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  2006-1  JF 1421 

 األول العدد  -.  امحير حسن المسؤول المدير/   شاملة أسبوعية:  الشاملة األحداث  
 سم 39 -.  2006 ،]امحير. ح: [ البيضاء الدار  -). فبراير ،2006(    
 أسبوعية  
 الشاملة أحداث=  9558-1114   ردمد -.  2006/0097 -. ق.إ   
 الشهر في مرتين مؤقتا تصدر  
  2006-2  Jf1466 

 المسؤول المدير/   الشهر في مرتين تصدر أسبوعية جهوية جريدة:  العاصمة أحداث  
  ،]ناصري. ع: [ الرباط  -).شتنبر ،2006(  األول العدد  - .  ناصري اإلله عبد   
 سم 39 -.  2006  
 أسبوعية  
 العاصمة أحداث=     ردمد -.  2006/0114 -. ق.إ   
  2006-3  JF 1422 

 رشيد المسؤول المدير/   شاملة مستقلة صحيفة:  الخبايا ، العربية األحداث  
 -.  2006 ،]بوعصبة. ر: [ فاس  -). فبراير ،2006(  األول العدد  -.  بوعصبة   
 شهرية  
 الخبايا ، العربية أحداث=  9469-1114   ردمد -.  2006/0011 -. ق.إ   
 مؤقتا شهرية تصدر  
  2006-4  Jf 1426 

   -.  بنسعلي محجوب المسؤول المدير/   مستقلة شاملة أسبوعية:  الريف أصداء  
 سم 39 -.  2006 ،]بنسعلي. م: [ الحسيمة  -).يناير ،2006(  األول العدد  
 أسبوعية  
 الريف أصداء=  9353-1114   ردمد -.  2005/0153 -. ق.إ   
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  2006-5  J4 3545 

  المدير/   اليدوية اإلبداعات في  متخصصة مغربية مجلة أول:  المبدعة األنامل  
  ،]ثقيف. س: [ مراكش  -).يوليوز ،2006(  األول العدد  -.  ثقيف سعاد المسؤول  
 سم 30 -.  2006  
 فصلية  
 المبدعة أنامل=  9949-1114   ردمد -.  2006/0069 -. ق.إ   
  2006-6  JF 1445 

  المسؤول المدير/   االنتشار واسعة المنبع، مغربية التخصص، موقعية:  األنترنيت  
 .  2006 ،]بوروة. ر: [ تمارة  - ). أبريل ،2006(  األول العدد  - .  بوروة رشيد  
 سم 39 -  
 شهرية  
 أنترنيت=  9701-1114   ردمد -.  2006/0035 -. ق.إ   
  2006-7  Jf 1491 

  المسؤول المدير/   الناضور من شهر كل مرة تصدر مستقلة أسبوعية:  اليوم أنوال  
 . ع: [ الناضور  -).غشت ،2006(  األول العدد  -.  الشامي الواحد عبد  
 سم 39 -.  2006 ،]الشامي  
 شهرية  
 اليوم أنوال=     ردمد -.  2006/0085 -. ق.إ   
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  2006-8  Jf 1452 

 عبد المسؤول المدير/   شاملة وطنية  أسبوعية جريدة:  الجديدة الصحفي التتحقيق  
  ،]صنهجير. ع: [ البيضاء الدار  -).يونيو ،2006(  األول العدد  -.  صنهجير اهللا   
 سم 39 -.  2006  
 أسبوعية  
 الجديدة الصحفي تحقيق=  985X-1114   ردمد -.  2006/0042 -. ق.إ   
 شهر كل مؤقتا تصدر  
  2006-9  J8 2571 

  العدد  - .  البيرات الحسين المسؤول المدير/   متخصصة تربوية مجلة:  التنشئة  
 سم 24 -.  2006 ،]البيريات. ح: [ الرباط  -).أكتوبر ،2005(  األول  
 فصلية  
 تنشئة=     ردمد -.  2006/0106 -. ق.إ   
  2006-10  J4 3598 

  -.  الراشدي العزيز عبد المسؤول المدير/   تربوية ، ثقافية فصلية:  الجنوبية الثقافة  
 سم 30 - .  2006 ،]الراشدي. ع: [ زاكورة  -).أكتوبر ،2006(  األول العدد   
 شهرية  
 الجنوبية ثقافة=     ردمد -.  2005/0125 -. ق.إ   
  2006-11  JF 1456 

