 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4627.- ردمك 978-9920-32-491-5

دراسات متنوعة

306.42091741 2020-517
يقطين، سعيد (1955-....)

معجم المشكالت الثقافية [نص مطبوع] : دفاعا عن الحق في
العربية، المغربية  الدار   : يقطين.- ط.2.- سال  / سعيد  الثقافة 

باأللوان؛ 24 سم مزيّن  : غالف  2020.- 1 مج. (307 ص.) 
إق 2020MO0918.- ردمك 978-9920-9508-7-9

المشكالت الثقافية - - معجم

306.420964 2020-518
بن زيدان، عبد الرحمان (1947-....)

الثقافة المغربية عالمات بعد عالمات [نص مطبوع] : في
حوارات / الدكتور عبد الرحمن بن زيدان؛ تقديم عباس الجراري.-
الرباط : دار التوحيدي، 2020 (سال : مطبعة القرية) .- 1 مج.

(308 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0224.- ردمك 978-9954-660-84-3

الثقافة المغربية

306.43 2020-519
المودن، محمد

فواصل [نص مطبوع] : في التنشئة االجتماعية والتربية والتعليم /
محمد المودن.- طنجة : سليكي أخوين، 2020.- 1 مج. (243

باأللوان؛ 24 سم ص.) : غالف مزيّن 
إق 2020MO3063.- ردمك 978-9920-655-21-7

التربية - - التعليم - - التنشئة االجتماعية

306.43 2020-520
هبة الله، أحمد

صناعة حضارة من المدرسة إلى اإلنسان [نص مطبوع] /
انفو : مطبعة  (فاس  [د.ن.]، 2020   : [د.م.]  الله.-  هبة  أحمد 
باأللوان؛ 24 سم : غالف مزيّن  .- 1 مج. (171 ص.)  برينت) 

إق 2020MO4979.- ردمك 978-9920-32-630-8
صناعة اإلنسان - - الحضارة - - العلم

306.44 2020-521
بنعبد العالي، عبد السالم (1945-....)

النص المتعدد [نص مطبوع] / عبد السالم بنعبد العالي.- الدار
البيضاء : دار توبقال، 2020 (مطبعة النجاح الجديدة).- 1 مج. (97
ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (المعرفة الفلسفية، 2028-

(3369
إق 2019MO3431.- ردمك 978-9954-659-62-5

النص - - القراءة - - تأمالت فلسفية

306.47 2020-522
ميرزويف، نيكوالس

نيكوالس  / مطبوع]  [نص  البصرية  الثقافة  إلى  مدخل 
أبي رقراق دار   : الرباط  الحسينات.-  ترجمة عفيفة  ميرزويف؛ 
مزيّن غالف   : ص.)   164) مج.   1  -.2020 والنشر،  للطباعة 

سم  23 باأللوان؛ 
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إق 2019MO6325.- ردمك 978-9920-38-980-8
الثقافة البصرية

306.48 2020-523
أزروال، فؤاد (1964-....)

في اآلداب والفنون األمازيغية [نص مطبوع] / فؤاد أزروال.-
(مطبعة  2020 األمازيغية،  للثقافة  الملكي  المعهد   : الرباط 
باأللوان؛ 24 سم.- عكاظ).- 1 مج. (136 ص.) : غالف مزيّن 

(سلسلة دراسات وأبحاث؛ 78)
إق 2020MO0636.- ردمك 978-9920-739-08-5

اآلداب والفنون - - الثقافة األمازيغية

306.6 2020-524
الصنهاجي، ادريس

مقاربة  : مطبوع]  [نص  المغربي  المجتمع  في  التدين 
كلية  : الصنهاجي.- فاس  ادريس   / لمدينة وجدة  سوسيولوجية 
االداب والعلوم االنسانية ظهر المهراز، 2020.- 1 مج. (283 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1628.- ردمك 978-9920-705-13-4

التدين - - مقاربة سوسيولوجية - - المغرب

306.6140964 2020-525
الباروني علوي، عبد الواحد

والبنيات األولياء   : [نص مطبوع]  مؤسسة الصالح بمكناس 
والوظائف / عبد الواحد الباروني علوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020

(سال : شمس برينت) .- 1 مج . (342 ص. )؛ 24 سم
إق 2020MO3569.- ردمك 978-9920-32-049-8

األولياء - - األضرحة - - المغرب

306.81 2020-526
الباز، حميد

الزواج والمجتمع [نص مطبوع] : دراسة سوسيولوجية للزواج
بالتراتب االجتماعي داخل المجتمع الواحي "بني زولي وعالقته 
أنموذجا" / حميد الباز.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (مراكش : مطبعة

أوباها بيرو) .- 1 مج. (150 ص. )؛ 22 سم
إق 2020MO3724.- ردمك 978-9920-32-119-8

الزواج - - المغرب

306.85 2020-527
الحسيني، عبد الواحد

وحل وقائي  تدبير   : مطبوع]  [نص  األسري  اإلرشاد  دليل 
استباقي / عبد الواحد الحسيني.- ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020
(سال : مطبعة شمس برينت) .- 1 مج. (182 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO4788.- ردمك 978-9954-9729-2-2

اإلرشاد األسري

306.85 2020-528
بنكيران، محمد

األسرة وبناء اإلنسان [نص مطبوع] / محمد بنكيران.- الرباط :
دار األمان، 2020 (دار القلم).- 1 مج. (190 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 20 سم
إق 2020MO0622.- ردمك 978-9954-723-68-5

األسرة

307.1216 2020-529
البوزايني، علي

التخطيط العمراني األصيل وآفاق إدماجه في المدينة
علي  / نموذجا  فاس   : مطبوع]  [نص  المعاصرة  المغربية 
البوزايني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس : وراقة بالل) .- 1 مج.

(140 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3330.- ردمك 978-9920-622-65-3

التخطيط العمراني - - المغرب - - فاس

307.140964 2020-530

اكال، عبدالله
دور الثقافة المحلية في التنمية الترابية بالمغرب [نص
مطبوع] / عبدالله اكال.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (517

ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2020MO1455.- ردمك 978-9920-39-486-4

الثقافة المحلية

307.14120964 2020-531
مروان، حسن

: جهة [نص مطبوع]  بالمغرب  المدني والتنمية  المجتمع 
سوس ماسة نموذجا / حسن مروان.- الدار البيضاء : دار النشر
سوماكرام، 2020.- 1 مج. (428 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO0750.- ردمك 978-9954-750-26-1

التنمية - - المغرب

307.336409 2020-532
جامعة شعيب الدكالي. كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية.

ندوة (الجديدة)
دكالة [نص مطبوع] : اإلمكانات والتوقعات لتنمية مجال في طور
االداب كلية  برحاب  المنظمة  الوطنية  الندوة  أشغال   : التحول 
والعلوم االنسانية بالجديدة يومي 26 و 27 دجنبر 2019 / تنسيق
حسن العباسي.- الرباط : دار األمان، 2020.- 1 مج. (374 ص.)؛

24 سم
إق 2020MO4992.- ردمك 978-9920-645-24-9

التنمية المجالية - - دكالة

307.70964 2020-533
[نص التنمية  ورهانات  والتجديدات  الفاعلون  التراب: 
مطبوع] / جمع وتنسيق سفيان المساوي.- العيون : مركز نماء
للدراسات واألبحاث حول الصحراء، 2020.- 1 مج. (371 ص.)؛

24 سم
إق 2020MO1676.- ردمك 978-9920-39-578-6

تنظيم التراب - - المغرب

307.72 2020-534
أحوجيل، بناصر

مسار منتخب [نص مطبوع] : لقطات من ذاكرة آيت سغروشن
/ بناصر أحوجيل.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرباط : دار القلم) .-

1 مج. (191 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO4204.- ردمك 978-9920-32-310-9

آيت سغروشن

307.72 2020-535
الحسناوي، عبد الواحد

فم الكصر [نص مطبوع] : دراسة في النسق الثقافي لقصور
: مؤسسة الرشيدية  الواحد.-  الحسناوي عبد   / والخنك  مدغرة 
بنلفقيه مكاتب تافياللت، 2020 (مطبعة بنلفقيه).- 1 مج. (250

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1844.- ردمك 978-9920-39-628-8

قصر مدغرة - - قصر الخنك - - النسق الثقافي

307.72 2020-536
أكلو، قراءات في مؤلفات [نص مطبوع] / إعداد جامع بنيدير.-
التوثيق، 2020 (الرباط : مطبعة تزنيت : مركز أكلو للبحث و 
باأللوان؛ 24 سم االمنية) .- 1 مج. (160 ص.) : غالف مزيّن 

إق 2020MO0976.- ردمك 978-9954-9685-5-0
أكلو - - المغرب

307.72 2020-537
ورهانات الثقافة  التاريخ،   : مطبوع]  [نص  األمازيغي  الجبل 
التنمية : أعمال الندوة الوطنية المنظمة بأجدير ـ خنيفرة يومي 18
للثقافة و19 أكتوبر 2018.- [مكناس] : جمعية أجذير إيزوران 
األمازيغية، 2020.- 1 مج. (319 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
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إق 2020MO3555.- ردمك 978-9920-32-043-6
المجتمع األطلسي - - البنية اإلجتماعية - - البنية الثقافية

307.720964 2020-538
الدينامية  : مطبوع]  [نص  بالمغرب  الريفية  المجاالت 
Les  espaces  ruraux  au  Maroc  :  = لتحوالت  وا
مصطفى تنسيق   /  dynamiques  et  transformation
ازعيتراوي، أسماء بوعوينات، بشرى حساني.- [د.م.] : [د.ن.]،
: .- 1 مج. (212-50 ص.)  أيوريس)  : مطبعة  (الرباط   2020

الجغرافي؛ 3) البحث  (دفاتر  باأللوان؛ 24 سم.-  غالف مزيّن 
إق 2020MO0513.- ردمك 978-9920-39-154-2

المناطق الريفية - - المغرب

307.76 2020-539
أخريف، محمد (1946-....)

القصر الكبير [نص مطبوع] : معطيات تاريخية وثقافية : دور
التاريخ والثقافة في التنمية، والتعاون، والدبلوماسية الموازية =
Ksar El Kebir : datos historicos y culturales : el papel
de  la  historia  y  la  cultura  en  el  desarrollo,  la
cooperacion y la diplomacia paralela / محمد أخريف.-
القصر الكبير : المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير، 2020.- 1

مج. : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0404.- ردمك 978-9920-39-123-8

مدينة القصر الكبير - - المغرب - - تاريخ

307.76 2020-540
بنفرحي، السعيد (1960-....)

الرباط في كتابات أعمدة النادي الجراري [نص مطبوع] /
السعيد بنفرحي.- الرباط : منشورات النادي الجراري، 2020 (دار
السالم).- 1 مج. (187 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.-

(منشورات النادي الجراري؛ 88)
إق 2020MO2763.- ردمك 978-9920-9738-9-2

الرباط - - مؤلفات وأبحاث

307.76 2020-541
كسرير، محمد

أضواء على مدينة تارودانت [نص مطبوع] / محمد كسرير.-
الرباط : منشورات النادي الجراري، 2020.- 1 مج. (126 ص.) :
غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (منشورات النادي الجراري؛ 87)

إق 2020MO2168.- ردمك 978-9920-9738-7-8
مدينة تارودانت - - المغرب

307.76 2020-542
ديناميات وأشكال تنظيم المجاالت الترابية [نص مطبوع] :
dynamiques et formes d'organisation = مقاربات ونماذج
عبد تقديم   /  des  territoires  :  approches et  modèles
الرحيم فراح, امحمد موساوي؛ تنسيق محمد كمال المريني, خالد
: مطبعة (فاس  [د.ن.]، 2020   : [د.م.]  كناش.-  أسام  بقالي, 

)؛ 24 سم .- 1 مج. (51 ص.  بالل)  وراقة 
إق 2020MO4663.- ردمك 978-9920-32-495-3

المجاالت الترابية - - ديناميات - - المغرب

307.76 2020-543
الديناميات التراب،   : مطبوع]  [نص  السراغنة  قلعة  إقليم 
ورهانات التنمية / تنسيق زهير النامي؛ تقديم محمد األكلع.- قلعة
السراغنة : زهير النامي، 2020.- 1 مج. (328 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1651.- ردمك 978-9920-39-569-4

قلعة السراغنة - - التنمية - - المغرب

307.76 2020-544

الساقية العيون  بجهة  والطبيعي  الالمادي  التراث 
الله عبد  تنسيق   / والرهانات  الواقع   : الحمراء [نص مطبوع] 
نماء مركز   : العيون  بوهكو.-  أحمد  الرقاي،  يوسف  بونعاج، 
للدراسات واألبحاث حول الصحراء، 2020 (مطبعة دمشق لطباعة

الرقمية).- 1 مج. (147 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO4711.- ردمك 978-9920-9008-2-9

التراث الالمادي - - المغرب

307.7609 2020-545
الداهية، بالل

معجم األماكن التاريخية في تطوان [نص مطبوع] : معجم
أسماء األماكن في تطوان التاريخية من تجديد بناء المدينة إلى
التاريخية والرسوم منتصف القرن العشرين من خالل المصادر 
العدلية / بالل الداهية.- تطوان : منشورات باب الحكمة، 2020.-

1 مج. (223 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2340.- ردمك 978-9920-653-27-5

األماكن التاريخية - - تطوان - - المغرب

307.7609 2020-546
الهروش، أيوب

الروداني [نص مطبوع] : الجامع لتاريخ ما بتارودانت من المباني
أيوب.- الهروش   / الروداني  كتاب  األول من  الجزء   : والجوامع 
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (أكادير : مطبعة قرطبة) .- 1 مج. (225

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0426.- ردمك 978-9920-39-126-9

تارودانت - - تاريخ

307.7609 2020-547
مكري، مصطفى

لشؤون صحفية  متابعات   : مطبوع]  [نص  الراصدة  العين 
المحمدية : 1985-2019 / مصطفى مكري.- [د.م.] : [د.ن.]،
2020 (المحمدية : [مكتبة موسي]) .- 1 مج. (460 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO2266.- ردمك 978-9920-39-824-4

المحمدية - - شؤون ثقافية واجتماعية

307.7620964 2020-548
شكري، محمد سالم

: في [نص مطبوع]  المغربي  بالمجتمع  القرية والمدينة 
/ محمد سالم الحضري  المركز  إلى  الدوار  المركب من  التغير 
المهراز، اإلنسانية ظهر  والعلوم  اآلداب  كلية   : فاس  شكري.- 

(147 ص.)؛ 22 سم مج.   1  -.2020
إق 2020MO2083.- ردمك 978-9920-705-16-5

التنمية اإلجتماعية - - التنمية الحضرية - - المغرب

العلوم السياسية 320

320 2020-549
بنخطاب، عبد الحميد

الحميد عبد   / مطبوع]  [نص  السياسة  علم  في  مقدمات 
بنخطاب.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (سال : شمس برينت) .- 1 مج.

(200 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4675.- ردمك 978-9920-32-503-5

علم السياسة

320.01 2020-550
ابنو المرابطي، بدي

تأمالت في العقل السياسي الكومبرادوري [نص مطبوع] /
الثقافي المركز   : بيروت  الدارالبيضاء;؛  المرابطي.-  ابنو  بدي 
للكتاب، 2020.- 1 مج. (104 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
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إق 2019MO4408.- ردمك 978-9954-705-76-6
العقل السياسي

320.01 2020-551
باديو، آالن

Eloge de la politique = [نص مطبوع] في مديح السياسة
/ آالن باديو، أود النسالن؛ ترجمة عبد الهادي إدريسي.- طنجة :

الفاصلة، 2020.- 1 مج. (118 ص.)؛ 21 سم
إق 2019MO4935.- ردمك 978-9920-701-31-0

السياسة - - فلسفة

320.01 2020-552
ملمان، محمد

مدخل لتاريخ الفكر السياسي [نص مطبوع] / محمد ملمان؛
مراجعة وتقديم الدكتور عبد العزيز العماري.- الرباط : دار الوطن،

2020.- 1 مج. (130 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1574.- ردمك 978-9954-648-64-3

الفكر السياسي - - تاريخ

320.011 2020-553
ريكور، بول (2005-1913)

إعادة تأصيل العقل الهرمينوتيقي [نص مطبوع] : تأويل
السياسة / بول ريكور؛ ترجمة وتقديم عز الدين الخطابي، عبد
البيضاء : أفريقيا الشرق، 2020.- 1 مج. الحق منصف.- الدار 

(324 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم
إق 2020MO4999.- ردمك 978-9920-740-48-7

السياسة - - الفلسفة المعاصرة

320.011 2020-554
سكلى، محمد

مدخل لدراسة علم السياسة [نص مطبوع] / محمد سكلى.-
ط. 2.- الرباط : دار القلم، 2020.- 1 مج. (258 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2015MO3960.- ردمك 978-9954-23-980-3

علم السياسة

320.11 2020-555
نشاطي، أحمد

نخبة المواعيد الضائعة [نص مطبوع] : عن الريف والظالمية
واليسار والماركسية والملكية / أحمد نشاطي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2020 (القنيطرة : المطبعة السريعة) .- 1 مج. (207 ص.)؛ 21

سم
إق 2019MO6344.- ردمك 978-9920-38-984-6

األنظمة السياسية - - الفكر السياسي

320.4 2020-556
الجغرافيا وتقييم السياسات العمومية [نص مطبوع] =
/ Géographie et évaluation des politiques publiques
يحياوي.- مصطفى  موسى،  آيت  أحمد  أزهار،  محمد  تنسيق 
المحمدية : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2020 (الدار البيضاء :
مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (227-103 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3232.- ردمك 978-9920-9604-1-0

الجغرافيا - - السياسات العمومية

320.50964 2020-557
إنفي، محمد

النضال الديمقراطي واالنفتاح السياسي [نص مطبوع] :
قراءة في مسار حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية / محمد
النشر دار   : البيضاء  (الدار   2020 [د.ن.]،   : [د.م.]  إنفي.- 

سم  23 ص.)؛   479) مج.   1  -. المغربية) 
إق 2020MO1796.- ردمك 978-9920-39-617-2

النضال الديمقراطي - - المغرب

320.50964 2020-558

المؤذن، عبد السالم
السالم / عبد  : قضايا نظرية  الدولة المغربية [نص مطبوع] 
المؤذن.- ط. 2.- مراكش : الملتقى، 2020.- 1 مج. (133 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2626.- ردمك 978-9920-39-737-7

الدولة المغربية - - قضايا الديمقراطية - - القومية - - االشتراكية

320.540964 2020-559
القباج، محمد توفيق (1929-....)

الثقافي للنضال  األول  الرائد   : أحمد بال فريج [نص مطبوع] 
واإلعالمي والسياسي من أجل االستقالل / محمد توفيق القباج.-
الرباط : محمد توفيق القباج، 2020.- 1 مج. (671 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0326.- ردمك 978-9920-39-107-8

النضال السياسي - - االستقالل

320.55 2020-560
باليبار، إتيان

العالم الثقافة، الدين، األيديولوجيا [نص مطبوع] / إتيان
ملتقى  : البيضاء  الدار  الطالب.-  وتقديم حسن  ترجمة  باليبار؛ 
الطرق، 2020.- 1 مج. (112 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO0337.- ردمك 978-9920-769-50-1

الثقافة - - الدين - - األيديولوجيا

320.557 2020-561
الحسني، عادل

وعد اآلخرة [نص مطبوع] : العودة من التطرف الجهادي / عادل
الحسني.- ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (دار العرفان للنشر و

الطباعة).- 1 مج. (166 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3765.- ردمك 978-9920-32-126-6

التطرف الجهادي

320.557 2020-562
الحقوني، مرزوق

/ مطبوع]  [نص  والتسلف  العلمنة  مواجهة  في  الريف 
مرزوق الحقوني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (مطبعة تطوان).- 1

مج. (165 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3851.- ردمك 978-9920-32-163-1

العلمانية - - الريف

320.557 2020-563
سعدي، عبد العزيز

العزيز عبد   / مطبوع]  [نص  لوجه  وجها  وتنويري  سلفي 
سعدي.- ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (128 ص.) :

غالف مص.؛ 21 سم
إق 2020MO2529.- ردمك 978-9920-39-780-3

السلفية - - المغرب

320.60964 2020-564
عالوي، حسن

الحق في التنمية في السياسات العمومية بالمغرب [نص
مطبوع] : محاولة للرصد والتحليل / حسن عالوي.- فاس : حلقة
الفكر المغربي، 2020.- 1 مج. (137 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم.- (سلسلة القراءة المواطنة؛ 8)
إق 2020MO3657.- ردمك 978-9920-9436-9-7

السياسات العمومية - - المغرب

320.8 2020-565
فيرمورين، بيير

بلدان المغرب [نص مطبوع] : الديمقراطية المستحيلة؟ / بيير
فيرمورين؛ ترجمة عبد الرحيم حزل.- الرباط : دار األمان، 2020.-

1 مج. (250 ص.)؛ 22 سم
إق 2019MO6268.- ردمك 978-9954-723-58-6

الديمقراطية - - بلدان المغرب
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320.91741 2020-566
بلقزيز، عبد اإلله

اإلله عبد   / مطبوع]  [نص  والمواطنة  السياسية  الجماعة 
بلقزيز.- الدار البيضاء : المركز الثقافي، 2020.- 1 مج. (223

ص.) : غالف مص.؛ 22 سم
إق 2019MO3260.- ردمك 978-9954-705-69-8

حقوق المواطنة - - السياسية

320.96 2020-567
الصديقي، كريمة

االنتقال ورهانات  السياسي  االستقرار  تحديات 
وشمال غرب  دول  من  نماذج   : مطبوع]  [نص  الديمقراطي 
إفريقيا / كريمة الصديقي؛ تقديم عبد اإلله العبدي.- القنيطرة :
الدولية، التقارير  ودراسة  االنتقالية  للعدالة  المغربي  المركز 

ص.)  185) مج.   1  -.2020
إق 2019MO5433.- ردمك 978-9920-38-730-9

شمال افريقيا - - غرب افريقيا - - سياسة وحكومة

320.96 2020-568
الصحراء المغربية والحلول الممكنة [نص مطبوع] : بين تعدد
المقتربات واختالف المدخالت وتنوع السيناريوهات.- [د.م.] : مركز
الدراسات واألبحاث القانونية والقضائية واالجتماعية، 2020.- 1

مج. (329 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO0262.- ردمك 978-9920-39-093-4

الصحراء المغربية

320.964 2020-569
أوراز، رشيد

تقرير اإلندماج المغاربي 2020 [نص مطبوع] : الشركات
ومحمد أوراز  رشيد   / السياسي  الجمود  عن  بديال  اإلقتصادية 
السياسات، 2020 لتحليل  المغربي  المعهد   : الرباط  مصباح.- 
(مطبعة األمنية).- 1 مج. (41 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2020MO1652.- ردمك 978-9920-39-570-0
الشركات اإلقتصادية - - السياسة - - المغرب

320.964 2020-570
قادم، أحمد

الحجاج وشرعنة الخطاب السياسي [نص مطبوع] / أحمد
قادم، كمال الزماني.- مراكش : مكتبة المعرفة، 2020 (الدار
البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (296 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0659.- ردمك 978-9954-711-38-5

الخطاب السياسي - - المغرب

320.964 2020-571
ويحمان، أحمد (1960-....)

بيبيو !!! [نص مطبوع] : الخراب على الباب / أحمد ويحمان.-
ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرباط : شمس برينت) .- 1 مج.

(390 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO4094.- ردمك 978-9920-32-273-7

األوضاع السياسية - - المغرب

320.9641 2020-572
السياسية 1999ـ2019: عشرون سنة من اإلصالحات 
والقانونية والمؤسساتية في عهد جاللة الملك محمد
Vingt  ans  de  :2019-1999  = مطبوع]  [نص  السادس 
réformes politiques, juridiques et institutionnelles
/ نصوص  sous le régne de S.M. le Roi  Mohamed VI
جمعها ونسقها أحمد بوعشيق ومحمد بنيحي.- الرباط : المجلة
المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، 2020.- 1 مج. (414 ص.)؛ 21

سم
إق 2020MO0543.- ردمك 978-9920-643-10-8

اإلصالحات السياسية - - اإلصالحات القانونية - - الملك محمد السادس - -
المغرب

321.094 2020-573
أوريد، حسن (1962-....)

الدولة إلى  سبتمبر   11 من   : مطبوع]  [نص  ورؤى  فصول 
: دار األمان، 2020 (مطبعة الرباط  أوريد.-  اإلسالمية / حسن 
باأللوان؛ 24 سم األمنية).- 1 مج. (382 ص.) : غالف مزيّن 

إق 2020MO0795.- ردمك 978-9954-723-69-2
الربيع العربي - - الدولة اإلسالمية

321.094 2020-574
لكريني، إدريس (1974-....)

تدبير أزمات التحول الديمقراطي [نص مطبوع] : مقاربة
لكريني.- إدريس   / الدولية  التجارب  العربي في ضوء  للحراك 
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (مراكش : المطبعة الوراقة الوطنية) .- 1

مج. (278 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4611.- ردمك 978-9920-32-486-1

التحول الديمقراطي - - الحراك العربي

321.8 2020-575
طارق، حسن (1974-....)

الديمقراطية [نص مطبوع] : وقضايا االنتقال السياسي بالمغرب
/ حسن طارق.- الرباط : فريدريش نمان ستيفتانغ، 2020.- 1 مج.

