
        1  الدوريات  

  2004-1  Jf 756 

 -) 2004 أبريل(  األول العدد  -. عنتي مصطفى المسؤول المدير/   ورياضة أخبار  
 سم 39 -.  2004 ،]عنتي. م: [ سطات  - .      
 شهرية نصف  
 ورياضة أخبار=  7088-1113   ردمد -.  1996/0003 -. ق.إ   
 "سطات أخبار"  اسم تحث تصدر كانت  
  2004-2  Jf 1319 

   األول العدد  -. اكليم بدر المسؤول المدير/   شاملة مستقلة:  التواصل أسبوع  
 سم 39 -.  2004 ،]أكليم. ب: [ البيضاء الدار  - .    -) 2004 مارس(  
 أسبوعية  
 التواصل أسبوع=  7407-1114   ردمد -.  2004/0029 -. ق.إ   
 11 العدد من ابتداء اكليم محمد إلى اكليم بدر من المسئول المدير تغيير تم  
  2004-3  Jf 1174 

  ،2002(  األول العدد  -. كزولي المحجوب المسؤول المدير/   مغربية أسرار  
 سم 39 -.  2002 ،]كزولي. م: [ القنيطرة  -.    -) يناير  
 شهرية نصف  
 مغربية أسرار=  4750-1114   ردمد -.  2002/0009 -. ق.إ   
 27 العدد حدود إلى الغرب أسرار اسم تحت تصدر كانت  



 2          المغربية للمملكة الوطنية المكتبة  

  2004-4  Jf 1331 

  الدين عز المسؤول المدير/   شاملة أسبوعية مستقلة جريدة:  المغربية األلباب  
 . ع: [ البيضاء الدار  -.    -) 2004 يونيو(  األول العدد  -. بورقادي  
 سم 39 -.  2004 ،]بورقادي  
 أسبوعية  
 المغربية ألباب=  7644-1114   ردمد -.  2004/0062 -. ق.إ   
  2004-5  Jf 1324 

  ماي(  األول العدد  -. اإلدريسي بوليد أحمد المسؤول المدير/   المغربية االنبعاث  
 سم 39 - .  2004 ،]اإلدريسي بوليد. أ: [ البيضاء الدار  -.    -) 2004  
 أسبوعية  
 المغربية انبعاث=  7563-1114   ردمد -.  2004/0008 -. ق.إ   
  2004-6  Jf 1307 

  -.    -) 2004 يناير(  األول العدد  -. بوغضن إبراهيم المسؤول المدير/   تلواح  
 سم 39 -.  2004 ،]بوغضن. إ: [ إنزكان   
 أسبوعية  
 تلواح=  7245-1114   ردمد -.  2004/0004 -. ق.إ   
 األمازيغية بالمسألة تعنى  
  2004-7  J4° 3463 

  موالي المسؤول المدير/   والتعليم التربية لشؤون شهرية مجلة:  المدرسية الحياة  
  ،]المودني. ي: [ سال  -.    - ) 2004 مارس(  األول العدد  -. المودني يوسف  
 سم 27 -.  2004  
 شهرية  
 المدرسية حياة=  7350-1114   ردمد -.  2003/0132 -. ق.إ   



        3  الدوريات  

  2004-8  J4° 3465 

  الوطنية التربية وزارة المسؤول المدير/   والتكوين الوطنية التربية رسالة  
 الوطنية التربية وزارة:  الرباط  -.    -) 2003 أكتوبر(  األول العدد  -. والشباب  
 سم 30 -.  2004 والشباب،   
 شهرية  
  الوطنية التربية رسالة=  7164-1114   ردمد -.  2004/0010 -. ق.إ   
  2004-9  J8° 2509 

  المسؤول المدير/   ومقاصده العظيم القرآن بمفاهيم تعنى مجلة:  القرآن رسالة  
 . ف: [ مكناس  -.    -) 2004 ماي-مارس(  األول العدد  -. األنصاري فريد  
 سم 24 -.  2004 ،]األنصاري  
 شهرية  
 القرآن رسالة=  7482-1114   ردمد -.  2004/0021 -. ق.إ   
 أشهر ستة كل مؤقتا تصدر  
  2004-10  J4° 3489 

 الكريم عبد المسؤول المدير/   واإلبداع بالفن تعنى مجلة:  السينمائي الزمن  
  ،]ساورة. ع: [ السراغنة قلعة  - .    -) 2004 ماي(  األول العدد  - . ساورة   
 سم 30 -.  2004  
 فصلية  
 السينمائي زمن=  7601-1114   ردمد -.  2003/0153 -. ق.إ   



