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المعارف العامة 000
الصحافة والصحف والنشر 070

070 2020-1
: [د.م.]  باكريم.-  الحسن   / إلكتروني]  [مورد  بريس   أزول 

[د.ن.]، 2020-
الدخول عبر اإلنترنت

أخبار - - المغرب - - دوريات

070 2020-2
: [د.م.]  زريزر.-  / محمد  إلكتروني]  [مورد  بلوس   أفريقيا 

[د.ن.]، 2020-
الدخول عبر اإلنترنت

أخبار - - المغرب - - دوريات

070 2020-3
البخاري.- / مصطفى  إلكتروني]  [مورد  المغربية  المواطنة 

[د.ن.]، 2020-  : [د.م.] 
الدخول عبر اإلنترنت

أخبار - - المغرب - - دوريات

070 2020-4
االنوال نيوز [مورد إلكتروني] / بلدي محمد.- [د.م.] : [د.ن.]،

-2020
الدخول عبر اإلنترنت

أخبار - - المغرب - - دوريات

070 2020-5
صوت الصحافة [مورد إلكتروني] / خالد أمين.- [د.م.] : [د.ن.]،

-2020
الدخول عبر اإلنترنت

أخبار - - المغرب - - دوريات

الفلسفة وعلم النفس 100
علم النفس 150

150 2020-6
بن العطري، زكرياء

Know = [مصدر إلكتروني] تعرف ما بداخلك وسيطر عليه
what's inside you and control it / زكرياء بن العطري.-

قرص مدمج 1
ردمك 0-636-32-9920-978ردمك سال

علم النفس

152.42 2020-7
معطلوي، محمد

كمياء السعادة تتولد بأعماق قلبك [مصدر إلكتروني] / محمد
معطلوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- قرص مدمج 1

ردمك 9789920399715
السعادة - - جوانب نفسية - - مفاهيم

الديانات 200
الفقه اإلسالمي 216

216 2020-8
الناسك، محمد

مباحث في فقه العبادات [مصدر إلكتروني] / محمد الناسك.-
فاس : مركز فاطمة الفهرية لألبحاث والدراسات، 2020.- 1قرص

مدمج
ردمك 978-9920-9474-1-1

الفقه اإلسالمي - - العبادات

216 2020-9
بوهبوه، مصطفى

العمل الخيري التطوعي [مصدر إلكتروني] : أصوله وأبعاده
الفهرية فاطمة  مركز   : فاس  بوهبوه.-  / مصطفى  المقاصدية 

مدمج والدراسات، 2020.- 1قرص  لألبحاث 
ردمك 978-9920-9474-4-2

الشريعة اإلسالمية - - العمل الخيري

216 2020-10
ندخوشي، ابراهيم

اإلسالمية الشريعة  بين  والعقاب  التجريم  سياسة 
والتشريع الجنائي المغربي [مصدر إلكتروني] : دراسة مقارنة

/ ندخوشي ابراهيم.- [د.م.] : [د.ن.]2020 ،.- قرص مدمج 1
إق 2018MO2741.- ردمك 9789920360111

 الشريعة اإلسالمية

216.21 2020-11
الرضى، عبد الصمد

وأقم الصالة لذكري [مصدر إلكتروني] / عبد الصمد الرضى.-
فاس : مركز فاطمة الفهرية لألبحاث والدراسات، 2020.- 1قرص

مدمج
ردمك 978-9920-9474-0-4

الصالة

الموضوعات اإلسالمية المتنوعة 218

218.94614 2020-12
الراجي، خديجة

الزاوية السماللية في مرحلة التأسيس [مصدر إلكتروني] :
السماللي موسى  بن  أحمد  الصوفي  الشيخ  حياة  من  فصول 
/ خديجة التزروالتي 853هـ/1449م-971هـ/1564م  الجزولي 
الراجي.- أكادير : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة ابن زهر،

2020.- 1 قرص مدمج.- (سلسلة الكتب الرقمية للكلية؛ 1)
ردمك 978-9954-9327-9-7

التصوف اإلسالمي - - المغرب - - تاريخ

العلوم االجتماعية 300
العلوم االجتماعية 300

303.485 2020-13
خالد، شهبار

عالم مابعد كوفيد-19 [مصدر إلكتروني] : الحمل الكاذب /
خالد شهبار.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020.- قرص مدمج 1

