برنامج فضاء التوقيعات 2017

17h-18h

اسم صاحب الطلب

عنوان الكتاب

اسم املؤلف

دار النشر

سنة النشر

البريد الالكتروني

1

مؤسسة الرحاب الحديثة

ساق الريح

ليلى مهيدرة

مؤسسة الرحاب الحديثة

2016

ahmad.fawaz@live.com

الاثنين  13فبراير 2017

2

مؤسسة الرحاب الحديثة

قبل الجنون بقليل

عبد الغفور خوي

مؤسسة الرحاب الحديثة

2016

ahmad.fawaz@live.com

الاثنين  13فبراير 2017

17h-18h

3

مؤسسة الرحاب الحديثة

أزمة الجنس في الرواية العربية

الكبيرالداديس ي

مؤسسة الرحاب الحديثة

2017

ahmad.fawaz@live.com

الاحد  12فبراير 2017

17h-18h

4

مؤسسة الرحاب الحديثة

يوميات الوجد والغربة

محمد همذان

مؤسسة الرحاب الحديثة

2017

ahmad.fawaz@live.com

الاربعاء  15فبراير 2017

17h-18h

5

مؤسسة الرحاب الحديثة

طقوس العبث  /جبل موس ى

عبدالرحيم بهير

مؤسسة الرحاب الحديثة

2016

bahirabderrahim@gmail.com

ألاربعاء  15فبراير 2017

17h-18h

6

مؤسسة الرحاب الحديثة

في الطريق

مصطفى الحسناوي

مؤسسة الرحاب الحديثة

2017

ahmad.fawaz@live.com

الجمعة  17فبراير 2017

17h-18h

7

مؤسسة الرحاب الحديثة

الرحلة والنسق

بوشعيب الساوري

مؤسسة الرحاب الحديثة

2017

ahmad.fawaz@live.com

الجمعة  17فبراير 2017

17h-18h

8

مؤسسة الرحاب الحديثة

النخب العربية والاسالمية

حسن مسكين

مؤسسة الرحاب الحديثة

2017

ahmad.fawaz@live.com

الخميس  16فبراير 2017

17h-18h

9

مؤسسة الرحاب الحديثة

ألانساق السردية املخاتلة

عبدالرزاق املصباحي

مؤسسة الرحاب الحديثة

2017

ahmad.fawaz@live.com

السبت  11فبراير 2017

16h-17h

10

مليكة كباب

ماذا لو؟

مليكة كباب

la-jocande@hotmail.com

06 11 39 89 19

السبت  11فبراير 2017

11h-12h

11

مركز الدراسات ألاسرية والبحث في القيم
والقانون

ألاسرة بين العدل والفضل

الدكتور فريد شكري

مركز الدراسات ألاسرية

2017

markaz.family@gmail.com

0522-981-672

الاثنين  13فبراير 2017

15h-16h

12

مركز الدراسات ألاسرية والبحث في القيم الاتفاقيات الدولية حول ألاسرة في ضوء أصول
والقانون
الشريعة إلاسالمية دراسة نقدية مقارنة

الدكتورة مليكة نايت لشقر

مركز الدراسات ألاسرية

2017

markaz.family@gmail.com

0522-981-672

الاثنين  13فبراير 2017

15h-16h

13

مركز الدراسات ألاسرية والبحث في القيم الدليل امليسر إلجراءات أقسام قضاء ألاسرة
والقانون
شرح عملي ملدونة ألاسرة والقوانين املصاحبة له

