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إق 2020MO3899.- ردمك 978-9920-777-08-7
اللغة العربية - - التعليم

410.7 2020-988
وحميدو، عبد العالي

ديداكتيك اللغة العربية بالتعليم اإلبتدائي [نص مطبوع] :
تخطيطا وتدبيرا و تقويما و معالجة / عبد العالي و حميدو.- ط. 2
مزيدة ومنقحة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرشيدية : مطبعة أمين)

.- 1 مج. (225 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2020MO4191.- ردمك 978-9920-32-309-3

اللغة العربية - - تعليم

411 2020-989
حمداوي، جميل (1963-....)

لسانيات النص بين النظرية والتطبيق [نص مطبوع] / جميل
حمداوي. 2، التطبيقات النصية.- الرباط : دار أبي رقراق، 2020.-

1 مج. (170 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (فكر)
إق 2019MO6065.- ردمك 978-9920-9870-7-3

النص - - النظرية - - التطبيق

411 2020-990
ديداكتيك الكتابة [نص مطبوع] : عودة للسيرورات / تقديم عبد
العزيز لحويدق؛ تنسيق أحمد الوظيفي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020
(دار القلم).- 1 مج. (212 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2020MO4361.- ردمك 978-9920-32-363-5
الكتابة - - اللغة العربية - - استراتيجية

411.1 2020-991
اركيبي، عزيز أحمد

: [نص مطبوع]  القراء واللسانيين  الحروف عند  مخارج 
دراسة مقارنة / عزيز أحمد اركيبي.- ط. مزيدة ومنقحة.- الدار
للكتاب، 2020.- 1 مج. (553 ص.) : العالمية  الدار   : البيضاء 

المناهل) باأللوان.- (سلسلة  غالف مزيّن 
إق 2019MO5717.- ردمك 978-9920-654-04-3

اللغة العربية - - مخارج الحروف

411.518 2020-992
الرفاعي، أحمد بن محمد

حلية الكتاب ومنية الطالب في قواعد الخط المغربي
تحقيق الرفاعي؛  بن محمد  / ألحمد  [نص مطبوع]  المبسوط 
وتخريج عمر أفا.- الرباط : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،

2020.- 1 مج. (235 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1901.- ردمك 978-9920-652-22-3

الخط المغربي المبسوط - - قواعد

412 2020-993
سالوي، رشيد

دليل مكتبة المصطلح في األدب واللغة واللسانيات [نص
المصطلحية األبحاث  مختبر   : فاس  رشيد سالوي.-   / مطبوع] 
النصية، 2020.- 1 مج. (185 ص.) : غالف مزيّن والدراسات 

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0723.- ردمك 978-9920-705-09-7

المصطلح - - اللسانيات - - األدب - - اللغة

412 2020-994
/ [نص مطبوع]  المقارنة  العربية  اللسانيات  أبحاث في 
إعداد وتنسيق أحمد بريسول.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (القنيطرة :

مطبعة أم هداية) .- 1 مج. (341 ص.)؛ 23 سم
إق 2020MO1516.- ردمك 978-9920-39-505-2

اللسانيات العربية

413 2020-995
كتاب التكريم [نص مطبوع] : أبحاث ودراسات مهداة لألستاذ
عبد الغني أبو العزم.- الرباط : مؤسسة الغني للنشر، 2020.- 1

مج. (208 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2020MO3829.- ردمك 978-9920-32-149-5
الدراسات المعجمية

413.1 2020-996
أزهري، محمد

: المعاجم االصطالحية [نص مطبوع]  تأليف  تجارب في 
: مراكش  أزهري.-  محمد   / واألفراد  المؤسسات  بعض  جهود 
مؤسسة آفاق، 2020.- 1 مج. (223 ص.)؛ 24 سم.- (سلسلة

الدراسات المصطلحية؛ 2)
إق 2020MO2037.- ردمك 978-9954-618-67-7

الصناعة المعجمية - - اللغة العربية

413.1 2020-997
األنصاري، ابن خاتمة

[نص السؤال  إرشاد  و  الضوال  أنشاد  من  الآلل  إيراد 
مطبوع] / إبن خاتمة األنصاري؛ تقديم ربيعة سحنون.- الرباط :
رقراق أبي  (دار   2020 اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف  وزارة 
للطباعة والنشر).- 1 مج. (469 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO1674.- ردمك 978-9920-652-09-4

معجم

413.1 2020-998
الحيالي، عامر باهر اسمير

[نص معجمه  في  الجوهري  عند  األلفاظ  نظرية صحة 
مطبوع] : تاج اللغة وصحاح العربية / عامر باهر اسمير الحيالي.-

الدار البيضاء : قطر الندى، 2020.- 1 مج. ( ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO6399.- ردمك 978-9920-727-70-9

اللغة العربية

413.1 2020-999
الشماللي، نور الدين

معجم األفعال في اللغة العربية المعيارية المعاصرة [نص
lexicon  of  verbs  of  = عربي-إنجليزي-فرنسي   : مطبوع] 
modern standard arabic language : arabic-english-
frensh = lexique des  verbes  de  l'arabe standard
moderne : arabe-anglais-français / نور الدين الشماللي.-

الرباط : Pfi Services، 2020.- 1 مج. (327 ص.)؛ 24 سم
إق 2020MO2232.- ردمك 978-9920-39-714-8

اللغة العربية - - أفعال - - معاجم

413.122 2020-1000
الغذاني، إلهام

معجم األلفاظ الدالة على الصوت في لسان العرب [نص
مطبوع] / إلهام الغذاني.- الرباط : دار األمان، 2020.- 1 مج.

(214 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO3671.- ردمك 978-9954-723-89-0

معجم لسان العرب

414 2020-1001
ابن عياد، محمد

شعرية الخطاب وتشكالت الداللة [نص مطبوع] : دراسات /
محمد ابن عياد.- تطوان : باب الحكمة، 2020.- 1 مج. (166

باأللوان؛ 24 سم ص.) : غالف مزيّن 
إق 2020MO4443.- ردمك 978-9920-653-41-1

الخطاب - - الداللة

414 2020-1002
الكريبص، عبد االله

المعنى المتعدد [نص مطبوع] : بحث في مراتب لبس الخطاب
/ عبد االله الكريبص.- الرباط : دار االمان، 2020 (فاس : مطبعة

بالل) .- 1 مج. (267 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2829.- ردمك 978-9954-723-84-5

علم البالغة - - الخطاب
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414 2020-1003
جامعة شعيب الدكالي

قضايا في اللغة والخطاب 2 [نص مطبوع] / جامعة شعيب
الدكالي؛ تنسيق أحمد موسى.- الجديدة : جامعة شعيب الدكالي-
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2020 (الرباط : دار أبي رقراق
للطباعة والنشر) .- 1 مج. (206-39 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2020MO1019.- ردمك 978-9920-9451-0-3

اللغة - - الخطاب

414 2020-1004
حمداوي، جميل (1963-....)

الحمداوي.- أنواع الحجاج ومقوماته [نص مطبوع] / جميل 
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (تطوان : [مطبعة ريف]) .- 1 مج. (346

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1203.- ردمك 978-9920-39-382-9

الحجاج - - البالغة العربية

414 2020-1005
حمداوي، جميل (1963-....)

البالغة أو  الرحبة  البالغة   : نحو بالغة الجديدة [نص مطبوع] 
الموسعة / جميل حمداوي.- [الناظور] : [جميل حمداوي]، 2020.-

1 مج. (257 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1271.- ردمك 978-9920-39-406-2

البالغة العربية

414 2020-1006
ذو الوئام، سميرة

الحجاج: نظريات وتطبيق [نص مطبوع] / سميرة ذو الوئام.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرباط : مطبعة محالي) .- 1 مج. (57

ص.)؛ 22 سم
إق 2020MO5162.- ردمك 978-9920-32-702-2

الحجاج - - البالغة العربية

414 2020-1007
فؤاد، حميد

السمات األسلوبية [نص مطبوع] : في القصيدة المادحة عند
المتنبي / حميد فؤاد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (مراكش : المطبعة
والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (148 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20

سم
إق 2020MO4380.- ردمك 978-9920-32-369-7

علم البالغة

414 2020-1008
خطاب الجائحة [نص مطبوع] : رؤى ومقاربات / تنسيق محمد
الفرجي، عادل عبد اللطيف، هشام فتح؛ تقديم فيصل الشرايبي.-
آفاق مركز عطاء، 2020.- 1 مج. : مؤسسة  [د.م.]  مراكش؛ 

باأللوان؛ 24 سم : غالف مزيّن  (304 ص.) 
إق 2020MO2256.- ردمك 978-9920-756-28-0

األدب - - البالغة

414 2020-1009
البالغة والحجاج في الخطاب [نص مطبوع] : دراسات نظرية
وتطبيقية / تنسيق أحمد بوعنان.- سال : زون ديزاين برو، 2020.-

1 مج. (286 ص.)؛ 23 سم
إق 2020MO5200.- ردمك 978-9920-32-714-5

البالغة - - الحجاج - - الخطاب

414.3 2020-1010
أحمد أنقار، محمد

المنامات الصوفية [نص مطبوع] : التجنيس والتصوير : دراسة
وتحقيق كتاب المرائي للشيخ محمد المعطي الشرقاوي / محمد
أحمد أنقار؛ تقديم مصطفى يعلى.- تطوان : باب الحكمة، 2020.-

1 مج. (324 ص.)؛ 24 سم
إق 2020MO2368.- ردمك 978-9920-653-29-9

بالغة - - المنامات

415 2020-1011
ابن ملكون، إبراهيم بن محمد بن منذر

إيضاح المنهج في الجمع بين كتابي التنبيه والمبهج [نص
بن ملكون منذر  بن  بن محمد  إبراهيم  إسحاق  / ألبي  مطبوع] 
الحضرمي اإلشبيلي توفي 584 هـ؛ بتتبع عمر بن محمد بن عمر
الله األزدي أبو علي الشلوبين؛ تحقيق محمد الجيري.- بن عبد 

تطوان : باب الحكمة، 2020.- 3 مج. (964 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO2507.- ردمك 978-9954-568-95-8

النحو العربي

415 2020-1012
العلوي الشنقيطي، محمد الحافظ بن السالك بن الطلبة
تقريب المروم من مقدمة ابن آجروم [نص مطبوع] : (نظم
باللهجة الحسانية) / تأليف الشيخ محمد الحافظ بن السالك بن
الطلبة العلوي الشنقيطي؛ مراجعة وتقديم الشيخ محمد بن بتار بن
الطلبة.- الدار البيضاء : مركز نجيبويه، 2020.- 1 مج. (55 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان
إق 2019MO6143.- ردمك 978-9920-727-68-6

اللغة العربية - - قواعد

415 2020-1013
العلوي، احمد

السيبويهية و مشتقاتها [نص مطبوع] / احمد العلوي.- الرباط
: منشورات فكر، 2020.- 1مج. (286 ص.)؛ 24 سم

إق 2020MO5109.- ردمك 978-9920-9057-1-8
اللغة العربية

415 2020-1014
حديفة، أحمد

الموضوعات في  دراسة   : مطبوع]  [نص  موحدية  رسائل 
والخصائص الفنية / أحمد حديفة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج.

(106 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4012.- ردمك 978-9920-9023-1-1

اللغة العربية - - قواعد

415.1 2020-1015
الله بن محمد األندلسي، عبد  البطليوسي  السيد  ابن 

(521 هـ/1127 م)
رسالة ابن السيد البطليوسي إلى ابن خلصة النحوي
وشرحها [نص مطبوع] : (في قضايا نحوية) / ألبي محمد عبد الله
بن محمد ابن السيد البطليوسي؛ تحقيق أنس وكاك؛ تقريظ عبد
الهادي حميتو.- مراكش : مؤسسة آفاق، 2020.- 1 مج. (251

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (نصوص تراثية)
إق 2020MO4328.- ردمك 978-9920-756-33-4

النحو - - اللغة العربية

415.1 2020-1016
الدحماني، محمد

فخر تراث  في  المعرفة  النحوية  المصطلحات  معجم 
الدين الرازي (606 ه) [نص مطبوع] : مع مقدمة في قضايا
التعريف / محمد الدحماني.- فاس : مختبر األبحاث المصطلحية

والدراسات النصية، 2020.- 1 مج. (142 ص.)؛ 23 سم
إق 2020MO0721.- ردمك 978-9920-705-08-0

اللغة العربية - - النحو

415.1 2020-1017
غوجان، غوجان

اللغة العربية [نص مطبوع] : وأثرها في بيان األحكام الشرعية
عند السادة المالكية لإلمام تاج الدين الفكهاني أنموذجا : دراسة
مركز  : البيضاء  الدار  غوجان.-  عمر  بن  وديع   / نقدية  تحليلية 
نجيبويه، 2020.- 1 مج. (595 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO1798.- ردمك 978-9920-727-74-7
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اللغة العربية - - قواعد

415.3 2020-1018
سليمي، عبد السالم

البنيات معاني   : مطبوع]  [نص  العربية من منظور حديث 
الصرفية : مدخل إلى التصريف العربي / عبد السالم سليمي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .-

1 مج. (132 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0814.- ردمك 978-9920-39-239-6

التصريف العربي

416 2020-1019
(ت.و محمد  بن  علي  لحسن  ا و  ب أ بري،  بن  ا

/1329م) 730هـ
شرح الغموض في مسائل العروض؛ ويليه، الكافي في
علم القوافي [نص مطبوع] / ألبي الحسن علي ابن بري (660-
731 هـ)؛ تحقيق محمد الفهري.- تطوان : مكتبة سلمى الثقافية،

2020.- 1 مج. (371 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4160.- ردمك 978-9954-728-65-9

العروض - - علم القوافي

418.02 2020-1020
الطايب، فاتحة

الرواية ترجمات   : مطبوع]  [نص  اآلخر  الترجمة في زمن 
المغربية إلى الفرنسية نموذجا / فاتحة الطايب.- ط. 2 مزيدة
األمان، 2020.- 1 مج. دار   : الرباط  بمقدمة جديدة.-  ومنقحة 

(445 ص.)
إق 2018MO5552.- ردمك 978-9954-723-22-7

الترجمة

418.02 2020-1021
بحراوي، حسن (1953-....)

مأوى الغريب [نص مطبوع] : دراسات في شعرية الترجمة /
حسن بحراوي.- الرباط : كلية اآلداب والعلوم االنسانية الرباط،
: غالف مزيّن .- 1 مج. (358 ص.)  االمنية)   : (الرباط   2020

دراسات؛ 80) و  (بحوث  باأللوان؛ 24 سم.- 
إق 2020MO0927.- ردمك 978-9920-9965-9-4

شعرية الترجمة

418.02 2020-1022
ذاكر، عبد النبي (1962-....)

قضايا الترجمة ورهاناتها [نص مطبوع] / عبد النبي ذاكر.-
أكادير : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2020.- 1 مج. (175 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4319.- ردمك 978-9920-615-04-4

الترجمة

418.02 2020-1023
مبسوط، جالل

مستويات الترجمة وفق مرجعيات نظرية التواصل [نص
2020 مقاربات،  مؤسسة   : فاس  مبسوط.-  جالل   / مطبوع] 
(مطبعة بالل).- 1 مج. (86 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.-

(دراسات)
إق 2020MO4965.- ردمك 978-9920-694-68-1

الترجمة - - التواصل

418.02 2020-1024
دراسي.- يوم   : [نص مطبوع]  الترجمة والعلوم اإلنسانية 
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرباط : الرباط نت) .- 1 مج. (981

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1067.- ردمك 978-9954-704-16-5

الترجمة - - العلوم اإلنسانية

418.08 2020-1025
بوشفر، محمد

دور الترجمة في حوار الثقافات [نص مطبوع] : "ألف ليلة
وليلة أنموذجا" / محمد بوشفر.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس :
آنفوـ برانت) .- 1 مج. (206 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2020MO1284.- ردمك 978-9920-39-409-3
الترجمة - - الثقافة

اللغات األفروآسيوية غير السامية، اللغة
األمازيغية

493

493.33 2020-1026
األمازيغي للخطاب  التأسيس  العلمي في  البحث  دور 
Le  rôle  de  la  recherche  = مطبوع]  [نص  المعاصر 
scientifique  dans  l'établissement  du  discours
amazigh contemporain : أشغال ندوة علمية / تنسيق محمد
المساوي، قسوح اليماني.- الحسيمة : مركز األبحاث والدراسات
األمازيغية بالريف، 2020.- 1 مج. (104-66 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة الندوات؛ 1)
إق 2020MO5461.- ردمك 978-9920-9427-4-4

الخطاب األمازيغي - - البحث العلمي

العلوم الطبيعية و الرياضيات 500
الرياضيات 510

510 2020-1027
الزيتوني، عبد المجيد

دليل سوروبان األعداد الصحيحة النسبية [نص مطبوع] :
األعداد السالبة والموجبة : تقنية النواس / عبد المجيد الزيتوني.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (54 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2020MO1941.- ردمك 978-9920-39-654-7

سوروبان

512.92 2020-1028
أبو مسلم، أمل

شيفرة مبتكرة لحفظ جدول الضرب من مرة واحدة [نص
مطبوع] : جدول الضرب الخارق : شيفرة سيفهمها بكل سهولة
أطفال الديسليكسيا، التوحد، عسر الحساب / أمل أبو مسلم.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (55 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

25 سم
إق 2020MO0759.- ردمك 978-9920-39-218-1

جدول الضرب - - حساب - - أطفال

الفلك و العلوم ذات العالقة 520

520 2020-1029
الصبحي، خلف بن ناصر بن سليمان

األفالك العمانية [نص مطبوع] : حضارة وبناء إنساني / خلف بن
ناصر بن سليمان الصبحي.- [د.م.] : مختبر العلوم في الحضارة
: غالف التراث، 2020.- 1 مج. (205 ص.)  اإلسالمية وتجديد 

باأللوان؛ 24 سم مزيّن 
إق 2020MO3614.- ردمك 978-9920-9566-2-8

األفالك - - حضارة

523.1 2020-1030
عسال، بشرى

الببليوغرافيا الوطنية المغربية 2020

73



120

الكسمولوجيا [نص مطبوع] : بين التناهي والالتناهي / بشرى
عسال.- تطوان : منشورات باب الحكمة، 2020.- 1 مج. (208

ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2020MO0330.- ردمك 978-9920-653-12-1

الكسمولوجيا

525.35 2020-1031
حمدون، نور الدين

نظريتي حول دوران األرض [نص مطبوع] : دراستي العلمية
حول سرعة شروق الشمس وسرعة غروبها / حمدون نور الدين.-

[د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (187 ص.)
إق 2020MO4207.- ردمك 978-9920-32-311-6

دوران األرض

الفيزياء 530

530 2020-1032
زرار، محمد

الفيزياء للمبتدئين [نص مطبوع] : من الفلسفة الطبيعية عند
/ المبادئ األساسية والتطبيقات   : الفيزياء الحديثة  اليونان إلى 
محمد زرار.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (290 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1706.- ردمك 978-9920-39-587-8

530.092 2020-1033
أينشتاين، ألبرت (1955-1879)

أفكار وآراء [نص مطبوع] / ألبرت أينشتاين؛ إعداد وترجمة عبد
الله عدوان.- سال : دار المعرفة والثقافة، 2020.- 1 مج. (495

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 18 سم
إق 2019MO5805.- ردمك 978-9920-636-01-8

الفيزياء - - مقاالت

علوم األرض 550

551.41 2020-1034
نافع، رشيدة

نافع, / رشيدة  جيومرفلوجيا ومورفوترابية [نص مطبوع] 
محمد ازهار, عبد الرحيم وطفة.- المحمدية : كلية االداب والعلوم

االنسانية، 2020.- 1 مج. (198 ص.)؛ 24 سم
إق 2020MO1300.- ردمك 978-9920-9446-1-8

الجيومرفلوجيا

553.282 2020-1035
السعيدي، عزالدين

/ [نص مطبوع]  البترول عالمة على عصر ذهبي عظيم 
عزالدين السعيدي.- تمارة : منشورات الحلبي، 2020.- 1 مج.

(87 ص.)؛ 21 سم
إق 2020MO5040.- ردمك 978-9954-646-86-1

البترول

553.7 2020-1036
أيت اومغار، سمير

الماء في المغرب القديم [نص مطبوع] / سمير أيت اومغار .-
تطوان : باب الحكمة، 2020 (تطوان : باب الحكمة) .- 1 مج.

(232 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1978.- ردمك 978-9920-653-14-5

الماء - - المغرب القديم

علوم الحياة 570

577.2 2020-1037
= وع]  مطب [نص  لقانون  وا اخية  لمن ا تغيرات  ل ا
Changements climatiques et droit : Un enjeu de la
COP22 : تحدي مؤتمر كوب 22 / إشراف بشرى ندير.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020 (سال : شمس برينت) .- 1 مج. (180-87 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2704.- ردمك 978-9920-39-755-1

التغيرات المناخية - - قانون

علوم الحيوان 590

598.0723464 2020-1038
عيشان، المصطفى

المصطفى  / والتراث  البيئة   : مطبوع]  [نص  مراكش  حمام 
عيشان، نزيه حاجبي.- مراكش : مؤسسة آفاق، 2020.- 1 مج.

(110 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2930.- ردمك 978-9920-756-31-0

الطيور - - جغرافية التنمية - - مراكش

التكنولوجيا (العلوم التطبيقية) 600
العلوم الطبية الطب 610

610 2020-1039
العمري، عبد الكريم

أمراض الوظيفة [نص مطبوع] / عبد الكريم العمري.- [د.م.] :
باأللوان؛ 21 : غالف مزيّن  [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (85 ص.) 

الجميع؛ 25) الطب في متناول  سم.- (سلسلة 
إق 2020MO3856.- ردمك 978-9920-754-65-1

أمراض الوظيفة - - الطب

610 2020-1040
رويان، بوجمعة

الطب الكولونيالي الفرنسي بالمغرب 1912-1945 [نص
مطبوع] / بوجمعة رويان.- ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (مطابع

الرباط نيت).- 1 مج. (462 ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2020MO3057.- ردمك 978-9954-721-28-5

الطب الفرنسي - - المغرب

614.40964 2020-1041
المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية

بسبب الصحية  الطوارئ  حالة  محك  في  القانون 
الفيروس التاجي كوفيد 19 [نص مطبوع] / المجلة المغربية
لإلدارة المحلية والتنمية.- الرباط : المجلة المغربية لإلدارة المحلية
والتنمية، 2020.- 1 مج. (749 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم.- (مواضيع الساعة؛ 112)
إق 2020MO3989.- ردمك 978-9920-643-23-8

الفيروس التاجي كوفيد 19 - - المغرب

616.462 2020-1042
جمعية السكري وقاية وتكفل

100 سؤال وجواب [نص مطبوع] : تغذية مرضى السكري /
جمعية السكري وقاية وتكفل.- الرباط : جمعية السكري وقاية
وتكفل، 2020 (دار أبي رقراق).- 1 مج. (35 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO4773.- ردمك 978-9920-32-554-7
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مرض السكري - - تغذية

616.85882 2020-1043
الجعواني، خديجة

حب من نوع اخر [نص مطبوع] / خديجة الجعواني.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020 (الرباط : دار القلم) .- 1 مج. (50 ص.)؛ 22 سم

إق 2020MO4973.- ردمك 978-9920-32-627-8
عالم التوحد

616.89 2020-1044
لوبيكو، فرونسوا

الصـدمـة النفسية [نص مطبوع] / فرونسوا لوبيكو؛ ترجمة عبد
الودود خربوش.- [د.م.] : فضاء آدم، 2020.- 1 مج. (84 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO4583.- ردمك 978-9920-32-477-9

الصـدمـة النفسية

الزراعة 630

636.1 2020-1045
العناية الصحية والغذائية بالمهر [نص مطبوع] / محمد بيرو،
نابيش [وآخ.]؛ تحت إشراف منظمة محمد السغروشني، أحمد 
الجواد العربي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (28 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4349.- ردمك 978-9920-32-356-7

المهر - - الصحة - - الغذاء

اإلدارة و الخدمات المساعدة 650

658.3 2020-1046
االتجاهات الحديثة في إدارة وتنمية الموارد البشرية في
المؤسسات العامة ومؤسسات األعمال في إطار الجودة
Les Nouvelles tendances de la = [نص مطبوع] والتميز
gestion  et  du  développement  des  ressources
humaines des institutions publiques et privées dans
un contexte de qualité et d'excellence / مؤلف جماعي؛
: الرباط  فارة.-  أبو  يوسف  الرامي،  الحسين  العلمي  التنسيق 
المركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات، 2020.- 1 مج.

(265،191 ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2020MO3339.- ردمك 978-9920-9576-4-6

الموارد البشرية - - إدارة وتنمية

658.403 2020-1047
ديسلر، غاري

[نص والشغل  التنظيمات  لفهم  مصطلحات  قاموس 
مطبوع] / غاري ديسلر؛ ترجمة عبد الكريم اإلدريسي القنبعي؛
مراجعة وتقديم علي احفيض.- فاس : مختبر األبحاث والدراسات

النفسية واالجتماعية، 2020.- 1 مج. (99 ص.)؛ 22 سم
إق 2020MO2084.- ردمك 978-9920-705-17-2

التنظيمات - - معجم مصطلحات

658.404 2020-1048
مندولي، هاجر

أسس مشروعك [نص مطبوع] : بدون تمويل أو رأس مال كبير
/ هاجر مندولي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (209 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO3674.- ردمك 978-9920-32-099-3

مشروع

658.87 2020-1049
هاللي، محمد

التجارة والتوزيع للمقاولة الصغيرة الناشئة [نص مطبوع]
: إكراهات وحلول / محمد هاللي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج.

(207 ص.)؛ 22 سم
إق 2020MO4749.- ردمك 978-9920-32-538-7

التوزيع - - التجارة

659.1 2020-1050
الذهبي، ادريس

إدريس  / مطبوع]  [نص  اإلشهاري  والخطاب  التواصل 
المهراز، االنسانية ظهر  والعلوم  االداب  كلية   : فاس  الذهبي.- 
باأللوان؛ 24 سم مزيّن  : غالف  (111 ص.)  2020.- 1 مج. 

إق 2020MO1184.- ردمك 978-9920-705-10-3
اإلشهار - - التواصل

659.132 2020-1051
كسوم، مصطفى

الصورة اإلشهارية [نص مطبوع] : استراتيجيات اإلنتاج ومظاهر
التلقي / مصطفى كسوم.- الدار البيضاء : أفريقيا الشرق، 2020.-

1 مج. (176 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0472.- ردمك 978-9920-737-41-8

اإلشهار

659.2 2020-1052
بن سيف بن مهنا الهنائي، تركي

 األبعاد التنظيمية والوظيفية واالتصالية للعالقات العامة
[نص مطبوع] / تركي بن سيف بن مهنا الهنائي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2020 (وجدة : مكتبة الطالب) .- 1 مج. (86 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4579.- ردمك 978-9954-9749-7-1

العالقات العامة - - سلطنة عمان

659.2 2020-1053
بن سيف بن مهنا الهنائي، تركي

: في واقع تنظيم أجهزة العالقات العامة [نص مطبوع] 
مؤسسات الخدمة المدنية بسلطنة عمان / تركي بن سيف بن مهنا
الهنائي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (وجدة : مكتبة الطالب) .- 1 مج.

(130 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4579.- ردمك 978-9954-9749-6-4

العالقات العامة - - الخدمة المدنية - - سلطنة عمان

الصناعات التحويلية 670

670.7272 2020-1054
زين العابدين، محمد

زين / محمد  [نص مطبوع]  الروبوتيك  الحيل أساس  علم 
العابدين.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرباط : دار القلم) .- 1 مج.

(374 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4086.- ردمك 978-9920-32-268-3

الروبوتيك - - علم الحيل

الفنون 700
الفنون 700

700.103 2020-1055
سدرة، محمد امحمد
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ثقافية نقدية سوسيو  محاورة   : مطبوع]  [نص  الفن  زوغان 
لإلنتاجات الفنية / محمد امحمد سدرة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020
(مكناس : مطبعة سجلماسة) .- 1 مج. (86 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO2157.- ردمك 978-9920-9942-8-6

الفن - - دراسة نقدية

فن المدن و المناظر الطبيعية 710

711.40964 2020-1056
تدبير المجاالت الحضرية بالمغرب في سياق متغير [نص
La gestion des espaces urbains au Maroc = [مطبوع
النور صديق.- تنسيق عبد   /  dans un contexte mouvant
[د.م.] : مركز تكامل للدراسات واألبحاث، 2020.- 1 مج. (443،

50 ص.)
إق 2019MO6150.- ردمك 978-9954-754-45-3

المجال الحضري

العمارة (الهندسة المعمارية) 720

720.47 2020-1057
األشقري، الحبيب البكدوري

آراء و مقترحات تروم جعل التنمية المجالية والسياسة
العمرانية رافعة لتحقيق أهداف النمودج التنموي الجديد
[دار  : [الرباط]  األشقري.-  البكدوري  الحبيب   / [نص مطبوع] 
االشقر]، 2020.- 1 مج. (55 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 30 سم

إق 2020MO0739.- ردمك 978-9920-39-211-2
السياسة العمرانية - - النمودج التنموي الجديد - - المغرب

720.96451 2020-1058
مونيي، جاك

أبحاث أركيولوجية في مراكش [نص مطبوع] / جاك مونيي،
هنري تيراس، جاستون دوفردان؛ ترجمة رشيد بازي.- مراكش :

مؤسسة آفاق، 2020.- 1 مج. (249 ص.)؛ 24 سم
إق 2020MO3802.- ردمك 978-9954-618-75-2

تنقيبات أثرية - - مراكش

725.13 2020-1059
لطفي محمد  إشراف   / مطبوع]  [نص  ووعود  روائع  سال 
المريني، سعد الحصيني؛ مؤسسة سال للثقافة والفنون.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020.- 1 مج. (207 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2019MO4347.- ردمك 978-9920-38-393-6

سال - - المغرب

725.13 2020-1060
دليل المواقع و المباني التاريخية لمدينة سال المقيدة و
المرتبة في سجل التراث الوطني [نص مطبوع] / مؤسسة
سال للثقافة والفنون.- سال : مؤسسة سال للثقافة والفنون، 2020
مزيّن : غالف  (52 ص.)  مج.   1  -. الرسالة)  : شركة  (الرباط 

باأللوان؛ 20 سم
إق 2020MO5006.- ردمك 978-9920-9053-0-5

سال - - المغرب

725.9 2020-1061
العيوض، محمد

من سال إلى شالة ذاكرة مدينة [نص مطبوع] / سيدي محمد
للتنمية الفتح  رباط  جمعية  منشورات   : الرباط  العيوض.- 
المستديمة، 2020.- 1 مج. (131 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO2560.- ردمك 978-9920-667-02-9

مآثر

النحت و الفنون التشكيلية 730

730.964 2020-1062
الحيسن، إبراهيم (1967-....)

شعرية األثر في الفن التشكيلي المغربي [نص مطبوع] :
: جمعية أصدقاء الحيسن.- طانطان  ابراهيم   / وتجليات  نماذج 
متحف الطنطان للتراث والتنمية الثقافية، 2020.- 1 مج. (132

ص. )؛ 21 سم
إق 2020MO0688.- ردمك 978-9920-9439-1-8

شعرية األثر

التصوير الفوتوغرافي و الصور
الفوتوغرافية

770

778.5 2020-1063
نرايس، حسن

المرأة في السينما المغربية خلف الكاميرا وأمامها [نص
مطبوع] / حسن نرايس.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الدارالبيضاء :

ليمورية) .- 1 مج. (88 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO1015.- ردمك 978-9920-39-318-8

السينما المغربية

الموسيقى 780

780.1 2020-1064
العكاف، بلعيد

النظرية الموسيقية المبسطة [نص مطبوع] : خاص باألطفال
/ بلعيد العكاف.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرباط : مروى برينت)

.- 1 مج. (38 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2020MO1752.- ردمك 978-9920-39-602-8

الموسيقية

782.40964 2020-1065
محافظ، سعيد

عندما حلقت في سماء ناس الغيوان [نص مطبوع] / سعيد
محافظ.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (135 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان
إق 2020MO0868.- ردمك 978-9920-39-258-7

الموسيقى - - المجموعات الغنائية

782.430964 2020-1066
 ابن عبد الجليل، عبد العزيز

[نص الملحون  لطرب  الموسيقية  المصطلحات  معجم 
مطبوع] / تأليف وتدوين عبد العزيز ابن عبد الجليل.- الرباط :
: غالف الجراري، 2020.- 1 مج. (88 ص.)  النادي  منشورات 

الجراري؛ 98) النادي  باأللوان؛ 24 سم.- (منشورات  مزيّن 
إق 2020MO4835.- ردمك 978-9920-9493-7-8

طرب الملحون - - المغرب
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782.430964 2020-1067
الشامي، يونس

[نص الموسيقية  بالكتابة  المدونة  األندلسية  النوبات 
مطبوع]. الجزء الحادي عشر، نوبة عراق العجم وميزان بواكر
الماية : (تدوين وفق أداء المرحوم موالي أحمد الوكيلي) : إنشاد
طبع عراق العجم : تدوين وفق أداء المرحوم محمد الطود : إنشاد
باجدوب / الحاج محمد  أداء  تدوين وفق   : المتقارب والمزموم 
يونس الشامي؛ تقديم عبد الهادي التازي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020

(الرباط : دار السالم للنشر) .- 1 مج . (232 ص. )؛ 30 سم
إق 2020MO3320.- ردمك 978-9954-9416-4-5

الموسيقى األندلسية - - المغرب

782.430964 2020-1068
مراد، أحمد

المختصر المعين، في تعلم صنعة اآلليين [نص مطبوع] :
معين طلبة المعاهد الموسيقية في تعلم مادة الموسيقى األندلسية
المغربية ـ اآللة ـ (السنة األولى) : التاريخ ـ المفاهيم ـ األداء / أحمد
مراد.- [فاس] : [الجيل الرقمي]، 2020.- 1 مج. (329 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3471.- ردمك 978-9920-32-010-8

الموسيقى األندلسية - - المغرب

فنون التسلية و الترويح 790

791.401 2020-1069
القري، إدريس (1955-....)

عتبات في الجماليات البصرية [نص مطبوع]. 2، التلفزيون
المغربي رافعة التحديث المؤجلة / إدريس القري.- الرباط : دار
أبي رقراق للطباعة والنشر، 2020.- 1 مج. (239 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة بحوث ودراسات)
إق 2019MO6370.- ردمك 978-9920-38-993-8

تلفزيون - - جماليات

791.43 2020-1070
الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب

تعزيز ونشر ثقافة المساواة [نص مطبوع] : زوم على حضور
الجمعية  / بالمغرب  السينمائي  القطاع  في  والرجال  النساء 
الديمقراطية لنساء المغرب.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرباط :
مزيّن : غالف  (12 ص.)  مج.   1  -. الجديدة)  المعارف  مطبعة 

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3928.- ردمك 978-9920-9408-6-3

القطاع السينمائي

791.43 2020-1071
المسعودي، بوشعيب (1957-....)

السينما واألوبئة [نص مطبوع] / بوشعيب المسعودي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020 (خريبكة : مطبعة ياموس) .- 1 مج. (417 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم
إق 2020MO2019.- ردمك 978-9920-39-678-3

السينما - - تاريخ األوبئة

791.43 2020-1072
Propos sur  le [نص مطبوع] =  األمازيغية  السينما  في 
cinéma amazighe / تنسيق ادريس أزضوض.- الرباط : المعهد
الملكي للثقافة األمازيغية، 2020 (مطبعة عكاظ).- 1 مج. (134
الندوات (سلسلة  سم.-   24 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : ص.) 

(57 والمناظرات؛ 
إق 2020MO0623.- ردمك 978-9920-739-07-8

السينما األمازيغية

791.43 2020-1073

سينما مصطفى الدرقاوي [نص مطبوع] : الثوابت اإلبداعية
وإبداالتها / مؤلف جماعي؛ تنسيق وتقديم حميد اتبابو.- الرشيدية :
نيت  : (ورزازات   2020 والثقافة،  للسينما  القبس  جمعية 
أمبريسيون) .- 1 مج. (122 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2020MO1045.- ردمك 978-9920-9418-5-3
السينما - - مقاالت

791.43 2020-1074
= مطبوع]  [نص  اإلجتماعي  التاريخ  ومعاني  السينما 
Cinéma et sens de l'histoire sociale / مؤلف جماعي؛
نيت  : (ورزازات  [د.ن.]، 2020   : [د.م.]  اتبابو.-  تنسيق حميد 
أمبريسيون) .- 1 مج. (226-186 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO1001.- ردمك 978-9920-9418-3-9

السينما - - التاريخ اإلجتماعي

791.43 2020-1075
/ مطبوع]  [نص  األمازيغية  السينما  في  المرأة  تمثالت 
تنسيق إبراهيم حسناوي.- اكادير : جمعية ايسوراف للفن السابع،

2020.- 1 مج. (22 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0590.- ردمك 978-9920-708-01-2

السينما األمازيغية

791.43 2020-1076
/ مطبوع]  [نص  السينمائي  النص  كتابة  حصيلة محترف 
المركز الثقافي بسطات.- سطات : المديرية االقليمية للثقافة،

2020.- 1 مج. (176 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO0475.- ردمك 978-9920-9431-0-9

النقد السينمائي - - المغرب

791.430961 2020-1077
القربي، وسيم

هوية السينما التونسية [نص مطبوع] : من ثوابت التأسيس
القربي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 إبداالت االمتداد / وسيم  إلى 
(ورزازات : نيت أمبريسيون) .- 1 مج. (199 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0060.- ردمك 978-9920-9418-1-5

السينما التونسية

791.430964 2020-1078
اشويكة، محمد (1971-....)

النقاش إلى  العمومية  الخدمة  من  المغربية  السينما 
سليكي  : طنجة  اشويكة.-  محمد   / مطبوع]  [نص  العمومي 
أخوين، 2020.- 1 مج. (138 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2020MO0502.- ردمك 978-9920-625-70-8
السينما - - المغرب

791.430964092 2020-1079
سيجلماسي، أحمد

أحمد  /  3  : مطبوع]  [نص  السينمائي  المغرب  وجوه من 
سيجلماسي.- الدار البيضاء : النادي السينمائي لسيدي عثمان،

2020.- 1 مج. (240 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0980.- ردمك 978-9920-39-302-7

السينما - - المغرب

791.437 2020-1080
زيداني العلوي، عبد الرحيم

مسلسل هرم ممكلة السلطان المولى اسماعيل [نص
مطبوع] / سيناريو وحوار الدكتور عبد الرحيم زيداني العلوي.-

[د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (407 ص.)
إق 2020MO0563.- ردمك 978-9920-39-162-7

مسلسالت - - سيناريو

791.437091751 2020-1081
واكريم، عبد الكريم
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السينما العربية الجديدة [نص مطبوع] : تجارب وتيارات / عبد
الكريم واكريم.- الدار البيضاء : مهرجان سيدي عثمان للسينما

المغربية، 2020.- 1 مج. (160 ص.)؛ 23 سم
إق 2020MO1057.- ردمك 978-9920-39-340-9

السينما - - تاريخ ونقد

791.45 2020-1082
بوشعاب، عبداتي

الدراما التلفزيونية الحسانية [نص مطبوع] : من اإلنتاج إلى
المتوسطي المركز   : الناظور  بوشعاب.-  عبداتي   / التلقي 
سم  20 ص.)؛   164) مج.   1  -.2020 واألبحاث،  للدراسات 

إق 2020MO0342.- ردمك 978-9920-9531-4-6
الدراما الحسانية - - دراسة

791.45 2020-1083
بوشعاب، عبداتي

الدراما التلفزيونية الحسانية من اإلنتاج إلى التلقي [نص
مطبوع] / عبداتي بوشعاب.- طنجة : سليكي أخوين، 2020.- 1

مج. (156 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3686.- ردمك 978-9920-655-33-0

الدراما الحسانية - - دراسة

794.1096432 2020-1084
الغازي، مصطفى (1946-....)

من تاريخ الشطرنج الوطني [نص مطبوع] : تطوان عاصمة
مصطفى  /  1986-1975  ،1969-1965 المغربي،  الشطرنج 
الغازي.- تطوان : مؤسسة الشهيد امحمد أحمد بن عبود، 2020.-

1 مج. (291 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4151.- ردمك 978-9920-32-290-4

لعبة الشطرنج - - المغرب

796.8 2020-1085
الزاهري، خالد

الدليل العملي في قانون تحكيم منافسات التايكوندو
للحكم والمدرب [نص مطبوع] / خالد الزاهري ومنير الوردي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرباط : أمنية) .- 1 مج. (159 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0771.- ردمك 978-9920-39-225-9

التايكوندو - - قانون التحكيم - - الرياضة - - المغرب

796.8 2020-1086
بولعيون، عبد السالم

بولعيون.- السالم  عبد   /  Abbinaka = [نص مطبوع] أبيناك 
(53 ص.)؛ 21 سم : جميل حمداوي، 2020.- 1 مج.  [د.م.] 

إق 2020MO4758.- ردمك 978-9954-743-36-2
األلعاب الرياضية - - المغرب

796.8 2020-1087
درفوف، عمر

أساليب التدريب الرياضي [نص مطبوع] : تطوير الذات / عمر
درفوف.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (88 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3935.- ردمك 978-9920-32-203-4

التدريب الرياضي

796.8 2020-1088
درفوف، عمر

فن الدفاع عن النفس [نص مطبوع] : القتال الحقيقي قتال
الشوارع / عمر درفوف.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (145

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3873.- ردمك 978-9920-32-175-4

التدريب الرياضي

اآلداب والبالغة 800
اآلداب والبالغة 800

801.95 2020-1089
ابنو المرابطي، بدي

الدار المرابطي.-  ابنو  بدي   / مطبوع]  [نص  الشعر  فلسفة 
البيضاء؛ بيروت : المركز الثقافي للكتاب، 2020.- 1 مج. (63

ص.).- (سلسلة آفاق أخرى)
إق 2019MO4410.- ردمك 978-9954-705-78-0

الشعر - - النقد

808.8035 2020-1090
ابا حاج، محمد سيداتي

رحلتي [نص مطبوع] : سيرة ذاتية : من بئر أم كرين إلى طنجة /
محمد سيداتي ابا حاج.- [د.م.] : محمد سيداتي ابا حاج، 2020.-

1 مج. (291 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4326.- ردمك 978-9920-32-346-8

سيرة ذاتية

809 2020-1091
فيان، آالن

عودة تاريخ األدب [نص مطبوع] / آالن فيان؛ ترجمة عبد الجليل
ناظم.- الدار البيضاء : دار توبقال، 2020.- 1 مج. (404 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (المعرفة األدبية؛ 611)
إق 2019MO3480.- ردمك 978-9954-659-65-6

األدب - - تاريخ

809 2020-1092
[نص الترسيل  الجزيل في كشف غطاء  العطاء  كتاب 
مطبوع] : ألبي القاسم أحمد بن محمد البلوي اإلشبيلي / محمد
مفتاح.- تطوان : مركز ابن أبي الربيع السبتي للدراسات اللغوية
واألدبية، 2020.- 1 مج. (806 ص.).- (ذخائر في اللغة واألدب؛ 3)

إق 2019MO3599.- ردمك 978-9954-619-83-4
التاريخ - - الوصف

809.0071164 2020-1093
كتاب مناقشات  : العلمية [نص مطبوع]  المنهج والمعرفة 
أطاريح الدكتوراه / إشراف وتحرير شعيب حليفي.- الدار البيضاء :
كلية االداب والعلوم اإلنسانية، 2020.- 1 مج. (191 ص.)؛ 24

سم
إق 2020MO0315.- ردمك 978-9920-794-04-6

المنهج - - األدب العربي

809.1 2020-1094
البريسم، قاسم

المفارقة في الشعر بين الغرب والعرب [نص مطبوع] :
األبعاد النظرية وواقع التطبيق / قاسم البريسم.- الدارالبيضاء :
أفريقيا الشرق، 2020.- 1 مج. (376 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

23 سم
إق 2020MO0839.- ردمك 978-9920-737-53-1

الشعر - - دراسة نقدية

809.93384 2020-1095
مرسيا، إلياد

فلسفة إلى  مدخل   : مطبوع]  [نص  األبدي  العود  أسطورة 
: نهاد خياطة.- ط. 2.- مراكش  ترجمة  إلياد؛  / مرسيا  التاريخ 
الملتقى، 2020.- 1 مج. (158 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2018MO2525.- ردمك 978-9954-9198-7-3

فلسفة التاريخ

810 األدب العربي
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810 2020-1096
التوحيدي، أبو حيان

اإلمتاع والمؤانسة [نص مطبوع] / أبو حيان التوحيدي.- سال :
دار المعرفة والثقافة، 2020.- 1 مج. (645 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3062.- ردمك 978-9920-610-30-8

األدب العربي - - السرد

810 2020-1097
الجراري، عبد الله (1982-1905)

كتاب المجالس األدبية [نص مطبوع] / عبد الله بن العباس
الجراري؛ تقديم وتحقيق عائشة نواير.- الرباط : منشورات النادي
الجراري، 2020.- 1 مج. (405 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم.- (منشورات النادي الجراري؛ 96)
إق 2020MO4267.- ردمك 978-9920-9493-5-4

األدب العربي

810 2020-1098
بنلحسن، كمال

بنخويا، دامية  نجيب،  مليكة   : [نص مطبوع]  ترانيم يعقوبية 
القادر عبد  أزنيدر،  السعدية  الصيفي،  هنيئة  األزرق،  فاطمة 
بنلحسن.- [د.م.] : [د.ن.]، إبراهيم ازنيدر / كمال  الخراساني، 

القلم) .- 1 مج. (380 ص.) 2020 (الرباط : دار 
إق 2019MO4667.- ردمك 978-9920-38-482-7

األدب العربي

810 2020-1099
فتح، هشام

[نص الراهن  المغربي  السياسي  الخطاب  الحجاج في 
الوطنية الخطة  الدائر حول  الخطاب  تطبيقات على   : مطبوع] 
إلدماج المرأة في التنمية / هشام فتح.- مراكش : مؤسسة آفاق
للدراسات والنشر واالتصال، 2020 (المطبعة والوراقة الوطنية).-

1 مج. (82 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO4596.- ردمك 978-9920-756-34-1

اآلداب والبالغة

810 2020-1100
هنوش، عبد الجليل

النقدية نظراته   : مطبوع]  [نص  الرافعي  مصطفى صادق 
ومعاركه األدبية / عبد الجليل هنـوش.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1

مج. (141 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2342.- ردمك 978-9920-39-836-7

األدب العربي - - النقد

810 2020-1101
ولد آدب، أدي

خنساء شنقيط [نص مطبوع] : خديجة (دَيَّه) بنت سيدي ولد
آدب : بين الرثاء والغناء / أدي ولد آدب.- مراكش : مؤسسة آفاق
للدراسات والنشر واالتصال، 2020 (المطبعة والوراقة الوطنية).-

1 مج. (80 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4426.- ردمك 978-9954-618-88-2

األدب الموريتاني

810 2020-1102
ولد آدب، أدي

(سِيديَّ) ولد آدب [نص مطبوع] : رمز الفتى الكنتي، فارس
المدفع والقلم / أدي ولد آدب.- مراكش : مؤسسة آفاق للدراسات
والنشر واالتصال، 2020 (المطبعة والوراقة الوطنية).- 1 مج.