   -.  هقة الحق عبد المسؤول المدير/   مستقلة مغربية صحيفة:  الحر الرأي جريدة  
 سم 39 -.  2006 ،]هقة. ع: [ وجدة  -). يونيو ،2006(  األول العدد  
 أسبوعية  
 الحر الرأي جريدة=  9949-1114   ردمد -.  2006/0018 -. ق.إ   
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  2006-12  Jf 1439 

  محمد المسؤول المدير/   مستقلة سياسية إخبارية جهوية نشرة:  القرطاس جريدة  
 2006 ،]جوهاري. م: [ مالل بني  -). فبراير ،2006(  األول العدد  -.  جوهاري  
 سم 39 - .    
 أسبوعية  
 القرطاس جريدة=  9590-1114   ردمد -.  2005/0158 -. ق.إ   
  2006-13  K 989 

   األول العدد  -.  نيني  رشيد المسؤول المدير/   مستقلة يومية:  المساء جريدة  
 سم 39 - .  2006 ميديا، مساء شركة:  البيضاء الدار  -).شتنبر ،2006(  
 يومية  
 المساء جريدة=     ردمد -.  2006/0100 -. ق.إ   
  2006-14  J4 3552 

   األول العدد  -.  بوسيف الحفيظ عبد المسؤول المدير/   شاملة سياسية:  الحال  
 سم 30 -.  2006 ،]بوسيف. ع: [ البيضاء الدار  -).نونبر-أكتوبر ،2006(  
 فصلية  
 حال=     ردمد -.  2006/0097 -. ق.إ   
  2006-15  Jf 1441 

 عبد المسؤول المدير/   مستقلة شفافة نزيهة إعالمية رسالة من:  الصحفي الحدث  
 . 2001 ،]الحجلي. ع: [ أسفي  -).شتنبر ،2001(  األول العدد  -.  الحجلي اهللا   
 سم 39 -   
 شهرية  
 الصحفي حدث=  9620-1114   ردمد -.  2006/0027 -. ق.إ   
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  2006-16  Jf 1454 

  العدد  - .  ماما ابن اللطيف عبد المسؤول المدير/   شاملة وطنية أسبوعية:  الحوار  
 سم 39 -.  2006 ،]ماما ابن. ع: [ البيضاء الدار  -).يونيو ،2006(  األول  
 أسبوعية  
 حوار=  9892-1114   ردمد -.  2006/0062 -. ق.إ   
  2006-17  Jf 1430 

 مريد أناس المسؤول المدير/   شاملة مستقلة مغربية صحيفة:  الصحفي الخبر  
  39 -.  2006 ،]مريد. أ: [ البيضاء الدار  -).يناير ،2006(  األول العدد  - .    
 أسبوعية  
 الصحفي خبر=  940X-1114   ردمد -.  2005/0113 -. ق.إ   
  2006-18  J4 3602 

  المختار المسؤول المدير/   جامعة فصلية ثقافية فكرية مجلة:  رهانات  
 . م: [ البيضاء الدار  -).ربيع ،2006(  األول العدد  - .  بنعبدالوي  
 فصلية  
 رهانات=     ردمد -.  2006/0142 -. ق.إ   
  2006-19  Jf 1425 

  - .  قناوي سعيد المسؤول المدير/   متخصصة أسبوعية رياضية جريدة:  الرياضات  
 سم 39 -.  2006 ،]قناوي. س: [ الرباط  -).2005 دجنبر(  األول العدد   
 أسبوعية  
 رياضات=  954X-1114   ردمد -.  2006/0015 -. ق.إ   
 مؤقتا شهرية نصف  
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  2006-20  Jf 1438 

  محمد المسؤول المدير/   شهر كل مؤقتا تصدر  شاملة مستقلة أسبوعية:  الشمس  
 39 -.  2006 ،]الحر. م: [ مراكش  -). فبراير ،2006(  األول العدد  -.  الحر  
 سم   
 شهرية  
 شمس=  9531-1114   ردمد -.  2006/0009 -. ق.إ   
  2006-21  K 990 

  ،2006(  األول العدد  -.  حفيظ محمد المسؤول المدير/   المغربية الصحيفة  
  -.  2006 المغربية، الصحيفة شركة:  البيضاء الدار  -).نونبر  
 يومية  
 المغربية صحيفة=     ردمد -.  2006/0122 -. ق.إ   
 يومية إلى أسبوعية جريدة من تحولت  
  2006-22  JF 1517 