الدكتور محمد إكيج

مركز الدراسات ألاسرية

2017

markaz.family@gmail.com

0522-981-672

الاثنين  13فبراير 2017

14h-15h

عبد الرحمان عبد الوافي

مؤسسة الادريس ي الفكرية

info@idfor.org

05 22 99 21 73

الاثنين  13فبراير 2017

16h-17h

14

مؤسسة الادريس ي الفكرية لألبحاث
والدراسات

ألفية الشفا في التعريف بحقوق املصطفى

رقم الهاتف

يوم التوقيع

ساعة
التوقيع

06 60 32 44 32

برنامج فضاء التوقيعات 2017
سنة النشر

البريد الالكتروني

رقم الهاتف

يوم التوقيع

ساعة
التوقيع

05 22 99 21 73

الاحد  12فبراير 2017

11h-12h

ألاحد  12فبراير 2017

12h-13h

13h--14h

اسم صاحب الطلب

عنوان الكتاب

اسم املؤلف

دار النشر

15

مؤسسة الادريس ي الفكرية لألبحاث
والدراسات

موافق علماء ألاندلس من القضايا
السياسية

أحمذ بوخبزة

مؤسسة الادريس ي الفكرية

info@idfor.org

16

مؤسسة الادريس ي الفكرية لألبحاث
والدراسات

ضرائر الشعر إلبن عصفور الاشبيلي

خديجة مفيد

مؤسسة الادريس ي الفكرية لألبحاث
والدراسات

info@idfor.org

05 22 99 21 73

17

مؤسسة الادريس ي الفكرية لألبحاث
والدراسات

نقد القراءة الحداثية للدين والتراث

مصطفى الجباري

مؤسسة الادريس ي الفكرية

info@idfor.org

05 22 99 21 73

الاحد  19فبراير 2017

18

مؤسسة الادريس ي الفكرية لألبحاث
والدراسات

الغلو في الدين

أبو زيد املقرئ الادريس ي

مؤسسة الادريس ي الفكرية لألبحاث
والدراسات

info@idfor.org

05 22 99 21 73

الاحد  19فبراير 2017

13h--14h

19

عبد الحكيم الهاللي

فيض السجية ديوان شعري

عبد الحكيم الهاللي

مطبعة الفالوكس

2013

abdelhakim2000@live.fr

06 61 43 55 24

السبت  11فبراير 2017

15h-16h

20

عبد الحكيم الهاللي

الفنجان ألاخير

عبد الحكيم الهاللي

مطبعة الفالوكس

2013

abdelhakim2000@live.fr

06 61 43 55 24

السبت  11فبراير 2017

15h-16h

21

مؤسسة الادريس ي الفكرية لألبحاث
والدراسات

حروف املعاني في اللغة العربية

أبو زيد املقرئ الادريس ي

مؤسسة الادريس ي الفكرية

info@idfor.org

05 22 99 21 73

السبت  11فبراير 2017

18h-19h

22

خالد الخضري

"لطيف لحلو ،عميد السينما املغربية"

خالد الخضري

2017

khalid.elkhodari@gmail.com

06 61 53 29 85

السبت  11فبراير 2017

15h-16h

23

خالد الخضري

"السينما واملوسيقى"