(112 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4424.- ردمك 978-9954-618-86-8

األدب الموريتاني

810 2020-1103

مجالس النادي الجراري [نص مطبوع] : المحاضرات / إعداد
النادي الجراري، وتقديم محمد احميدة. الجزء األول.- [د.م.] : 
2020 (الرباط : الرباط نت) .- 1 مج. (981 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2948.- ردمك 978-9920-9493-0

األدب العربي

810 2020-1104
/ جمع الثاني  الجزء  نقوش من وحي األدب [نص مطبوع]. 
وإعداد عمر لوريكي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (أكادير : مطبعة
أليانس) .- 1 مج. (118 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2020MO4548.- ردمك 978-9920-32-461-8
األدب العربي

810 2020-1105
Questions = [نص مطبوع] قضايا معرفية ولسانية وأدبية
cognitives, linguistiques et littéraires / تنسيق إسماعيل
علوي، بنعيسى زغبوش.- فاس : كلية االداب والعلوم االنسانية
مزيّن غالف   : (100-89 ص.)  مج.   1  -.2020 المهراز،  ظهر 

24 سم باأللوان؛ 
إق 2020MO2672.- ردمك 978-9920-705-22-6

األدب العربي

810 2020-1106
أطواق الذهب األثيل برذاذ األدب األصيل [نص مطبوع] /
تالميذ الثانية باكالوريا علوم شرعية؛ إشراف أحمد حديفة.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (99 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO4011.- ردمك 978-9920-9023-0-4

األدب العربي

810.2 2020-1107
العلوي، موالي رشيد (1973-....)

/ موالي رشيد واالتجاهات  المنهج   : [نص مطبوع]  األسلوبية 
العلوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1

مج. (127 ص.)؛ 22 سم
إق 2020MO2572.- ردمك 978-9920-39-868-8

األسلوبية - - النص األدبي

810.4 2020-1108
عسال، مالكة (1954-....)

[نص والتردي  التحدي  بين  المغربية  النسائية  الكتابة 
مطبوع] : (قائمة المبدعات المغربيات) / مالكة عسال.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020 (الدارالبيضاء : دار القرويين) .- 1 مج. (121 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0289.- ردمك 978-9954-598-22-1

الكتابة النسائية - - المغرب

810.7 2020-1109
عشعاش، عزيز

اآلليات  : مطبوع]  [نص  القديم  األدبي  النص  إقراء 
واإلستراتيجيات : قراءة في مكونات الخطاب المدرسي بالتعليم
الثانوي التأهيلي / عزيز عشعاش؛ تقديم محمد الفتحي.- [د.م.] :
المركز األكاديمي للدراسات الثقافية واألبحاث التربوية، 2020.- 1

مج. (185 ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2020MO3898.- ردمك 978-9920-777-07-0

األدب العربي - - تدريس

810.7 2020-1110
عشعاش، عزيز

تدريس األدب [نص مطبوع] : نحو تلق بيداغوجي فعال / عزيز
المركز األكاديمي  : عشعاش؛ تقديم علي آيت أوشان.- [د.م.] 
للدراسات الثقافية واألبحاث التربوية، 2020.- 1 مج. (182 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان
إق 2020MO3897.- ردمك 978-9920-777-06-3
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األدب العربي - - تدريس

810.8 2020-1111
الميموني، فاطمة

تجارب في الكتابة واألدب [نص مطبوع] : حوارات / فاطمة
ميموني.- فاس : حلقة الفكر المغربي، 2020 (مطبعة بالل).- 1
مج. (121 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (سلسلة القراءة

المواطنة؛ 9)
إق 2020MO5036.- ردمك 978-9920-551-06-9

الكتابة - - األدب العربي

810.9 2020-1112
أمفزع، يوسف

سيميائيات الهوية واإلختالف [نص مطبوع] / يوسف أمفزع؛
تقديم سعيد كريمي.- أكادير : القصبة، 2020.- 1 مج. (204 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (دراسات)
إق 2020MO6230.- ردمك 978-9920-9777-6-0

األدب العربي - - سيميائيات

810.9 2020-1113
الخضراوي، إدريس

المرجعية  : مطبوع]  [نص  اإلجتماعية  والمناهج  األدب 
والخطاب / إدريس الخضراوي.- الدار البيضاء : أفريقيا الشرق،

2020.- 1 مج. (348 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0891.- ردمك 978-9920-737-56-2

األدب العربي - - نقد

810.9 2020-1114
الخضراوي، إدريس

الكتابة النقدية عند محمد برادة [نص مطبوع] : المرجعية
والخطاب / إدريس الخضراوي.- الدار البيضاء : أفريقيا الشرق،

2020.- 1 مج. (348 ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2020MO0891.- ردمك 978-9920-737-56-2

األدب العربي - - نقد

810.9 2020-1115
السعدي، عتيقة

العقد الفريد البن عـبد ربه األندلسي (ت328هـ) [نص
2020 آفاق،  مؤسسة   : مراكش  السعدي.-  عتيقة   / مطبوع] 
(المطبعة والوراقة الوطنية).- 1 مج. (226 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة مصادر أدب الغرب اإلسالمي؛ 1)
إق 2020MO3492.- ردمك 978-9920-756-32-7

األدب العربي

810.9 2020-1116
العافية، نور الدين

حفريات في مصادر النقد العربي القديم [نص مطبوع] :
دراسة ديداكتيكية بيداغوجية / نور الدين العافية.- [د.م] : [د.ن]،

2020.- 1 مج. (214 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4060.- ردمك 978-9920-32-255-3

األدب العربي - - نقد

810.9 2020-1117
العافية، نورالدين

تأصيل األصول في النقد العربي القديم [نص مطبوع] :
[د.ن.]، 2020  : [د.م.]  العافية.-  نورالدين   / ودراسة  نصوص 
(الرباط : [أسيب سارل]) .- 1 مج. (140 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO3556.- ردمك 978-9920-32-044-3

األدب العربي - - تاريخ ونقد

810.9 2020-1118
القيشوري، عبد الكريم (1959-....)

حوار في األدب والفن وأشياء أخرى مع مبدعات رائدات
مغربيات ومغاربيات ومهاجرات ومن الوطن العربي [نص
مطبوع] / عبد الكريم القيشوري.- الدار البيضاء : جامعة المبدعين

المغاربة، 2020.- 1 مج. (142 ص.)؛ 22 سم
إق 2020MO2886.- ردمك 978-9920-9486-5-4

األدب العربي - - نقد

810.9 2020-1119
بن تتا، محمد

أوديب وليا [نص مطبوع] : قرا آت في األدب والثقافة بموريتانيا
العربية، 2020.- 1 مج. المغربية  الدار   : تتا.- سال  / محمد بن 

باأللوان؛ 24 سم (110 ص.) : غالف مزيّن 
إق 2020MO0979.- ردمك 978-9929-9449-1-5

األدب العربي - - موريتانيا

810.9 2020-1120
بوحوت، عادل

التراث والتأويل [نص مطبوع] : آليات قراءة التراث في الفكر
النقدي العربي المعاصر / عادل بوحوت.- فاس : مركز األبحاث
المطبعة  : (مراكش   2020 الثقافية،  والدراسات  السيميائية 
والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (279 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO0044.- ردمك 978-9920-39-024-8

الفكر العربي المعاصر - - الفكر النقدي العربي

810.9 2020-1121
بيريش، حسن

الخطاب اإلبداعي للمرأة [نص مطبوع] : تجوال في نصوص
التستر عريها / حسن بيريش.- الرباط : مرسم، 2020.- 1 مج.

(215 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3606.- ردمك 978-9920-607-06-3

األدب العربي - - النساء

810.9 2020-1122
درموش، نور الدين

نور  / مسارات نقدية في الرواية والقصة [نص مطبوع] 
الدين درموش.- بني مالل : فالية للطباعة والنشر والتوزيع، 2020
(الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج. (207 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO6366.- ردمك 978-9954-764-12-1

نقد األدب العربي

810.9 2020-1123
زنيبر، أحمد

الكتابة والرؤية [نص مطبوع] : نقد / أحمد زنيبر.- الرباط : دار
أبي رقراق للطباعة والنشر، 2020.- 1 مج. (329 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0901.- ردمك 978-9920-39-263-1

نقد

810.9 2020-1124
عبد النور، ادريس

النقد الجندري [نص مطبوع] : تمثالت الجسد األنثوي في الكتابة
النسائية / ادريس عبد النور.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس :
وراقة بالل) .- 1 مج. (309 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.-

(دفاتر االختالف)
إق 2019MO0160.- ردمك 978-9954-9644-1-5

األدب العربي - - نقد

810.9 2020-1125
مختبر التأويليات والدراسات النصية واللسانية

الببليوغرافيا الوطنية المغربية 2020

80



127

إلى العامة  التأويلية  : من  [نص مطبوع]  التخييل والمعرفة 
التأويليات مختبر   / محكمة  دراسات   : الخاصة  التأويليات 
الحبرش؛ إشراف تنسيق محمد  واللسانية؛  النصية  والدراسات 
مصطفى الغاشي.- تطوان : باب الحكمة، 2020.- 1 مج. (287

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2020MO3021.- ردمك 978-9920-653-35-0

األدب العربي - - نقد

810.9 2020-1126
مساعدي، محمد

تحليل النصوص األدبية [نص مطبوع] : مدخل منهجي ونماذج
السيميائية األبحاث  : مركز  فاس  / محمد مساعدي.-  تطبيقية 

(189 ص.)؛ 24 سم الثقافية، 2020.- 1 مج.  والدراسات 
إق 2020MO4246.- ردمك 978-9920-9471-1-4

النص األدبي - - تحليل

810.9 2020-1127
= مطبوع]  [نص  والفكر  واألدب  التراث  في  دراسات 
/ Etudes en Patrimoine En Litterature et en Pensée
فريد السراج،  الدين  جمال  لمبرد،  خالد  وتنسيق  إعداد 
أمعضوش..[وآخرون].- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (وجدة : مكتبة
قرطبة) .- 1 مج. (99-166 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2020MO1971.- ردمك 978-9954-746-58-5
األدب - - الفكر - - دراسة ونقد

810.9 2020-1128
جماليات السرد األدبي [نص مطبوع] / إشراف وتحرير شعيب
حليفي.- الدار البيضاء : كلية االداب والعلوم اإلنسانية، 2020.- 1

مج. (181 ص.)؛ 24 سم
إق 2020MO0314.- ردمك 978-9920-794-03-9

األدب السردي - - المغرب

810.9 2020-1129
[نص بنفرحي  السعيد  الدكتور  مؤلفات  تقديم  كلمات 
مطبوع] / جمع وإعداد عمرو، ومروان، وزكرياء، ومحمد بنفرحي.-
مزيّن غالف   : ص.)   190) مج.   1  -.2020 [د.ن.]،   : [د.م.] 

سم  24 باأللوان؛ 
إق 2020MO3956.- ردمك 978-9920-32-207-2

األدب العربي - - نقد

810.9 2020-1130
أسئلة  : األدب المغربي الحديث والمعاصر [نص مطبوع] 
الدكتور المغربي  : أعمال ندوة مهداة إلى عميد األدب  وقضايا 
عباس الجراري / تنظيم كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، القنيطرة
بشراكة وتعاون مع "النادي الجراري" بالرباط.- الرباط : النادي
الجراري، 2020 (دار أبي رقراق).- 1 مج. (646 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (منشورات النادي الجراري؛ 93)
إق 2020MO4541.- ردمك 978-9920-9493-6-1

األدب المغربي - - تاريخ ونقد

810.91 2020-1131
زروق، الحسين (1973-....)

نصوص النقد األدبي في طبقات فحول الشعراء البن
/ الحسين المرويات والنقول   : سالم الجمحي [نص مطبوع] 
زروق.- فاس : مختبر االبحاث المصطلحية والدراسات النصية،

2020.- 1 مج. (188 ص.)؛ 24 سم
إق 2020MO0718.- ردمك 978-9920-705-07-3

األدب العربي - - نقد

810.91009 2020-1132
ابن عياد، محمد

بالغة النص والرؤيا اإلبداعية [نص مطبوع] : دراسات / محمد
ابن عياد.- تطوان : باب الحكمة، 2020.- 1 مج. (231 ص.)؛ 24

سم
إق 2020MO4442.- ردمك 978-9920-653-40-4

األدب العربي - - نقد

810.99 2020-1133
احمامة، لحسن

/ والنقد  السرد  في  مقاربات   : مطبوع]  [نص  الحكي  خفايا 
والتوزيع، للنشر  الثقافة  دار   : البيضاء  الدار  احمامة.-  لحسن 
21 سم باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (159 ص.)  مج.   1  -.2020

إق 2019MO5711.- ردمك 978-9954-658-16-1
السرد - - النقد - - األدب العربي

811 الشعر العربي

811 2020-1134
أبو يوسف، عبد الرحمان

أرجل شعث الرحيل... [نص مطبوع] : شعر / عبد الرحمان أبو
يوسف.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرشيدية : مطبعة الودغيريون)

.- 1 مج. (167 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3839.- ردمك 978-9920-9654-2-2

الشعر العربي

811 2020-1135
أبوسفيان، مريم

حجر مأخود بسنبلة [نص مطبوع] : شعر / مريم أبوسفيان.-
ط. 2.- بني مالل : فالية، 2020.- 1 مج . (107 ص. )؛ 21 سم

إق 2020MO2205.- ردمك 978-9920-9426-6-9
الشعر العربي

811 2020-1136
أالفغيري، المختار

العين المعلقة [نص مطبوع] : زجل / المختار أالفغيري.- الرباط
: دار الوطن، 2020.- 1 مج. (88 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2020MO3464.- ردمك 978-9954-648-66-7

زجل

811 2020-1137
أمين، أنس

سبط الزهراء فارس الصحراء [نص مطبوع] : ديوان شعر /
أنس أمين.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس : مطبعة انفو برانت) .-

1 مج. (320 ص.)؛ 21 سم
إق 2020MO5260.- ردمك 978-9920-32-741-1

الشعر العربي

811 2020-1138
ابن حالم، نعمة

أن أكون [نص مطبوع] : شعر / نعمة ابن حالم.- مكناس : مركز
الشروق لألبحاث والدراسات، 2020.- 1 مج. (82 ص.)؛ 21 سم

إق 2020MO4390.- ردمك 978-9954-9621-5-2
الشعر العربي - - المغرب

811 2020-1139
ابنو المرابطي، بدي

أسفار العشق والموت [نص مطبوع] / بدي ابنو المرابطي.-
الدار البيضاء : المركز الثقافي للكتاب، 2020.- 1 مج. (40 ص.).-

(سلسلة آفاق أخرى)
إق 2019MO4411.- ردمك 978-9954-705-79-7

الشعر العربي - - موريتانيا

811 2020-1140
ابنو المرابطي، بدي
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ابنو المرابطي.- قصيدة الزمن و الدم [نص مطبوع] / بدي 
الدار البيضاء : المركز الثقافي للكتاي، 2020.- 1 مج. (88 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 19 سم
إق 2019MO4418.- ردمك 978-9954-705-86-5

قصيدة

811 2020-1141
اتهومي، عبد الله

بغداديات [نص مطبوع] : نصوص ولوحات / عبد الله اتهومي.-
الدار البيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2020.- 1 مج. (134

ص.)؛ 21 سم
إق 2020MO1604.- ردمك 978-9954-710-95-1

الشعر العربي

811 2020-1142
اجبارة، سليمان أومالني

بيت السكات [نص مطبوع] : ديوان شعر زجل / سليمان أومالني
اجبارة.- الدارالبيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2020.- 1 مج.

(104 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 19 سم
إق 2020MO5308.- ردمك 978-9920-550-26-0

ديوان شعر زجل

811 2020-1143
ادهابي، عبد المجيد (1968-....)

لست أنا [نص مطبوع] : شعر / عبد المجيد ادهابي.- مراكش :
(المطبعة  2020 واالتصال،  والنشر  للدراسات  آفاق  مؤسسة 
والرواقة الوطنية).- 1 مج. (109 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22

سم
إق 2020MO0102.- ردمك 978-9920-756-24-2

شعر

811 2020-1144
األديم، حنان

سديم األديم [نص مطبوع] : ديوان شعر / حنان األديم.- تمارة :
مزيّن : غالف  (106 ص.)  مج.   1 الحلبي، 2020.-  منشورات 

باأللوان؛ 20 سم
إق 2020MO1223.- ردمك 978-9954-646-84-7

ديوان شعر

811 2020-1145
األمين، هيثم

فنجان ذاكرة [نص مطبوع] : نصوص شعرية / هيثم األمين.-
.- 1 مج. : [د.ن.]، 2020 (فاس : مطبعة وراقة بالل)  [د.م.] 

باأللوان؛ 21 سم (179 ص.) : غالف مزيّن 
إق 2020MO2842.- ردمك 978-9920-39-907-4

نصوص شعرية

811 2020-1146
اإلدريسي، عزالدين

أوراق النور [نص مطبوع] : شعر / عزالدين اإلدريسي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة) .- 1 مج.

(437 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO0516.- ردمك 978-9920-9988-2-6

شعر

811 2020-1147
اإلدريسي، محمد

زمن قهرزاد [نص مطبوع] / محمد اإلدريسي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2020 (فاس : وراقة بالل) .- 1 مج. (287 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4670.- ردمك 978-9920-32-500-4

الشعر العربي

811 2020-1148
االسماعيلي، عبدون

الشعر والعشق في حضرة السمراء [نص مطبوع] : شعر /
عبدون االسماعيلي .- الدارالبيضاء : جامعة المبدعين المغاربة،

2020.- 1 مج. (115 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0974.- ردمك 978-9954-710-90-6

شعر

811 2020-1149
االكاف، بلعيد

زوابع القدر [نص مطبوع] : ديوان شعر / بلعيد االكاف.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (31 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22سم

إق 2020MO4108.- ردمك 978-9920-32-278-2
ديوان شعر

811 2020-1150
التجري، ليلى

التجري.- ليلى   / شظايا ذاكرة [نص مطبوع] : ديوان شعري 
[د.م.] : منشورات غاليري األدب، 2020.- 1 مج. (83 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO3650.- ردمك 978-9920-32-091-7

ديوان شعري - - اآلداب -

811 2020-1151
الجعدوني، عالل

رياح الشجن [نص مطبوع] : نصوص شعرية / عالل الجعدوني.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (84

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0505.- ردمك 978-9920-39-152-8

نصوص شعرية

811 2020-1152
الحدادي، مينة

تأشيرة بكاء [نص مطبوع] : نصوص شعرية / مينة الحدادي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس : مكتبة ووراقة بالل) .- 1 مج. (94

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO2039.- ردمك 978-9920-750-29-5

الشعر العربي

811 2020-1153
الحماني، سميرة

أنثى على ذمة عاشق [نص مطبوع] : نصوص شعرية / سميرة
الحماني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس : مطبعة ووراقة بالل) .-

1 مج. (93 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO4642.- ردمك 978-9920750-35-6

الشعر العربي

811 2020-1154
الحميدي، العربي

األبله [نص مطبوع] / العربي الحميدي.- [د.م.] : مقاربات، 2020
(وراقة بالل).- 1 مج. (201 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2020MO1859.- ردمك 978-9920-39-634-9
الشعر العربي

811 2020-1155
الخش، ريم سليمان

-. الخش  سليمان  ريم   / شعر   : مطبوع]  [نص  يضيء  يكاد 
الدارالبيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2020 (فاس : مطبعة
وراقة بالل) .- 1 مج. (281 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2020MO4402.- ردمك 978-9920-550-10-9
شعر

811 2020-1156
الرامي، نعيمة

احتراق [نص مطبوع] : شعر / نعيمة الرامي.- الرباط : رابطة
كاتبات المغرب، 2020 (فاس : كرافانور) .- 1 مج. (74 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
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إق 2020MO2298.- ردمك 978-9954-9665-9-4
الشعر العربي

811 2020-1157
الرباوي، محمد علي (1949-....)

-. الرباوي  علي  محمد   / شعر   : مطبوع]  [نص  الدم  أشجار 
الدارالبيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2020.- 1 مج. (102

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0509.- ردمك 978-9954-710-84-5

شعر

811 2020-1158
الرباوي، محمد علي (1949-....)

رياحين األلم [نص مطبوع] : األعمال الشعرية الكاملة / محمد
علي الرباوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (تطوان : الخليج العربي) .-

4 مج. : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO4370.- ردمك 978-9954-728-67-3

الشعر العربي

811 2020-1159
الرمال، حبيبة (1946-....)

الحبيب الغادي [نص مطبوع] : شعر / حبيبة الرمال.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020.- 1 مج. ( ص.) : غالف مزيّن باأللوان

إق 2020MO3909.- ردمك 978-9920-32-196-9
الشعر العربي

811 2020-1160
الرمال، حبيبة (1946-....)

: الرمال.- [د.م.]  زهرة المدن [نص مطبوع] : شعر / حبيبة 
[د.ن.]، 2020.- 1 مج. ( ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2020MO4757.- ردمك 978-9920-32-547-9
الشعر العربي

811 2020-1161
الرودالي، العربي

االشتعال واالشتغال [نص مطبوع] : من خالل ظاهرة شعر
المبدعين جامعة   : الدارالبيضاء  الرودالي.-  العربي   / الرباوي 
المغاربة، 2020 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (177 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO4188.- ردمك 978-9920-550-06-2

ديوان شعري

811 2020-1162
الزياتي، صفاء

على ضفاف القدر [نص مطبوع] / صفاء الزياتي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020.- 1 مج. (174 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22

سم
إق 2020MO4439.- ردمك 978-9920-32-408-3

الشعر العربي

811 2020-1163
السعدي، عتيقة

تطبيقية في مقاربات   : مطبوع]  [نص  المعنى  وبناء  النص 
الشعر المغربي الحديث والمعاصر / عتيقة السعدي.- مراكش :
مؤسسة آفاق، 2020 (المطبعة والوراقة الوطنية).- 1 مج. (201

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4121.- ردمك 978-9954-618-80-6

النص الشعري - - البالغة والنحو

811 2020-1164
السعدي، عتيقة

خصائص التركيب في لغة عبد الرحمن حجي الشعرية
[نص مطبوع] / عتيقة السعدي.- مراكش : مؤسسة آفاق، 2020
(المطبعة والوراقة الوطنية).- 1 مج. (174 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم

إق 2020MO3692.- ردمك 978-9920-765-47-3
النص الشعري - - البالغة والنحو

811 2020-1165
السليماني، نبيل

نبيل  / شعر   : مطبوع]  [نص  الخروج  سفر  من  أوراق 
والقراءة، 2020 للنشر  الوطني  الراصد   : [د.م.]  السليماني.- 
مزيّن غالف   : (88 ص.)  مج.   1  -. أخوين)  سليكي   : (طنجة 

سم  24 باأللوان؛ 
إق 2020MO4432.- ردمك 978-9954-668-53-5

الشعر العربي

811 2020-1166
السوقايلي، سعيد (1970-....)

سعيد  / شعر   : مطبوع]  [نص  بجناحين  أمي  تلدني  لم 
السوقايلي.- الفقيه بن صالح : مؤسسة الموجة الثقافية، 2020.-

1 مج. (114 ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2020MO0392.- ردمك 978-9920-647-10-6

الشعر العربي

811 2020-1167
السوالمي، إبراهيم

االغتراب في الشعر العربي الحديث [نص مطبوع] / إبراهيم
السوالمي.- ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 فاس مطبعة وراقة

بالل.- 1 مج. (394 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO3423.- ردمك 978-9954-9835-8-4

الشعر العربي

811 2020-1168
الشبل، فتيحة

نسج من قلمين [نص مطبوع] : شعر / فتيحة الشبل.- فاس :
مقاربات، 2020.- 1 مج. (152 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2020MO0487.- ردمك 978-9920-694-15-5

شعر

811 2020-1169
الضخامة، امال السقاط

رقصة خلود [نص مطبوع] : شعر / امال السقاط الضخامة.-
فاس : مقاربات، 2020.- 1 مج. (70 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2020MO0321.- ردمك 978-9920-780-90-2

شعر

811 2020-1170
الضخامة، امال السقاط

لحظة انعتاق [نص مطبوع] : شعر / امال السقاط الضخامة.-
: فاس : مقاربات للطباعة والنشر، 2020.- 1 مج. (72 ص.) 

باأللوان؛ 21 سم غالف مزيّن 
إق 2020MO0319.- ردمك 978-9920-780-89-6

شعر

811 2020-1171
الطاهر، إيمان

ذات الرداء السماوي [نص مطبوع] : نصوص وأشعار / إيمان
الطاهر.- الدار البيضاء : دار لوتس للنشر الحر، 2020.- 1 مج.

(92 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0173.- ردمك 978-9920-668-76-7

نصوص شعرية

811 2020-1172
الطليكي، الزهرة

الزهرة  / ديوان شعر 2020   : [نص مطبوع]  فورة السكون 
الطليكي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .-

1 مج. (126 ص.)؛ 21 سم
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إق 2020MO2331.- ردمك 978-9920-39-806-0
الشعر العربي

811 2020-1173
العبدي، فاطمة

العبدي.- / فاطمة  ديوان شعر   : عيون شاردة [نص مطبوع] 
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرباط : الرباط نت) .- 1 مج. (72 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO1641.- ردمك 978-9920-39-563-2

الشعرالعربي

811 2020-1174
العمري، أحمد

تأمالت [نص مطبوع]. الجزء الثالث / أحمد العمري.- الرباط : دار
الوطن، 2020.- 1 مج. (180 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2020MO0164.- ردمك 978-9954-648-58-2

خواطر شعرية

811 2020-1175
العوني، ابراهيم

العوني.- ابراهيم   / شعر   : مطبوع]  [نص  رمادية  همسات 
الدارالبيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2020.- 1 مج. (265

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO4478.- ردمك 978-9920-550-11-6

شعر

811 2020-1176
العيساوي، سمير

دائرة الضياع [نص مطبوع] : ما يحضرني ولست أناديه : ديوان
شعر / سمير العيساوي.- الرباط : دار القلم، 2020.- 1 مج. (84

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2020MO3193.- ردمك 978-9920-743-39-6

ديوان شعر

811 2020-1177
الغريبل، عبد القادر محمد

نقوش على شرفة ذاكرة [نص مطبوع] : شعر / عبد القادر
محمد الغريبل.- الدار البيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2020.-

1 مج. (92 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO2484.- ردمك 978-9920-9486-0-9

الشعر العربي

811 2020-1178
القدري، عمر

البديع في شعر علي بن الجهم ت249 هـ [نص مطبوع] /
عمر القدري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (128 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2787.- ردمك 978-9920-39-879-4

الشعر العربي

811 2020-1179
الكامح، الحسن

أكادير بين الصورة والقصيدة [نص مطبوع] : تقاطعات بين
الصورة والقصيدة / الحسن الكامح.- مراكش : افاق للدراسات
والنشر واإلتصال، 2020.- 1 مج. ( ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

22 سم
إق 2020MO1175.- ردمك 978-9920-756-26-6

الشعر العربي

811 2020-1180
اللياوي، الحسين

هل أنتم أنا ؟ [نص مطبوع] : شعر / الحسين اللياوي.- [د.ن] :
[د.م]، 2020 (بركان : مطبعة الشرق) .- 1 مج. (136 ص.)؛ 22

سم

إق 2020MO4939.- ردمك 978-9920-32-619-3
الشعر العربي

811 2020-1181
المحمدي، الطيب

الطيب  / شعر   : مطبوع]  [نص  الصمت  يواسيها  أجراس 
المحمدي.- طنجة : سليكي أخوين، 2020.- 1 مج. (114 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO4673.- ردمك 978-9920-655-44-6

شعر

811 2020-1182
المدغري، موالي العربي العلوي

العربي موالي  المرحوم   / مطبوع]  [نص  يا شعري  عهدتك 
العلوي المدغري.- الدارالبيضاء : جمعية جامعة المبدعين المغاربة،

2020.- 1 مج. (90 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0591.- ردمك 978-9954-710-85-2

شعر

811 2020-1183
المسعودي، محمد (1965-....)

-.1 محمد.  / مسعودي  مطبوع]  [نص  الشروق  نوافد على 
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (وجدة : البصمة الرقمية) .- 1 مج. (83

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4177.- ردمك 978-9920-32-302-4

الشعر العربي

811 2020-1184
الملياني، إدريس (1945-....)

عقدة السحر [نص مطبوع] : شعر / إدريس الملياني.- بني مالل
: فالية، 2020.- 1 مج . (109 ص.)؛ 21 سم

إق 2020MO2206.- ردمك 978-9920-9426-7-6
الشعر العربي

811 2020-1185
المومني، رشيد (1951-....)

من أي شيء [نص مطبوع] : شعر / رشيد المومني.- تطوان :
منشورات باب الحكمة، 2020.- 1 مج. (183 ص.) : غالف مزيّن

إق 2020MO2241.- ردمك 978-9920-653-22-0
الشعر العربي

811 2020-1186
الناصري، أحمد بن خالد ((1315-1250)(1897-1835))

زهر األفنان من حديقة ابن الونان [نص مطبوع] / أحمد بن
خالد الناصري السالوي؛ أعده وقدم له أحمد بن جعفر الناصري،
الثقافي المركز   : البيضاء  الدار  الصبيحي.-  الله  عبد  بن  أحمد 
للكتاب، 2020.- 2 مج. (574، 558 ص.)؛ 24 سم.- (منشورات

ملتقى الطرق)
إق 2017MO4113.- ردمك 978-9954-106-36-5

الشعر العربي - - المغرب - - تاريخ ونقد

811 2020-1187
النجار، فوزية بعبوع

شآبيب العمر [نص مطبوع] : شعر / فوزية بعبوع النجار.- ط.
2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (تطوان : مطبعة ووراقة بالل) .- 1

مج. (126 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3860.- ردمك 978-9920-32-167-9

شعر

811 2020-1188
النصراوي، سامي

كهنة الالت العصرية [نص مطبوع] : قصيدة شعرية / سامي
النصراوي.- الرباط : دار السالم، 2020.- 1 مج. (121 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0675.- ردمك 978-9920-39-194-8
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الشعر العربي

811 2020-1189
الهزاز، صباح

لمن يهمس الصباح [نص مطبوع] : شعر / صباح الهزاز.- الدار
البيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2020.- 1 مج. (101 ص.)؛

22 سم
إق 2020MO2276.- ردمك 978-9920-9486-6-1

الشعر العربي

811 2020-1190
الوردي، جواد

رحمة األقالم [نص مطبوع] : ديوان شعري / جواد الوردي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (ورزازات : مكتبة نجاة) .- 1 مج. (56

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4639.- ردمك 978-9920-32-492-2

ديوان شعري

811 2020-1191
اليوسفي، فريد

اليوسفي.- / فريد  : شعر  وفي لرقم حذائي [نص مطبوع] 
الدارالبيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2020.- 1 مج. (100

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0592.- ردمك 978-9954-710-86-9

شعر

811 2020-1192
بازين، نور الدين (1973-....)

OK [نص مطبوع] : شعر / نور الدين بازين.- ط.2.- مراكش :
مركز الحمراء للثقافة والفكر، 2020 (مراكش : المطبعة والوراقة

الوطنية) .- 1 مج. (68 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0467.- ردمك 978-9920-39-142-9

الشعر العربي

811 2020-1193
بحاجة، ابراهيم

مسار [نص مطبوع] : شعر / ابراهيم بحاجة.- [د.م.] : [د.ن.]،
2020 (مكناس : مطبعة سجلماسة) .- 1 مج. (15 ص.)؛ 21 سم

إق 2020MO4615.- ردمك 978-9920-797-22-1
الشعر العربي

811 2020-1194
بدري، حسين

أغنية الشهيد [نص مطبوع] : شعر / حسين بدري .- فاس :
مقاربات، 2020.- 1 مج. (56 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2019MO2790.- ردمك 978-9920-780-49-0

شعر

811 2020-1195
برادة، البشير (1950-....)

اعترافات عاشق...دون ظل [نص مطبوع] / برادة البشير.-
مزيّن غالف   : ص.)   130) مج.   1  -.2020 [د.ن.]،   : [د.م.] 

سم  21 باأللوان؛ 
إق 2020MO0951.- ردمك 978-9920-679-62-6

ديوان شعري

811 2020-1196
برادة، البشير (1950-....)

مطبوع]. [نص  البشير  برادة  األلماني في شعر  التراث 

الجزء الثاني / برادة البشير.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج.
(127 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2020MO0476.- ردمك 978-9920-649-59-6
ديوان شعري

811 2020-1197

برادة، البشير (1950-....)
التراث الفرنسي في شعر برادة البشير [نص مطبوع].
البشير.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج. / برادة  الجزء األول 

باأللوان؛ 21 سم (117 ص.) : غالف مزيّن 
إق 2020MO0471.- ردمك 978-9920-679-60-2

ديوان شعري

811 2020-1198
برادة، البشير (1950-....)

ديوان المعارضات في شعر برادة البشير [نص مطبوع] /
: : [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (225 ص.)  البشير.- [د.م.]  برادة 

باأللوان؛ 21 سم غالف مزيّن 
إق 2020MO0048.- ردمك 978-9920-679-53-4

ديوان شعري

811 2020-1199
برادة، البشير (1950-....)

سمفونية ... العشق [نص مطبوع] / برادة البشير.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020.- 1 مج. (59 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2020MO0053.- ردمك 978-9920-679-54-1
الشعر العربي

811 2020-1200
برادة، البشير (1950-....)

: [د.م.]  برادة.-  البشير   / [نص مطبوع]  العشق   ... شاطئ 
( ص.)؛ 24 سم [د.ن.]، 2020.- 1 مج. 

إق 2020MO0469.- ردمك 978-9920-679-58-9
شعر

811 2020-1201
بركي، حميد

أجنحة ومخالب [نص مطبوع] / حميد بركي.- ط. 2.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020 (القلعة).- 1 مج. (108 ص.)؛ 22 سم

إق 2020MO2443.- ردمك 978-9920-95682-6
الشعر العربي

811 2020-1202
برما، حسن (1957-....)

: [د.م.]   -. برما  / حسن  : شعر  مطبوع]  [نص  الريح  سيف 
[د.ن.]، 2020 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (106 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0270.- ردمك 978-9920-625-51-7

الشعر العربي

811 2020-1203
بلحاج أيت وارهام، أحمد

/ : شعر  يصطاد ظله في ظهيرة العرفان [نص مطبوع] 
المبدعين جامعة   : البيضاء  الدار  وارهام.-  أيت  بلحاج  أحمد 

ص.)  186) مج.   1  -.2020 المغاربة، 
إق 2020MO2263.- ردمك 978-9954-710-98-2

الشعر العربي - - المغرب

811 2020-1204
بلقاس، رحيمة

رحيمة  / شعر   : مطبوع]  [نص  الغياب  عزف  على  رقص 
بلقاس.- [د.م.] : جمعية عالم مبدعات المغرب، 2020 (الرباط :

الرباط نت) .- 1 مج. (96 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2115.- ردمك 978-9920-9479-0-9

811 2020-1205
بن الطالب، عبد الغني

بن الغني  عبد   / شعر  ديوان   : مطبوع]  [نص  الصمت  زمن 
الطالب.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس : وراقة بالل) .- 1 مج.

(100 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3649.- ردمك 978-9920-32-090-0
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الشعر العربي

811 2020-1206
بن رحمون، عبد الحق

صاحبة السعادة [نص مطبوع] / عبد الحق بن رحمون.- فاس :
مقاربات للنشر والصناعات الثقافية، 2020.- 1 مج. (143 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0261.- ردمك 978-9920-780-88-9

الشعر العربي

811 2020-1207
بن عمي، عمر

تجديد النظر في النص التراثي الشعري والنقدي العربي
[نص مطبوع] : دراسات نقدية / عمر بن عمي.- [د.م.] : [د.ن.]،
باأللوان؛ 24 سم.- : غالف مزيّن  2020.- 1 مج. (210 ص.) 

(كتاب مربد؛ 2)
إق 2020MO2169.- ردمك 978-9920-9777-8-4

النص التراثي - - الشعر العربي - - النقد العربي

811 2020-1208
بن لمقدم، تنسيم

صرخات روح صامتة [نص مطبوع] : ديوان / تنسيم بن لمقدم.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرباط : مطبعة االمنية) .- 1 مج. (87

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO3966.- ردمك 978-9920-32-212-6

ديوان شعري

811 2020-1209
بنعلو، محمد

أجلة القلب [نص مطبوع] / محمد بنعلو.- الدارالبيضاء : جامعة
: غالف مزيّن المغاربة، 2020.- 1 مج. (271 ص.)  المبدعين 

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4812.- ردمك 978-9920-550-14-7

شعر

811 2020-1210
بنفرحي، السعيد (1960-....)

االهتبال بما في الشعر الشعبي الحساني من األمثال
[نص مطبوع] / السعيد بنفرحي.- الدارالبيضاء : جامعة المبدعين
المغاربة، 2020 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (109 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO4755.- ردمك 978-9920-550-13-0

الشعر الشعبي - - الشعر الحساني

811 2020-1211
بنهار، عبد القادر

شعر [نص مطبوع] / عبد القادر بنهار.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020
.- 1 مج. (77 ص.) : غالف الرقمية)  البصمة  : مطبعة  (وجدة 

باأللوان؛ 20 سم مزيّن 
إق 2020MO2611.- ردمك 978-9920-9710-5-8

شعر

811 2020-1212
بنيس، محمد (1948-....)

نافذة شبه مفتوحة [نص مطبوع] : مختارات شعرية / محمد
بنيس.- الرباط : أكاديمية المملكة المغربية، 2020.- 1 مج. (197

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO5241.- ردمك 978-9954-641-55-2

الشعر العربي

811 2020-1213
بورزيكي، رشيدة

بورزيكي.- رشيدة   / : شعر  مطبوع]  [نص  النسيان  مواعيد 
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج.

(103 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2020MO1416.- ردمك 978-9920-39-468-0
شعر

811 2020-1214
بوهراكة، فاطمة

50 عاما من الشعر العماني الفصيح في ظل السلطان
قابوس [نص مطبوع] / اعداد وتقديم فاطمة بوهراكة.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (980 ص.)؛

24 سم
إق 2019MO6434.- ردمك 978-9920-9428-0-5

811 2020-1215
حامي، حسن

في كنف الريح [نص مطبوع] : شعر / حسن حامي.- الرباط :
دار أبي رقراق للطباعة والنشر، 2020.- 1 مج. (248 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0959.- ردمك 978-9920-39-295-2

شعر

811 2020-1216
حرفاوي، محمد

/ محمد حرفاوي.- ديوان شعر   : سجين الحب [نص مطبوع] 
[د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (45 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2019MO6429.- ردمك 978-9920-39-009-5

الشعر العربي

811 2020-1217
حسني، المختار

حسني.- المختار   / شعر   : مطبوع]  [نص  نزيفه  للشوق 
الدارالبيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2020 (فاس : مطبعة
وراقة بالل) .- 1 مج. (118 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2020MO5029.- ردمك 978-9920-550-17-8
شعر

811 2020-1218
حسيم، أمينة

حب المطمورة [نص مطبوع] : زجل / أمينة حسيم.- مراكش :
مؤسسة آفاق للدراسات والنشر واالتصال، 2020.- 1 مج. (80

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO3135.- ردمك 978-9954-618-72-1

زجل

811 2020-1219
حصاري، حسن

أضغاث يقظة مفرطة [نص مطبوع] : شعر / حسن حصاري.-
طنجة : سليكي أخوين، 2020.- 1 مج. (167 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان
إق 2020MO0076.- ردمك 978-9920-625-50-0

الشعر العربي

811 2020-1220
حنون، مبارك (1952-....)

حنون.- مبارك   / مطبوع]  [نص  حروفها  االصوات  وتغادر 
الرباط : مكتبة دار االمان، 2020.- 1 مج. (135 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان
إق 2020MO2764.- ردمك 978-9954-723-83-8

الشعر العربي

811 2020-1221
رحيمة، عباس

الدار رحيمة.-  عباس   / شعر   : مطبوع]  [نص  عاطل  شاعر 
البيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2020.- 1 مج. (183 ص.)؛

22 سم
إق 2020MO0691.- ردمك 978-9954-710-88-3
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الشعر العربي

811 2020-1222
رفيق، فوزية

: [د.م.]  / فوزية رفيق.-  [نص مطبوع]  ماكان حلما يفترى 
[د.ن.]، 2020 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج.

(176 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO4334.- ردمك 978-9920-32-349-9

811 2020-1223
زروال، حمو

سفر الوطن [نص مطبوع] : شعر / حمو زروال.- الدار البيضاء :
جامعة المبدعين المغاربة، 2020.- 1 مج. (114 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO1661.- ردمك 978-9954-710-96-8

الشعر العربي

811 2020-1224
زكار، عزيز

النار ... وحرقة الغرام [نص مطبوع] : زجل / عزيز زكار.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (مطبعة ليمورية).- 1 مج. (89 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0964.- ردمك 978-9920-39-297-6

زجل

811 2020-1225
صالحي، المحجوب

أيها العابرون [نص مطبوع] : شعر / محمد بقوح.- الدار البيضاء
: جامعة المبدعين المغاربة، 2020.- 1 مج. (113 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO2276.- ردمك 978-9920-39-810-7

الشعر العربي

811 2020-1226
ظاهر، منى

وحيدة أصفر تحت شجرة الليمون [نص مطبوع] : (ثالثية) /
منى ظاهر.- بني مالل : فالية، 2020.- 1 مج. (255 ص.)؛ 22

سم
إق 2020MO0306.- ردمك 978-9920-9426-2-1

الشعر العربي

811 2020-1227
عبد اللوي، الحسين

كلمات تحت المطر [نص مطبوع] : نصوص شعرية / الحسين
عبد اللوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس : مكتبة ووراقة بالل) .-

1 مج. (144 ص.)؛ 21 سم
إق 2020MO2578.- ردمك 978-9920-750-31-8

الشعر العربي

811 2020-1228
عدة، محمد أحمد

: أحمد عدة.- طنجة  / محمد  : شعر  [نص مطبوع]  مفاعالت 
الفاصلة للنشر، 2020.- 1 مج. (89 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2020MO2727.- ردمك 978-9920-701-56-3

811 2020-1229
غتامي، أمينة

مرايا شاسعة [نص مطبوع] : شعر / أمينة غتامي.- الدارالبيضاء
: جامعة المبدعين المغاربة، 2020 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .-

1 مج. (120 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO4360.- ردمك 978-9920-550-09-3

شعر

811 2020-1230
غريب، عبد الرحمان

أوالد القشلة [نص مطبوع] : سيرة ذاتية جماعية / غريب عبد
الرحمان.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (168 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4732.- ردمك 978-9920-32-527-1

الشعر العربي

811 2020-1231
غيالن، سناء

شهقة لسوناتا العطش [نص مطبوع] : شعر / سناء غيالن.-
طنجة : الفاصلة للنشر، 2020.- 1 مج. (93 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0595.- ردمك 978-9920-701-40-2

811 2020-1232
فاضل، بشرى

eclat  = مطبوع]  [نص  الحب  على  وحجر  الحب  بريق 
d'amour et des amours confinés / بشرى فاضل؛ ترجمة
سليمان الهواري.- الرباط : أبي رقراق، 2020.- 1 مج. (80, 60

ص.)؛ 22 سم
إق 2020MO3461.- ردمك 978-9920-32-003-0

الشعر العربي

811 2020-1233
فدحي، محمد

: [د.م.]   -. / محمد فدحي  : شعر  حياة أخرى [نص مطبوع] 
[د.ن.]، 2020 (الرباط : مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (119 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO1093.- ردمك 978-9920-39-355-3

شعر

811 2020-1234
فدحي، محمد عبد السالم

قصائد للذكرى من وحي العقيدة [نص مطبوع] / محمد عبد
السالم فدحي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (120 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO2505.- ردمك 978-9920-39-785-8

ديوان شعري

811 2020-1235
فرض، نعيمة

زمان دوار [نص مطبوع] : كتاب زجل / نعيمة فرض.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020.- 1 مج. (85 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم

إق 2020MO4805.- ردمك 978-9920-32-565-3
زجل

811 2020-1236
فهمي، فاطمة

راسي فيه زحام [نص مطبوع] : زجل / فاطمة فهمي.- الرباط
: مرسم، 2020.- 1 مج. (71 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO0801.- ردمك 978-9920-607-01-8

زجل

811 2020-1237
قلوشي، مصطفى

زنابق سوداء [نص مطبوع] : شعر / مصطفى قلوشي.- ط. 2.-
الدار البيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2020.- 1 مج. (101

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO0147.- ردمك 978-9954-710-82-1

الشعر العربي

811 2020-1238
كريفطي، سعاد
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كريفطي.- / سعاد  : شعر  مطبوع]  [نص  يشبهني  ظل.. ال 
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (مطبعة ليمورية).- 1 مج. (102 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2514.- ردمك 978-9920-39-783-4

الشعر العربي

811 2020-1239
كليولة اإلدريسي، أحمد

جليس الشوق [نص مطبوع] : شعر / أحمد كليولة اإلدريسي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (99 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2020MO5142.- ردمك 978-9920-32-694-0

الشعر العربي

811 2020-1240
كنتاوي، خديجة (1973-....)

امرأة من رمال [نص مطبوع] : شعر / خديجة كنتاوي.- الرباط :
رابطة كاتبات المغرب، 2020.- 1 مج. (132 ص.) : غالف مزيّن

إق 2020MO2299.- ردمك 978-9920-9483-0-2
الشعر العربي

811 2020-1241
لشهب، سعيد

: / سعيد لشهب.- فاس  : شعر  [نص مطبوع]  الكتبه سؤال 
مقاربات، 2020.- 1 مج. (61 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2019MO0165.- ردمك 978-9920-780-38-4

زجل

811 2020-1242
لعلج، لبابة

شعر و تشكيل [نص مطبوع] : كتابات ولوحات / لبابة لعلج؛
ترجمة عبد الله الشيخ.- تطوان : باب الحكمة، 2020.- 1 مج.

(207 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO3917.- ردمك 978-9920-32-199-0

شعر

811 2020-1243
لقليدة، أحالم

/ Ferveur des sens = هجير المعاني [نص مطبوع] : شعر
أحالم لقليدة؛ ترجمة أمل برادة.- طنجة : سليكي أخوين، 2020.-

1 مج. (72، 54 ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2020MO0422.- ردمك 978-9920-625-56-2

الشعر العربي

811 2020-1244
محقق، نور الدين

دفاتر طنجة العالية [نص مطبوع] / نور الدين محقق.- فاس :
مقاربات، 2020.- 1 مج. (82 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2019MO6064.- ردمك 978-9920-780-82-7

شعر

811 2020-1245
مراح، محمد

/ : شعر  [نص مطبوع]  البرنوصي  ديوان توهجات سيدي 
والنشر للدراسات  آفاق  مؤسسة   : مراكش  مراح.-  محمد 
واالتصال، 2020.- 1 مج. (87 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2020MO2280.- ردمك 978-9920-756-29-7

الشعر العربي

811 2020-1246
مزياني، فريدة

مساءات خريفية [نص مطبوع] : شعر / فريدة مزياني.- الدار
البيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2020.- 1 مج. (96 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO2033.- ردمك 978-9954-710-83-8

الشعر العربي

811 2020-1247
مسة، سهيلة

جبروت خاص [نص مطبوع] : شعر / سهيلة مسة .- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020 (فاس : انفو برينت) .- 1 مج. (147 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO5229.- ردمك 978-9920-32-719-0

الشعر العربي

811 2020-1248
معاش، عبد الكريم

إليك تأتي اآليائل ساجدة [نص مطبوع] : شعر / عبد الكريم
معاش.- الفقيه بن صالح : مؤسسة الموجة الثقافية، 2020.- 1

مج. (114 ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2020MO3662.- ردمك 978-9920-647-17-5

الشعر العربي

811 2020-1249
مهداوي، محمد

صهيل الفرسان [نص مطبوع] : شعر / محمد مهداوي.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2020 (فاس : مطبعة ووراقة بالل) .- 1 مج. (128

باأللوان؛ 24 سم ص.) : غالف مزيّن 
إق 2020MO3212.- ردمك 978-9920-622-31-8

شعر

811 2020-1250
نزالى، محمد

دفاتر  : [د.م.]  نزالى.-  محمد   / مطبوع]  [نص  حياة  تجربة 
االختالف، 2020 (فاس : وراقة بالل) .- 1 مج. (81 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0960.- ردمك 978-9920-9510-3-6

الشعر العربي

811 2020-1251
هجام، عبد الله

الله / عبد  : مجموعة شعرية  مشدوها برؤاك [نص مطبوع] 
هجام.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1

مج. (65 ص.)؛ 23 سم
إق 2020MO4028.- ردمك 978-9920-32-240-9

الشعر العربي

811 2020-1252
هنوش، عبد الجليل

النص [نص مطبوع] : البيان و البنيان في التشكيل البالغي للنص
الشعري. الجزء األول / عبد الجليل هنوش.- مراكش : فضاء آدم،
2020 (المطبعة والوراقة الوطنية).- 1 مج. (141 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0870.- ردمك 978-9920-752-26-8

النص الشعري - - البالغة والنحو

811 2020-1253
وفاق، عبد الحق

مثل رحلة لن تنتهي [نص مطبوع] : شعر / عبد الحق وفاق.-
[د.م.] : مركز تعايش للسلم والتنمية والتبادل الثقافي، 2020.- 1

مج. (93 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO2714.- ردمك 978-9920-39-759-9

811 2020-1254
وقاص، ثريا
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خبايا دائرة الحب [نص مطبوع] : نصوص قصيرة تكاد تكون
شعرا / ثريا وقاص.- الرباط : رابطة كاتبات المغرب، 2020.- 1

مج. (81 ص.)
إق 2020MO2300.- ردمك 978-9920-9483-1-9

الشعر العربي

811 2020-1255
ولد آدب، أدي

أسرة أهل آدب [نص مطبوع] : ساللة الشعر وبيت القصيد /
والنشر للدراسات  آفاق  مؤسسة   : مراكش  آدب.-  ولد  أدي 
واالتصال، 2020 (المطبعة والوراقة الوطنية).- 1 مج. (112 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4422.- ردمك 978-9954-618-84-4

األدب الموريتاني - - نصوص شعرية

811 2020-1256
ولد آدب، أدي

المشايخ وقطب : شيخ  [نص مطبوع]  الشيخ أحمد بن آدب 
للدراسات آفاق  : مؤسسة  آدب.- مراكش  ولد  أدي   / الشعراء 
والنشر واالتصال، 2020 (المطبعة والوراقة الوطنية).- 1 مج.