(146 ص.)
إق 2020MO3513.- ردمك 978-9920-9006-0-7

الديمقراطية - - السياسة

321.8 2020-576
عب ء الديمقراطية الثقيل [نص مطبوع] : أين الخالص؟ =
L'insupportable fardeau de la démocratie :  quelle
voie pour le salut? / مؤسسة منتدى أصيلة.- أصيلة : مؤسسة
منتدى أصيلة، 2020 (سال : التومي) .- 1 مج. (85 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (موسم أصيلة الثقافي الدولي؛ 41)
إق 2020MO4763.- ردمك 978-9954-641-51-4

الديمقراطية

321.87 2020-577
األشكل، سيدي

تحليلية : دراسة  [نص مطبوع]  بالمغرب  القرار السياسي 
للسيرورة القرارية خالل الفترة مابين 1962 الى 2010 / سيدي
األشكل.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (سال : شمس برينت) .- 1 مج.

(199 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3043.- ردمك 978-9920-39-988-3

القرار السياسي - - المغرب

322 2020-578
جميل أحمد، محمد

قناع جانوس [نص مطبوع] : اإلسالم السياسي : وجدلية التأويل
للكتاب، الثقافي  المركز   : البيضاء  الدار  / محمد جميل أحمد.- 

باأللوان؛ 22 سم 2020.- 1 مج. (254 ص.) : غالف مزيّن 
إق 2020MO1140.- ردمك 978-9954-705-90-2

اإلسالم السياسي

322.108 2020-579
طلحا، فوزية

"التوحيد حركة   : الحداثة  لألسس  اإلسالميين  تمثالت 
واإلصالح"، وحركة "النهضة" نموذجا [نص مطبوع] / طلحا فوزية.-
القنيطرة : القرويين، 2020.- 1 مج. (145 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO6413.- ردمك 978-9954-598-18-4

حركة التوحيد واإلصالح - - المغرب

322.409 2020-580
الغلبزوري، محمد

الدولـة وتدبير حراك الريـف [نص مطبوع] : تدبير أزمة أم
أزمة تدبير / محمد الغلبزوري.- طنجة : سليكي، 2020.- 1 مج.

(437 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
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إق 2020MO3438.- ردمك 978-9920-625-94-4
حراك الريـف - - أزمة

322.420964 2020-581
أمغار، مولود

خطابات المقاومة في الفضاء العام [نص مطبوع] : دراسة
أنتجها نشطاء حركة 20 فبراير ما بين التي  ميدانية للخطابات 
2011-2014 / مولود أمغار.- [د.م.] : فضاء ادم للنشر والتوزيع،

2020.- 1 مج. (214 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO6097.- ردمك 978-9920-752-22-0

حركة 20 فبراير (المغرب)

323 2020-582
المنديلي، عمر

أمام استفحال  : أية حماية لحقوق االنسان [نص مطبوع] 
استخدام المرتزقة؟! / عمر المنديلي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020
(القنيطرة : المطبعة السريعة) .- 1 مج. (193 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2554.- ردمك 978-9920-39-902-9

االنسان - - حقوق

323 2020-583
عبادي، أحمد

من حقوق اإلنسان إلى حقوق اإلنسانية [نص مطبوع] :
قراءة في المستلزمات المعرفية، والمقتضيات السياقية، وآليات
التعاطي / أحمد عبادي.- الرباط : إيسيسكو- المنظمة اإلسالمية
للتربية والعلوم والثقافة، 2020.- 1 مج. (54 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم.- (ملتقى اإليسيسكو الثقافي؛ 2 )
إق 2020MO0161.- ردمك 978-9920-682-12-1

حقوق اإلنسان

323 2020-584
حقوق اإلنسان في ضوء التقارير الدولية [نص مطبوع] :
Human rights in the light = دراسة في المضمون و البنية
المصطفى وتنسيق  إشراف   /  of  international  reports
بوجعبوط.- القنيطرة : المركز المغربي للعدالة اإلنتقالية ودراسة

التقارير الدولية، 2020.- 1 مج. (356، 29 ص.)
إق 2019MO4407.- ردمك 978-9920-38-417-9

حقوق اإلنسان

323.040964 2020-585
حداد، عبد الرحمان

اإلنتماء الترابي في أفق مواطنة محلية [نص مطبوع] / عبد
الرحمان حداد.- فاس : مؤسسة مقاربات، 2020 (مطبعة بالل).-

1 مج. (200 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO5286.- ردمك 978-9920-694-69-8

المواطنة - - اإلنتماء الترابي - - المغرب

323.042 2020-586
المجتمع المدني [نص مطبوع] : الديمقراطية ومتطلبات التنمية
Société civile : exigences de la démocratie et du =
développement / مؤلف جماعي؛ تنسيق حنان بنقاسم، عبد
الرحيم خالص.- أكادير : مركز تكامل للدراسات واألبحاث، 2020
(مطبعة قرطبة).- 1 مج. (48-224 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2020MO4956.- ردمك 978-9920-32-625-4

المجتمع المدني - - الديمقراطية - - المغرب

323.04208209 2020-587
المغرب. مؤسسة كونراد أديناور

! لنلتزم [نص مطبوع] : من أجل مشاركة النساء في السياسة
بالمغرب و بنين : الدراسة األساسية للمشروع / مؤسسة كونراد
أديناور.- الرباط : مؤسسة كونراد أديناور، 2020.- 1 مج. (59

ص.)؛ 21 سم
إق 2020MO4331.- ردمك 978-9920-714-04-4

النساء - - السياسة - - المغرب - - بنين

323.11 2020-588
[نص واألجنبية  الوطنية  الكتابات  في  األمازيغ  صورة 
مطبوع] / تنسيق علي بنطالب.- الرباط : المعهد الملكي للثقافة
األمازيغية، 2020.- 1 مج. (373 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO1404.- ردمك 978-9920-739-13-9

الثقافة األمازيغية

323.11933064 2020-589
الهمزاوي، التجاني

التوصيات األممية المتعلقة بالحقوق اللغوية والثقافية
األمازيغية [نص مطبوع] / إعداد التجاني الهمزاوي.- الرباط :
الشبكة األمازيغية من أجل المواطنة، 2020 (مطابع الرباط نت).-

1 مج. (127 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO5268.- ردمك 978-9920-9060-0-5

اللغة األمازيغية - - الثقافة األمازيغية - - الحقوق

323.340964 2020-590
الشراط، إنصاف

[نص عالقة؟  بالمغرب..أية  السياسي  والعمل  المرأة 
مطبوع] / إنصاف الشراط؛ تمهيد محمد اجديرة؛ تقديم خديجة
الصافي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (مطبعة الرسالة).- 1 مج. (328

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3584.- ردمك 978-9920-32-059-7

المرأة - - العمل السياسي - - المغرب

324 2020-591
المرصد الوطني لحقوق الناخب

مجالس أعضاء  انتخاب  منظومة  إصالح  في  تصورات 
الوطني لحقوق المرصد   / الجماعات الترابية [نص مطبوع] 
الناخب.- [د.م.] : مؤسسة كونراد، مكتب المغرب، 2020.- 1 مج.

(981 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO5102.- ردمك 978-9954-739-17-4

الجماعات الترابية - - انتخاب

324 2020-592
زاهر، كريم

... الوعي اإلنتخابي [نص مطبوع] : الطريق الوحيد إلى تنمية
شاملة / كريم زاهر.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (81 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان
إق 2020MO1132.- ردمك 978-9954-598-25-2

اإلنتخابات - - الوعي

324.217 2020-593
المريزق، المصطفى (1962-....)

المصطفى  / والتزام  رؤية   : مطبوع]  [نص  الرابع  الطريق 
المريزق.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (سال : شمس برينت) .- 1 مج.

(172 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO5228.- ردمك 978-9920-32-718-3

اليسار - - الفكر المغربي

324.23 2020-594
حزب العدالة والتنمية (المغرب)

حزب  / مطبوع]  [نص  الداخلي  للحوار  الكاملة  االعمال 
العدالة والتنمية.- الرباط : حزب العدالة والتنمية، 2020.- 1 مج.

(652 ص.)؛ 21 سم
إق 2020MO3306.- ردمك 978-9920-9343-2-9

حزب العدالة والتنمية - - المخطط السياسي - - المغرب

324.264 2020-595
الهاللي، عبد المجيد
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الحزب والنقابة، 1959-1972 [نص مطبوع] : مقاربة تاريخية
والتنمية، للمعرفة  أطلنتيس   : [د.م.]  الهاللي.-  المجيد  عبد   /

22 سم (227 ص.)؛  مج.   1  -.2020
إق 2020MO2896.- ردمك 978-9920-9414-1-9

األحزاب السياسية - - النقابات

324.264013 2020-596
زكي، أحمد

العدالة حزب  مع  واالشتراكية  التقدم  حزب  تحالف 
زكي.- أحمد   / وكيف؟  الرابح؟  من   : [نص مطبوع]  والتنمية 
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .-

1 مج. (119 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4055.- ردمك 978-9920-32-253-9

األحزاب - - السياسة - - المغرب

325.1 2020-597
أوعسو، خالد

الهجرة في العالقات المغربية الفرنسية [نص مطبوع] :
السياق - التطور - األبعاد / خالد أوعسو.- الرباط : مجلس الجالية
مزيّن غالف   : (179 ص.)  مج.   1  -.2020 بالخارج،  المغربية 

24 سم باأللوان؛ 
إق 2020MO0569.- ردمك 978-9954-669-62-4

الهجرة - - المغرب - - فرنسا

325.1 2020-598
وجوه مغربية بألمانيا [نص مطبوع] : مسارات / مجلس الجالية
بالخارج، المغربية  الجالية  : مجلس  الرباط  بالخارج.-  المغربية 

باأللوان؛ 24 سم : غالف مزيّن  2020.- 1 مج. (304 ص.) 
إق 2020MO0830.- ردمك 978-9954-669-65-5

الجالية المغربية - - ألمانيا

327.101 2020-599
التوزاني، حكيم

تحديد بين  الدولية  العالقات  علم  مرتكزات  تطور 
الدولية وضبط الفواعل  المفاهيمية وتعداد  اإلطارات 
التفاعالت الدينامية [نص مطبوع] / حكيم التوزاني.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020.- 1 مج. (387 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO5301.- ردمك 978-9920-32-735-4

العالقات الدولية - - مفاهيم

327.1609648 2020-600
المنبهي، عالل األزهر

الصحراء المغربية [نص مطبوع] : جدل الوحدة والتجزئة / عالل
األزهر المنبهي.- الرباط : دار التوحيدي، 2020.- 1 مج. (336

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO0197.- ردمك 978-9920-659-01-7

الصحراء المغربية

327.17 2020-601
المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء ما بين التاريخ العالم
Le  = متقاطعة  رؤى   : مطبوع]  [نص  المدرسي  والتاريخ 
Maroc  et  l'Afrique  subsaharienne  entre  l'histoire
/ savante et l'histoire enseignée : visions croisées
التعليم، الرباط : مركز تكوين مفتشي  تنسيق محمد أمطاط.- 
مزيّن غالف   : ص.)   178-124) مج.   1 القلم).-  (دار   2020

(1 ومناظرات؛  ندوات  (سلسلة  سم.-   24 باأللوان؛ 
إق 2020MO5430.- ردمك 978-9920-32-791-6
المغرب - - إفريقيا جنوب الصحراء - - تاريخ العالقات

327.64 2020-602
بوزويتة، سمير (1964-....)

العالقات المغربية السويدية - النرويجية [نص مطبوع] :
الرباط : مجلس بوزويتة.-  المشتركة / سمير  التاريخ والذاكرة 
الجالية المغربية بالخارج، 2020.- 1 مج. (357 ص.)؛ 24 سم

إق 2018MO0477.- ردمك 978-9954-669-59-4
السياسة الخارجية - - النرويج - - المغرب - - السويد - - تاريخ

327.640409 2020-603
بوزويتة، سمير (1964-....)

العالقات المغربية النمساوية - الهنغارية [نص مطبوع] :
تاريخ وذاكرة مشتركة / سمير بوزويتة.- الرباط : مجلس الجالية
مزيّن غالف   : (231 ص.)  مج.   1  -.2020 بالخارج،  المغربية 

24 سم باأللوان؛ 
إق 2020MO0253.- ردمك 978-9954-669-55-6

العالقات الدبلوماسية

327.64053 2020-604
بن إيدامو، عادل

المنظور الحضاري في السياسة الخارجية المغربية [نص
مطبوع] : مقاربة تحليلية مقارنة في اإلدراك المغربي والتركي
لألمن القومي / عادل بن إيدامو.- الرباط : دار القلم، 2020.- 1

مج. (289 ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2020MO0348.- ردمك 978-9920-39-109-2

السياسة الخارجية - - المغرب

327.6406 2020-605
محمد لقبايبي، توفيق

: محاضرات في المغرب والعمق اإلفريقي [نص مطبوع] 
تاريخ المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء حتى نهاية القرن التاسع
عشر للميالد / توفيق محمد لقبايبي.- مراكش : مؤسسة آفاق،
2020.- 1 مج. (544 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة دراسات تاريخية)

إق 2020MO2013.- ردمك 978-9954-618-65-3
إفريقيا - - المغرب - - حضارة - - تراث - - اقتصاد

327.6406 2020-606
ولد محمدي، عبد الله

السياسة،  : ملك  رؤية   : مطبوع]  [نص  وأفريقيا  المغرب 
اإلقتصاد والدين / عبد الله ولد محمدي.- الدار البيضاء : المركز
مزيّن غالف   : ص.)   176) مج.   1  -.2020 للكتاب،  الثقافي 

سم  23 باأللوان؛ 
إق 2019MO3371.- ردمك 978-9920-627-03-0

التنمية المستدامة - - المغرب - - أفريقيا

327.6406 2020-607
أشغال وفعاليات المناظرة اإلفريقية حول: دعم المغرب
إفريقيا جنوب  ببلدان  الوطني  التحرر  لحركات 
األخضر والرأس  بيساو  وغينيا  وأنجوال  والموزنبيق 
Le  Soutien  du  = مطبوع]  [نص  وبرنسيب  وساوتومي 
Maroc  aux  mouvements  de  libération  africains:
l'Afrique du Sud, le Mozambique, l'Angola, la Guinée-
Bissau, le Cap Vert et Sao Tomé- et principe / مجموعة
: الرباط  المغرب.-  من  وإعالميين  سياسيين  وفاعلين  باحثين 
التحرير، جيش  وأعضاء  المقاومين  لقدماء  السامية  المندوبية 

24 سم (103-101 ص.)؛  مج.   1  -.2020
إق 2020MO3858.- ردمك 978-9920-658-47-8

المغرب - - عالقات دولية

327.64065 2020-608
برحو، أحمد (1951-....)

حصن الشجعان [نص مطبوع] : دراسة في العالقات المغربية-
الجزائرية / برحو.- طنجة : سليكي أخوين، 2020.- 1 مج. (230

ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2020MO0618.- ردمك 978-9920-625-75-3

العالقات الدولية

327.64065 2020-609
ياسين، إبراهيم
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المغربي عبد والسلطان  القادر  الجزائري عبد  األمير 
دراسة  : الصراع  إلى  التعاون  من   : مطبوع]  [نص  الرحمان 
تاريخية، 1832-1847 / إبراهيم ياسين.- مراكش : مؤسسة آفاق،
: غالف مزيّن الوطنية).- 1 مج. (270 ص.)  (المطبعة   2020

تاريخية) (دراسات  باأللوان؛ 24 سم.- 
إق 2020MO0157.- ردمك 978-9954-618-57-8

عبد القادر الجزائري، عبد القادر بن محيي الدين بن مصطفى (1807-
(1883

327.64065092 2020-610
أمركي، إبراهيم

جحيم تندوف [نص مطبوع] : الوجه اآلخر للبوليساريو / إبراهيم
الجامعة : مكتبة  (ايت ملول  [د.ن.]، 2020   : [د.م.]  أمركي.- 

.- 1 مج. (123 ص.)؛ 22 سم والنشر)  للطباعة 
إق 2020MO3300.- ردمك 978-9920-622-57-8

أسرى تندوف - - البوليساريو

328.64 2020-611
أوراز، رشيد

مؤشر الثقة في المؤسسات 2020 [نص مطبوع] : البرلمان
وما وراءه في المغرب : تجديد الثقة من خالل بحث جذور نقصها /
رشيد أوراز، فرانشيسكو كولين.- الرباط : المعهد المغربي لتحليل
السياسات، 2020 (مطبعة األمنية).- 1 مج. (160 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4515.- ردمك 978-9920-9022-1-2

البرلمان - - المغرب

328.64 2020-612
عالل، عبد الرحمان

التصويت البرلماني [نص مطبوع] : دراسة حالة مجلس النواب
المغربي خالل النصف األول من الوالية التشريعية العاشرة / يحي
P i e t t y s  : ط  ا ب ر ل ا  - عالل. ن  ا رحم ل ا د  ب ع , وي  حل
سم  24 ص.)؛   190) مج.   Communication،  2020.-  1

إق 2020MO2329.- ردمك 978-9920-39-805-3
التصويت - - البرلمان - - المغرب

328.6401 2020-613
المغرب. مجلس النواب

النواب خالل فترة الطوارئ رصد وتحليل دور مجلس 
الصحية [نص مطبوع] : الوالية التشريعية 2016-2021 / مجلس
أبي (دار  النواب، 2020  منشورات مجلس   : الرباط  النواب.- 
رقراق للطباعة والنشر).- 1 مج. (137 ص.) : غالف مزين؛ 24

سم.- (سلسلة الدراسات؛ 1)
إق 2020MO3000.- ردمك 978-9954-745-26-7

البرلمان - - المغرب

علم االقتصاد 330

330.122 2020-614
المدن، عبد الهادي

خلق الثروة إستراتيجية بيروك لتنمية التجارة الصحراوية
[نص مطبوع] / عبد الهادي المدن.- الرباط : مكتبة دار السالم،

2020.- 1 مج. (205 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0671.- ردمك 978-9920-754-56-9

التجارة الصحراوية

330.9 2020-615

البحث الجغرافي بالمغرب وسؤال التنمية [نص مطبوع] =
La recherche géographique au Maroc et la question
حسن تقديم  النامي؛  زهير  تنسيق   /  du  développement
المباركي.- [د.م.] : زهير النامي، 2020.- 1 مج. (489 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3581.- ردمك 978-9920-32-058-0

البحث الجغرافي - - التنمية - - المغرب

330.964 2020-616
خالص، حكيمة

االقتصاد االجتماعي المغربي [نص مطبوع] : مراحل التطور
وسؤال االستراتيجية / حكيمة خالص.- طنجة : دار الفاصلة للنشر،

2020.- 1 مج. (353 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2087.- ردمك 978-9920-9975-5-3

االقتصاد - - المغرب

331.2164 2020-617
الودغيري، نوفل الزهير

أثر في  بحث   : مطبوع]  [نص  المقاولة  داخل  المردودية 
العالقات االجتماعية / نوفل الزهير الودغيري.- فاس : مؤسسة
مقاربات للنشر والصناعات الثقافية، 2020.- 1 مج. (92 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO5666.- ردمك 978-9920-780-35-3

المردودية

332.4964 2020-618
داود، محمد

النقود المغربية في مائة عام، القرن 14 هـ [نص مطبوع]
/ محمد داود؛ تخريج وتقديم ومراجعة حسناء محمد داود.- تطوان :

منشورات باب الحكمة، 2020.- 1 مج. (138 ص.)؛ 24 سم
إق 2020MO2081.- ردمك 978-9920-653-19-0

المغرب - - األنظمة البنكية

332.632 2020-619
السوسي، حسن

دراسة  : المالية [نص مطبوع]  السوق اآلجلة للمشتقات 
مقارنة / حسن السوسي.- [د.م.] : دار اآلفاق المغربية للنشر
والتوزيع، 2020 (الرباط : األمنية) .- 1 مج. (167 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0431.- ردمك 978-9920-765-35-0

العقود المالية - - قانون

333.91 2020-620
لقبايبي، توفيق محمد

حرف الماء في تاريخ المغرب بين التأصيل والتجديد [نص
/ توفيق المائية  الحرف  نماذج من  تاريخ  : دراسة في  مطبوع] 
محمد لقبايبي.- مراكش : مؤسسة آفاق، 2020.- 1 مج. (430

ص.)؛ 24 سم
إق 2020MO2017.- ردمك 978-9954-618-66-0

الحرف المائية - - دراسات وتاريخ

333.91 2020-621
والواقع الشرعي  النص  بين   : مطبوع]  [نص  والتنمية  الماء 
العلمي المجلس  التي نظمها  الوطنية  الندوة  : أعمال  المعيش 
المحلي لشيشاوة يوم السبت 22 يونيو 2019 / جمع وتقديم عبد
الحق األزهري.- شيشاوة : المجلس العلمي المحلي لشيشاوة،
.- 1 مج. (242 الوطنية)  : المطبعة والوراقة  2020 (مراكش 
ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (إصدارات المجلس العلمي

المحلي لشيشاوة؛ 1)
إق 2019MO6382.- ردمك 978-9920-38-997-6

الموارد المائية - - المغرب

336 2020-622
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الرقابة على األموال العمومية بالبلدان المغاربية [نص
مطبوع] : أشغال الندوة المغاربية المنظمة يومي 18-19 أكتوبر
le  contrôle  des derniers  publics  dans les  = 2019
pays maghrébins / إشراف أحمد حضراني.- مكناس : جامعة
موالي إسماعيل، 2020.- 1 مج. (462-73 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1408.- ردمك 978-9920-9457-0-7

األموال العمومية

337 2020-623
الناصري، نوفل

في الحاجة إلى اقتصاد عالمي بديل [نص مطبوع] : دراسة
تحليلية الختالالت النيوليبرالية وقراءة نقدية للمرتكزات الرأسمالية
: [د.م.]  الناصري.-  نوفل   / اإلقتصادية  األفكار  لتجديد  ودعوة 
[د.ن.]، 2020 (مطبعة لينا).- 1 مج. (171 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2736.- ردمك 978-9920-39-774-2

االقتصاد العالمي

337.11741 2020-624
ولعلو، فتح الله

نحن و العولمة [نص مطبوع] : جواب الجنوب / فتح الله ولعلو.-
الدار البيضاء : المركز الثقافي للكتاب، 2020.- 1 مج. (479 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO4163.- ردمك 978-9954-9872-6-1

العولمة

338.4791 2020-625
االكراهات  : [نص مطبوع]  المستدامة  الساحل والسياحة 
نماء مركز   : العيون  السعيدي.-  جميلة  تنسيق   / والرهانات 
للدراسات واألبحاث حول الصحراء، 2020.- 1 مج. (176, 85

ص.)؛ 24 سم
إق 2020MO3564.- ردمك 978-9920-9008-0-5

السياحة المستدامة

338.6048 2020-626
المغرب. مجلس المنافسة

Avis du Conseil de = [نص مطبوع] رأي مجلس المنافسة
مجلس  : الرباط  المنافسة.-  مجلس   /  la  Concurrence

سم  30 ص.)؛   26-25) مج.   1  -.2020 المنافسة، 
إق 2020MO0682.- ردمك 978-9920-603-02-7

المنافسة - - المغرب

338.9 2020-627
الحجيرة، محمد

مالية الجهة ومتطلبات التنمية [نص مطبوع] / استاذ محمد
الحجيرة.- الرباط : دار النشر المعاصرة، 2020.- 1 مج. (420

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3056.- ردمك 978-9920-9499-0-3

التنمية اإلقتصادية

338.9 2020-628
المعضلة التنموية في المغرب [نص مطبوع] : حفريات في
كوابح التغيير.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس : أميمة) .- 1 مج.