 4          المغربية للمملكة الوطنية المكتبة  

  2004-11  Jf 1318 

  محمادي المسؤول المدير/   الناظور من تصدر شاملة أسبوعية:  الساحة  
  ،]البودوحي. م: [ الناظور  -.    -) 2003 مارس(  األول العدد  -. البودوحي  
 سم 39 -.  2004  
 شهرية نصف  
 ساحة=  7393-1114   ردمد -.  2003/0051 -. ق.إ   
  2004-12  Jf 1302 

  العدد  - . سماع محمد المسؤول المدير/   شاملة مستقلة، وطنية،:  الناجع السبيل  
 سم 39 - .  2004 ،]سماع. م: [ البيضاء الدار  -.    - ) 2004 يناير(  األول  
 شهرية نصف  
 الناجع سبيل=  7156-1114   ردمد -.  2003/0155 -. ق.إ   
  2004-13  Jf 1309 

 المجيد عبد المسؤول المدير/   مستقلة شاملة جهوية أسبوعية:  العاصفة صحيفة  
  2004 ،]الفرجي. ع: [ تمارة  -.    -) 2004 فبراير(  األول العدد  -. الفرجي   
 سم 39 - .   
 أسبوعية  
 العاصفة صحيفة=  7202-1114   ردمد -.  2004/0014 -. ق.إ   
 شهريا مؤقتا تصدر  



        5  الدوريات  

  2004-14  Jf 1305 

 المسؤول المدير/   الصحراوية األقاليم بشؤون تعنى مستقلة جريدة:  الصحراء صوت  
 . ل. م: [ الداخلة  -.    -) 2004 فبراير(  األول العدد  - . هويدي لحبيب محمد   
 سم 39 -.  2004 ،]هويدي  
 شهرية  
 الصحراء صوت=  7121-1114   ردمد -.  2004/0006 -. ق.إ   
  2004-15  Jf 1289 

  بنعيسى المسؤول المدير/   طنجة من تصدر مستقلة شهرية جريدة:  المهاجر صوت  
  ،]السعيدي. ب: [ طنجة  -.    - ) يوليوز ،2003(  األول العدد  -. السعيدي  
 سم 31 -.  2003  
 شهرية  
 المهاجر صوت=  7180-1114   ردمد -.  2004/0012 -. ق.إ   
  2004-16  Jf 1325 

   األول العدد  -. اعميار جمال المسؤول المدير/   جهوية جريدة:  وتطوان طنجة  
 سم 30 - .  2004 بريس، مالباطا:  طنجة  -.    - ) 2004 فبراير(  
 أسبوعية  
 وتطوان طنجة=  7466-1114   ردمد -.  2004/0043 -. ق.إ   
  2004-17  Jf 1310 

     -) 2004 يناير(  األول العدد  -. مطيوط حبيبة المسؤول المدير/   الفلك عالم  
 سم 39 - .  2004 ،]مطيوط. ح: [ الرباط  -.  
 شهرية  
 الفلك عالم=  7172-1114   ردمد -.  2004/0007 -. ق.إ   
 4 العدد من ابتداء شهرية نصف أصبحت  



 6          المغربية للمملكة الوطنية المكتبة  

  2004-18  Jf 1338 

  العدد  -. سماللي محمد المسؤول المدير/   شاملة أسبوعية جريدة:  الشباب فضاء  
 سم 39 -.  2004 ،]القرطيطي. م: [ الرباط  - .    -) 2004 يونيو(  األول  
 أسبوعية  
 الشباب فضاء=  7679-1114   ردمد -.  2004/0055 -. ق.إ   
  2004-19  Jf 1326 

  الحي عبد المسؤول المدير/   شاملة مستقلة وطنية جريدة:  النخيل قلم  
  -.  2004 ،]نافعي. ع: [ مراكش  -.    -) 2004 ماي(  األول العدد  -. نافعي  
 أسبوعية  
 النخيل قلم=  7512-1114   ردمد -.  2004/0048 -. ق.إ   
  2004-20  J4° 3488 

  العدد  -. ادرغال محمد المسؤول المدير/   Magazine Amziane=  أمزيان مجلة  
 سم 39 - .  2004 ،]ادرغال. م: [ الناظور  - .    -) 2004 مارس(  األول  
 شهرية  
 أمزيان مجلة=  7504-1114   ردمد -.  2003/0100 -. ق.إ   
 تيفناغ بلغة تصدر  
  2004-21  Jf 1316 

  مارس(  األول العدد  -. العمريوي خالد المسؤول المدير/   محلية جريدة:  المدثر  
 سم 39 -.  2004 ،]العمريوي. خ: [ تطوان  -.    -) 2004  
 أسبوعية  
 مدثر=  7423-1114   ردمد -.  2004/0020 -. ق.إ   