(123 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4425.- ردمك 978-9954-618-87-5

األدب الموريتاني - - نصوص شعرية

811 2020-1257
ولد آدب، أدي

المقاومة األخالقية [نص مطبوع] : في أدبيات أسرة أهل آدب
والنشر للدراسات  آفاق  مؤسسة   : مراكش  آدب.-  ولد  أدي   /
واالتصال، 2020 (المطبعة الوطنية بمراكش).- 1 مج. (112 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4423.- ردمك 978-9954-618-85-1

األدب الموريتاني - - نصوص شعرية

811 2020-1258
ولد الحسن، بيدا عبد الله

ديوان الشاعر بيدا عبد الله ولد الحسن [نص مطبوع] / بيدا
عبد الله ولد الحسن.- العيون : المديرية الجهوية للثقافة، 2020.-

1 مج. (85 ص.)؛ 21 سم
إق 2020MO4927.- ردمك 978-9920-32-613-1

الشعرالعربي

811 2020-1259
الزوجال، يوسف

حضارة أمة [نص مطبوع] / يوسف الزوجال.- مراكش : مكتبة
المعرفة، 2020.- 1 مج. (156 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO4853.- ردمك 978-9954-711-50-7

الشعر العربي

811 2020-1260
الجواد عبد  تحقيق   / مطبوع]  [نص  الزعيمي  أحمد  ديوان 
السقاط؛ تقديم عباس الجراري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرباط

: دار أبي رقراق) .- 1 مج. : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0560.- ردمك 978-9920-39-160-3

الشعر العربي

811 2020-1261
ديوان الشيخ سيدي محمد بن عبد العزيز [نص مطبوع] /
: جمعية تزنيت  المحفوظ.-  العينين  ماء  ودراسة  وتحقيق  جمع 
الشيخ ماء العينين للتنمية والثقافة، 2020.- 1 مج. (149 ص.)؛

24 سم
إق 2019MO6432.- ردمك 978-9920-9987-3-4

ديوان شعري

811 2020-1262

التعليم العتيق واإلبداع الشعري : أشغال الندوة المنعقدة
بنيدير، تنسيق جامع   / بتيزنيت يوم 8 مايو 2018  الثقافة  بدار 
للبحث أكلو  مركز   : تيزنيت  مطبوع].-  [نص  الحاتمي  محمد 

سم  24 ص.)؛   184) مج.   1  -.2020 والتوثيق، 
إق 2020MO2131.- ردمك 978-9954-9685-6-7

اإلبداع الشعري - - المغرب

811 2020-1263
حين تبدع األنثى [نص مطبوع] : نصوص شعرية / مجموعة من
المغربي، والزجل  العرب  شعراء  نادي   : [د.م.]  الشاعرات.- 
سم  24 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (101 ص.)  مج.   1  -.2020

إق 2020MO3528.- ردمك 978-9920-32-026-9
الشعر العربي - - المغرب

811 2020-1264
سيميائيات النص الشعري المعاصر من الموضوعة إلى
النسق [نص مطبوع] : دراسات تطبيقية في شعر الدكتور أحمد
: (فاس  [د.ن.]، 2020   : [د.م.]  نفاد.-  تنسيق محمد   / مفدي 

.- 1 مج. (191 ص.) بالل)  وراقة  مطبعة 
إق 2019MO6397.- ردمك 978-9920-39-004-0

الشعر العربي

811.008 2020-1265
أمالل، سميرة

وجه أخر للموت [نص مطبوع] : ديوان / سميرة أمالل.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2020 (فاس : وراقة بالل) .- 1 مج. (82 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1212.- ردمك 978-9920-39-387-4

الشعر العربي

811.008 2020-1266
األزهر، زهراء

في ظل كلماتك فقط [نص مطبوع] : ديوان / زهراء األزهر .-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرباط : الرباط نت) .- 1 مج. (159

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4142.- ردمك 978-9920-32-289-8

الشعر العربي

811.008 2020-1267
الضعيف، يوسف

يوسف  / ديوان   : مطبوع]  [نص  الروح  همسات  ديوان 
الضعيف.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرباط : البصيرة) .- 1 مج.

(87 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0075.- ردمك 978-9920-9746-2-2

الشعر العربي

811.008 2020-1268
بنسعيد هاشمي، نجاة

في حضرة الشعر [نص مطبوع] : شعر / نجاة بنسعيد هاشمي.-
مزيّن غالف   : ص.)   159) مج.   1  -.2020 [د.ن.]،   : [د.م.] 

سم  24 باأللوان؛ 
إق 2020MO3180.- ردمك 978-9920-38-208-3

الشعر العربي

811.008 2020-1269
بوزكري، خديجة

إمارة الياسمين [نص مطبوع] : ديوان شعر / خديجة بوزكري.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (مطبعة الهداية).- 1 مج. (142 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3012.- ردمك 978-9920-39-976-0

الشعر العربي

811.008 2020-1270
تريكو صكر، ضياء
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ديوان وفاء في سطور [نص مطبوع] : شعر.- الرباط : دار
الوطن، 2020.- 1 مج. (246 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO5261.- ردمك 978-9954-648-70-4

الشعر العربي

811.008 2020-1271
رضوان، أمينة

هيلُمان أنثى [نص مطبوع] / أمينة رضوان.- [د.م.] : [د.ن.]،
2020 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (151 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2594.- ردمك 978-9920-39-721-6

الشعر العربي

811.008 2020-1272
صدقي، عبدالله

عام كورونا [نص مطبوع] / عبدالله صدقي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2020 (القنيطرة : المطبعة السريعة) .- 1 مج. (69 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2552.- ردمك 978-9920-39-864-0

الشعر العربي

811.008 2020-1273
كرمات، أحمد

شاطئ النسيان [نص مطبوع] : شعر / أحمد كرمات.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020 (فاس : وراقة بالل) .- 1 مج. (156 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO5060.- ردمك 978-9920-32-665-0

الشعر العربي

811.009 2020-1274
أحادي، عبد الله

الله عبد   / المسكون  الصوت   : مطبوع]  [نص  النثر  قصيدة 
الثقافية، للنشر والصناعات  : مؤسسة مقاربات  أحادي.- فاس 

باأللوان؛ 22 سم : غالف مزيّن  2020.- 1 مج. (96 ص.) 
إق 2020MO2925.- ردمك 978-9920-694-38-4

الشعر العربي - - نقد

811.009 2020-1275
أمين، أنس

االستعارة من التخيل إلى التشكيل [نص مطبوع] : دراسة
نقدية بالغية في ديوان ظمأ الموج لثريا لهراري الوزاني / أنس
أمين.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرباط : الرباط نت) .- 1 مج.

(198 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4937.- ردمك 978-9920-32-618-6

الشعر العربي - - دراسة بالغية

811.009 2020-1276
ابزيكا، محمد

المكونات النظرية الشعرية عند أدونيس [نص مطبوع] /
محمد ابزيكا؛ راجعه وأعده للنشر محمد ناجي بن عمر.- أكادير :
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ابن زهر، 2020.- 1 مج. (312 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان
إق 2020MO4104.- ردمك 978-9954-9551-3-0

الشعر العربي - - نقد

811.009 2020-1277
االدريسي، رحال

رحال  / نقدية  دراسات   : مطبوع]  [نص  النرجس  زئبقية 
االدريسي.- [د.م.] : مجلس الكتاب واألدباء والمثقفين العرب،
2020 (الراي العربي).- 1 مج. (148 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2020MO2303.- ردمك 978-9920-39-798-8

الشعر العربي - - نقد

811.009 2020-1278
البريسم، قاسم

منهج النقد الصوتي في تحليل الخطاب الشعري [نص
مطبوع] : اآلفاق النظرية وواقعية التطبيق / قاسم البريسم.- ط.
2.- الدار البيضاء : أفريقيا الشرق، 2020.- 1 مج. (200 ص.)؛

24 سم
إق 2020MO0586.- ردمك 978-9920-740-34-0

الخطاب الشعري - - دراسة تحليلية

811.009 2020-1279
البقصي، محمد

التمثل الشعري عند أدباء بني نصر باألندلس [نص مطبوع]
/ محمد البقصي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (178 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (أندلسيات؛ 1)
إق 2020MO3469.- ردمك 978-9920-32-009-2

الشعراألندلسي - - التمثل

811.009 2020-1280
البهالي، يوسف

الكتابة والجسد في شعر أمجد ناصر [نص مطبوع] / يوسف
النجاح (مطبعة   2020 توبقال،  دار   : البيضاء  الدار  البهالي.- 
الجديدة).- 1 مج. (250 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.-

(المعرفة األدبية؛ 622، 3733-2028)
إق 2019MO3432.- ردمك 978-9954-659-63-2

الشعر العربي - - دراسة نقدية

811.009 2020-1281
التامري، إبراهيم إد إبراهيم

إبراهيم إد إبراهيم التامري [نص مطبوع] : قراءة في شعره
وسياحة في مسار حياته / إبراهيم إد إبراهيم التامري.- [د.م.] :
الحاج سعيد نجاح التناني السوسي، 2020.- 1 مج. (559 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2954.- ردمك 978-9920-39-950-0

إبراهيم إد إبراهيم التامري - - تراجم

811.009 2020-1282
الجبوري، أسعد

بريد السماء االفتراضي [نص مطبوع] : (دراسة تشخيصية
تقويمية) / بنعيسى يشو؛ تقديم سعد يقطين.- سال : الدار المغربية
العربية، 2020.- 1 مج. (218 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO0940.- ردمك 978-9920-9508-9-3

الشعر العربي - - نقد

811.009 2020-1283
الرايس، يوسف

بنيات إيقاعية في شعر لسان الدين ابن الخطيب [نص
أخوين، : سليكي  الرايس.- طنجة  يوسف   / دراسة   : مطبوع] 
باأللوان؛ 24 سم مزيّن  : غالف  (205 ص.)  مج.   1  -.2020

إق 2020MO2902.- ردمك 978-9920-655-16-3
الشعر العربي - - تاريخ ونقد

811.009 2020-1284
الرايس، يوسف

بنية التركيب في الخطاب الشعري [نص مطبوع] : (دراسة
تحليلية لبنية التركيب في القصيدة الخطيبية) / يوسف الرايس.-
طنجة : سليكي أخوين، 2020.- 1 مج. (123 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2795.- ردمك 978-9920-655-15-6

الخطاب الشعري - - دراسة تحليلية

811.009 2020-1285
الشيخاوي، أحمد
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دوال اإلغتراب في الشعرية العربية الحديثة [نص مطبوع]
: ريم الخش (نموذجا) / أحمد الشيخاوي.- الدار البيضاء : جامعة

المبدعين المغاربة، 2020.- 1 مج. (98 ص.)؛ 22 سم
إق 2020MO1358.- ردمك 978-9954-710-94-4

الشعر العربي - - تاريخ ونقد

811.009 2020-1286
الصغير، مخلص

حسن الشاعر..صانع الظالل [نص مطبوع] / مخلص الصغير.-
تطوان : باب الحكمة، 2020.- 1 مج. (104 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO5041.- ردمك 978-9920-653-43-5

الشعر العربي - - نقد

811.009 2020-1287
الطايب، فاتحة

Kilito et = [نص مطبوع] كيليطو والحوار النقدي العالمي
la critique mondiale / فاتحة الطايب.- الرباط : كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية، 2020 (الرباط : األمنية) .- 1 مج. (981 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0575.- ردمك 978-9920-9965-8-7

األدب العربي - - نقد

811.009 2020-1288
الطريبق، أحمد (1945-....)

أجيال حديثة [نص مطبوع] : دراسة : مدارس واتجاهات شعرية
/ أحمد الطريبق أحمد.- طنجة : سليكي أخوين، 2020.- 1 مج.

(262 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1867.- ردمك 978-9920-625-90-6

الشعر العربي - - نقد

811.009 2020-1289
العمراني، سعيد يفلح

الجسد في محاورة الذات األنثوية [نص مطبوع] : الشعر
النسائي المغربي المعاصر / سعيد يفلح العمراني.- تطوان : مكتبة
سلمى الثقافية، 2020 (مطبعة الخليج العربي).- 1 مج. (120

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO5519.- ردمك 978-9954-728-72-7

الشعر النسائي - - المغرب

811.009 2020-1290
العناز، محمد

الحكائي والشعري [نص مطبوع] : في القصيدة العربية الحديثة
/ محمد العناز.- طنجة : دار الفاصلة، 2020 (الرباط : المعارف
الجديدة) .- 1 مج. (389 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2020MO1388.- ردمك 978-9920-701-45-7
الشعر العربي - - القصيدة - - نقد

811.009 2020-1291
العوفي، بوجمعة

الشعر والتشكيل في القصيدة المغربية المعاصرة [نص
باحثون : مؤسسة  تازة  العوفي.-  بوجمعة   / دراسة   : مطبوع] 
للدراسات، األبحاث ، النشرواالستراتيجيات الثقافية، 2020 (فاس

: وراقة بالل) .- 1 مج. : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4258.- ردمك 978-9920-9412-7-3

الشعر العربي

811.009 2020-1292
الفدادي، موالي المصطفى

البعد النفسي في نقد الشعر عند العرب [نص مطبوع] :
من القرن الثالث إلى القرن الخامس الهجري / موالي المصطفى
[د.ن.]، 2020  : [د.م.]  العزيز جسوس.-  تقديم عبد  الفدادي؛ 
(مراكش : المطبعة والرواقة الوطنية) .- 1 مج. (398 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3954.- ردمك 978-9954-687-11-6

الشعر العربي - - تاريخ ونقد

811.009 2020-1293
بنحامي الدناي، فاطمة

قراءة في كتاب "كلمات تقديم" للدكتور عباس الجراري
[نص مطبوع] / فاطمة بنحامي الدناي.- [د.م.] : منشورات النادي
باأللوان.- الجراري، 2020.- 1 مج. (150 ص.) : غالف مزيّن 

الجراري؛ 100) النادي  (منشورات 
إق 2020MO3708.- ردمك 978-9920-9493-3-0

الشعر العربي - - نقد

811.009 2020-1294
بوزيان، لطيفة

بالغة العرفان الصوفي [نص مطبوع] : في ديوان "ترجمان
األشواق" لمحيي الدين بن عربي / د. لطيفة بوزيان؛ تقديم د.
والنشر، للطباعة  رقراق  أبي  دار   : الرباط  طحطح.-  فاطمة 

سم  24 مزين؛  غالف   : ص.)   199) مج.   1  -.2020
إق 2019MO0659.- ردمك 978-9920-37-087-5

الشعر العربي - - نقد

811.009 2020-1295
بوزيان، لطيفة

شعرية التناص [نص مطبوع] : في ديوان "ترجمان األشواق"
لمحيي الدين بن عربي / تأليف د. لطيفة بوزيان.- الرباط : دار أبي
رقراق للطباعة والنشر، 2020.- 1 مج. (142 ص.) : غالف مزين؛

24 سم
إق 2019MO0660.- ردمك 978-9920-37-088-2

الشعر العربي - - تاريخ - - نقد

811.009 2020-1296
بوعالم، الصديق

سال بلسان الشعراء واألدباء [نص مطبوع] / الصديق بوعالم.-
[سال] : مؤسسة سال للثقافة والفنون، 2020.- 1 مج. (206 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4982.- ردمك 978-9920-32-632-2

الشعر العربي

811.009 2020-1297
بومجيمر، زهيرة

ليزا بومجيمر,  زهيرة   / مطبوع]  [نص  الميدان  فارس في 
هيسلينغ, عبد العزيز بومجيمر.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس :

مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (207 ص.)؛ 22 سم
إق 2020MO3030.- ردمك 978-9920-39-985-2

الشعر العربي - - نقد

811.009 2020-1298
حسني، المختار

التناص اآلليات والمقاصد [نص مطبوع] : في شعر محمد
علي الرباوي من خالل "سبو سيد العشاق" و"العيد" / المختار
حسني.- الدارالبيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2020.- 1 مج.

(100 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO5190.- ردمك 978-9920-550-20-8

التناص - - الشعر المعاصر - - المغرب

811.009 2020-1299
حمروش، عبد الدين (1964-....)

في ودراسات  أبحاث   : مطبوع]  [نص  النص وشعريته  في 
الشعر العربي / عبد الدين حمروش.- سال : الدار المغربية العربية،

2020.- 1 مج. (260 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0982.- ردمك 978-9920-9449-2-2

األدب العربي

811.009 2020-1300
داني، محمد
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تجربة محمد علي : من خالل  [نص مطبوع]  الشعر  تجليات 
الرباوي الشعرية : نقد / محمد داني.- الفقيه بن صالح : مؤسسة
الموجة الثقافية، 2020.- 1 مج. (192 ص.) : غالف مزيّن باأللوان

إق 2020MO3660.- ردمك 978-9920-647-15-1
الشعر العربي - - نقد

811.009 2020-1301
زروال، حمو

: شجرة الحرية [نص مطبوع] : شعر / حمو زروال.- [د.م.] 
[د.ن.]، 2020 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (162 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2788.- ردمك 978-9920-39-880-0

الشعر العربي

811.009 2020-1302
زموري، محمد زهر

صور الذات واآلخر في شعر المنفى العربي الحديث [نص
: فاس  زموري.-  زهر  محمد   / نموذجا  مطر  أحمد   : مطبوع] 
مقاربات للنشر والصناعات الثقافية، 2020.- 1 مج. (408 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3741.- ردمك 978-9920-694-43-8

شعر المنفى - - نقد

811.009 2020-1303
سندباد، عبد اللطيف

التجربة والرؤيا [نص مطبوع] : عبد الكريم الطبال نموذجا /
عبد اللطيف سندباد.- مراكش : مؤسسة آفاق، 2020.- 1 مج.

(109 ص.)؛ 23 سم
إق 2020MO2890.- ردمك 978-9920-756-30-3

التجربة الشعرية - - الرؤية الشعرية - - النقد األدبي

811.009 2020-1304
عسال، مالكة

مالكة  / [نص مطبوع]  التنظير  الحداثي وإشكالية  الشعر 
عسال .- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الدار البيضاء : دار القرويين) .-

1 مج. (131 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1133.- ردمك 978-9954-598-26-9

الشعر العربي - - نقد

811.009 2020-1305
عسال، مالكة (1954-....)

الترميز في الشعر العربي الحديث [نص مطبوع] / مالكة
عسال.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الدارالبيضاء : دار القرويين) .- 1

مج. (121 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0288.- ردمك 978-9954-598-21-4

الشعر العربي - - نقد

811.009 2020-1306
لغوالي، الحسين

الحسين  / منهجية  مقاربة   : مطبوع]  [نص  والتاريخ  الشعر 
المطبعة  : آفاق، 2020 (مراكش  لغوالي.- مراكش : مؤسسة 
والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (192 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم.- (دراسات أدبية)
إق 2020MO0220.- ردمك 978-9920-756-25-9

الشعر - - األدب - - تاريخ

811.009 2020-1307
مجدوب رشيد، أحمد

األنساق الدالة [نص مطبوع] : في المنجز الشعري : دراسة
سيميائية؛ تقديم محمد دخيسي أبو أسامة.- فاس : وراقة بالل،
باأللوان؛ 24 سم.- : غالف مزيّن  2020.- 1 مج. (230 ص.) 

(دراسات سيميائية معاصرة؛ 3)
إق 2020MO1448.- ردمك 978-9920-9651-3-2

الشعر العربي - - نقد

811.009 2020-1308
محمد، بنيس

مقام الشعر [نص مطبوع] / محمد بنيس.- الرباط : أكاديمية
المملكة المغربية، 2020.- 1 مج. (322 ص.) : غالف مزيّن؛ 24

سم
إق 2020MO3874.- ردمك 978-9954-641-49-1

الشعر العربي - - نقد

811.009 2020-1309
معروف، عبد الكبير

: مطبوع]  [نص  المغربي  الشعر  المفقودة في  الحلقة 
[د.ن.]،  : [د.م.]  الكبير معروف.-  عبد   / اعتيق  نايت  مريريدة 
2020 (وراقة بالل : وراقة بالل) .- 1 مج. (136 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0283.- ردمك 978-9920-39-097-2

الشعر المغربي - - نقد

811.009 2020-1310
ناطالي، جوهانا

حول  : مطبوع]  [نص  دراسته  وآليات  الشعري  التحليل 
التحليالت النقدية لقطط بودلير / جوهانا ناطالي؛ ترجمة وتقديم
محمد مساعدي.- فاس : مركز األبحاث السيميائية والدراسات

الثقافية، 2020.- 1 مج. (100 ص.) : 21 سم
إق 2020MO1643.- ردمك 978-9920-39-564-9

الشعر العربي - - تحليل ونقد

811.009 2020-1311
/ tebraa = التبراع [نص مطبوع] : الشعر النسائي الحساني
تقديم كاترين تين الشيخ؛ ترجمة عيشتو احمدو.- hgvfh' : بوييون

دو كلتور، 2020.- 1 مج. (227, 33 ص.)؛ 24 سم
إق 2020MO1036.- ردمك 978-9920-685-085

النساء - - الشعر الحساني

811.0092 2020-1312
الجراري، عبد الله

[نص المعاصرين  وأدبائه  األقصى  المغرب  من شعراء 
مطبوع] / عبد الله الجراري.- [د.م.] : النادي الجراري، 2020
(الرباط : الرباط نت) .- 1 مج. (344 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2020MO5277.- ردمك 978-9920-9493-9-2

المغرب األقصى - - الشعر العربي

811.0092 2020-1313
بنقدور الوهراني، محمد (1962-....)

نصوص غائبة [نص مطبوع] : شعراء وشعراء : أنطولوجيا ميتا
شعرية / محمد بنقدور الوهراني.- طنجة : سليكي أخوين، 2020.-

1 مج. (177 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3415.- ردمك 978-9920-655-27-9

الشعراء العرب - - نصوص

811.01 2020-1314
برادة، البشير (1950-....)

التشكيل ... في شعر العشق [نص مطبوع] / برادة البشير.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (63 ص.)؛ 21 سم

إق 2020MO0118.- ردمك 978-9920-679-55-8
الشعر العربي

811.01 2020-1315
برادة، البشير (1950-....)

... تحت العشق. لوتس ... العشق [نص مطبوع] : فضفضة 

البشير.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج. / برادة  الجزء األول 
(104 ص.)؛ 21 سم

إق 2020MO0796.- ردمك 978-9920-679-61-9
الشعر العربي

811.05 2020-1316
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إفزارن، عزيز
تغاريد [نص مطبوع] : شعر غنائي وشغب فكري / عزيز إفزارن.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (خريبكة : مطبعة األنوار الذهبية) .- 1 مج.

(104 ص.)؛ 21 سم
إق 2020MO3273.- ردمك 978-9920-9771-4-2

الشعر الغنائي

811.05 2020-1317
السالك، اليزيد (1962-....)

السالك  / حساني  شعر  ديوان   : مطبوع]  [نص  العزة  أدليل 
اليزيد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (العيون : مطبعة اليسر) .- 1 مج.

(143 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0683.- ردمك 978-9920-39-195-5

الشعر الحساني

811.05 2020-1318
السالك، اليزيد (1962-....)

الحنين المنكسر إلى التراث المندثر [نص مطبوع] : ديوان
شعر حساني / السالك اليزيد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (اكادير :
مطبعة المنار) .- 1 مج. (50 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم

إق 2020MO1429.- ردمك 978-9920-39-477-2
الشعر الحساني

811.05 2020-1319
العكاف، بلعيد االكاف

على عودي [نص مطبوع] / بلعيد االكاف (العكاف).- [د.م.] :
بلعيد العكاف، 2020 (مروى برينت).- 1 مج. (43 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4107.- ردمك 978-9920-32-277-5

شعر الغناء

811.05 2020-1320
النعمة، مصباح

/ ديوان شعر حساني   : مطبوع]  [نص  التوجيه  الوجيه في 
مصباح النعمة. 1.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (العيون : اليسر) .- 1

مج. (27 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0777.- ردمك 978-9920-39-227-3

الشعر الغنائي

811.05 2020-1321
النعمة، مصباح

جنان األوزان في مدح سيد عدنان [نص مطبوع] : ديوان
شعر حساني / مصباح النعمة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (العيون :

اليسر) .- 1 مج. (116 ص.)؛ 24 سم
إق 2020MO03371.- ردمك 978-9920-622-76-9

الشعر الغنائي

811.05 2020-1322
بريشي، عبد الحميد

مشاليات وتواشي [نص مطبوع] : الطرب الغرناطي : مدونة
بالنوطة الموسيقية / عبد الحميد بريشي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020

(وجدة.- 1 مج. : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4752.- ردمك 978-9920-32-541-7

شعر الغناء

811.05 2020-1323
بوعياد، عبد اللطيف

بالدي شط األمان [نص مطبوع] : الشعر الغنائي بين العامي و
الفصيح / بوعياد عبد اللطيف.- الرباط : وزارة الثقافة و الشباب و
الرياضة، 2020 (دار المناهل).- 1 مج. (199 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0400.- ردمك 978-9920-692-12-0

الشعر الغنائي

811.05 2020-1324

شقرون، عبد الله
نظرات في شعر الملحون [نص مطبوع] / عبد الله شقرون.-
ط. 3.- مراكش : الملتقى الجديد، 2020.- 1 مج. (111 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2627.- ردمك 978-9920-39-738-4

شعر الملحون

811.05 2020-1325
لعلج، لبابة

ملحون وتشكيل [نص مطبوع] : كتابات ولوحات / لبابة لعلج.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الدارالبيضاء : مهن الطباعة) .- 1 مج.

(207 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4341.- ردمك 978-9920-32-354-3

الشعر الغنائي - - الملحون

811.05 2020-1326
للشعر جديدة  مقاربة  نحو   : مطبوع]  [نص  المكمول  الفن 
الملحون.- [د.م.] : منشورات النادي الجراري، 2020.- 1 مج.

(454 ص.).- (منشورات النادي الجراري؛ 92)
إق 2020MO3562.- ردمك 978-9920-9493-2-3

الشعر الملحون

811.06 2020-1327
أمزيل، عبد الرحيم

شعر في مدح ذي الكرم سيد العرب والعجم [نص مطبوع]
: [د.م.]  أمزيل.-  الرحيم  / عبد  الله عليه وسلم  : محمد صلى 
[د.ن.]، 2020 (فاس : انفو برينت) .- 1 مج. (101 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO3553.- ردمك 978-9920-32-041-2

المدح - - الشعر الديني

811.06 2020-1328
األشقر، إبراهيم بن محمد

العهدة في تقريب معاني البردة [نص مطبوع] / إبراهيم بن
محمد األشقر.- الدار البيضاء : دار النشر سوماكرام، 2020.- 1

مج. (86 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO6054.- ردمك 978-9954-750-22-3

الشعر الديني

811.06 2020-1329
الدهبي، سلوى

سيميائية الرمز في الشعر الصوفي [نص مطبوع] : خمرية
ابن الفارض أنموذجا / سلوى الدهبي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020
(مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (98 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO1406.- ردمك 978-9920-39-463-5

الشعر الصوفي

811.06 2020-1330
المعتصم، عز الدين

الخطاب الصوفي في شعر الملحون [نص مطبوع] : مقاربة
الدين عز   / العلمي  القادر  عبد  الشيخ  ديوان  في  موضوعاتية 
2020 والقراءة،  للنشر  الوطني  الراصد   : طنجة  المعتصم.- 
(سليكي أخوين).- 1 مج. (163 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO2219.- ردمك 978-9954-668-46-7

شعر التصوف

811.06 2020-1331
بن حندي، محمد المختار

التعبير الصادق للمحب الوامق [نص مطبوع] / محمد المختار
بن حندي؛ جمع الدكتور الشيخان بن محمد يحيى.- الدار البيضاء :

مركز نجيبويه، 2020.- 1 مج. (146 ص.)
إق 2019MO6142.- ردمك 978-9920-727-67-9

ديوان ديني
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811.06 2020-1332
بنويس، ربيعة

التاسع الشعر الصوفي بتازة [نص مطبوع] : خالل القرنين 
والعاشر الهجريين من خالل الشيوخ إبراهيم التازي وأحمد زروق
النادي : منشورات  [د.م.]  بنويس.-  ربيعة   / يجبش  بن  ومحمد 
الجراري، 2020.- 1 مج. (806 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم.- (النادي الجراري؛ 89)
إق 2020MO3965.- ردمك 978-9920-9493-4-7

الشعر الصوفي

811.06 2020-1333
بوزكني، الحسين

في رحاب إياك نرجو رضاك [نص مطبوع] : من الشعر الديني
: مطبعة (أكادير  [د.ن.]، 2020   : [د.م.]  بوزكني.-  الحسين   /
باأللوان؛ 21 سم مزيّن  : غالف  .- 1 مج. (26 ص.)  قرطبة) 

إق 2020MO1264.- ردمك 978-9920-39-400-0
الشعر الديني

811.08 2020-1334
حمداوي، جميل (1963-....)

الشعر السياسي األموي في ضوء البالغة الجديدة [نص
مطبوع] / جميل حمداوي.- [الناظور] : [جميل حمداوي]، 2020.-

1 مج. (244 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1237.- ردمك 978-9954-743-33-1

الشعر السياسي - - البالغة

811.08 2020-1335
الطائي صالح   / العرب  رائية   : مطبوع]  [نص  قصيدة وطن 
ومجموعة من الشعراء العرب.- الرباط : دار الوطن، 2020.- 1

مج. (122 ص.)
إق 2020MO2074.- ردمك 978-9954-648-65-0

الشعر الوطني

811.095 2020-1336
أومهدي، عبد الواحد (1965-....)

-. اومهدي  الواحد  / عبد  : زجل  مخاض الكالم [نص مطبوع] 
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (تارودانت : ايت ايعزة برانت) .- 1 مج.

(104 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0761.- ردمك 978-9920-39-219-8

زجل - - شعر عربي

811.095 2020-1337
البطل، عبد اللطيف

لكالم صدا [نص مطبوع] : زجل / عبد اللطيف البطل.- الدار
البيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2020.- 1 مج. (109 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان
إق 2019MO6416.- ردمك 978-9954-710-81-4

الشعر العربي

811.095 2020-1338
الرحماوي، آمال

: الرحماوي.- [د.م.]  آمال   / : زجل  بروتوكول [نص مطبوع] 
[د.ن.]، 2020 (الرباط : الرباط نت) .- 1 مج. (95 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2438.- ردمك 978-9954-710-99-9

الشعر العربي - - زجل

811.095 2020-1339
الزكراوي، نجيب

كالو حالو [نص مطبوع] / نجيب الزكراوي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2020.- 1 مج. (74 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2020MO4575.- ردمك 978-9954-9776-1-3
زجل غنائي

811.095 2020-1340
الفاتحي، السعدية

مراية الصهد [نص مطبوع] : زجل / السعدية الفاتحي.- الرباط :
رابطة كاتبات المغرب، 2020 (فاس : كرافا نور) .- 1 مج. (71

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2309.- ردمك 978-9920-9483-3-3

الشعر العربي - - زجل

811.095 2020-1341
الكرش، أحمد

حديث الروح [نص مطبوع] / المصطفى البطي،أحمد الكرش.-
[د.م.] : نادي شعراء العرب والزجل المغربي، 2020 (فاس :
ووراقة بالل) .- 1 مج. (98 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2020MO4549.- ردمك 978-9920-32-462-5
الشعر العربي - - زجل

811.095 2020-1342
المجاهد، حليمة

ديوان وجع لمداد [نص مطبوع] : (نبع لمداد) / حليمة المجاهد،
فؤاد البياز.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (مطبعة الرأي العربي).- 1

مج. (95 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO1590.- ردمك 978-9920-39-537-3

الزجل العربي

811.095 2020-1343
المعيزي، فاطمة

فاطمة  / زجلي  شعري  ديوان   : مطبوع]  [نص  لما  طويت 
المعيزي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .-

1 مج. (136 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0803.- ردمك 978-9920-39-235-8

الشعر العربي

811.095 2020-1344
باطما، محمد

هاك شرابك ياصهيون [نص مطبوع] : زجل / محمد باطما.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (دار النشر المغربية).- 1 مج. (144 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3672.- ردمك 978-9920-32-097-9

الزجل العربي

811.095 2020-1345
برحمة، نورالدين

على أريكة الروح [نص مطبوع] : زجل : قصيدة اللون والحرف
جامعة  : البيضاء  الدار  احسايني.-  نجاة  و  نورالدين  برحمة   /

سم  21 ص.)؛   165) مج.   1  -.2020 المغاربة،  المبدعين 
إق 2020MO1053.- ردمك 978-9954-710-92-0

الزجل - - المغرب

811.095 2020-1346
بواص، بوعرفة

رد بالك [نص مطبوع] : نصوص زجلية / بوعرفة بواص.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020 (مكناس : مطبعة أناسي) .- 1 مج. (172 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO3319.- ردمك 978-9920-622-64-6

الزجل - - المغرب

811.095 2020-1347
بوطرين، سعيد

جرح عميق [نص مطبوع] : ديوان زجلي وجداني غنائي / سعيد
بوطرين.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس : مكتبة ووراقة بالل) .- 1

مج. (92 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO1066.- ردمك 978-9920-750-27-1

الزجل - - المغرب

811.095 2020-1348
حديدو، سعيد
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الشمعة [نص مطبوع] : زجل / سعيد حديدو.- [د.م.] : [د.ن.]،
2020 (فاس : مطبعة ووراقة بالل) .- 1 مج. (94 ص.)؛ 20 سم

إق 2020MO5467.- ردمك 978-9920-750-39-4
الزجل - - المغرب

811.095 2020-1349
حسونة، خليل إبراهيم

خليل  / ديوان شعر شعبي   : مطبوع]  [نص  الشوم..  ياعيب 
إبراهيم حسونة.- الدارالبيضاء : مجلس الكتاب واألدباء والمثقفين
العرب، 2020 (مطبعة الرأي العربي).- 1 مج. (123 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0223.- ردمك 978-9920-9900-7-3

الشعر الشعبي العربي

811.095 2020-1350
دينية، عبد الكامل

: كاميليا / عبد : ديوان زجل  مزهريات زجلية [نص مطبوع] 
الكامل دينية.- الرباط : النادي الجراري، 2020.- 1 مج. (182

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم
إق 2020MO3351.- ردمك 978-9920-622-74-5

الزجل - - المغرب

811.095 2020-1351
سرّاج، وئام

بصيص أمل [نص مطبوع] : ديوان زجلي / وئام سرّاج.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020 (آسا الزاك : مطبعة آسا للطباعة واإلشهار - اسا)

.- 1 مج. ( ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2020MO3315.- ردمك 978-9920-622-62-2

الشعر العربي

811.095 2020-1352
سعدة، زكي

مبرر نهائي [نص مطبوع] : شعر عامية / زكي سعدة.- الدار
البيضاء : دار لوتس للنشر الحر، 2020.- 1 مج. (61 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0370.- ردمك 978-9920-604-03-1

الشعر العربي

811.095 2020-1353
عرفات، فتيحة (1975-....)

المكتوب [نص مطبوع] : زجل غنائي / فتيحة عرفات.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020 (مكناس : مطبعة اإلسماعلية) .- 1 مج. (67 ص.)؛

21 سم
إق 2020MO0913.- ردمك 978-9920-39-269-3

الشعر العربي

811.095 2020-1354
علوش، محمد

الورقة حياتي [نص مطبوع] : زجل / محمد علوش.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020 (الرباط : الرباط نت) .- 1 مج. (80 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO1061.- ردمك 978-9920-39-342-3

الزجل - - المغرب

811.095 2020-1355
عمار، عائشة

المحنية [نص مطبوع] : زجل / عائشة عمار.- سطات : المديرية
اإلقليمية للثقافة، 2020.- 1 مج. (52 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2020MO0454.- ردمك 978-9920-39-135-1

الزجل - - المغرب

811.095 2020-1356
قاضي، ثورية

ces lettres qui = لحروف لحالماني [نص مطبوع] : زجل
révent de moi / ثورية قاضي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (وجدة :

الشيخ حسن) .- 1 مج. (81, 63 ص.)؛ 22 سم
إق 2020MO5274.- ردمك 978-9920-32-744-2

الزجل - - المغرب

811.095 2020-1357
لبنين، سعاد

وشام في دروب البال [نص مطبوع] : زجل / سعاد لبنين.-
[فاس] : دار بصمة لصناعة الكتاب، 2020 (فاس : وراقة بالل) .-

1 مج. (70 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4174.- ردمك 978-9920-32-300-0

الشعر العربي - - زجل

811.095 2020-1358
لقلع، عبد الرحيم

السلطانية لهاللية [نص مطبوع] : زجل / عبد الرحيم لقلع.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الدار البيضاء : دار القرويين) .- 1 مج.

(89 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO3653.- ردمك 978-9954-598-29-0

الزجل - - المغرب

811.095 2020-1359
مرزوق، زينب

حكمة الحروف [نص مطبوع] : زجل / زينب مرزوق.- فاس :
مزيّن غالف   : (94 ص.)  مج.   1  -.2020 بالل،  ووراقة  مكتبة 

24 سم باأللوان؛ 
إق 2020MO2021.- ردمك 978-9920-750-28-8

الشعر العربي - - زجل

811.095 2020-1360
مستعد، سليمان

: : زجل / سليمان مستعد.- فاس  كالم وكالم [نص مطبوع] 
حلقة الفكر المغربي، 2020 (مطبعة بالل).- 1 مج. (167 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO3659.- ردمك 978-9920-551-01-4

الزجل - - المغرب

811.095 2020-1361
مسناوي، فريد

ديوان الشهد والنحل [نص مطبوع] : زجل / فريد مسناوي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرباط : الرباط نت) .- 1 مج. (96 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4820.- ردمك 978-9920-32-574-5

الشعر العربي - - زجل

811.095 2020-1362
موادي، محمد

ما كاين باس [نص مطبوع] : زجل / محمد موادي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020 (تمارة : مطبعة دار الحلبي) .- 1 مج. (64 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO5153.- ردمك 978-9920-32-699-5

الزجل - - المغرب

811.095 2020-1363
موادي، محمد

: [د.م.]  موادي.-  محمد   / زجل   : مطبوع]  [نص  لمان  واحة 
.- 1 مج. الجديدة)  المعارف  : مطبعة  (الرباط  [د.ن.]، 2020 

باأللوان؛ 22 سم : غالف مزيّن  (111 ص.) 
إق 2020MO2716.- ردمك 978-9920-39-761-2

الزجل - - المغرب

811.095 2020-1364
ناجي، محمد
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/ محمد [نص مطبوع]  لبال والباس والمحبة هي الساس 
ناجي.- [الدار البيضاء] : [محمد ناجي]، 2020.- 1 مج. (79 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO1193.- ردمك 978-9920-39-380-5

الزجل - - المغرب

811.095 2020-1365
ناضي، عبد الرحمان

شهد لكالم [نص مطبوع] : زجل / عبد الرحمان ناضي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020 (فاس : وراقة بالل) .- 1 مج. (84 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO5266.- ردمك 978-9920-750-38-7

الشعر العربي - - زجل

811.095 2020-1366
ورطاسي، إبراهيم

مراية ليام [نص مطبوع] : زجل / إبراهيم ورطاسي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020 (مطبعة نجمة الشرق).- 1 مج. (166 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3246.- ردمك 978-9920-622-46-2

الزجل العربي

811.095 2020-1367
يدني، حسن

يدني.- / حسن  ديوان زجلي   : [نص مطبوع]  واحة تافياللت 
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرشيدية : مطبعة أمين) .- 1 مج. (41

ص.)؛ 21 سم
إق 2020MO1462.- ردمك 978-9920-39-489-5

الزجل - - المغرب

811.095 2020-1368
ناس الحكمة [نص مطبوع] / [جمع وإعداد محمد مهداوي، سعيد
والزجل العرب  شعراء  نادي  منشورات   : [د.م.]  بوطرين].- 
المغربي، 2020 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (138 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0936.- ردمك 978-9954-9745-6-8

الزجل - - المغرب

811.095 2020-1369
عمالقة الزجالين العرب [نص مطبوع] : ديوان مشترك.- الدار
البيضاء : مجلس الكتاب واألدباء والمثقفين العرب، 2020 (مطبعة
الرأي العربي).- 1 مج. (138 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2020MO2372.- ردمك 978-9920-39-844-2
الزجل العربي

811.5 2020-1370
أخريف، المهدي (1952-....)

فما لي وللدنيا [نص مطبوع] : مختارات من شعر أبي الطيب
المتنبي / المهدي أخريف.- الدار البيضاء : المركز الثقافي للكتاب،

2020.- 1 مج. (304 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2019MO6392.- ردمك 978-9920-627-28-3

الشعر العربي

811.6 2020-1371
الدريوش، السعيد

الصورة الفنية في شعر النقوش بقصور الحمراء [نص
مطبوع] / السعيد الدريوش.- تطوان : باب الحكمة، 2020.- 1

مج. (256 ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2019MO5667.- ردمك 978-9920-653-03-9

الشعر العربي - - األندلس

811.9 2020-1372
أمزيان، عبد العزيز (1963-....)

شبيهي في التيه [نص مطبوع] : شعر / عبد العزيز أمزيان.-
الدارالبيضاء : إديسيون بلوس، 2020 (مطبعة النجاح الجديدة).- 1

مج. (111 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0333.- ردمك 978-9954-699-85-0

الشعر العربي

811.9 2020-1373
أميلي، حسن (1958-....)

مْيَازنْ وْ صْرُوفْ [نص مطبوع] / حسن أميلي؛ مقدمة مصطفى
الشليح.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرباط : الرباط نت) .- 1 مج.

(85 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO3269.- ردمك 978-9920-622-52-3

الشعر العربي

811.9 2020-1374
أولهاشمي، حسنة

: نصوص [نص مطبوع]  البومة.. مر فرح صغير  من عين 
شعرية / حسنة أولهاشمي.- طنجة : سليكي أخوين، 2020.- 1

مج. (193 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO0310.- ردمك 978-9920-625-53-1

الشعر العربي

811.9 2020-1375
ابنو المرابطي، بدي

رسالة الدموع [نص مطبوع] : الهجانية : الصالة الوسطى من
صلوات المنفى الباريسي في آهاتي اإلنسية والجنية أللوان البر
المركز  : بيروت  البيضاء؛  الدار  المرابطي.-  ابنو  بدي   / والبحر 
الثقافي للمغرب، 2020.- 1 مج. (64 ص.)؛ 19 سم.- (سلسلة

آفاق أخرى)
إق 2019MO4413.- ردمك 978-9954-705-81-0

الشعر العربي

811.9 2020-1376
ابنو المرابطي، بدي

من الدنيا  الصالة   : الهجانية   : مطبوع]  [نص  الوجع  مزامير 
صلوات المنفى الباريسي في آهاتي اإلنسية والجنية أللوان البر
المركز  : بيروت  البيضاء؛  الدار  المرابطي.-  ابنو  بدي   / والبحر 
آفاق (سلسلة  (28 ص.).-  مج.   1  -.2020 للمغرب،  الثقافي 

أخرى)
إق 2019MO4417.- ردمك 978-9954-705-85-8

الشعر العربي

811.9 2020-1377
األخرس، محمد

محمد  / شعرية  مجموعة   : مطبوع]  [نص  هنا  إلى  السفر 
والمثقفين واألدباء  الكتاب  مجلس   : البيضاء  الدار  األخرس.- 
العرب، 2020 (وكالة الرأي العربي).- 1 مج. (97 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO2330.- ردمك 978-9920-39-795-7

الشعر العربي

811.9 2020-1378
اإلدريسي، كمال

آخر ما غنى الغمام [نص مطبوع] : توقيعات ال تشبه المطر :
شعر / كمال اإلدريسي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس : مطبعة
وراقة بالل) .- 1 مج. (113 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2020MO0545.- ردمك 978-9920-39-157-3
الشعر العربي

811.9 2020-1379
الباز، سعيد (1960-....)

بأقل اكتراث ممكن [نص مطبوع] : شعر / سعيد الباز.- الدار
البيضاء : نشر الفنك، 2020.- 1 مج. (94 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 22 سم
إق 2019MO6180.- ردمك 978-9920-755-23-8
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الشعر العربي

811.9 2020-1380
البطل، عبد اللطيف

العلبة السوداء [نص مطبوع] : شعر / عبد اللطيف البطل.-
الدارالبيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2020.- 1 مج. (93 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO5191.- ردمك 978-9920-550-21-5

الشعر العربي

811.9 2020-1381
البلوندي، حنان

نهاية األخالق [نص مطبوع] : شعر / حنان البلوندي.- طنجة :
سليكي أخوين، 2020.- 1 مج. (110 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2020MO1620.- ردمك 978-9920-625-84-5

الشعر العربي

811.9 2020-1382
الجباري، مليكة

صليل الصمت [نص مطبوع] : شعر / مليكة الجباري.- طنجة :
سليكي أخوين، 2020.- 1 مج. (161 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

22 سم
إق 2020MO2258.- ردمك 978-9920-655-10-1

الشعر العربي

811.9 2020-1383
الجشعمي، نعيم

بسملة إشراق [نص مطبوع] : ديوان / نعيم الجشعمي.- الدار
البيضاء : مجلس الكتاب واألدباء والمثقفين العرب، 2020 (مطبعة
الرأي العربي).- 1 مج. (95 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2020MO4729.- ردمك 978-9920-32-524-0
الشعر العربي

811.9 2020-1384
الزعري، أمينة (1970-....)

لهفة ماء تعدو [نص مطبوع] : شعر / أمينة الزعري.- طنجة :
سليكي أخوين، 2020.- 1 مج. (109 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

22 سم
إق 2020MO2945.- ردمك 978-9920-655-17-0

الشعر العربي

811.9 2020-1385
السكتاوي، محمد

الشرفات األربعون [نص مطبوع] : شعر / محمد السكتاوي.-
الرباط : دار التوحيدي، 2020.- 1 مج. (144 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO2433.- ردمك 978-9954-660-91-1

الشعر العربي

811.9 2020-1386
السوسي التناني، أحمد (1932-....)