(191 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0600.- ردمك 978-9920-39-175-7

338.9 2020-629
التنمية المستدامة وإكراهات دول الجنوب [نص مطبوع] =
Le Développement durable et les contraintes dans
les pays de l'hémisphère Sud / مؤسسة منتدى أصيلة.-
الرباط : مؤسسة منتدى أصيلة، 2020.- 1 مج. (120 ص.) :

باأللوان؛ 24 سم غالف مزيّن 
إق 2020MO4767.- ردمك 978-9954-641-52-1

التنمية المستدامة - - دول الجنوب

338.900952 2020-630
أكاديمية المملكة المغربية

Le والتنمية =  التحديث  في  تجارب   : مطبوع]  [نص  اليابان 
Japon  :  expérience  de  modernisation  et  de
المغربية المملكة  ألكاديمية   46 الدورة   :  développement
الرباط 16-17 دجنبر 2019 / أكاديمية المملكة المغربية.- الرباط
: أكاديمية المملكة المغربية، 2020.- 1 مج. (102-175 ص.)؛ 24

سم
إق 2020MO3827.- ردمك 978-9954-641-47-7

التنمية االقتصادية - - اليابان

338.9064 2020-631
بنشقرون، عبد العالي

مسار آخر للمغرب [نص مطبوع] / عبد العالي بنشقرون ونور
الدين سعودي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (216 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0425.- ردمك 978-9920-39-144-3

المغرب

338.92 2020-632
بوشكور، سوفيان

النموذج التنموي البديل لجهة الشرق [نص مطبوع] : رؤية
استشرافية / سوفيان بوشكور.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (وجدة :
مطبعة يونس) .- 1 مج. (115 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO1030.- ردمك 978-9920-39-327-0

النموذج التنموي - - لجهة الشرق

338.951 2020-633
أكاديمية المملكة المغربية

La  = والتنمية  التحديث  في  تجارب   : مطبوع]  [نص  الصين 
Chine  :  expérience  de  modernisation  et  de
المغربية المملكة  ألكاديمية   46 الدورة   :  développement
الرباط 09-10 دجنبر 2019 / أكاديمية المملكة المغربية.- الرباط
: أكاديمية المملكة المغربية، 2020.- 1 مج. (90-2020 ص.)؛ 24

سم
إق 2020MO3828.- ردمك 978-9954-641-48-4

التنمية االقتصادية - - الصين

338.964 2020-634
الفكاني، خالد

تأمالت في أثر الجائحة على تنفيذ االلتزامات التعاقدية
خالد  / الطارئة  والظروف  القاهرة  القوة  بين   : مطبوع]  [نص 
الفكاني.- الدار البيضاء : دار اآلفاق المغربية، 2020 (مراكش :
المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (199 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO3707.- ردمك 978-9920-765-48-0
جائحة كوفيد 19 - - االلتزامات التعاقدية - - المغرب

338.964 2020-635
بوليف، محمد نجيب

دور الدولة واستراتيجيتها التنموية في دعم االقتصاد
اندماجية المقاولة وخلق دينامية تنموية  اداء  وتطوير 
/ استاذ األول، مرحلة ما قبل كوفيد 19  الجزء  [نص مطبوع]. 
محمد نجيب بوليف.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (184 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1850.- ردمك 978-9920-39-630-1

جائحة كوفيد 19 - - االقتصاد - - المغرب

338.964 2020-636
لخيار، زهير

[نص بالمغرب  االقتصادي  والتوازن   19 كوفيد  جائحة 
: [د.م.]   -. لخيار  / أستاذ زهير  : سيناريوهات مرتقبة  مطبوع] 
[د.ن.]، 2020 (سال : شمس برينت) .- 1 مج. (128 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
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إق 2020MO1808.- ردمك 978-9920-39-619-6
جائحة كوفيد 19 - - االقتصادي - - المغرب

338.964 2020-637
األنظمة الواحية : مظاهر التجديد وافاق التنمية المستدامة =
Les  systèmes  oasiens  :  Aspects  d'innovation  et
perspectives de développement durable [نص مطبوع] /
جمع وتنسيق أبو بكر صابري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس :
مطبعة شركة سوبر كوبي) .- 1 مج. (284 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0594.- ردمك 978-9920-39-173-3

األنظمة الواحية

338.964 2020-638
جائحة كورونا [نص مطبوع] : والرهانات المعرفية الجديدة /
تقديم ابراهيم حمداوي، عبد الغني السلماني.- القنيطرة : مختبر
المجاالت الترابية، البيئة، التنمية، 2020.- 1 مج. (160 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3777.- ردمك 978-9920-32-135-8

جائحة كوفيد 19 - - االقتصادي - - المغرب

القانون 340

340 2020-639
احرشان، عمر

األساس في دراسة المصطلح القانوني [نص مطبوع] /
عمر احرشان .- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الدار البيضاء : مطبعة
النجاح الجديدة) .- 1 مج. (175 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO1497.- ردمك 978-9954-711-42-2

القانون - - مصطلح

340.014 2020-640
الكبا، رضوان

محاضرات في مادة اللغة والمصطلحات القانونية [نص
مطبوع] / رضوان الكبا، رشيد خواضي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020
: غالف مزيّن .- 1 مج. (164 ص.)  : مطبعة قرطبة)  (أكادير 

باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO5062.- ردمك 978-9920-32-666-7

المصطلحات القانونية - - محاضرات

340.02 2020-641
المغرب. هيأة المحامين بالرباط

[د.ن.]،  : [د.م.]  مطبوع].-  [نص  بالرباط  المحامين  هيئة 
2020 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (72 ص.)؛ 21 سم

إق 2020MO5271.- ردمك 978-9920-9062-0-3
هيئة المحامين

340.02 2020-642
بحوث في قضايا وإشكاالت قانونية تثيرها جائحة كورونا
Recherches relatives aux questions et = [نص مطبوع]
problèmes juridiques soulevés par la pandémie de
وتنسيق خديجة إشراف   / كوفيد 19   :  Corona :  Covid 19
مضي، عمر انجوم.- اكادير : كلية العلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية، 2020 (اكادير : مطبعة قرطبة) .- 1 مج. : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2356.- ردمك 978-9954-746-59-2

إشكاالت قانونية - - جائحة كورونا

340.02364 2020-643
اإلدريسي، خالد

ليس دفاعا عن الدفاع [نص مطبوع] / خالد اإلدريسي.- الرباط
: دار السالم، 2020.- 1 مج. (464 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2020MO4701.- ردمك 978-9920-754-69-9

مهنة المحاماة - - المغرب - - مقاالت

340.072 2020-644
القاسمي، محمد

القضاء، في القانون، في  النجاح في  طريق ومفتاح 
المحاماة، في البحث العلمي اإللكتروني [نص مطبوع] /
مكتبة  : أرجدال.- سطات  أيت  تقديم سمير  القاسمي؛  محمد 
الرشاد، 2020 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (143 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4397.- ردمك 978-9920-791-33-5

األبحاث القانونية

340.072 2020-645
سعيدي، حنان

حنان  / مطبوع]  [نص  القانوني  البحث  وتقنيات  مناهج 
2020 [د.ن.]،   : [د.م.]  الفاخوري.-  إدريس  تقديم  سعيدي؛ 
(القنيطرة : Elite Creativity Print) .- 1 مج. (193 ص.)؛ 23

سم
إق 2020MO1121.- ردمك 978-9920-39-360-7

البحث القانوني

340.072 2020-646
والقاضي، سمير

المدخل لدراسة مناهج العلوم القانونية [نص مطبوع] /
سمير والقاضي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (سال : شمس برينت) .-

1 مج. (135 ص.)؛ 25 سم
إق 2020MO5013.- ردمك 978-9920-32-645-2

العلوم القانونية - - مناهج البحث

340.092 2020-647
بوفيم، الحسين

مؤسسات متطورة لخدمة الهيئة إداريا ومهنيا وحقوقيا
: [د.ن.]، بوفيم.- [د.م.]  الحسين   / واجتماعيا [نص مطبوع] 

باأللوان؛ 24 سم 2020.- 1 مج. (56 ص.) : غالف مزيّن 
إق 2020MO4551.- ردمك 978-9920-32-463-2

المحامون

340.092 2020-648
هيئة المحامين بالرباط

لهيئة والثقافية  والحقوقية  المهنية  المحطات  أهم 
هيئة  / مطبوع]  [نص   2020-2018 بالرباط  المحامين 
المحامين بالرباط.- الرباط : هيئة المحامين، 2020.- 1 مج. (159

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4393.- ردمك 978-9920-32-377-2

هيئة المحامين

340.0964 2020-649
أسباعي، مولود

التشريع الوضعي بالمغرب [نص مطبوع] : قراءة في حصيلة
أزيد من مائة سنة (1913-2016) / مولود اسباعي.- الرباط :
مزيّن : غالف  (254 ص.)  مج.   1 السالم، 2020.-  دار  مكتبة 

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3170.- ردمك 978-9920-38-205-2

القانون الوضعي - - المغرب

340.1 2020-650
الرحموني، حسنة

/ حسنة [نص مطبوع]  القانونية  العلوم  لدراسة  المدخل 
القلم، دار   : الرباط  األول.-  الجزء  القانون.  نظرية  الرحموني. 

باأللوان؛ 24 سم : غالف مزيّن  2020.- 1 مج. (119 ص.) 
إق 2020MO5373.- ردمك 978-9920-626-44-6
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القانون - - نظرية

340.1 2020-651
امنـار، الحسين

: محاضرات في المدخل لدراسة القانون [نص مطبوع] 
نظرية القانون ونظرية الحق / الحسين امنـار.- [د.م.] : [د.ن.]،
2019-2020 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج.

(174 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO5791.- ردمك 978-9920-38-837-5

دراسة القانون - - محاضرات

340.6 2020-652
الناصري، نورالدين

المدخل لدراسة القانون [نص مطبوع] / نور الدين الناصري.-
سطات : مكتبة الرشاد، 2020 (الرباط : مطبعة االمنية) .- 1 مج.

(199 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4687.- ردمك 978-9920-791-35-9

القانون - - المغرب

341.4 2020-653
بلدي، رشيد

المنازعات الرياضية على ضوء أحكام محكمة التحكيم
الرياضية الدولية "الطاس" وأحكام القضاء األوروبي :
دراسة مقارنة [نص مطبوع] / رشيد بلدي.- [د.م.] : دار اآلفاق،

2020.- 1 مج. (495 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO5588.- ردمك 978-9920-38-785-9

القانون الرياضي - - المنازعات

341.41 2020-654
بوز، أحمد

القانون الدستوري لحقوق اإلنسان [نص مطبوع] : دراسة
في الحماية الدستورية للحقوق والحريات في المغرب والتجارب
: شمس [د.ن.]، 2020 (سال   : [د.م.]  بوز.-  أحمد   / المقارنة 
باأللوان؛ 24 سم : غالف مزيّن  .- 1 مج. (222 ص.)  برينت) 

إق 2020MO5427.- ردمك 978-9920-32-789-3
اإلنسان - - حقوق - - الدستور - - قانون

341.4480964 2020-655
المغرب. مجلس النواب

ترسيم الحدود البحرية [نص مطبوع] : القانون رقم17ـ37 و
القانون رقم 17ــ38 : سلسلة األوراق البحثية الموجزة العدد 03/
2020 : الوالية التشريعية 2016-2021 / مجلس النواب.- الرباط
النواب، 2020.- 1 مج. (29 ص.) : غالف : منشورات مجلس 
مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (سلسلة األوراق البحثية الموجزة؛ 3)

إق 2020MO4337.- ردمك 978-9954-745-35-9
الحدود البحرية - - القانون - - المغرب

341.48 2020-656
مرحوم، محمد

التنصيص الدستوري حقوق اإلنسان في المغرب بين 
وضمانات الحماية [نص مطبوع] / محمد مرحوم؛ تقديم رشيد
المدور.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (بركان : مطبعة نجمة الشرق) .-

1 مج. (150 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4848.- ردمك 978-9920-32-588-2

حقوق اإلنسان - - المغرب

341.481 2020-657
الحلوي، تورية

[د.ن.]،  : [د.م.]  مطبوع].-  [نص  العام  الدولي  القانون 
24 سم باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (252 ص.)  مج.   1  -.2020

إق 2020MO1498.- ردمك 978-9920-39-499-4
القانون الدولي

341.481 2020-658

السياق  : مطبوع]  [نص  اإلنسان  لحقوق  الثالث  الجيل 
la troisième génération des droits de = واإلشكاليات
l'Homme : le contexte et les problèmatiques / تنسيق
المغربية المجلة   : الرباط  إدريس لكريني والحسين شكراني.- 
لإلدارة المحلية والتنمية، 2020.- 1 مج. (322, 46 ص.)؛ 21 سم

إق 2020MO3647.- ردمك 978-9920-643-21-4
حقوق اإلنسان

341.6 2020-659
البزاز، محمد

/ [نص مطبوع]  الدولي اإلنساني  القانون  دراسات في 
واالقتصادية القانونية  العلوم  كلية   : مكناس  البزاز.-  محمد 
االجتماعية، 2020.- 1 مج. (290 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم.- (سلسلة أبحاث ودراسات؛ 10)
إق 2020MO1541.- ردمك 978-9920-39-516-8

القانون الدولي اإلنساني

341.63 2020-660
بهدين، نوال

القانون الدولي العام [نص مطبوع] : التعريف ـ المصادر ـ
األشخاص / نوال بهدين.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (دار القلم).- 1

مج. (213 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4441.- ردمك 32-9920-978-410-6

القانون الدولي

341.76 2020-661
بونكاب، وفاء

حماية الطفل في التشريع الوطني والمواثيق الدولية
[نص مطبوع] / وفاء بونكاب.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (طنجة :

سليكي أخوين) .- 1 مج. (170 ص.)؛ 24 سم
إق 2020MO4988.- ردمك 978-9920-655-50-7

القانون الدولي - - حماية الطفولة

342.02 2020-662
أزحاف، صالح

القضاء الدستوري [نص مطبوع] : وسؤال الدولة الدستورية /
صالح أزحاف .- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرباط : األمنية) .- 1

مج. (284 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1301.- ردمك 978-9920-9352-3-4

القضاء الدستوري

342.02 2020-663
الوزاني، محمد

األنظمة الدستورية الكبرى [نص مطبوع] / محمد الوزاني.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (وجدة : مطبعة الجسور) .- 1 مج. (182

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO5954.- ردمك 978-9920-38-878-8

األنظمة الدستورية

342.02 2020-664
شنفار، عبد الله

الفاعلون في السياسات العمومية الترابية [نص مطبوع]
les acteurs et les politiques publiques territoriales =
المجلة  : الرباط  الحسين.-  اعبوشي  تقديم  الله شنفار؛  عبد   /
المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، 2020.- 1 مج. (520 ص.)؛ 22

سم
إق 2020MO0328.- ردمك 978-9920-643-09-2

السياسات العمومية - - المغرب

342.02 2020-665
Les = [نص مطبوع] البرامج التنموية للجماعات الترابية
programmes de  développement  des  collectivités
مركز  : مكناس  حضراني.-  أحمد  تنسيق   /  territoriales
الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية، 2020.- 1 مج. (28-180

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
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إق 2020MO3676.- ردمك 978-9920-9806-2-3
الجماعات الترابية - - المغرب

342.068 2020-666
اشنيفخ، محمد

الوظيفة العمومية المغربية وسؤال تحديث مقاربة تدبير
الموارد البشرية [نص مطبوع] / محمد اشنيفخ.- الرباط : مكتبة

دار السالم، 2020.- 1 مج. (418 ص.)
إق 2020MO0486.- ردمك 978-9920-754-49-1

الوظيفة العمومية

342.0878 2020-667
البصراوي، عالل

القانون بين   : مطبوع]  [نص  للنساء  االنسانية  الحقوق 
مكتبة  : .- سطات  البصراوي  / عالل  االنسان  ومرجعية حقوق 
مزيّن غالف   : (295 ص.)  مج.   1 (األمنية).-   2020 الرشاد، 

سم  24 باأللوان؛ 
إق 2020MO2566.- ردمك 978-9920-791-16-8

النساء - - حقوق االنسان - - قانون

342.40858 2020-668
الشرقاوي، القرقار

الجنائي التشريع  الخاصة في  الحياة  الحق في  حماية 
المغربي [نص مطبوع] / الشرقاوي القرقار.- [د.م.] : [د.ن.]،
2020 (طنجة : مطبعة ياسين برنت) .- 1 مج. (160 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4508.- ردمك 978-9920-32-446-5

الحياة الخاصة - - التشريع الجنائي المغربي

342.4406 2020-669
توراك، حسن

تطور القانون اإلداري الفرنسي على مقاس الليبرالية
االقتصادية [نص مطبوع] / حسن توراك و عمر لغليمي.- الرباط

: مكتبة دار السالم، 2020.- 1 مج. (239 ص.)؛ 23 سم
إق 2020MO4150.- ردمك 978-9920-754-68-2

القانون اإلداري - - المغرب

342.5620858 2020-670
أوعبي، بوشعيب

اإللكترونية في ظروف الطبيعة  ذات  اإلنسان  حقوق 
الطوارئ الصحية [نص مطبوع] / بوشعيب اوعبي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020.- 1 مج. (222 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO3529.- ردمك 978-9920-32-027-6

حقوق اإلنسان - - المجال اإللكتروني

342.64 2020-671
الطويل، قاسم

الحق في الحصول على المعلومات [نص مطبوع] : دراسة
مقارنة / قاسم الطويل.- سطات : مكتبة الرشاد، 2020.- 1 مج.

(495 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4543.- ردمك 978-9920-9864-6-5

الحصول على المعلومات - - قانون - - المغرب

342.64 2020-672
كياس، حسن

: مطبوع]  [نص  الوظيفي  والتدبير  المدرسي  التشريع 
لفائدة لطلبة واألساتذة وهيئتي التدبير االداري والتربوي / حسن
كياس.- سطات : مكتبة الرشاد، 2020.- 1 مج. (364 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0183.- ردمك 978-9920-656-16-0

التشريع المدرسي - - التدبير الوظيفي

342.64 2020-673

حكامة التدبير العمومي [نص مطبوع] / تنسيق الدكتور أحمد
أجعون؛ تقديم الدكتور محمد براو.- الرباط : منشورات المجلة
المغربية لألنظمة القانونية والسياسية، 2020 (مطبعة األمنية).- 1
مج. (301 ص.).- (منشورات المجلة المغربية لألنظمة القانونية

والسياسية؛ 21، 6216-2605)
إق 2020MO1360.- ردمك 978-9920-9352-4-9

التدبير العمومي - - الحكامة

342.6402 2020-674
أتركين، محمد

مباحث في فقه الدستور المغربي [نص مطبوع] / محمد
المعاصرة، 2020 (سال : شمس النشر  دار   : الرباط  أتركين.- 
باأللوان؛ 24 سم : غالف مزيّن  .- 1 مج. (463 ص.)  برينت) 

إق 2020MO3001.- ردمك 978-9920-39-970-8
القانون الدستوري - - المغرب

342.6402 2020-675
الدرويش، محمد

في ذكرى خطاب 9 مارس [نص مطبوع] : قراءات متقاطعة
في دستور 2011 / إعداد محمد الدرويش، بنيونس المرزوقي.-
الرباط : منشورات فكر، 2020 (دار أبي رقراق).- 1 مج. (238

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (دراسات وأبحاث)
إق 2020MO1309.- ردمك 978-9920-9870-9-7

الدستور - - المغرب

342.64023 2020-676
جامع، نادية

الوجيز في القانون الدستوري [نص مطبوع] / نادية جامع.-
ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1

مج. (231 ص.)
إق 2020MO1142.- ردمك 978-9920-39-369-0

القانون الدستوري - - المغرب

342.64032 2020-677
لبوع، جابر

الممارسة أحكام دستور 2011 وتوترات  قراءات في 
امحمد لبوع،  جابر   / مطبوع]  [نص  والسياسية  الدستورية 
ووراقة مطبعة   : (الرباط   2020 [د.ن.]،   : [د.م.]  حجاجي.- 
الريشة) .- 1 مج. (276 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2020MO0494.- ردمك 978-9920-39-151-1
الممارسة الدستورية - - المغرب

342.64042 2020-678
دليل، المصطفى

هندسة التنمية الترابية بالمغرب [نص مطبوع] : ديناميات
التغيير ورهانات الجهوية المتقدمة / المصطفى دليل.- الرباط :
مزيّن : غالف  (305 ص.)  مج.   1 السالم، 2020.-  دار  مكتبة 

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4389.- ردمك 978-9954-9367-2-6

التنمية الترابية - - المغرب

342.64042 2020-679
التجربة الجهوية بالمغرب [نص مطبوع] : السياق، الفاعلون
المركز  : المتاقي.- مراكش  البشير  تنسيق   / التنمية  ورهانات 
2020 السياسات،  ودراسة  االستراتيجية  لألبحاث  المغاربي 
(المطبعة والوراقة الوطنية).- 1 مج. (630-62 ص.) : غالف مزيّن
القانونية الدراسات  في  إضافات  (سلسلة  باأللوان؛ 24 سم.- 

(2 والسياسية؛ 
إق 2020MO5392.- ردمك 978-9920-32-776-3

الجهوية المتقدمة - - المغرب

342.64057 2020-680
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: [نص مطبوع]  المغربي  البرلمان  التقرير السنوي عن 
التشريعية الوالية  2020ـ2019،  الرابعة،  التشريعية  السنة 
العاشرة، 2016ـ2021 / تقرير من إنجاز المرصد الوطني لحقوق
الناخب؛ بشراكة مع مؤسسة كونراد اديناور؛ من إعداد الحسن
الجماعي، خالد العسري.- الرباط : مؤسسة كونراد أديناور، مكتب

الرباط، 2020.- 1 مج. (134 ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2020MO5102.- ردمك 978-9954-739-17-4

البرلمان

342.6406 2020-681
أجعون، أحمد

الوجيز في التنظيم اإلداري المغربي [نص مطبوع] / أحمد
المجلة منشورات   : الرباط  ومنقحة.-  مزيدة   2 ط.  أجعون.- 
المغربية لألنظمة القانونية والسياسية، 2020.- 1 مج. (268 ص.)

إق 2020MO1588.- ردمك 978-9920-9500-9-1
القانون اإلداري - - المغرب

342.6406 2020-682
الشامخي، يونس

ضوء في   : مطبوع]  [نص  المغربي  اإلداري  التنظيم 
المستجدات التشريعية والتنظيمية والقضائية / يونس الشامخي؛
تقديم أحمد أجعون.- مراكش : مكتبة المعرفة، 2020 (الرباط :
مطبعة الكرامة) .- 1 مج. (249 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO0764.- ردمك 978-9920-39-222-8

التنظيم اإلداري - - المغرب

342.6406 2020-683
الليلي، حسن

الوجيز في التنظيم اإلداري [نص مطبوع] / حسن الليلي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (أكادير : مطبعة قرطبة) .- 1 مج. (188

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0995.- ردمك 978-9920-39-310-2

التنظيم اإلداري - - المغرب

342.64066 2020-684
ولد لبالد، حميد

في محاولة   : مطبوع]  [نص  اإلداري  المستعجل  القضاء 
التأصيل، معززة باالجتهادات القضائية / حميد ولد لبالد.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020 (القنيطرة : مطبعة أصكوم) .- 1 مج. (704 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1771.- ردمك 978-9920-39-607-3

القضاء اإلداري - - المغرب

342.640664 2020-685
العسري، إبراهيم

/ [نص مطبوع]  المغربي  القضائي  التنظيم  الوجيز في 
إبراهيم العسري، عبال بن اعرمو.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (اكادير
: SO-ME Print) .- 1 مج. (200 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2020MO1414.- ردمك 978-9920-39-467-3

التنظيم القضائي - - المحاكم - - المغرب

342.640664 2020-686
بنمليح، منية

المختصر في القضاء اإلداري والمنازعات اإلدارية [نص
l'essentiel de la justice administrative et = [مطبوع
contentieux administratifs / منية بنمليح.- الرباط : المجلة
المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، 2020.- 1 مج. (428 ص.)؛ 22

سم
إق 2020MO3646.- ردمك 978-9920-643-20-7

المنازعات اإلدارية - - المغرب

342.640664 2020-687
حداد، سالم

مسطرة مقاضاة الجماعات الترابية [نص مطبوع] / سالم
حداد.- سطات : مكتبة الرشاد، 2020.- 1 مج. (199 ص.)؛ 24

سم
إق 2020MO4983.- ردمك 978-9920-791-37-3

اإلجراءات القضائية - - الجماعات الترابية

342.640680269 2020-688
قصري، محمد

دور القاضي اإلداري في حماية المشروعية و حقوق
الموظف العمومي [نص مطبوع] / محمد قصري.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020 (الرباط : Eden Design) .- 1 مج. (468 ص.)؛

24 سم
إق 2020MO1286.- ردمك 978-9920-39-411-6

القضاء اإلداري

342.64083 2020-689
أوعبي، بوشعيب

مطبوع]. [نص  المغربي  الخاص  الدولي  التعامل  قانون 
الجزء األول، الجنسية المغربية : دراسة مقارنة / بوشعيب أوعبي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرباط : دار القلم) .- 1 مج. (241 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0607.- ردمك 978-9920-39-177-1

الجنسية - - القانون المغربي

342.64085 2020-690
الليلي، حسن

/ حسن مطبوع]  [نص  العامة  والحريات  اإلنسان  حقوق 
الليلي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (أكادير : مطبعة قرطبة) .- 1 مج.

(167 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0994.- ردمك 978-9920-39-309-6

حقوق اإلنسان - - المغرب

342.64085 2020-691
ولد البالد، حميد

حماية القضاء اإلداري المغربي للحقوق والحريات في
ضوء اإلتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان [نص مطبوع] /
: مطبعة (القنيطرة  [د.ن.]، 2020   : [د.م.]  البالد.-  ولد  حميد 
باأللوان؛ 24 سم أصكوم) .- 1 مج. (289 ص.) : غالف مزيّن 

إق 2020MO4808.- ردمك 978-9920-32-567-7
حقوق اإلنسان - - القضاء المغربي

342.64085 2020-692
: مطبوع]  [نص  بالمغرب  األساسية  والحريات  الحقوق 
قراءات متقاطعة / مؤلف جماعي؛ تقديم محمد أمين بنعبد الله؛
تنسيق سمير والقاضي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (سال : شمس

برينت) .- 1 مج. (321 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO5434.- ردمك 978-9920-32-793-0

الحقوق والحريات - - المغرب

342.640850263 2020-693
قانون الحريات العامة بالمغرب [نص مطبوع]. الجزء األول /
ترجمة إلى األمازيغية سليمة الكواللي.- الرباط : المعهد الملكي

للثقافة األمازيغية، 2020.- 1 مج. (62 ص.)؛ 20 سم
إق 2020MO0071.- ردمك 978-9920-739-05-4

قانون الحريات العامة - - حرية تأسيس الجمعيات - - المغرب

342.640853 2020-694
على الحصول  في  بالحق  المتعلق  القانوني  الدليل 
guide  juridique  du  droit  = مطبوع]  [نص  المعلومات 
d'accès aux informations / نصوص جمعها ونسقها أحمد
بوعشيق ومحمد بنيحي.- الرباط : المجلة المغربية لإلدارة المحلية

والتنمية، 2020.- 1 مج. (348, 280 ص.)؛ 21 سم
إق 2020MO4486.- ردمك 978-9920-643-24-5

الحق في المعلومة - - قوانين تشريعية
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342.6409 2020-695
أجعون، أحمد

التدبير الترابي الجهوي بالمغرب ورهانات التنمية [نص
مطبوع] : قراءة نقدية / أحمد أجعون .- [د.م.] : المجلة المغربية
لألنظمة القانونية والسياسية، 2020.- 1 مج. (223 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4219.- ردمك 978-9920-9352-7-2

الجهوية المتقدمة - - المغرب

342.6409 2020-696
الديموقراطية المحلية وآفاق الهندسة الترابية بالمغرب
[نص مطبوع] / تنسيق ادريس جردان، عبد المنعم لزعر.- أكادير :
دار العرفان، 2020 (مطبعة قرطبة).- 1 مج. (381-63 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4657.- ردمك 978-9920-611-17-6

الديموقراطية المحلية - - المغرب

342.640902 2020-697
منصفي التمسماني، سعيد

[نص المتقدمة  الجهوية  إطار  في  الترابي  التنظيم 
مطبوع]. الجزء األول، السياق التاريخي للتنظيم الترابي وتكوين
: دار الرباط  التمسماني.-  المغربية / سعيد منصفي  الشخصية 

السالم، 2020.- 1 مج. (408 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2020MO3964.- ردمك 978-9920-32-211-9

الجهوية - - المغرب

342.64090263 2020-698
التجاني، مصعب

: [نص مطبوع]  العمومية  والسياسات  المدني  المجتمع 
التشاركية / مصعب الديمقراطية  الفرص واالمكانات من خالل 
التجاني؛ تقديم الحسن الجماعي.- الرباط : مكتبة دار السالم،

2020.- 1 مج. (270 ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2020MO3171.- ردمك 978-9920-754-72-9

المجتمع المدني

342.64090263 2020-699
زعنون، عبد الرفيع

تدبير التنمية الترابية بالمغرب [نص مطبوع] : دراسة مقارنة
/ عبد الرفيع زعنون.- سطات : مكتبة الرشاد، 2020.- 1 مج.