خالد الخضري

2017

khalid.elkhodari@gmail.com

06 61 53 29 85

السبت  11فبراير 2017

15h-16h

24

خالد التوزاني

الرواية العجائبية في ألادب املغربي :دراسة
نفسية اجتماعية

خالد التوزاني

مؤسسة مقاربات للصناعات الثقافية
واستراتيجية التواصل والنشر

2017

Touzani79@hotmail.com

06 65 19 06 80

الاحد  12فبراير 2017

15h-16h

25

خالد التوزاني

الرحلة وفتنة العجيب بين الكتابة والتلقي

خالد التوزاني

جائزة ابن بطوطة لألدب الجغرافي 2016

2016

Touzani79@hotmail.com

06 65 19 06 80

الاحد  12فبراير 2017

15h-16h

26

خالد التوزاني

أدب العجيب في الثقافتين العربية والغربية

خالد التوزاني

دار كنوز املعرفة باألردن

2015

Touzani79@hotmail.com

06 65 19 06 80

الاحد  12فبراير 2017

15h-16h

27

خالد التوزاني

جماليات العجيب في الكتابات الصوفية

خالد التوزاني

الرابطة املحمدية للعلماء بالرباط

2015

Touzani79@hotmail.com

06 65 19 06 80

الاحد  12فبراير 2017

15h-16h

برنامج فضاء التوقيعات 2017
اسم صاحب الطلب

عنوان الكتاب

28

اسم املؤلف

دار النشر

سنة النشر

البريد الالكتروني

رقم الهاتف

يوم التوقيع

ساعة
التوقيع

د .عبد املجيد شكير باسم منشورات
أبعاد ـ التابعة لجمعية أبعاد من الدار
البيضاء

التواصل املسرحي

د .عمر الرويض ي

منشورات أبعاد

2016

chakir.majid@ gmail.com

06.66.19.02.13

الاحد  12فبراير 2017

16h-17h

29

محمد يويو

ألاسود الذي ال ترينه

محمد يويو

دار التكوين

2016

dme@hotmail.es

06.71.52.82.84

الاحد  12فبراير 2017

14h-15h

30

حسن إمامي

أقفاص

حسن إمامي

مطبعة بالل

2016

imamihassan@gmail.com

06 61 31 00 34

الاربعاء  15فبراير 2017

15h-16h

31

حسن إمامي

شجرات و خرائط

حسن إمامي

مطبعة بالل

2016

imamihassan@gmail.com

06 61 31 00 34

الاربعاء  15فبراير 2017

15h-16h

32

محمد محضار

مجموعة قصصية  :خلف السراب

محمد محضار

2016

Mahdar20@hotmail.com

06 34 69 43 07

الثالثاء  14فبراير 2017

15h-16h

33

محمد محضار

آخر الحلم

غزالي فاطنة

دار ألادباء للنشر مصر

2016

mahdar20hotmail.com

06 68 44 66 78

الثالثاء  14فبراير 2017

15h-16h

34

د .عبد املجيد شكير منشورات أبعاد الدار
البيضاء

الندوات واملحاضرات

كتاب جماعي بإشراف عبد
املجيد شكير

منشورات أبعاد

2016

chakir.majid@ gmail.com

 06.66.19.02.13السبت  11فبراير 2017

17h-18h

35

د .عبد املجيد شكير منشورات أبعاد
الدار البيضاء

ألابواب

عبد الناصر الفزازي

منشورات أبعاد

2017

chakir.majid@ gmail.com

 06.66.19.02.13السبت  11فبراير 2017

17h-18h

36

د .عبد املجيد شكير منشورات
أبعاد الدار البيضاء

كيد السكات

عبد الفتاح عشيق

منشورات أبعاد

2017

chakir.majid@ gmail.com

 06.66.19.02.13السبت  11فبراير 2017

18h-19h

37

د .عبد املجيد شكير منشورات أبعاد
الدار البيضاء

أسرار الجب

عادل اضريس ي

منشورات أبعاد

2017

chakir.majid@ gmail.com

 06.66.19.02.13السبت  11فبراير 2017

13h--14h

38

د .عبد املجيد شكير منشورات أبعاد
الدار البيضاء

فراشات عائدة

أحمد السبياع

منشورات أبعاد

2017

chakir.majid@ gmail.com

 06.66.19.02.13السبت  11فبراير 2017

13h--14h

39

سامح درويش

كتاب شطحات الدرويش

سامح درويش

منشورات " املوكب ألادبي"

2016- 2015

samehder@yahoo.fr

06 61 12 08 12/
06 61 95 28 95

الاحد  12فبراير 2017

18h-19h

40

سامح درويش

خنافس مضيئة

سامح درويش

منشورات " املوكب ألادبي"

2016- 2015

samehder@yahoo.fr

06 61 12 08 12
06 61 95 28 95

الاحد  12فبراير 2017

18h-19h

41

سامح درويش

برشاقة أكروبات

سامح درويش

منشورات " املوكب ألادبي"

2016- 2015

samehder@yahoo.fr

06 61 12 08 12
06 61 95 28 95

الاحد  12فبراير 2017

18h-19h

برنامج فضاء التوقيعات 2017
اسم صاحب الطلب

عنوان الكتاب

اسم املؤلف

دار النشر

سنة النشر

البريد الالكتروني

رقم الهاتف

يوم التوقيع

ساعة
التوقيع

42

سامح درويش

 100هايكو

سامح درويش

منشورات " املوكب ألادبي"

2016- 2015

samehder@yahoo.fr

06 61 12 08 12
06 61 95 28 95

الاحد  12فبراير 2017

18h-19h

43

محمد حماس

أضغاث احالم(مجموعة قصصية)

محمد حماس

Rabatnetالرباط

2016

med.hamas61@gmail.com

06 61 96 87 38

السبت  18فبراير 2017

15h-16h

44

محمد حماس

قصص لألطفال

محمد حماس

Rabatnetالرباط

2016

med.hamas61@gmail.com

06 61 96 87 38

السبت  18فبراير 2017

15h-16h

45

مؤسسة آفاق للدراسات والنشر والاتصال بمراكش

الحجاج في الخطاب مقاربات تطبيقية

عادل عبد اللطيف

مؤسسة آفاق للدراسات والنشر والاتصال
بمراكش

2016

abdellatif_aadil@yahoo.fr

06 61 07 75 86

الاحد  12فبراير 2017

13h--14h

46

مؤسسة آفاق للدراسات والنشر والاتصال بمراكش

مشاكل تعلم الخط العربي عند الطفل
املغربي :مقاربة تربوية لسانية

زكية مصات

مؤسسة آفاق للدراسات والنشر والاتصال
بمراكش

2016

zakia_01@hotmail.fr

06 33 93 08 17

الاحد  12فبراير 2017

13h--14h

47

مؤسسة آفاق للدراسات والنشر والاتصال بمراكش

على حافة الصمت

أمينة الوزاني

مؤسسة آفاق للدراسات والنشر والاتصال
بمراكش

2016

elouezani72@hotmail.com

06 33 77 25 13

الاحد  12فبراير 2017

16h-17h

48

مؤسسة آفاق للدراسات والنشر والاتصال بمراكش

التنمية الترابية والحكامة املنتظرة

املصطفى عيشان

مؤسسة آفاق للدراسات والنشر والاتصال
بمراكش

2016

mus2010@gmail.com

06 62 65 57 62

الاحد  12فبراير 2017

17h-18h

49

مؤسسة آفاق للدراسات والنشر والاتصال بمراكش

تاريخ مدرسة ابن يوسف

سميرة آيت أومغار

مؤسسة آفاق للدراسات والنشر والاتصال
بمراكش

2016

samiraitoumghar@gmail.com

06 06 75 01 11

الاحد  19فبراير 2017

14h-15h

50

مؤسسة آفاق للدراسات والنشر والاتصال بمراكش

صور ونماذج من اللسان املراكش ي الدارج

أمينة حسيم

مؤسسة آفاق للدراسات والنشر والاتصال
بمراكش

2016

yaminahassim@gmail.com

 06 61 23 94 72ألاحد  19فبراير 2017

17h-18h

51

مؤسسة آفاق للدراسات والنشر والاتصال بمراكش

خير وسالم صباح وعشية

عبد اللطيف فردوس

مؤسسة آفاق للدراسات والنشر والاتصال
بمراكش

2016

firdaous.abdellatif@gmail.com

06 68 42 11 52

الثالثاء  14فبراير 2017

17h-18h

52

زهرة عز

سرير ألالم (رواية)