 العدد  -.  زمهوط رشيد المسؤول المدير/   مسؤولية مهنية، مصداقية،:  وجدة صدى  
 سم 31 -.  2006 للخدمات، الشرقي المكتب:  وجدة  -).أكتوبر ،2006(  األول   
 أسبوعية  
 وجدة صدى=     ردمد -.  2006/0113 -. ق.إ   
 سبت كل تصدر  
  2006-23  Jf 1455 

 .  بوغوري سوفيان المسؤول المدير/   مستقلة شهرسة وطنية جريدة:  الشباب صوت  
 سم 39 - .  2006 ،]بوغوري. س: [ تطوان  - ).يونيو ،2006(  األول العدد  -  
 أسبوعية  
 الشباب صوت=     ردمد -.  2006/0072 -. ق.إ   
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  2006-24  Jf 1420 

  المسؤول المدير/   البشرية والتنمية البيئة بقضايا تهتم وطنية جريدة:  البيئة عالم  
  ،]دخاي. م: [ جرير ابن  - ). فبراير ،2006(  األول العدد  -.  دخاي محمد  
 سم 39 -.  2006  
 شهرية  
 البيئة عالم=  9426-1114   ردمد -.  2005/0048 -. ق.إ   
  2006-25  Jf 1442 

  -.  تيحونة رضى المسؤول المدير/   مستقلة شاملة وطنية أسبوعية جريدة:  العموم  
 سم 39 -.  2006 ،]تيحونة. ر: [ الرباط  -).أبريل ،2006(   األول العدد   
 أسبوعية  
 عموم=  9396-1114   ردمد -.  2005/0063 -. ق.إ   
  2006-26  J8 2543 

  اليمالحي مصطفى المسؤول المدير/   الصوفي بالخطاب تعنى فكرية مجلة:  عوارف  
 سم 24 -.  2006 ،]اليمالحي. م: [ طنجة  - ).خريف ،2006(  األول العدد  - .   
 فصلية  
 عوارف=     ردمد -.  2006/0078 -. ق.إ   
  2006-27  Jf 1476 

   األول العدد  - .  أسهول أحمد المسؤول المدير/   الشرقي الجنوب صوت:  فكيك  
 سم 39 -.  2006 ،]أسهول. أ: [ فكيك  -).دجنبر ،2006(  
 شهرية  
 فكيك=     ردمد -.  2006/0131 -. ق.إ   
 شهر كل مطلع في مؤقتا تصدر شهرية جريدة  



 178          المغربية للمملكة الوطنية المكتبة  

  2006-28  Jf 1470 

  العدد  -.  قيسامي إدريس المسؤول المدير/   مستقلة وطنية أسبوعية:  لوريونطال  
 سم 39 -.  2006 ،]قيسامي. إ: [ بركان  -).دجنبر ،2006(  األول  
 أسبوعية  
 لوريونطال=     ردمد -.  2006/0127 -. ق.إ   
  2006-29  Jf 1436 

 سعيد المسؤول المدير/   مؤقتا شهرية نصف  فنية رياضية جريدة:  ماروكان ليكيب  
  ،]سمران. س: [ البيضاء الدار  -).يناير ،2006(  األول العدد  -.  سمران   
 سم 39 -.  2006  
 أسبوعية  
 ماروكان ليكيب=  9612-1114   ردمد -.  2005/0163 -. ق.إ   
  2006-30  J4 1464 

  ،2006(  األول العدد  -.  قسيمي حاتم المسؤول المدير/   News ماروك  
 سم 39 - .  2006 ،]قسيمي. ح: [ البيضاء الدار  -).شتنبر  
 شهرية  
 News ماروك=     ردمد -.  2006/0098 -. ق.إ   
  2006-31  Jf 1453 

  ،2006(  األول العدد  -.  أحالو محمد المسؤول المدير/   الجهوية المبادرة  
 سم 39 -.  2006 ،]أحالو. م: [ الرباط  -).يوليوز  
 أسبوعية  
 الجهوية مبادرة=  9906-1114   ردمد -.  2006/0058 -. ق.إ   
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  2006-32  J4 3597 