(304 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0152.- ردمك 978-9920-791-13-7

التنمية الترابية - - المغرب

343.03 2020-700
السراجي، المكي

Le  droit  des مطبوع] =  [نص  المالية  المناصب  قانون 
: المكي السراجي.- ط. 2.- [د.م.]   /  postes budgétaires
[د.ن.]، 2020 (الرباط : دار السالم) .- 1 مج. (328 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO5990.- ردمك 978-9920-754-44-6

المناصب المالية - - قانون

343.03 2020-701
السوسي، حسن

الموجز في القانون المالي [نص مطبوع] : القوانين المنظمة
للبورصة تحت المجهر / حسن السوسي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020
(الرباط : دار السالم) .- 1 مج. (253 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2020MO0498.- ردمك 978-9920-754-51-4

القانون المالي - - البورصة

343.071 2020-702
الزوجال، يوسف

-  : حماية المستهلك في العقود التجارية [نص مطبوع] 
دراسة على ضوء قانون 31,08 حصيلة وافاق - / يوسف الزوجال
السالم، 2020.- 1 مج. دار   : الرباط  العيدوني.-  تقديم وداد  ؛ 

باأللوان؛ 24 سم : غالف مزيّن  (527 ص.) 
إق 2020MO0923.- ردمك 978-9920-754-57-6

المستهلك - - العقود التجارية

343.08 2020-703
غيث، ربيعة

القانون التجاري [نص مطبوع] / ربيعة غيث، عبد الرزاق حباني.
1.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (213 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3958.- ردمك 978-9920-32-208-9

التجارة - - قانون

343.08 2020-704
[نص القضائي  والعمل  القانون  بين  التجاري  األصل 
مطبوع] : دراسة تحليلية وتطبيقية في ضوء مستجدات القانون
المغربي واالجتهاد القضائي / إشراف عمر السكتاني.- [الرباط] :
منشورات مجلة المهن القانونية والقضائية، 2020.- 1 مج. (400

ص.)؛ 24 سم.- (قانون األعمال والممارسة القضائية؛ 10)
إق 2020MO5441.- ردمك 978-9920-791-40-3

القانون التجاري - - المغرب

343.64 2020-705
أجعون، أحمد

منازعات في  النقض  محكمة  قضاء  في  المستحدث   
خالل اإلدارية  (الغرفة   : مطبوع]  [نص  الترابية  الجماعات 
يونس أجعون،  أحمد   /  (  2018 ـ   2017 ـ   2016 السنوات 
الشامخي.- [د.م.] : المجلة المغربية لألنظمة القانونية والسياسية،
2020 (الرباط : المعارف الجديدة) .- 1 مج. (560 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0753.- ردمك 978-9920-9500-7-7

محكمة النقض - - الجماعات الترابية - - منازعات

343.64 2020-706
الوردي، سعيد

جرائم السب والقذف عبر وسائل التواصل االجتماعي
والمواقع اإللكترونية [نص مطبوع] : دراسة فقهية وقضائية
مقارنة في ضوء أحكام القانون الجنائي المغربي والقانون رقم
المغربي القضائي  والعمل  والنشر  بالصحافة  المتعلق   88.13
المقارن / الوردي سعيد.- الدارالبيضاء : اآلفاق المغربية، 2020
(الرباط : األمنية) .- 1 مج. (286 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO2478.- ردمك 978-9920-39-850-3

المواقع اإللكترونية - - السب - - القذف - - قانون

343.640252 2020-707
أوزيان، محمد

مصادرة األموال العقارية والمنقولة [نص مطبوع] : بين
أحمد أوزيان،  محمد   / الوطني  والتشريع  الدولية  االتفاقيات 
بوصوف.- الرباط : المعارف، 2020 (الرباط : المعارف الجديدة)

.- 1 مج. (126 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0190.- ردمك 978-9954-693-13-1

األموال العقارية - - التشريع الوطني - - االتفاقيات الدولية

343.640252 2020-708
ووال، سمير

معيار المنفعة العامة في مقرر نزع الملكية على ضوء
اجتهاد القضاء اإلداري المغربي [نص مطبوع] / سمير ووال؛
تقديم أحمد خرطة.- الدار البيضاء : دار األفاق المغربية، 2020.-

1 مج. (219 ص.)؛ 24 سم
إق 2020MO1523.- ردمك 978-9920-9463-2-2

المنفعة العامة - - قوانين وتشريعات - - المغرب
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343.6403 2020-709
الخمليشي، محمد

مشروعية اإلختصاص [نص مطبوع] : أدوار المجلس األعلى
: الممارسة  العمومية وسياق  السياسات  تقييم  للحسابات في 
دراسة تحليلية مقارنة / محمد الخمليشي.- الرباط : منشورات
القانونية والسياسية، 2020.- 1 مج. المغربية لألنظمة  المجلة 
لألنظمة المغربية  المجلة  (منشورات  سم.-   24 (175 ص.)؛ 

(23 والسياسية؛  القانونية 
إق 2020MO3514.- ردمك 978-9920-9352-6-5

المجلس األعلى للحسابات - - المغرب

343.64034 2020-710
براو، محمد

األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ودورها في
التنمية وبناء الدولة [نص مطبوع] : من منظور عالمي مقارن
دار  : (الرباط  [د.ن.]، 2020   : [د.م.]  براو.-  / محمد  وعملي 

(983 ص.)؛ 24 سم مج.   2  -. السالم) 
إق 2020MO2184.- ردمك 978-9920-39-702-5

الرقابة المالية - - المحاسبة - - المغرب

343.6404 2020-711
الغازي، محمد

اإلثبات بالمحاسبة في التشريع المغربي [نص مطبوع] /
محمد الغازي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (تطوان : مركز النسخ
مزيّن : غالف  .- 1 مج. (112 ص.)  الخدمات)  متعدد  الطالب 

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2715.- ردمك 978-9920-39-760-5

المحاسبة - - القانون المغربي

343.6404 2020-712
العامة المديرية  والمالية.  اإلقتصاد  وزارة  المغرب. 

للضرائب
بموجب المحدثة   : العامة للضرائب [نص مطبوع]  المدونة 
المالية 2007 للسنة  المالية رقم 43.06  قانون  المادة 5 من 
بتاريخ 10 ذي الشريف رقم 1.6.232  الظهير  بتنفيذه  الصادر 
المديرية  : الرباط  للضرائب.-  العامة  المديرية   / الحجة 1427 
العامة للضرائب، 2020 (أزيد إيديسيون).- 1 مج. (748 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم
إق 2020MO3798.- ردمك 978-9920-9606-2-5

الضرائب - - قانون المالية - - المغرب

343.6404 2020-713
النوري، المصطفى

دور اللجان الضريبية في الفصل في المنازعات الجبائية
[نص مطبوع] / المصطفى النوري؛ تقديم يونس الزهري.- الدار
البيضاء : دار اآلفاق المغربية، 2020.- 1 مج. (160 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4143.- ردمك 978-9954-618-81-3

القانون الجبائي - - المغرب

343.6404 2020-714
تابتي، عزيزة

ضمانات الخاضع للضريبة في المنازعات الضريبية بين
التأسيس والتحصيل [نص مطبوع] / عزيزة تابتي.- سطات :
مكتبة الرشاد، 2020.- 1 مج. (143 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

22 سم
إق 2020MO3509.- ردمك 978-9920-791-24-3

المنازعات الضريبية - - القانون المغربي

343.6404 2020-715
قصري، محمد

العدالة وإشكالية  العمومية  الديون  تحصيل  منازعات 
الضريبية والتهرب الضريبي [نص مطبوع] / قصري محمد.-

[د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (488 ص.)
إق 2020MO1068.- ردمك 978-9920-39-346-1

الديون العمومية

343.640420263 2020-716
مرصالي، وهيبة

دور القضاء في حماية حقوق الخزينة وحقوق الملزم
[نص مطبوع] / وهيبة مرصالي؛ تقديم عبد الله درميش.- الدار
البيضاء : دار النشر المغربية، 2020.- 1 مج. (391 ص.)؛ 24 سم

إق 2020MO4391.- ردمك 978-9920-32-376-5
حقوق الخزينة

343.6405 2020-717
العماري، زكرياء

المدونة العامة للضرائب [نص مطبوع] : وفق آخر التعديالت
المدخلة بقانون المالية لسنة 2020 مع مختلف النصوص التطبيقية
العماري؛ [مراجعة وتدقيق بها / جمع وتنسيق زكرياء  المتعلقة 
المدني، القضاء  مجلة  منشورات   : الرباط  الجازولي].-  محمد 
باأللوان؛ 22 سم.- : غالف مزيّن  2020.- 1 مج. (484 ص.) 

قانونية؛ 57) ووثائق  (نصوص 
إق 2019MO0078.- ردمك 978-9954-543-64-1

مدونة الضرائب - - قانون المالية - - المغرب

343.640870263 2020-718
البهي، مصطفى

قراءة في مدونة القانون التجاري المغربي [نص مطبوع] :
: البهي.- طنجة  التجارية / مصطفى  التجارية، األوراق  األعمال 
سليكي أخوين، 2020.- 1 مج. (144 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2020MO4989.- ردمك 978-9920-655-51-4

القانون التجاري - - المغرب

343.640946 2020-719
 أبو العال، محمد كمال

يجب ما   : مطبوع]  [نص  المهني  السائق  و  السائق  الى 
معرفته في مدونة السير 116/14 + الساقة المهنية بدول اإلتحاد
األوروبي / أبو العال محمد كمال.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (اكادير :

مطبعة قرطبة) .- 1 مج. (204 ص.)؛ 22 سم
إق 2020MO5280.- ردمك 978-9920-32-747-3

مدونة السير

343.640960269 2020-720
أباري، محمد ياسين

عقد اإللتزام البحري [نص مطبوع] : خصوصيته على مستوى
التشريع والعمل القضائي : عقد الشغل البحري / محمد ياسين
أباري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (180 ص.)؛ 24 سم

إق 2020MO3244.- ردمك 978-9920-622-45-5
العمل البحري - - العمل القضائي - - المغرب

343.64099 2020-721
احرشان، عمر

قانون الصحافة واإلتصال بالمغرب [نص مطبوع] : دراسة
تحليلية وتوثيقية : الصحافة المكتوبة واإللكترونية / عمر أحرشان.-
الدار البيضاء : أفريقيا الشرق، 2020.- 1 مج. (271 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0892.- ردمك 978-9920-737-57-9

قانون الصحافة - - المغرب

343.640998 2020-722
اقبلي، امحمد

مدونة الصحافة والنشر في شروح [نص مطبوع] / امحمد
اقبلي.- سطات : مكتبة الرشاد، 2020.- 1 مج. (224 ص.)

إق 2020MO3663.- ردمك 978-9920-32-095-5
الصحافة - - قوانين وتشريعات - - المغرب

343.640998 2020-723
بو الهند، هدى
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التكوينية عناصرها  دراسة   : مطبوع]  [نص  الصحافة  جرائم 
الدار الهند.-  بو  / هدى  القضاء  المعروضة على  القضايا  وأشهر 
البيضاء : دار اآلفاق المغربية، 2020.- 1 مج. (286 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة النبراس في القانون؛ 3)
إق 2020MO3771.- ردمك 978-9920-765-49-7

جرائم الصحافة - - القانون المغربي

344.01 2020-724
الشرقاني، محمد

مائة سؤال وسؤال حول عقود الشغل في ضوء التشريع
محمد  / الجزء   III مطبوع].  [نص  المغربي  االجتماعي 
الشرقاني، محمد القري اليوسفي، نبيل الكط.- مكناس : كلية
العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، 2020.- 1 مج. (192
ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (أبحاث ودراسات؛ 12)

إق 2020MO2944.- ردمك 978-9920-644-03-5
الشغل - - قانون

344.01 2020-725
الشرقاني، محمد

مائة سؤال وسؤال حول عالقات الشغل في ظل وباء
كورونا [نص مطبوع]. I الجزء / محمد الشرقاني، محمد القري
اليوسفي، نبيل الكط.- مكناس : كلية العلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية، 2020.- 1 مج. (98 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم.- (أبحاث ودراسات؛ 11)
إق 2020MO2003.- ردمك 978-9920-644-02-8

الشغل - - قانون

344.01 2020-726
المملكة المغربية. محكمة النقض

/ مطبوع]  [نص  قرارات  ضوء  في  الشغلية  المنازعات 
الفني)، (المكتب  النقض  محكمة   : الرباط  النقض.-  محكمة 
باأللوان.- (سلسلة مزيّن  : غالف  (405 ص.)  مج.   1  -.2020

الفني؛ 7) المكتب  إصدارات 
إق 2020MO0910.- ردمك 978-9920-9448-2-3

المنازعات الشغلية - - محكمة النقض

344.0327 2020-727
التيالي، سعاد

الطفل في نزاع مع القانون بين المكتسب والمأمول
والتشريع الدولية  المواثيق  على ضوء  دراسة   : مطبوع]  [نص 
المغربي / سعاد التيالي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس : آنفوـ

برانت) .- 1 مج. (225 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4816.- ردمك 978-9920-32-571-4

الطفل - - قانون - - المغرب

344.03282 2020-728
القطني، رجاء

الحماية القانونية واإلجتماعية لألسرة في ظل التطور
رجاء  / مطبوع]  [نص  والمغربي  األوروبي  التشريعي 
القطني.- طنجة : سليكي أخوين، 2020.- 1 مج. (204 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO5786.- ردمك 978-9920-625-34-0

قوانين األسرة - - أوروبا - - المغرب

344.078 2020-729
نوار، عبد الله

بمنظومة المتعلق   : [نص مطبوع]  اإلطار 51.17  القانون 
التربية والتكوين والبحث العلمي وسؤال التنزيل / يونس شهيم،
عبد الله نوار.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس : وراقة بالل) .- 1

مج. (119 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4929.- ردمك 978-9920-32-615-5

البحث العلمي - - التربية - - التكوين - - قانون

344.09 2020-730
ادريوش، احمد

الثقافة والقانون [نص مطبوع] = Culture et droit / احمد
ادريوش. الجزء الرابع، بحث حول داوود سانتيانا وقضية التوفيق
بين االسالم والقوانين االوروبية.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرباط :
مطبعة االمنية) .- 1 مج. (160-56 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم.- (سلسلة المعرفة القانونية؛ 35)
إق 2020MO0532.- ردمك 978-9920-39-155-9

الثقافة - - قانون

344.6401 2020-731
احتوش، محمد

العمل ضوء  على  المنقول  على  التنفيذي  الحجز 
مكتبة  : سطات  احتوش.-  محمد   / مطبوع]  [نص  القضائي 
الرشاد، 2020 (الرباط : مطبعة االمنية) .- 1 مج. (150 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3830.- ردمك 978-9920-791-28-1

العمل القضائي - - المغرب

344.6401 2020-732
بفقير، محمد

مدونة الشغل والعمل القضائي المغربي [نص مطبوع] :
قرارات ـ  تنظيمية  نصوص   : التعديالت  آخر  مع  الشغل  مدونة 
ومناشير وزارية ـ قضاء المجلس األعلى ـ قضاء محاكم اإلستئناف
ـ قضاء المحاكم اإلبتدائية / محمد بفقير.- الدار البيضاء : منشورات
دراسات قضائية، 2020.- 2 مج . ( 399, 718 ص. ) : غالف
القضائي والعمل  القانون  (سلسلة  سم.-   24 باأللوان؛  مزيّن 

(9 المغربيين؛ 
إق 2020MO4155.- ردمك 978-9920-9831-8-1

مدونة الشغل - - المغرب

344.6401 2020-733
فوناني، منير

في تطبيق مدونة الشغل [نص مطبوع] : رصد ألكثر من 200
مقرر قضائي / منير فوناني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرباط :
مطبعة البيضاوي) .- 1 مج. (408 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO2305.- ردمك 978-9920-39-799-5

مدونة الشغل - - المغرب

344.6401 2020-734
كرازي، عبد اللطيف

شرح قانون الشغل المغربي [نص مطبوع] : دراسة نظرية
/ عبد واجتهادات قضائية  تشريعية  بمستجدات  تطبيقية معززة 
المطبعة  : [د.ن.]، 2020 (مراكش   : [د.م.]  اللطيف كرازي.- 
والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (304 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2019MO5353.- ردمك 978-9920-9755-2-0

قانون الشغل - - المغرب

344.640189 2020-735
اقبلي، امحمد

قضاء محكمة النقض في المادة االجتماعية [نص مطبوع] :
قرارات نوعية / امحمد اقبلي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (مطابع

الرباط نت).- 1 مج. (134 ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2020MO0373.- ردمك 978-9920-39-113-9

محكمة النقض

344.6402 2020-736
العماري، زكرياء

الببليوغرافيا الوطنية المغربية 2020

52



99

مدونة الحماية اإلجتماعية [نص مطبوع] : مختلف النصوص
التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنظام الضمان اإلجتماعي وحوادث
الشغل واألمراض المهنية والنظام األساسي للتعاون المتبادل /
جمع وتنسيق زكرياء العماري؛ [مراجعة وتدقيق محمد الجازولي].-
الرباط : منشورات مجلة القضاء المدني، 2020 (مطبعة المعارف
الجديدة).- 1 مج. (311 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم.-

(نصوص ووثائق قانونية؛ 55)
إق 2019MO5669.- ردمك 978-9954-543-68-9
الحماية اإلجتماعية - - قوانين وتشريعات - - المغرب

344.6402 2020-737
النحلي، نادية

نظام الحماية االجتماعية بالمغرب في مواجهة فيروس
كورونا ـ كوفيد 19 [نص مطبوع] : دراسة في التنظيم القانوني
وحكامة التنزيل / نادية النحلي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (سال :

شمس برينت) .- 1 مج. (147 ص.)؛ 22 سم
إق 2020MO1961.- ردمك 978-9920-39-659-2

الحماية اإلجتماعية - - المغرب

344.64022 2020-738
العماري، زكرياء

النصوص مختلف   : مطبوع]  [نص  الصحي  التأمين  مدونة 
التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتغطية الصحية ونظام التأمين
اإلجباري األساسي عن المرض / جمع وتنسيق زكرياء العماري؛
: منشورات مجلة الرباط  الجازولي].-  [مراجعة وتدقيق محمد 
القضاء المدني، 2020 (مطبعة المعارف الجديدة).- 1 مج. (267
ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم.- (نصوص ووثائق قانونية؛

(44
إق 2020MO0055.- ردمك 978-9954-543-69-6

التأمين الصحي - - قوانين وتشريعات - - المغرب

344.64035 2020-739
المغرب. المرصد المغربي للسجون

السجينات شكايات  معالجة  حول  السنوي  التقرير 
Rapport  = مطبوع]  [نص  برسم سنة 2019  والسجناء 
statistique : traitement et suivi des doléances des
détenu-e-s au titre de l'année 2019 / المرصد المغربي
للسجون.- الدار البيضاء : المرصد المغربي للسجون، 2020.- 1

مج. (76-22 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3607.- ردمك 978-9920-660-05-1

معاملة السجناء - - المغرب - - تقرير

344.6404 2020-740
رضوان، أمينة

في تأمالت   : مطبوع]  [نص  كورونا  جائحة  في  المشكاة 
تداعيات الجائحة وإشكاليات التكييف القانوني : دراسة قانونية
وقوانين قضائية  وقرارات  بأحكام  معززة  واجتماعية  اقتصادية 
مرتبطة بحالة الطوارىء الصحية / أمينة رضوان؛ تقديم عز الدين
بنستي.- سطات : مكتبة الرشاد، 2020.- 1 مج. (606 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3200.- ردمك 978-9920-656-19-1

جائحة كورونا - - دراسة قانونية - - المغرب

344.6404 2020-741
قوانين الطوارئ الصحية بالمغرب [نص مطبوع] : التداعيات
les  lois  d'urgence  sanitaire  :  = واالقتصادية  القانونية 
إشراف  /  quels  impacts  juridiques  et  éonomiques
وتنسيق إبراهيم عقاش، مها أمكعاد.- الرباط : مكتبة دار السالم،

2020.- 1 مج. (252، 63 ص.)؛ 23 سم
إق 2020MO3225.- ردمك 978-9920-754-62-0

الطوارئ الصحية - - قوانين وتشريعات

344.6404 2020-742

السياق  : - [نص مطبوع]  الجائحة- كوفيد 19  تدبير زمن 
يوسف بوقويت،  سميرة  تنسيق  جماعي؛  مؤلف   / واآلفاق 
هركان،حنان النحاس...[وآخ.].- [د.م.] : مركز الدراسات القانونية
والسياسية والتجارب المقارنة، 2020 (تطوان : مطبعة الحمامة)

.- 1 مج. (500 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO5275.- ردمك 978-9920-32-745-9

جائحة كورونا - - القانون المغربي

344.64046 2020-743
الكعيوش، ياسين

توجهات السياسة الجنائية في مواجهة الجرائم البيئية
[نص مطبوع] : دراسة تحليلية ونقدية للمنظومة البيئية في ضوء
العمل القضائي / ياسين الكعيوش؛ تقديم كنزة حرشي.- الرباط :
مزيّن : غالف  (432 ص.)  مج.   1 السالم، 2020.-  دار  مكتبة 

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0574.- ردمك 978-9920-754-54-5

الجرائم البيئية - - القانون المغربي

344.640460263 2020-744
المغرب. مجلس النواب

االقتصاد األخضر ودوره في تحقيق التنمية المستدامة
[نص مطبوع] : ين الواقع و رهانات الفاعلين : الوالية التشريعية
مجلس منشورات   : الرباط  النواب.-  مجلس   /  2021-2016
باأللوان؛ 21 : غالف مزيّن  النواب، 2020.- 1 مج. (50 ص.) 

السياسات؛ 2) أوراق  سم.- (سلسلة 
إق 2020MO4324.- ردمك 978-9954-745-34-2

االقتصاد األخضر - - التنمية المستدامة - - المغرب

345.02 2020-745
العيطوني، سعيد

محاضرات في علم اإلجرام [نص مطبوع] / سعيد العيطوني.-
أكادير : كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية، 2020.- 1

مج. (134 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO4856.- ردمك 978-9920-32-590-5

علم اإلجرام - - محاضرات

345.0215 2020-746
[نص بالبشر  االتجار  جريمة  مكافحة  في  القضاء  دور 
مطبوع] / الجمعية األمريكية للمحامين والقضاة.- الرباط : الجمعية
األمريكية للمحامين والقضاة، 2020.- 1 مج. (255 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان
إق 2020MO1311.- ردمك 978-9920-39-424-6

اإلتجار بالبشر

345.02323 2020-747
أبو مسلم، الحطاب (1932-....)