زهرة عز

روافد

2016

Azz.zahra@hotmail.com

06 62 30 56 69

الخميس  16فبراير 2017

16h-17h

53

عبد الهادي روض ي

أعلى من سقوط

عبد الهادي روض ي

بيت الشعر في املغرب

2016

ab.raoudi79@gmail.com

06 68 99 86 44

الخميس  16فبراير 2017

16h-17h

54

لطفي آدم

من ألاطلس إلى كومبوستيال

لطفي آدم

روافد

2016

adlot@hotmail.fr

06 61 71 79 11

الخميس  16فبراير 2017

15h-16h

برنامج فضاء التوقيعات 2017
اسم صاحب الطلب

عنوان الكتاب

اسم املؤلف

دار النشر

سنة النشر

البريد الالكتروني

رقم الهاتف

يوم التوقيع

ساعة
التوقيع

55

مؤسسة آفاق للدراسات والنشر والاتصال بمراكش

للطينة أن تزهر مرتين

الحسين الكامح

مؤسسة آفاق للدراسات والنشر والاتصال
بمراكش

2016

gamahhassan@gmail.com

06 61 36 97 74

السبت  11فبراير  2017على
الرابعة زوالا

14h-15h

56

مؤسسة آفاق للدراسات والنشر والاتصال بمراكش

رحيل بال وداع

يحضيه بوهدا

مؤسسة آفاق للدراسات والنشر والاتصال
بمراكش

2016

yahdih.bouhadda99@gmail.com

06 61 23 52 86

السبت  18فبراير 2017

15h-16h

57

مؤسسة آفاق للدراسات والنشر والاتصال بمراكش

معجم موضوعاتي للقرآن الكريم

سناء السميج

مؤسسة آفاق للدراسات والنشر والاتصال
بمراكش

2016

s.smyej@gmail.com

06 64 41 90 00

السبت  18فبراير 2017

16h-17h

58

مؤسسة آفاق للدراسات والنشر والاتصال بمراكش

جمالية الخط املغربي دراسة سيميائية

محمد البندوري

مؤسسة آفاق للدراسات والنشر والاتصال
بمراكش

2016

elbandourimohamed@gmail.com

06 63 10 32 30

السبت  18فبراير 2017

17h-18h

59

Badr MAQRI

La Grande Mosquée d’Oujda : l’image dans
ses vergers mérinides

Badr MAQRI

Rabat-Net

2016

Badr_maqri@yahoo.fr

06 66 10 25 33

الاحد  12فبراير 2017

14h-15h

60

Badr MAQRI

Sidi Yahia d’Oujda : l’oasis et la légende

Badr MAQRI

Rabat-Net

2016

Badr_maqri@yahoo.fr

06 66 10 25 33

الاحد  12فبراير 2017

14h-15h

61

بدر املقري

يا صاح ..أسئلة الكتابة عند العربي
باطما()1997-1948

بدر املقري

Hiba-Print

2016

Badr_maqri@yahoo.fr

06 66 10 25 33

الاحد  12فبراير 2017

14h-15h

62

محمد بنلحسن

منهاج تكوين مدرسين متخصصين في تعليم
اللغة العربية للناطقين بغيرها

محمد بنلحسن /حميد
حماموس ي

بالل للطباعة والنشر

2015

medbenlahcen@gmail.com

06 68 37 49 49
/06 60 43 51 54

الاحد  19فبراير 2017

17h-18h

63

امحمد امحور

سمفونية املفاتيح

امحمد امحور

مطبعة وراقة بالل

2016

medalarabi@gmail.com

06 70 21 06 19

السبت  18فبراير 2017

18h-19h

64

جمعية العناية

صرخة قلب محتضر

رجاء قيباش

طوب بريس الرباط

2016

akhsay.ainaya@gmail.com

06 56 67 86 67

الاثنين  13فبراير 2017

11h-12h

65

جمعية العناية

نوافذ تسرق كحلهن

احسان السباعي

دعاية diaaya

2016

akhsay.ainaya@gmail.com

06 56 67 86 67

الاثنين  13فبراير 2017

11h-12h

66

محمد زيطان

مقهى الفنون  /مجموعة قصصية

محمد زيطان

سليكي أخوين

2016

med.zitan@gmail.com

06 68 90 17 15

الثالثاء  14فبراير 2017

17h-18h

67

جمعية العناية

عطش يشتهيه املاء

روجينا محمد