  الوطنية الرابطة بلسان ناطقة.. شاملة وطنية شهرية:  البيت آل مجلة  
  بنرحال السالم عبد المسؤول المدير/   بالمغرب عمومتهم وأبناء األدارسة للشرفاء  
  القرن بنرحال. ع: [ تطوان  -).دجنبر ،2006(  األول العدد  -.  اإلدريسي القرن  
 سم 30 -.  2006 ،]اإلدريسي  
 شهرية  
 البيت آل مجلة=     ردمد -.  2006/0117 -. ق.إ   
  2006-33  J8 2550 

  المسؤول المدير/   والفقهية القانونية بالدراسات تعنى فصلية مجلة:  األمالك مجلة  
  2006 ،]بونبات. م: [ مراكش  - ).دجنبر ،2006(  األول العدد  -.  بونبات محمد  
 سم 24 - .   
 فصلية  
 األمالك مجلة=     ردمد -.  2006/0001 -. ق.إ   
  2006-34  J8 2539 

  المدير/   سنة نصف كل تصدر قانونية مغربية مجلة:  المغربية  الحقوق مجلة  
 . م: [ وجدة  - ).ماي ،2006(  األول العدد  -.  أوزيان محمد المسؤول  
 سم 24 - .  2006 ،]أوزيان  
 سنوية نصف  
 المغربية  الحقوق مجلة=  9841-1114   ردمد -.  2006/0070 -. ق.إ   
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  2006-35  J4 3464 

  المملكة جهات وقضايا بشؤون تعنى مستقلة شاملة شهرية:  الجهوية الشؤون مجلة  
  مارس-فبراير(  األول العدد  -.  الفتاح عبد بووردة المسؤول المدير/   المغربية  
 سم 30 - .  2006 ،]بووردة. ع: [ الرباط  - ).2006  
 شهرية  
 الجهوية الشؤون مجلة=  9647-1114   ردمد -.  2000/0054 -. ق.إ   
  2006-36  J8 2544 

   األول العدد  - .  األيسر إبراهيم المسؤول المدير/   التجارية المحاكم مجلة  
  القانونية المعلومة نشر جمعية العدل، وزارة:  الرباط  -).شتنبر ،2006(  
 سم 24 -.  2006 والقضائية،  
 فصلية  
 التجارية المحاكم مجلة=     ردمد -.  2004/0065 -. ق.إ   
  2006-37  J8 2545 

  المالكي الفقه تراث في محكمة متخصصة علمية مجلة:  المالكي المذهب مجلة  
   -.  البوطيبي أمنو محمد المسؤول المدير/   المعاصرة الفقهية والنوازل وأصوله  
 سم 24 - .  2006 ،]البوطيبي أمنو. م: [ إنزكان  -).ربيع ،2006(  األول العدد  
 فصلية  
 المالكي المذهب مجلة=     ردمد -.  2006/0045 -. ق.إ   
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  2006-38  J8 2542 

 :  Mouhakama=  القانونية بالدراسات تعنى متخصصة فصلية مجلة:  محاكمة  
  Revue juridique trimestrielle spécialisé   /الماحي الدين عز المسؤول المدير  
 سم 24 - .  2006 ،]الماحي. ع: [ الرباط  -).شتنبر ،2006(  األول العدد  - .   
 فصلية  
 محاكمة=     ردمد -.  2006/0016 -. ق.إ   
  2006-39  Jf 1467 

  العدد  - .  دحاوي محمد المسؤول المدير/   مستقلة أسبوعية:  االسالمي المختار  
 سم 30 -.  2006 ،]دحاوي. م: [ البيضاء الدار  - ).شتنبر ،2006(  األول  
 أسبوعية  
 االسالمي مختار=     ردمد -.  2006/0104 -. ق.إ   
 وخبر خبر ألف اسم تحت 3-2-1  العدد صدر  
  2006-40  J4 3609 

   األول العدد  -.  الغساسي حكيم المسؤول المدير/   جامعة شهرية:  مدارك  
 سم 27 -.  2006 ،]الغساسي. ح: [ الرباط  -.2006  
 شهرية  
 مدارك=     ردمد -.  2006/0047 -. ق.إ   
  2006-41  Jf 1468 

  ،2006(  األول العدد  -.  العضام جمال المسؤول المدير/   الحرة المغربية  
 سم 39 - .  2006 ،]العضام. ج: [ الرباط  -).أكتوبر  
 أسبوعية  
 الحرة مغربية=     ردمد -.  2006/0066 -. ق.إ   
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  2006-42  J4 3535 