المختصر في جرائم األموال [نص مطبوع] : دراسة تحليلية
ونقدية في ظل القانون المغربي والقانون المقارن / الحطاب أبو
مسلم.- ط. مزيدة ومنقحة.- سطات : مكتبة الرشاد، 2020.- 1

مج. (229 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0797.- ردمك 978-9920-791-14-4

جرائم األموال - - القانون الجنائي - - المغرب

345.0268 2020-748
كوزي، عبد المجيد

الحماية القانونية للحياة الخاصة في المجال المعلوماتي
[نص مطبوع] / عبد المجيد كوزي.- فاس : حلقة الفكر المغربي،
2020 (فاس : مطبعة بالل) .- 1 مج. (164 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1597.- ردمك 978-9920-9436-4-2

المجال المعلوماتي - - الحماية القانونية

345.05 2020-749
المغرب. المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان
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قانون المسطرة الجنائية الدستور وحقوق االنسان [نص
لحقوق المغربية  المنظمة   / دراسي  يوم  أشغال   : مطبوع] 
اإلنسان.- الرباط : المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان، 2020.- 1

مج. (120 ص.)؛ 24 سم
إق 2020MO5377.- ردمك 978-9920-9026-1-8

اإلجراءات الجنائية - - المغرب

345.064 2020-750
سليماني، نور الدين

دفع المسؤولية المدنية لحارس الشيء [نص مطبوع] : في
ضوء العمل القضائي المغربي والمقارن / نور الدين سليماني.-
الرباط : مكتبة دار السالم، 2020.- 1 مج. (126 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2668.- ردمك 978-9920-754-60-6

القضاء المغربي

345.64 2020-751
التيالي، سعاد

السياسة الجنائية في مواجهة بعض السلوكات االجرامية
بالمغرب [نص مطبوع] / سعاد التيالي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020
(فاس : آنفوـ برانت) .- 1 مج. (431 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2020MO4759.- ردمك 978-9920-32-548-6

السياسة الجنائية - - المغرب

345.64 2020-752
الشاوي، عبد الهادي

[نص المغربي  العام  الجنائي  القانون  في  محاضرات 
مطبوع] / عبد الهادي الشاوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الدار
البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (169 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO1032.- ردمك 978-9920-39-328-7

القانون الجنائي - - المغرب

345.64 2020-753
العروصي، محمد

المختصر في شرح القانون الجنائي [نص مطبوع] / محمد
العروصي. القانون الجنائي الخاص. الجزء الثاني.- ط. 3.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020 (مكناس : مطبعة أناسي) .- 1 مج. (475 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2020MO0929.- ردمك 978-9920-39-276-1

القانون الجنائي الخاص - - المغرب

345.64 2020-754
الوردي، سعيد

شرح القانون الجنائي العام المغربي [نص مطبوع] : دراسة
اآلفاق دار   : البيضاء  الدار  الوردي.-  سعيد   / وقضائية  فقهية 
المغربية، 2020 (مطبعة األمنية).- 1 مج. (302 ص.) : غالف

باأللوان؛ 24 سم مزيّن 
إق 2020MO0226.- ردمك 978-9920-39-089-7

القانون الجنائي العام - - المغرب

345.64 2020-755
بناني، فريدة (1959-....)

قانون محاربة العنف ضد النساء التفاف وتحايل على
[الدار  -. بناني  / فريدة  االلتزام والملتزم به [نص مطبوع] 
البيضاء] : المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق االنسان،
.- 1 مج. (201 الوطنية)  : المطبعة والوراقة  2020 (مراكش 

باأللوان؛ 24 سم ص.) : غالف مزيّن 
إق 2020MO4373.- ردمك 978-9954-9704-9-2

العنف ضد النساء

345.64 2020-756
جوهر، وفاء

القانون الجنائي العام [نص مطبوع] / وفاء جوهر.- ط. 2.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .-

1 مج. (378 ص.)؛ 22 سم
إق 2019MO2309.- ردمك 978-9954-711-23-1

القانون الجنائي العام - - المغرب

345.6402 2020-757
الخراكات، محمد

السياسة الجنائية في تبني بدائل العقوبات و اإلجراءات
السالبة للحرية : دراسة تحليلية، تأصيلية، مقارنة [نص مطبوع]
/ محمد الخراكات؛ تقديم عبد الكريم الشافعي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2020 (أكادير : مكتبة اإلقتصاد) .- 1 مج. (232 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO3009.- ردمك 978-9920-37-915-1

العقوبات - - القانون الجنائي - - المغرب

345.6402 2020-758
المملكة المغربية. محكمة النقض

[نص النقض  محكمة  قرارات  في  العام  المال  حماية 
(المكتب النقض  : محكمة  الرباط  النقض.-  / محكمة  مطبوع] 

(261 ص.) مج.   1 الفني)، 2020.- 
إق 2020MO0909.- ردمك 978-9920-9448-1-6

المال العام - - رقابة

345.6402 2020-759
لفروجي، امحمد (1955-....)

القانون الجنائي [نص مطبوع] : وفق آخر التعديالت المدخلة
األوراق تزوير  عن  بالمعاقبة  المتعلق   33.18 رقم  بالقانون 
الرسمية أو العمومية / إعداد وتقديم امحمد لفروجي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020 (مراكش : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (224
ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم.- (المجموعة الجديدة للقانون

المغربي؛ 2)
إق 2020MO1564.- ردمك 978-9920-9634-3-5

جرائم التزوير - - القانون الجنائي - - المغرب

345.6402 2020-760
معتبر، مصطفى

قناعته تكوين  في  الجنائي  القاضي  حرية  نطاق 
: [د.ن.]، الشخصية [نص مطبوع] / مصطفى معتبر.- [د.م.] 
2020 (طنجة : مطبعة ياسين) .- 1 مج. (306 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 23 سم
إق 2020MO3654.- ردمك 978-9920-32-092-4

القاضي الجنائي - - الحكم الجنائي - - المغرب

345.64020263 2020-761
البهي، مصطفى

قراءة في مدونة القانون الجنائي العام [نص مطبوع] /
مصطفى البهي.- طنجة : سليكي أخوين، 2020.- 1 مج. (160

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO5064.- ردمك 978-9920-655-53-8

القانون الجنائي العام - - المغرب

345.640233 2020-762
الدهدوه، رضوان

دور العمل القضائي في حماية اإلقتصاد الوطني من
/ رضوان الجنائي الجمركي [نص مطبوع]  القانون  خالل 
الدهدوه.- طنجة : سليكي أخوين، 2020.- 1 مج. (523 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2100.- ردمك 978-9920-625-93-7

القانون الجنائي الجمركي - - المغرب

345.64025 2020-763
أباتراب، فاطمة الزهراء
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التوجهات القضائية ذات الصلة بحجية وسائل اإلتصال
الحديثة [نص مطبوع] / فاطمة الزهراء أباتراب.- سطات : مكتبة
الرشاد، 2020.- 1 مج. (278 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO3034.- ردمك 978-9920-791-19-9

الجرائم اإللكترونية - - القانون المغربي

345.640263 2020-764
ورياشي، عبد الكافي

تزوير المحررات [نص مطبوع] : في التشريع الجنائي المغربي :
دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة على ضوء العمل القضائي بالمغرب
/ عبد الكافي ورياشي، المصطفى عامر.- سطات : مكتبة الرشاد،
2020 (الرباط : مطبعة المعارف الجديدة) .- 1 مج. (336 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2818.- ردمك 978-9920-791-18-2

التشريع الجنائي - - المغرب

345.640263 2020-765
محكمة قرارات  من  المستخلصة  القضائية  المبادئ 
النقض المغربية في جرائم تزوير المحررات واستعمالها
الكافي عبد  عامر،  المصطفى  وتنسيق  إعداد   / مطبوع]  [نص 
مطبعة  : (الرباط   2020 الرشاد،  مكتبة   : ورياشي.- سطات 
المعارف الجديدة) .- 1 مج. (328 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2020MO3889.- ردمك 978-9920-791-29-8

تزوير المحررات - - القضاء المغربي

345.6404 2020-766
معتبر، مصطفى

الجريمة النسائية في المجتمع المغربي [نص مطبوع] :
المدلول واإلختالف / مصطفى معتبر.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020
مزيّن : غالف  (276 ص.)  مج.   1  -. ياسين)  مطبعة   : (طنجة 

باأللوان؛ 23 سم
إق 2020MO3065.- ردمك 978-9920-39-994-4

الجريمة النسائية - - المغرب

345.6405 2020-767
أخويا، الحسين

الصلح الجنائي بين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي
[نص مطبوع] / الحسين أخويا.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (وجدة :
مطبعة قرطبة) .- 1 مج. (171 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO3655.- ردمك 978-9920-32-093-1

السياسة الجنائية - - التشريع المغربي

345.6405 2020-768
أوقادي، اسماعيل

مدخل لدراسة القانون الجنائي العام [نص مطبوع] : ملحق
العام من مجموعة للقسم  المنظمة  إلى 162  بالفصول من 1 
[د.ن.]، 2020  : [د.م.]  أوقادي.-  / اسماعيل  الجنائي  القانون 
(الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (236 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1487.- ردمك 978-9920-39-494-9

القانون الجنائي - - المغرب

345.6405 2020-769
الداودي، لطيفة

دراسة في قانون المسطرة الجنائية المغربية وفق أخر
التعديالت [نص مطبوع] / لطيفة الداودي.- ط. 9.- مراكش :
مكتبة المعرفة، 2020.- 1 مج. (430 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2020MO1060.- ردمك 978-9954-711-40-8

القانون الجنائي - - المغرب

345.6405 2020-770

حميدي، سعاد
شرح قانون المسطرة الجنائية [نص مطبوع]. الجزء األول،
/ سعاد اإلعدادي  التحقيق  ـ  العامة  النيابة  ـ  القضائية  الشرطة 
حميدي.- طنجة : سليكي أخوين، 2020.- 1 مج. (248 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3185.- ردمك 978-9920-625-09-8

المسطرة الجنائية - - القانون المغربي

345.64056 2020-771
بكار، الحسين

المسطرة مستجدات  ضوء  في  بمحام  االستعانة  حق 
الجنائي والعمل القضائي المغربي [نص مطبوع] / الحسين
بكار.- سطات : مكتبة الرشاد سطات، 2020.- 1 مج. (109 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم
إق 2020MO4201.- ردمك 978-9920-791-31-1

االستعانة بمحام - - حقوق - - المسطرة الجنائي - - القضاء - - المغرب

345.640770263 2020-772
الشبلي، ادريس

الدعوى بدائل  من  كبديل  الزجري  الصلح  مؤسسة 
العمومية في قانون المسطرة الجنائية المغربية [نص
مطبوع] : دراسة نقدية ومقارنة / فيصل كرمات، ادريس الشبلي.-
مزيّن غالف   : ص.)   143) مج.   1  -.2020 [د.ن.]،   : [د.م.] 

سم  21 باأللوان؛ 
إق 2020MO2690.- ردمك 978-9920-39-751-3

الصلح الزجري - - الدعوى العمومية - - المسطرة الجنائية - - قانون - -
المغرب

346.01 2020-773
اكيج، محمد

: [نص مطبوع]  التطبيق  بعد سنوات من  مدونة األسرة 
نظرات في المبادئ الناظمة واإلجراء ات المنظمة / محمد اكيج.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (سال : شمس برينت) .- 1 مج. (271

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4734.- ردمك 978-9920-32-528-8

مدونة األسرة

346.01 2020-774
خرطة، أحمد

مدونة األسرة المغربية بعد أربعة عشر سنة من التطبيق
[نص مطبوع] : أعمال الندوة الوطنية المنظمة بالكلية المتعددة
التخصصات بالناظور أيام 28،29،30 مارس 2019 / أحمد خرطة.
الجزء الثاني، واقع التنزيل وآفاق التعديل.- الدار البيضاء : دار
اآلفاق المغربية، 2020 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (376

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1524.- ردمك 978-9920-9463-3-9

مدونة األسرة

346.016 2020-775
الشافعي، محمد (1955-....)

الزواج وانحالله في مدونة األسرة [نص مطبوع] / محمد
الشافعي.- ط. 4.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (مراكش : المطبعة
(سلسلة 24 سم.-  (327 ص.)؛  مج.   1  -. الوطنية)  والوراقة 

(24 القانونية؛  البحوث 
2005MO0078 إق

األسرة - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.016 2020-776
العالي عبد  تنسيق   / مطبوع]  [نص  العامة  الحياة  تخليق 
القانونية العلوم  كلية   : أكادير  حفو.-  بن  حليمة  ماكوري، 
واالقتصادية واالجتماعية ابن زهر، 2020 (أكادير : قرطبة) .- 1
(المؤلفات باأللوان؛ 24 سم.-  مزيّن  : غالف  (315 ص.)  مج. 

الجماعية؛ 1)
إق 2020MO3712.- ردمك 978-9920-9012-0-8
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الحياة العامة - - قانون

346.01664 2020-777
تدبير األموال المكتسبة أثناء الزواج وآثاره االقتصادية
: مطبوع]  [نص  واألرامل  المطلقات  على  واالجتماعية 
دراسة سوسيولوجية لمدينة سال / إشراف وتنسيق عبد الرحيم
الشلفوات.- الرباط : منتدى الزهراء للمرأة المغربية، 2020.- 1

مج. (128 ص.) : غالف مزيّن باأللوان.- (سلسلة الزهراء؛ 9)
إق 2020MO0375.- ردمك 978-9920-9688-5-0

الزواج - - األموال المكتسبة

346.01664 2020-778
تدبير األموال المكتسبة أثناء الفترة الزوجية على ضوء
محمد إعداد   / مطبوع]  [نص  القضائي  والعمل  القانون 
للمرأة الزهراء  منتدى   : الرباط  الجنايني.-  زينب  والشاوش، 
باأللوان.- المغربية، 2020.- 1 مج. (160 ص.) : غالف مزيّن 

الزهراء؛ 10) (سلسلة 
إق 2020MO0746.- ردمك 978-9920-9688-6-7

الزواج - - األموال المكتسبة

346.02 2020-779
droit  des  = مطبوع]  [نص  والعقود  االلتزامات  قانون 
obligations et des contrats / نصوص جمعها ونسقها محمد
المحلية لإلدارة  المغربية  المجلة  منشورات   : الرباط  بنيحي.- 
والتنمية، 2020.- 1 مج. (420، 324 ص.)؛ 17 سم.- (نصوص

ووثائق؛ 307)
إق 2020MO1670.- ردمك 978-9920-643-13-9

قانون االلتزامات والعقود - - المغرب

346.023 2020-780
العقود اإلدارية [نص مطبوع] : الصفقات العمومية ومنازعاتها /
ماكوري.- العالي  عبد  أحمد حضراني،  تنسيق  جماعي؛  مؤلف 
[د.م.] : مركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية، 2020.- 1

مج. (187 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4810.- ردمك 978-9920-9806-3-0

القانون اإلداري - - العقود اإلدارية

346.04 2020-781
رافع، عبد الوهاب (1950-....)

العقارية المنظومة  في  الساللية  الجماعات  أراضي 
المغربية [نص مطبوع] : وفق ظهير 9/8/2019 ومرسوم 2020
/ عبد الوهاب رافع.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (مراكش : المطبعة
والوراقة الوطنية) .- vol. ( 454 p.) : couv. ill. en coul 1.؛

cm 18
إق 2020MO2004.- ردمك 978-9954-687-10-9

المنظومة العقارية - - أراضي الساللية - - المغرب

346.04 2020-782
مسعودي، سعيدة

/ سعيدة والتوثيق  الحقوق   : الملكية الفكرية [نص مطبوع] 
مسعودي.- فاس : مقاربات للنشر والصناعات الثقافية، 2020.- 1

مج. (103 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (ترجمات)
إق 2020MO2923.- ردمك 978-9920-694-36-0

الملكية الفكرية

346.043 2020-783
أجعون، أحمد

منازعات في  النقض  محكمة  قضاء  في  المستحدث 
التعمير [نص مطبوع] : (خالل السنوات 2015 ـ 2016 ـ 2017 ـ
لألنظمة المغربية  المجلة   : [د.م.]  أجعون.-  أحمد   /  (2018
القانونية والسياسية، 2020 (الرباط : األمنية) .- 1 مج. (981
ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (الدليل القانوني والقضائي؛

(2605-6216 ،10
إق 2020MO2840.- ردمك 978-9920-9352-5-8

محكمة النقض - - منازعات - - التعمير

346.043 2020-784
العطاري، أحمد

لتلقيها المؤهلة  والجهات  العقارية  المعامالت  توثيق 
وتحريرها وتصحيح إمضاء أطرافها [نص مطبوع] : دراسة
في ظل النص التشريعي واإلجتهاد الفقهي والقضائي والممارسة
العملية / أحمد العطاري.- سطات : مكتبة الرشاد، 2020.- 1 مج.

(214 ص.)
إق 2020MO0198.- ردمك 978-9920-39-077-4

المعامالت العقارية - - قوانين

346.043 2020-785
الغاشي، عصام

االرتفاقات العقارية [نص مطبوع] : على ضوء الفقه المالكي
دار : مكتبة  الرباط  الغاشي عصام.-   / العينية  الحقوق  ومدونة 
السالم، 2020.- 1 مج. (374 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2019MO3308.- ردمك 978-9920-754-33-0

الملكية العقارية

346.043 2020-786
الفاخوري، إدريس

[نص بالمغرب  العقاري  التحفيظ  نظام  في  الوسيط 
مطبوع] : دراسة لنظام التحفيظ العقاري و الفقه االداري والعمل
القضائي / إدريس الفاخوري.- ط.4.- مراكش : مكتبة المعرفة،
2020 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (404

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO1863.- ردمك 978-9954-711-13-2

التحفيظ العقاري - - المغرب

346.043 2020-787
بونجة، مصطفى

التجاري في ضوء الكراء  القانونية للحق في  الحماية 
القانون رقم 49.16 والعمل القضائي [نص مطبوع] : مع
مالحق : قرارات قضائية صادرة في الموضوع، نص القانون رقم
49.16 / مصطفى بونجة.- الدار البيضاء : دار اآلفاق المغربية،

2020.- 1 مج. (488 ص.)
إق 2020MO0458.- ردمك 978-9920-765-36-7

الكراء التجاري - - قوانين

346.0432 2020-788
السباعي، لبنى

الحماية المدنية والجنائية للحيازة العقارية [نص مطبوع] /
لبنى السباعي.- الرباط : دار السالم، 2020.- 1 مج. (356 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0546.- ردمك 978-9920-754-53-8

الحيازة العقارية - - قانون

346.04362 2020-789
العرعاري، عبد القادر

العقود الخاصة [نص مطبوع]. الكتاب االول، عقد البيع / عبد
دار : مكتبة  الرباط  العرعاري.- ط. 5 مزيدة ومنقحة.-  القادر 

االمان، 2020.- 1 مج. (389 ص.)
إق 2020MO0578.- ردمك 978-9954-723-67-8

عقد البيع

346.04691 2020-790
الضحاك، إدريس

القانوني- الموارد-النظام   : مطبوع]  [نص  والقانون  الماء 
النزاعات / إدريس الضحاك.- ط. 2 مفصلة ومنقحة ومزيد فيها.-
[د.م.] : مؤسسة الذاكرة للدراسات ةاألبحاث، 2020 (مطبعة

األمنية).- 1 مج. (357 ص.)؛ 24 سم
إق 2020MO4672.- ردمك 978-9920-32-502-8

المياه - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.06 2020-791
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العراقي، مصطفى
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان [نص مطبوع] : قراء ات
وإضاء ات / مصطفى العراقي.- [د.م.] : فكر، 2020 (دار أبي
رقراق).- 1 مج. (220 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.-

(دراسات و أبحاث)
إق 2019MO5564.- ردمك 978-9920-9870-4-2

اإلنسان - - حقوق

346.068 2020-792
الصبحي، خلف بن ناصر بن سليمان

دراسة  : مطبوع]  [نص  األسواق  في  المتعاملين  حماية 
سليمان بن  ناصر  بن  خلف   / والقانون  الشريعة  بين  مقارنة 
الصبحي.- [د.م.] : مختبر مناهج العلوم في الحضارة اإلسالمية
وتجديد التراث، 2020.- 1 مج. (117 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

20 سم
إق 2020MO3616.- ردمك 978-9954-689-27-1

المتعاملين في األسواق - - القانون

346.07 2020-793
المملكة المغربية. محكمة النقض

صعوبات المقاولة في ضوء قرارات محكمة النقض [نص
2020 النقض،  محكمة   : الرباط  النقض.-  محكمة   / مطبوع] 
(مطبعة األمنية).- 1 مج. (303 ص.) : غالف مزيّن.- (سلسلة

الفني؛ 6) المكتب  إصدارات 
إق 2020MO0905.- ردمك 978-9920-9448-0-9

المقاولة - - قوانين وتشريعات - - محكمة النقض

346.08212 2020-794
اليعقوبي، عبد الحميد

مركز البنك في نظام صعوبات المقاولة [نص مطبوع] /
عبد الحميد اليعقوبي.- [د.م.] : مركز الدراسات واألبحاث القانونية
والقضائية واإلجتماعية، 2020.- 1 مج. (193 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4666.- ردمك 978-9920-32-497-7

البنوك - - المقاوالت

346.096 2020-795
موباريك، كلثومة

/ مطبوع]  [نص  واالئتمان  الوفاء  أدوات  في  المختصر 
كلثومة موباريك.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (اكادير : قرطبة) .- 1

مج. (169 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1277.- ردمك 978-9920-9386-2-4

الشيك - - الوفاء - - قانون

346.44 2020-796
 أيت أرجدال، سمير

الدفع بعدم االختصاص وفق القوانين االجرائية المدنية
في التشريع المغربي [نص مطبوع] / سمير أيت أرجدال.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرباط : المعارف الجديدة) .- 1 مج.

(628 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1361.- ردمك 978-9920-39-438-3

الدفع بعدم االختصاص - - القوانين المدنية

346.64 2020-797
أبا، خليل

53.05 رقم  القانون  ضوء  في  اإللكتروني  التعاقد 
المتعلق بالتبادل اإللكتروني للمعطيات القانونية [نص
الرشاد، 2020.- 1 مج. : مكتبة  أبا خليل.- سطات   / مطبوع] 

باأللوان؛ 24 سم : غالف مزيّن  (184 ص.) 
إق 2020MO2586.- ردمك 978-9920-791-17-5

التبادل اإللكتروني - - المعطيات القانونية - - قانون - - المغرب

346.64 2020-798
إدزني، عبد العزيز

[نص المغربي  التشريع  في  العقاري  التحفيظ  نظام 
مطبوع] / عبد العزيز إدزني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (مراكش :
المطبعة والوراقة الوطنية الداوديات) .- 1 مج. (296 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4438.- ردمك 978-9920-32-407-6

التحفيظ العقاري - - التشريع المغربي

346.64 2020-799
الروكي، زكرياء

العقاري التحفيظ  القضائية في مجال  األحكام  تنفيذ 
[نص مطبوع] / زكرياء الروكي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (مركز
سلمان الفارسي : القصر الكبير) .- 1 مج. (193 ص.)؛ 23 سم

إق 2020MO1607.- ردمك 978-9920-39-548-9
التحفيظ العقاري

346.64 2020-800
خطابي، محمد (1956-....)

النظام القانوني للبنوك التشاركية [نص مطبوع] : دراسة
مكتبة  : علوي.- سطات  يحيى  تقديم  / محمد خطابي؛  مقارنة 
الرشاد، 2020 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج.

(376 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO6339.- ردمك 978-9920-656-12-2

البنوك التشاركية - - قانون

346.64 2020-801
دريسي، جليلة

الحضانة في الزواج المختلط [نص مطبوع] : بين التشريع
وعوائق التطبيق / جليلة دريسي؛ تقديم الحسين بلحساني.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (308 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 25

سم
إق 2020MO0872.- ردمك 978-9920-39-260-0

الحضانة - - الزواج المختلط

346.64 2020-802
عداوي، محمد

معايير المرأة وفق  العنف ضد  القضائية من  الحماية 
حقوق اإلنسان [نص مطبوع] : دراسة في االجتهاد القضائي
المغربي / عداوي محمد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (وجدة : مكتبة

قرطبة) .- 1 مج. (173 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1397.- ردمك 978-9920-39-459-8

العنف ضد المرأة - - حقوق اإلنسان

346.64 2020-803
لطرش، محمد

االتفاقيات الدولية [نص مطبوع] : في ضوء الدستور المغربي
لسنة 2011 / محمد لطرش.- الرباط : دار نشر المعرفة، 2020
(الرباط : المعارف الجديدة) .- 1 مج. (142 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0664.- ردمك 978-9954-693-14-8

االتفاقيات الدولية - - الدستور - - المغرب

346.64010263 2020-804
البعلي، عبد العزيز

بين نصوص  : العامة وقضاء األسرة [نص مطبوع]  النيابة 
محمد تقديم  البعلي؛  العزيز  عبد   / القضاء  وأحكام  المدونة 
النشر دار   : البيضاء  (الدار  [د.ن.]، 2020   : [د.م.]  الكشبور.- 

.- 1 مج. (319 ص.)؛ 23 سم المغربية) 
إق 2020MO0117.- ردمك 978-9920-39-049-1

قضاء األسرة - - دور النيابة العامة

346.64015 2020-805
لميسي، عابد
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الدولي القانون  مع  الداخلي  التشريع  مالءمة  حدود 
/ نموذجا  األسري  المجال   : مطبوع]  [نص  اإلنسان  لحقوق 
لميسي عابد.- الدار البيضاء : مركز الدراسات األسرية والبحث في

القيم والقانون، 2020.- 1 مج. (391 ص.)؛ 21 سم
إق 2020MO0297.- ردمك 978-9920-9698-6-4

األسرة - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.64015 2020-806
االجتهاد والتجديد في قضايا األسرة في السياق الكوني
بثينة الثابت والمتغير / مراجعة وتنسيق  [نص مطبوع] : سؤال 
الغلبزوري، إبراهيم أحتشاو.- الرباط : مؤسسة رزان للدراسات
االستراتيجية حول األسرة، 2020.- 1 مج. (393 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان
إق 2020MO0932.- ردمك 978-9920-39-279-2

قضايا األسرة - - اإلجتهاد

346.64016 2020-807
أمغيرير، السعدية

محاضرات في قانون األسرة [نص مطبوع] : الزواج، انحالل
ميثاق الزوجية / السعدية أمغيرير.- ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020
مزيّن : غالف  .- 1 مج. (303 ص.)  : مطبعة قرطبة)  (أكادير 

باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO5121.- ردمك 978-9920-618-01-4

قانون األسرة - - المغرب

346.6402 2020-808
العسري، إبراهيم

/ [نص مطبوع]  لإللتزام  العامة  النظرية  محاضرات في 
SO-ME : (اكادير  [د.ن.]، 2020   : [د.م.]  العسري.-  إبراهيم 
باأللوان؛ 24 سم مزيّن  : غالف  (Print مج. (157 ص.)   .-  1

إق 2020MO0956.- ردمك 978-9920-39-292-1
قانون اإللتزامات والعقود - - المغرب

346.6402 2020-809
صافي، عبد الحق

الوجيز في القانون المدني [نص مطبوع] : الجزء الثاني :
المصادر غير اإلرادية لاللتزام : (المسؤولية المدنية واإلثراء بدون
سبب) / عبد الحق صافي.- ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الدار
البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (399 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4991.- ردمك 978-9920-32-639-1

القانون المدني

346.64020263 2020-810
صافي، عبد الحق

الوجيز في القانون المدني [نص مطبوع] : المصادر اإلرادية
لاللتزام : العقد واإلرادة المنفردة / عبد الحق صافي.- ط. جديدة
منقحة ومحينة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الدار البيضاء : مطبعة
النجاح الجديدة) .- 1 مج. (367 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO1024.- ردمك 978-9920-39-324-9

القانون المدني

346.64020264 2020-811
ادريوش، سفيان

[نص بتوثيقه  المتعلقة  واإلشكاالت  بالبيع  الوعد  عقد 
مطبوع] / سفيان ادريوش.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرباط :

مطبعة المعارف الجديدة) .- 1 مج. (221 ص.)؛ 22 سم
إق 2020MO2775.- ردمك 978-9920-39-876-3

قانون اإللتزامات والعقود - - المغرب

346.640220285 2020-812
بومديان، محمد

اإللكترونية اإلدارة  العتماد  القانونية  اإلشكاليات 
بالمغرب [نص مطبوع] / محمد بومديان.- سطات : مكتبة الرشاد
سطات، 2020 (مطبعة األمنية).- 1 مج. (144 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4202.- ردمك 978-9920-791-32-8

اإلدارة اإللكترونية - - قانون - - المغرب

346.64023 2020-813
أخوالزين، عبد الحق

[نص العمومية  الصفقات  لمنازعات  قضائية  مقاربة 
مطبوع] / عبد الحق أخوالزين.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (القنيطرة

: أصكوم) .- 1 مج. (479 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4456.- ردمك 978-9920-9864-5-8

الصفقات العمومية - - القضاء المغربي

346.64023 2020-814
الفتوحي، فؤاد

[نص العمومية  الصفقات  مجال  الرقابة في  منظومة 
مطبوع] : دراسة قانونية وقضائية / فؤاد الفتوحي؛ تقديم ادريس
: [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (816 ص.) : غالف جردان.- [د.م.] 