الرباط نت

2015

akhsay.ainaya@gmail.com

06 56 67 86 67

السبت  18فبراير 2017

16h-17h

68

جمعية العناية

رقص الغربان

عبد النبي عسو

سليكي اخوين-طنجة

2016

akhsay.ainaya@gmail.com

06 56 67 86 67

السبت  18فبراير 2017

17h-18h

برنامج فضاء التوقيعات 2017
اسم صاحب الطلب

عنوان الكتاب

اسم املؤلف

دار النشر

سنة النشر

البريد الالكتروني

رقم الهاتف

يوم التوقيع

ساعة
التوقيع

69

جمعية العناية

رشفات الوجع

نجيب الخالدي

اقرا اقرا

2016

akhsay.ainaya@gmail.com

06 56 67 86 67

السبت  18فبراير 2017

11h-12h

70

محمد شهم

الليل والوسادة

محمد شهم

سجلماسة

2016

moha-chahm@outlook.fr

06 68 97 26 58

السبت  18فبراير 2017

18h-19h

71

جواد ختام

"التداولية أصولها واتجاهاتها"

جواد ختام

دار كنوز املعرفة ألاردن

2016

jaouad-khattam@hotmail.fr

06 62 65 42 07

الاثنين  13فبراير 2017

18h-19h

72

أحمد الخنبوبي (مدير نشر مجلة
أدليس)

الشعر الديني ألامازيغي

محمد مستاوي

منشورات مجلة تاوسنا

2016

revue.adlis@gmail.com

06 67 90 23 51

ألاحد  12فبراير 2017

11h--12h

73

أحمد الخنبوبي (مدير نشر مجلة
أدليس)

محمد مستاوي :حياته وتعدد مجاالت
اهتماماته

عبد هللا كيكر

منشورات ألاستاذ كيكر بتنسيق مع
منشورات تاوسنا

2016

revue.adlis@gmail.com

06 67 90 23 51

ألاحد  12فبراير 2017

11h--12h

74

أحمد الدحرش ي

مشاهداتي من رحلتي إلى البيرو

أحمد الدحرش ي

سليكي أخوين – طنجة

أبريل 2016

dahrachia@gmail.com

06 82 43 40 82

الثالثاء  14فبراير 2017

16h-17h

75

إدريس القري

عتبات في الجماليات البصرية :كتاب
الفوتوغرافيا

إدريس القري

مؤسسة فكر

2016
ديسمبر

driss.korri@gmail.com

06 62 65 42 07

الثالثاء  14فبراير 2017

16h-17h

76

اسماعيل هموني

رسائل الحب

اسماعيل هموني

مؤسسة آفاق للدراسات والنشر والاتصال
بمراكش

2016

ismailhamouni@yahoo,com

06 04 06 40 54

الجمعة  17فبراير 2017

15h-16h

أحمد الخنبوبي (مدير نشر مجلة

الخواطر الفكرية :نصوص في الفكر
والسياسة

أحمد الخنبوبي

منشورات مجلة أدليس

2016

revue.adlis@gmail.com

06 67 90 23 51

السبت  11فبراير 2017

14h-15h

78

الهام السوس ي العبداللوي

أبدع املقاالت في فن املقامات "تقديم
وتحقيق"

محمد بوجندار

ابي رقراق للطباعة والنشر

2016

abdallaouilham9@gmail.com

06 28 31 03 51

السبت  11فبراير 2017

16h-17h

79

ندى البكوري

نقطة الى السطر

ندى البكوري

مطبعة طوب بريس الرباط

2015

nadabekk@gmail.com

06 55 49 10 55

الثالثاء  14فبراير 2017

18h-19h

80

منشورات الحلبي

سلة العنب

بشرى برجال

منشورات الحلبي

2016

Edit.alhalabi@gmail.com

06.77.499.244

الجمعة  17فبراير 2017

15h-16h

81

إدريس امللياني

ماتريوشكا "عرائس روسية" رواية

إدريس امللياني

دار دال دمشق

2015

malianidriss@gmail.com

06 63 74 07 99

الاثنين  13فبراير 2017

16h-17h

77

أدليس)

برنامج فضاء التوقيعات 2017
اسم صاحب الطلب

عنوان الكتاب

اسم املؤلف

دار النشر

سنة النشر

البريد الالكتروني

رقم الهاتف

يوم التوقيع

ساعة
التوقيع

82

إدريس امللياني

ابياتي آياتي (شعر)