/ أحمد المراثي : شعر  : ديوان  كدمات الروح [نص مطبوع] 
السوسي التناني.- ط. 2 مزيدة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرباط
: مطبعة األمنية) .- 1 مج. (127 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO1320.- ردمك 978-9920-39-430-7

الشعر العربي

811.9 2020-1387
الشيري، فاطمة

البريق المتبقي [نص مطبوع] : شعر / فاطمة الشيري.- طنجة
: سليكي أخوين، 2020.- 1 مج. (92 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2020MO1696.- ردمك 978-9920-625-85-2

الشعر العربي

811.9 2020-1388
الصفى، محمد

/ ديوان شعري   : على مشارف شهقة قلب [نص مطبوع] 
محمد الصفى.- الدارالبيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2020.-

1 مج. (101 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO4919.- ردمك 978-9920-550-15-4

الشعر العربي

811.9 2020-1389
الصوفي، سهى

ال أريد من الحب إال النهاية [نص مطبوع] / سهى الصوفي.-
الدار البيضاء : المركز الثقافي للكتاب، 2020.- 1 مج. (94 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO1717.- ردمك 978-9920-627-36-8

الشعر العربي

811.9 2020-1390
الطاهر، إيمان

موسم األحالم [نص مطبوع] : نصوص وأشعار / إيمان الطاهر.-
الدار البيضاء : دار لوتس للنشر الحر، 2020.- 1 مج. (87 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0372.- ردمك 978-9920-604-05-5

الشعر العربي

811.9 2020-1391
العلمي، عبد الهادي

أشواق [نص مطبوع] : ديوان شعر / عبد الهادي العلمي.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2020 (الدار البيضاء : مطبعة روطاكو) .- 1 مج. (79

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 30 سم
إق 2020MO3346.- ردمك 978-9920-622-71-4

الشعر العربي

811.9 2020-1392
العمراتي، نادية

أرصفة عارية [نص مطبوع] : شعر / نادية العمراتي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020 (الرباط : الرباط نت) .- 1 مج. (87 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO2346.- ردمك 978-9920-39-838-1

الشعر العربي

811.9 2020-1393
الغوات، عبد الرحمن

لعواج من سفر األماكن [نص مطبوع] : ديوان شعر / عبد
الرحمن الغوات.- [د.م.] : هيئة الحوار الثقافي بالمغرب، 2020
(فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (114 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO1525.- ردمك 978-9920-39-508-3

الشعر العربي

811.9 2020-1394
الفتح، بهية

: [د.م.]  الفتح.-  بهية   / : شعر  العشق [نص مطبوع]  قفص 
[د.ن.]، 2020 (الرباط : دار القلم) .- 1 مج. (58 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO2717.- ردمك 978-9920-39-762-9

الشعر العربي

811.9 2020-1395
الفتح، بهية

: [د.م.]  الفتح.-  بهية   / : شعر  مطبوع]  [نص  السالم  وطن 
[د.ن.]، 2020 (الرباط : دار القلم) .- 1 مج. (76 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO2681.- ردمك 978-9920-9723-2-1
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الشعر العربي

811.9 2020-1396
القفساوي، أسماء

فيض قلم [نص مطبوع] : شعر / أسماء القفساوي.- مراكش :
(المطبعة  2020 واالتصال،  والنشر  للدراسات  آفاق  مؤسسة 
والوراقة الوطنية).- 1 مج. (77 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22

سم
إق 2020MO0353.- ردمك 978-9954-618-59-2

شعر

811.9 2020-1397
الميموني، عبد الرحيم سعيد

حكي.. الشمعدان [نص مطبوع] : ديوان شعر / عبد الرحيم
سعيد الميموني.- طنجة : سليكي أخوين، 2020.- 1 مج. (98

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO1698.- ردمك 978-9920-625-87-6

الشعر العربي

811.9 2020-1398
الهدار، عبد اللطيف

شمعتان لزمان الوصل [نص مطبوع] : شعر / عبد اللطيف
المطبعة والوراقة  : : [د.ن.]، 2020 (مراكش  الهدار.- [د.م.] 
الوطنية) .- 1 مج. (103 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2019MO0649.- ردمك 978-9920-39-189-4
الشعر العربي

811.9 2020-1399
اليوسف، رامي

القدس لي [نص مطبوع] / رامي اليوسف.- الرباط : منشورات
: الشريف، 2020.- 1 مج. (74 ص.)  القدس  بيت مال  وكالة 

باأللوان؛ 21 سم غالف مزيّن 
إق 2020MO0650.- ردمك 978-9920-602-05-1

الشعر العربي

811.9 2020-1400
بلفقيه، البشير

مشكاتي تنزف عشقا [نص مطبوع] : شعر / البشير بلفقيه.-
الدارالبيضاء : دار لوتس للنشر الحر، 2020.- 1 مج. (74 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0232.- ردمك 978-9920-668-85-9

الشعر العربي

811.9 2020-1401
بلقات، عرفة

الرحيل والمنسأة [نص مطبوع] : ديوان شعري / عرفة بلقات.-
تطوان : المعهد المتوسطي للصناعات اإلبداعية، 2020.- 1 مج.

(115 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO4355.- ردمك 978-9920-32-359-8

الشعر العربي

811.9 2020-1402
بنحامي الدناي، فاطمة

بنحامي فاطمة   / شعر   : مطبوع]  [نص  إليه  رسائلي  آخر 
الدناي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس : انفو برانت) .- 1 مج.

(237 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0602.- ردمك 978-9954-9814-6-7

الشعر العربي

811.9 2020-1403
بنيس، محمد (1948-....)

الدار بنيس.-  محمد   / شعر   : مطبوع]  [نص  الصمت  يقظة 
البيضاء : دار توبقال، 2020.- 1 مج. (241 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم.- (تجارب شعرية، 3377-2028)
إق 2019MO5684.- ردمك 978-9920-665-01-8

الشعر العربي

811.9 2020-1404
بودالي، المعطي

نبش المساء [نص مطبوع] : شعر / المعطي بودالي.- طنجة :
سليكي أخوين، 2020.- 1 مج. (72 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2020MO1697.- ردمك 978-9920-625-86-9

الشعر العربي

811.9 2020-1405
بوطابية، سامية

مواسم الحلم والماء [نص مطبوع] : شعر / سامية بوطابية.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (مطبعة الرأي العربي).- 1 مج. (90 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO2770.- ردمك 978-9920-39-874-9

الشعر العربي

811.9 2020-1406
بومديان، هند

لواعج األماني [نص مطبوع] : شعر / هند بومديان.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (101 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO3041.- ردمك 978-9920-39-986-9

الشعر العربي

811.9 2020-1407
جاب الله، هالة

أخر الحلم [نص مطبوع] : شعر عامية / هالة جاب الله.- الدار
البيضاء : دار لوتس للنشر الحر، 2020.- 1 مج. (69 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0167.- ردمك 978-9920-668-70-5

الشعر العربي

811.9 2020-1408
جليل، خيرة

ذاكرة متعبة [نص مطبوع] : شعر / خيرة جليل.- الدارالبيضاء :
جامعة المبدعين المغاربة، 2020.- 1 مج. (116 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO3547.- ردمك 978-9920-9486-9-2

الشعر العربي

811.9 2020-1409
حسونة، خليل إبراهيم

أشواق مباغتة تلملمني [نص مطبوع] : شعر / خليل ابراهيم
حسونه.- الدارالبيضاء : مجلس الكتاب واألدباء والمثقفين العرب،
2020 (مطبعة الرأي العربي).- 1 مج. (120 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO1857.- ردمك 978-9920-9900-8-0

الشعر العربي

811.9 2020-1410
حلباس، مهدي

قبل أن ينطفئ الورد [نص مطبوع] : شعر / مهدي حلباس.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (64

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO1201.- ردمك 978-9920-39-381-2

الشعر العربي

811.9 2020-1411
خرباش، حورية

حورية  / شعر   : مطبوع]  [نص  البوح  حافة  على  تراتيل 
خرباش.- [د.م.] : منشورات ورشة، 2020 (فاس : مطبعة وراقة

بالل) .- 1 مج. (77 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO4717.- ردمك 978-9920-32-519-6
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الشعر العربي

811.9 2020-1412
خيي، نور الدين

صمت الرحيل [نص مطبوع] : شعر / نور الدين خيي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020 (مطبعة الرأي العربي).- 1 مج. (96 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO2707.- ردمك 978-9920-39-758-2

الشعر العربي

811.9 2020-1413
زبن، أنور

أنور زبن.-  / ديوان شعر   : [نص مطبوع]  شموخ فلسطيني 
مراكش : مجلس الكتاب واألدباء والمثقفين العرب، 2020 (وكالة
الرأي العربي).- 1 مج. (95 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2019MO5743.- ردمك 978-9920-9900-4-2
الشعر العربي

811.9 2020-1414
عابد، محمد

: تطوان  عابد.-  محمد   / شعر   : مطبوع]  [نص  مزاج  محض 
منشورات باب الحكمة، 2020.- 1 مج. (121 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0327.- ردمك 978-9920-653-11-4

الشعر العربي

811.9 2020-1415
عطية، محمد

طرقت باب هواك [نص مطبوع] : شعر / محمد عطية.- الدار
البيضاء : دار لوتس للنشر الحر، 2020.- 1 مج. (130 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0465.- ردمك 978-9920-604-09-3

الشعر العربي

811.9 2020-1416
علوش، إدريس

هايكو المغربي الحالم بأفق قصيدة [نص مطبوع] : شعر /
الثقافية، والصناعات  للنشر  مقاربات   : فاس  إدريس علوش.- 

(55 ص.)؛ 22 سم مج.   1  -.2020
إق 2020MO0695.- ردمك 978-9920-780-93-3

شعر الهايكو

811.9 2020-1417
علوش، إدريس (1964-....)

/ المعنى  : قصائد موغلة في  : شعر  منمنمات [نص مطبوع] 
: (سال  العربي، 2020  القلم  دار   : القنيطرة  إدريس علوش.- 
البيضاوي للطباعة) .- 1 مج. (96 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2020MO0293.- ردمك 978-9920-738-53-8

الشعر العربي

811.9 2020-1418
قناش، أمنة محمد

حينما فاض قلبي [نص مطبوع] : شعر / آمنة محمد قناش.-
الدارالبيضاء : دار لوتس للنشر الحر، 2020.- 1 مج. (100 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0405.- ردمك 978-9920-604-08-6

الشعر العربي

811.9 2020-1419
قندوسي، عبد القادر

فناجين واحية [نص مطبوع] / عبد القادر قندوسي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020 (مكناس : Self com) .- 1 مج. (70 ص.)؛ 22

سم
إق 2020MO2155.- ردمك 978-9920-39-696-7

الشعر العربي

811.9 2020-1420
كراوية، أحمد هارون

من بين عيونك بتولد [نص مطبوع] : شعر عامية / أحمد هارون
كراوية.- الدار البيضاء : دار لوتس للنشر الحر، 2020.- 1 مج.

(72 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0371.- ردمك 978-9920-604-04-8

الشعر العربي

811.9 2020-1421
كردالس، الطاهر

/ الطاهر كردالس.- : ديوان شعر  أوراق ذابلة [نص مطبوع] 
والتنمية للتراث  الطنطان  متحف  أصدقاء  جمعية   : طانطان 

سم  21 ص.)؛   88) مج.   1  -.2020 الثقافية، 
إق 2020MO0686.- ردمك 978-9920-9439-0-1

الشعر العربي

811.9 2020-1422
كنون الحسني، محمد

مالمح قصصية في الشعر العربي القديم [نص مطبوع] /
محمد كنون الحسني.- طنجة : مؤسسة عبد الله كنون للثقافة

والبحث العلمي، 2020.- 1 مج. (325 ص.)؛ 24 سم
إق 2020MO4017.- ردمك 978-9920-9024-0-3

الشعر العربي

811.9 2020-1423
مرشيد، فاتحة (1958-....)

The  = شعرية  مختارات   : مطبوع]  [نص  الغيم  حميمية 
intimacy of clouds : selected poems / فاتحة مرشيد.-
الدار البيضاء : المركز الثقافي للكتاب، 2020.- 1 مج. (157 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2020MO1716.- ردمك 978-9920-627-35-1

الشعر العربي

811.9 2020-1424
مرون، عبد السالم

الدار مرون.-  السالم  عبد   / [نص مطبوع]  الماء  العابر في 
البيضاء : إديسيون بلوس، 2020 (مطبعة النجاح الجديدة).- 1 مج.

(143 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2020MO0634.- ردمك 978-9954-699-86-7

الشعر العربي

811.9 2020-1425
هياب، مصطفى

حالوة اللسان [نص مطبوع] : ديوان شعر / مصطفى هياب.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرباط : مطبعة الرباط نت) .- 1 مج.

(46 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0608.- ردمك 978-9920-39-178-8

الشعر العربي

811.9 2020-1426
وقاص، ثريا

وقاص.- ثريا   / شعرية  شذرات   : مطبوع]  [نص  يد  كقبضة 
ورزازات : [درا ميديا]، 2020.- 1 مج. (127 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO0843.- ردمك 978-9920-9540-1-3

الشعر العربي

811.9 2020-1427
أحمد  / هايكو   / شعر   : مطبوع]  [نص  الوردة؟  يفهم  !من 
لوغليمي.- بني مالل : فالية، 2020.- 1 مج. (132 ص.)؛ 22 سم

إق 2020MO2122.- ردمك 978-9920-94226-5-2
شعر الهايكو

811.9 2020-1428
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محمد وإعداد  [جمع   / : شعر  مطبوع]  [نص  الوجدان  صدى 
مهداوي،سعيد بوطرين].- [د.م.] : منشورات نادي شعراء العرب
والزجل المغربي، 2020 (فاس : مطبعة ووراقة بالل) .- 1 مج.

(126 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO6384.- ردمك 978-9920-750-25-7

الشعر العربي

812 المسرحية العربية

812 2020-1429
 أبو الكرام، محمد

مسرحيتان  : مطبوع]  [نص  ورسالة خضراء  مغرور  جزاء 
للطفل / محمد أبو الكرام.- طنجة : سليكي أخوين، 2020.- 1

مج. (116 ص.) : غالف مزيّن
إق 2019MO6060.- ردمك 978-9920-625-43-2

المسرحية العربية

812 2020-1430
 الكغاط، فهد

الراجح والمتعذر [نص مطبوع] : تجريب في المسرح الكوانتي /
فهد الكغاط.- الدار البيضاء : دار توبقال، 2020.- 1 مج. (70 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم.- (نصوص أدبية، 3377-2028)
إق 2019MO5686.- ردمك 978-9920-665-03-2

المسرح العربي

812 2020-1431
احددو، رضوان

األعمال المسرحية [نص مطبوع] : الجزء األول : الجزء الثاني /
الحكمة، 2020.- 2 مج. (370، باب   : رضوان احددو.- تطوان 

695 ص.)
إق 2020MO2029.- ردمك 978-9920-653-16-9

المسرحية العربية

812 2020-1432
الحر، محمد

أبدية بيضاء [نص مطبوع] : نص مسرحي / محمد الحر.- الرباط
للثقافات والفنون، 2020.- 1 مج. (206 ص.) : غالف : أكون 

باأللوان؛ 21 سم مزيّن 
إق 2020MO3800.- ردمك 978-9920-32-141-9

نص مسرحي

812 2020-1433
الساورة، عبدالله

العشاء األخير [نص مطبوع] : نص مسرحي / عبدالله الساورة.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (قلعة السراغنة : مطبعة وردي استثمار)

.- 1 مج. (21 ص.)؛ 21 سم
إق 2020MO5117.- ردمك 978-9920-32-686-5

المسرحية العربية

812 2020-1434
الفحل الشرقاوي، كريم

في حضرة الشيخ القوقل [نص مطبوع] : فنتازيا ساخرة :
نص مسرحي فو نسختين ومعالجتين درامية ومونودرامية / كريم
الفحل الشرقاوي.- الرباط : دار األمان، 2020 (الرباط : األمنية)

.- 1 مج. (111 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0548.- ردمك 978-9954-723-65-4

المسرحية العربية

812 2020-1435
القدميري، رشيدة

تأبط سرا [نص مطبوع] : قصة لليافعين / رشيدة القدميري.-
القنيطرة : القرويين للنشر والتوزيع، 2020.- 1 مج. (21 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0385.- ردمك 978-9920-783-14-9

قصة لليافعين

812 2020-1436
الهجراوي، محمد عبد الجليل

[نص إنسان  سنة  مليون  هادي  كان...  حتى  هنا  كان 
: [د.م.]  الهجراوي.-  الجليل  عبد  محمد   / : مسرحية  مطبوع] 
[د.ن.]، 2020 (تمارة : [ايما برينت]) .- 1 مج. (53 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO2349.- ردمك 978-9920-39-841-1

المسرحية العربية

812 2020-1437
الوزاني، الطيب

الوزاني.- الطيب   / : مسرحية  [نص مطبوع]  بال لون  أحالم 
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (تطوان : الخليج العربي) .- 1 مج. (60

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO1070.- ردمك 978-9920-39-348-5

المسرحية العربية

812 2020-1438
الوزاني، الطيب

الوزاني.- الطيب   / : مسرحية  [نص مطبوع]  شربيل حليمة 
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (تطوان : الخليج العربي) .- 1 مج. (61

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO2609.- ردمك 978-9920-39-727-8

مسرحية

812 2020-1439
بن زيدان، عبد الرحمان (1947-....)

حضرة البوح [نص مطبوع] : لويزا ومارين : ملحمة العصر / عبد
الرحمن بن زيدان.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الدار البيضاء : النجاح

الجديدة) .- 1 مج. (119 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO5785.- ردمك 978-9920-38-833-7

المسرحية العربية

812 2020-1440
بنهدر، عبد اإلله

جنان القبطان [نص مطبوع] : مسرحية / عبد اإلله بنهدر.- تازة
واالستراتيجيات النشر  األبحاث,  للدراسات,  باحثون  : مؤسسة 
الثقافية، 2020.- 1 مج. (96 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم

إق 2020MO3357.- ردمك 978-9920-9412-4-2
المسرحية العربية

812 2020-1441
توفيق الحكيم (1987-1898)

الدار  -.2 ط.  الحكيم.-  توفيق   / مطبوع]  [نص  الكهف  أهل 
البيضاء : المركز الثقافي العربي، 2020.- 1 مج. (147 ص.)؛ 24

سم
إق 2020MO1764.- ردمك 978-9920-657-05-1

المسرحية العربية

812 2020-1442
رضواني، جواد

جواد  / مسرحي  نص   : مطبوع]  [نص  الريف  من  حراك 
مطبعة  : (الناظور   2020 رضواني،  جواد   : [د.م.]  رضواني.- 
20 سم باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (43 ص.)  مج.   1  -. يونس) 

إق 2020MO0584.- ردمك 978-9920-39-171-9
المسرحية العربية

812 2020-1443
ساسي، المصطفى
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شطحات غريب [نص مطبوع] : مسرحية شعرية / المصطفى
ساسي.- الدارالبيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2020 (فاس :
مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (93 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2020MO4087.- ردمك 978-9920-550-05-5

مسرحية شعرية

812 2020-1444
سوكدالي، خديجة

المسرح التعليمي [نص مطبوع] : لعب األدوار ومسرحية المواد
السالم مكتبة   : البيضاء  الدار  سوكدالي.-  خديجة   / الدراسية 
باأللوان مزيّن  غالف   : (159 ص.)  مج.   1  -.2020 الجديدة، 

إق 2020MO0181.- ردمك 978-9954-699-83-6
المسرحية العربية

812 2020-1445
شفيكر، محمد

/ لألطفال  : مسرحية  [نص مطبوع]  المخازن  معركة وادي 
محمد شفيكر.- القنيطرة : القرويين، 2020.- 1 مج. (32 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0386.- ردمك 978-9920-783-15-6

مسرحية

812 2020-1446
غزالة، سعيد

/ سعيد : مونودراما  دمى شكسبير و قلنديا [نص مطبوع] 
غزالة.- الرباط : دار الوطن، 2020.- 1 مج. (140 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO1157.- ردمك 978-9954-648-60-5

المونودراما

812 2020-1447
فراح، محمد (1953-....)

حرث الريح [نص مطبوع] : نص مسرحي / محمد فراح.- الدار
البيضاء : إديسيون بلوس مكتبة السالم الجديدة، 2020.- 1 مج.

(72 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0552.- ردمك 978-9920-670-05-0

المسرحية العربية

812 2020-1448
لوديي، عبد السالم

عبد  / : مسرحية  [نص مطبوع]  ينبعث من رماده..!!  جحا 
السالم لوديي.- تازة : مؤسسة باحثون للدراسات, األبحاث, النشر
واالستراتيجيات الثقافية، 2020.- 1 مج. (99 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO2550.- ردمك 978-9920-9412-3-5

مسرحية

812 2020-1449
محتريم، عبد المولى

مجموعة مسرحيات لألطفال [نص مطبوع] : فرحة. قمر،
: المولى محتريم.- [د.م.]  / عبد  حسام والغول. لنحمي قلعتنا 
[د.ن.]، 2020.- 1 مج. (75 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2020MO0720.- ردمك 978-9920-39-206-8
مسرحيات لألطفال

812 2020-1450
نزال، سليم

عرس في الجليل [نص مطبوع] : مسرحية / سليم نزال.- الدار
2020 العرب،  والمثقفين  واألدباء  الكتاب  مجلس   : البيضاء 
.- 1 مج. (128 ص.) : غالف العربي)  الرأي  : وكالة  (مراكش 

باأللوان؛ 21 سم مزيّن 
إق 2020MO4382.- ردمك 978-9920-32-370-3

المسرحية العربية

812 2020-1451
حدائق تزهر ليال [نص مطبوع] : مسرحيات / إشراف وتقديم
عبد المجيد شكير.- الدار البيضاء : جمعية أبعاد، 2020.- 1 مج.

(153 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3878.- ردمك 978-9920-32-179-2

المسرحية العربية

812.008 2020-1452
اضريسي، عادل

الباريار [نص مطبوع] : نص مسرحي / عادل اضريسي.- تازة :
النشرواالستراتيجيات  ، األبحاث  للدراسات،  باحثون  مؤسسة 

سم  24 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : مج.   1  -.2020 الثقافية، 
إق 2020MO4488.- ردمك 978-9920-9412-8-0

المسرحية العربية

812.008 2020-1453
السلموتي، عبد الحق

ثالث مسرحيات للطفل [نص مطبوع] / عبد الحق السلموتي.-
[د.م.] : ورشة كتابات، 2020 (فاس : وراقة بالل) .- 1 مج. (86

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (كتب إبداعية وفكرية)
إق 2020MO5334.- ردمك 978-9920-9064-0-1

المسرحية العربية

812.008 2020-1454
بلخضير، محمد

األمير والصندوق السحري [نص مطبوع] : نصوص مسرحية
لألطفال / محمد بلخضير، جميلة اشتيوي؛ تقديم عياد أبالل.- تازة :
واإلستراتيجيات النشر  األبحاث،  للدراسات،  باحثون  مؤسسة 
الثقافية، 2020.- 1 مج. (113 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2019MO6100.- ردمك 978-9920-9412-0-4

المسرحية العربية

812.008 2020-1455
بنقدور، عبد القادر

نوادر عبد الله مسون في تفجير البطون [نص مطبوع] /
عبد القادر بنقدور.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرشيدية : الرشيدية
كرافيك) .- 1 مج. (981 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.-

(مسونيات؛ 1)
إق 2020MO2489.- ردمك 978-9920-9323-2-5

المسرحية العربية

812.009 2020-1456
أمهاوش، عقا

االتجاهات المسرحية بالمغرب [نص مطبوع] : بين التأصيل
والتجريب / عقا أمهاوش.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس : مطبعة

أميمة) .- 1 مج. (188 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO5272.- ردمك 978-9920-32-743-5

االتجاهات المسرحية - - المغرب

812.009 2020-1457
بلخير، لطيفة

اشتغال الجسد الغروتسكي في المسرح وأدبية النص
كلية  : بلخير.- ط. 2.- فاس  / لطيفة  الدرامي [نص مطبوع] 
االداب والعلوم االنسانية ظهر المهراز، 2020.- 1 مج. (176 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2082.- ردمك 978-9920-705-15-8

المسرح العربي

812.009 2020-1458
خشلة، محمد

مسرح التكامل [نص مطبوع] : الدرس المسرحي عند مسرح
لإلبداع أمنية  : إصدارات  البيضاء  الدار  / محمد خشلة.-  الهواة 
والتواصل، 2020.- 1 مج. (290 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22

سم.- (السلسلة المسرحية؛ 52)
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إق 2020MO2946.- ردمك 978-9954-792-07-0
المسرح العربي

812.009 2020-1459
شبير، محمد

فلسفة الفرجات والمسرح [نص مطبوع] : دراسة نقدية :
دار بصمة لصناعة  : [د.م.]  / محمد شبير.-  مفاهيم وإشكاالت 
الكتاب، 2020 (فاس : وراقة بالل) .- 1 مج. (162 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO5185.- ردمك 978-9920-32-710-7

المسرحية العربية - - نقد

812.009 2020-1460
شرجي، أحمد

متاهة العالمات في العرض المسرحي [نص مطبوع] / أحمد
شرجي.- طنجة : المركز الدولي لدراسات الفرجة، 2020.- 1 مج.

(147 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO5276.- ردمك 978-9954-514-50-4

المسرحية العربية - - العالمات

812.009 2020-1461
ناجم فؤاد، عبد اللطيف

المسرح والمجموعات الغنائية بحي كاسطور بمراكش
[نص مطبوع] : متابعة وتوثيق / عبد اللطيف ناجم فؤاد.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج.

(981 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0377.- ردمك 978-9920-39-116-0

المسرح - - مراكش

812.052 2020-1462
سوكدالي، خديجة

/ كوميدية  مسرحية   : مطبوع]  [نص  عليك  علي..نبان  بان 
خديجة سوكدالي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس : مطبعة وراقة

بالل) .- 1 مج. (78 ص.)؛ 20 سم
إق 2020MO0856.- ردمك 978-9920-39-255-6

المسرحية العربية

812.052 2020-1463
قناني، لحسن

قناني  / : مسرحية كوميدية صادمة  هنا ولهيه [نص مطبوع] 
لحسن.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (مكتبة يونس).- 1 مج. (83 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4993.- ردمك 978-9920-32-640-7

المسرحية العربية

813 القصص العربية

813 2020-1464
أقضاض، محمد

جمر تحت الجلد [نص مطبوع] : سيرة روائية / محمد أقضاض .-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الدار البيضاء.- 1 مج. (272 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO2602.- ردمك 978-9954-9346-3-0

سيرة روائية

813 2020-1465
أكطاي، صفية

أحاديث قصيرة [نص مطبوع] : قصص / صفية أكطاي.- الفقيه
بن صالح : مؤسسة الموجة الثقافية، 2020.- 1 مج. (101 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان
إق 2020MO0210.- ردمك 978-9920-647-07-6

القصة العربية

813 2020-1466
أمهوري، فاطمة

: [د.م.]   -. أمهوري  فاطمة   / [نص مطبوع]  زمن أب سعيد 
[د.ن.]، 2020.- 1 مج. (124 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20

سم
إق 2020MO1518.- ردمك 978-9920-39-506-9

القصة العربية

813 2020-1467
أوبل، مروان

مروان  / : قصص  مطبوع]  [نص  الزمن  انفراد عن موكب 
أوبل.- فاس : مقاربات، 2020.- 1 مج. (99 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO3052.- ردمك 978-9920-694-41-4

قصص

813 2020-1468
اردقالح، ياسين

[د.ن.]،  : [د.م.]  اردقالح.-  ياسين   / التموجات [نص مطبوع] 
باأللوان؛ 21 سم : غالف مزيّن  2020.- 1 مج. (114 ص.) 

إق 2020MO4831.- ردمك 978-9920-32-580-6
قصص

813 2020-1469
األغزاوي، غادة

علبة الرسائل الصفراء [نص مطبوع] : مجموعة قصصية /
غادة األغزاوي.- الرباط : دار التوحيدي، 2020.- 1 مج. (75 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0230.- ردمك 978-9954-660-85-0

مجموعة قصصية

813 2020-1470
البقالي، عبد الله

الله / عبد  أصداف الدهور [نص مطبوع] : مجموعة قصصية 
البقالي.- فاس : مقاربات، 2020.- 1 مج. (122 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO1202.- ردمك 978-9920-694-19-3

مجموعة قصصية

813 2020-1471
الرافعي، أنيس

أنيس  / قصصية  تخيالت   : مطبوع]  [نص  الدائري  الحيوان 
الرافعي.- طنجة : أكورا، 2020.- 1 مج. (135 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO4958.- ردمك 978-9920-9048-0-3

تخيالت قصصية

813 2020-1472
الزبيدي، وليد جاسم

مرايا وأقنعة في السرد [نص مطبوع] : قراءة في كتابات
للنشر مقاربات   : الزبيدي.- فاس  وليد جاسم   / فاتحة مرشيد 
: غالف مزيّن الثقافية، 2020.- 1 مج. (85 ص.)  والصناعات 

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2630.- ردمك 978-9920-694-30-8

السرد - - قراءة

813 2020-1473
الزروالي، شيماء

The ep عندما تتغير قواعد اللعبة [نص مطبوع] : قصة /
شيماء الزروالي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (بركان : نجمة الشرق)

.- 1 مج. (49 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2020MO3974.- ردمك 978-9920-32-219-5

قصة

813 2020-1474
السراوي، جواد

الببليوغرافيا الوطنية المغربية 2020

102



149

جنازة امرأة [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / جواد السراوي.-
الدارالبيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2020 (فاس : مطبعة
وراقة بالل) .- 1 مج. (78 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2020MO4189.- ردمك 978-9920-550-07-9
مجموعة قصصية

813 2020-1475
الشافعي، عبد الجليل

المرأة التي في األعلى [نص مطبوع] : قصص / عبد الجليل
الشافعي.- القنيطرة : القرويين للنشر والتوزيع، 2020.- 1 مج.

(162 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO6322.- ردمك 978-9920-9601-9-9

قصص

813 2020-1476
العراف، أحمد

العراف.- أحمد   / رواية   : مطبوع]  [نص  جنفاص  ممسحة 
الدارالبيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2020.- 1 مج. (315

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO3227.- ردمك 978-9920-9486-7-8

رواية

813 2020-1477
العياشي، خالد

حديث الدكان 145 [نص مطبوع] : قصص / خالد العياشي .-
فاس : مؤسسة مقاربات، 2020.- 1 مج. (97 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO4428.- ردمك 978-9920-694-60-5

قصص

813 2020-1478
القصوار، أحمد

خربشات الطفولة [نص مطبوع] : حكاية جيل / احمد القصوار.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس : مطبعة أميمة) .- 1 مج. (120

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2020MO2526.- ردمك 978-9920-39-863-3

حكاية

813 2020-1479
المداوي، سميرة

خربشات [نص مطبوع] : على جدار القلب : قصص / سميرة
المداوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (بركان : نجمة الشرق) .- 1

مج. (89 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO1984.- ردمك 978-9954-681-23-7

قصص

813 2020-1480
المعلوم، بشرى

جداريات قلوب مجروحة [نص مطبوع] : مجموعة قصصية /
بشرى المعلوم.- الدارالبيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2020.-

1 مج. (72 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO3615.- ردمك 978-9920-550-00-0

مجموعة قصصية

813 2020-1481
المنصوري، أحمد

المنصوري.- / أحمد  القائد كوفيد 19 [نص مطبوع] : رواية 
[د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (113 ص.) : غالف مزيّن باأللوان

إق 2020MO4062.- ردمك 978-9920-32-257-7
الرواية العربية

813 2020-1482
الهجامي، حميد

قرابين [نص مطبوع] : قصص / حميد الهجامي .- طنجة : الراصد
الوطني للنشر والقراءة، 2020.- 1 مج. (135 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO1266.- ردمك 978-9954-668-44-3

قصص

813 2020-1483
ايت داود، احمد

تحت قصصية  ومضات   : مطبوع]  [نص  الوميض  رياض  في 
المجهر / ايت داود احمد .- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (اكادير : اكادير
سيرفيس) .- 2 مج. (100,101 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2020MO3452.- ردمك 978-9920-9005-0-8

قصص

813 2020-1484
بالد، كريم (1977-....)

: .- طنجة  بالد  كريم   / : قصص  [نص مطبوع]  اللطيفة  اليد 
الراصد الوطني للنشر والقراءة، 2020.- 1 مج. (77 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO2839.- ردمك 978-9954-668-50-4

قصص

813 2020-1485
بلقاسم، أحمد

محض خيال [نص مطبوع] : قصص / أحمد بلقاسم .- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020 (بركان : نجمة الشرق) .- 1 مج. (88 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO5007.- ردمك 978-9920-32-643-8

قصص

813 2020-1486
بن صالح، محمد

طفولة في سجون الموت [نص مطبوع] : رواية / محمد بن
صالح.- الدارالبيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2020.- 1 مج.

(156 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4297.- ردمك 978-9920-550-08-6

رواية

813 2020-1487
بنهار، عبد القادر

رياح غير متوقعة [نص مطبوع] : رسائل إلى إستير المغربية :
مجموعة قصص / عبد القادر بنهار .- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1

مج. (106 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1484.- ردمك 978-9920-9710-4-1

مجموعة قصص

813 2020-1488
بوشبوك، عمر

زهرة مراكشية [نص مطبوع] / عمر بوشبوك.- [د.م.] : [د.ن.]،
2020 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (95 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0063.- ردمك 978-9920-39-029-3

القصة العربية

813 2020-1489
تقني، نجاة

ذكريات على ضفاف نهر األمستل [نص مطبوع] : قصة /
نجاة تقني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (بركان : نجمة الشرق) .- 1

مج. (105 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3182.- ردمك 978-9920-38-210-6

قصة

813 2020-1490
رضواني، سعيد
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مرايا [نص مطبوع] / سعيد رضواني.- طنجة : الراصد الوطني
: للنشر والقراءة، 2020 (سليكي أخوين).- 1 مج. (97 ص.) 

باأللوان؛ 21 سم غالف مزيّن 
إق 2020MO0092.- ردمك 978-9954-668-41-2

قصص

813 2020-1491
زكورى، الطاهرة

الطريق [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / الطاهرة زكورى .-
2020 والتوزيع،  والنشر  للطباعة  االمان  دار  مكتبة   : الرباط 
(مطبعة الكرامة).- 1 مج. (97 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2019MO6022.- ردمك 978-9920-645-10-2

مجموعة قصصية

813 2020-1492
سكم، المصطفى

الوجه واألثر [نص مطبوع] : نصوص قصيرة جدا / المصطفى
سكم.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج.

(98 ص.)؛ 22 سم
إق 2019MO5962.- ردمك 978-9920-625-40-1

نصوص أدبية

813 2020-1493
عاشور، رضوى

ثالثية غرناطة [نص مطبوع] / رضوى عاشور.- الدار البيضاء :
المركز الثافي العربي، 2020.- 1 مج. (535 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان
إق 2019MO4235.- ردمك 978-9920-657-00-6

الرواية العربية

813 2020-1494
عباسي، أمال

من سقط متاع كوفيد [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / أمال
عباسي.- الدارالبيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2020.- 1 مج.

(235 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO3727.- ردمك 978-9920-550-02-4

مجموعة قصصية

813 2020-1495
فارس، كريم

طعم األرق [نص مطبوع] / كريم فارس.- الدار البيضاء : دار
النشر سوماكرام، 2020.- 1 مج. (268 ص.)
إق 2018MO5851.- ردمك 978-9954-750-11-7

القصة العربية

813 2020-1496
كبارة، محمد

لعبة الحكيم [نص مطبوع] : الساعتان / محمد كبارة.- الرباط :
دار األمان، 2020 (الرباط : األمنية) .- 1 مج. (199 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO9968.- ردمك 978-9954-723-75-3

القصة العربية

813 2020-1497
لحرش، سامية

سامية  / تتكلم  رسائل   : مطبوع]  [نص  واأللم  القلم  بين 
لحرش.- الرباط : منشورات الحلبي، 2020.- 1 مج. (177 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0067.- ردمك 978-9954-646-83-0

رواية

813 2020-1498
لغويبي، محمد

بساط الريح [نص مطبوع] / محمد لغويبي.- القنيطرة : القرويين
للنشر والتوزيع، 2020.- 1 مج. (67 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2019MO6215.- ردمك 978-9954-598-15-3

رواية

813 2020-1499
ماجدولين، شرف الدين

الرسام و الروائي [نص مطبوع] : الصورة وإنتاج األثر / شرف
الدين ماجدولين.- الدار البيضاء : المركز الثقافي للكتاب، 2020.-

1 مج. (158 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2019MO5072.- ردمك 978-9920-627-12-2

التصوير الروائي

813 2020-1500
مجيدي، أنس

مجيدي.- أنس   / مطبوع]  [نص  يعقوب  وأوالد  والنمل  أنا 
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرباط : مطبعة الريشة) .- 1 مج. (79

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2020MO1512.- ردمك 978-9920-39-503-8

قصة عربية

813 2020-1501
محفوظ، نجيب

اللص والكالب [نص مطبوع] / نجيب محفوظ.- الدار البيضاء :
المركز الثقافي العربي، 2020.- 1 مج. (137 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان
إق 2020MO1763.- ردمك 978-9920-657-04-4

الرواية العربية

813 2020-1502
مخلص، عبد السالم

عبد مخلص   / مطبوع]  [نص  ومقال  قصة  بين  تدوينات 
السالم.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرباط : الرباط نت) .- 1 مج.

(91 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0996.- ردمك 978-9920-39-311-9

األدب العربي - - قصة - - مقال

813 2020-1503
هويان الحسن، لينا

نازك خانم [نص مطبوع] : رواية / لينا هويان الحسن.- طنجة :
الفاصلة للنشر، 2020.- 1 مج. (179 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2020MO0674.- ردمك 978-9920-701-41-9

رواية

813 2020-1504
وافق، محمد

أغوار الحكي [نص مطبوع] : نصوص قصصية / محمد وافق.-
الدارالبيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2020 (فاس : مطبعة
وراقة بالل) .- 1 مج. (115 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2020MO5401.- ردمك 978-9920-550-28-4
نصوص قصصية

813 2020-1505
والغازي، مصطفى

األميرة [نص مطبوع] : رواية / والغازي مصطفى.- الدارالبيضاء :
جامعة المبدعين المغاربة، 2020.- 1 مج. (117 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 19 سم
إق 2020MO4920.- ردمك 978-9920-550-16-1

رواية

813.008 2020-1506
األزمي، البشير
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نوافذ [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / البشير األزمي.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2020 (تطوان : الخليج العربي) .- 1 مج. (82 ص.)؛ 21

سم
إق 2020MO2253.- ردمك 978-9920-39-821-3

القصة العربية

813.008 2020-1507
الدريوش، خالد

رضاع الكبير [نص مطبوع] : سرد / خالد الدريوش؛ تقديم محمد
، األبحاث  للدراسات،  باحثون  مؤسسة   : تازة  العرابي.- 
النشرواالستراتيجيات الثقافية، 2020 (فاس : وراقة بالل) .- 1

مج. : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO5155.- ردمك 978-9920-555-00-5

القصة العربية - - سرد

813.008 2020-1508
الصغير، نوفل

نوفل  /  ( (قصص   : مطبوع]  [نص  حزين  نورس  رقصات 
الصغير.- [د.م.] : الراصد الوطني للنشر والقرا ء ة، 2020 (طنجة
: سليكي أخوين) .- 1 مج. (80 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2019MO2888.- ردمك 978-9954-668-51-1

القصة العربية

813.008 2020-1509
الهاللي، زينب

جنان األفيون [نص مطبوع] : مجموعة قصصية : اقتباسات من
واقعنا الجاف / زينب الهاللي.- [د.م.] : زينب الهاللي، 2020.- 1

مج. (125 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3508.- ردمك 978-9920-32-020-7

مجموعة قصصية

813.008 2020-1510
بن تتا، محمد

القصاص والمذكرون [نص مطبوع] : ومنزلة السرد في الثقافة
العربية / محمد بن تتا.- سال : الدار المغربية العربية، 2020.- 1

مج. (468 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0978.- ردمك 978-9929-9449-0-8

األدب العربي - - القصة العربية

813.008 2020-1511
بنساعود، علي

دوامة الخيول المرحة [نص مطبوع] : قصص / علي بنساعود.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (وراقة بالل).- 1 مج. (114 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4518.- ردمك 978-9920-32-452-6

القصة العربية

813.008 2020-1512
بنعزيز، محمد (1968-....)

حروف الصحراء [نص مطبوع] : رسائل بحجم الجرح : سرد /
محمد بنعزيز .- سال : الدار المغربية العربية، 2020.- 1 مج. (468

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0917.- ردمك 978-9920-9508-6-2

األدب العربي - - سرد

813.008 2020-1513
كطار، فاطمة (1997-....)

/ قصصية  مجموعة   : مطبوع]  [نص  الضوء؟  يأتي  أين  من 
فاطمة كطار.- طنجة : سليكي أخوين، 2020.- 1 مج. (97 ص.)؛

21 سم
إق 2020MO3644.- ردمك 978-9920-655-30-9

القصة العربية

813.008 2020-1514

هوري، سليمان
رحيمو ... صابر ... واآلخرون [نص مطبوع] : مجموعة قصص
أبي دار   : (الرباط  [د.ن.]، 2020   : [د.م.]  / سليمان هوري.- 
مزيّن : غالف  (205 ص.)  مج.   1  -. والنشر)  للطباعة  رقراق 

باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0943.- ردمك 978-9920-39-285-3

مجموعة قصص

813.008 2020-1515
أحد عشر كوكبا [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / إشراف
وتنسيق عماد عشا.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (صفحات).- 1 مج.

(93 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0313.- ردمك 978-9920-39-104-7

القصة العربية

813.009 2020-1516
العرباوي، عزيز

البعدين تجليات   : الرواية العربية المعاصرة [نص مطبوع] 
االجتماعي واللغوي في روايات إبراهيم الحجري أنموذجا / عزيز
العرباوي.- فاس : مؤسسة مقاربات، 2020.- 1 مج. (124 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (دراسات)
إق 2020MO4556.- ردمك 978-9920-694-64-3

الرواية العربية - - تاريخ ونقد

813.009 2020-1517
المرابط، فاطمة الزهراء

القصة المغربية وأسئلة التلقي [نص مطبوع] : قراءات في
الزهراء فاطمة  للكاتبة   / البحر...؟  أيها  تحكي  "ماذا  قصص 
2020 والقراءة،  للنشر  الوطني  الراصد   : طنجة  المرابط.- 
(سليكي أخوين).- 1 مج. (133 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO2260.- ردمك 978-9954-668-48-1

القصة المغربية - - تاريخ ونقد

813.009 2020-1518
المسعودي، محمد (1965-....)

في بالغة القصة المغربية القصيرة [نص مطبوع] : اتجاهات
وحساسيات : دراسة / محمد المسعودي.- طنجة : سليكي أخوين،

2020.- 1 مج. (124 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO6159.- ردمك 978-9920-625-44-9

القصة المغربية - - دراسات نقدية

813.009 2020-1519
بنسعيد هاشمي، نجاة

أزهار وأوتار [نص مطبوع] / نجاة بنسعيد هاشمي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020.- 1 مج. (171 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO3181.- ردمك 978-9920-38-209-0

الشعر العربي

813.009 2020-1520
بوشنفة هالل، علي

األبعاد النفسية في قصص "ماذا تحكي أيها البحر" [نص
مطبوع] : للقاصة فاطمة الزهراء المرابط(دراسة) / علي بوشنفة
هالل.- الرباط : دار السالم، 2020.- 1 مج. (87 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0207.- ردمك 978-9920-39-082-8

القصة العربية

813.009 2020-1521
حمداوي، جميل (1963-....)

الرواية العربية في ضوء بالغة الحجج [نص مطبوع] : ( نحو
مقاربة حجاجية لروايات أحمد المخلوفي) / جميل حمداوي.- [
الناظور] : [جميل حمداوي]، 2020.- 1 مج. (221 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
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إق 2020MO1234.- ردمك 978-9954-743-32-4
الرواية العربية - - مقاربة حجاجية

813.009 2020-1522
ذاكر، عبد النبي (1962-....)

الحكاية،الكرامة،  : [نص مطبوع]  القصير  المحكي  تجليات 
اآلداب كلية   : أكادير  ذاكر.-  النبي  عبد   / القصيصة  األقصوصة، 
مزيّن : غالف  (207 ص.)  مج.   1 اإلنسانية، 2020.-  والعلوم 

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4320.- ردمك 978-9920-615-05-1

القصة العربية - - نقد

813.009 2020-1523
عرجوني، عبد الواحد (1962-....)

مقومات القصة والرواية عند آل الحسني [نص مطبوع] :
عبد  / الحسني)  وحسن  الحسني،  الحسني، مصطفى  (ميمون 
الواحد عرجوني، جميل حمداوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (تطوان
: مطبعة تطوان) .- 1 مج. (98 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20

سم
إق 2020MO5105.- ردمك 978-9954-743-37-9

القصة العربية - - مقومات

813.009 2020-1524
وبا، الحسين

أوراق من الماضي [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / الحسين
وبا.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرباط : دار السالم) .- 1 مج. (981

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1074.- ردمك 978-9920-39-352-2

القصة العربية

813.009 2020-1525
الرواية العرفانية [نص مطبوع] : تجربة عبد اإلله بنعرفة / كتاب
جماعي.- المضيق : منشورات الخيام، 2020 (طنجة : سليكي

أخوين) .- 1 مج. (63 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2218.- ردمك 978-9920-39-711-7

الرواية العرفانية - - دراسة نقدية

813.009 2020-1526
القصصي اإلبداع  في  دراسات   : مطبوع]  [نص  القص  فتنة 
لمصطفى يعلى / إعداد وتنسيق عادل القريب.- [د.م.] : شبكة

المقاهي الثقافية، 2020.- 1 مج. (137 ص.)؛ 22 سم
إق 2019MO6409.- ردمك 978-9920-39-008-8

القصة العربية - - تاريخ ونقد

813.009 2020-1527
/ السرد العربي وسؤال المواكبة النقدية [نص مطبوع] 
تقديم وتنسيق فاطمة الزهراء المرابط.- طنجة : الراصد الوطني
للنشر والقراءة، 2020 (سليكي أخوين).- 1 مج. (146 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2018MO0010.- ردمك 978-9954-668-17-7 

السرد العربي - - تاريخ ونقد

813.009 2020-1528
أكواريوم السرد [نص مطبوع] : قراء ات في قصص عبد الحميد
الغرباوي / تنسيق سعيد ساسيوي، عبد الرحمان النوايتي.- فاس :
الثقافية، 2020.- 1 مج. والصناعات  للنشر  مؤسسة مقاربات 

(دراسات) باأللوان؛ 24 سم.-  : غالف مزيّن  (210 ص.) 
إق 2020MO2632.- ردمك 978-9920-694-32-2

القصة العربية - - نقد

813.0092 2020-1529
السعيدي، محمد

المسار اإلبداعي عند القاصة هند لبداك [نص مطبوع] /
محمد السعيدي.- الدار البيضاء : إصدارات أمنية لإلبداع والتواصل،
باأللوان؛ 21 سم.- : غالف مزيّن  2020.- 1 مج. (121 ص.) 

