
        1  الدوريات  

  2003-1  J4 3337 

  اللطيف عبد المسؤول المدير/   شاملة مستقلة شهرية مجلة:  المضيئ األفق  
 . ع: [ البيضاء الدار  -.    -) 2003 أكتوبر(  األول العدد  -. بوطروين  
 سم 29 -.  2003 ،]بوطرين  
 شهرية  
 المضيئ أفق=  6869-1114   ردمد -.  2003/0120 -. ق.إ   
  2003-2  J4 3330 

   -. شوطا اللطيف عبد المسؤول المدير/   ترفيهية تثقيفية تعليمية مجلة:  الم ألف  
  -.  2003 وصل، همزة:  البيضاء الدار  - .    -) فبراير ،2003(  األول العدد  
 سم 28  
 شهرية  
 الم ألف=  6710-114   ردمد -.  2003/0097 -. ق.إ   
  2003-3  Jf 1263 

  المدير/   Amal Al Mouak=  المعاق بشؤون تعنى مستقلة اجتماعية:  المعاق أمل  
  الدار  -.    -) 2003 ماي(  األول العدد  -. منديلي أحمد المسؤول  
 سم 39 -.  2003 ،]منديلي. أ: [ البيضاء  
 شهرية  
 المعاق أمل=  6575-1114   ردمد -.  2002/0222 -. ق.إ   
  2003-4  Jf 1256 

  ماي(   األول العدد  -. سناد علي المسؤول المدير/   المغربية للصحافة اإلعالم  
 سم 39 -.  2003 سناد، علي:  البيضاء الدار  -.    -) 2003  
 أسبوعية  
 المغربية للصحافة إعالم=  646X-1114   ردمد -.  2003/0036 -. ق.إ   



 2          المغربية للمملكة الوطنية المكتبة  

  2003-5  Jf 1273 

   -. المعطي السالم عبد المسؤول المدير/   جامعة أسبوعية:  للشغل الوطني االتحاد  
  بالمغرب، للشغل الوطني االتحاد:  الرباط  -.    -) 2003 غشت(  األول العدد  
 سم 29 -.  2003  
 أسبوعية  
 للشغل الوطني اتحاد=  6788-1114   ردمد -.  2003/0104 -. ق.إ   
  2003-6  Jf 1275 

  غشت(  األول العدد  -. براق خديجة المسؤول المدير/   شاملة مستقلة:  البارقة  
 سم 39 -.  2003 ،]براق. خ: [ الرباط  -.    -) 2003  
 أسبوعية  
 بارقة=  6745-1114   ردمد -.  2002/0037 -. ق.إ   
  2003-7  J8 2438 

  La Recherche=  التاريخي للبحث المغربية الجمعية مجلة:  التاريخي البحث  
  historique   /2003 يناير(  األول العدد  -. بيضا جامع المسؤول المدير (-     
 سم 24 -.  2003 التاريخي، للبحث المغربية الجمعية:  الرباط  -.  
 سنوية  
 التاريخي بحث=  6389-1114   ردمد -.  2003/0003 -. ق.إ   
  2003-8  Jf 1252 

  حسن المسؤول المدير/   الريف معالم=  مستقلة جامعة أسبوعية:  ءاريف تيفراز  
  ،]الجرموني. ح: [ الحسيمة  -.    -) 2003 أبريل(  األول العدد  -. الجرموني  
 سم 39 -.  2003  
 أسبوعية  
 ءاريف تيفراز=  6362-1114   ردمد -.  2003/0013 -. ق.إ   



        3  الدوريات  

  2003-9  Jf 1272 

  محمد المسؤول المدير/   جامعة سياسية وطنية:  المغربية السياسة جريدة  
  الجامعة:  الكبير القصر  -.    -) 2003 غشت(  األول العدد  -. التمسماني  
 سم 39 -.  2003 والمهنيين، للحرفيين المستقلة الوطنية  
 أسبوعية  
 المغربية السياسة جريدة=  6737-1114   ردمد -.  2003/0084 -. ق.إ   
  2003-10  Jf 1265 

  بريك المسؤول المدير/   جامعة  مستقلة إخبارية وطنية:  جهوية حقائق  
  ،]عبودي. ب: [ مراكش  -.    -) 2003 يوليوز- يونيه(  األول العدد  -. عبودي  
 سم 39 -.  2003  
 شهرية  
 جهوية حقائق=  6656-1114   ردمد -.  2003/0090 -. ق.إ   
  2003-11  Jf 1269 

 العدد  -. غلمان مصطفى المسؤول المدير/   مستقلة شاملة  جهوية جريدة:  الحمراء  
 سم 39 -.  2003 ،]غلمان. م: [ مراكش  -.    -) 2003 يوليووز(  األول   
 أسبوعية  
 حمراء=  6621-1144   ردمد -.  2003/0076 -. ق.إ   