باأللوان مزيّن 
إق 2020MO3764.- ردمك 978-9920-32-125-9

الصفقات العمومية

346.640230269 2020-815
جزولي، أحمد (1962-....)

بزطام الشعب [نص مطبوع] : المبادئ العشرة لحكامة المالية
العمومية / أحمد جزولي.- الرباط : منشورات طالم، 2020.- 1

مج. (86 ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2020MO1782.- ردمك 978-9920-39-613-4

المال العمومي - - تدبير - - حكامة

346.640322 2020-816
مدونة السير على الطرق [نص مطبوع] : مختلف النصوص
الطرق على  السير  بمدونة  المتعلقة  والتنظيمية  التشريعية 
وبالطرق السيارة وتعويض الضرر البدني الناتج عن حوادث السير
/ جمع وتنسيق زكرياء العماري.- الرباط : مجلة القضاء المدني،
2020 (مطبعة المعارف الجديدة).- 1 مج. (671 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 23 سم.- (نصوص ووثائق قانونية؛ 66)
إق 2020MO1656.- ردمك 978-9954-543-72-6

مدونة السير - - القانون المغربي

346.6404 2020-817
أغجدام، عصام

تملك االجانب للعقارات بالمغرب بين الحماية وضرورة
االستثمار [نص مطبوع] / أغجدام عصام.- مراكش : دار اآلفاق،
2020 (مراكش : المطبعة والواراقة الوطنية) .- 1 مج. (204

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4705.- ردمك 978-9920-32-513-4

تملك االجانب - - العقارات - - المغرب

346.64042 2020-818
توكي، محمد

الملك العمومي [نص مطبوع] / محمد توكي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2020 (عين السبع : دار النشر المغربية) .- 1 مج. (175 ص.)؛

21 سم
إق 2020MO4535.- ردمك 978-9920-32-454-0

األمالك العمومية - - المغرب

346.64043 2020-819
الظافر، حسام

/ مطبوع]  [نص  العقارية  التصرفات  الوكالة في  أحكام 
حسام الظافر؛ تقديم إدريس الفاخوري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020
(الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (198 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
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إق 2020MO0389.- ردمك 978-9954-711-37-8
الوكالة - - القانون العقاري - - المغرب

346.64043 2020-820
العطاري، أحمد

المساطر الخاصة للتحفيظ العقاري [نص مطبوع] : دراسة
في ظل النص التشريعي واالجتهاد الفقهي والقضائي والممارسة
العملية. الجزء الثالث / أحمد العطاري؛ تقديم أحمد أدريوش.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (183

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2020MO0199.- ردمك 978-9920-39-078-1

التحفيظ العقاري - - المغرب

346.64043 2020-821
بن اعرمو، عبال

محاضرات في القانون العقاري [نص مطبوع] / بن اعرمو
عبال، إدريس كركين.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (216 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO4830.- ردمك 978-9920-32-579-0

القانون العقاري - - المغرب

346.64043 2020-822
بونجة، مصطفى

مساطر اإلفراغ والتعويض الخاصة بالمحالت التجارية
وفقا للقانون 49.16 [نص مطبوع] : دراسة تطبيقية في ضوء
/ الموضوع  في  الصادرة  القضائية  والقرارات  القانون 49.16 
مصطفى بونجة.- الرباط : المركز المغربي للتحكيم ومنازعات
األعمال، 2020.- 1 مج. (310 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم.- (قانون األعمال)
إق 2020MO3790.- ردمك 978-9920-9662-3-8

مساطر اإلفراغ - - القانون المغربي

346.64043 2020-823
لفروجي، امحمد (1955-....)

قانون المسطرة الجنائية [نص مطبوع] : وفق آخر التعديالت
المدخلة بالقانونين رقم 32.18 و 18.89 بشأن التصدي لظاهرة
/ إعداد وتقديم امحمد لفروجي.- الغير  اإلستيالء على عقارات 
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (مراكش : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1
(المجموعة باأللوان؛ 22 سم.-  : غالف مزيّن  مج. (256 ص.) 

المغربي؛ 1) للقانون  الجديدة 
إق 2020MO1563.- ردمك 978-9920-9634-2-8

اإلستيالء على عقارات الغير - - المسطرة الجنائية - - المغرب

346.640432 2020-824
زروق، عبد الحكيم

منازعات الشهادة اإلدارية الخاصة بالعقار غير المحفظ
[نص مطبوع] : المسلمة من طرف السلطة المحلية والمنصوص
عليها في المادة 18 من المرسوم رقم 2.08.378 الصادر في 28
أكتوبر 2008 بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة
العدالة / عبد الحكيم زروق.- ط. 3 مزيدة ومنقحة.- الدار البيضاء :
دار اآلفاق للنشر والتوزيع، 2020 (المطبعة والوراقة الوطنية).- 1
(سلسلة سم.-   24 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : ص.)   268) مج. 

والمنازعات) القانونية  الشؤون 
إق 2020MO1565.- ردمك 978-9920-765-42-8

العقار غير المحفظ - - القانون المغربي

346.640432 2020-825
مياد، العربي محمد

المفيد والمسكوت عنه في القوانين الجديدة المنظمة
ألراضي الجماعات الساللية [نص مطبوع] / الدكتور العربي
محمد مياد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1

مج. (279 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4987.- ردمك 978-9954-9223-5-4

النظام العقاري - - األراضي الساللية - - المغرب

346.640432 2020-826
وتدبير عليها  اإلدارية  والوصاية  الساللية  الجماعات 
أمالكها [نص مطبوع] / نصوص جمعها ونسقها أحمد بوعشيق
ومحمد بنيحي.- الرباط : المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية،

2020.- 1 مج. (340 ص.)؛ 21 سم
إق 2020MO2096.- ردمك 978-9920-643-14-6
الجماعات الساللية - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.64044 2020-827
العماري، زكرياء

المنازعات العقارية [نص مطبوع] : دراسات وأبحاث في ضوء
والمستجدات العينية  الحقوق  ومدونة  العقاري  التحفيظ  نظام 
الخامس / جمع وتنسيق الجزء  العقارية.  المادة  التشريعية في 
زكرياء العماري.- الرباط : مجلة القضاء المدني، 2020 (مطبعة
المعارف الجديدة).- 1 مج. (358 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم.- (سلسلة دراسات وأبحاث؛ 22)
إق 2020MO0510.- ردمك 978-9954-543-70-2

التحفيظ العقاري - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.64044 2020-828
شطيوي، سهيلة

الحماية القانونية و القضائية لألمالك الوقفية العامة
البحث في : مختبر  الناظور  / سهيلة شطيوي.-  [نص مطبوع] 
قانون العقار والتعميرومتطلبات الحكامة الترابية، 2020 (الرباط :
مطبعة األمنية) .- 1 مج. (208 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO1522.- ردمك 978-9920-9463-1-5

مدونة األوقاف - - القانون العقاري - - المغرب

346.64045 2020-829
زروق، عبد الحكيم

[نص االداري  القضاء  أمام  والبناء  التعمير  منازعات 
مطبوع] / عبد الحكيم زروق.- الدار البيضاء : دار األفاق المغربية،
باأللوان؛ 24 سم.- : غالف مزيّن  2020.- 1 مج. (302 ص.) 

والمنازعات) القانونية  الشؤون  (سلسلة 
إق 2020MO1566.- ردمك 978-9920-765-43-5

التعمير - - قوانين وتشريعات - - المغرب

346.64045 2020-830
شكرة، الحاج

التعمير العملياتي بالمغرب [نص مطبوع] : دراسة قانونية
وقضائية / الحاج شكرة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (سال : دعاية) .-

1 مج. (336 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4619.- ردمك 978-9920-32-489-2

التعمير - - القانون المغربي

346.64045 2020-831
نعناني، محمد

المقتضيات الجديدة لمدونة األوقاف ومتطلبات الحماية
القانونية والقضائية [نص مطبوع] / محمد نعناني.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020 (الدار البيضاء : 44 برانت) .- 1 مج. (143 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0690.- ردمك 978-9920-39-198-6

األوقاف - - الحماية القانونية

346.640450269 2020-832
األذون المتعلقة بإحداث التجزئات العقارية والمجموعات
Autorisations de lotir, de = السكنية وتقسيم العقارات
créer  des  groupes  d'habitations  et  de  morceler,
permis de construire, de réfection, de régulariser et
de  démolir,  permis  d'habiter  et  certificats  de
الرباط : بنيحي.-  / [إعداد] محمد  conformité [نص مطبوع] 
منشورات المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، 2020.- 1
مج. (272 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة دالئل

التسيير؛ 43)
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إق 2019MO5474.- ردمك 978-9920-643-04-7
التجزئات العقارية - - المجموعات السكنية

346.6407 2020-833
بن بوعيدة، عبد الرحيم

المختصر في القانون التجاري [نص مطبوع] / عبد الرحيم
بن بوعيدة.- [د.م.] : فضاء ادم للنشر والتوزيع، 2020.- 1 مج.

(162 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2015MO1056.- ردمك 978-9954-35-182-6

القانون التجاري - - المغرب

346.6407 2020-834
علوي قاديري، موالي حفيظ

[نص المغربي  التجاري  القانون  في  أساسية  دراسة 
مطبوع] / موالي حفيظ علوي قاديري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020
(الداوديات : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (208 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1356.- ردمك 978-9920-39-437-6

القانون التجاري - - المغرب

346.64086 2020-835
البركاوي، ادريس

مدخل لدراسة قانون التأمين [نص مطبوع] : النظرية العامة
مزيدة ادريس.- ط.  البركاوي   / التأمين  عقد  أحكام   : للتأمين 
So-Me Print) .- 1 : ومنقحة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (اكادير

مج. (172 ص.)؛ 24 سم
إق 2020MO4707.- ردمك 978-9920-32-515-8

قانون التأمين

346.64086 2020-836
العماري، زكرياء

مدونة التأمين [نص مطبوع] / جمع وتنسيق زكرياء العماري؛
: منشورات مجلة الرباط  الجازولي].-  [مراجعة وتدقيق محمد 
القضاء المدني، 2020 (الرباط : مطبعة المعارف الجديدة) .- 1
مج. (427 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم.- (نصوص ووثائق

قانونية؛ 61)
إق 2020MO1101.- ردمك 978-9954-543-71-9

مدونة التأمين - - المغرب

346.64086 2020-837
معالل، فؤاد

الوسيط في قانون التأمين [نص مطبوع] : دراسة تحليلية
على ضوء مدونة التأمينات / فؤاد معالل.- ط. مزيدة ومنقحة.-
الدار البيضاء : دار األفاق المغربية، 2020.- 1 مج. (406 ص.)؛

24 سم
إق 2020MO1501.- ردمك 978-9920-765-41-1

قانون التأمين

346.64096 2020-838
بلحركة، كمال (1972-....)

وسائل األداء واإلئتمان [نص مطبوع]. 1 : (الكمبيالة) : دراسة
مرفقة بتطبيقات / كمال بلحركة.- ط. 4.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020
مزيّن : غالف  .- 1 مج. (151 ص.)  : مطبعة قرطبة)  (أكادير 

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1450.- ردمك 978-9920-9386-4-8

وسائل األداء - - القانون المغربي

346.64096 2020-839
مومن، محمد

الوجيز في أحكام وسائل األداء واالئتمان في القانون
والخصم الكمبيالة  ألحكام  دراسة   : مطبوع]  [نص  المغربي 
مكتبة  : مراكش  مومن.-  محمد   / البنكية  والبطاقة  والشيك 
المعرفة، 2020 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج.

(412 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1295.- ردمك 978-9954-711-41-5

وسائل األداء واالئتمان - - القانون المغربي

347.03 2020-840
النوازلي، إدريس

: قضاء التحقيق بين القانون والممارسة [نص مطبوع] 
ثنائية التحقيق وأطراف دعوى التحقيق،وسائل البحث والطعن في
إجراء ات التحقيق / إدريس النوازلي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020
(مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (343 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (النوازلي اإللكترونية؛ 10)
إق 2020MO2098.- ردمك 978-9920-39-687-5

القانون

347.05 2020-841
غاللو، فاطمة

أخالقيات القضاء على ضوء الدستور المغربي والمبادئ
الحسنية للودادية  القضائية  القيم  ومدونة  الدولية 
للقضاة [نص مطبوع] / فاطمة غاللو.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.-

1 مج. (196 ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2020MO2773.- ردمك 978-9920-39-875-6

القيم القضائية

347.64 2020-842
الطالب، عبد الكريم

مشروع رؤية جديدة لطرق الطعن في قانون المسطرة
المدنية [نص مطبوع] / عبد الكريم الطالب .- [د.م.] : [د.ن.]،
2020 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (230

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2341.- ردمك 978-9954-711-44-6

المسطرة المدنية

347.64 2020-843
قرموش، عبد القادر

التنظيم القضائي المغربي [نص مطبوع] : دراسة في ضوء
التعديالت القانونية الجديدة ومشروع قانون التنظيم القضائي رقم
38.15 واألنظمة األساسية للمهن القضائية والقانونية / عبد القادر
قرموش.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس : آنفو برانت) .- 1 مج.

(444 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3575.- ردمك 978-9920-32-053-5

التنظيم القضائي - - المغرب

347.6401 2020-844
العلوي، محمد (حقوقي

الفقه في  ونجاعتها  القضائية  السلطة  استقالل 
والتشريع [نص مطبوع] : دراسة ة قضائية مقارنة / محمد بن
هاشم العلوي.- الرباط : دار أبي رقراق، 2020.- 1 مج. (425

ص.).- (دراسات قانونية)
إق 2019MO6447.- ردمك 978-9920-9372-6-9

السلطة القضائية - - استقالل - - تشريعات

347.640130263 2020-845
الغشام الشعيبي. المصطفى

دليل التحضير الجيد لمباريات كتابة الضبط [نص مطبوع] :
المنتدبين القضائيين، المحررين القضائيين / المصطفى الغشام
الشعيبي.- الرباط : دار السالم، 2020.- 1 مج. (180 ص.)؛ 22

سم
إق 2020MO3473.- ردمك 978-9920-791-23-6

المنتدبين القضائيين - - مباراة - - المغرب

347.64016 2020-846
آيت سعيد، عبد السالم

التقليد هواجس  الحداثة  وتحديات  العدلي  التوثيق 
ورهانات التجديد [نص مطبوع] : دراسة تأصيلية وتحليلية نقدية
/ عبد السالم آيت سعيد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرباط : دار
أبي رقراق للطباعة والنشر) .- 1 مج. (514 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
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إق 2020MO1420.- ردمك 978-9920-39-469-7
التوثيق العدلي

347.6405 2020-847
القاسمي، محمد

المملكة في محاكم  وباقي  النقض  قواعد قضاء  درر 
المادة المدنية، الجنائية، األسرية، االجتماعية، العقارية،
التجارية، اإلدارية [نص مطبوع] / محمد القاسمي؛ تقديم عبد
الحنين التوزاني.- سطات : مكتبة الرشاد، 2020.- 1 مج. (167

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4398.- ردمك 978-9920-791-34-2

قضاء النقض - - المحاكم - - المغرب

347.6405 2020-848
بكار، الحسين

البحث مرحلتي  خالل  العادلة  المحاكمة  ضمانات 
التمهيدي والتحقيق اإلعدادي [نص مطبوع] / الحسين بكار.-
: سطات : مكتبة الرشاد سطات، 2020.- 1 مج. (384 ص.) 

باأللوان؛ 24 سم غالف مزيّن 
إق 2020MO3990.- ردمك 978-9920-791-30-4

المحاكمات - - المغرب

347.64077 2020-849
أعراب، محمد

النظام القانوني للغرامة التهديدية [نص مطبوع] : دراسة
في ضوء النص القانوني والعمل القضائي / محمد أعراب.- الدار
البيضاء : دار اآلفاق المغربية، 2020.- 1 مج. (200 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1638.- ردمك 978-9920-765-45-9

الغرامة التهديدية - - القانون - - المغرب

347.6409 2020-850
- الصلح   : [نص مطبوع]  النزاعات  لحل  البديلة  الوسائل 
التحكيم - الوساطة / تنسيق أحمد أجعون.- القنيطرة : المجلة
256) والسياسية، 2020.- 1 مج.  القانونية  لالنظمة  المغربية 
القانونية لالنظمة  المغربية  للمجلة  الخاصة  (األعداد  ص.).- 

(20 والسياسية؛ 
إق 2020MO0847.- ردمك 978-9920-9500-8-4

النزاعات - - القانون

347.64090263 2020-851
البنيحياتي محمد، محمد

القضاء والتحكيم [نص مطبوع] : الدور الرقابي للقضاء على
البنيحياتي محمد؛ تقديم المغربي / محمد  القانون  التحكيم في 
وإشراف أسامة أبو المجد.- سطات : مكتبة الرشاد، 2020.- 1

مج. (220 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3510.- ردمك 978-9920-791-25-0

القضاء - - التحكيم - - المغرب

اإلدارة العامة 350

351.076 2020-852
دار القلم العربي

الترقية في سلك الشرطة [نص دليل تحضير مباريات 
العربي، القلم  دار   : القنيطرة  العربي.-  القلم  دار   / مطبوع] 

22 سم (592 ص.)؛  مج.   1  -.2020
إق 2020MO4015.- ردمك 978-9920-743-41-9

الشرطة - - مباراة - - المغرب

351.076 2020-853
دار القلم العربي

القلم دار   / [نص مطبوع]  دليل تحضير مباريات الشرطة 
العربي، 2020.- 1 مج. (240 القلم  دار   : القنيطرة  العربي.- 

ص.)؛ 22 سم
إق 2020MO4014.- ردمك 978-9920-743-40-2

الشرطة - - مباراة - - المغرب

351.0964 2020-854
الدكاري، عبد الرحمان

مقاربة  : مطبوع]  [نص  التراب  إعداد  وسياسة  التعمير 
/ الدكاري عبد الرحمان، هالل عبد المجيد، بيداغوجية ومنهجية 
: (مراكش   2020 [د.ن.]،   : [د.م.]  الواحد.-  عبد  اإلدريسي 
المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (197 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO5319.- ردمك 978-9920-38-682-1

سياسة إعداد التراب - - التعمير - - المغرب

352.00930964 2020-855
قبيبشي، يونس

التعاون الالمركزي الدولي للجماعات الترابية المغربية
يونس  / نموذجا  الحسيمة  تطوان  طنجة  جهة   : مطبوع]  [نص 
قبيبشي.- الرباط : مكتبة دار السالم، 2020.- 1 مج. (473 ص.)؛

24 سم
إق 2020MO0489.- ردمك 978-9920-754-50-7

الجماعات الترابية

352.140964 2020-856
الترابية للجماعات  الحديث  التدبير  وآليات  قواعد 
التأطير جماعي؛  مؤلف   / مطبوع]  [نص  التنمية  ورهانات 
2020 [د.ن.]،   : [د.م.]  الرامي.-  الحسين  العلمي  والتنسيق 
مزيّن : غالف  .- 1 مج. (321 ص.)  : مطبعة قرطبة)  (أكادير 

باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0329.- ردمك 978-9920-9386-1-7

الجماعات الترابية - - التنمية - - المغرب

352.2830964 2020-857
أدوار الدولة والجماعات الترابية في زمن كورونا [نص
Rôles  de  l'Etat  et  des  collectivités  = مطبوع] 
جماعي؛ مؤلف   /  territoriales  à  l'ère  du  coronavirus
إشراف وتنسيق محمد العمراني، حميد أبوالس.- تطوان : كلية
العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية، 2020 (الرباط : مطبعة
مزيّن غالف   : (575-161 ص.)  مج.   1  -. الجديدة)  المعارف 

24 سم باأللوان؛ 
إق 2020MO3183.- ردمك 978-9920-38-205-2

الجماعات الترابية - - المغرب

352.367 2020-858
أمعزول، المصطفى

: التحول الرقمي بوزارة التربية الوطنية [نص مطبوع] 
دراسة تقويمية / المصطفى أمعزول.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020
(طنجة : [مسنانة]) .- 1 مج. (172 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2020MO4038.- ردمك 978-9920-32-249-2

النظام المعلوماتي - - وزارة التربية الوطنية - - المغرب

352.367 2020-859
أمعزول، المصطفى

مدخل لدراسة اإلدارة اإللكترونية [نص مطبوع] / المصطفى
أمعزول.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (طنجة : [مسنانة]) .- 1 مج.

(159 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3919.- ردمك 978-9920-32-201-0

اإلدارة اإللكترونية - - المغرب

352.38 2020-860
سعيدي، حنان
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[نص والمؤسساتية  الجامعية  التقارير  إعداد  تقنيات 
مطبوع] / حنان سعيدي.- الرباط : مكتبة دار السالم، 2020.- 1

مج. (296 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1582.- ردمك 978-9920-754-59-0
التقارير الجامعية - - التقارير المؤسساتية - - تقنيات

352.43 2020-861
حركات، محمد

[نص المضيع  العربي  والحلم  االستراتيجية  الحكامة 
مطبوع] : أي نموذج تنموي ما بعد جائحة كوفيد 19 ؟ / محمد
حركات.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (سال : البيضاوي) .- 1 مج. (331

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3872.- ردمك 978-9920-32-174-7

الحكامة االستراتيجية

352.63 2020-862
امعمري، لحبيب

العملياتي في أوالعقل  يانوس   : البيروقراطية [نص مطبوع] 
التنظيم / لحبيب امعمري.- فاس : كلية االداب والعلوم االنسانية
ظهر المهراز، 2020.- 1 مج. (165 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2020MO2135.- ردمك 978-9920-705-20-2

البيروقراطية - - اإلدارة

352.70964 2020-863
التوزاني، أمينة

أمينة  / مطبوع]  [نص  المغرب  في  الثقافية  السياسة 
التوزاني؛ ترجمة عبد الهادي اإلدريسي.- الدار البيضاء : ملتقى
الطرق، 2020.- 1 مج. (184 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22

سم
إق 2020MO0644.- ردمك 978-9920-769-52-5

السياسة الثقافية - - المغرب

352.770964 2020-864
المتليني، عبد العالي

األشغال العمومية بالمغرب على عهد الحماية: مرحلة
العالي عبد   / مطبوع]  [نص  م)   1925-1912) ليوطي 
المتليني.- الرباط : المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء

جيش التحرير، 2020.- 1 مج. (438 ص.)؛ 24 سم
إق 2020MO2901.- ردمك 978-9920-658-35-5

األشغال العمومية - - عهد الحماية - - المغرب

353.150964 2020-865
الجهوية المتقدمة والتنمية الترابية بالمغرب [نص مطبوع]
La Régionalisation avancée et le développement =
territorial au Maroc / تنسيق سعيد الصغير.- خريبكة : مختبر
البحث في التدبير الترابي والتواصل والنمذجة، الكلية المتعددة
مزيّن غالف   : ص.)   60-162) مج.   1  -.2020 التخصصات، 

سم  24 باأللوان؛ 
إق 2019MO5703.- ردمك 978-9920-9909-1-2

الجهوية المتقدمة - - المغرب

353.360964 2020-866
حازين، مصطفى

األمنية العقيدة  تحوالت   : مطبوع]  [نص  المغربية  الشرطة 
حازين.- مصطفى   / األمنية  الحكامة  ورهان  الوظيفي  واألداء 
سطات : مكتبة الرشاد، 2020.- 1 مج. (207 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO3600.- ردمك 978-9920-791-27-4

الشرطة - - المغرب

353.535 2020-867
حضراني، أحمد

Femme  et  = وع]  مطب [نص  نمية  ت ل وا ة  لمرأ ا
développement / أحمد حضراني.- مكناس : مركز الدراسات
في الحكامة والتنمية الترابية، 2020.- 1 مج. (204-43 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO5124.- ردمك 978-9920-9806-4-7

المرأة - - التنمية

353.78 2020-868
المنجد، عبد الناصر

الصيد الرياضي الشاطئي [نص مطبوع] : مبادئ وتقنيات /
[د.ن.]،  : [د.م.]  ومنقحة.-  المنجد.- ط. 2 مزيدة  الناصر  عبد 
باأللوان؛ 21 سم مزيّن  : غالف  (240 ص.)  2020.- 1 مج. 