النقدية؛ 53) (السلسلة 
إق 2020MO4392.- ردمك 978-9920-9420-1-0

القصة العربية - - تراجم

813.01 2020-1530
أوالد عيسى، أحمد

فاكهة الفصل المر [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / أحمد
أوالد عيسى.- الفقيه بن صالح : مؤسسة الموجة الثقافية، 2020.-

1 مج. (108 ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2020MO0209.- ردمك 978-9920-647-06-9

القصة العربية

813.01 2020-1531
االدريسي، موالي أحمد صبير

كورونيات زمن الحجر الصحي [نص مطبوع] : قصص قصيرة
جدا / موالي أحمد صبير االدريسي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس
: مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (77 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2020MO4792.- ردمك 978-9920-32-561-5

القصة القصيرة

813.01 2020-1532
البقالي القاسمي، بهيجة

سرير المتناقضات [نص مطبوع] : قصص قصيرة جدا / بهيجة
البقالي القاسمي.- طنجة : سليكي أخوين، 2020.- 1 مج. (66

ص.) : غالف مزيّن
إق 2020MO0501.- ردمك 978-9920-625-69-2

قصص قصيرة

813.01 2020-1533
الجناتي، جليلة

السر اآلسن [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / جليلة الجناتي.-
الدار البيضاء : دار لوتس للنشر الحر، 2020.- 1 مج. (113 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0235.- ردمك 978-9920-668-88-0

القصص العربية القصيرة

813.01 2020-1534
الحديدي، حورية

العنقاء [نص مطبوع] : نوفيال / حورية الحديدي.- الدارالبيضاء :
دار لوتس للنشر الحر، 2020.- 1 مج. (97 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0168.- ردمك 978-9920-668-71-2

القصة العربية القصيرة

813.01 2020-1535
الخضير، هشام

فراغ [نص مطبوع] : قصص / هشام الخضير.- [د.م.] : [د.ن.]،
2020.- 1 مج. (88 ص.)؛ 22 سم

إق 2020MO2525.- ردمك 978-9920-39-782-7
قصة عربية

813.01 2020-1536
الرحموني، الوافي (1962-....)

الوافي  / : مجموعة قصصية  [نص مطبوع]  إكليل المؤانسة 
الرحموني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرباط : كوثر برانت) .- 1

مج. (135 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم
إق 2020MO3561.- ردمك 978-9920-32-047-4

القصص العربية القصيرة

813.01 2020-1537
الشرامو، أنيسة
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حواء تحت الهامش [نص مطبوع] : نوفيال / أنيسة الشرامو.-
الدارالبيضاء : دار لوتس للنشر الحر، 2020.- 1 مج. (110 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0172.- ردمك 978-9920-668-75-0

القصة العربية القصيرة

813.01 2020-1538
العلمي، هبة الله

العلمي.- الله  هبة   / [نص مطبوع]  الذهبية  شان والقطعة 
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرباط : دار السالم) .- 1 مج. (28 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0907.- ردمك 978-9920-39-267-9

القصة العربية القصيرة

813.01 2020-1539
الغرباوي، عبد الحميد (1952-....)

عين الكناري [نص مطبوع] : قصص / عبد الحميد الغرباوي.-
تطوان : مكتبة سلمى الثقافية، 2020.- 1 مج. (81 ص.) : غالف
مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (إبداعات مكتبة سلمى الثقافية؛ 113)

إق 2020MO4796.- ردمك 978-9954-728-68-0
القصص العربية القصيرة

813.01 2020-1540
الغرباوي، عبد الحميد (1952-....)

مدح الكذب [نص مطبوع] : على كنبة في غرفة بيضاء : قصص /
الحكمة، 2020.- 1 مج. باب   : تطوان  الغرباوي.-  الحميد  عبد 

باأللوان؛ 21 سم : غالف مزيّن  (101 ص.) 
إق 2019MO6211.- ردمك 978-9920-653-08-4

القصة العربية القصيرة

813.01 2020-1541
القائدي، ابراهيم بن يوسف

ابراهيم بن  / : مجموعة قصصية  نافذة [نص مطبوع]  نوافذ 
المغاربة، المبدعين  جامعة   : البيضاء  الدار  القائدي.-  يوسف 

باأللوان مزيّن  غالف   : ص.)   80) مج.   1  -.2020
إق 2020MO1351.- ردمك 978-9954-710-93-7

القصة العربية

813.01 2020-1542
القاضي، ليلى شاكر

ليليان [نص مطبوع] : نوفيال / ليلى شاكر القاضي.- الدار البيضاء
: دار لوتس للنشر الحر، 2020.- 1 مج. (69 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0242.- ردمك 978-9920-668-95-8

القصة العربية القصيرة

813.01 2020-1543
الكاضي، نجاة

تلويحات األيادي المرتعشة [نص مطبوع] : مجموعة قصصية /
نجاة الكاضي.- طنجة : سليكي أخوين، 2020.- 1 مج. (75 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO2571.- ردمك 978-9920-655-11-8

القصة العربية القصيرة

813.01 2020-1544
المسعودي، بوشعيب (1957-....)

لهفة وهتاف..شدراتهم... [نص مطبوع] : قصص قصيرة /
بوشعيب المسعودي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (ياموس).- 1 مج.

(108 ص.)؛ 22 سم
إق 2020MO2018.- ردمك 978-9920-39-677-6

القصة العربية

813.01 2020-1545
المفهوم، عبد الجليل

كواليس الفقراء [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / عبد الجليل
المفهوم.- الدارالبيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2020.- 1 مج.

(86 ص.)؛ 22 سم
إق 2020MO0779.- ردمك 978-9954-710-89-0

قصص قصيرة

813.01 2020-1546
الهاللي، جنان

الدار الهاللي.-  جنان   / نوفيال   : [نص مطبوع]  مبتورة  أحالم 
البيضاء : دار لوتس للنشر الحر، 2020.- 1 مج. (119 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0365.- ردمك 978-9920-668-98-9

القصة العربية القصيرة

813.01 2020-1547
الوادي، عبد الرحمان

البغل الذي ابتلع القمر [نص مطبوع] : قصص قصيرة / عبد
الرحمان الوادي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس : مطبعة ووراقة

بالل) .- 1 مج. (121 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4863.- ردمك 978-9920-32-591-2

القصة العربية

813.01 2020-1548
اليوسفي، أنس (1993-....)

هروب [نص مطبوع] : قصص قصيرة جدا / أنس اليوسفي.- ط.
2.- تطوان : مكتبة سلمى الثقافة، 2020 (مطبعة تطوان).- 1
مج. (35 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (إبداعات مكتبة

سلمى الثقافة؛ 109)
إق 2018MO1019.- ردمك 978-9954-751-36-7

القصة العربية القصيرة

813.01 2020-1549
برطال، حسن (1958-....)

كورونيات عسر الفهم [نص مطبوع] : قصص قصيرة جدا /
حسن برطال.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس : وراقة بالل) .- 1

مج. (110 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4263.- ردمك 978-9920-32-327-7

القصة القصيرة

813.01 2020-1550
برطال، حسن (1958-....)

موطئ قلم [نص مطبوع] : قصص قصيرة جدا / حسن برطال.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (109ص.) : غالف مزيّن باأللوان

إق 2020MO0864.- ردمك 978-9920-39-256-3
القصة القصيرة

813.01 2020-1551
بنصار، رضوان

عوالم [نص مطبوع] : قصص قصيرة جدا / رضوان بنصار.- طنجة
: سليكي أخوين، 2020.- 1 مج. (67 ص.) : غالف مزيّن باأللوان

إق 2020MO0820.- ردمك 978-9920-625-77-7
القصة القصيرة

813.01 2020-1552
بنميمون، أحمد

أحمد  / قصصية  مجموعة   : مطبوع]  [نص  والكتمان  البوح 
بنميمون.- طنجة : سليكي أخوين، 2020.- 1 مج. (122 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان
إق 2020MO1227.- ردمك 978-9920-625-79-1

القصة القصيرة

813.01 2020-1553
بوزفور، أحمد (1945-....)
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إني رأيتكما معا [نص مطبوع] : قصص / أحمد بوزفور.- الدار
البيضاء : دار توبقال، 2020.- 1 مج. (86 ص.) : غالف مزيّن

أدبية) باأللوان؛ 22 سم.- (نصوص 
إق 2019MO5971.- ردمك 978-9920-665-04-9

القصة العربية القصيرة

813.01 2020-1554
بوشتاوي، صالح الدين

من الشبه أربعين [نص مطبوع] : قصص قصيرة جدا / صالح
الدين بوشتاوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس : وراقة بالل) .- 1

مج. (114 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO5114.- ردمك 978-9920-32-684-1

القصة القصيرة

813.01 2020-1555
بوشتاوي، صالح الدين

وماذا بعد..؟ [نص مطبوع] : قصص قصيرة جدا / صالح الدين
بوشتاوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس : وراقة بالل) .- 1 مج.

(112 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO5116.- ردمك 978-9920-32-685-8

القصة القصيرة

813.01 2020-1556
حيدر، إدريس

إدريس  / قصص   : مطبوع]  [نص  تركض  النجوم  زالت  وال 
حيدر.- طنجة : سليكي أخوين، 2020.- 1 مج. (154 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO5964.- ردمك 978-9920-625-41-8

القصة العربية القصيرة

813.01 2020-1557
حيدر، كريمة

حكي النوافذ [نص مطبوع] / كريمة حيدر.- [د.م.] : [د.ن.]،
مزيّن : غالف  .- 1 مج. (164 ص.)  الطالب)   : (وجدة   2020

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4790.- ردمك 978-9920-32-560-8

القصة العربية

813.01 2020-1558
زايد، خلود

حكواتي هذا الزمان [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / خلود
زايد.- الدار البيضاء : دار لوتس للنشر الحر، 2020.- 1 مج. (63

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0611.- ردمك 978-9920-604-11-6

القصص العربية القصيرة

813.01 2020-1559
زروال، عبد الله

في تلك الحارات... [نص مطبوع] : قصص قصيرة / عبد الله
زروال.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (وجدة مطبعة الجسور.- 1 مج.

(93 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0455.- ردمك 978-9920-39-136-8

قصة قصيرة

813.01 2020-1560
سرّاج، وئام

رسالة ليك يا ظالم [نص مطبوع] : قصة زجلية / وئام سرّاج.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (آسا الزاك : مطبعة آسا للطباعة واإلشهار

- اسا) .- 1 مج. (20 ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2017MO5468.- ردمك 978-9954-9866-0-8

القصة العربية

813.01 2020-1561
شرقي، أحمد

لقاحات قصصية تحت  : [نص مطبوع]  الجودة  نسخة عالية 
التجريب : قصص / أحمد شرقي.- الدارالبيضاء : جامعة المبدعين
المغاربة، 2020.- 1 مج. (60 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2020MO5164.- ردمك 978-9920-550-19-2

القصة العربية القصيرة

813.01 2020-1562
شكر، أحمد

أجري بين ضفتين كنهر [نص مطبوع] : مجموعة قصصية /
أحمد شكر.- طنجة : سليكي أخوين، 2020.- 1 مج. (110 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO0504.- ردمك 978-9920-625-72-2

القصة العربية القصيرة

813.01 2020-1563
شوتام، حسن

: الدارالبيضاء  / حسن شوتام.-  : قصص  [نص مطبوع]  رحمة 
جامعة المبدعين المغاربة، 2020.- 1 مج. (95 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO5264.- ردمك 978-9920-550-23-9

الشعر العربي

813.01 2020-1564
صاريح، عبد الله

الله الحلم والمدينة [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / عبد 
صاريح.- الدارالبيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2020.- 1 مج.

(86 ص.)؛ 22 سم
إق 2020MO2604.- ردمك 978-9920-9486-4-7

قصص قصيرة

813.01 2020-1565
عبد الحميد، أسامة

الحميد.- عبد  أسامة   / نوفيال   : [نص مطبوع]  القدر  شيفرة 
الدارالبيضاء : دار لوتس للنشر الحر، 2020.- 1 مج. (95 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0239.- ردمك 978-9920-668-92-7

القصة العربية القصيرة

813.01 2020-1566
عبد العال، عزة مصطفى

التدفق في عروق الذاكرة [نص مطبوع] : مجموعة قصصية /
عزة مصطفى عبد العال.- الدار البيضاء : دار لوتس للنشر الحر،

2020.- 1 مج. (72 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0234.- ردمك 978-9920-668-87-3

القصص العربية القصيرة

813.01 2020-1567
عبد العال، عزة مصطفى

عندما يعشق الزيتون [نص مطبوع] : نوفيال / عزة مصطفى
عبد العال.- الدارالبيضاء : دار لوتس للنشر الحر، 2020.- 1 مج.

(106 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0177.- ردمك 978-9920-668-80-4

القصة العربية القصيرة

813.01 2020-1568
عرجوني، عبد الواحد (1962-....)

الواحد عبد   / قصص   : مطبوع]  [نص  أزرق  يوم  احتماالت 
عرجوني.- الفقيه بن صالح : مؤسسة الموجة الثقافية، 2020.- 1

مج. (88 ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2020MO0391.- ردمك 978-9920-647-09-0

القصة العربية

813.01 2020-1569
عرفي، نصيرة
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الدار نصيرة عرفي.-   / نوفيال   : [نص مطبوع]  القيود  إعدام 
البيضاء : دار لوتس للنشر الحر، 2020.- 1 مج. (71 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0233.- ردمك 978-9920-668-86-6

القصة العربية القصيرة

813.01 2020-1570
غريبي، علياء

على قارعة أحالم [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / علياء
غريبي.- الرباط : دار الوطن، 2020.- 1 مج. (91 ص.)؛ 22 سم

إق 2020MO5262.- ردمك 978-9954-648-71-1
قصص قصيرة

813.01 2020-1571
فوزي، مايكل

الدار لسان التمساح [نص مطبوع] : نوفيال / مايكل فوزي.- 
البيضاء : دار لوتس للنشر الحر، 2020.- 1 مج. (71 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0241.- ردمك 978-9920-668-94-1

القصة العربية القصيرة

813.01 2020-1572
قيسامي، الحسين

فين تعرفوني  وما  كمامتي  نهز  غادي  جدتي:  قالت 
الحسين  / ساخرة  قصصية  مجموعة   : مطبوع]  [نص  مشيت 
قيسامي.- بركان : منشورات جمعية لوريونطال، 2020 (مطبعة
نجمة الشرق).- 1 مج. (72 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2020MO2053.- ردمك 978-9954-681-24-4
القصة العربية

813.01 2020-1573
كوسا، وائل

الدار وائل كوسا.-   / نوفيال   : اللهفة [نص مطبوع]  عنكبوت 
البيضاء : دار لوتس للنشر الحر، 2020.- 1 مج. (105 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0176.- ردمك 978-9920-668-79-8

القصة العربية القصيرة

813.01 2020-1574
لحبيب، الدائم ربي

سارق المجوهرات [نص مطبوع] : قصص / لحبيب الدائم ربي.-
الفقيه بن صالح : مؤسسة الموجة الثقافية، 2020.- 1 مج. (124

ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2020MO3664.- ردمك 978-9920-647-18-2

القصة العربية

813.01 2020-1575
لكناسي، حبيب

/ حبيب : مجموعة قصصية  أحالم خلف جدار [نص مطبوع] 
لكناسي.- الدارالبيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2020.- 1 مج.

(73 ص.)؛ 22 سم
إق 2020MO1013.- ردمك 978-9954-710-91-3

قصص قصيرة

813.01 2020-1576
لويكي، عمر

اندثار على مقصلة األسئلة المحيرة [نص مطبوع] : سيبزغ
[د.ن.]،  : [د.م.]  لويكي.-  / عمر  : قصة قصيرة  األمل...  فجر 
.- 1 مج. (32 ص.) : غالف أكادير للخدمات)   : (أكادير   2020

باأللوان؛ 21 سم مزيّن 
إق 2020MO3251.- ردمك 978-9920-622-50-9

القصة العربية القصيرة

813.01 2020-1577
مجدوب، سهام

وهم [نص مطبوع] : قصص قصيرة / سهام مجدوب.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020 (فاس : وراقة بالل) .- 1 مج. (116 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3911.- ردمك 978-9920-32-197-6

القصة القصيرة

813.01 2020-1578
مخلوفي، محمد

/ محمد مخلوفي.- : مجموعة قصصية  [نص مطبوع]  الخطـة 
طنجة : سليكي أخوين، 2020.- 1 مج. (110 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO2682.- ردمك 978-9920-655-12-5

القصة العربية القصيرة

813.01 2020-1579
مرابط، عبد السالم

كيف تضحك الوردة ؟ [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / عبد
السالم مرابط.- الدارالبيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2020.-

1 مج. (103 ص.)؛ 22 سم
إق 2020MO2504.- ردمك 978-9920-9486-2-3

قصص قصيرة

813.01 2020-1580
ملوكي، سعيد

/ سعيد مجموعة قصصية   : مطبوع]  [نص  يغرق  لم  نرجس 
ملوكي.- الدار البيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2020.- 1 مج.

(93 ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2020MO3229.- ردمك 978-9954-9486-8-5

القصة العربية

813.01 2020-1581
نادية محمد صالح، نادية محمد

أنت قدري [نص مطبوع] / نادية محمد صالح.- الدار البيضاء : دار
: غالف مزيّن الحر، 2020.- 1 مج. (107 ص.)  للنشر  لوتس 

باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0236.- ردمك 978-9920-668-89-7

القصص العربية القصيرة

813.01 2020-1582
وهبي، علي

ريح وهي تريح [نص مطبوع] : قصص / علي وهبي.- فاس :
مزيّن غالف   : ص.)   81) مج.   1  -.2020 مقاربات،  مؤسسة 

سم  21 باأللوان؛ 
إق 2020MO4458.- ردمك 978-9920-694-61-2

القصص العربية القصيرة

813.01 2020-1583
يحياوي، سهام

هذه هي أنا [نص مطبوع] : نوفيال / سهام يحياوي.- الدارالبيضاء
: دار لوتس للنشر الحر، 2020.- 1 مج. (64 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0243.- ردمك 978-9920-668-96-5

القصة العربية القصيرة

813.01 2020-1584
لكنيزي، الطاهر (1951-....)

تحت أشجار الساحة [نص مطبوع] : قصص للناشئين / الطاهر
لكنيزي.- الفقيه بن صالح : مؤسسة الموجة الثقافية، 2020.- 1

مج. (152 ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2020MO3665.- ردمك 978-9920-647-19-9

القصة العربية

813.01 2020-1585
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[نزهة  / جدا  قصيرة  : قصص  [نص مطبوع]  باسنوفا  نوافذ 
الغماري، فاطمة الشيري، سعدية بلكارح... [وآخ.- طنجة : سليكي

أخوين، 2020.- 1 مج. (144 ص.) : غالف مزيّن
إق 2020MO0577.- ردمك 978-9920-625-74-6

القصة القصيرة

813.01 2020-1586
جماعي.-  / قصص   : مطبوع]  [نص  باألمل  تكتحل  عيون 
ورزازات : نادي عكاظ لإلبداع األدبي والمسرحي، 2020.- 1 مج.

(117 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO0612.- ردمك 978-9920-39-180-1

القصة العربية القصيرة

813.01 2020-1587
الراصد  : مشاتل 2 [نص مطبوع] : قصص / جماعي.- طنجة 
الوطني للنشر والقراءة، 2020 (سليكي أخوين).- 1 مج. (70

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO1276.- ردمك 978-9954-668-45-0

القصة العربية القصيرة

813.02 2020-1588
بلقيس، رحيمة

رحيمة  / جدا  قصيرة  قصص   : مطبوع]  [نص  ماطرة  لعنة 
بلقيس.- ط. 2.- الرباط : جمعية عالم مبدعات المغرب، 2020.-

1 مج. (87 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO2235.- ردمك 978-9920-9479-1-6

القصة العربية القصيرة

813.02 2020-1589
قسيري، مينة

مينة  / جدا  قصيرة  قصص   : مطبوع]  [نص  النسيج  انفالت 
قسيري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1

مج. (66 ص.)؛ 21 سم
إق 2020MO4085.- ردمك 978-9920-32-267-6

القصة العربية القصيرة

813.03 2020-1590
أبجاو، شيماء

!أموات يحكموننا [نص مطبوع] : رواية / شيماء أبجاو.- الرباط
: دار الوطن، 2020.- 1 مج. (96 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2020MO4254.- ردمك 978-9954-648-68-1

رواية

813.03 2020-1591
أبو العال، محمد

حين يزهر اللوز [نص مطبوع] : رواية / محمد أبو العال.- طنجة :
الفاصلة للنشر، 2020.- 1 مج. (222 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2020MO2307.- ردمك 978-9920-701-52-5

رواية

813.03 2020-1592
أبو النصر، نسمة

دموع الشتاء [نص مطبوع] : رواية / نسمة أبو النصر.- الدار
البيضاء : دار لوتس للنشر الحر، 2020.- 1 مج. (126 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0368.- ردمك 978-9920-604-01-7

الرواية العربية

813.03 2020-1593
أزرار، عبد الرحمان

نوستالجيا األمكنة [نص مطبوع] / عبد الرحمان أزرار.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020 (بركان : نجمة الشرق) .- 1 مج. (126 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2020MO4281.- ردمك 978-9920-32-332-1
رواية

813.03 2020-1594
أقلعي، خالد

خالد  / رواية   : مطبوع]  [نص  الشفاء  وطاقية  الدين  بدر 
أقلعي.- تطوان : باب الحكمة، 2020.- 1 مج. (61 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO3472.- ردمك 978-9920-653-38-1

رواية

813.03 2020-1595
أمهو، زهرة

 األم [نص مطبوع] : رواية للشباب / زهرة أمهو.- الرباط : رابطة
كاتبات المغرب، 2020.- 1 مج. (91 ص.)

إق 2020MO2791.- ردمك 978-9920-9490-0-2
الرواية العربية

813.03 2020-1596
أنور، بسام

A hero without an = بطل بال عنوان [نص مطبوع] : رواية
identity / بسام أنور.- الدار البيضاء : دار لوتس للنشر الحر،

2020.- 1 مج. (142 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0237.- ردمك 978-9920-668-90-3

الرواية العربية

813.03 2020-1597
أولمصطفى، عبد الرحيم

كارافان [نص مطبوع] : جوج كالب وبالن : رواية باللغة الدارجة
المغربية / عبد الرحيم أولمصطفى.- [د.م.] : إيسكيس، 2020
(الرباط : لينا) .- 1 مج. (186 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO4116.- ردمك 978-9954-9222-4-8

الرواية العربية

813.03 2020-1598
أيت باها، الحسين

باها.- أيت  / الحسين  : رواية  هواجس الضياع [نص مطبوع] 
الدارالبيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2020.- 1 مج. (182

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO3916.- ردمك 978-9920-550-04-8

رواية

813.03 2020-1599
إبراهيم، أسماء

نساء وقيود [نص مطبوع] : رواية / أسماء إبراهيم.- ط. 2.-
الدارالبيضاء : دار لوتس للنشر الحر، 2020.- 1 مج. (72 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0610.- ردمك 978-9920-604-10-9

الرواية العربية

813.03 2020-1600
إمامي، حسن

: [د.م.]  إمامي.-  حسن   / رواية   : مطبوع]  [نص  الساعاتي 
[د.ن.]، 2020 (فاس : وراقة بالل) .- 1 مج. (205 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO5354.- ردمك 978-9920-32-768-8

الرواية العربية

813.03 2020-1601
ابنو المرابطي، بدي

أودية العطش [نص مطبوع] : تليها قراءة تحليلية بقلم محمد
عبد الحي / بدي ابنو المرابطي.- الدار البيضاء؛ بيروت : المركز

الثقافي للكتاب، 2020.- 1 مج. (120 ص.)
إق 2019MO4409.- ردمك 978-9954-705-77-3
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الرواية العربية

813.03 2020-1602
األزمي، البشير

لعنة المرايا [نص مطبوع] : رواية / البشير األزمي.- الفقيه بن
صالح : مؤسسة الموجة الثقافية، 2020.- 1 مج. (228 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان
إق 2020MO0397.- ردمك 978-9920-647-12-0

الرواية العربية

813.03 2020-1603
الجارم، علي

سيدة القصور [نص مطبوع] / علي الجارم.- القنيطرة : دار
القلم العربي، 2020.- 1 مج. (64 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

17 سم.- (سلسلة الروائع)
إق 2020MO1088.- ردمك 978-9920-743-19-8

الرواية العربية

813.03 2020-1604
الحبيب، صاب

: الحبيب.- [د.م.]  : رواية / صاب  سطو مملح [نص مطبوع] 
[د.ن.]، 2020 (آسفي : كراف آسفي) .- 1 مج. (80 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO4562.- ردمك 978-9920-32-466-3

رواية

813.03 2020-1605
الحبيب، صاب

سمفونية االنحطاط [نص مطبوع] : رواية / صاب الحبيب.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (آسفي : كراف آسفي) .- 1 مج. (166

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO4568.- ردمك 978-9920-32-470-0

رواية

813.03 2020-1606
الحداد، هشام

كبش فداء سقراطي [نص مطبوع] : رواية / هشام الحداد.-
طنجة : سليكي أخوين، 2020.- 1 مج. (251 ص.)

إق 2020MO0271.- ردمك 978-9920-625-52-4
الرواية العربية

813.03 2020-1607
الحسني، مصطفى

الحرمان [نص مطبوع] : قصة / مصطفى الحسني.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020 (تطوان : مطبعة تطوان) .- 1 مج. (305 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO4420.- ردمك 978-9954-743-34-8

قصة

813.03 2020-1608
الحمدوشي، عبد االله (1958-....)

الحمدوشي.- اإلله  / عبد  : رواية  [نص مطبوع]  اليابس  الدم 
الرباط : دار التوحيدي، 2020.- 1 مج. (268 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO0050.- ردمك 978-9954-660-81-2

الرواية العربية

813.03 2020-1609
الحمدوشي، عبد االله (1958-....)

سفاح كازابالنكا [نص مطبوع] : رواية / عبد اإلله الحمدوشي.-
الرباط : دار التوحيدي، 2020.- 1 مج. (276 ص.) : غالف مزين؛

21 سم
إق 2015MO3493.- ردمك 978-9954-660-18-8

القصة العربية - - رواية

813.03 2020-1610

الحمري، نبيل
خيول صديقة [نص مطبوع] : رواية / نبيل الحمري.- طنجة :
سليكي أخوين، 2020.- 1 مج. (201 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

22 سم
إق 2020MO4430.- ردمك 978-9920-655-38-5

الرواية العربية

813.03 2020-1611
الدوباللي، محمد

محمد  / رواية   : مطبوع]  [نص  جهنم  حدائق  إلى  رحلة 
الدوباللي.- الرباط : مجلس الجالية المغربية بالخارج، 2020.- 1

مج. (102 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم
إق 2020MO0485.- ردمك 978-9954-669-61-7

الرواية العربية

813.03 2020-1612
الراضي، بديعة (1963-....)

حافية القدمين [نص مطبوع] : رواية / بديعة الراضي.- الدار
البيضاء؛ بيروت : المركز الثقافي للكتاب، 2020.- 1 مج. (152

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2019MO5073.- ردمك 978-9920-627-13-9

الرواية العربية

813.03 2020-1613
الراضي، عالل

هندسة العبث [نص مطبوع] : رواية / عالل الراضي.- الرباط :
الرباط نت، 2020.- 1 مج. (168 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO2114.- ردمك 978-9920-39-688-2

القصة العربية - - رواية

813.03 2020-1614
الرموتي، حسن

متاهات [نص مطبوع] : رواية / حسن الرموتي.- الفقيه بن صالح
: مؤسسة الموجة الثقافية، 2020.- 1 مج. (134 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان
إق 2020MO0395.- ردمك 978-9920-647-11-3

الرواية العربية

813.03 2020-1615
الزهراني، معجب

رقص [نص مطبوع] : رواية / معجب الزهراني.- ط. 2.- الدار
البيضاء : المركز الثقافي للكتاب، 2020.- 1 مج. (296 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2019MO3116.- ردمك 978-9954-705-66-7

الرواية العربية

813.03 2020-1616
الزواوي، المصطفى

/ رواية   : مطبوع]  [نص  كورونا  الجريح في زمن  الجسد 
المصطفى الزواوي.- خريبكة : مطبعة لوباوي، 2020.- 1 مج.

(200 ص.)؛ 22 سم
إق 2020MO2691.- ردمك 978-9920-39-752-0

الرواية العربية

813.03 2020-1617
الزومي، خديجة

/ كوفيد  زمن  رواية من   : [نص مطبوع]  بالجروح  بوح  لعبة 
مطبعة (الرباط؛   2020 [د.ن.]،   : [د.م.]  الزومي.-  خديجة 

سم  22 ص.)؛   144) مج.   1 الرسالة.- 
إق 2020MO3895.- ردمك 978-9920-32-192-1

الرواية العربية

813.03 2020-1618
الزوهري، محمد
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طائر الجبل [نص مطبوع] : حكايات من طفولة بني وليد : سيرة
للطباعة مقاربات  مؤسسة   : فاس  الزوهري.-  محمد   / روائية 
والنشر، 2020.- 1 مج. (335 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22

سم
إق 2020MO0123.- ردمك 978-9920-694-11-7

سيرة روائية

813.03 2020-1619
الساحلي، زكرياء

بابل [نص مطبوع] : زهرة الحياة : رواية / زكرياء الساحلي.-
.- 1 مج. : [د.ن.]، 2020 (فاس : مطبعة وراقة بالل)  [د.م.] 

باأللوان؛ 21 سم (386 ص.) : غالف مزيّن 
إق 2020MO4924.- ردمك 978-9920-32-610-0

الرواية العربية

813.03 2020-1620
الشربيني، محمد عبد العزيز

العزيز عبد  محمد   / نوفيال   : [نص مطبوع]  الشيطان  ضمير 
الشربيني.- الدار البيضاء : دار لوتس للنشر الحر، 2020 (مطابع

لوتس).- 1 مج. (146 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0175.- ردمك 978-9920-668-78-1

القصة العربية

813.03 2020-1621
الشرقاوي، سعيد

أطياف عابرة [نص مطبوع] : رواية / سعيد الشرقاوي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020 (الرباط : الرباط نت) .- 1 مج. (119 ص.)؛ 21

سم
إق 2019MO5357.- ردمك 978-9954-721-26-1

رواية

813.03 2020-1622
الشرقاوي، سعيد

متاهة العشق [نص مطبوع] : رواية / سعيد الشرقاوي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020 (الرباط : دار القلم) .- 1 مج. (142 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO1640.- ردمك 978-9920-626-32-3

الرواية العربية

813.03 2020-1623
الشرقاوي، محمد سالم (1970-....)

إمارة البئر [نص مطبوع] : رواية من ثنائية السيرة واإلخالص. 1
رقراق، أبي  دار   : الرباط   -.3 الشرقاوي.- ط.  محمد سالم   /
باأللوان؛ 21 سم مزيّن  : غالف  (303 ص.)  مج.   1  -.2020

إق 2020MO0430.- ردمك 978-9920-602-03-7
الرواية العربية

813.03 2020-1624
الشمسي، محمد

الضريح [نص مطبوع] : رواية / محمد الشمسي.- تازة : مؤسسة
باحثون، 2020.- 1 مج. (206 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2019MO6101.- ردمك 978-9920-9412-1-1

الرواية العربية

813.03 2020-1625
الصبر، كاظم

الصبر.- كاظم   / رواية   : مطبوع]  [نص  والشراع  السيف 
القنيطرة : دار القلم العربي، 2020 (سال : البيضاوي للطباعة) .-

1 مج. (252 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0428.- ردمك 978-9920-738-70-5

الرواية العربية

813.03 2020-1626
الصديق، نورة

كورونا بين قلبين [نص مطبوع] : رواية / نورة الصديق. 1 .-
[د.م.] : غاليري األدب، 2020 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1

مج. (192 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3818.- ردمك 978-9920-32-145-7

الرواية العربية

813.03 2020-1627
الصغير، ادريس

الرجل الذي يحب براهمس [نص مطبوع] / ادريس الصغير.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس : وراقة بالل) .- 1 مج. (167 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO5232.- ردمك 978-9920-32-722-0

الرواية العربية

813.03 2020-1628
الصلعي، خالد

أرض الدولة [نص مطبوع] : أو إنسان مع وقف التنفيذ : رواية /
خالد الصلعي.- طنجة : سليكي أخوين، 2020.- 1 مج. (87 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO0550.- ردمك 978-9920-625-73-9

الرواية العربية

813.03 2020-1629
الطاهيري، احمد

: فاس  الطاهيري.-  احمد   / رواية   : مطبوع]  [نص  تسامرت 
مقاربات، 2020.- 1 مج. (159 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2020MO0260.- ردمك 978-9920-780-87-2

رواية

813.03 2020-1630
الطريس، عبد الواحد

الواحد عبد   / سرد   : مطبوع]  [نص  الرصاص  زمن  عشق 
سليكي مطبعة   : (طنجة   2020 [د.ن.]،   : [د.م.]  الطريس.- 

(41 ص.) مج.   1  -. أخوين) 
إق 2020MO0452.- ردمك 978-9920-625-68-5

الرواية العربية

813.03 2020-1631
العبدوسي، عاشور

حكايا لإلستيقاظ [نص مطبوع] : رواية / عاشور العبدوسي.-
ط. 2.- الفقيه بن صالح : مؤسسة الموجة الثقافية، 2020.- 1

مج. (182 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2019MO0827.- ردمك 978-9920-9526-6-8

رواية

813.03 2020-1632
الغرباوي، عبد الحميد (1952-....)

غضب [نص مطبوع] : رواية / عبد الحميد الغرباوي.- الرباط : دار
الوطن، 2020.- 1 مج. (210 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2020MO1537.- ردمك 978-9954-648-62-9

الرواية العربية

813.03 2020-1633
الفارسي، بهيجة

أفول امرأة [نص مطبوع] / بهيجة الفارسي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2020 (تزنيت : مطبعة أفولكي) .- 1 مج. (95 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3156.- ردمك 978-9920-622-10-3

األدب العربي - - رواية

813.03 2020-1634
الفاطمي، محمد
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وهج الحياة [نص مطبوع] / محمد الفاطمي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2020 (الرباط : مطبعة جودة) .- 1 مج. (172 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO2877.- ردمك 978-9920-9421-3-3

الرواية العربية

813.03 2020-1635
الفالح الوزاني، عبداللطيف

نون النسوة [نص مطبوع] : رواية / عبداللطيف الفالح الوزاني
: غالف مزيّن [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (284 ص.)   : [د.م.]   -.

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1943.- ردمك 978-9920-39-655-4

الرواية العربية

813.03 2020-1636
المخلوفي، احمد

مرايا الملك المثقف [نص مطبوع] : رواية / احمد المخلوفي.-
: الثقافية، 2020.- 1 مج. (241 ص.)  : مكتبة سلمى  تطوان 

باأللوان؛ 21 سم غالف مزيّن 
إق 2020MO3403.- ردمك 978-9954-728-63-5

رواية

813.03 2020-1637
المسعودي، مصطفى (1963-....)

فراشة األبعاد [نص مطبوع] : رواية / مصطفى المسعودي.-
الدارالبيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2020.- 1 مج. (178

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO4713.- ردمك 978-9920-550-12-3

الرواية العربية

813.03 2020-1638
المهيف، صخر (1972-....)

فراشة تبحث عن النور [نص مطبوع] / صخر المهيف.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2020 (الفقيه بن صالح : مؤسسة الموجة الثقافية) .- 1

مج. (76 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 19 سم
إق 2020MO4192.- ردمك 978-9920-647-20-5

الرواية العربية

813.03 2020-1639
الموفق، جمعة

الموفق.- جمعة   / رواية   : مطبوع]  [نص  العاري  القمر 
الدارالبيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2020.- 1 مج. (197

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO2216.- ردمك 978-9954-710-97-5

القصة العربية

813.03 2020-1640
النوايتي، عبد الرحمان

الداللة في الرواية العربية بين الجمالي والثقافي [نص
مطبوع] / عبد الرحمان النوايتي.- فاس : مؤسسة مقاربات للنشر
والصناعات الثقافية، 2020.- 1 مج. (174 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم.- (دراسات)
إق 2020MO2631.- ردمك 978-9920-694-31-5

الرواية العربية - - الداللة

813.03 2020-1641
الواقدي، محمد بن عمر (207هـ/823م)

الواقدي.- عمر  بن  محمد   / مطبوع]  [نص  العمالقة  بنات 
القنيطرة : دار القلم العربي، 2020.- 1 مج. (64 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 17 سم.- (سلسلة الروائع)
إق 2020MO1083.- ردمك 978-9920-743-14-3

الرواية العربية

813.03 2020-1642
اليندوزي، سهيل

: رواية   : مطبوع]  [نص  النهاية  تليها  فوضى مصطفى؛ 
الدفاع : منشورات  تازة  اليندوزي.-  / سهيل  مجموعة قصصية 
الثقافي تازا، 2020.- 1 مج. (91 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO0693.- ردمك 978-9920-9955-2-8

الرواية العربية

813.03 2020-1643
انطوان بكاني، نبيل

الدار نبيل انطوان بكاني.-   / عرش الطاووس [نص مطبوع] 
: للكتاب، 2020.- 1 مج. (183 ص.)  العالمية  الدار   : البيضاء 

باأللوان؛ 24 سم غالف مزيّن 
إق 2020MO0665.- ردمك 978-9920-654-19-7

رواية

813.03 2020-1644
بحراوي، حسن (1953-....)

حسن  / رواية   : مطبوع]  [نص  األوبئة  جناح  في  أسبوع 
بحراوي.- الرباط : دار أبي رقراق للطباعة والنشر، 2020.- 1

مج. (170 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO4323.- ردمك 978-9920-606-09-7

رواية

813.03 2020-1645
بدازي، محمد

أشياء غير مكتملة [نص مطبوع] : رواية / محمد بدازي.- طنجة
: دار الفاصلة، 2020.- 1 مج. (184 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2020MO2725.- ردمك 978-9920-701-55-6

الرواية العربية

813.03 2020-1646
بري، عبد الرحيم

قفص االتهام [نص مطبوع] : رواية / عبد الرحيم بري.- الدار
البيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2020.- 1 مج. (107 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان
إق 2020MO2576.- ردمك 978-9954-9486-3-0

الرواية العربية

813.03 2020-1647
بطاح، أحمد (1989-....)

رجل ال أثر له يسكنني [نص مطبوع] : رواية / أحمد بطاح.-
2020 واإلبداع،  للثقافة  اإلمام  محمد  الشيخ  منتدى   : [د.م.] 
: غالف مزيّن .- 1 مج. (302 ص.)  األمنية)  : مطبعة  (الرباط 

باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO1399.- ردمك 978-9920-39-473-4

الرواية العربية

813.03 2020-1648
بالد، كريم (1977-....)

: [د.م.]  بالد.-  كريم   / رواية   : مطبوع]  [نص  المزار  طفل 
منشورات مجالس للتنمية والثقافة، 2020 (الرباط : دار السالم)
.- 1 مج. (157 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (منشورات

مجالس للتنمية والثقافة؛ 2)
إق 2020MO2338.- ردمك 978-9920-39-835-0

الرواية العربية

813.03 2020-1649
باللة، فاطمة

وما يزال الجو مستمرا [نص مطبوع] : شعر / فاطمة باللة.-
الرباط : رابطة كاتبات المغرب، 2020.- 1 مج. (159 ص.) :

غالف مزيّن
إق 2020MO2325.- ردمك 978-9920-9483-5-7

الرواية العربية
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813.03 2020-1650
بلكارح، سعدية

الدار بلكارح.-  / سعدية  رواية   : [نص مطبوع]  جدائل متعبة 
البيضاء : مجلس الكتاب واألدباء والمثقفين العرب، 2020 (وكالة
الرأي العربي).- 1 مج. (131 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2020MO4248.- ردمك 978-9920-32-322-2
الرواية العربية

813.03 2020-1651
بوخار، محمد

النيرية [نص مطبوع] : رواية / محمد بوخار.- [د.م.] : [د.ن.]،
2020.- 1 مج. (225 ص.)؛ 20 سم

إق 2020MO4152.- ردمك 978-9954-687-12-3
الرواية العربية

813.03 2020-1652
بوهالل، محمد

في الضفة األخرى [نص مطبوع] / محمد بوهالل.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020 (فاس : وراقة بالل) .- 1 مج. (190 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3414.- ردمك 978-9920-622-91-2

الرواية العربية

813.03 2020-1653
بوينيان، المصطفى

هذه البالد السعيدة [نص مطبوع] : رواية / المصطفى بوينيان
.- ط. 2.- الرباط : منشورت مرسم، 2020.- 1 مج. (255 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0263.- ردمك 978-9954-744-92-5

رواية

813.03 2020-1654
تيجاني، أحالم

أحالم بسيطة [نص مطبوع] : رواية / أحالم تيجاني .- الرباط :
رابطة كاتبات المغرب، 2020 (فاس : كرافانور) .- 1 مج. (157

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2324.- ردمك 978-9920-9483-4-0

الرواية العربية

813.03 2020-1655
جابر، بسمة

ظالل على جدار الروح [نص مطبوع] : نوفيال / بسمة جابر.-
الدار البيضاء : دار لوتس للنشر الحر، 2020 (مطابع لوتس).- 1

مج. (121 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0240.- ردمك 978-9920-668-93-4

القصة العربية

813.03 2020-1656
جدير، عبد العزيز

شغب الفكر والحرية [نص مطبوع] / عبد العزيز جدير.- الدار
البيضاء : ملتقى الطرق، 2020.- 1 مج. (286 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 22 سم
إق 2018MO2305.- ردمك 978-9954-1-0672-3

رواية

813.03 2020-1657
جرو، زايد

شذرات من واحات درعة تافياللت [نص مطبوع] : نصوص
تراثية / زايد جرو.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرشيدية : نيكوفيرت)

.- 1 مج. (149 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1774.- ردمك 978-9920-39-609-7

األدب العربي

813.03 2020-1658
جليل، خيرة

: الدارالبيضاء  / خيرة جليل.-  الملغوم [نص مطبوع]  الزمن 
جامعة المبدعين المغاربة، 2020.- 1 مج. (96 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO5265.- ردمك 978-9920-550-24-6

الرواية العربية

813.03 2020-1659
حاتم، كنان سمير

/ كنان سمير حاتم.- : رواية  فرس على جبل [نص مطبوع] 
الدارالبيضاء : دار لوتس للنشر الحر، 2020.- 1 مج. (56 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0179.- ردمك 978-9920-668-82-8

الرواية العربية

813.03 2020-1660
حدوش، بوجمعة

كسوف عقل [نص مطبوع] : رواية / بوجمعة حدوش.- القنيطرة
: القرويين للنشر والتوزيع، 2020.- 1 مج. (307 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO6410.- ردمك 978-9954-598-16-0

رواية

813.03 2020-1661
حسين، حسين علي

وجوه الحوش [نص مطبوع] : رواية / حسين علي حسين.- الدار
البيضاء : المركز الثقافي للكتاب، 2020.- 1 مج. (351 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2019MO6390.- ردمك 978-9920-627-27-6

الرواية العربية

813.03 2020-1662
حسين، طه

أديب [نص مطبوع] / طه حسين.- الدار البيضاء : المركز الثقافي
العربي، 2020.- 1 مج. (159 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22

سم
إق 2020MO2958.- ردمك 978-9920-657-06-8

رواية

813.03 2020-1663
حالبو، حنان

رحيل [نص مطبوع] : رواية / حنان حالبو.- الرباط : دار القلم،
2020.- 1 مج. (232 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم

إق 2020MO1357.- ردمك 978-9920-626-30-9
رواية

813.03 2020-1664
حمداني، أشرف (1993-....)

حلم كاتب [نص مطبوع] : رواية / أشرف حمداني.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020 (مراكش : المطبعة الوطنية) .- 1 مج. (169 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 16 سم
إق 2020MO3098.- ردمك 978-9920-39-997-5

الرواية العربية

813.03 2020-1665
حمداوي، عبد المجيد

متاهة الحب [نص مطبوع] : رواية / حمداوي عبد المجيد وعبد
اللطيف مرضي.- مكناس : مكتبة وراقة مجيد تيزو، 2020.- 1

مج. (143 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4689.- ردمك 978-9920-38-487-2

الرواية العربية

813.03 2020-1666
حميدان، زياد

زياد حميدان.-  / رواية   : آرابيا وأشياء أخرى [نص مطبوع] 
تمارة : منشورات الحلبي، 2020.- 1 مج. (282 ص.)؛ 21 سم
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إق 2020MO3762.- ردمك 978-9954-646-85-4
الرواية العربية

813.03 2020-1667
داحاوي، عبد الغني

: الغني داحاوي.- [د.م.]  / عبد  عطر اإلنتظار [نص مطبوع] 
[د.ن.]، 2020 (الرباط : دار القلم) .- 1 مج. (239 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO2283.- ردمك 978-9920-626-35-4

الرواية العربية

813.03 2020-1668
داني، محمد

فنية الرواية عند علي أفيالل [نص مطبوع] : دراسة / محمد
.- 1 مج. : وراقة بالل)  [د.ن.]، 2020 (فاس   : [د.م.]  داني.- 

باأللوان؛ 24 سم : غالف مزيّن  (148 ص.) 
إق 2020MO5244.- ردمك 978-9920-32-729-9

الرواية العربية

813.03 2020-1669
رضوان، أمينة

رقصات امرأة في زمن كورونا [نص مطبوع] : رواية / أمينة
رضوان .- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1

مج. (120 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3145.- ردمك 978-9920-622-05-9

رواية

813.03 2020-1670
ركاطة، حميد

حياة واحدة ال تكفي [نص مطبوع] : رواية / حميد ركاطة.-
الفقيه بن صالح : مؤسسة الموجة الثقافية، 2020.- 1 مج. (208

ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2020MO0212.- ردمك 978-9920-647-08-3

الرواية العربية

813.03 2020-1671
رميج، الزهرة

عزوزة [نص مطبوع] : رواية / الزهرة رميج.- ط. 5.- الفاصلة :
طنجة، 2020.- 1 مج. (450 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2020MO0227.- ردمك 978-9920-9975-2-2
الرواية العربية

813.03 2020-1672
رياض، أيوب

إنه فخ [نص مطبوع] : رواية / أيوب رياض .- [د.م.] : [د.ن.]،
2020 (الرباط : دار أبي رقراق للطباعة والنشر) .- 1 مج. (215

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO0902.- ردمك 978-9920-39-264-8

رواية

813.03 2020-1673
زهيري، أماني

امتنان [نص مطبوع] : رواية / أماني زهيري.- الدارالبيضاء : دار
: غالف مزيّن الحر، 2020.- 1 مج. (126 ص.)  للنشر  لوتس 

باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0170.- ردمك 978-9920-668-73-6

الرواية العربية

813.03 2020-1674
زيدان، يوسف

عزازيل [نص مطبوع] : رواية / يوسف زيدان.- الدار البيضاء :
المركز الثقافي العربي، 2020.- 1 مج. (380 ص.)

إق 2019MO4219.- ردمك 978-9920-38-340-0
الرواية العربية

813.03 2020-1675

سعودي، محمد
األسود [نص مطبوع] / محمد سعودي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020
: .- 1 مج. (288 ص.)  الكتاب)  (الدارالبيضاء : مطبعة صناعة 

باأللوان؛ 21 سم غالف مزيّن 
إق 2020MO4083.- ردمك 978-9920-32-266-9

رواية

813.03 2020-1676
شكري، رضوان

: [د.م.]  رضوان شكري.-   / مطبوع]  [نص  إيموراث  مفتاح 
[د.ن.]، 2020 (تطوان : مطبعة الخليج العربي) .- 1 مج. (158

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO1219.- ردمك 978-9920-9897-6-3

الرواية العربية

813.03 2020-1677
شيكي، محمد

خط الشرق [نص مطبوع] : رواية / محمد شيكي.- الرباط : دار
الوطن، 2020.- 1 مج. (134 ص.)؛ 21 سم

إق 2020MO3465.- ردمك 978-9954-648-67-4
الرواية العربية

813.03 2020-1678
عاطف، فيروز

حديث ال يقبل الرحيل [نص مطبوع] : رواية / فيروز عاطف.-
الحر، للنشر  لوتس  دار   : ؛اإلسكندرية  الدارالبيضاء  القاهرة؛ 
سم  19 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : ص.)   29) مج.   1  -.2020

إق 2020MO0171.- ردمك 978-9920-668-74-3
الرواية العربية

813.03 2020-1679
عبد الحميد، شكيب (1962-....)