إدريس امللياني

مطبعة صناعة الكتاب

2016

malianidriss@gmail.com

06 63 74 07 99

الاثنين  13فبراير 2017

16h-17h

83

رشيد شباري

أفالطون يصل متأخرا

سعيد موزون

الراصد الوطني للنشر والقراءة

2016

rchebari@hotmail.com

 06 10 53 24 67الاحد  19فبراير 2017

12h--13h

84

رشيد شباري

آليات الهزل وخصائصه في شعر املقلين في
العصر العباس ي

عبد الكريم الفزني

الراصد الوطني للنشر والقراءة

2016

rchebari@hotmail.com

06 10 53 24 67

الاحد  19فبراير 2017

12h--13h

85

رشيد شباري

أمواج خارج البحر

ابراهيم السكوري

الراصد الوطني للنشر والقراءة

2016

rchebari@hotmail.com

06 10 53 24 67

الاحد  19فبراير 2017

12h--13h

86

عبد القادر الدحمني

معزوفة لرقصة حمراء

عبد القادر الدحمني

الراصد الوطني للنشر والقراءة

2016

dhmniabd@yahoo.fr

06 67 42 64 99

الاحد  19فبراير 2017

15h-16h

87

عبد القادر الدحمني

إدوارد سعيد .الانتفاضة الثقافية

ترجمة محمد الجرطي

الراصد الوطني للنشر والقراءة

2016

dhmniabd@yahoo.fr

06 67 42 64 99

الاحد  19فبراير 2017

15h-16h

88

عبد القادر الدحمني

السرد وتمثيل الذاكرة التاريخية قراءات في
رواية الناجون لزهرة رميج

أحمد الجرطي

الراصد الوطني للنشر والقراءة

2016

dhmniabd@yahoo.fr

06 67 42 64 99

الاحد  19فبراير 2017

16h-17h

89

فاطمة الزهراء املرابط

تعاويذ على مقام الخريف

خديجة كراكي

الراصد الوطني للنشر والقراءة

2016

fa_elmrabit@hotmail.fr

06 62 86 53 58

السبت  18فبراير 2017

14h-15h

90

فاطمة الزهراء املرابط

رحيل بسيط

حجيب الجربي

الراصد الوطني للنشر والقراءة

2016

fa_elmrabit@hotmail.fr

06 62 86 53 58

السبت  18فبراير 2017

14h-15h

91

فاطمة الزهراء املرابط

رصيف الذاكرة

نجاة السرار

الراصد الوطني للنشر والقراءة

2016

fa_elmrabit@hotmail.fr

06 62 86 53 58

السبت  18فبراير 2017

13h--14h

92

مصطفى إلادريس ي

لكالم املدفون

مصطفى إلادريس ي

مطبعة سليكي أخوين

2016

mustapha15071983@gmail.com

06 66 61 73 16

السبت  18فبراير 2017

13h--14h

93

رتيبة ركلمة

حوار الحضارات بالواليات املتحدة ألامريكية

رتيبة ركلمة

أمين عزاف

2016

ratibarigalam@yahoo.fr

06 63 08 61 83

ألاحد  12فبراير 2017

15h-16h

94

خالد ناصر الدين

"نعت الغطريس ،الفسيس ،هيان بن بيان،
املنتمي إلى السوس"

محمد املهدي بن العباس
الناصري (1859م_1929م) /
تقديم وتحقيق :الدكتور خالد
ناصر الدين

دار ألامان

2016

nasserddinekhalid@yahoo.fr

0641441574
0524832126

الجمعة  10فبراير 2017م

15h-16h

95

Najat Dialmy

Mémoires d'un professeur

Najat Dialmy

éditions bouregreg

2016

na.dial@yahoo.fr

06 58 88 62 06

ألاربعاء  15فبراير 2017

14h-15h

برنامج فضاء التوقيعات 2017

ألاربعاء  15فبراير 2017

16h-17h
14h-15h

اسم صاحب الطلب

عنوان الكتاب

اسم املؤلف

دار النشر

سنة النشر

96

زين العابدين سليمان

تنغيم الجملة في اللغة العربية دراسة
أكوستيكية

زين العابدين سليمان

عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع ألاردن

2017

06 61 42 94 45 Zineelabidine.slimane@gmail.com

97

لطيفة املفيد

مثل نهر طويل

خديجة ايكن

دار التوحيدي للنشر

2017

elmofidlatifa@gmail.com

06 61 25 88 09

الاثنين  13فبراير 2017

98

لطيفة املفيد

تكاد و ال لعكاد

خديجة منادي

دار التوحيدي للنشر

2017

elmofidlatifa@gmail.com

06 61 25 88 09

الاربعاء  15فبراير 2017

11h-12h

99

لطيفة املفيد

الجازية بنت منصور

لطيفة املفيد

دار التوحيدي للنشر

2016

elmofidlatifa@gmail.com

06 61 25 88 09

الاربعاء  15فبراير 2017

11h-12h

100

عبد الجليل العباس ي

رباعيات (الجزء ألاول)