 4          المغربية للمملكة الوطنية المكتبة  

  2003-12  J8 2443 

  المسؤول المدير/   Cahiers de la cour suprême:  األعلى المجلس دفاتر  
  المجلس:  الرباط  -.    -) 2000 أبريل(  األول العدد  -. األعلى المجلس  
 سم 24 - .  2000 األعلى،  
 سنوية نصف  
 األعلى المجلس دفاتر=  6818-1114   ردمد -.  2000/0121 -. ق.إ   
 الملكية بنزع خاص عدد  
  2003-13  J4 3313 

  العدد  -. فهمي الحفيظ عبد المسؤول المدير/   بالمغرب المرتقبة العمل فرص دليل  
 التشغيل، ألبحاث المستقل المغربي المركز:  الرباط  -.    - ) 2003 أبريل(  األول  
     . -  
 شهرية  
  المرتقبة العمل فرص دليل=  6397-1114   ردمد -.  2003/0008 -. ق.إ   
 بالمغرب  
  2003-14  Jf 1263 

  ماي(  األول العدد  -. بنصالح آيت محفوظ المسؤول المدير/   الجهوية الرسالة  
 سم 39 -.  2003 ،]صالح آيت. م: [ مالل بني  -.    -) 2003  
 أسبوعية  
 الجهوية رسالة=  6589-1114   ردمد -.  2003/0065 -. ق.إ   



        5  الدوريات  

  2003-15  Jf 1254 

   األول العدد  -. أوسار محمد المسؤول المدير/   شاملة مستقلة أسبوعية:  الريفي  
 سم 38 -.  2003 ،]أوسار. م: [ الناضور  - .    -) 2003 مارس(  
 أسبوعية  
 ريفي=  6508-1114   ردمد -.  2003/0018 -. ق.إ   
  2003-16  Jf 1240 

   األول العدد  -. طاهري لمياء المسؤول المدير/   زكورة مؤسسة جريدة:  زكورة  
 سم 39 -.  2003 ،]طاهري. ل: [ البيضاء الدار  -.    - ) 2003 يناير(  
 شهرية  
 زكورة=  6230-1114   ردمد -.  2003/0025 -. ق.إ   
  2003-17  Jf 1277 

   -. العساوي محمد المسؤول المدير/   وإعالنية إشهارية جريدة:  الوطنية السوق  
  31 -.  2002 ،]العساوي. م: [ الحسيمة  - .    -) 2002 أكتوبر(  األول العدد  
 شهرية  
 الوطنية سوق=  6842-1114   ردمد -.  2002/0180 -. ق.إ   
  2003-18  Jf 1278 

  هشام المسؤول المدير/   شاملة مستقلة جهوية أسبوعية:  األسبوعي الشاوي  
  ،]األزهري. هـ: [ سطات  -.    -) 2003 أبريل(  األول العدد  -. األزهري  
 سم 39 -.  2003  
 أسبوعية  
 األسبوعي شاوي=  6907-1114   ردمد -.  2003/0124 -. ق.إ   



 6          المغربية للمملكة الوطنية المكتبة  

  2003-19  Jf 1253 

   األول العدد  -. شافع سالم محمد المسؤول المدير/   البيظان جريدة:  الصحراوي  
 سم 39 -.  2003 ،]شافع. م: [ العيون  -.    - ) 2003 أبريل(  
 أسبوعية  
 صحراوي=  6419-1114   ردمد -.  2003/0033 -. ق.إ   
  2003-20  Jf 1254 

  المسؤول المدير/   Sahifat Attakafoul=  مستقلة وطنية جريدة:  التكافل صحيفة  
 . م: [ البيضاء الدار  -.    -) 2003 أبريل(  األول العدد  -. دومار مصطفى  
 سم 39 -.  2003 ،]دومار  
 أسبوعية  
 التكافل صحيفة=  6370-1114   ردمد -.  2003/0014 -. ق.إ   
  2003-21  Jf 1264 

    -) 2003 يونيو(  األول العدد  -. بامو حسن المسؤول المدير/   الشاوية صحيفة  
 سم 39 -.  2003 ،]بامو. ح: [ سال  - .   
 شهرية نصف  
 الشاوية صحيفة=  663X-1114   ردمد -.  2003/0061 -. ق.إ   
  2003-22  Jf 1260 

  المسؤول المدير/   Sarkhat Al Mouatine=  مستقلة جريدة:  المواطن صرخة  
  2003 ،]عبيد. ع: [ أكَادير  - .    -) 2003 ماي(  األول العدد  -. عبوش فتيحة  
 سم 39 - .   
 شهرية نصف  
 المواطن صرخة=  6516-1114   ردمد -.  2002/0175 -. ق.إ   