نوارس مولينيس [نص مطبوع] : رواية / شكيب عبد الحميد.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الجديدة : الجديدة روبرو) .- 1 مج. (206

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2020MO3463.- ردمك 978-9920-32-005-4

الرواية العربية

813.03 2020-1680
عبد السالم، منى عزة

سقوط بطيء [نص مطبوع] : نوفيال / منى عزة عبد السالم.-
الدار البيضاء : دار لوتس للنشر الحر، 2020 (مطابع لوتس).- 1

مج. (53 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0238.- ردمك 978-9920-668-91-0

القصة العربية

813.03 2020-1681
عبيد، محمد

السر المجهول [نص مطبوع] : رواية / محمد عبيد.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020 (فاس : وراقة بالل) .- 1 مج. (60 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO5079.- ردمك 978-9920-32-676-6

الرواية العربية

813.03 2020-1682
عديدو، علي

بين اللحاء واللحى [نص مطبوع] : رواية / علي عديدو.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2020 (ورزازات : نيت أمبريسيون) .- 1 مج. (153

باأللوان؛ 21 سم ص.) : غالف مزيّن 
إق 2020MO0062.- ردمك 978-9920-9418-2-2

رواية

813.03 2020-1683
عزماني، حسن
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شكرا كورونا [نص مطبوع] : رواية / حسن عزماني.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020 (بركان : مطبعة نجمة الشرق) .- 1 مج. (205

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2020MO4747.- ردمك 978-9920-32-536-3

الرواية العربية

813.03 2020-1684
علوش، سعيد

/ سعيد الكراء  أو  للبيع   : مطبوع]  [نص  الزفوط  آل  لقالق 
: [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (310 ص.) : غالف علوش.- [د.م.] 

باأللوان؛ 24 سم مزيّن 
إق 2020MO4304.- ردمك 978-9920-32-340-6

الرواية العربية

813.03 2020-1685
عمراني، حمزة

: [د.م.]  عمراني.-  حمزة   / مطبوع]  [نص  الحقيقة  متاهة 
[د.ن.]، 2020 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (81 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2812.- ردمك 978-9920-39-889-3

الرواية العربية

813.03 2020-1686
فدحي، محمد

جائحة وحي  من  رواية   : مطبوع]  [نص  غير مرغوب  ضيف 
كورونا / محمد فدحي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرباط : الرباط

نت) .- 1 مج. (294 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4156.- ردمك 978-9920-32-292-8

الرواية العربية

813.03 2020-1687
فوال، محمد

أشالء ذاكرة [نص مطبوع] : رواية / محمد فوال.- طنجة : الراصد
الوطني للنشر والقراءة، 2020.- 1 مج. (232 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO2269.- ردمك 978-9954-668-47-4

الرواية العربية

813.03 2020-1688
قنديل بعاير، محمد (1944-....)

قنديل محمد   / رواية   : مطبوع]  [نص  السقوط  على حافة 
بعاير.- الدار البيضاء : أفريقيا الشرق، 2020.- 1 مج. (200 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO4199.- ردمك 978-9920-740-44-9

الرواية العربية

813.03 2020-1689
قيباش، رجاء

نمارق [نص مطبوع] / رجاء قيباش.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020
(فاس : وراقة بالل) .- 1 مج. (119 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2020MO4491.- ردمك 978-9920-32-434-2

القصة العربية

813.03 2020-1690
كحيلو، هند

: [د.م.]  كحيلو.-  هند   / رواية   : مطبوع]  [نص  الواقع  خيال 
[د.ن.]، 2020 (الرباط : دار السالم) .- 1 مج. (174 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0096.- ردمك 978-9920-39-040-8

الرواية العربية

813.03 2020-1691
كيالني، كامل

: دار القنيطرة  / كامل كيالني.-  شجرة الحياة [نص مطبوع] 
القلم العربي، 2020.- 1 مج. (64 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

17 سم.- (سلسلة الروائع)
إق 2020MO1090.- ردمك 978-9920-743-21-1

الرواية العربية

813.03 2020-1692
لخضر، المصطفى

المصطفى  / رواية   : مطبوع]  [نص  المسروق  الدم  عودة 
لخضر.- الدارالبيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2020.- 1 مج.

(134 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO0620.- ردمك 978-9954-710-87-6

القصة العربية

813.03 2020-1693
لغتيري، مصطفى (1965-....)

أمومة لم تكتمل [نص مطبوع] : رواية / مصطفى لغتيري.- ط.
: مطبعة (فاس  األدب، 2020  غاليري  : منشورات  [د.م.]   -.2
وراقة بالل) .- 1 مج. (133 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2020MO1058.- ردمك 978-9920-39-341-6
رواية

813.03 2020-1694
لغتيري، مصطفى (1965-....)

رجال وكالب [نص مطبوع] : رواية / مصطفى لغتيري .- ط. 2.-
[د.م.] : منشورات غاليري األدب، 2020.- 1 مج. (80 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO2950.- ردمك 978-9920-39-947-0

رواية - - اآلداب -

813.03 2020-1695
لغتيري، مصطفى (1965-....)

شهوة األمكنة [نص مطبوع] : سيرة روائية / مصطفى لغتيري.-
[د.م.] : غاليري األدب، 2020 (وراقة بالل).- 1 مج. (88 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO5356.- ردمك 978-9920-32-769-5

الرواية العربية

813.03 2020-1696
مجدوب، رشيد

قمر [نص مطبوع] : رواية / رشيد مجدوب .- [د.م.] : [د.ن.]،
2020 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (129 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3033.- ردمك 978-9920-9651-4-9

الرواية العربية

813.03 2020-1697
محمد، رجاء

حقيقة وما بعدها [نص مطبوع] : نوفيال / رجاء محمد.- الدار
البيضاء : دار لوتس للنشر الحر، 2020 (مطابع لوتس).- 1 مج.

(115 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0366.- ردمك 978-9920-668-99-6

القصة العربية

813.03 2020-1698
موساوي األخضري، زوليخا

موساوي زوليخا   / مطبوع]  [نص  الشظايا  زمن  في  حب 
األخضري.- طنجة : سليكي أخوين، 2020.- 1 مج. (205 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO0503.- ردمك 978-9920-625-71-5

الرواية العربية

813.03 2020-1699
نجمي، حسن (1960-....)
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جيرترود [نص مطبوع] / حسن نجمي؛ ترجمة فاطمة والعالي.-
الرباط : المعهد الملكي للثقافة األمازيغية، 2020.- 1 مج. (215

ص.)؛ 23 سم
إق 2020MO1627.- ردمك 978-9920-739-16-0

رواية

813.03 2020-1700
واعمر، قاسم رابح

: [د.م.]  واعمر.-  رابح  قاسم   / صدى السنين [نص مطبوع] 
[د.ن.]، 2020 (الرباط : الكرامة) .- 1 مج. (384 ص.)؛ 21 سم

إق 2020MO4845.- ردمك 978-9920-32-586-8
الرواية العربية

813.03 2020-1701
واقجا، رشيدة

قد ينبت الصخر زهرة [نص مطبوع] / رشيدة واقجا.- [د.م.] :
غاليري األدب، 2020 (فاس : وراقة بالل) .- 1 مج. (102 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4325.- ردمك 978-9920-32-345-1

الرواية العربية

813.03 2020-1702
/ وليلة  ليلة  ألف  حكايات   : مطبوع]  [نص  السحري  الخاتم 
مجهول.- القنيطرة : دار القلم العربي، 2020.- 1 مج. (63 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 17 سم.- (سلسلة الروائع)
إق 2020MO1089.- ردمك 978-9920-743-20-4

الرواية العربية

813.03 2020-1703
محكي الذات والتاريخ في الرواية العربية [نص مطبوع] :
أشغال المؤتمر األول للرواية العربية / إعداد وتنسيق عز العرب
إدريس أزمي، أحمد موسى، عبد العزيز بنار. الجزء الثاني؛ تقديم
زهور كرام.- فاس : مقاربات، 2020.- 1 مج. (302 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1204.- ردمك 978-9920-694-20-9

الرواية العربية

813.08 2020-1704
أوباها، حسين (1943-....)

إرهاب [نص مطبوع] / أوباها حسين.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020
(القنيطرة : المطبعة السريعة) .- 1 مج. (116 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3536.- ردمك 978-9920-9854-2-0

القصة العربية

813.081 2020-1705
راوي الصحراوي، فقيهي

كذب، كذب في كذب... [نص مطبوع] : رواية تاريخية / فقيهي
والنشر، للترجمة  الفقه  دار   : البيضاء  الدار  الصحراوي.-  راوي 
2020 (دار القرويين).- 1 مج. (272 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2020MO3767.- ردمك 978-9920-32-127-3

الرواية التاريخية

813.081 2020-1706
يوسفي، أحمد

[نص المغربي  الشرقي  بالجنوب  زنجية  عائلة  ماساة 
مطبوع] : رواية تاريخية / أحمد يوسفي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020
مزيّن : غالف  (203 ص.)  مج.   1  -. : مطبعة مجيد)  (مكناس 

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2625.- ردمك 978-9920-39-736-0

القصة التاريخية

813.082 2020-1707
الحسيني، عبد الواحد

المشاء [نص مطبوع] : مقاليد األشواق ومواكب األرواح / عبد
الواحد الحسيني.- مكناس : مركز الشروق لألبحاث والدراسات،
2020 (مطبعة التميز).- 1 مج. (106 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2017MO4787.- ردمك 978-9954-9729-1-5

القصة الدينية

813.083 2020-1708
اإلدريسي، محمد

بحال حكايات زمان [نص مطبوع] : حكايات شعبية مغربية /
محمد اإلدريسي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (78 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0111.- ردمك 978-9920-39-044-6

حكايات شعبية

813.083 2020-1709
الذهبي، نادية

حدث في زمن كورونا... [نص مطبوع] : مجموعة قصصية
محمد شرايمي.- تقديم  الذهبي؛  نادية   / الواقع  من  مستوحاة 
الرباط : دار األمان، 2020 (مطبعة األمنية).- 1 مج. (102 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO3886.- ردمك 978-9954-723-92-0

القصة العربية الواقعية

813.9 2020-1710
ذاكر، عبد النبي (1962-....)

تخييل الهجرة السرية في المغرب وإسبانيا [نص مطبوع]
: نظرات متقاطعة / عبد النبي ذاكر.- اكادير : كلية االداب والعلوم

اإلنسانية، 2020.- 1 مج. (151 ص.)؛ 21 سم
إق 2020MO3023.- ردمك 978-9920-9498-0-4

النصوص السردية - - دراسة ونقد

813.9 2020-1711
محمد أنقار مؤوال ومؤوال [نص مطبوع] / تنسيق وإشراف
رشيد برهون، عبد الرحيم اإلدريسي، محمد العناز.- تطوان : باب

الحكمة، 2020.- 1 مج. (200 ص.)؛ سم
إق 2019MO5011.- ردمك 978-9920-653-02-2

الرواية العربية - - دراسة ونقد

814 المقاالت العربية والمقامات

814 2020-1712
الشرعي، سعيد

[نص األندلسية  المقامات  في  والخصوصية  اإلتباعية 
مطبوع] : من النشأة في ق 5 هـ إلى أفول شمس األندلس ق 09
هـ (11م ـ 15م) / سعيد الشرعي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1

مج. (208 ص.)
إق 2020MO3579.- ردمك 978-9920-32-057-3

المقامة - - األندلس

814 2020-1713
الشرعي، سعيد

األول، الجزء  مطبوع].  [نص  المغربية  المقامات  ديوان 
المقامات المغربية ما قبل عصر العلويين بين اإلتباع واإلبتداع من
القرن 10هـ / 16م / سعيد الشرعي.- إلى  القرن 5هـ / 11م 

: [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (179 ص.) [د.م.] 
إق 2020MO3582.- ردمك 978-9920-9009-1-1

المقامة - - المغرب

814 2020-1714
الطويل، الطاهر
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: الطويل.- فاس  الطاهر   / مقامات ومقاالت [نص مطبوع] 
حلقة الفكر المغربي، 2020 (فاس : مطبعة بالل) .- 1 مج. (109

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1596.- ردمك 978-9920-9436-3-5

المقاالت العربية - - المقامات العربية

814 2020-1715
كوكاس، عبد العزيز

[نص حالنا  وصف  الصالحية...في  منتهية  غير  أحالم 
مطبوع]. الجزء األول / عبد العزيز كوكاس.- الرباط : منشورات
النورس، 2020.- 1 مج. (187 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22

سم
إق 2020MO2779.- ردمك 978-9920-39-878-7

مقاالت أدبية

814 2020-1716
الحكي وكتابة الذات في قصص ماذا تحكي أيها البحر؟
مقاالت.-  : المرابط  الزهراء  فاطمة  للقاصة   : مطبوع]  [نص 
الدارالبيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2020.- 1 مج. (126

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO3880.- ردمك 978-9920-550-03-1

مقاالت أدبية عربية

815 الخطابة العربية

815 2020-1717
الولي، محمد

الخطابة والحجاج بين أفالطون وأرسطو وبيرلمان [نص
مطبوع] / محمد الولي؛ تقديم محمد العمري.- بني مالل : فالية،

2020.- 1 مج. (292 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2020MO1303.- ردمك 978-9920-9426-3-8

الخطابة العربية - - تحليل الخطاب

815.009 2020-1718
دراسة  : [نص مطبوع]  الخطاب  التحليلية لقراءة  اآلفاق 
واألبحاث، للدراسات  المتوسطي  المركز   : [د.م.]  تطبيقية.- 
سم  24 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (279 ص.)  مج.   1  -.2020

إق 2020MO0341.- ردمك 978-9920-9531-3-9
الخطاب - - نقد

816 الرسائل العربية

816 2020-1719
الصابي، هالل بن إبراهيم بن زرهون الحراني

إسحاق أبي   / مطبوع]  [نص  الصابي  إسحاق  أبي  رسائل 
إبراهيم إبن هالل بن إبراهيم بن زرهون الحراني الصابي؛ تحقيق
محمد سعيد البقالي.- تطوان : باب الحكمة، 2020.- 1 مج. (548

ص.)؛ 24 سم
إق 2020MO2242.- ردمك 978-9920-653-23-7

الرسائل العربية

816.008 2020-1720
بوزيد، أحمد

= مغربية  شابة  إلى  رسائل   : مطبوع]  [نص  مريريدا  بريد 
Courrier de Mririda / إعداد وتقديم أحمد بوزيد.- ايت ملول :

منظمة تاماينوت، 2020.- 1 مج. (89, 60 ص.)؛ 22 سم
إق 2020MO3589.- ردمك 978-9920-32-063-4

الرسائل العربية

816.03 2020-1721
رسائل من الحجر الصحي [نص مطبوع] : مؤلف جماعي =
Lettres de confinement : livre collectif / إعداد وتنسيق
سعيد الهياق؛ مراجعة نادية القدميري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020
(الرباط : دار السالم) .- 1 مج. (119-24 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO5306.- ردمك 978-9920-32-756-5

الحجر الصحي - - رسائل - - المغرب

816.6 2020-1722
الشرعي، سعيد

أدب  : والمكان  اإلنسان   : [نص مطبوع]  المغرب واألندلس 
المقامة أنموذجا / سعيد الشرعي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1

مج. (120 ص.)
إق 2020MO3583.- ردمك 978-9920-9009-2-8

المقامة - - المغرب - - األندلس

المتفرقات األدبية العربية 818

818 2020-1723
أبادرين، أحمد

الخرصة [نص مطبوع] : أو ذاتية أحمد أبادرين / أحمد أبادرين.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .-

1 مج. (150 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3955.- ردمك 978-9920-32-206-5

متفرقات أدبية عربية

818 2020-1724
أبو خالد، فوزية

سيرة األمهات [نص مطبوع] / فوزية أبو خالد.- الدار البيضاء :
المركز الثقافي للكتاب، 2020.- 1 مج. (520 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0825.- ردمك 978-9920-627-33-7

المتفرقات األدبية العربية

818 2020-1725
أشفري، بوجمعة (1961-....)

: [د.م.]  بوجمعة أشفري.-   / العين والنسيان [نص مطبوع] 
[د.ن.]، 2020 (الدار البيضاء : رالي إيفنت) .- 1 مج. (91 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0156.- ردمك 978-9920-39-067-5

األدب - - متفرقات

818 2020-1726
أشقرا، عثمان (1951-....)

عثمان  / اتحادية  أوراق   : مطبوع]  [نص  والشاشية  الوردة 
أشقرا.- الرباط : مؤسسة فكر للثقافة والتنمية، 2020 (دار أبي
مزيّن غالف   : (124 ص.)  مج.   1 والنشر).-  للطباعة  رقراق 

سم  23 باأللوان؛ 
إق 2020MO5108.- ردمك 978-9920-9057-0-1

المتفرقات األدبية العربية

818 2020-1727
أكري، عبد النبي

النبي / عبد  البوح [نص مطبوع]  خلجات العشق... وجرأة 
أكري.- تطوان : مكتبة سلمى الثقافية، 2020 (مطبعة تطوان).-
1 مج. (40 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (إبداعات مكتبة

سلمى الثقافية؛ 110)
إق 2020MO4084.- ردمك 978-9954-728-64-2

المتفرقات األدبية العربية

818 2020-1728
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أورال، علي
درويش يلعب الشطرنج [نص مطبوع] : صور الشرق والغرب
/ علي أورال؛ ترجمة أحمد كمال.- الرباط : دار األمان، 2020.- 1

مج. (193 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO2710.- ردمك 978-9920-645-16-4

متفرقات أدبية

818 2020-1729
ابنو المرابطي، بدي

األخرى من الصالة   : الهجائية   : مطبوع]  [نص  الهزيع  نشيد 
صلوات المنفى الباريسي في آهاتي اإلنسية والجنية أللوان البر
الثقافي المركز   : البيضاء  الدار  المرابطي.-  ابنو  بدي   / والبحر 
باأللوان؛ 19 للكتاب، 2020.- 1 مج. (43 ص.) : غالف مزيّن 

آفاق أخرى) سم.- (سلسلة 
إق 2019MO4412.- ردمك 978-9954-705-80-3

األدب العربي - - متفرقات

818 2020-1730
ابنو المرابطي، بدي

الكبير الراحل  إلى   : [نص مطبوع]  والمنفى  المعنى  وهج 
البيضاء؛ بيروت : ابنو المرابطي.- الدار  محمد ولد عبديf بدي 
المركز الثقافي للكتاب، 2020.- 1 مج. (56 ص.).- (سلسلة آفاق

أخرى)
إق 2019MO4419.- ردمك 978-9954-705-87-2

األدب العربي

818 2020-1731
احيدوش، تواب

نزهة الذات في دروب الحياة [نص مطبوع] / تواب احيدوش.-
الدارالبيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2020.- 1 مج. (89 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO3629.- ردمك 978-9920-550-01-7

متفرقات أدبية عربية

818 2020-1732
اإلدريسي، عبد القادر (1946-....)

ثقافية ومعالجات : مراجعات  النرجس [نص مطبوع]  أوراق 
فكرية / عبد القادر اإلدريسي؛ تقديم حسناء محمد داود.- تطوان :
باب الحكمة، 2020.- 1 مج. (316 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2019MO5690.- ردمك 978-9920-653-05-3

المتفرقات األدبية

818 2020-1733
البغوري، محمد (1974-....)

[نص الصويرة  في  النوارس  تزعج  ال  الرياح  ولوالت 
مطبوع] / محمد البغوري .- طنجة : سليكي أخوين، 2020.- 1

مج. (115 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO2683.- ردمك 978-9920-655-13-2

متفرقات أدبية

818 2020-1734
البقالي، يوسف

شيفرة الكشاف [نص مطبوع] : مصطلحات كشفية : اإلصدار
األول / البقالي يوسف.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (تطوان : مطبعة

الخوارزمي) .- 1 مج. : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO5227.- ردمك 978-9920-32-717-6

المتفرقات األدبية العربية

818 2020-1735
البوزيدي، ادريس

للفالحة منازل و فصول [نص مطبوع] / ادريس البوزيدي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الدار البيضاء : مطبعة صناعة الكتاب) .-

1 مج. (63 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17 سم
إق 2020MO2347.- ردمك 978-9920-39-839-8

متفرقات أدبية

818 2020-1736
التجكاني، مريم

: مطبوع]  [نص  الله  التوكل على  العيش في ظل  رغد 
خواطر مختارة من إبداع الكاتبة مريم التجكاني / مريم التجكاني.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (مطبعة العين).- 1 مج. (54 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO2185.- ردمك 978-9920-39-703-2

خواطر أدبية

818 2020-1737
الجراري، عبد الله

الله عبد   / مطبوع]  [نص  القلم  أو سوانح  المقالة  روض 
: دار أبي الرباط  الجراري؛ إعداد وتقديم إدريس الشرواطي.- 
رقراق للطباعة والنشر، 2020.- 1 مج. (301 ص.)؛ 24 سم

إق 2020MO5515.- ردمك 978-9920-558-02-0
المتفرقات األدبية العربية

818 2020-1738
الحسيني، موالي الحسن

تبالح النخلة [نص مطبوع] : كالمي / موالي الحسن الحسيني .-
[د.م.] : منتدى األدب لمبدعي الجنوب، 2020.- 1 مج. (68 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO3214.- ردمك 978-9920-622-33-2

متفرقات أدبية

818 2020-1739
الخطيبي، عبد الكبير

وجاك الخطيبي  الكبير  عبد   / مطبوع]  [نص  الواحد  الكتاب 
للنشر األمان  دار   : الرباط  الرحيم حزل.-  ترجمة عبد  حسون؛ 
والتوزيع، 2020.- 1 مج. (153 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2019MO6269.- ردمك 978-9954-723-59-3

المتفرقات األدبية

818 2020-1740
الرقا، مصطفى

عصر الهمذاني من خالل مقاماته [نص مطبوع] / مصطفى
الرقا؛ تقديم عبد الله الطيب.- الرباط : دار نشر المعرفة، 2020.-

1 مج. (544 ص.)؛ 23 سم
إق 2019MO6239.- ردمك 978-9954-693-05-6

تأمالت أدبية

818 2020-1741
الزرقتي العيادي، محمد

كراسة محام [نص مطبوع] / محمد الزرقتي العيادي.- طنجة :
سليكي أخوين، 2020.- 1 مج. (330 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2020MO3439.- ردمك 978-9920-625-95-1

المتفرقات األدبية العربية

818 2020-1742
الشريشي، أبي العباس

شرح مقامات الحريري [نص مطبوع] : دراسة وتحليل لمنهج
الشرح / ألبي العباس الشريشي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (وجدة :
مكتبة الطالب) .- 1 مج. (240 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO5111.- ردمك 978-9920-32-682-7

المتفرقات األدبية العربية

818 2020-1743
العمري، أحمد
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تأمالت [نص مطبوع]. الجزء الرابع / أحمد العمري.- الرباط :
مكتبة دار األمان، 2020 (مطبعة األمنية).- 1 مج. (239 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4683.- ردمك 978-9920-645-23-2

متفرقات أدبية

818 2020-1744
المصلوحي، حسن

الرغيف األسود [نص مطبوع] : حين تبتسم الدموع : مذكرات
الطفولة / حسن المصلوحي .- فاس : مؤسسة مقاربات، 2020.-

1 مج. (162 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO4274.- ردمك 978-9920-694-56-8

مذكرات

818 2020-1745
المعلمي، محمد محمد

سنابل [نص مطبوع] / محمد محمد المعلمي .- [د.م.] : [د.ن.]،
2020 (تطوان : مطبعة تطوان) .- 1 مج. (72 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO1539.- ردمك 978-9920-39-515-1

متفرقات أدبية

818 2020-1746
الورديغي، عبد الرحيم

الرحيم عبد   / مطبوع]  [نص  لوباريسة  أمينة  أمي  كتاب 
الورديغي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (80 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO3618.- ردمك 978-9920-32-071-9

متفرقات أدبية

818 2020-1747
الورزاني، الحسين

الحسين  / سيرية  نصوص   : مطبوع]  [نص  النهاية  أشجان 
الورزاني.- تارودانت : دار تسراس للنشر، 2020.- 1 مج. (34

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2020MO0492.- ردمك 978-9920-634-07-6

نصوص سيرية - - المتفرقات األدبية العربية

818 2020-1748
بن إبراهيم عال الله آل لطيف، محمد

دموع على شاطئ النسيان [نص مطبوع] / محمد بن إبراهيم
عال الله آل لطيف.- طنجة : سليكي أخوين، 2020.- 1 مج. (207

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2693.- ردمك 978-9920-655-14-9

متفرقات أدبية

818 2020-1749
بن الوليد، يحيى

: مطبوع]  [نص  األجانب  والكتاب  محمد شكري.. طنجة 
تحليل ثقافي / يحيى بن الوليد.- طنجة : أكورا، 2020.- 1 مج.

(135 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO4671.- ردمك 978-9920-32-501-1

تحليل ثقافي

818 2020-1750
بن عجيبة، أحمد بن مصطفى

بن أحمد   / مطبوع]  [نص  األخضر  بالجبل  وأذكار  إبتهال 
مصطفى بن عجيبة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (تطوان : مطبعة

تطوان) .- 1 مج. (95 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO5459.- ردمك 978-9920-32-807-4

المتفرقات األدبية العربية

818 2020-1751
بن لمقدم، تنسيم

على ورق األيام [نص مطبوع] / تنسيم بن لمقدم.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020 (الرباط : مطبعة األمنية) .- 1 مج. (87 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO3967.- ردمك 978-9920-32-213-3

متفرقات األدبية العربية

818 2020-1752
بوبوح، أيمن

من أبواب متفرقة [نص مطبوع] / أيمن بوبوح.- [د.م.] : قلم
للنشر، 2020.- 1 مج. (274 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2020MO0946.- ردمك 978-9920-39-288-4
المتفرقات األدبية العربية

818 2020-1753
بوزيان، لطيفة

في مفهوم المفارقة [نص مطبوع] / لطيفة بوزيان.- الرباط :
دار أبي رقراق للطباعة والنشر، 2020.- 1 مج. (146 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2019MO1353.- ردمك 978-9920-9921-0-7

المتفرقات األدبية العربية

818 2020-1754
بوسراو، المكي

المكي  / مدرس  مسار   : مطبوع]  [نص  لولدها  األم  قالت 
بوسراو.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرباط : مطابع الرباط نت) .-

1 مج. (127 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO4819.- ردمك 978-9920-32-573-8

المتفرقات األدبية العربية - - مسار

818 2020-1755
جماهري، عبد الحميد

جاؤوا لنقص في السماء [نص مطبوع] : في ديوان حالتي /
عبد الحميد جماهري.- الدار البيضاء : ملتقى الطرق، 2020.- 83

مج. ( ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO1185.- ردمك 978-9920-769-61-7

متفرقات أدبية

818 2020-1756
جوطي، أمين (1976-....)

كتاب األميرة [نص مطبوع] / أمين جوطي.- سيدي سليمان :
أمين جوطي، 2020.- 1 مج. (112 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

22 سم
إق 2020MO0848.- ردمك 978-9920-39-251-8

المتفرقات األدبية العربية

818 2020-1757
شرقان، رشيد

الى اخر رمق ظل يغرد لنصرة فلسطين [نص مطبوع] :
همسات / رشيد شرقان.- الدار البيضاء : مجلس الكتاب واألدباء
والمثقفين العرب، 2020 (مطبعة الرأي العربي).- 1 مج. (96

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO4302.- ردمك 978-9920-32-336-9

المتفرقات األدبية العربية

818 2020-1758
عبد المطلب، عبد الهادي

على مرمى نظر [نص مطبوع] : أشياء قريبة منا بعيدة عنا :
نصوص غير ملغومة / عبد الهادي عبد المطلب؛ تقديم الدكتور عمر
الرويضي.- الدار البيضاء : سوماكرام، 2020.- 1 مج. (104 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO6222.- ردمك 978-9954-750-25-4

متفرقات أدبية

818 2020-1759
عبيد، رجاء
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رفاء فيوض [نص مطبوع] / رجاء عبيد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020
(فاس : مطبعة آنفو برينت) .- 1 مج. : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2020MO1602.- ردمك 978-9920-39-543-4

متفرقات أدبية

818 2020-1760
غازي، نوال

نساء على كرسي االعتراف [نص مطبوع] : نصوص / نوال
غازي.- طنجة : الراصد الوطني للنشر والقراءة، 2020.- 1 مج.

(112 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO2577.- ردمك 978-9954-668-49-8

متفرقات أدبية - - نصوص

818 2020-1761
قرنفل، حسن

أصوات الفقراء [نص مطبوع] / حسن قرنفل .- الرباط : دار
أبي رقراق للطباعة والنشر، 2020.- 1 مج. (281 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO4570.- ردمك 978-9920-606-11-0

المتفرقات األدبية العربية

818 2020-1762
كروم، محمد

الحياطة في الرحلة إلى طاطا [نص مطبوع] / محمد كروم.-
طنجة : الراصد الوطني، 2020 (سليكي أخوين).- 1 مج. (112

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0941.- ردمك 978-9954-668-43-6

األدب

818 2020-1763
كوكاس، عبد العزيز

في حضرة اإلمبراطور المعظم كوفيد التاسع عشر [نص
النورس، منشورات   : الرباط  كوكاس.-  العزيز  عبد   / مطبوع] 
باأللوان؛ 22 سم مزيّن  : غالف  (163 ص.)  مج.   1  -.2020

إق 2020MO3373.- ردمك 978-9920-622-78-3
المتفرقات األدبية العربية

818 2020-1764
لبريكي، عبد اللطيف

محكيات سكورية [نص مطبوع] : سيرة المكان واالنسان / عبد
اللطيف لبريكي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرباط : مطابع الرباط

نت) .- 1 مج. (207 ص.)؛ 21 سم
إق 2020MO3201.- ردمك 978-9920-622-20-2

متفرقات أدبية

818 2020-1765
لمسيح، أحمد

الكتابة ـ غير ملتفتة / بين وبين [نص مطبوع] : نصوص قبل 
أحمد لمسيح.- فاس : مقاربات، 2020.- 1 مج. (86 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO2628.- ردمك 978-9920-694-28-5

المتفرقات األدبية العربية

818 2020-1766
لوريكي، عمر

[د.ن.]،  : [د.م.]   -. لوريكي  / عمر  نوادر عمر [نص مطبوع] 
2020 (اكادير : اكادير سيرفيس) .- 1 مج. (50 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO3252.- ردمك 978-9920-9694-8-2

متفرقات

818 2020-1767
محاميد، مصطفى قاسم

البسمة الخالدة [نص مطبوع] / مصطفى قاسم محاميد.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2020 (الرباط : الرباط نت) .- 1 مج. (135 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0702.- ردمك 978-9920-39-201-3

متفرقات أدبية

818 2020-1768
معروف، السعدية

/ مبادئ ومواقف   : [نص مطبوع]  بنونة  حوارات مع خناثة 
منظمة تجديد الوعي النسائي؛ جمع وإعداد السعدية معروف.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرباط : المعارف الجديدة) .- 1 مج.

(268 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0604.- ردمك 978-9920-9408-2-5

خناثة بنونة - - متفرقات أدبية

818 2020-1769
مودنان، مروان

/ مطبوع]  [نص  وأساطيرهم  أنسابهم,  أصلهم,  العرب 
مروان مودنان.- الدار البيضاء : جامعة المبدعين المغاربة، 2020.-

1 مج. (184 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO1063.- ردمك 978-9920-39-343-0

بحث - - متفرقات أدبية

818 2020-1770
عقود النجوى في التحذير من أهل البدائع والدعوى [نص
الدرعي ابراهيم  بن  صالح  بن  أحمد  العباس  ألبي   : مطبوع] 
األكتاوي؛ تحقيق وتقديم صالح بن ابراهيم آيت بابا التمكروتي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (97

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1233.- ردمك 978-9920-625-81-4

مخطوطات - - متفرقات أدبية عربية

818 2020-1771
أنطولوجيا آسفية زمن الحجر [نص مطبوع] : صرخة ريشة
وقلم / مؤلف جماعي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (آسفي : مطبعة

أنس) .- 1 مج. (184 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO2953.- ردمك 978-9920-39-949-4

المتفرقات األدبية العربية

818.02 2020-1772
ابن المقفع، عبدالله

اليتيمة [نص مطبوع] : الدرة اليتيمة في الحكم والمواعظ أو
األدب الكبير / عبدالله بن المقفع.- القنيطرة : دار القلم العربي،
سم.-  17 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (62 ص.)  مج.   1  -.2020

الروائع) (سلسلة 
إق 2020MO1084.- ردمك 978-9920-743-15-0

الحكم والمواعظ - - األدب العربي

818.02 2020-1773
الفالح الوزاني، عبد اللطيف

األمثال الشعبية المغربية [نص مطبوع] / عبد اللطيف الفالح
الوزاني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الدار البيضاء : النجاح الجديدة)

.- 1 مج. (193 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0938.- ردمك 978-9920-39-283-9

متفرقات أدبية - - أمثال

818.02 2020-1774
حجوبي، بوشتى

القيم التربوية في األمثال الشعبية [نص مطبوع] : مقاربة
سوسيو داللية، منطقة شراردة نموذجا / حجوبي بوشتى.- الرباط :
دار القلم، 2020.- 1 مج. (116 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO3412.- ردمك 978-9920-626-41-5

األمثال الشعبية
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818.02 2020-1775
عطوة، ماهر

غدا يوم جديد [نص مطبوع] : طرائف وحكم / ماهر عطوة.-
الدار البيضاء : دار لوتس للنشر الحر، 2020.- 1 مج. (143 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0398.- ردمك 978-9920-604-07-9

المتفرقات األدبية العربية

818.02 2020-1776
مبروك، آمنة امحمد بنسعيد

بنسعيد امحمد  آمنة   / مطبوع]  [نص  وأقوال شعبية  أمثلة 
مبروك.- [د.م] : [د.ن]، 2020.- 1 مج . (193ص. ) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم.- (نفحة من التراث المغربي)
إق 2020MO3893.- ردمك 978-9920-32-190-7

األمثلة الشعبية

818.03 2020-1777
أم منى

حتى نلتقي [نص مطبوع] : سيرة ذاتية في أربعة فصول / أم
منى.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (14 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان
إق 2020MO4034.- ردمك 978-9920-32-245-4

سيرة ذاتية

818.03 2020-1778
ابنو المرابطي، بدي

المنفى صلوات  على  هوامش   : مطبوع]  [نص  الالهجائية 
الباريسي في آهاتي اإلنسية والجنية أللوان البر والبحر / بدي ابنو
للكتاب، الثقافي  المركز   : بيروت  ;؛  الدارالبيضاء  المرابطي.- 
2020.- 1 مج. (48 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (آفاق

أخرى)
إق 2019MO4419.- ردمك 978-9954-705-82-7

متفرقات أدبية

818.03 2020-1779
التيجي، مريم

مريم  / مطبوع]  [نص  اإلسالمية  الحركة  داخل  رحلتي 
التيجي.- الرباط : دار الوطن، 2020 (سال : المبريمور) .- 1 مج.

(223 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4709.- ردمك 978-9954-648-69-8

متفرقات أدبية - - مذكرات

818.03 2020-1780
الحسني، عبد الله كنون

مذكرات غير شخصية [نص مطبوع] / عبد الله كنون الحسني.-
ط. 2.- الدار البيضاء : المركز الثقافي العربي، 2020.- 1 مج.

(207 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO0091.- ردمك 978-9920-657-03-7

مذكرات

818.03 2020-1781
الخزاعي، عبد الرحمان (1948-....)

ذكريات خالدة [نص مطبوع] / عبد الرحمان الخزاعي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020 (خريبكة : مطبعة لوباوي) .- 1 مج. (150 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0083.- ردمك 978-9920-39-034-7

المذكرات األدبية

818.03 2020-1782
الركيك، رشيدة

لقطات أسرية [نص مطبوع] : قراءة سيكو سسيلوجية / رشيدة
الركيك.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس : وراقة بالل) .- 1 مج.

(155 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4925.- ردمك 978-9920-32-611-7

األدب العربي - - مذكرات

818.03 2020-1783
الزيدي، عبد الله (1957-....)

العصفور [نص مطبوع] : مروية عن محنة محام سجين / عبد
الله الزيدي.- طنجة : سليكي أخوين، 2020.- 1 مج. (251 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2019MO5833.- ردمك 978-9920-625-35-7

المذكرات األدبية

818.03 2020-1784
الشاعط، محمد

يوميات معتقل سابق [نص مطبوع] : بجحيم مخيمات العار
بتيندوف / الشاعط محمد.- [د.م.] : [ محمد الشاعط]، 2020
(سال : شمس برينت) .- 1 مج. (73 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2020MO2624.- ردمك 978-9920-39-735-3

يوميات

818.03 2020-1785
الشراط، عبد النبي

عقبات وأشواك [نص مطبوع] : (سيرة وجدانية) : تجارب في
مزيدة  2 الشراط.- ط.  النبي  عبد   / والسياسة  والدين  الحب 
ومنقحة.- الرباط : دار الوطن، 2020.- 1 مج. (145 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO5862.- ردمك 978-9954-648-56-8

سيرة وجدانية

818.03 2020-1786
الصادقي، محمد

أفضل نسخة منك [نص مطبوع] / محمد الصادقي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020.- 1 مج. (75 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2020MO5017.- ردمك 978-9920-32-647-6
متفرقات أدبية

818.03 2020-1787
العثماني، جمال (1962-....)

تخاريف " حنة يامنة " [نص مطبوع] : عن واقعة الطرد من
العثماني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 الجزائر مرة أخرى / جمال 
(وجدة : مطبعة الجسور) .- 1 مج. : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم

إق 2020MO0457.- ردمك 978-9920-39-137-5
المتفرقات األدبية العربية

818.03 2020-1788
العمري، عبد الكريم

سي إبراهيم في المدينة [نص مطبوع] / عبد الكريم العمري.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرباط : مكتبة دار السـالم) .- 1 مج.
(157 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم.- (من مذكرات طبيب؛

( 11
إق 2020MO1492.- ردمك 978-9920-754-58-3

مذكرات

818.03 2020-1789
الغريري، أماني محمود

خواطر قلبية [نص مطبوع] : خواطر / أماني محمود الغريري.-
الدار البيضاء : دار لوتس للنشر الحر، 2020.- 1 مج. (82 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0367.- ردمك 978-9920-604-00-0

خواطر - - األدب العربي

818.03 2020-1790
القرشي، سليمان

تحت ظالل كورونا [نص مطبوع] : مقدمات ويوميات / سليمان
القرشي.- الرباط : دار التوحيدي، 2020.- 1 مج. (173 ص.)؛ 21

سم
إق 2020MO2255.- ردمك 978-9954-660-90-4

يوميات
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818.03 2020-1791
الماعزي، عزالدين

يوميات معلم في الجبل [نص مطبوع]. الجزء 3 / عزالدين
األنوار مطبعة   : (خريبكة   2020 [د.ن.]،   : [د.م.]  الماعزي.- 
باأللوان؛ 21 سم مزيّن  : غالف  (94 ص.)  مج.   1  -. الذهبية) 

إق 2020MO0922.- ردمك 978-9920-39-271-6
المتفرقات األدبية العربية

818.03 2020-1792
المساتي، عبد السالم

/ عبد السالم : خواطر  خواطر الثامنة مساء [نص مطبوع] 
المساتي.- الدار البيضاء : دار لوتس للنشر الحر، 2020.- 1 مج.

(127 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0364.- ردمك 978-9920-668-97-2

خواطر - - األدب العربي

818.03 2020-1793
المصلح، سعيد

المقامة الكورونية [نص مطبوع] / سعيد المصلح.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020 (مكناس : شركة مكتب اآلداب) .- 1 مج. (115

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO4042.- ردمك 978-9920-9618-2-0

المتفرقات األدبية العربية

818.03 2020-1794
الهاسوتة، عثمان

/ [نص مطبوع]  أكثر من مؤلف..  تحتاج  شخصية واحدة 
الواعد، 2020 الشباب  : جمعية  اورير  أيت  الهاسوتة.-  عثمان 
(فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (122 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1862.- ردمك 978-9920-39-635-6

متفرقات أدبية - - مذكرات

818.03 2020-1795
بازي، محمد

سلوى األسفار في الرحلة الى خير الديار [نص مطبوع] :
يوميات / محمد بازي.- فاس : مقاربات، 2020.- 1 مج. (105

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3745.- ردمك 978-9920-694-47-6

يوميات

818.03 2020-1796
بلبصير، محمد بن ادريس (1944-....)

بن / محمد  ذاتية  : سيرة  [نص مطبوع]  نافذة على حياتي 
ادريس بلبصير.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (بني مالل : مطبعة أنفو

أسية) .- 1 مج. (256 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO1496.- ردمك 978-9920-39-498-7

السيرة الذاتية - - األدب العربي

818.03 2020-1797
بنجلون، العربي (1947-....)

مبارك الدريبي [نص مطبوع] : صدى الصوت..والجسد / العربي
بنجلون.- ط. 2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس : مطبعة وراقة

بالل) .- 1 مج. (63 ص.)؛ 21 سم
إق 2020MO1653.- ردمك 978-9920-9910-6-3

السيرة الذاتية - - نقد

818.03 2020-1798
حسان، أسماء

حينما تنمرد العالم [نص مطبوع] : خواطر من وحي أحداث
وباء كورونا / أسماء حسان.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (وجدة :
مكتبة الطالب) .- 1 مج. (59 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2020MO2823.- ردمك 978-9920-39-896-1
األدب العربي - - خواطر

818.03 2020-1799

حسني، علي
/ علي حسني.- روائية  : سيرة  [نص مطبوع]  النسيان  جبل 
القنيطرة : دار القلم العربي، 2020 (سال : البيضاوي للطباعة) .-

1 مج. (152 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0272.- ردمك 978-9920-738-52-1

السيرة الروائية - - األدب العربي

818.03 2020-1800
خبطة، عبد اإلله

صوت وصمت [نص مطبوع] : خواطر / عبد اإلله خبطة.- الدار
البيضاء : دار لوتس للنشر الحر، 2020.- 1 مج. (70 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0369.- ردمك 978-9920-604-02-4

خواطر - - األدب العربي

818.03 2020-1801
رفان، سارة

الدار / سارة رفان.-  : خواطر  حروف مبعثرة [نص مطبوع] 
البيضاء : دار لوتس للنشر الحر، 2020.- 1 مج. (51 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0166.- ردمك 978-9920-668-69-9

خواطر - - األدب العربي

818.03 2020-1802
رميج، الزهرة

الذاكرة المنسية [نص مطبوع] : سيرة ذاتية / الزهرة رميج.-
طنجة : الفاصلة للنشر، 2020.- 1 مج. (164 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0228.- ردمك 978-9920-9975-3-9

سيرة ذاتية

818.03 2020-1803
شراك، أحمد

/ أحمد : مقدمات ويوميات  كورونا والخطاب [نص مطبوع] 
شراك .- ط. 2.- فاس : مقاربات، 2020.- 1 مج. (138 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO1751.- ردمك 978-9920-694-21-6

جائحة كورونا - - يوميات

818.03 2020-1804
عاشق الحرف، سليم

الرسائل اإلثنا عشرة إلى شهرزاد [نص مطبوع] / سليم
عاشق الحرف.- ط. 3.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (وراقة بالل).- 1

مج. (136 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO5518.- ردمك 978-9920-32-821-0

متفرقات أدبية - - رسائل

818.03 2020-1805
عاطف، ابراهيم

ارحل [نص مطبوع] : سيرة ذاتية / ابراهيم عاطف.- الدارالبيضاء
: جامعة المبدعين المغاربة، 2020.- 1 مج. (440 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO5370.- ردمك 978-9920-550-27-7

سيرة ذاتية

818.03 2020-1806
فكري، محمد

مذكرات يساري مغربي [نص مطبوع] : من ايت وابلي إلى
درب موالي الشريف / محمد فكري.- الرباط : بابل كوم، 2020.-

1 مج. (270 ص.)؛ 22 سم
إق 2020MO4505.- ردمك 978-9920-9591-6-2

المذكرات األدبية

818.03 2020-1807
فوزي، خديجة
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روح تائهة [نص مطبوع] : خاطرة / خديجة فوزي.- الدارالبيضاء :
جامعة المبدعين المغاربة، 2020 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1

مج. (96 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO5163.- ردمك 978-9920-550-18-5

خواطر

818.03 2020-1808
كبداني، محمد

/ باإلعدام  بهائي حكم عليه  : مذكرات  اإلبحـار [نص مطبوع] 
محمد كبداني.- طنجة : سليكي أخوين، 2020.- 1 مج. (340

باأللوان؛ 22 سم ص.) : غالف مزيّن 
إق 2020MO3274.- ردمك 978-9920-655-26-2

المذكرات األدبية

818.03 2020-1809
كروم، محمد

رسائل من زمان كورونا [نص مطبوع] / محمد كروم، منير
المريني.- ط. 3 مزيدة ومنقحة.- [د.م.] : الراصد الوطني للنشر
والقراءة، 2020 (طنجة : سليكي أخوين) .- 1 مج. (92 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3626.- ردمك 978-9954-668-52-8

متفرقات أدبية

818.03 2020-1810
لعضام، فاطمة

فاطمة  / ذاتية  سيرة   : مطبوع]  [نص  أميتي  مع  معاناتي 
إدكل، 2020.- 1 مج. (198 ص.)؛ 17 سم  : الرباط  لعضام.- 

إق 2020MO4766.- ردمك 978-9920-32-550-9
السيرة الذاتية - - األدب العربي

818.03 2020-1811
محتريم، محمد

محتريم.- محمد   / مطبوع]  [نص  االبتالء  خواطر في زمن 
.- 1 مج. (120 انفو)  : [د.ن.]، 2020 (فاس : مطبعة  [د.م.] 

ص.)؛ 21 سم
إق 2020MO2610.- ردمك 978-9920-39-728-5

األدب العربي - - الخواطر

818.03 2020-1812
مفتاح، عماد الدين

مرويات  : مطبوع]  [نص  والحياة  الهجرة  مرويات  إيبيزا 
Ibiza Narraciones de emigracion y = والحياة الهجرة 
vida / عماد الدين مفتاح.- فاس : مؤسسة مقاربات، 2020.- 1

مج. (108 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO4427.- ردمك 978-9920-694-59-9

المتفرقات األدبية العربية

818.03 2020-1813
هبهوب، محمد

/ [نص مطبوع]  الحجر الصحي  جلسات عائلية في زمن 
المطبعة السريعة، 2020.- 1 مج.  : القنيطرة  محمد هبهوب.- 

باأللوان؛ 24 سم (114 ص.) : غالف مزيّن 
إق 2020MO3535.- ردمك 978-9920-32-029-0

متفرقات أدبية - - رواية

818.03 2020-1814
بوح الذاكرة وإشهاد الوتيقة [نص مطبوع] : أحداث 3 مارس
الطيب حوار   / عباس  ـ  بودرقة  امبارك  مذكرات  من   :  1973
بياض.- الدار البيضاء : دار النشر المغربية، 2020.- 1 مج. (414

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0518.- ردمك 978-9920-9541-3-6

مذكرات

818.07 2020-1815
عبدوسي، عاشور

الصباح له ألف باب [نص مطبوع] : شذارات / عاشور عبدوسي
مزيّن غالف   : (54 ص.)  مج.   1 مقاربات، 2020.-   : فاس   -.