إق 2020MO1772.- ردمك 978-9920-39-608-0
الصيد الشاطئي

الخدمات االجتماعية؛ الجمعيات 360

361.25 2020-869
دليل إدارة المشاريع [نص مطبوع] / منتدى الزهراء للمرأة
المغربية.- الرباط : منتدى الزهراء للمرأة المغربية، 2020.- 1

مج. (88 ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2020MO0895.- ردمك 978-9920-9688-7-4

العمل الجمعوي

361.70964 2020-870
بولعيش، مراد

تمكين األسرة [نص الجمعوي ودوره في  العمل  واقع 
أخوين، سليكي   : طنجة  بولعيش.-  مراد   / دراسة   : مطبوع] 

سم  24 ص.)؛   234) مج.   1  -.2020
إق 2020MO2973.- ردمك 978-9920-655-18-7

العمل الجمعوي

361.8 2020-871
المعزوزي، سعيد

مبادرة ونجاح [نص مطبوع] / [متابعة وتأليف سعيد المعزوزي].-
سال : [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (38 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO3154.- ردمك 978-9920-622-07-3

التنمية البشرية - - سال - - المغرب

362.10964 2020-872
بن شقرون، بشرى

في قلب الشفاء [نص مطبوع] / بشرى بن شقرون.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020.- 1 مج. (123 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 19

سم
إق 2020MO4031.- ردمك 978-9920-32-243-0

الصحة

362.40964 2020-873
األشخاص في وضعية إعاقة وقضايا الدمج [نص مطبوع] =
Personnes  en  situation  de  handicap  et  modalité
دار  : الرباط  السباعي.-  خلود  وتقديم  تنسيق   /  d'inclusion
األمان، 2020 (مطبعة األمنية).- 1 مج. (260-59 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4194.- ردمك 978-9954-723-95-1

اإلعاقة - - قضايا الدمج

362.70964 2020-874
خربوش، عبد الودود

دراسة تجارب الطفولة السيئة بالمغرب [نص مطبوع] /
عبد الودود خربوش، جميلة بية.- مراكش : فضاء آدم، 2020.- 1

مج. (255 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 29 سم
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إق 2020MO4581.- ردمك 978-9920-32-475-5
الطفولة السيئة - - المغرب

362.76091741 2020-875
خربوش، عبد الودود

الودود خربوش.- عبد   / [نص مطبوع]  العنف ضد األطفال 
مزيّن غالف   : ص.)   249) مج.   1  -.2020 [د.ن.]،   : [د.م.] 

سم  22 باأللوان؛ 
إق 2020MO4616.- ردمك 978-9920-32-487-8

العنف - - األطفال

362.8292 2020-876
الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء

دليل خاليا التكفل بالنساء واألطفال ضحايا العنف [نص
Guide,  les  cellules  de  prise  en  charge  = مطبوع] 
soutien  aux  femmes  et  enfants  victimes  de
violences / الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء.- الدار
البيضاء : الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، 2020.- 1

مج. (58 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO0926.- ردمك 978-9920-39-274-7

العنف ضد النساء

362.8292 2020-877
العنف ومقاومة  النساء   : مطبوع]  [نص  نسائية  دراسات 
والالمساواة / إشراف أسماء بنعدادة؛ مراجعة رشيد بن بيه.- فاس
المهراز، 2020.- 1 مج. االنسانية ظهر  والعلوم  االداب  كلية   :

باأللوان؛ 24 سم : غالف مزيّن  (168 ص.) 
إق 2020MO1188.- ردمك 978-9920-705-11-0

العنف - - النساء - - المغرب

362.86 2020-878
المقاومين و أعضاء جيش السامية لقدماء  المندوبية 

التحرير
لقدماء السامية  المندوبية  وأنشطة  مبادرات  حصيلة 
المقاومين و أعضاء جيش التحرير على الصعيد الدولي
والعربي واإلفريقي من 2015 إلى 2019 [نص مطبوع] /
التحرير.- المقاومين و أعضاء جيش  السامية لقدماء  المندوبية 
أعضاء جيش و  المقاومين  لقدماء  السامية  المندوبية   : الرباط 

التحرير، 2020.- 2 مج. (546, 596 ص.)؛ 24 سم
إق 2020MO5237.- ردمك 978-9920-658-60-7

قدماء المقاومين - - أنشطة

363.325 2020-879
جلبي، خالص مجيب

خالص تأليف   / مطبوع]  [نص  الهجرة  إشكالية  و  اإلرهاب 
مجيب جلبي، إدريس الكنبوري؛ تقديم مروان الفاعوري.- الدار
البيضاء : الدار العالمية للكتاب، 2020.- 1 مج. (86 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان
إق 2019MO5899.- ردمك 978-9920-654-13-5

اإلرهاب

363.325 2020-880
الهجرة الدولية واإلرهاب [نص مطبوع] / تأليف ماهر حسين
تقديم الزهواني، [وآخ...]؛  العمران، عالل  نائل موسى  حصوة، 
محمد عبد الرحمن عريف.- الدار البيضاء : الدار العالمية للكتاب،

2020.- 1 مج. (98 ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2019MO5872.- ردمك 978-9920-654-11-1

اإلرهاب

363.7 2020-881
الزباخ، مصطفى

[نص البيئية  للمنظومة  رؤية حضارية جديدة  بناء  نحو 
مطبوع] : من المتخيل التقليدي إلى النظر المقاصدي / مصطفى
الزباخ؛ تقديم إدريس الضحاك.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج.

(136 ص.)؛ 20 سم

إق 2020MO0842.- ردمك 978-9920-39-249-5
حماية البيئة - - الوعي الحضاري

363.7 2020-882
بالمجال واإلجتماعية  والبيئية  الطبيعية  المخاطر 
التهيئة = : االليات والتدبير وإشكالية  المغربي [نص مطبوع] 
risques naturels, environnementaux et sociaux dans
l'espace  marocain  :  mecanismes,  gestion  et
problematique de l'amenagement / تنسيق والغازي عبد
اللغات والفنون الدين.- اكادير : كلية  العزيز, أيت لعسري بدر 

والعلوم اإلنسانية، 2020.- 1 مج. (319 ص.)؛ 24 سم
إق 2020MO2442.- ردمك 978-9920-39-847-3

االليات - - التدبير - - المخاطر الطبيعية

364 2020-883
اليعقوبي، عبد الحميد

عبد  / مطبوع]  [نص  اإلجرام  علم  مادة  محـاضـرات في 
الحميد اليعقوبي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (172 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO5307.- ردمك 978-9920-32-757-2

علم اإلجرام

364.019 2020-884
بنحدو، عبد السالم (1949-....)

الشخصية في  دراسة   : مطبوع]  [نص  اإلجرام  علم  مبادئ 
اإلجرامية / عبد السالم بنحدو.- ط. 5.- مراكش : مكتبة المعرفة،
2020 (المطبعة والوراقة الوطنية).- 1 مج. (198 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4659.- ردمك 978-9954-711-48-4

الشخصية اإلجرامية - - علم اإلجرام

364.15 2020-885
دليل تطبيقي ألعضاء النيابة العامة والسلطات القضائية
اإلتجار مكافحة  بشأن   (27.14) عدد  للقانون   : مطبوع]  [نص 
والقضاة.- للمحامين  األمريكية  الجمعية   / بالبشر لسنة 2016 
الرباط : الجمعية األمريكية للمحامين والقضاة، 2020.- 1 مج.

(176 ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2020MO1310.- ردمك 978-9920-39-423-9

اإلتجار بالبشر

365.64 2020-886
خواجا، عبد الرحمان

ليال بال قمر [نص مطبوع] : مذكرات عائد من معتقالت درب
موالي الشريف، أكدز وقلعة مكونة / عبد الرحمان خواجا.- [د.م.]

: [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (168 ص.) : غالف مزيّن
إق 2020MO0423.- ردمك 978-9920-39-124-5

المعتقالت

365.70964 2020-887
المغرب. المرصد المغربي للسجون

والسجينات السجنية  المؤسسات  تقرير حول وضعية 
المرصد  / [نص مطبوع]  بالمغرب لسنة 2019  والسجناء 
المغربي للسجون.- الدار البيضاء : المرصد المغربي للسجون،

2020.- 1 مج. (172 ص.)؛ 24 سم
إق 2020MO2882.- ردمك 978-9920-660-03-7

السجون - - المغرب

365.964 2020-888
20 سنة من الرعاية الملكية [نص مطبوع] : أنسنة الوسط
وإعادة السجون  إلدارة  العامة  المندوبية   / بالمغرب  السجني 
اإلدماج.- الرباط : المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج،

2020 (ديريكت برينت).- 1 مج. (129 ص.)؛ 29 سم
إق 2019MO4821.- ردمك 978-9920-685-03-0

السجن
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368 2020-889
أوبحيد، الحسن

إجبارية التأمين في مجال البناء [نص مطبوع] : دراسة في
ضوء مدونة التأمينات والقانون المقارن / الحسن اوبحيد.- [د.م.] :
المعاصرة، والقضائية  القانونية  للدراسات  ماسة  مركز سوس 
2020 (عكاظ الجديدة).- 2 مج. (386، 382 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4184.- ردمك 978-9920-32-305-5

التأمين - - البناء - - قانون

التربية والتعليم 370

370 2020-890
الطراف، عبد الوهاب

التنشئة السياسية من خالل المقرارات الدراسية [نص
مطبوع] : التربية الوطنية نموذجا / عبد الوهاب الطراف.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020 (سال : شمس برينت) .- 1 مج. (306 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0684.- ردمك 978-9920-39-196-2

التربية الوطنية - - المقرارات الدراسية

370 2020-891
العجان، عبد الغني

ما التربية؟ [نص مطبوع] : مداخل في التأسيس البيداغوجي
للمفهوم / عبد الغني العجان.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج.

(90 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO5432.- ردمك 978-9920-9580-1-1

التربية

370 2020-892
الوظيفي، أحمد

/ [نص مطبوع]  المدرسي  المقام  االنسجام في  تقوبم 
أحمد الوظيفي.- الرباط : دار القلم، 2020.- 1 مج. (165 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0082.- ردمك 978-9920-626-23-1

االنسجام - - المدرسة

370 2020-893
بوسامي، أحمد

الفتوى بالمدرسة المالكية المغربية [نص مطبوع] : العالمة
عبد الله كنوز ومنهجه في االفتاء نموذجا / أحمد بوسامي.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2020 (اسفي : مكتبة ومطبعة مكة) .- 1 مج. (111

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO4040.- ردمك 978-9920-32-251-5

المدرسة المالكية - - االفتاء - - المغرب

370 2020-894
جبرون، امحمد

قيادة التغيير [نص مطبوع] : من اإلدارة التربوية إلى القيادة
التربوية / امحمد جبرون.- طنجة : سليكي أخوين، 2020.- 1 مج.

(98 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO4772.- ردمك 978-9920-655-46-0

اإلدارة التربوية

370 2020-895
فخر الدين، محمد

دليل قيادة التغيير بالمؤسسات التعليمية [نص مطبوع] /
: السراغنة  (قلعة  [د.ن.]، 2020   : [د.م.]  الدين.-  محمد فخر 

.- 1 مج. (103 ص.)؛ 22 سم مطبعة صبحي) 
إق 2020MO2088.- ردمك 978-9920-9477-1-8

اإلدارة التربوية

370 2020-896
كوكب، محمد

/ التحصيلي [نص مطبوع]  الدراسي والتميز  التعثر  بين 
كوكب محمد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (50 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO3506.- ردمك 978-9920-32-018-4

الدراسة - - التعليم

370 2020-897
قضايا في ديداكتيك مادة التربية اإلسالمية [نص مطبوع] :
من الرؤية المنهاجية إلى االختيارات الديداكتيكية.- تازة : مركز
مداد لألبحاث والدراسات، 2020 (فاس : أنفوبرانت) .- 1 مج.
باأللوان؛ 24 سم.- (إصدارات مركز (125 ص.) : غالف مزيّن 

مداد لألبحاث والدراسات؛ 9)
إق 2020MO3470.- ردمك 978-9954-733-05-9

المناهج - - الديداكتيك - - مادة التربية اإلسالمية

370 2020-898
بالمغرب التعليمية  السياسات  إرساء وتطور  سيرورة 
/ ديمقراطي شعبي  تعليم  أجل  : منظورات من  [نص مطبوع] 
جمعية اطاك المغرب.- الرباط : جمعية اطاك المغرب، 2020.- 1

مج. (190 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO5181.- ردمك 978-9920-9547-8-5

السياسات التعليمية - - المغرب

370 2020-899
بين العمومي  األولي  التعليم  كفايات مربيات ومربي 
تحديات الجودة وانعدام التكوين األساس [نص مطبوع] :
عزيزة اقصري،  ثرية   / نموذجا  الحسيمة  تطوان  طنجة  جهة 
[د.ن.]، 2020  : [د.م.]  [ وآخرون].-  اليعقوبي، سعاد صبيحي 
(تطوان : الخليج للطباعة) .- 1 مج. (200 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0200.- ردمك 978-9920-39-079-8

التعليم األولي العمومي

370.1 2020-900
فراعي، عبد السالم

التربية والتنمية [نص مطبوع] / عبد السالم فراعي.- فاس :
مختبر األبحاث والدراسات النفسية واالجتماعية، 2020.- 1 مج.

(219 ص. )؛ 24 سم
إق 2020MO2140.- ردمك 978-9920-705-21-9

التنمية - - التربية - - المغرب

370.1 2020-901
موران، إدغار

مدرسة الحياة [نص مطبوع] : بيان من أجل تربية جديدة =
Enseigner  à  vivre  :  manifeste  pour  changer
الدار العالم.-  الدين  ترجمة عز  موران؛  إدغار   /  l'éducation
البيضاء : منشورات ملتقى الطرق، 2020.- 1 مج. (108 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4745.- ردمك 978-9920-769-73-0

التعليم - - التربية - - فلسفة

370.113 2020-902
بكاري، عمر

الجزء  : مدخل لدراسة التشريع المدرسي [نص مطبوع] 
األول / عمر بكاري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (115 ص.)
: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة التشريع المدرسي؛ 1)

إق 2020MO1749.- ردمك 978-9920-39-601-1
التشريع المدرسي - - المغرب

370.117 2020-903
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مقاربة التثقيف بالنظير في المغرب [نص مطبوع] : دراسة
/ إشراف أحمد عبادي؛ الصلة  التجارب ذات  لجرد وتحليل أهم 
إعداد فوزي بوخريص.- الرباط : مركز الدراسات واألبحاث في
القيم الرابطة المحمدية للعلماء صندوق األمم المتحدة للسكان،

2020.- 1 مج. (89 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0710.- ردمك 978-9954-619-91-9

التثقيف - - النظير - - المغرب

370.15 2020-904
لعريبي، أحالم

إكراهات سيكلوجية  : [نص مطبوع]  التربوي  الفعل  تجويد 
وتحديات بيداغوجية / أحالم لعريبي.- الرباط : دار القلم، 2020.-

1 مج. (129 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3929.- ردمك 978-9920-626-43-9

التربية والتعليم - - سيكلوجيا

370.2 2020-905
محي الدين، فاطمة

: دراسة نحو مقاربة جديدة إلعادة التربية [نص مطبوع] 
ميدانية أكاديمية / فاطمة محي الدين.- الدار البيضاء : دار لوتس
للنشر الحر، 2020.- 1 مج. (263 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2020MO0231.- ردمك 978-9920-668-84-2

التربية - - مقاربات جديدة

370.7 2020-906
أيت بوقدير، أحمد

لتربوية ا اإلدارة  أطر  ومهام  مكونات  مجزوءة 
بوقدير.- أيت  أحمد   / [نص مطبوع]  التعليمية  بالمؤسسات 
مزيّن غالف   : ص.)   143) مج.   1  -.2020 [د.ن.]،   : [د.م.] 

سم  24 باأللوان؛ 
إق 2020MO4153.- ردمك 978-9920-32-291-1

اإلدارة التربوية - - أطر - - تكوين

370.7 2020-907
فخر الدين، محمد

أضواء على مجزوءات تكوين اإلدارة التربوية [نص مطبوع]
/ محمد فخر الدين.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (قلعة السراغنة :

مطبعة صبحي) .- 1 مج. (120 ص.)؛ 24 سم
إق 2020MO2494.- ردمك 978-9920-9477-4-9

اإلدارة التربوية - - تكوين

370.7 2020-908
وقاربات معرفية : قضايا  [نص مطبوع]  التاريخ والجغرافيا 
ومنهجية وديداكتيكية / تنسيق د. عبد العزيز باحو؛ إعداد األساتذة
العيوض, محمد  سيدي  باحو,  العزيز  عبد  الدحاني,  اإلله  عبد 
والعلوم التربية  البحث في علوم  : مختبر  الرباط  [وأخرون.].- 
اإلنسانية واللغات، 2020.- 1 مج. ( ص.)؛ 24 سم.- (منشورات

المختبر)
إق 2020MO3840.- ردمك 978-9920-32-157-0

البحث العلمي - - المغرب

370.7 2020-909
دليل التقويم المؤسساتي [نص مطبوع] / محمد فخرالدين.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (قلعة السراغنة : مطبعة صبحي) .- 1 مج.

(130 ص.)؛ 24 سم
إق 2020MO2207.- ردمك 978-9920-9477-2-5

التقويم المؤسساتي - - تكوين

370.7 2020-910
وواقع الحضوري  التكوين  بين  المؤسساتي  التقويم 
الممارسة واثره على تدبير المؤسسات التعليمية [نص
2020 [د.ن.]،   : [د.م.]  عوشبي.-  امباركة  تنسيق   / مطبوع] 

24 سم (56 ص.)؛  مج.   1  -. الطباعة)  دار   : (الجديدة 
إق 2020MO3601.- ردمك 978-9920-32-066-5

اإلدارة التربوية - - التقويم المؤسساتي - - تكوين

370.91751 2020-911
التماسك االجتماعي والتنوع في نظم التعليم العربية
[نص مطبوع].- أصيلة : مؤسسة منتدى أصيلة، 2020.- 1 مج.

(182 ص.)؛ 23 سم
إق 2020MO4794.- ردمك 978-9954-641-54-5

نظم التعليم - - البالد العربية

370.96 2020-912
أبياط، محمد

سفينة النجاة [نص مطبوع] : التعليم العتيق / محمد ابياط.- ط.
2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس : مطبعة وراقة بالل)

إق 2020MO0970.- ردمك 978-9920-9567-3-4
التعليم العتيق

370.964021 2020-913
المملكة المغربية. وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

إحصائيات مؤسسات التعليم العتيق [نص مطبوع] : الموسم
األوقاف والشؤون اإلسالمية.- / وزارة  الدراسي 2020/2019 
الرباط : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 2020.- 1 مج. (239

ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2020MO3349.- ردمك 978-9920-770-56-9

التعليم العتيق

371 2020-914
جبرون، امحمد

األساس في علم التدريس [نص مطبوع] / امحمد جبرون.-
طنجة : سليكي أخوين، 2020.- 1 مج. (226 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3242.- ردمك 978-9920-655-25-5

علم التدريس - - نظريات

371.00964 2020-915
الحجوي، محمد بن الحسن (1956-1874)

بن محمد  للعالمة   / مطبوع]  [نص  العربي  التعليم  إصالح 
الحسن الحجوي الثعالبي، ت 1376 هـ؛ دراسة وتحقيق عبد الفتاح
مغفور.- الرباط : دار األمان، 2020.- 1 مج. (151 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4450.- ردمك 978-9920-32-414-4

التعليم العربي

371.07109663 2020-916
شارنوكاه، الحبيب

تاريخ التعليم العربي اإلسالمي في السنغال [نص مطبوع]
: مدرسة انجاي انجاي ولوف نموذجا (1990 - 1980) / شارنو
كاه الحبيب.- الرباط : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 2020.-

1 مج. (463 ص.)؛ 24 سم
إق 2020MO1279.- ردمك 978-9920-770-48-4

التعليم اإلسالمي - - السنغال

371.2 2020-917
الحسني، سيدي محمد

تدبير  : [نص مطبوع]  التدبير اإلداري  سيكوسوسيولوجيا 
المؤسسات التربوية نموذجا / سيدي محمد الحسني.- مراكش :
مكتبة المعرفة، 2020.- 1 مج. (161 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2020MO2737.- ردمك 978-9920-9998-8-5

التدبير اإلداري - - المؤسسات التربوية

371.295 2020-918
الحمين، جواد (1973-....)

/ جواد والحلول  األسباب   : المدرسي [نص مطبوع]  الغياب 
الحمين.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (100 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان
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إق 2020MO0743.- ردمك 978-9920-39-213-6
الغياب المدرسي - - أبحاث ودراسات

371.3 2020-919
عماري، الحسين

الحسين  / مطبوع]  [نص  والديدكتيك  التربية  في  قضايا 
: [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (113 ص.) : غالف عماري.- [د.م.] 

باأللوان مزيّن 
إق 2020MO3466.- ردمك 978-9920-32-006-1

القضايا التربوية

371.3 2020-920
عماري، الحسين

نماذج لمواضيع امتحانات مصححة [نص مطبوع] / الحسين
عماري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (106 ص.)

إق 2020MO3467.- ردمك 978-9920-32-007-8
التقويم التربوي - - المنظومة التعليمية - - المغرب

371.3 2020-921
إشراقات بيداغوجية [نص مطبوع]. الجزء األول / تقديم محمد
زروالي؛ تنسيق حسن كون.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرباط : دار

القلم) .- 1 مج. (92-56 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4321.- ردمك 978-9920-32-344-4

الخطاب التربوي - - البيداغوجية - - التعليم

371.3 2020-922
ديداكتيك المواد الدراسية [نص مطبوع] : الرؤى والمقترحات
/ تأليف جماعي؛ اللجنة العلمية محمد الدريج، يحيى بن الوليد،
فريد أمعضشو...[وآخ].- الناظور : المركز المتوسطي للدراسات

واألبحاث، 2020.- 1 مج. : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0340.- ردمك 978-9920-9531-2-2

التعليم المغربي - - بيداغوجيا

371.32 2020-923
بالتعليم العربية  واللغة  اإلسالمية  المواد  تدريس 
االبتدائي األصيل [نص مطبوع] : الواقع وآفاق التطوير / تنسيق
رضوان سبيبة.- بني مالل : المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين
لجهة بني مالل خنيفرة، 2020.- 1 مج. (130 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان
إق 2020MO0752.- ردمك 978-9954-789-03-2

المواد الدراسية

371.32 2020-924
الكتاب المدرسي من التشخيص إلى اإلستشراف [نص
مطبوع] : (كتب الثانية بكالوريا آداب وعلوم إنسانية أنموذجا) /
محمد أشهبون،  المالك  عبد  المساوي،  السالم  عبد  تنسيق 
بوصحابي..[وآخ.].- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس : وراقة بالل) .-

1 مج. (196 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO5363.- ردمك 978-9920-32-770-1

الكتاب المدرسي

371.33 2020-925
التعلم الرقمي وبناء كفايات األلفية الثالثة [نص مطبوع] :
Apprentissage  numérique  et  = ثالث  ل ا لكتاب  ا
compétences du 3ème millénaire / تنسيق وإعداد محمد
مهرير، الزهرة براهيم.- القنيطرة : المركز الجهوي لمهن التربية
والتكوين، فريق البحث المدرسة وبدائل التعلم، 2020.- 1 مج.