عبد الجليل العباس ي

2016

abdeljalil1h@gmail.com

06 10 79 79 50

ألاربعاء  15فبراير 2017

16h-17h

101

لطيفة املفيد

Maria

أمينة اسحاقي

دار التوحيدي للنشر

2017

elmofidlatifa@gmail.com

06 61 25 88 09

الثالثاء  14فبراير 2017

11h-12h

102

لطيفة املفيد

Chronique de petale de roses

عواطف الادريس ي بوخريص

دار التوحيدي للنشر

2017

elmofidlatifa@gmail.com

06 61 25 88 09

الثالثاء  14فبراير 2017

11h-12h

103

لطيفة املفيد

حكايات الحاج املكي

لطيفة املفيد

دار التوحيدي للنشر

2017

elmofidlatifa@gmail.com

06 61 25 88 09

الثالثاء  14فبراير 2017

14h-15h

104

يونس عبدي

دموع مكفكفة

يونس عبدي

2016

Youness.oubdi@gmail.com

06.01.32.22.63

الثالثاء  14فبراير 2017

14h-15h

105

لطيفة املفيد

رقصة الوجع

سكينة املرابط

دار التوحيدي للنشر

2017

elmofidlatifa@gmail.com

06 61 25 88 09

الجمعة  10فبراير 2017

15h-16h

106

نضار الاندلس ي

الحياة اليومية للمرأة في املغرب القديم

نضار الاندلس ي

مطبعة دار القلم الرباط

2017

Nodar08@hotmail.com

06.62.04.13.03
06.36.15.47.85

الجمعة  10فبراير 2017

16h-17h

107

محمد احموا

محمد احموا

دار السالم الرباط

2015

mohamedouhamo@hotmail.fr

06.67.62.26.91

الثالثاء  14فبراير 2017

18h-19h

2016

chamsmaya@yahoo.fr

06.70.09.95.94
06.68.40.87.13

الاثنين  13فبراير 2017

18h-19h

2017

bahiaelfath@gmail.com

06 67 06 55 36

الاربعاء  15فبراير 2017

18h-19h

2016

bahiaelfath@gmail.com

06 70 16 57 98

الاربعاء  15فبراير 2017

18h-19h

اشان السان تاكوت
تلتحف الضباب )