21 سم باأللوان؛ 
إق 2020MO2561.- ردمك 978-9920-694-27-8

شذارات

المسرحية اإلنجليزية 822

822 2020-1816
شكسبير، ويليام

تاجر البندقية؛ يليها ترويض النمرة [نص مطبوع] / ويليام
شكسبير؛ ترجمة يوسف السباعي.- القنيطرة : دار القلم العربي،
17 سم.- باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (64 ص.)  مج.   1  -.2020

الروائع) (سلسلة 
إق 2020MO1085.- ردمك 978-9920-743-16-7

المسرحية اإلنجليزية - - ترجمة عربية

القصص اإلنجليزية 823

823 2020-1817
ستابلشير، ولفريد

الملك والحكيم [نص مطبوع] / ولفريد ستابلشير؛ تعريب محمد
لطفي جمعة، عبد الفتاح ديبون.- القنيطرة : دار القلم العربي،
سم.-  17 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (61 ص.)  مج.   1  -.2020

الروائع) (سلسلة 
إق 2020MO1091.- ردمك 978-9920-743-22-8

القصة اإلنجليزية - - ترجمة عربية

823 2020-1818
شكسبير، ويليام

الشريدة [نص مطبوع] / ويليام شكسبير؛ إعداد ماري الم؛ ترجمة
يوسف السباعي.- القنيطرة : دار القلم العربي، 2020.- 1 مج.

(63 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17 سم.- (سلسلة الروائع)
إق 2020MO1086.- ردمك 978-9920-743-17-4

القصة اإلنجليزية - - ترجمة عربية

823 2020-1819
اليتمن، ألن

أحالم أنشتاين [نص مطبوع] : رواية / ألن اليتمن؛ ترجمة د.
علي القاسمي.- ط. 3.- الدار البيضاء : دار الثقافة للنشر والتوزيع،

2020.- 1 مج. (151 ص )؛ 22 سم
إق 2020MO0042.- ردمك 978-9954-658-20-8

روايات

آداب اللغات الجرمانية، األدب األلماني 830

830 2020-1820
حاج علي، وليد

األدب األلماني [نص مطبوع] : مدخل الى المدارس واالتجاهات
/ وليد حاج علي.- [د.م.] : مؤسسة مقاربات للنشر والصناعات
الثقافية، 2020.- 1 مج. (130 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم.- (دراسات)
إق 2020MO3064.- ردمك 978-9920-694-42-1

األدب األلماني
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القصص الفرنسية 843

843 2020-1821
أزماني، أمينة

الضيعة [نص مطبوع] : حجر النحل / أمينة أزماني؛ ترجمة رجاء
الخلوفي.- طنجة : سليكي أخوين، 2020.- 1 مج. (165 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO3241.- ردمك 978-9920-655-24-8

الرواية الفرنسية - - ترجمة

843 2020-1822
العلمي، يوسف أمين (1961-....)

لم يمت بعد [نص مطبوع] : رواية / يوسف أمين العلمي؛ ترجمة
توفيق سخان.- الدار البيضاء : نشر الفنك، 2020.- 1 مج. (121

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0208.- ردمك 978-9920-39-038-5

الرواية الفرنسية - - ترجمة

844.914 2020-1823
غليسان، إدوار

فلسفة العالقة [نص مطبوع] : امتداد الشعر / إدوار غليسان؛
ترجمة عز الدين الخطابي.- الدار البيضاء : دار توبقال، 2020.- 1
مج. (124 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم.- (معالم، 2028-

(1579
إق 2019MO5685.- ردمك 978-9920-665-02-5

األدب الفرنسي - - متفرقات

المتفرقات األدبية الفرنسية 848

848 2020-1824
لعلج، لبابة

Pensée  vagabondes  :  = مطبوع]  [نص  شاردة  أفكار 
cantiques : ترانيم / لبابة لعلج.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الدار
مزيّن : غالف  (206 ص.)  مج.   1  -. الطباعة)  مهن   : البيضاء 

باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO3918.- ردمك 978-9920-32-200-3

ترانيم

848.914 2020-1825
غليسان، إدوار

متخيل اللغات [نص مطبوع] : حوارات مع ليز كوفان : (1991-
2009) / إدوار غليسان؛ ترجمة محمد مستعد.- الدار البيضاء : دار
باأللوان؛ 24 : غالف مزيّن  توبقال، 2020.- 1 مج. (96 ص.) 

األدبية، 3733-2028) (المعرفة  سم.- 
إق 2019MO4534.- ردمك 978-9954-659-67-0

اللغات - - الكتابات الفرنسية

آداب اللغات اإليطالية والرومانية األدبية 850

853 2020-1826
بوكاتشيو، جيوفاني

الديكاميرون [نص مطبوع] / جيوفاني بوكاتشيو؛ ترجمة محمد
كامل حجاج.- القنيطرة : دار القلم العربي، 2020.- 1 مج. (63

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17 سم.- (سلسلة الروائع)
إق 2020MO1082.- ردمك 978-9920-743-13-6

الرواية اإليطالية - - ترجمة عربية

اآلداب االسبانية والبرتغالية 860

860 2020-1827
لوبث سرسوا، كونتشا

لماذا يجب أن أهاجر؟ [نص مطبوع] / كونتشا لوبث سرسوا؛
ترجمة رشيد أبو الصبر.- أكادير : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ابن

زهر، 2020.- 1 مج. (134 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4906.- ردمك 978-9920-615-10-5

األدب اإلسباني

860 2020-1828
مانغيل، ألبيرطو

سونطاغ سوزان  رسالة  يليه   : مطبوع]  [نص  بورخيس  مع 
الدار مانغيل.-  ألبيرطو   / بورخيس  لويس  لخورخي  ومحاضرة 
البيضاء : الفنك، 2020.- 1 مج. (98 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2020MO2483.- ردمك 978-9920-755-27-6

األدب األرجنتيني

آداب اللغات األخرى 890

891.734 2020-1829
بوشكين، ألكسندر

ألكسندر بوشكين؛ ترجمة  / القروية الحسناء [نص مطبوع] 
سليم قبعين.- القنيطرة : دار القلم العربي، 2020.- 1 مج. (61

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 17 سم.- (سلسلة الروائع)
إق 2020MO1087.- ردمك 978-9920-743-18-1

القصة الروسية - - ترجمة عربية

892.4 2020-1830
اعبيزة، إدريس (1959-....)

تمثالت الشخصية العربية في األدب العبري [نص مطبوع] :
قديمه وحديثه ودراسات شرقية أخرى / إدريس اعبيزة.- الرباط :
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2020 (الرباط : األمنية) .- 1 مج.
(231 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (بحوث ودراسات؛

(79
إق 2020MO0572.- ردمك 978-9920-9965-7-0

األدب العبري - - الشخصية العربية

آداب اللغات األفروآسيوية غير السامية
(األدب األمازيغي)

893

893 2020-1831
لعزيز، محمد

دراسات في المسرح المغربي األمازيغي [نص مطبوع] /
محمد لعزيز.- الرباط : المعهد الملكي للثقافة األمازيغية، 2020.-

1 مج. (109 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1412.- ردمك 978-9920-739-14-6

المسرح

893.3 2020-1832
عيناني، ابراهيم

تين وارير [نص مطبوع] : مركزية الهوامش بدون هوامش(قصة
مثقف بال حدود) = TI-N WAR-IR / ابراهيم عيناني.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020 (الرباط : شمس إيديسيون) .- 1 مج. ( ص.)؛ 24

سم
إق 2020MO2487.- ردمك 978-9920-39-786-5

األدب األمازيغي - - النقد
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893.31 2020-1833
أوراغ، محمد

[نص المتوسط  باألطلس  الشفاهي  األمازيغي  الشعر 
مطبوع] : إمتاع فني وإبالغ نفعي / محمد أوراغ.- [د.م.] : [د.ن.]،
للتجهيز والطبع) .- 1 مج. (82 العامة  2020 (فاس : الشركة 

باأللوان؛ 24 سم ص.) : غالف مزيّن 
إق 2020MO3933.- ردمك 978-9920-9306-2-8

الشعر األمازيغي - - نقد

893.31 2020-1834
أوراغ، محمد

: مطبوع]  [نص  المتوسط  باألطلس  األمازيغي  الشعر 
خصوصيات جمالية / محمد أوراغ.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس
: الشركة العامة للتجهيز والطبع) .- 1 مج. (152 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3932.- ردمك 978-9920-9306-1-1

الشعر األمازيغي - - نقد

893.33 2020-1835
أوبال، إبراهيم

[نص الشفوي  األمازيغي  الشعر  في  الدينية  النزعة 
مطبوع] : بمنطقة سوس / إبراهيم أوبال.- طاطا : رابطة مدرسي
اللغة األمازيغية، 2020 (مطبعة الواحة).- 1 مج. (165 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2020MO2240.- ردمك 978-9920-39-817-6

الشعر األمازيغي الشفوي

893.33 2020-1836
الحسيني، موالي الحسن

ءصينصك ن ويزوكن [نص مطبوع] / موالي الحسن الحسيني.-
الجنوب، 2020 لمبدعي  : منشورات منتدى األدب  [تارودانت] 
(الرباط : دار السالم) .- 1 مج. (108 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

20 سم
إق 2020MO1865.- ردمك 978-9920-39-638-7

الشعر األمازيغي

893.33 2020-1837
توفيق، يوسف

الحكاية دراسات في رمزية   : [نص مطبوع]  الماء  في زمن 
للثقافة الملكي  المعهد   : الرباط  توفيق.-  يوسف   / األمازيغية 

24 سم (160 ص.)؛  مج.   1  -.2020 األمازيغية، 
إق 2020MO4277.- ردمك 978-9920-739-21-4

الحكاية األمازيغية - - دراسة

893.33 2020-1838
مستاوي، محمد (1943-....)

المرأة في بادية سوس من خالل شعرها وشعر اآلخرين
عليها [نص مطبوع] : قصائد أمازيغية معربة / محمد مستاوي.-
مزيّن غالف   : ص.)   184) مج.   1  -.2020 [د.ن.]،   : [د.م.] 

سم  24 باأللوان؛ 
إق 2020MO0480.- ردمك 978-9920-9623-3-9

الشعر األمازيغي

893.33 2020-1839
هموش، حسن (1959-....)

فن الروايس في إحاحان، الجيل الثاني [نص مطبوع] /
حسن هموش.- الرباط : الرباط نت، 2020.- 1 مج. (144 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO1794.- ردمك 978-9954-721-27-8

الفن األمازيغي

893.331 2020-1840
أبو علي، فاطمة

هاي أوشكيحد [نص مطبوع] : تمديازت = لقد أتيت / فاطمة أبو
علي.- الرباط : رابطة كاتبات المغرب، 2020.- 1 مج. (103 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0861.- ردمك 978-9954-9665-8-7

الشعر األمازيغي

893.331 2020-1841
أيت الحاج، أحمد (1942-....)

[نص الزدوتي  باخشين  امحمد  أنظام  تراث  من  باقة 
الحاج.- أيت  أحمد   / الحياة  انطباعاته في  : من خالل  مطبوع] 
[د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (181 ص.) : غالف مزيّن باأللوان

إق 2020MO2358.- ردمك 978-9920-39-842-8
الشعر األمازيغي

893.331 2020-1842
الخياطي، سعيدة

سعيدة  / الماس  عقد   = مطبوع]  [نص  توفامان  أزرارن 
الخياطي.- الرباط : رابطة كاتبات المغرب، 2020.- 1 مج. (65

ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2020MO0850.- ردمك 978-9954-9665-6-3

الشعر األمازيغي

893.331 2020-1843
الزروقي، فاطمة (1972-....)

في الثابة  الشجرة   = مطبوع]  [نص  إمغين غوزرو  اسكلو 
المغرب، كاتبات  رابطة   : الرباط  الزروقي.-  فاطمة   / الصخر 

باأللوان مزيّن  غالف   : (42 ص.)  مج.   1  -.2020
إق 2020MO0858.- ردمك 978-9954-9665-7-0

الشعر األمازيغي

893.331 2020-1844
الصفا، محمد

سَّاوَالْنْتْ تِيخِينْ [نص مطبوع] / محمد الصفا .- [د.م.] : [د.ن.]،
2020 (خريبكة : مطبعة األنوار الذهبية) .- 1 مج. (213 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO0439.- ردمك 978-9920-9771-3-5

الشعر األمازيغي

893.331 2020-1845
خال، حمو

: الرباط  / حمو خال.-  ديوان   : إقامة الشعراء [نص مطبوع] 
المعهد الملكي للثقافة األمازيغية، 2020 (مطبعة عكاظ).- 1 مج.

(160 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1238.- ردمك 978-9920-739-11-5

ديوان شعري - - الشعر األمازيغي

893.332 2020-1846
تاعمرت، جمال

Umlil D Usggan = أومليل وسكان [نص مطبوع] : مسرحية
/ جمال تاعمرت.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (58 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO1208.- ردمك 978-9920-39-384-3

مسرحية أمازيغية

الجغرافيا والتاريخ 900

901 2020-1847
العروي، عبد الله (1933-....)

بين الفلسفة والتاريخ [نص مطبوع] / عبد الله العروي؛ ترجمة
عبد السالم بنعبد العالي.- الدار البيضاء؛ بيروت : المركز الثقافي
للكتاب، 2020.- 1 مج. (159 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 25

سم.- (األعمال الكاملة النقدية)
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إق 2019MO3536.- ردمك 978-9920-627-04-7
البحث التاريخي - - الفلسفة

907.1 2020-1848
بالتعليم التاريخ  مادة  منهاج  في  المتوسطي  البعد 
/ إشراف متعددة  : مقاربات  [نص مطبوع]  الثانوي بسلكيه 
: مركز الرباط  تنسيق حسن كشاحي.-  وتقديم محمد أمطاط؛ 
تكوين مفتشي التعليم، 2020 (دار القلم).- 1 مج. (158 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة أعمال جماعية؛ 2)
إق 2020MO1040.- ردمك 978-9920-626-29-3

مادة التاريخ - - التعليم الثانوي

909 2020-1849
/ مطبوع]  [نص  عشر  التاسع  القرن  في  العالم  تاريخ 
إشراف سينغا رافيلو، سيلفان فينير؛ نسق الترجمة وراجعها محمد
سعود العزيزآل  عبد  الملك  مؤسسة   : الدارالبيضاء  حبيدة.- 
للدراسات اإلسالمية والعلوم اإلنسانية، 2020.- 1 مج. (940 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 25 سم
إق 2020MO2154.- ردمك 978-9954-9667-8-5

العالم

الجغرافيا والرحالت 910

910 2020-1850
الجراري، عباس (1937-....)

نسيم البوسفور [نص مطبوع] : رحلة عباس الجراري / عباس
الجراري؛ إعداد ودراسة بديعة لفضايلي.- الرباط : النادي الجراري،

2020.- 1 مج. (284 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1972.- ردمك 978-9920-9738-6-1

الرحالت - - عباس الجراري

910 2020-1851
بن زين العابدين رستم، محمد

السدر المخضود والطلح المنضود في رحلة الفردوس
المفقود [نص مطبوع] : رحلة أندلسية معاصرة / محمد بن زين
العابدين رستم.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (تطوان : الخليج العربي)

.- 1 مج. (156 ص.)؛ 24 سم
إق 2020MO1134.- ردمك 978-9954-728-59-8

الرحلة األندلسية

910.4 2020-1852
القادري، أحمد بن عبد القادر

نسمة اآلس في حجة سيدنا العباس [نص مطبوع] / ألحمد
بن عبد القادر القادري؛ تقديم وتحقيق المصطفى مدوحي.- الرباط
: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 2020.- 1 مج. (339 ص.)؛

24 سم
إق 2020MO1673.- ردمك 978-9920-652-08-7

الرحالت

910.4 2020-1853
غازي، إنعام الحق

الرحالة عند  الباكستانية  الهندية  القارة  شبه  صورة 
العرب [نص مطبوع] : من القرن األول الهجري حتى نهاية القرن
أبي رقراق دار   : الرباط  الحق غازي.-  إنعام   / الهجري  الثامن 
مزيّن غالف   : ص.)   595) مج.   1  -.2020 والنشر،  للطباعة 

سم  24 باأللوان؛ 
إق 2020MO3243.- ردمك 978-9920-606-06-6

الرحالة العرب

910.4 2020-1854

رحلة أفوقاي الحجري، ناصر الدين على القوم الكافرين
[نص مطبوع] / تحقيق وتقديم إسماعيل العثماني.- الرباط : دار

األمان، 2020.- 1 مج. (176 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO2481.- ردمك 978-9920-688-00-0

الرحالت

910.961 2020-1855
الرحلة والتاريخ [نص مطبوع] / كتاب جماعي؛ تنسيق البشير
أبرزاق، المهدي الغالي، أحمد الشايخي.- أكادير : كلية ابن زهر،
2020.- 2 مج. (393، 255 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2020MO0625.- ردمك 978-9954-508-98-5
رحالت - - البحث التاريخي

910.964092 2020-1856
الغيغائي، محمد بن عبد الله

المغربية الحجازية  الرحالت  أهم  من  الغيغائي،  رحلة 
خالل القرن التاسع عشر [نص مطبوع] / لمحمد بن عبد الله
الغيغائي كان حيا عام 1282 هـ، 1865 م؛ دراسة وتحقيق حسن
أنشاد.- الرباط : دار أبي رقراق، 2020.- 2 مج. (874 ص.) :

غالف مزين؛ 24 سم
إق 2020MO0298إق 2020MO0299.- ردمك -978-9920-9372-7

6.- ردمك 978-9920-9372-8-3
الرحالت - - البالد العربية

910.964092 2020-1857
بن حسون الوزاني، أحمد بن العربي

[نص المالكية  بالمناسك  الممزوجة  الوزانية  الرحلة 
الوزاني؛ العربي بن حسون  الفقيه أحمد بن  / للعالمة  مطبوع] 
تقديم وتحقيق رشيدة برهون.- الرباط : وزارة األوقاف والشؤون

اإلسالمية، 2020.- 1 مج. (767 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2020MO1685.- ردمك 978-9920-652-10-0

الرحالت - - البالد العربية

910.964092 2020-1858
دان، روس إ.

المسلم في الرحالة   : مغامرات ابن بطوطة [نص مطبوع] 
القرن الرابع عشر الميالدي / روس إ. دان؛ ترجمة أحمد بوحسن؛
مراجعة عبد األحد السبتي.- الدار البيضاء : دار توبقال، 2020.- 1
(المعرفة سم.-   23 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (426 ص.)  مج. 

التاريخية)
إق 2020MO0133.- ردمك 978-9954-659-68-7

ابن بطوطة، محمد بن عبد الله بن محمد (1377-1304)

914 2020-1859
لوريكي، عمر

رحلتي إلى إسكندنافيا [نص مطبوع] / عمر لوريكي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020 (اكادير سيرفيس).- 1 مج. (76 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3253.- ردمك 978-9920-9496-9-9

رحالت

914.3 2020-1860
البشرة، صالح

همسات من أمريكا [نص مطبوع] / صالح البشرة.- الرباط :
دار األمان، 2020.- 1 مج. (144 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2019MO5917.- ردمك 978-9920-645-08-9

الرحلة - - أمريكا

915 2020-1861
الراضي، بديعة (1963-....)

في عمق الشرق [نص مطبوع] / بديعة الراضي.- الدار البيضاء
: دار النشر سوماكرام، 2020.- 1 مج. (224 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO6212.- ردمك 978-9954-750-24-7
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الصين - - رحلة

915.6604 2020-1862
: نشر رحلة محمد بن علي دنية الحجازية [نص مطبوع] 
األعالم بإتمام المرام في ذكر مراحلنا إلى مصر والحجاز والشام /
تحقيق ودراسة إدريس الشرواطي.- الرباط : منشورات النادي
الجراري، 2020.- 1 مج. (379 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم.- (منشورات النادي الجراري؛ 95)
إق 2020MO4846.- ردمك 978-9920-9493-8-5

الرحلة الحجازية

جغرافية المغرب 916.4

916.4 2020-1863
المشهور، محمد

الساللة العمرانية السغروشنية اإلدريسية [نص مطبوع] :
المشهور.- / محمد  الحسن بن يوسف بن عثمان  أحفاد سيدي 
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس : وراقة بالل) .- 1 مج. (154 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3776.- ردمك 978-9920-32-134-1

الساللة العمرانية - - المغرب - - تاريخ

916.4 2020-1864
دوفوكو، فيكونط شارل

التعرف على المغرب [نص مطبوع] : الرحلة / فيكونط شارل
دوفوكو؛ تعريب بلعربي المختار.- الدار البيضاء : أفريقيا الشرق،

2020.- 1 مج. (429 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم
إق 2020MO4957.- ردمك 978-9920-740-46-3

المغرب - - رحلة

916.4 2020-1865
سيمو، بهيجة

أزيالل [نص مطبوع] = Azilal : كنوز مغمورة / بهيجة سيمو.-
[د.م.] : مؤسسة صوت الجبل للتراث والتنمية المستدامة، 2020

([د.م.] : منشورات عكاظ) .- 1 مج. (428 ص.)
إق 2019MO5513.- ردمك 978-9920-9388-0-8

أزيالل - - المغرب

916.4 2020-1866
الرحالت ديم  : رشف من  [نص مطبوع]  العلماء  في رفقة 
المحلي العلمي  المجلس   : زاكورة  / مؤلف جماعي.-  الدرعية 
لزاكورة، 2020.- 1 مج. (341 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO2432.- ردمك 978-9920-39-845-9

الرحالت الدرعية - - تافياللت - - المغرب

917.304 2020-1867
اعفارة، إدريس (1948-....)

مغربي في أالسكا [نص مطبوع] : رحلة / إدريس اعفارة.-
[د.م.] : الجمعية المغربية للباحثين في الرحلة، 2020 (طنجة :
سليكي أخوين) .- 1 مج. (124 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2020MO4431.- ردمك 978-9920-655-39-2

أالسكا - - رحلة

التراجم واألنساب 920

920 2020-1868
المطلك، أحمد

كفاحي االجتماعي [نص مطبوع] / أحمد المطلك.- سال : أحمد
المطلك، 2020.- 1 مج. (181 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2020MO1510.- ردمك 978-9920-39-501-4

سيرة ذاتية

920 2020-1869
بادو، محمد قاسم

بادو.- / محمد قاسم  [نص مطبوع]  تاريخ حياة  لمحات من 
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرباط : الكرامة) .- 1 مج. (100 ص.)؛

22 سم
إق 2020MO0069.- ردمك 978-9920-39-032-3

تراجم

920 2020-1870
بناني، محمد سعيد

محمد سعيد  / مطبوع]  [نص  ثنايا  وذاكرة في  ذات  جولة 
بناني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (مطبعة النجاح الجديدة).- 1 مج.

(340 ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2020MO1172.- ردمك 978-9920-39-374-4

سيرة ذاتية

920 2020-1871
خيالي، عبد المجيد

السيرة البيبليوغرافية للعالمة الحافظ محمد عبد الحي
ت اإلدريسي  الحسني  الكتاني  الكبير  عبد  ابن 
1382ه/1962م [نص مطبوع] / عبد المجيد خيالي.- الرباط :
(مطبعة  2020 والتوزيع،  والنشر  للطباعة  االمان  دار  مكتبة 
باأللوان؛ 24 سم مزيّن  : غالف  (430 ص.)  مج.   1 االمنية).- 

إق 2020MO4540.- ردمك 978-9954-723-96-8
سيرة بيبليوغرافية

920 2020-1872
صدقي، عبد الله

ابراهيم طريق ليست مفروشة بالورود [نص مطبوع] / عبد
الله صدقي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (236 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4255.- ردمك 978-9920-9032-0-2

سيرة ذاتية

920 2020-1873
كمو، محمد

: [د.م.]  / محمد كمو.-  : قصة حياة  [نص مطبوع]  مع األيام 
.- 1 مج. المغربية)  النشر  دار   : البيضاء  (الدار  [د.ن.]، 2020 

(200 ص.)؛ 22 سم
إق 2020MO3684.- ردمك 978-9920-32-107-5

سيرة ذاتية

920.056 2020-1874
دو كاستري، هنري

سبعة رجال مراكش [نص مطبوع] / هنري دو كاستري؛ نرجمة
والنشر للدراسات  آفاق  : مؤسسة  الزكراوي.- مراكش  محمد 
واالتصال، 2020.- 1 مج. (118 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2020MO2254.- ردمك 978-9920-756-27-3

تراجم - - أعالم المغرب

920.71 2020-1875
البكوش، فاطمة

ويليام مارسيه [نص مطبوع] / فاطمة البكوش.- الدار البيضاء :
المركز الثقافي للكتاب، 2020.- 1 مج. (128 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 19 سم.- (100 كتاب وكتاب؛ 16)
إق 2020MO2780.- ردمك 978-9920-627-57-3

مارسيه، ويليام (1874ـ1956)
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920.71 2020-1876
الجامعي، عبد الستار

أوكتاف هوداس [نص مطبوع] / عبد الستار الجامعي.- الدار
البيضاء : المركز الثقافي للكتاب، 2020.- 1 مج. (127 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 19 سم.- (100 كتاب وكتاب؛ 11)
إق 2019MO5747.- ردمك 978-9920-627-15-3

هوداس، أوكتاف (1916-1840)

920.71 2020-1877
طجو، محمد أحمد

الدار مكسيم رودنسون [نص مطبوع] / محمد أحمد طجو.- 
البيضاء : المركز الثقافي للكتاب، 2020.- 1 مج. (127 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 19 سم.- (100 كتاب وكتاب؛ 19)
إق 2020MO2783.- ردمك 978-9920-627-60-3

رودنسون، مكسيم (1915ـ2004)

920.71 2020-1878
لبصير، لطيفة

لودفيغ دويتش [نص مطبوع] / لطيفة لبصير.- الدار البيضاء :
المركز الثقافي للكتاب، 2020.- 1 مج. (126 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 19 سم.- (100 كتاب وكتاب؛ 20)
إق 2020MO3303.- ردمك 978-9920-627-61-0

دويتش، لودفيغ (1855ـ1935)

920.71 2020-1879
محمود زناتي، أنور

Léon Gauthier / ليون جوتييه [نص مطبوع] = أنور محمود
زناتي.- الدار البيضاء : المركز الثقافي للكتاب، 2020.- 1 مج.
(128 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 19 سم.- (100 كتاب وكتاب؛

18)
إق 2020MO2782.- ردمك 978-9920-627-59-7

ليون، جوتييه (1862ـ1949)

920.71 2020-1880
مفتاح، محمد (1942-....)

ألفريد بيل [نص مطبوع] / محمد مفتاح.- الدار البيضاء : المركز
مزيّن غالف   : ص.)   126) مج.   1  -.2020 للكتاب،  الثقافي 

(17 وكتاب؛  كتاب   100) سم.-   19 باأللوان؛ 
إق 2020MO2781.- ردمك 978-9920-627-58-0

بيل، ألفريد (1873ـ1945)

920.71 2020-1881
عبد الواحد بلكبير [نص مطبوع] : المناضل الرمز واإلنسان :
شهادات / جماعي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (185 ص.) :

غالف مزيّن
إق 2020MO0624.- ردمك 978-9920-39-183-2

سيرة

920.71 2020-1882
الظل الوريف في تأبين من هو أحق بكل تشريف [نص
مطبوع] : وقائع تأبين األستاذ عبد الصمد العشاب / جمع وترتيب
كنون الله  عبد  مؤسسة   : طنجة  الريسوني.-  محمد مصطفى 
للثقافة والبحث العلمي، 2020 (مطبعة جريدة طنجة).- 1 مج.

(104 ص.) : غالف مزيّن باأللوان
إق 2020MO2596.- ردمك 978-9954-9384-9-2

تأبين - - عبد الصمد العشاب

920.71 2020-1883
العربي علي  بن  البشير  سي  األستاذ  تأبين  وقائع 
الريسوني [نص مطبوع] : العالم المربي / جمع وترتيب محمد
مصطفى الريسوني.- طنجة : الزاوية الريسونية بالمغرب، 2020
(مطبعة جريدة طنجة).- 1 مج. (36 ص.) : غالف مزيّن باأللوان

إق 2020MO3069.- ردمك 978-9954-39-996-8
تأبين - - البشير بن علي العربي الريسوني

920.71 2020-1884

بلمكي محمد  سيدي  الفقيه  تأبين  حفل  أشغال 
الثقافة بدار   2017 يوليوز   9  : مطبوع]  [نص  البوجرفاوي 
بتيزنيت / تنسيق جامع بنيدير؛ مراجعة علي الزهيم.- مراكش :
مؤسسة آفاق للدراسات والنشر واالتصال، 2020.- 1 مج. (143

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4609.- ردمك 978-9954-618-90-5

البوجرفاوي، محمد بلمكي - - تراجم

920.71 2020-1885
بلمكي محمد  سيدي  الفقيه  تأبين  حفل  أشغال 
الثقافة بدار   2017 يوليوز   9  : مطبوع]  [نص  البوجرفاوي 
بتيزنيت / تنسيق جامع بنيدير؛ مراجعة علي الزهيم.- مراكش :
مؤسسة آفاق للدراسات والنشر واالتصال، 2020.- 1 مج. (143

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4609.- ردمك 978-9954-618-90-5

البوجرفاوي، محمد بلمكي - - تراجم

922 2020-1886
سراج، نادر زكريا

فانسان منصور مونتاي [نص مطبوع] : رحابة اإلسالم وحداثة
الثقافي المركز   : البيضاء  الدار  سراج.-  زكريا  نادر   / العربية 
للكتاب، 2020.- 1 مج. (127 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 19

سم
إق 2020MO4945.- ردمك 978-9920-627-62-7

مونتاي، فانسان منصور

922.2 2020-1887
صمود، حمادي

البيضاء؛ الدار  أندري رومان [نص مطبوع] / حمادي صمود.- 
بيروت : المركز الثقافي للكتاب، 2020.- 1 مج. (128 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 19 سم
إق 2019MO5757.- ردمك 978-9920-627-19-1

أندري رومان - - تراجم

923.2 2020-1888
أخواض، حسن

/ العميق  المغرب  : شهادة من  [نص مطبوع]  عزيز أخنوش 
حسن أخواض.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (تزنيت : مطبعة أفولكي)

.- 1 مج. (64 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0991.- ردمك 978-9920-39-307-2

أخنوش، عزيز - - شهادات

923.2 2020-1889
الصديقي، محمد

أوراق من دفاتر حقوقي [نص مطبوع] / محمد الصديقي.-
الدارالبيضاء : دار النشر المغربية، 2020.- 1 مج. (431 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO5734.- ردمك 978-9920-38-818-4

سياسة - - متفرقات

923.2 2020-1890
الكراوي، إدريس (1952-....)

عبدالرحمن اليوسفي [نص مطبوع] : دروس للتاريخ / ادريس
الكراوي.- الدار البيضاء : المركز الثقافي للكتاب، 2020.- 1 مج.

(383 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4778.- ردمك 978-9954-705-88-9

اليوسفي، عبدالرحمن

923.2 2020-1891
المجلس الوطني لحقوق اإلنسان
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عبد الرحمان اليوسفي مسار رجل دولة استثنائي [نص
Abderrahmane Youssoufi : Parcours = مطبوع] : تكريم
/  d'un  homme  d'etat  exceptionnel  :  hommage
المجلس الوطني لحقوق اإلنسان.- الدارالبيضاء؛ الرباط : ملتقى
الطرق المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، 2020.- 1 مج. (207,

167 ص.)؛ 27 سم
إق 2020MO2785.- ردمك 978-9920-769-66-2
اليوسفي، عبد الرحمان (1924-2020) - - رجل دولة

923.2 2020-1892
بنكروم الصادقي، عبد الوهاب (1944-....)

مذكرتي بالصور وترجمة الوزیر السابق محمد اإلدریسي
العلمي المشیشي [نص مطبوع] : جمعتنا المدرسة اإلقليمية
لتكوين المعلمين بالرباط في الخمسينات / عبد الوهاب بنكروم
الصادقي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرباط : مروى طباعة) .- 1

مج. (219-15 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2310.- ردمك 978-9920-39-797-1

اإلدریسي العلمي المشیشي، محمد - - ترجمة

923.2 2020-1893
جبرو، عبد اللطيف

عبد الرحمان اليوسفي [نص مطبوع] / عبد اللطيف جبرو.-
الرباط : سكريب إديسيون، 2020.- 1 مج. (182 ص.)؛ 24 سم

إق 2020MO4697.- ردمك 978-9920-9413-2-7
اليوسفي، عبد الرحمان (1924-2020) - - رجل دولة

923.2 2020-1894
صدقي، عبد الله

نعم الصداقة [نص مطبوع] / عبد الله صدقي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2020.- 1 مج. (137 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2020MO3973.- ردمك 978-9920-32-218-8
سيرة ذاتية

923.2 2020-1895
لومة، محمد

جورج حبش في مواجهة معسكر الخصم [نص مطبوع] /
محمد لومة.- [د.م] : [د.ن]، 2020 (الكرامة).- 1 مج. (185 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة منتدى األمة؛ 12)
إق 2020MO0865.- ردمك 978-9920-39-257-0

جورج حبش - - سيرة

923.5 2020-1896
البوشيخي، محمد بن الطيب

البوشيخي الطيب  بن  الشيخ  الشهداء,  أبو  المجاهد 
البكري [نص مطبوع] / محمد بن الطيب البوشيخي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020 (وجدة : مطبعة أطالل) .- 1 مج. (219 ص.)؛ 24

سم
إق 2019MO6207.- ردمك 978-9920-83-954-9

المقاومين - - تراجم

928 2020-1897
الجراري، عباس (1937-....)

إهداء خاص [نص مطبوع] / عباس الجراري؛ جمع وتقديم حميدة
الصائغ الجراري.- [د.م.] : النادي الجراري، 2020.- 1 مج. (238

ص.).- (منشورات النادي الجراري؛ 90)
إق 2020MO3267.- ردمك 978-9920-9493-1-6

األدب العربي

928 2020-1898
الخلفاوي، مريم

بالغة اإليثوس السجين [نص مطبوع] : قراءة في سيرة مليكة
الذاتية : السجينة / مريم الخلفاوي.- مراكش : مؤسسة أفقير 
آفاق، 2020 (المطبعة والوراقة الوطنية).- 1 مج. (160 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2085.- ردمك 978-9920-39-685-1

سيرة ذاتية

928 2020-1899
العراقي، أحمد

أعالم التالميذ [نص مطبوع] : تالميذ الشيخ حمدون بن الحاج
للثقافة األكاديمي  المركز   : فاس  العراقي.-  أحمد   / السلمي 
والدراسات المغاربية والشرق أوسطية والخليجية، 2020.- 1 مج.

(161 ص.)؛ 22 سم
إق 2020MO4396.- ردمك 978-9920-9677-1-6

تراجم

928 2020-1900
العراقي، أحمد

العالم األديب الفارس أحمد بن عبد القادر القادري [نص
مطبوع] : 1050-1133 هـ، 1640-1721 م / أحمد العراقي.-
انفو برينت) .- 1 مج. [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس : مطبعة 
(197 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (أعالم مغربية في

الفكر واألدب؛ 4)
إق 2020MO5249.- ردمك 978-9920-9677-2-3

القادري، أحمد بن عبد القادر - - سيرة ذاتية

928 2020-1901
الندوي، محمد أكرم

العالمة الشريف محمد واضح رشيد الحسني الندوي [نص
مطبوع] : حياته وفكره وأعماله / محمد أكرم الندوي.- تطوان :

مكتبة سلمى الثقافية، 2020.- 1 مج . (432 ص. )؛ 24 سم
إق 2020MO0992.- ردمك 978-9954-728-58-1

مفكرين - - المغرب - - تراجم

928 2020-1902
بنجلون، العربي (1947-....)

العربي  / والقصيدة  السيرة   : مطبوع]  [نص  الطوبي  محمد 
بنجلون.- ط.2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس : بالل) .- 1 مج.

(981 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0049.- ردمك 978-9920-9910-4-9

محمد الطوبي - - تراجم

928 2020-1903
حسن، كاظم جهاد

أندريه ميكيل [نص مطبوع] / كاظم جهاد حسن.- الدار البيضاء :
المركز الثقافي للكتاب، 2020.- 1 مج. (127 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 19 سم
إق 2020MO4947.- ردمك 978-9920-627-64-1

ميكيل، أندري (1929-....)

928 2020-1904
صدقي، عبد الله

استاذي الفاضل لك كل الشكر والتقدير [نص مطبوع] /
عبد الله صدقي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (القنيطرة : المطبعة

السريعة) .- 1 مج. (74 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1344.- ردمك 978-9920-745-05-5

سيرة ذاتية

928 2020-1905
صدقي، عبد الله

فعال مبدعات [نص مطبوع] / عبد الله صدقي.- [د.م.] : [د.ن.]،
2020 (القنيطرة : المطبعة السريعة) .- 1 مج. (74 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1535.- ردمك 978-9920-745-06-2

سيرة ذاتية

928 2020-1906
صدقي، عبد الله
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الله عبد   / مطبوع]  [نص  بدوي  تورية  المبدعة  مع  لقاء 
صدقي.- [د.م] : [د.ن]، 2020 (القنيطرة : المطبعة السريعة) .-

1 مج. (44 ص.)؛ 24 سم
إق 2020MO2553.- ردمك 978-9920-39-865-7

األدباء المغاربة - - تراجم

928 2020-1907
مرزوك، سمير

/ : أعالم وأعمال  مدرسة السمارة المعينية [نص مطبوع] 
مرزوك سمير.- الداخلة : المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين
لجهة الداخلة واد الذهب، 2020 (ماروطة).- 1 مج. (518 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0149.- ردمك 978-9920-9429-1-1

مدرسة السمارة - - أعالم الفكر واألدب - - تراجم

928 2020-1908
تكريم األستاذ الدكتور مصطفى الجوهري [نص مطبوع] :
حصاد ثقافي وإشعاع علمي وعطاء جمعوي : أبحاث وشهادات؛
إعداد وتنسيق محمد احميدة.- [د.م.] : النادي الجراري، 2020
(الرباط : الرباط نت) .- 1 مج. (981 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2020MO1328.- ردمك 978-9920-9738-5-4

مصطفى الجوهري - - شهادات

929.366109 2020-1909
السباعي، محمد ولد إبراهيم ولد ديه (1943-....)

صمصامة عمرو في الرد على الكانوني وموافقيه من
أهل العصر، أو الدفاع من نازع شرف أبناء أبي السباع
السباعي؛ الصغيري  إبراهيم  بن  للفقيه محمد   / [نص مطبوع] 
تحقيق عبد العزيز ابن الطالب موسى.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.-

1 مج. (122 ص.)
إق 2020MO0438.- ردمك 978-9920-39-133-7

األنساب - - الشرفاء

التاريخ العام لقارة أوروبا 940

944.033 2020-1910
الدحاني، عبد اإلله

سفيران مغربيان ببالط لويس الرابع عشر [نص مطبوع] :
(النصف الثاني من القرن 17) / عبد اإلله الدحاني.- [د.م.] : عبد
اإلله الدحاني، 2020 (الرباط : دار القلم) .- 1 مج. (161 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO5233.- ردمك 978-9920-32-723-7

تاريخ فرنسا - - القرن 17

التاريخ العام لقارة آسيا، الشرق
األقصى

950

951 2020-1911
مدهون، ميمون

دراسة في  : مطبوع]  [نص  الدولية  العالقات  الصين في 
البراغماتية الصينية : القوى العظمى ـ إفريقيا ـ العالم العربي ـ
المغرب (1949ـ 2009) / ميمون مدهون.- لرباط : الرباط نت،

2020.- 1 مج. (416 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0957.- ردمك 978-9920-39-293-8

العالقات الدولية - - الصين

953 2020-1912
الموتشو، أحمد

أذربيجان [نص مطبوع] : أول جمهورية ديمقراطية في الشرق
اإلسالمي / أحمد الموتشو.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرباط :
أنفوبرانت) .- 1 مج. (212 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2020MO4357.- ردمك 978-9920-32-360-4
أذربيجان - - تاريخ

956 2020-1913
ابن األعرج السليماني، محمد بن أحمد

زبدة التاريخ وزهرة الشماريخ [نص مطبوع]. الجزء الثاني /
ة سن وفى  مت ل ا ي  ن ما ي لسل ا ألعرج  ا ن  ب ا محمد  يف  ل أ ت
1344ه/1926م؛ دراسة وتحقيق عبد الرزاق بنواحي.- الرباط :
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، 2020
(القنيطرة : أصكوم) .- 2 مج. (653 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2020MO1542.- ردمك 978-9920-797-10-8

التاريخ اإلسالمي

956.071 2020-1914
العفاقي، رشيد

بيوتات أهل األندلس [نص مطبوع] : بنو سمجون الطنجيون /
رشيد العفاقي.- طنجة : سليكي أخوين، 2020.- 1 مج. (164

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0311.- ردمك 978-9920-625-54-8

األندلس - - تاريخ

956.071 2020-1915
بودشار، محمد رضى

األندلوسيون الهوناتشيون [نص مطبوع] / محمد رضا بودشار
: من المراقبة إلى العقاب : ترجمة ودراسة لوثائق من األرشيف
الحكمة، باب   : تطوان  المومن.-  عبد  محمد  ترجمة  اإلسباني؛ 
باأللوان؛ 24 سم مزيّن  : غالف  (228 ص.)  مج.   1  -.2020

إق 2020MO2274.- ردمك 978-9920-653-25-1
األندلس - - تاريخ

956.071 2020-1916
حناوي، محمد

البحر المتوسط بين اإلسالم والمسيحية [نص مطبوع] :
القسم الثالث / محمد حناوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرباط :
مطابع الرباط نت) .- 1 مج. (118 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2020MO0065.- ردمك 978-9920-39-031-6

األندلس - - تاريخ

956.071 2020-1917
دندش، عصمت عبد اللطيف

األندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين [نص
مطبوع] : عصر الطوائف الثاني 510 هـ-546 هـ 1116 م-1151
م : تاريخ سياسي وحضارة / عصمت عبد اللطيف دندش.- ط. 2.-

الرباط : مكتبة دار االمان، 2020.- 1 مج. (524 ص.)
إق 2020MO0836.- ردمك 978-9954-723-70-8

األندلس - - تاريخ

956.0713 2020-1918
الخيروني، حليمة

الحركة الفكرية واللغوية في إشبيلية [نص مطبوع] : من
التأسيس إلى السقوط / حليمة الخيروني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020
(وجدة : مكتبة قرطبة) .- 1 مج. (157 ص.) : غالف مزين؛ 23

سم
إق 2020MO2212.- ردمك 978-9920-39-709-4

الحركة الفكرية - - اشبيلية - - تاريخ

956.0713 2020-1919
عزاوي، أحمد (1947-....)
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األندلس الجنوبية في عصر الطوائف األول [نص مطبوع] :
حركة بني حفصون، 267-316 : نصوص من مقتبس ابن حيان
وبيان ابن عذاري ومختصر عريب / أحمد عزاوي.- [د.م.] : [د.ن.]،
الرباط نت).- 1 مج. (144 ص.) : غالف مزيّن 2020 (مطابع 

باأللوان
إق 2020MO2271.- ردمك 978-9920-39-827-5

األندلس الجنوبية

956.0723 2020-1920
جبرون، امحمد

الدولة المرابطية (427هـ/1035م ـ 541هـ/1146م) [نص
مطبوع] / امحمد جبرون.- طنجة : سليكي أخوين، 2020.- 1 مج.
لألطفال المغرب  تاريخ  (سلسلة  مزيّن.-  غالف   : ص.)   53)

(3 واليافعين؛ 
إق 2020MO0444.- ردمك 978-9920-625-60-9

الدولة المرابطية

956.0723 2020-1921
دندش، عصمت عبد اللطيف

دور المرابطين في نشر اإلسالم في غرب إفريقيا [نص
وتحقيق : مع نشر  هـ.، 1038-1121 م   515-430 : مطبوع] 
The  contribution  of  the  = العربي  بن  بكر  أبي  رسائل 
almoravids to the diffusion of islam in west Africa :
with a critical edition of rasail ibn al arabi / عصمت عبد
دار األمان، 2020.- 1 مج.  : الرباط  اللطيف دندش.- ط. 2.- 

(252 ص.)
إق 2020MO0855.- ردمك 978-9954-723-71-5

المرابطون

956.0723 2020-1922
قدوري، الطاهر

الدولة المغربية والفضاء المتوسطي [نص مطبوع] : أيام
المرابطين والموحدين / الطاهر قدوري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020
مزيّن غالف   : (189 ص.)  مج.   1  -. قرطبة)  مكتبة   : (وجدة 

24 سم باأللوان؛ 
إق 2020MO1871.- ردمك 978-9920-39-641-7

الفضاء المتوسطي - - المرابطين - - الموحدين - - المغرب

956.0724 2020-1923
العمراني، محمد

العسكري الوجود   : [نص مطبوع]  الموحدون في األندلس 
وعالقة السلطة بالمجتمع : من541ه / 1147م إلى 609ه/ 1212
لقدماء السامية  المندوبية   : [الرباط]  العمراني.-  محمد   / م 
المقاومين وأعضاء جيش التحرير، 2020 (القنيطرة : أصكوم) .-

2 مج. (286-520 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2664.- ردمك 978-9920-658-29-4

الموحدون - - األندلس - - تاريخ

956.0724 2020-1924
جبرون، امحمد

الدولة الموحدية (514هـ/1120م ـ 668هـ/1269م) [نص
مطبوع] / امحمد جبرون.- طنجة : سليكي أخوين، 2020.- 1 مج.
لألطفال المغرب  تاريخ  (سلسلة  مزيّن.-  غالف   : ص.)   61)

(4 واليافعين؛ 
إق 2020MO0445.- ردمك 978-9920-625-61-6

الدولة الموحدية

956.0726 2020-1925
-....)) أحمد  بن  غالب  أبي  بن  محمد  السكاك،  ابن 

((1415-....)(0818

كتاب نصح ملوك اإلسالم بالتعريف بما يجب من حقوق
آل بيت الكرام عليهم أفضل الصالة وأزكى السالم [نص
مطبوع] / ابن السكاك (838 ه)؛ تحقيق محمد ناجي بن عمر.- ط.
اإلنسانية، 2020 (مراكش : والعلوم  اآلداب  كلية   : أكادير   -.2
المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (109 ص.) : غالف مزين؛

24 سم
إق 2020MO0646.- ردمك 978-9954-508-99-2

الشرفاء

956.0726 2020-1926
جبرون، امحمد

الدولة المرينية (668هـ/1269م ـ 961هـ/1553م) [نص
مطبوع] / امحمد جبرون.- طنجة : سليكي أخوين، 2020.- 1 مج.
لألطفال المغرب  تاريخ  (سلسلة  مزيّن.-  غالف   : ص.)   53)

(5 واليافعين؛ 
إق 2020MO0446.- ردمك 978-9920-625-62-3

الدولة المرينية

956.4 2020-1927
القضية الفلسطينية [نص مطبوع] : مراجعات نقدية من خالل
: كلية اآلداب بني مالل  العزيز الضعيفي.-  / عبد  كتابات حديثة 
مزيّن : غالف  (267 ص.)  مج.   1 اإلنسانية، 2020.-  والعلوم 

(18 (؛  باأللوان؛ 24 سم.- 
إق 2019MO2503.- ردمك 978-9920-691-00-0

القضية الفلسطينية

956.7 2020-1928
الفرح، محمد حسين

عروبة البربر [نص مطبوع] : الجذور اليمنية لقبائل البربر، و
: الفرح.- مراكش  / محمد حسين  المغرب  نحو  انتقالهم  تاريخ 
الملتقى، 2020 (مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية) .- 1 مج.

(175 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO5610.- ردمك 978-9920-674-01-0

قبائل البربر - - المغرب - - تاريخ

التاريخ العام لقارة إفريقيا 960

960 2020-1929
بنت عبد الله بن باب الدين، مريم

الثقافة الشنقيطية [نص مطبوع] : في الغرب اإلفريقي حتى
الدين.- باب  بن  الله  عبد  بنت  / مريم  العشرين  القرن  بدايات 
[د.م.] : جائزة شنقيط ديوان الشناقطة، 2020.- 1 مج. (184
،7 الشناقطة؛  (ديوان  باأللوان؛ 24 سم.-  مزيّن  : غالف  ص.) 