(48 ،280 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO5014.- ردمك 978-9920-32-646-9

التعليم - - الرقمنة

371.35 2020-926
بارمانتيي، جان فرانسوا

4 سيناريوهات للتعليم عن بعد [نص مطبوع] : نماذج عملية
بارمانتيي، كونتيان فيسان.- / جان فرانسوا  وجذاذات تطبيقية 
[د.م.] : مجلة علوم التربية، 2020.- 1 مج. (981 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4385.- ردمك 978-9920-32-372-7

التعليم عن بعد

371.38072 2020-927
أوزي، أحمد

المتعلمين إشراك  بوابة   : مطبوع]  [نص  المقلوب  الفصل 
وممارسة التعليم عن بعد / أحمد أوزي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020
(الرباط : الرباط نت) .- 1 مج. (151 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2020MO3448.- ردمك 978-9920-9592-2-3

التعلبم - - التعلم - - الديداكتيك

371.39 2020-928
نايل، ألكسندر

أطفال سمرهيل األحرار [نص مطبوع] : رؤية جديدة للتربية
: الرباط  الشرقاوي.-  ترجمة سعيد  نايل؛  ألكسندر   / والتعليم 

(128 ص.) مج.   1 نت، 2020.-  الرباط  مطابع  منشورات 
إق 2020MO0160.- ردمك 978-9920-39-069-9

التربية والتعليم - - نموذج

371.422 2020-929
صبري، عبدالله

مفاتيح التوجيه التربوي بالتعليم الثانوي [نص مطبوع] :
الثانوي التعليم  بمؤسسات  والمهني  المدرسي  اإلعالم  دليل 
اإلعدادي والثانوي التأهيلي بالمغرب / عبدالله صبري.- الرباط :

دار القلم، 2020.- 1 مج. (250 ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2020MO1028.- ردمك 978-9920-626-28-6

التوجيه التربوي

371.68 2020-930
بويحيى، عدنان

الحراسة العامة للخارجية بين النصوص التنظيمية [نص
مطبوع] : بين النصوص التنظيمية وواقع المهام / عدنان بويحيى،
أنوار عتيقي، أنور الرحالي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (تطوان :
الخليج العربي) .- 1 مج. (103 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2019MO4444.- ردمك 978-9920-38-429-2

الحراسة العامة - - النصوص التنظيمية

371.714 2020-931
زيان، عمر

الدليل العملي للمراقبة المستمرة [نص مطبوع] : (السلك
للتكوين البرزخ  مؤسسة   : [د.م.]  زيان.-  عمر   /  ( اإلبتدائي 
واالستشارات، 2020.- 1 مج. (106 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2020MO5051.- ردمك 978-9920-32-662-9

المراقبة المستمرة - - السلك اإلبتدائي

371.714 2020-932
عبد الصمد، شريف

سلسلة مواضيع امتحانات مصححة [نص مطبوع] : تطبيقات
وتقديم إعداد   / الجغرافيا  الرابع مسلك  الفصل   : مورفوبنيوية 
شريف عبد الصمد، أيت مالك حليمة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1

مج. : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2267.- ردمك 978-9920-39-825-1

امتحانات مصححة - - مسلك الجغرافيا - - الفصل الرابع

371.782 2020-933
أزويز، عائشة
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العنف المدرسي والجامعي [نص مطبوع] : مفهومه ،أسبابه
: [د.ن.]، .- [د.م.]  أزويز  / عائشة  له  التصدي  ،أشكاله وطرق 
2020 (مكناس : مطبعة وراقة مجيد) .- 1 مج. (38 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2237.- ردمك 978-9920-39-716-2

العنف المدرسي - - العنف والجامعي

371.782 2020-934
الطاهري، أحمد

مفاهيم  : مطبوع]  [نص  المدرسي  الوسط  داخل  العنف 
وقضايا نظرية / أحمد الطاهري.- مراكش : فضاء آدم، 2020.- 1

مج. (167 ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2019MO4817.- ردمك 978-9920-38-511-4

العنف المدرسي

371.80964 2020-935
فخر الدين، محمد

إداري : بحث  دليل البحث االداري التدخلي [نص مطبوع] 
(قلعة  2020 [د.ن.]،   : [د.م.]  الدين.-  فخر  محمد   / تربوي 

سم  22 ص.)؛   105) مج.   1 صبحي.-  مطبعة  السراغنة؛ 
إق 2020MO2208.- ردمك 978-9920-9477-3-2

البحث االداري - - اإلدارة التربوية

371.914 2020-936
المدني، عبداالله

اإلعاقات غير المرءية [نص مطبوع] : بين التعليم و الصحة /
عبداالله المدني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (158 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان
إق 2020MO0316.- ردمك 978-9920-39-105-4

إضطرابات التعلم

372 2020-937
األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة

/ مطبوع]  [نص  األولي  للتعليم  البيداغوجي  التعليم 
األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة،األكاديمية
الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020.- 1 مج. (189 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO0933.- ردمك 978-9920-646-08-6

التعليم األولي - - التعليم البيداغوجي

372 2020-938
حامد، سيدي لفضل

امتحانات التعاقد للتعليم اإلبتدائي [نص مطبوع] / من جمع
وإعداد حامد سيدي لفضل.- [الساقية الحمراء] : المرصد العلمي
الذهب، 2020.- 1 مج. (148 ص.) : الحمراء ووادي  للساقية 

باأللوان؛ 24 سم غالف مزيّن 
إق 2020MO4262.- ردمك 978-9920-32-326-0

امتحانات التعاقد - - التعليم اإلبتدائي

372 2020-939
تحليل الممارسة المهنية [نص مطبوع] : تدريس الرياضيات
والنشاط العلمي بسلك التعليم االبتدائي نموذجا / تنسيق هنيني
خديجة.- بني مالل : المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة
: غالف مزيّن بني مالل- خنيفرة، 2020.- 1 مج. (981 ص.) 

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1008.- ردمك 978-9954-789-04-9

الممارسة المهنية - - التعليم االبتدائي

372.372 2020-940
توفيق، فدوى

كراسة التربية الجنسية [نص مطبوع] / فدوى توفيق.- الرباط
والمرشدات، المرشدين  األئمة  لتكوين  السادس  : معهد محمد 

باأللوان؛ 24 سم مزيّن  : غالف  2020.- 1 مج. (97 ص.) 
إق 2020MO4561.- ردمك 978-9954-794-30-2

التربية الجنسية

372.70964 2020-941
التومي، عبد الرحمان

مفاهيم،  : [نص مطبوع]  الرياضيات  ديدكتيك  الجامع في 
مقاربات بيداغوجية ووضعيات ديدكتيكية / عبد الرحمان التومي.-
ط. 3.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج.

(368 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4591.- ردمك 978-9920-9848-2-9

ديدكتيك - - الرياضيات

372.891 2020-942
سللي، عبد العالي

تكامل تدريس مادتي الجغرافيا وعلوم الحياة و األرض
[نص مطبوع] / عبد العالي سللي، محمد فتوحي، محمد األسعد.-

الدار البيضاء : إديسيون بلوس، 2020.- 1 مج. (262 ص.)
إق 2019MO6455.- ردمك 978-9954-699-78-2

المواد الدراسية - - تكامل

373.19 2020-943
حطوطو، خديجة

دراسة تحليلية ميدانية لمقرر مادة الفيزياء والكيمياء
: أمين مزوز، عصام اصويلح  / خديجة حطوطو،  [نص مطبوع] 
السنة الثانية إعدادي نموذجا.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرباط :

دار القلم) .- 1 مج. (55 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4157.- ردمك 978-9920-32-293-5

الفيزياء - - الكيمياء - - الثانية إعدادي - - مقرر

373.19 2020-944
قدوري، الطاهر

درس االجتماعيات [نص مطبوع] : تخطيطا وتدبيرا وتقويما /
الطاهر قدوري، إدريس الحافيظ، غوردو عبد العزيز.- [د.م.] :
المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق، 2020 (وجدة
: مكتبة قرطبة) .- 1 مج. (258 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO3231.- ردمك 978-9920-9789-7-2

االجتماعيات - - درس - - الثانوي التأهيلي

373.220964 2020-945
األطرش، محمد

التدريس [نص التأصيل لعلم  الحديث في  جهود علماء 
مطبوع] : التقويم التربوي أنموذجا / محمد األطرش.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020 (فاس : مكتبة طارق) .- 1 مج. (112 ص.) : غالف

مزين؛ 24 سم
إق 2020MO1532.- ردمك 978-9920-39-511-3

التقويم التربوي - - المغرب

374.01240964 2020-946
المغرب. وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية. مديرية

بالمساجد العتيق ومحو األمية  التعليم 
التلفاز وبواسطة  بالمساجد  األمية  محو  برنامج 
الدراسي اليوم  المنجزات  واالنترنيت [نص مطبوع] : حصيلة 
2019-2020 / وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، مديرية التعليم
العتيق ومحو األمية بالمساجد.- الرباط : وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية، 2020 (دار أبي رقراق).- 1 مج. (95 ص.) : غالف

باأللوان؛ 24 سم مزيّن 
إق 2020MO3474.- ردمك 978-9920-770-61-3

محو األمية

378 2020-947
العلمي، والبحث  والتكوين  للتربية  األعلى  المجلس 
الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث
التربية منظومة  لتقييم  الوطنية  الهيئة  العلمي، 

العلمي والبحث  والتكوين 
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التعليم العالي بالمغرب [نص مطبوع] : فعالية ونجاعة النظام
الجامعي ذي الولوج المحدود : التقرير القطاعي / المجلس األعلى
للتربية والتكوين والبحث العلمي، الهيئة الوطنية لتقييم منظومة
بورقية،حميد إشراف رحمة  العلمي؛  والبحث  والتكوين  التربية 
بوعبيد ، ياسين كريم..[وآخ.].- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج.

(76 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1546.- ردمك 978-9920-785-25-9

التعليم العالي - - المغرب

378.17 2020-948
سؤال البيداغوجيا الجامعية قضايا وتحديات [نص مطبوع]
: أعمال اليوم الدراسي المنظم بكلية اآلداب و العلوم اإلنسانية
بالجديدة 27 دجنبر 2018 / تنسيق وتقديم حسن قرنفل.- الجديدة
: مختبر المجتمع المغربي: الديناميات والقيم، 2020 (الرباط : دار
أبي رقراق) .- 1 مج. (234 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2019MO6072.- ردمك 978-9920-687-04-1
البيداغوجيا الجامعية - - المغرب

378.2 2020-949
Cahier des = 2 دفاتر طلبة الدكتوراه [نص مطبوع] : عدد
doctorants.- وجدة : منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،
باأللوان؛ 24 : غالف مزيّن  2020.- 1 مج. (295، 102 ص.) 

سم.- (سلسلة مجالت؛ 18)
إق 2020MO3476.- ردمك 978-9954-689-26-4

الدكتوراه - - الطلبة - - المغرب

378.2 2020-950
Cahier des = 1 دفاتر طلبة الدكتوراه [نص مطبوع] : عدد
doctorants.- وجدة : منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،
2020.- 1 مج. (345، 69 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.-

(سلسلة مجالت؛ 17)
إق 2020MO3186.- ردمك 978-9920-38-207-6

الدكتوراه - - الطلبة - - المغرب

379.64 2020-951
الباعمراني، إبراهيم

إصالح منظومة التربية والتكوين [نص مطبوع] : التحوالت
والرهانات / إبراهيم الباعمراني.- الدار البيضاء : صدى التضامن،

2020.- 1 مج. (215 ص.)؛ 23 سم
إق 2020MO3197.- ردمك 978-9920-622-17-2

منظومة التربية - - منظومة التكوين - - المغرب

379.64 2020-952
الشيبي، عبد الكبير (1946-....)

رؤية إصالح التربية والتعليم استدامة للتنمية البشرية
بالمغرب إلى أين؟ [نص مطبوع] / عبد الكبير الشيبي.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (109 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2020MO3153.- ردمك 978-9920-622-06-6

إصالح التعليم - - المغرب

التجارة، االتصاالت، النقل 380

381.142 2020-953
الزوهري، محمد

انزالقات  : مطبوع]  [نص  بالمغرب  اإللكتروني  اإلعالم 
: (فاس  [د.ن.]، 2020   : [د.م.]  الزوهري.-  / محمد  وتحديات 
وراقة بالل) .- 1 مج. (150 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2020MO3525.- ردمك 978-9920-32-024-5
indexation arabe

381.142 2020-954

طلحة، محمد
إزالة االستفهام لنظام الدفع عند االستالم [نص مطبوع] /
محمد طلحة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرباط : الرباط نت) .- 1

مج. (199 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2720.- ردمك 978-9920-39-764-3

التجارة اإللكترونية

381.34 2020-955
بنشهيبو، أحمد

دور العالمة التجارية في حماية المستهلك [نص مطبوع] :
دراسة في التشريع المغربي المتعلق بحماية الملكية الصناعية
واإلجتهاد القضائي وفقا آلخر تعديالت القانون رقم 13ـ23 الصادر
السالم، دار   : الرباط  بنشهيبو.-  أحمد   /  2014 نونبر   21 في 
24 سم باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (299 ص.)  مج.   1  -.2020

إق 2020MO0617.- ردمك 978-9920-754-55-2
حماية المستهلك - - التشريع المغربي

384.04 2020-956
أوعبي، بوشعيب

الخدمة العمومية في مجال االتصال السمعي البصري
: / بوشعيب اوعبي.- [د.م.]  المغربي  النموذج   : [نص مطبوع] 
[د.ن.]، 2020 (الرباط : دار القلم) .- 1 مج. (202 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان
إق 2020MO3631.- ردمك 978-9920-32-075-7

اإلعالم السمعي البصري

العادات والتقاليد وآداب السلوك
والفولكلور

390

392.37 2020-957
العفاقي، رشيد

األطعمة مع سلطان  تاريخية  رحلة   : مطبوع]  [نص  كسكسو 
المغربية / رشيد العفاقي.- طنجة : سليكي أخوين، 2020.- 1 مج.

(131 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1471.- ردمك 978-9920-625-83-8

األطعمة المغربية - - كسكسو - - تاريخ

398.209 2020-958
غيالن، سناء

القصص الشعبي في أصيلة [نص مطبوع] : دراسة ثقافية
نقدية / سناء غيالن.- أصيلة : مؤسسة منتدى أصيلة، 2020 (سال :
مطبعة التومي) .- 1 مج. (286 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO0453.- ردمك 978-9954-641-45-3

القصص الشعبي - - أصيلة - - المغرب

398.20964 2020-959
حجوبي، بوشتى

الثقافة في التاريخ [نص مطبوع] : الحكاية الشعبية : مقاربة
مقبول.- إدريس  تقديم  بوشتى؛  حجوبي   / بيداغوجية  سوسيو 
الرباط : دار نشر المعرفة، 2020.- 1 مج. (525 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO6241.- ردمك 978-9954-693-07-0

الحكاية الشعبية - - المغرب

398.20964 2020-960
عضار، مينة

/ مينة : بحث ميداني  الثقافة الحسانية [نص مطبوع]  في 
عضار.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (اكادير : مطبعة االقتصاد) .- 1

مج. (140 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO4688.- ردمك 978-9920-32-505-9

الثقافة الحسانية - - ثقافة الصحراء - - التراث الثقافي - - المغرب
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398.20964 2020-961
التاريخ واألدب الشعبي [نص مطبوع] : أعمال مهداة لروح
الدكتور عالل ركوك / تنسيق محمد معروف الدفالي, صالح شكاك,
شعيب حليفي و [واخرون.].- الرباط : المندوبية السامية لقدماء
المقاومين وأعضاء جيش التحرير، 2020.- 1 مج. (444 ص.)؛ 24

سم
إق 2020MO2982.- ردمك 978-9920-658-36-2

األدب الشعبي - - األدب المغربي - - المغرب

398.9333 2020-962
هاشمي، وفيق

ءيناّ ءاس أومزوار ءاوال نّس [نص مطبوع] : األمثال / وفيق
األمازيغية، 2020 للثقافة  الملكي  المعهد   : الرباط  هاشمي.- 
(مطبعة عكاظ).- 1 مج. (270 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO4513.- ردمك 978-9920-739-24-5

األمثال

اللغات 400
اللغات 400

400.1 2020-963
أسئلة المنهج في اللغة واألدب [نص مطبوع] : اإلشكاالت
واآلفاق : دراسات محكمة / ابراهيم عمري، الحسن الهاللي.- تازة
: الكلية متعددة التخصصات، 2020 (فاس : آنفوبرينت) .- 1 مج.

(243 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0378.- ردمك 978-9920-39-117-7

اللغة - - األدب

401 2020-964
السالمي، فاطمة

اللسانيات مقدمات نظرية ونماذج تطبيقية [نص مطبوع] /
فاطمة السالمي .- ط. 2 مزيدة ومنقحة.- مراكش : مؤسسة آفاق
للدراسات والنشر واالتصال، 2020.- 1 مج. (94 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO1003.- ردمك 978-9954-618-63-9

اللسانيات - - اللغات

401 2020-965
عمري، سعيد

تحليل الخطاب بين النظرية وإجراء المنهج بمؤسسات
Analyse du discours: théories = [نص مطبوع] التكوين
et pratiques au centres de formation / سعيد عمري,
: [د.ن.]، 2020 (مكناس : أرزاز.- [د.م.]  محمد زايد, صليحة 
مكتبة وراقة سجلماسة) .- 1 مج . (149, 60 ص. ) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO1645.- ردمك 978-9920-797-11-5

تحليل الخطاب

401 2020-966
كون، حسن

قضايا في اللسانيات التطبيقية [نص مطبوع] / حسن كون.-
القلم، 2020.- 1 مج. (112 ص.) : غالف مزيّن : دار  الرباط 

باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0893.- ردمك 978-9920-626-26-2

اللسانيات

403 2020-967
يشو، بنعيسى

(دراسة  : مطبوع]  [نص  المعجم  وتحصيل  األم  اللغات 
تشخيصية تقويمية) / بنعيسى يشو؛ تقديم سعد يقطين.- سال :
الدار المغربية العربية، 2020.- 1 مج. (208 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0916.- ردمك 978-9920-9508-5-5

اللغات األم - - معجم

404 2020-968
الولي، محمد

والخطابة, الشعر  وتشكالتها في  اإلستعارة  فضاءات 
/ مطبوع]  [نص  والسياسة  والتاريخ  والفلسفة,  والعلم 
محمد الولي؛ تقديم محمد العمري.- بني مالل : فالية للطباعة

والنشر، 2020.- 1 مج. (229 ص.)؛ 23 سم
إق 2020MO1304.- ردمك 978-9920-9426-4-5

االستعارة - - الخطابة

405 2020-969
هورنشتاين، نوربرت (1950-....)

في تشاكل المنطق والنحو [نص مطبوع] : مقاربة للداللة في
اللغة الطبيعية / نوربرت هورنشتاين؛ ترجمة قنيني عبد القادر.-
الدار البيضاء : أفريقيا الشرق، 2020.- 1 مج. (261 ص.)؛ 24

سم
إق 2019MO0114.- ردمك 978-9920-737-24-1

اكتساب اللغة

407 2020-970
الخيروني، حليمة

النبوغ الفكري في غرناطة: قراءة في الحركة اللغوية
[د.ن.]،  : [د.م.]  الخيروني.-  / حليمة  واألعالم [نص مطبوع] 
2020 (وجدة : مكتبة قرطبة) .- 1 مج. (177 ص.) : غالف مزين؛

23 سم
إق 2020MO2932.- ردمك 978-9920-39-935-7

اللغة العربية - - غرناطة - - التاريخ

408 2020-971
األوراغي، محمد

محمد  / مطبوع]  [نص  واللغات  اللسانيات  في  تأمالت 
األوراغي.- الرباط : دار األمان، 2020.- 1 مج. (271 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO5721.- ردمك 978-9920-645-06-5

اللسانيات - - التراث اللغوي

408 2020-972
اللسانيات المقارنة وتحليل أنماط الخطاب [نص مطبوع] :
من التنظير إلى التطبيق / إعداد وتنسيق فاطمة السالمي، فاطمة
أخدجو .- مراكش : مؤسسة آفاق للدراسات والنشر واالتصال،
.- 1 مج. (368 الوطنية)  : المطبعة والوراقة  2020 (مراكش 

باأللوان؛ 24 سم ص.) : غالف مزيّن 
إق 2020MO3036.- ردمك 978-9954-618-71-4

اللسانيات المقارنة - - الترجمة - - الخطاب

408.02 2020-973
اإلدريسي، مزوار (1963-....)

فكر الترجمة [نص مطبوع] / مزوار اإلدريسي.- تطوان : مكتبة
سلمى الثقافية، 2020.- 1 مج. (326 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم.- (كتب مكتبة سلمى الثقافية؛ 173)
إق 2020MO4369.- ردمك 978-9954-728-66-6

الترجمة

اللغة العربية 410

410 2020-974
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آيت األعشير، عبد الله
الله ايت أسرار عبقرية اللغة العربية [نص مطبوع] / عبد 
األعشير.- الدارالبيضاء : إديسيون بلوس، 2020 (مطبعة النجاح

الجديدة).- 1 مج. (160 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0791.- ردمك 978-9954-699-87-4

اللغة العربية - - بالغة

410 2020-975
أبحير، محمد

معجم مصطلحات ديداكتيك اللغة العربية [نص مطبوع] /
محمد أبحير؛ تقديم لكبير الشميطي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (بني
مالل : فاست برانت) .- 1 مج. (189 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2020MO2351.- ردمك 978-9920-3979-1-9

اللغة العربية - - ديداكتيك

410 2020-976
التومي، عبد الرحمان

الجامع في ديدكتيك اللغة العربية [نص مطبوع] : مفاهيم،
وفق ومنقحة  مزيدة  طبعة   : بيداغوجية  ومقاربات  منهجيات 
مستجدات المنهاج الدراسي / عبد الرحمان التومي.- ط. مزيدة
ومنقحة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1

مج. (269 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3285.- ردمك 978-9920-9848-1-2

اللغة العربية

410 2020-977
الجراري، عباس (1937-....)

الجراري؛ عباس   / مطبوع]  [نص  العربية  اللغة  من قضايا 
تصدير محمد اليمالحي؛ جمع وإعداد خديجة العسري.- الرباط : دار
أبي رقراق، 2020.- 1 مج. (273 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم.- (منشورات النادي الجراري؛ 86)
إق 2020MO2506.- ردمك 978-9920-9738-8-5

اللغة العربية

410 2020-978
الشامي، موسى

أراء حول الوضع اللغوي بالمغرب [نص مطبوع] / موسى
الشامي .- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرباط : مطبعة البصيرة) .- 1

مج. (283 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0667.- ردمك 978-9920-39-190-0

اللغة العربية

410 2020-979
الناصري، محمد الخليل

مقارنة دراسة   : [نص مطبوع]  المبادئ والوسائط  نظرية 
لتركيب العربية واإلنجليزية / محمد الخليل الناصري.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020 (تطوان : مطبعة الحمامة) .- 1 مج. (293 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3027.- ردمك 978-9920-39-984-5

اللغة

410 2020-980
مساعدي، محمد

مدخل إلى القراءة النسقية [نص مطبوع] / محمد مساعدي.-
فاس : مركز األبحاث السيميائية والدراسات الثقافية، 2020.- 1
مج. (101 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (سلسلة مداخل

معرفية وتربوية؛ 4)
إق 2020MO4977.- ردمك 978-9920-9471-2-1

القراءة النسقية

410 2020-981

البالغة العربية وآفاق تحليل الخطاب [نص مطبوع] / تنسيق
مصطفى  ، الفتحي  محمد  المراكشي،  حنان  لعرج،  المهدي 
شميعة.- [د.م] : المركز األكاديمي للدراسات الثقافية واألبحاث
التربوية، 2020 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (981 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1263.- ردمك 978-9920-39-399-7

البالغة العربية - - الخطاب

410.1 2020-982
ابنو المرابطي، بدي

هل تعيش العربية آخر مراحلها كلغة حية؟ [نص مطبوع] /
للكتاب، الثقافي  المركز   : البيضاء  الدار  المرابطي.-  ابنو  بدي 
سم.-  19 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (52 ص.)  مج.   1  -.2020

أخرى) آفاق  (سلسلة 
إق 2019MO4416.- ردمك 978-9954-705-84-1

اللغة العربية - - العالم العربي

410.1 2020-983
ديدكتيك اللغة العربية [نص مطبوع] : من المعرفة العالمة إلى
المعرفة المدرسية : أشغال الندوة العلمية المنعقدة بفاس حول
وتنسيق مصطفى شميعة؛ إعداد   / أوشان  آيت  د. علي  أعمال 
تقديم محمد الدريج.- الرباط : مجلة دراسات بيداغوجية، 2020
(دار أبي رقراق).- 1 مج. (216 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO0216.- ردمك 978-9920-39-085-9

اللغة العربية - - المعرفة المدرسية

410.2 2020-984
البطاوري الرباطي المغربي، أبي حامد المكي بن محمد

بن علي
اقتطاف زهرات األفنان [نص مطبوع] : من دوحة قافية ابن
الونان : أبي العباس أحمد بن محمد بن الونان التواتي الحميري
المعروف بابن أبي الشمقمق أبي حامد المكي بن محمد بن علي
البطاوري الرباطي المغربي؛ تحقيق أحمد بن عبد الكريم نجيب
الشريف؛ راجعه وقدم له البشير بن عصام المراكشي h. الجزء
دار نجيبويه  : مركز  ؛نواكشوط  القاهرة  البيضاء؛  الدار  األول.- 
المذهب ديوان الشناقطة، 2020.- 1 مج. : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2020MO1981.- ردمك 978-9920-727-80-8

اللغة العربية

410.7 2020-985
البايبي، أحمد

النصوص التأسيسية في الصواتة الحديثة [نص مطبوع] /
أحمد البايبي. 1، نحو ترجمة تأصيلية.- الرشيدية : مؤسسة الراوي
: غالف مزيّن والخدمات، 2020.- 1 مج. (167 ص.)  للتجارة 

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4868.- ردمك 978-9920-32-594-3

indexation arabe

410.7 2020-986
البايبي، أحمد

محاضرات في الصواتة [نص مطبوع] : (كتاب بيداغوجي موجه
لطالب الصواتة المبتدئين) / أحمد البايبي.- الرشيدية : مؤسسة
الراوي للتجارة والخدمات، 2020.- 1 مج. (144 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO5143.- ردمك 978-9920-9603-3-5

الصواتة

410.7 2020-987
عشعاش، عزيز

النصوص [نص الفاعلة في درس  الديدكتيكية  العناصر 
: [د.م.]  / عزيز عشعاش.-  والتفاعالت  المواصفات   : مطبوع] 

باأللوان مزيّن  : غالف  [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (131 ص.) 
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