        7  الدوريات  

  2004-22  Jf 1301 

  العدد  -. خلدي الزهراء فاطمة المسؤول المدير/   العربية المرأة جريدة:  المرأة  
 -.  2004 العرب، الخبراء شركة:  البيضاء الدار  -.    - ) 2004 يناير(  األول  
 أسبوعية  
 مرأة=  7091-1114   ردمد -.  2003/0121 -. ق.إ   
  2004-23  Jf 1304 

  ،2004(  األول العدد  -. نفساوي بوشعيب المسؤول المدير/   الجديد المراسل  
 سم 39 -.  2004 ،]نفساوي. ب: [ الجديدة  -.    - )  يناير  
 أسبوعية  
 الجديد مراسل=  7148-1114   ردمد -.  2002/0148 -. ق.إ   
  2004-24  Jf 1306 

  - ) 2004 فبراير(  األول العدد  -. الزروالي العزيز عبد المسؤول المدير/   مرايا  
  -.  2004 ،]الزروالي. ع: [ طنجة  - .     
 أسبوعية  
 مرايا=  7229-1114   ردمد -.  2004/0015 -. ق.إ   
  2004-25  J4° 3480 

  العدد  -. زهرو رضوان المسؤول المدير/   واالقتصاد والسياسة الفكر في مسالك  
 27 -.  2004 ،]زهرو. ر: [ البيضاء الدار  - .    - ) 2004 ماي- مارس(  األول  
 سم   
 فصلية  
  والسياسة الفكر في مسالك=  761X-1114   ردمد -.  2004/0045 -. ق.إ   
 واالقتصاد  



 8          المغربية للمملكة الوطنية المكتبة  

  2004-26  Jf 1327 

   -. شحتان إدريس المسؤول المدير/   مستقلة شاملة مغربية:  األسبوعية المشعل  
 سم 39 -.  2004 ،]شحتان. إ: [ فاس  -.    -) 2004 ماي(  األول العدد  
 أسبوعية  
 األسبوعية مشعل=  7539-1114   ردمد -.  2004/0019 -. ق.إ   
  2004-27  Jf 1337 

  المصطفى المسؤول المدير/   متخصصة رياضية أسبوعية:  الرياضي المشهد  
  2004 ،]قنبوعي. م: [ المحمدية  -.    -) 2004 يونيو(  األول العدد  - . قنبوعي  
 سم 39 - .   
 أسبوعية  
 الرياضي مشهد=  7695-1114   ردمد -.  2004/0071 -. ق.إ   
  2004-28  Jf 1336 

   -. لمبيوق أحمد المسؤول المدير/   مستقلة جهوية مغربية صحيفة:  أحمر منار  
 سم 39 -.  2004 ،]لمبيوق. أ: [ آسفي  -.    -) 2003 يناير(  األول العدد  
 شهرية  
 أحمر منار=  7628-1114   ردمد -.  2004/0069 -. ق.إ   
  2004-29  Jf 1333 

  محمد المسؤول المدير/   مستقلة إخبارية وطنية أسبوعية:  الجديد المنطلق  
 -.  2004 ،]المتوفق. م: [ فاس  -.    - ) يناير ،2004(  األول العدد  -. المتوفق  
 سم 39   
 أسبوعية  
 الجديد منطلق=  7598-1114   ردمد -.  2001/0130 -. ق.إ   



        9  الدوريات  

  2004-30  Jf 1334 

   األول العدد  -. زهير أحمد المسؤول المدير/   شاملة مستقلة وطنية:  الموقف  
 سم 39 -.  2004 ،]زهير. أ: [ آسفي  -.    - ) 2004 أبريل(  
 أسبوعية  
 موقف=  758X-1114   ردمد -.  2004/0057 -. ق.إ   
  2004-31  J8° 2508 

  الوطنية التربية وزارة نيابة عن تصدر دورية مجلة:  التربوية الواحة  
  موحى المسؤول المدير/   L'Oasis pédagogique=  الرشيدية بإقليم والشباب  
  وزارة نيابة:  الرشيدية  -.    - ) يناير ،2004(  األول العدد  -. درقاوي  
 سم 24 -.  2004 الرشيدية، بإقليم الوطنية التربية  
 فصلية  
 التربوية واحة=  7490-1114   ردمد -.  2002/0085 -. ق.إ   
  2004-32  Jf 1335 

  األول العدد  -. اجدال المحجوب المسؤول المدير/   شاملة مستقلة جريدة:  نون واد  
 سم 39 - .  2004 ،]اجدال. م: [ كلميم  -.    -) 2004 يونيو(   
 أسبوعية  
 نون واد=  7660-1114   ردمد -.  2004/0073 -. ق.إ   