 - ).2006 يناير(  األول العدد  -.  رحيوي فوزي المسؤول المدير/   الحداثي المنار  
 سم 30 - .  2005 ،]رحيوي. ف: [ مكناس    
 شهرية  
 الحداثي منار=  937X-1114   ردمد -.  2005/0079 -. ق.إ   
  2006-43  Jf 1435 

 عبد المسؤول المدير/   مستقلة  وشفافة نزيهة إعالمية  رسالة أجل من:  آسفي منبر  
 2006 ،]لمتوكر. ع: [ آسفي  -).مارس ،2002(  األول العدد  -.  لمتوكر الرحيم   
 سم 39 - .    
 شهرية  
 آسفي منبر=  9469-1114   ردمد -.  2006/0010 -. ق.إ   
  2006-44  Jf 1427 

   - .  مزيلي المصطفى المسؤول المدير/   مستقلة أسبوعية جريدة:  األقاليم منبر  
 سم 39 - .  2006 ،]مزيلي. م: [ البيضاء الدار  -).يناير ،2006(   األول العدد  
 أسبوعية  
 األقاليم منبر=  9493-1114   ردمد -.  2005/0070 -. ق.إ   
  2006-45  Jf 1428 

  مارس(  األول العدد  -.  فهمي اإلله عبد المسؤول المدير/   المغربي المنبر  
 سم 39 - .  2006 ،]فهمي. ع: [ البيضاء الدار  - ).2006  
 أسبوعية  
 المغربي منبر=  9574-1114   ردمد -.  2006/0003 -. ق.إ   
 شهريا مؤقتا تصدر  
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  2006-46  Jf 1448 

  العدد  -.  مشعطط عزيز المسؤول المدير/   شاملة مستقلة صحيفة:  المهاجر منبر  
 سم 39 - .  2006 ،]مشعطط. ع: [ القنيطرة  -).2006 ماي(  األول  
 شهرية  
 المهاجر منبر=     ردمد -.  2006/0044 -. ق.إ   
  2006-47  JF 1383 

  ،2006(  األول العدد  -.  الخالدي العالي عبد المسؤول المدير/   تافياللت منبر  
 سم 39 - .  2006 ،]الخالدي. ع: [ الرشيدية  -).مارس  
 شهرية  
 تافياللت منبر=  873X-1114   ردمد -.  2005/0167 -. ق.إ   
  2006-48  JF 1471 

   األول العدد  - .  كاميل ابراهيم المسؤول المدير/   جهوية شهرية:  فكيك منبر  
 سم 39 -.  2006 ،]كاميل. ا: [ فكيك  - ).نونبر ،2006(  
 شهرية  
 فكيك منبر=     ردمد -.  2006/0055 -. ق.إ   
  2006-49  Jf 1481 

  المسؤول المدير/   شهر كل مؤقتا تصدر وطنية أسبوعية:  الرابطة منتدى  
 . ف: [ البيضاء الدار  - ).يناير ،2006(  األول العدد  -.  القاسمي فؤاد  
 سم 39 -.  2006 ،]القاسمي  
 شهرية  
 الرابطة منتدى=     ردمد -.  2006/0124 -. ق.إ   
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  2006-50  Jf 1434 

  العدد  -.  العرافي الغالي المسؤول المدير/   شاملة مستقلة جهوية:  الشمال منتدى  
 سم 39 -.  2006 ،]العرافي. غ: [ الكبير القصر  -).أبريل ،2006(   األول  
 أسبوعية  
 الشمال منتدى=  9698-1114   ردمد -.  2006/0022 -. ق.إ   
 مؤقتا شهرية  
  2006-51  JF 1433 

  المسؤول المدير/   مستقلة وطنية جريدة:  الجديدة المغربية المواطنة  
  الدار  -).يناير ،2006(  األول العدد  - .  النجيم عبد محمد سيدي  
 سم 39 - .  2006 ،]النجيم عبد. م: [ البيضاء  
 شهرية  
 الجديدة المغربية مواطنة=  9604-1114   ردمد -.  2005/0155 -. ق.إ   
  2006-52  Jf 1451 

  المسؤول المدير/   طنجة من تصدر ثقافية وطنية أسبوعية:  الثقافية نوميديا  
  2006 ،]الغازي. ث: [ طنجة  -).ماي ،2006(   األول العدد  - .  الغازي ثورية  
 سم 39 - .   
 أسبوعية  
 الثقافية نوميديا=  9825-1114   ردمد -.  2005/0088 -. ق.إ   