(8250-2658
إق 2020MO1858.- ردمك 978-9920-727-78-5

الغرب اإلفريقي - - شنقيط - - ثقافة

تاريخ المغرب 961.4

961.4 2020-1930
 الخراز، محمد الحبيب

األهلية الحرب  لضحايا  الوطنية  التاريخية  الذاكرة 
اإلسبانية من خالل الوثائق العدلية المغربية [نص مطبوع]
: (أصكوم   2020 [د.ن.]،   : [د.م.]  الخراز.-  الحبيب  محمد   /
باأللوان؛ 24 سم أصكوم) .- 1 مج. (365 ص.) : غالف مزيّن 

إق 2020MO4457.- ردمك 978-9920-32-418-2
المغرب - - الحرب األهلية - - إسبانيا - - تاريخ

961.4 2020-1931
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آثار، أبوصهيب محمد
من أعالم قبيلة بني زجل الغمارية [نص مطبوع]. الجزء
األول / أبوصهيب محمد آثار.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (تطوان :
مطبعة الخوارزمي) .- 1 مج. (190 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم.- (سلسلة تراث قبيلة غمارة الكبرى؛ 1)
إق 2020MO1511.- ردمك 978-9920-39-502-1

قبيلة بني زجل الغمارية - - أعالم

961.4 2020-1932
أغربي، موسى

موقف "الحركة الوطنية" من األمازيغية [نص مطبوع] /
موسى أغربي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (وجدة : مطبعة الجسور)

.- 1 مج. (147 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4453.- ردمك 978-9920-32-417-5

الحركة الوطنية - - المغرب - - األمازيغية - - تاريخ

961.4 2020-1933
أغماد، خولة

العالقات الديبلوماسية المغربية االسكندينافية 1751 ـ
1906م [نص مطبوع] / خولة أغماد.- الرباط : المندوبية السامية
: (القنيطرة  التحرير، 2020  وأعضاء جيش  المقاومين  لقدماء 
باأللوان؛ 24 سم أصكوم) .- 1 مج. (303 ص.) : غالف مزيّن 

إق 2020MO3443.- ردمك 978-9920-658-42-3
تاريخ - - المغرب

961.4 2020-1934
أكجدول، زكرياء

طاطا [نص مطبوع] : المجال،اإلنسان والتاريخ مابين (1873 ـ
: [الرباط]  أكجدول.-  زكرياء   / مونوغرافية  دراسة   : 1956م) 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، 2020
(القنيطرة : أصكوم) .- 1 مج. (339 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2020MO3611.- ردمك 978-9920-658-45-4

طاطا - - المغرب - - تاريخ

961.4 2020-1935
أويل، كريستيان

بداية أحداث  قلب  في   : [نص مطبوع]  المغربية  مغامراتي 
القرن العشرين / كريستيان أويل؛ ترجمة د. أحمد لقمهري.- الدار
: غالف الشرق، 2020.- 1 مج. (287 ص.)  أفريقيا   : البيضاء 

باأللوان؛ 24 سم مزيّن 
إق 2020MO0324.- ردمك 978-9920-740-32-6

تاريخ - - المغرب

961.4 2020-1936
أيتجمال، محمد

األوبئة والمجاعات بسوس وواد نون (ما بين 1900 م
واالقتصادي االجتماعي  التاريخ   : مطبوع]  [نص  مـ)  و1945 
والسياسي للجنوب المغربي / محمد أيتجمال.- الرباط : دار أبي
رقراق للطباعة والنشر، 2020.- 1 مج. (531 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 22 سم
إق 2020MO3849.- ردمك 978-9920-606-08-0

التاريخ - - المغرب

961.4 2020-1937
ابن عزوز حكيم، محمد (2014-1924)

من ذاكرة شمال المغرب الحديث [نص مطبوع] : موقف
الشريف الريسوني من الستعمار اإلسباني : دراسة / محمد ابن
عزوز حكيم.- طنجة : سليكي أخوين، 2020.- 1 مج. (217 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0809.- ردمك 978-9220-625-76-0

المغرب - - الستعمار اإلسباني - - تاريخ

961.4 2020-1938
ازحيمي، عاهد

اإلسبانية الحماية  بمنطقة  المثقفة  النخبة  تصور 
/ [نص مطبوع]  الوطنية 1936-1913  النهضة  لمشروع 
المقاومين لقدماء  السامية  المندوبية   : الرباط  ازحيمي.-  عاهد 
.- 1 مج. : أصكوم)  (القنيطرة  التحرير، 2020  وأعضاء جيش 

باأللوان؛ 24 سم : غالف مزيّن  (550 ص.) 
إق 2020MO2662.- ردمك 978-9920-658-27-0

تاريخ - - المغرب

961.4 2020-1939
البركة، محمد

المصادر العربية والتاريخ المحلي [نص مطبوع] : تازة من
: مختبر تازة  البركة.-  / محمد  الوسيطية  النصوص  بعض  خالل 
البحث في العالقات الثقافية المغربية المتوسطية، 2020.- 1 مج.

(150 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3141.- ردمك 978-9954-9532-5-9

المغرب - - تازة - - تاريخ

961.4 2020-1940
البهالي، سعيد

: مطبوع]  [نص  اسفي  ومدينة  الخامس  محمد  الملك 
المحيط بحاضرة  الوطنية  الحركة  تاريخ  من  مشرقة  صفحات 
: [د.م.]  البهالي.-  سعيد   / والوطني  المحلي  النضال  وتكامل 
[د.ن.]، 2020 (فاس؛ مطبعة ووراقة بالل.- 1 مج. (141 ص.)؛

23 سم
إق 2020MO4301.- ردمك 978-9920-9795-4-5

تاريخ - - المغرب

961.4 2020-1941
التراب، سميرة

ه ـ916   609 مرين  بني  عصر  في  إقليمها  تازة 
/1212ـ1510 م [نص مطبوع] / سميرة التراب؛ تقديم موالي
أبي (دار  إيفونتس، 2020   : الرباط  القاسمي.-  العلوي  هاشم 
مزيّن غالف   : (428 ص.)  مج.   1 والنشر).-  للطباعة  رقراق 

سم  23 باأللوان؛ 
إق 2020MO0381.- ردمك 978-9920-9410-3-7

تازة - - تاريخ المغرب

961.4 2020-1942
الجمعية المغربية للدراسات األندلسية

الذهنيات وتاريخ  واالجتماعي  االقتصادي  التاريخ 
بالمغرب واالندلس [نص مطبوع] : قضايا واشكاليات : أوراق
الندوة الدولية التكريمية المهداة لألستاذ المؤرخ إبراهيم القادري
بوتشيش / الجمعية المغربية للدراسات األندلسية؛ تنسيق محمد
الشريف. الجزء الثالث، تاريخ الذهنيات واالفكار.- [د.م.] : [د.ن.]،
2020 (سال : شمس برينت) .- 1 مج. (429 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3608.- ردمك 978-9920-32-067-2

الذهنيات - - المغرب - - االندلس - - تاريخ

961.4 2020-1943
الجيراري، سعيد (1939-....)

الواقع السياسي في المنطقة الخليفية وتأثيره على
رجال من الدريوش [نص مطبوع] : خالل أواسط العقد الرابع
من القرن الماضي. إلى السنوات األولى من اإلستقالل / سعيد
الجيراري؛ إعداد وتنسيق محمد أحميدي.- طنجة : سليكي أخوين،

2020.- 1 مج. (73 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2019MO6357.- ردمك 978-9920-625-48-7

المنطقة الخليفية - - الدريوش - - تاريخ المغرب

961.4 2020-1944
الحاجي، عبد الله (1958-....)

مؤسسة العلماء [نص مطبوع] : المجتمع والثقافة والذهنيات
في العهد السعدي / عبد الله الحاجي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1

مج. (205 ص.) : غالف مزيّن باأللوان
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إق 2020MO4362.- ردمك 978-9920-32-364-2
الدولة السعدية

961.4 2020-1945
الحسناوي، عائشة

الصادرة بشمال الصحافة  الجنرال فرانكو في  صورة 
اإلسبانية األهلية  الحرب  فترة  : خالل  مطبوع]  [نص  المغرب 
1936-1939 / عائشة الحسناوي.- الرباط : المندوبية السامية
: (القنيطرة  التحرير، 2020  وأعضاء جيش  المقاومين  لقدماء 
باأللوان؛ 24 سم أصكوم) .- 1 مج. (450 ص.) : غالف مزيّن 

إق 2020MO3625.- ردمك 978-9920-658-46-1
تاريخ - - المغرب

961.4 2020-1946
الخراز، محمد الحبيب

الخراز.- الحبيب  / محمد  [نص مطبوع]  تاريخ مدينة مرتيل 
[د.م] : [د.ن]، 2020 (تطوان : مطبعة الخوارزمي) .- 1 مج.

(1043 ص.)؛ 22 سم
إق 2020MO0383.- ردمك 978-9920-39-120-7

مرتيل - - المغرب - - تاريخ

961.4 2020-1947
الخطيب، محمد

الحركة الوطنية في شمال المغرب [نص مطبوع] / محمد
الخطيب؛ راجعه وأعده محمد العربي المساري، محمد معروف
الدفالي.- [د.م.] : منشورات أمل، 2020 (الرباط : الرباط نت) .-

1 مج. (375 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1956.- ردمك 978-9920-39-658-5

المغرب - - الحركة الوطنية

961.4 2020-1948
الدمشقي، محمد صادق بن محمد سليم بن محمد حامد

بن أحمد بن محمد العطار الشامي
الثغر البسام في فضل األمير موالنا عبد العزيز الهمام
[نص مطبوع] / محمد صادق بن محمد سليم بن محمد حامد بن
[د.ن.]،  : [د.م.]  الدمشقي.-  الشامي  العطار  بن محمد  أحمد 
: .- 1 مج. (981 ص.)  الحكمة)  باب  : مطبعة  2020 (تطوان 

باأللوان؛ 24 سم غالف مزيّن 
إق 2020MO2275.- ردمك 978-9920-653-26-8

تاريخ - - المغرب

961.4 2020-1949
العشاب، عبد الصمد

شذرات تاريخية و ثقافية و اجتماعية لمدينة طنجة [نص
مطبوع] / عبد الصمد العشاب.- طنجة : المجلس العلمي المحلي
طنجة أصيلة، 2020.- 1 مج. (123 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2020MO1350.- ردمك 978-9954-9508-9-0

طنجة - - تاريخ - - المغرب

961.4 2020-1950
العمراني، عبد الغني

الوطني األرشيف  وثائق  خالل  من  وهولندا  المغرب 
بالهاي [نص مطبوع] : (1822ـ 1912 م) : من الذاكرة التاريخية
المشتركة المغربية الهولندية / عبد الغني العمراني.- [الرباط] :
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، 2020
(القنيطرة : أصكوم) .- 1 مج. (371 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2020MO2768.- ردمك 978-9920-658-32-4

المغرب - - هولندا - - تاريخ

961.4 2020-1951
العميري الجابري التادلي المكناسي، أبي القاسم عبد

الله بن سعيد بن أبي القاسم

/ [نص مطبوع]  به  المشهور والفتوى  بغير  العمل  حكم 
الله بن سعيد بن أبي القاسم العميري اإلمام أبي القاسم عبد 
الجابري التادلي المكناسي؛ تقديم وتحقيق وتعليق صهيب بن أحمد
مصباح.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس : آنفو ـ برانت) .- 1 مج.

(126 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2928.- ردمك 978-9920-39-932-6

المغرب - - تاريخ

961.4 2020-1952
المجالس العلمية المحلية لجهة سوس ماسة

األمازيغ والوحدة الدينية والوطنية بالمملكة المغربية
[نص مطبوع] : أعمال الندوة العلمية بتعاون مع كلية الشريعة
محرم1433ه واألحد13ـ14ـ15  والسبت  الجمعة  أيام  أكادير 
موافق ل 09ـ10 ـ11 دجنبر 2011 م / إعداد وتنسيق المجالس
العلمية المحلية لجهة سوس ماسة.- [د.م] : [د.ن]، 2020.- 1

مج. (600 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3022.- ردمك 978-9954-723-85-2

األمازيغ - - المغرب - - تاريخ

961.4 2020-1953
المجوضي، محمد

تأثير الحراك الشعبي بالريف [نص مطبوع] : قراءة أولية /
: تفرازن اريف، 2020 (تطوان   : الحسيمة  المجوضي.-  محمد 
مطبعة الحمامة) .- 1 مج. (181 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO2995.- ردمك 978-9920-39-965-4

الحراك الشعبي - - الريف - - تاريخ

961.4 2020-1954
المرواني، عبد الله

[نص الترابية  بالوحدة  التشبث  أجل  من  مقاوم  إبداع 
مطبوع] / عبد الله المرواني.- الرباط : المندوبية السامية لقدماء
المقاومين وأعضاء جيش التحرير، 2020 (القنيطرة : أصكوم) .-

1 مج. (187 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO4216.- ردمك 978-9920-658-50-8

الوحدة الترابية - - المقاومة - - تاريخ المغرب

961.4 2020-1955
المرير، أبي عبد الله محمد بن محمد

اللسان المعرب عن تاريخ وسياسة ملوك المغرب [نص
: تطوان  المرير.-  محمد  بن  محمد  الله  عبد  أبي   / مطبوع] 
منشورات باب الحكمة، 2020.- 1 مج. (325 ص.) : غالف مزيّن

إق 2020MO2091.- ردمك 978-9920-653-20-6
تاريخ المغرب

961.4 2020-1956
المستعين، عبد الباسط

السوس األقصى ودرعة من الفتح اإلسالمي إلى العصر
المريني [نص مطبوع] : دراسة تاريخية حضرية / عبد الباسط
المستعين.- الدار البيضاء : أفريقيا الشرق، 2020.- 1 مج. (199

ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO0104.- ردمك 978-9920-737-14-2

مراكش (المغرب) - - تاريخ

961.4 2020-1957
المسلوتي، مصطفى (1960-....)

مدينة تارودانت بعيون فرنسية [نص مطبوع] / مصطفى بن
عمر المسلوتي.- أكادير : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة ابن

زهر، 2020.- 1 مج. (131 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4054.- ردمك 978-9954-9551-2-3

المغرب - - تاريخ

961.4 2020-1958
المشرفي الراشدي، أبو حامد العربي
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عن تنفي  واإلستبصار  المعرفة  لذوي  األبصار  نزهة 
محمد بن  أحمد  مناقب سيدي  الوسن في  المتكاسل 
العربي حامد  أبو   / مطبوع]  [نص  الحسن  سيدي  وولده 
المشرفي الراشدي؛ تقديم وتحقيق موالي الزهيد العلوي.- الرباط
: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 2020.- 1 مج. (451 ص.)؛

24 سم
إق 2020MO1687.- ردمك 978-9920-652-12-4

تاريخ المغرب

961.4 2020-1959
الملتقى العلمي للتراث العلمي والحضاري بالريف (5؛

الحسيمة)
شذرات من التراث العلمي والحضاري لقبيلة بني توزين
[نص مطبوع] : أشغال الملتقى الوطني الخامس للتراث العلمي
والحضاري بالريف / من تنظيم المجلس العلمي المحلي القليم
الحسيمة، مركز الريف للتراث والدراسات واالبحات.- [لحسيمة] :
المجلس العلمي لجهة طنجة تطوان الحسيمة، 2020.- 1 مج.

(155 ص.)؛ 24 سم
إق 2020MO4740.- ردمك 978-9920-32-531-8

تاريخ المغرب

961.4 2020-1960
وأعضاء جيش المقاومين  لقدماء  السامية  المندوبية 

(الرباط) التحرير 
التحرير والمقاومة وجيش  الوطنية  الحركة  موسوعة 
بالمغرب [نص مطبوع] : معجم تراجم المقاومين / المندوبية
: الرباط  التحرير.-  جيش  وأعضاء  المقاومين  لقدماء  السامية 
التحرير، جيش  وأعضاء  المقاومين  لقدماء  السامية  المندوبية 

24 سم (272 ص.)؛  مج.   1  -.2020
إق 2020MO3029.- ردمك 978-9920-658-37-9

المغرب - - تاريخ

961.4 2020-1961
المودن، موسى

قبيلة غمارة [نص مطبوع] : التاريخ، اإلنسان و المجال / موسى
المودن.- الرباط : المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء
جيش التحرير، 2020 (القنيطرة : أصكوم) .- 1 مج. (478 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3191.- ردمك 978-9920-658-40-9

قبيلة غمارة - - تاريخ - - المغرب

961.4 2020-1962
المومني، محمد

الحركة الوطنية والمقاومة بأبي الجعد واإلفتراء على
[د.ن.]،  : [د.م.]  المومني.-  محمد   / مطبوع]  [نص  التاريخ 

باأللوان مزيّن  غالف   : ص.)   165) مج.   1  -.2020
إق 2020MO4095.- ردمك 978-9920-32-274-4

تاريخ المغرب

961.4 2020-1963
الهاشمي البلغيثي التلمساني، آسية (1942-....)

العبودية والنخاسة بالرقيق األسود في مدينة تطوان،
إلى منتصف القرن العشرين [نص مطبوع] / آسية الهاشمي
البلغيثي التلمساني.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (المعارف الجديدة).-

1 مج. (80 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0086.- ردمك 978-9920-39-037-8

العبودية - - النخاسة - - تطوان - - تاريخ

961.4 2020-1964
الونشريسي، اإلمام أحمد بن يحي

األجوبة الونشريسية عن المسائل القلعية [نص مطبوع] /
اإلمام أحمد بن يحي الونشريسي.- الدريوش : المجلس العلمي
القليم الدريوش، 2020 (الرباط : مطبعة الكرامة) .- 1 مج. (110

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2020MO3896.- ردمك 978-9920-9015-1-2
تاريخ - - المغرب

961.4 2020-1965
انويكة، عبد السالم

تازة خالل السنوات الحرجة للتهدئة بالمغرب 1912 ـ
1925 [نص مطبوع] / عبد السالم انويكة؛ تقديم سمير بوزوية.-
مزيّن غالف   : ص.)   255) مج.   1  -.2020 [د.ن.]،   : [د.م.] 

سم  24 باأللوان؛ 
إق 2019MO2127.- ردمك 978-9920-37-505-4

تازة - - المغرب - - تاريخ

961.4 2020-1966
بايشيت، محمد

الفرار من الرابوني إلى الخميسات [نص مطبوع] : حكاية
نضال، مقاومة، ملحمة / محمد بايشيت.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020
(الرباط نت : الرباط نت) .- 1 مج. (135 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2327.- ردمك 978-9920-39-804-6

الرابوني - - الخميسات - - المقاومة - - تاريخ

961.4 2020-1967
بن جلون، لبنى

التحوالت االقتصادية واالجتماعية بمدينة فاس على عهد
الحماية الفرنسية بالمغرب [نص مطبوع] : 1912-1956 /
لبنى بن جلون.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس : آنفوـ برانت) .- 1

مج. (448 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1534.- ردمك 978-9920-39-513-7

الحماية - - فاس - - تاريخ

961.4 2020-1968
بن زيدان، عبد الرحمان (1947-....)

زيدان؛ بن  الرحمان  / عبد  [نص مطبوع]  الدارالبيضاء  قصر 
ضبط وتعليق عبد القادر العبوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (مكناس
: مكتبة وراقة سجلماسة) .- 1 مج. : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2020MO1519.- ردمك 978-9920-797-09-2
الدارالبيضاء - - المغرب - - تاريخ

961.4 2020-1969
بن عمر، محمد ناجي

السوسيولوجيا إلى  مدخل   : مطبوع]  [نص  العتمة  مرايا 
االستعمارية بالمغرب 1864 ـ 1925 : أعمال مترجمة / محمد
ناجي بن عمر.- أكادير : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ابن زهر،
2020 (الرباط : الرباط نت) .- 1 مج. (175 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3951.- ردمك 978-9920-9498-1-1

سوسيولوجيا - - المغرب - - االستعمار - - تاريخ

961.4 2020-1970
بنعلي، محمد بوزيان (1954-....)

العلمية اسهاماتها  بين  الفجيجية  الراشدية  األسرة 
والتزاماتها تجاه الدولة العلوية [نص مطبوع] / محمد بوزيان
: [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (420 ص.) : غالف .- [د.م.]  بنعلي 

باأللوان؛ 24 سم مزيّن 
إق 2020MO3787.- ردمك 978-9920-9657-4-3

األسرة الراشدية - - المغرب - - المغرب

961.4 2020-1971
بنمحمد شبي، بوشعيب

من ومعالم  والتاريخ  الحاضرة   : مطبوع]  [نص  بنور  سيدي 
2020 [د.ن]،   : [د.م]  شبي.-  محمد  بن  بوشعيب   / الماضي 
(الجديدة : مطبعة باريس كروم) .- 1 مج. (62 ص.)؛ 22 سم

إق 2020MO1608.- ردمك 978-9920-39-549-6
سيدي بنور (المغرب) - - تاريخ
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961.4 2020-1972
بنولي الله، محمد

اإلساءة واإلحسان في حق من حكم مراكش منذ النشأة
إلى اآلن [نص مطبوع] / محمد بنولي الله.- [د.م.] : [د.ن.]،
.- 1 مج. (197 الوطنية)  : المطبعة والوراقة  2020 (مراكش 

باأللوان؛ 24 سم ص.) : غالف مزيّن 
إق 2020MO3673.- ردمك 978-9920-32-098-6

مراكش - - تاريخ - - المغرب

961.4 2020-1973
بوشلخة، عبد القادر

األوبئة في المغرب واألندلس [نص مطبوع] : وأثرها على
[د.ن.]،  : [د.م.]  بوشلخة.-  القادر  عبد   / والمعامالت  العبادات 
2020 (فاس : انفوبرينت) .- 1 مج. (104 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO5346.- ردمك 978-9920-32-766-4

األوبئة - - المغرب - - األندلس - - تاريخ

961.4 2020-1974
جبرون، امحمد

االقتصاد المغربي عبر التاريخ [نص مطبوع] / امحمد جبرون
.- طنجة : سليكي أخوين، 2020.- 1 مج. (53 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0450.- ردمك 978-9920-625-66-1

تاريخ المغرب - - االقتصاد

961.4 2020-1975
جبرون، امحمد

الثقافة المغربية عبر التاريخ [نص مطبوع] / امحمد جبرون .-
طنجة : سليكي أخوين، 2020.- 1 مج. (42 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0451.- ردمك 978-9920-625-67-8

تاريخ المغرب - - الثقافة

961.4 2020-1976
جبرون، امحمد

الدولة السعدية (961هـ/1553م ـ 1069هـ/1658م) [نص
مطبوع] / امحمد جبرون.- طنجة : سليكي أخوين، 2020.- 1 مج.
لألطفال المغرب  تاريخ  (سلسلة  مزيّن.-  غالف   : ص.)   57)

(6 واليافعين؛ 
إق 2020MO0447.- ردمك 978-9920-625-63-0

الدولة السعدية

961.4 2020-1977
جبرون، امحمد

اإلستعمار إلى  النشأة  من   : مطبوع]  [نص  العلوية  الدولة 
(1050هـ/1640م ـ 1330هـ/1912م) / امحمد جبرون.- طنجة :
سليكي أخوين، 2020.- 1 مج. (76 ص.) : غالف مزيّن.- (سلسلة

تاريخ المغرب لألطفال واليافعين؛ 7)
إق 2020MO0448.- ردمك 978-9920-625-64-7

الدولة العلوية

961.4 2020-1978
جبرون، امحمد

ـ (62هـ/681م   : مطبوع]  [نص  للمغرب  اإلسالمي  الفتح 
122هـ/739م) / امحمد جبرون.- طنجة : سليكي أخوين، 2020.-
1 مج. (69 ص.) : غالف مزيّن.- (سلسلة تاريخ المغرب لألطفال

واليافعين؛ 1)
إق 2020MO0442.- ردمك 978-9920-625-58-6

الفتح اإلسالمي

961.4 2020-1979
جبرون، امحمد

المجتمع المغربي عبر التاريخ [نص مطبوع] / امحمد جبرون
.- طنجة : سليكي أخوين، 2020.- 1 مج. (53 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0449.- ردمك 978-9920-625-65-4

تاريخ المغرب - - االقتصاد

961.4 2020-1980
جبرون، امحمد

المغرب في عصر اإلمارات [نص مطبوع] : (122/740م –
أخوين، سليكي   : طنجة   -. جبرون  امحمد   / 463هـ/1070م) 

24 سم باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (47 ص.)  مج.   1  -.2020
إق 2020MO0443.- ردمك 978-9920-625-59-3

تاريخ المغرب

961.4 2020-1981
جزوليت، خليل

المغرب فجر االستقالل [نص مطبوع] : 1400 ـ 1375ه /
1980 ـ 1955م / خليل جزوليت.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1

مج. (168 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO4625.- ردمك 978-9920-9793-2-3

المغرب - - االستقالل

961.4 2020-1982
رواح، حدو

األعالم و المعالم الدينية ببالد زيان [نص مطبوع] : ودور
زاوية آيت سيدي على أمهاوش في مقاومة االحتالل الفرنس /
حدو رواح.- الرباط : المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء
جيش التحرير، 2020 (القنيطرة : أصكوم) .- 1 مج. (296 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4345.- ردمك 978-9920-658-53-9

تاريخ - - المغرب

961.4 2020-1983
زبيطة، سعاد

[نص االستعمار 1962-1830  المغاربيات زمن  النساء 
: الرباط  زبيطة.-  سعاد   / المتغيرات  و  الموروثات   : مطبوع] 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، 2020
(القنيطرة : أصكوم) .- 1 مج. (622 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2020MO2769.- ردمك 978-9920-658-33-1

تاريخ - - المغرب

961.4 2020-1984
شوقي، عبد المنعم

أسماء من ذاكرة الناظور الكبير [نص مطبوع]. الجزء األول،
50 شخصية مؤثرة من تاريخ ذاكرتنا الجماعية / تأليف عبد المنعم
شوقي.- [د.م.] : [د.ن.]، Steeple Works).- 1) 2020 مج.

(158 ص.)؛ 24 سم
إق 2020MO3991.- ردمك 978-9920-32-224-9

الريف - - تاريخ

961.4 2020-1985
طحطح، خالد

رؤى التاريخ [نص مطبوع] : قضايا، نماذج ، قراء ات / خالد
[د.ن.]، 2020  : [د.م.]  الزاوي.-  الحكيم  عبد  موالي  طحطح، 
مزيّن غالف   : (291 ص.)  مج.   1  -. الحكمة)  باب   : (تطوان 

24 سم باأللوان؛ 
إق 2020MO2203.- ردمك 978-9920-653-21-3

التاريخ - - المغرب - - قضايا

961.4 2020-1986
عشاق، مولود
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من تاريخ المقاومة والحركة الوطنية بمنطقة زمور [نص
مطبوع] : مراجعات في ذاكرة محلية 1911 ـ 1957م / مولود
عشاق.- [الرباط] : المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء
جيش التحرير، 2020 (القنيطرة : أصكوم) .- 1 مج. (194 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO2666.- ردمك 978-9920-658-31-7

المقاومة - - الحركة الوطنية - - زمور

961.4 2020-1987
علوش، محمد المهدي

الريف من أتون القبيلة إلى الوعي بالهوية [نص مطبوع] /
محمد المهدي علوش.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرباط : مطبعة

المعارف الجديدة) .- 1 مج. (296 ص.)؛ 22 سم
إق 2020MO0023.- ردمك 978-9920-39-018-7

تاريخ المغرب

961.4 2020-1988
فيلوزو، كيروش

معركة القصر الكبير [نص مطبوع] / كيروش فيلوزو؛ ترجمة
التاريخي البحث  جمعية   : الكبير  القصر  المنصوري.-  عثمان 
واالجتماعي، 2020 (الرباط : الرباط نت) .- 1 مج. (239 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3921.- ردمك 978-9920-9018-0-2

القصر الكبير - - المغرب - - تاريخ

961.4 2020-1989
قاسمي، أحمد محمد

المحيط اطار  في   : مطبوع]  [نص  السماعلة  قبيلة  تاريخ 
: [د.م.]  أحمد محمد قاسمي.-   / ـ 1956م  : 1188م  التادلي 
[د.ن.]، 2020 (المحمدية : المتقي برينتر) .- 1 مج. (356 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO5022.- ردمك 978-9920-32-651-3

المغرب - - تاريخ

961.4 2020-1990
قدوري، الطاهر

مسائل في تاريخ المغرب [نص مطبوع] / الطاهر قدوري.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2020 (وجدة : مكتبة قرطبة) .- 1 مج. (169

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3187.- ردمك 978-9920-38-208-3

المغرب - - تاريخ

961.4 2020-1991
كريدية، إبراهيم (1951-....)

آسفي وجمهورية حاضرة  تاريخ عالقات  من  ومضات 
جنوة اإليطالية في العصر الوسيط [نص مطبوع] / كريدية
الديني التراث  في  للبحث  آسفي  جمعية   : آسفي  إبراهيم.- 
مزيّن غالف   : ص.)   71) مج.   1  -.2020 والفني،  والتاريخي 

سم  24 باأللوان؛ 
إق 2019MO5919.- ردمك 978-9954-666-15-9

آسفي - - جنوة - - تاريخ

961.4 2020-1992
كعواس، الميلود

رحالت المغاربة [نص مطبوع] : لرواية صحيح البخاري و العناية
المحلي العلمي  المجلس   : طنجة  كعواس.-  الميلود   / بنسخه 
الحسيمة، 2020.- 1 مج. (107 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO1345.- ردمك 978-9954-9508-4-5

تاريخ - - المغرب

961.4 2020-1993
كموني، عبد الخالق

المقاومة للحماية و  المغربية  النخبة السياسية  تصور 
واالستقالل 1944-1956 [نص مطبوع] / عبد الخالق كموني.-
وأعضاء جيش المقاومين  لقدماء  السامية  المندوبية   : الرباط 
التحرير، 2020 (القنيطرة : أصكوم) .- 1 مج. (323 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3189.- ردمك 978-9920-658-38-6

تاريخ - - المغرب

961.4 2020-1994
كنية، المصطفى

/ مطبوع]  [نص  البوخداوية  الذاكرة  من شجرة  أغصان 
المصطفى كنية. 1.- فاس : مقاربات للنشر والصناعات الثقافية،

2020.- 1 مج. (119 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1598.- ردمك 978-9920-780-96-4

الذاكرة البوخداوية - - تاريخ - - المغرب

961.4 2020-1995
الفارد، ميشيل دو

ميشيل  / مظاهرات  مدينة   : مطبوع]  [نص  البيضاء  الدار 
: [الرباط]  بوعمالن.-  منعم  أميلي،  حسن  ترجمة  دوالفارد؛ 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، 2020
(القنيطرة : أصكوم) .- 1 مج. (187 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2020MO3190.- ردمك 978-9920-658-39-3

المغرب - - الدار البيضاء - - تاريخ

961.4 2020-1996
لوبش، دافيد

التوسع البرتغالي في المغرب [نص مطبوع] / دافيد لوبش؛
: (الرباط  [د.ن.]، 2020   : [د.م.]  المنصوري.-  عثمان  ترجمة 

(184 ص.) .- 1 مج.  نت)  الرباط  مطابع 
إق 2020MO2145.- ردمك 978-9920-39-695-0

التوسع البرتغالي - - المغرب

961.4 2020-1997
متقي الله، محمد

انقالب الصخيرات كنت هناك... [نص مطبوع] : حقائق تروى
المغرب مركز   : البيضاء  الدار  الله.-  متقي  / محمد  مرة  ألول 
المتعدد للدراسات واألبحاث والتوثيق، 2020.- 1 مج. (128 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة الذاكرة؛ 2)
إق 2020MO1452.- ردمك 978-9920-39-484-0

المغرب - - تاريخ

961.4 2020-1998
مجدوبي، نور الدين (1977-....)

مالمح من القرن التاسع عشر المغربي القرن الطويل
قبيلة الحمارة  وزان  ـ  تاريخية  وثائق  دراسة   : مطبوع]  [نص 
مصمودة / نور الدين مجدوبي .- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (الرباط :

الرسالة) .- 1 مج. (92 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1795.- ردمك 978-9920-39-616-5

المغرب - - تاريخ

961.4 2020-1999
مجدولي، ليلى

: شهادة عن نضال عائالت الذاكرة المشرقة [نص مطبوع] 
المعتقلين السياسيين في مواجهة اآللة المخزنية (1972ـ1977) /
ليلى مجدولي.- الدار البيضاء : مركز دراسات المغرب المتعدد،

2020.- 1 مج. (80 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO1221.- ردمك 978-9920-39-392-8

تاريخ المغرب

961.4 2020-2000
محمد (ملك المغرب؛ 1963-....)

الببليوغرافيا الوطنية المغربية 2020

137



184

المغرب؛ ملك  السادس،  محمد   / مطبوع]  [نص  أمة  انبعاث 
أشرف على إعداده عبد الحق المريني؛ إعداد أبو بكر بنمنصور،
عبد الله العلوي بريول. الجزء الخامس والستون، القسم األول.-
الرباط : منشورات القصر الملكي، 2020.- 1 مج. (590 ص.) :
غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (انبعاث أمة؛ 65، 4470-2028)

إق 2020MO3168.- ردمك 978-9920-651-19-3
المغرب - - تاريخ - - قرن 20

961.4 2020-2001
محمد (ملك المغرب؛ 1963-....)

السادس ملك / محمد   2020-1999 : منارات [نص مطبوع] 
المغرب.- الرباط : وكالة المغرب العربي لألنباء، 2020 (ديركت

برنت).- 1 مج. (600 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3691.- ردمك 978-995-4787-12-0

محمد السادس ملك المغرب - - خطب ورسائل

961.4 2020-2002
مراحة، خالد

الرابع القرن  : حتى  [نص مطبوع]  صورة المغرب األقصى 
التاريخية الجغرافيا  في  ءة  قرا   :  [ الميالدي  [العاشر  الهجري 
للمجال المغربي / خالد مراحة.- تطوان : باب الحكمة، 2020.- 1

مج. (209 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2252.- ردمك 978-9920-653-24-4

المغرب األقصى - - الجغرافيا التاريخية

961.4 2020-2003
مركز تافياللت للدراسات والتنمية واألبحاث التراثية

أرفود [نص مطبوع] : أشغال الندوة الوطنية : 1918 ـ 2018
المجال ـ التاريخ ـ المجتمع / مركز تافياللت للدراسات والتنمية
واألبحاث التراثية، الجماعة الحضرية ألرفود، مختبر التراث دراسة
الله داد، عبد الحاج موسى عوني، عبد  وصيانة وإنقاذg تنسيق 
الكريم اكريمي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (فاس : وراقة بالل) .- 1

مج. (374 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3356.- ردمك 978-9920-622-75-2

أرفود - - المقاومة - - تاريخ

961.4 2020-2004
مساعد، عبد الخالق

البرابيش بنو حسان [نص مطبوع] : من شمال مراكش الى
[د.ن.]، 2020  : [د.م.]   -. الخالق مساعد  عبد   / مالي  شمال 
(مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية مراكش) .- 1 مج. (231

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0024.- ردمك 978-9920-39-019-4

بنو حسان - - مراكش - - مالي - - تاريخ

961.4 2020-2005
معنينو، محمد الصديق (1944-....)

جمهورية  : مطبوع]  [نص  عشر  السابع  القرن  في  سال 
القراصنة. الجزء األول / محمد الصديق معنينو.- [د.م.] : [د.ن.]،
2020 (الرباط : دار أبي رقراق) .- 1 مج. (209 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2903.- ردمك 978-9920-39-927-2

سال - - تاريخ المغرب

961.4 2020-2006
مهيب، محمد

ميدلت [نص مطبوع] : شذرات تاريخية وثقافية / محمد مهيب؛
موالي المصطفى اوالد الشريف.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (مطبعة

وراقة بالل).- 1 مج. (274 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO3418.- ردمك 978-9920-622-93-6

المغرب - - ميدلت - - تاريخ

961.4 2020-2007

المقاومة والحركة الوطنية في شمال المغرب (1956ـ
1909) [نص مطبوع].- [د.م.] : [د.ن.]، 2020 (تطوان : مطبعة
الخليج العربي) .- 1 مج. (238 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO3522.- ردمك 978-9920-32-022-1

المقاومة - - الحركة الوطنية - - المغرب

961.4 2020-2008
تنبيه ذوي األلباب لمحمد بن عبد العزيز الموفق الثعالبي
الريفي في النصف بين آل لوقش وآل  [نص مطبوع] : تطوان 
األول من القرن الثامن عشر / تقديم وتعليق بالل الداهية.- تطوان
: باب الحكمة، 2020.- 1 مج. (109 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2020MO2030.- ردمك 978-9920-653-17-6

لوقش، عمر (....-1737) (....-1149)

961.4 2020-2009
= مطبوع]  [نص  بالمغرب  الكولونيالية  المدن  تاريخ 
Histoire des villes coloniales au Maroc : ندوة / تنسيق
ومراجعة حسن أميلي، عبد الرزاق العسري.- الدارالبيضاء : كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2020 (الرباط : الرباط نت) .- 1 مج.
البحث (دفاتر  سم.-   24 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (981 ص.) 

العلمي)
إق 2020MO1224.- ردمك 978-9954-704-17-2

المدن الكولونيالية - - المغرب - - تاريخ

961.4 2020-2010
وقفـات تـاريخيـة أعمال مهداة إلى األستاذ محمد اللبار
Historical  reflections :  dedicated to = [نص مطبوع]
العمراني.- تنسيق محمد   /  professor Mohamed Lebbar
[د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (358-100 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO0547.- ردمك 978-9920-39-158-0

تاريخ - - المغرب

961.4 2020-2011
الجوائح عبر تاريخ المغرب [نص مطبوع] : األنواع واألسباب
والتدابير / تنسيق البضاوية بلكامل، محمد أبيهي.- الرباط : كلية
: غالف اإلنسانية، 2020.- 1 مج. (981 ص.)  والعلوم  األداب 

(بحوث ودراسات) باأللوان؛ 24 سم.-  مزيّن 
إق 2020MO3813.- ردمك 978-9920-619-01-1

المغرب - - تاريخ - - جوائح

961.4 2020-2012
: نص أكادير، 1505-1541 م [نص مطبوع]  سانتا كروز 
برتغالي من القرن 16 / ترجمة أحمد صابر.- ط. 3.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020 (أكادير : SO-ME Print) .- 1 مج. (160 ص.)؛ 25

سم
إق 2020MO0673.- ردمك 978-9920-39-193-1

أكادير - - المغرب - - تاريخ

961.4 2020-2013
مقاربات وتقاطعات [نص مطبوع] : المجال والتاريخ والتراث :
Espace, = أعمال مهداة لألستاذ محمد بن المهدي رابطة الدين
histoire et patrimoine : approches croisées / تنسيق
رشيد السالمي.- مراكش : كلية االداب والعلوم اإلنسانية، 2020.-

2 مج. (270 ,463 ص.)؛ 24 سم
إق 2020MO1206.- ردمك 978-9920-9454-0-0

التاريخ - - التراث - - المغرب

961.4 2020-2014
الحواالت الحبسية والتاريخ المحلي [نص مطبوع] : تازة بين
سوسيولوجية الفقه ومنوغرافية التاريخ / تنسيق محمد البركة.-
تازة : مختبر البحث في العالقات الثقافية المغربية المتوسطية،

2020.- 1 مج. (300 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
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إق 2020MO2161.- ردمك 978-9954-9532-4-2
المغرب

961.4 2020-2015
محطات من تاريخ مغرب المقاومات [نص مطبوع] / مؤلف
جماعي؛ تنسيق عبد الحميد المودن، ميمون مارسي.- الرباط :
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، 2020
(القنيطرة : أصكوم) .- 1 مج. (253 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2020MO5194.- ردمك 978-9920-658-59-1

المقاومة - - تاريخ المغرب

961.4 2020-2016
أسرة أهل بيروك بواد نون بين التاريخ و الذاكرة [نص
السامية المندوبية   : الرباط  الصافي.-  تنسيق محمد   / مطبوع] 
: (القنيطرة  التحرير، 2020  وأعضاء جيش  المقاومين  لقدماء 
باأللوان؛ 25 سم أصكوم) .- 1 مج. (360 ص.) : غالف مزيّن 

إق 2020MO3996.- ردمك 978-9920-658-49-2
تاريخ - - المغرب

961.4 2020-2017
: مطبوع]  [نص  المغرب  تاريخ  في  البالط  بروتوكوالت 
تنسيق  / الصديقي  الرزاق  عبد  الدكتور  لألستاذ  مهداة  أعمال 
رحمون الحسين، فائزة البوكيلي، الطاهر بلمهدي.- المحمدية :
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2020.- 1 مج. (158 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة الندوات؛ 22)
إق 2020MO2951.- ردمك 978-9954-704-18-9

المغرب - - تاريخ

961.4 2020-2018
طنجة تحت االحتاللين البرتغالي واإلنجليزي [نص مطبوع]
السالم عبد  العفاقي,  رشيد  جبرون,  امحمد  وإعداد  تنسيق   /
الجعماطي [واخرون.].- طنجة : جمعية أحمد بوكماخ، 2020.- 1

مج . (214 ص. ) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO5374.- ردمك 978-9920-32-774-9

تاريخ - - المغرب

961.4 2020-2019
الرباط [نص مطبوع] : عبق تاريخ، إشعاع وتألق / إشراف محمد
نبيل بنعبد الله، سعد الحصيني؛ تقديم الحسن عبيابة؛ وزارة الثقافة
والشباب والرياضة.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج. (239 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO1111.- ردمك 978-9920-9445-1-9

الرباط - - تاريخ

961.401 2020-2020
أدجوز، حسن

الفرنسية في الحماية  السياسة اإلقتصادية لسلطات 
المغرب خالل الحرب العالمية األولى 1914-1919م [نص
لقدماء السامية  المندوبية   : الرباط  أدجوز.-  / حسن  مطبوع] 
المقاومين وأعضاء جيش التحرير، 2020 (القنيطرة : أصكوم) .-

1 مج. (327 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2665.- ردمك 978-9920-658-30-0

الحماية الفرنسية - - تاريخ المغرب

961.401 2020-2021
الجبلي، عبد السالم

السالم عبد   / مطبوع]  [نص  الحكاية  وتستمر  المقاومة.. 
الجبلي.- [د.م.] : مؤسسة محمد الزرقطوني للثقافة واألبحاث،

2020.- 1 مج. (138 ص.)
إق 2019MO6348.- ردمك 978-9920-625-47-0

تاريخ المغرب - - المقاومة

961.401 2020-2022
بنعلي، محمد بوزيان (1954-....)

رموز الحركة الوطنية وأعالمها [نص مطبوع] : الحاج بوعالم
: [د.م.]  الفجيجي.-  بنعلي  بوزيان  محمد   / الفجيجي  التنويري 
[د.ن.]، 2020 (وجدة : مطبعة الجسور) .- 1 مج. (304 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (تراث فجيج؛ 19)
إق 2020MO3786.- ردمك 978-9920-9657-3-6

الحركة الوطنية - - تاريخ - - المغرب

961.401 2020-2023
سوالم، أحمد

التعليم الفالحي في المغرب خالل الحماية الفرنسية
[نص مطبوع] : المدرسة المغربية للفالحة بمكناس 1956-1945
/ أحمد سوالم.- الرباط : المندوبية السامية لقدماء المقاومين
.- 1 مج. : أصكوم)  (القنيطرة  التحرير، 2020  وأعضاء جيش 

باأللوان؛ 24 سم : غالف مزيّن  (289 ص.) 
إق 2020MO2663.- ردمك 978-9920-658-28-7

التعليم الفالحي - - تاريخ المغرب

961.401 2020-2024
فخر الدين، عباس

االستعمار مواجهة  في  وباديتها  زم  وادي  مدينة 
الفرنسي [نص مطبوع] / عباس فخر الدين.- الرباط : المندوبية
السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، 2020.- 1 مج.

(108 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2020MO4565.- ردمك 978-9920-658-54-6

مدينة وادي زم - - المغرب - - تاريخ

961.401 2020-2025
مكوار، الخمار

الصراع األلماني-الفرنسي حول المغرب، 1912-1870
المندوبية السامية  : الرباط  الخمار مكوار.-   / م [نص مطبوع] 
: (القنيطرة  التحرير، 2020  وأعضاء جيش  المقاومين  لقدماء 
باأللوان؛ 24 سم أصكوم) .- 1 مج. (150 ص.) : غالف مزيّن 

إق 2020MO3307.- ردمك 978-9920-658-41-6
اإلستعمار - - تاريخ المغرب

961.401 2020-2026
الكتابات في  المسلحة  والمقاومة  الوطنية  الحركة 
التاريخية المغربية ومذكرات زعماء وقادة جيش التحرير
البحثية والتربوية" : مناظرة [نص مطبوع] : "الحصيلة واآلفاق 
وطنية.- [الرباط] : المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء
جيش التحرير، 2020 (القنيطرة : أصكوم) .- 1 مج. (341 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2891.- ردمك 978-9920-658-34-8

الحركة الوطنية - - المقاومة المسلحة - - تاريخ

961.401 2020-2027
معركة آيت عبد الله ضد االستعمار الفرنسي [نص مطبوع]
لقدماء السامية  المندوبية   : [د.م.]  والخصوصية.-  اإلسهام   :
المقاومينوأعضاء جيش التحرير، 2020 (الرباط : الرباط نت) .- 1

مج. (247 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO4344.- ردمك 978-9920-658-52-2

االستعمار الفرنسي - - المغرب - - تاريخ

961.402 2020-2028
المغرب. المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء

جيش التحرير
تراجم الموقعين على وثيقة المطالبة باإلستقالل [نص
المقاومين وأعضاء جيش لقدماء  السامية  المندوبية   / مطبوع] 
التحرير.- ط. 5.- الرباط : المندوبية السامية لقدماء المقاومين
.- 1 مج. : أصكوم)  (القنيطرة  التحرير، 2020  وأعضاء جيش 

باأللوان؛ 21 سم : غالف مزيّن  (202 ص.) 
إق 2020MO4608.- ردمك 978-9920-658-55-3

المطالبة باإلستقالل - - تاريخ المغرب

961.403 2020-2029

الببليوغرافيا الوطنية المغربية 2020

139



186

المكاوي، أحمد
المغرب والمشرق العربي [نص مطبوع] : (1950ـ1960) :
صالت ومواقف / أحمد المكاوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- 1 مج.

(231 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO5559.- ردمك 978-9920-701-35-8

المغرب - - المشرق العربي - - تاريخ

961.404 2020-2030
معنينو، محمد الصديق (1944-....)

أيام زمان [نص مطبوع] / محمد الصديق معنينو. الجزء الرابع،
أبي دار   : الرباط  ومنقحة.-  مزيدة   2 العجاف.- ط.  السنوات 
رقراق، DL 2020.- 1 مج. (325 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO5397.- ردمك 978-9954-9777-8-1

مذكرات - - الحسن الثاني - - تاريخ

962.4 2020-2031
ولد لبات، محمد الحسن (1953-....)

السودان [نص مطبوع] : على طريق المصالحة / محمد الحسن
ولد لبات.- الدار البيضاء : المركز الثقافي للكتاب، 2020.- 1 مج.

(423 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2520.- ردمك 978-9920-627-46-7

السودان - - األزمة السودانية

964.3023 2020-2032
بوهادي، بوبكر

: مطبوع]  [نص  اإلسبانية  األهلية  والحرب  المغرب 
1936ـ1939 / بوبكر بوهادي.- تطوان : باب الحكمة، 2020.- 1

مج. (581 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2020MO2348.- ردمك 978-9920-653-28-2

الحرب األهلية اإلسبانية - - المغرب

964.800072 2020-2033
البوزيدي، محمد

: قراءة في مؤلفات فردية الكتابة والصحراء [نص مطبوع] 
مؤسسة  : أكادير  البوزيدي.-  محمد   / الثاني  الجزء  وجماعية. 
القصبة، 2020.- 1 مج. (141 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2020MO2549.- ردمك 978-9920-9777-9-1

الكتابة - - الصحراء
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