        7  الدوريات  

  2003-23  Jf 1268 

 محمد المسؤول المدير/   Saout al Aachab=  عشاب لكل جريدة:  العشاب صوت  
 . م: [ البيضاء الدار  -.    -) 2003 غشت(  األول العدد  - . بشرى أمين   
 سم 39 -.  2003 ،]بشرى  
 أسبوعية  
 العشاب صوت=  677X-1114   ردمد -.  2003/0095 -. ق.إ   
  2003-24  Jf 1280 

  العدد  -. حشاد أحمد المسؤول المدير/   شاملة مستقلة جريدة:  السياسي العالم  
  -.  2003 ،]حشاد. أ: [ سال  - .    -) 2003 أكتوبر(  األول  
 شهرية  
 السياسي عالم=  6915-1114   ردمد -.  1998/0023 -. ق.إ   
  2003-25  Jf 1274 

  المدير/   Fadae el Bougaz=  شاملة جهوية وطنية جريدة:  البوغاز فضاء  
 . ا: [ طنجة  -.    -) 2003 غشت(  األول العدد  - . طاهري اسماعيل المسؤول  
 سم 40 - .  2003 ،]طاهري  
 شهرية نصف  
 البوغاز فضاء=  680X-1114   ردمد -.  2003/0085 -. ق.إ   
  2003-26  J8 2435 

 - ) 2003 يناير(  األول العدد  -. بركي حميد المسؤول المدير/   الحر اللسان مجلة  
 سم 21 -.  2003 ،]بركي. ح: [ البيضاء  - .      
 شهرية  
 الحر اللسان مجلة=  6532-1114   ردمد -.  1999/0095 -. ق.إ   



 8          المغربية للمملكة الوطنية المكتبة  

  2003-27  Jf 1244 

  ابراهيم المسؤول المدير/   شاملة سياسية وطنية إخبارية:  الجمهور مرآة  
 . ا: [ القنيطرة  -.    -) 2003 فبراير(  األول العدد  - . الوافي  
 أسبوعية  
 الجمهور مرآة=  6206-1114   ردمد -.  2003/0010 -. ق.إ   
  2003-28  Jf 1271 

 . العلمي مشيش مصطفى المسؤول المدير/   جهوية تنموية أسبوعية:  الغرب مستقبل  
 مشيش سيدي مؤسسة:  القنيطرة  -.    -) 2003 غشت-يوليوز(   األول العدد  -  
 سم 39 -.  2003 العلمي،   
 أسبوعية  
 الغرب مستقبل=  6702-1114   ردمد -.  2002/0116 -. ق.إ   
  2003-29  Jf 1276 

     -) 2001 يونيو(  األول العدد  -. مستقيم أحمد المسؤول المدير/   الجهة منبر  
 سم 39 - .  2001 ،]مستقيم. أ: [ مكناس  -.  
 شهرية  
 الجهة منبر=  6648-1114   ردمد -.  1998/0089 -. ق.إ   
  2003-30  Jf 1266 

   األول العدد  -. أبوراش أحمد المسؤول المدير/   Minbar Sous=  سوس منبر  
 سم 29 -.  2003 ،]بوراش. أ: [ تيزنيت  - .    -) 2003 غشت(  
 أسبوعية  
 سوس منبر=  6761-1114   ردمد -.  2003/0067 -. ق.إ   



        9  الدوريات  

  2003-31  Jf 1250 

   األول العدد  - . حركَة عالل المسؤول المدير/   L'émigré=  المهاجر  
 سم 39 -.  2003 ،]حركَة. ع: [ مالل بني  -.    - ) 2003 أبريل(  
 شهرية  
 مهاجر=  6338-1114   ردمد -.  2003/0029 -. ق.إ   
  2003-32  Jf 1258 

  المدير/   Al Hadaf Ariyadi=  والترفيه للرياضة جريدة:  الرياضي الهدف  
  الدار  -.    -) 2003 ماي(  األول العدد  -. الرايس الكريم عبد المسؤول  
 سم 39 -.  2003 ،]الرايس. ع: [ البيضاء  
 أسبوعية  
 الرياضي هدف=  6486-1114   ردمد -.  2003/0052 -. ق.إ   
  2003-33  Jf 1267 

 العدد  -. زينوف محمد المسؤول المدير/   شاملة سياسية أسبوعية:  السياسي الهدف  
 سم 29 -.  2003 ،]زينوف. م: [ البيضاء الدار  -.    -) 2003 شتنبر(  األول   
 شهرية نصف  
 السياسي هدف=  6796-1114   ردمد -.  2003/0102 -. ق.إ   
  2003-34  Jf 1257 

   - . أفنس حسن المسؤول المدير/   شاملة مستقلة مغربية صحيفة:  الوطني الوعي  
  39 -.  2003 ،]أفنس. ح: [ البيضاء الدار  -.    -) 2003 ماي(  األول العدد  
 أسبوعية  
 الوطني وعي=  6478-1114   ردمد -.  2003/0053 -. ق.إ   