( ذئاب

108

شمس الدين مايا

Précis sur les sociétés au Maroc

Chamseddine Maya

109

جمعية عشاق الحرف

تأشيرة باب الحياة

سعاد بازي املرابط

الرباط نت

110

جمعية عشاق الحرف

رؤيا غوجين

امامة قزيز

مطبعة أسمير تطوان

البريد الالكتروني

رقم الهاتف

يوم التوقيع

ساعة
التوقيع

برنامج فضاء التوقيعات 2017
اسم صاحب الطلب

عنوان الكتاب

اسم املؤلف

دار النشر

سنة النشر

البريد الالكتروني

رقم الهاتف

يوم التوقيع

ساعة
التوقيع

111

جمعية عشاق الحرف

رياض لكالم

بهية لفتح

الرباط نت

2016

bahiaelfath@gmail.com

06 43 51 83 28

الاربعاء  15فبراير 2017

15h-16h

112

جمعية عشاق الحرف

فنجان واحد ال يكفي

ثريا بن الشيخ

2016

bahiaelfath@gmail.com

06 59 36 60 71

الخميس  16فبراير 2017

17h-18h

113

جمعية عشاق الحرف

دوامة العقلة

عبد القادر السهيلي

مطبعة الخليج العربي تطوان

2016

bahiaelfath@gmail.com

06 65 03 37 75

الخميس  16فبراير 2017

15h-16h

114

نادية بوغرارة

الحلم النواس

نادية بوغرارة

التوحيدي

2016

nadabourh@gmail.com

06.70.45.36.68

الخميس  16فبراير 2017

18h-19h

115

عزالدين بوركة

حزين بسعادة

عزالدين بوركة

دار ابن رشد

2016

revuealamawja@gmail.com

06 56 23 38 67

الخميس  16فبراير 2017

18h-19h

116

علي أزحاف

تحت جلدي مقبرة

علي أزحاف

مؤسسة املوجة الثقافية

2017

revuealamawja@gmail.com

06 57 58 00 29

الخميس  16فبراير 2017

11h-12h

117

مؤسسة بيت الثقافة

سأحلق وحيدا

د .محمد املتقن

مطبعة بالل /فاس

2017

Chahlane6@gmail.com

06 64 61 58 88

الجمعة  17فبراير 2017

16h-17h

118

مؤسسة بيت الثقافة

البعد التراثي في الكتابة الدرامية

د .عطاء هللا ألازمي

طوب بريس /الرباط

2016

Chahlane6@gmail.com

06 64 61 58 88

الجمعة  17فبراير 2017

16h-17h

119

مؤسسة بيت الثقافة

عشاق الحرية

موالي أحمد صبير

طوب بريس /الرباط

2016

Chahlane6@gmail.com

06 64 61 58 88

الجمعة  17فبراير 2017

18h-19h

120

أشرف العلوي

الحلم ..أين تذهبين؟

أشرف العلوي

على نفقة املؤلف

2012

achrafalawi018@gmail.com

06 18 77 09 31

الخميس  16فبراير 2017

11h-12h

121

يوسف الزدكي

القراءة العربية لخطابة أرسطو – ابن سينا
نموذجا

يوسف الزدكي

دار العلوم العربية للنشر وإلاعالم-..
القاهرة

2016

zoudgui@gmail.com

06 10 51 80 50

الجمعة  17فبراير 2017

11h-12h

122

Rachid Raha

L exique juridique francais /Amazigh

Mohamed Boudari

Editions Amazigh

2016

rachid.raha@gmail.com

06 68 29 21 53

الاحد  19فبراير 2017

16h-17h

123

Rachid Rahaرشيد راخا

إمازيغن وحتمية التحرر

حميد أعطوش

أنفوبرانت

2017

rachid.raha@gmail.com

06 68 29 21 53

الخميس  16فبراير 2017

14h-15h

124

Rachid Raha

الطريق إلى تامزغا

مصطفى أوساي

أنفوبرانت

2016

rachid.raha@gmail.com

06 68 29 21 53

الخميس  16فبراير 2017

14h-15h

125

بوشعيب دواح الزيراوي

كريستينا

بوشعيب دواح الزيراوي

الوطن للصحافة و الطبع و النشر

2017

cdouah@hotmail.fr

06.307.356.19

الجمعة  10فبراير 2017

14h-15h

برنامج فضاء التوقيعات 2017
اسم صاحب الطلب

عنوان الكتاب

اسم املؤلف

دار النشر

سنة النشر

البريد الالكتروني

رقم الهاتف

يوم التوقيع

ساعة
التوقيع

126

سعيدة الكبير

ifTTujn n waman

سعيدة الكبير

EDGL RABAT

2015

Joliana.ell2017@gmail.com

06.61.92.30.95

الجمعة  17فبراير 2017

14h-15h

127

شيماء حريص

أنشد وألون كراسة الطفل /كراسة املربي

وسعدن مصطفى

Canaprint

2016

alaouifilali.chaymaa@gmail.com

06.61.44.05.20

الجمعة  10فبراير 2017

16h-17h

128

شيماء حريص

مكافحة غسل ألاموال

حسن ادريبلة

alaouifilali.chaymaa@gmail.com

06.61.44.05.20

الجمعة  10فبراير 2017

17h-18h

fz.elbayed@gmail.com

06.61.59.47.86
06.60.27.55.56

الجمعة  17فبراير 2017

14h-15h

السبت  11فبراير 2017

11h-12h

11h-12h

129

فوزية البيض

املسرح املغربي والهوية جمالية التعالي والحلول

فوزية البيض

مرسم

2016

130

محمد أمين بنيوب

مسرحيتان :فدان عبد الرحمان  ،حمام النسا
فدار لوان

اقتباس محمد أمين بنيوب

مركز القصبةاملتوسطي لفنون العرض
الرباط

2016

06 62 06 64 57

131

محمد أمين بنيوب

مسرحيتان لألطفال  :نعيمان والخوخة العمالقة
 ،حانوت ألاحالم وألامنيات

محمد أمين بنيوب

مركز القصبةاملتوسطي لفنون العرض
الرباط

2016

06 62 06 64 57

السبت  11فبراير 2017

132

مؤسسة الادريس ي الفكرية لألبحاث
والدراسات

اللغة والدين والهوية

عبد العلي الودغيري

مؤسسة الادريس ي الفكرية

05 22 99 21 73

الاثنين  13فبراير 2017

13h-14h
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مازن معروف

َ
"نكات للمسلحين"مجموعة قصصية

مازن معروف

mazenmaarouf@yahoo.com

الجمعة  17فبراير 2017

18h-19h

134

مازن معروف

و"الجرذان التي لحست أذني بطل
َ
الكاراتيه"مجموعة قصصية

مازن معروف

mazenmaarouf@yahoo.com

الجمعة  17فبراير 2017

18h-19h
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جمعية عشاق الحرف

أي مملكة هذا الحب

رض ى امليساوي ( سليمان
الهواري)

الرباط نت

2016

bahiaelfath@gmail.com

06 67 06 55 36

الجمعة  10فبراير 2017

17h-18h
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جمعية عشاق الحرف

le miroir du temps

Nazha karma Idrissi

مكتبة البصيرة الرباط

2014

bahiaelfath@gmail.com

06 67 06 55 36

الجمعة  10فبراير 2017

18h-19h
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جمعية عشاق الحرف

النزاهة فجنان الحرف

عبد هللا الغازي

دار القلم الرباط

2015

bahiaelfath@gmail.com

06 67 06 55 36

الجمعة  10فبراير 2017

18h-19h

info@idfor.org