ردمك 978-9920-622-08-0
جائحة كورونا - - جوانب اجتماعية

307.76 2020-14
بوجي، بالل

[مصدر بها  المحيطة  والمجاالت  المركزية  المدينة 
المجموعات وتطوير  تشكيل  في  العالقات  دور   : إلكتروني] 
العمرانية / بالل بوجي.- وجدة : بالل بوجي، 2020.- قرص مدمج
1
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ردمك 9789920622738
المجموعات العمرانية - - المدينة المركزية

العلوم السياسية 320

320.98 2020-15
التقرير السياسي ألمريكا الالتينية للعام 2019 [مصدر
إلكتروني] / مجموعة من الباحثين؛ تنسيق محسن منجيد.- [د.م.] :

مرصد أمريكا الالتينية، 2020.- قرص مدمج 1
إق 2020MO0818.- ردمك 978-9920-39-242-6

أمريكا الالتينية - - سياسة

القانون 340

340 2020-16
الكتاب العربي السنوي للقانون الدولي [مورد إلكتروني] =
Arab Journal of international Law / الحسين شكراني.-

[د.م.] : [د.ن.]، 2020-
الدخول عبر اإلنترنت

القانون الدولي - - المغرب - - دوريات

340 2020-17
مجلة Lajustice.ma [مورد إلكتروني] / صليحة حاجي.- [د.م.]

: [د.ن.]، 2020-
الدخول عبر اإلنترنت

القانون - - المغرب - - دوريات

340 2020-18
مجلة القانون و المجتمع [مورد إلكتروني] / يونس بنان؛ معهد

الدراسات االجتماعية و اإلعالمية.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020-
الدخول عبر اإلنترنت

القانون - - المجتمع - - المغرب - - دوريات

340.014 2020-19
صبيح، رشيد

محاضرات في اللغات و المصطلحات القانونية [مصدر
: مجلة مسارات في البيضاء  الدار  / رشيد صبيح.-  إلكتروني] 

القانونية، 2020.- 1قرص مدمج الدراسات  و  األبحاث 
ردمك 978-9920-39-649-3

المصطلحات القانونية - - محاضرات

340.02 2020-20
اليوموري، فريدة

[مصدر كوفيد-19  إشكاليات  بعض  حول  نظر  وجهة 
إلكتروني] : مقاالت من وحي الحجر الصحي / فريدة اليوموري.-

الدار البيضاء : [فريدة اليوموري]، 2020.- 1قرص مدمج
ردمك 978-9920-32-546-2

إشكاالت قانونية - - جائحة كورونا - - مقاالت

الخدمات االجتماعية؛ الجمعيات 360

363.7 2020-21
الفراك، أحمد

التربية البيئية وسؤاال التنمية واألخالق نحو وعي بيئي
جديد [مصدر إلكتروني] / أحمد الفراك.- فاس : مركز فاطمة

الفهرية لألبحاث والدراسات، 2020.- 1قرص مدمج

ردمك 978-9920-626-33-0
التربية البيئية

التربية والتعليم 370

370 2020-22
إلكتروني] / يوسف مجلة مسالك التربية والتكوين [مورد 
عفري؛ المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين.- تافياللت : المركز

الجهوي لمهن التربية والتكوين، 2020-
الدخول عبر اإلنترنت

التكوين - - التربية - - المغرب - - دوريات

370 2020-23
مجلة الديداكتيك للعلوم التربوية [مورد إلكتروني] / نبيلة

الشاهر.- [د.م.] : [د.ن.]، 2020-
الدخول عبر اإلنترنت

التربية - - التعليم - - المغرب - - دوريات

371.2 2020-24
الميعاد، ابراهيم كركور

G.I للتدبير المادي والمالي للمؤسسات التعليمية [صور
[د.ن.]، 2020.-  : [د.م.]  الميعاد.-  ابراهيم كركور   / متحركة] 

1قرص مدمج
2020LB0009 إق

المؤسسات التعليمية

371.30964 2020-25
ضباغ، عادل

العالقات البيداغوجية في المنظومة التربوية المغربية
[مصدر إلكتروني] : نحو مقاربات جديدة / عادل ضباغ.- فاس :
مركز فاطمة الفهرية لألبحاث والدراسات، 2020.- 1قرص مدمج

ردمك 978-9920-9474-5-9
العالقات البيداغوجية - - المنظومة التربوية - - المغرب

التجارة، االتصاالت، النقل 380

384.54 2020-26
قيباش، رجاء

برنامج لنتفهم أبناءنا [تسجيل صوتي] / رجاء قيباش.- [د.م.] :
ميدينا افم، 2020.- قرص مدمج 1

2019PH0009 إق

العادات والتقاليد وآداب السلوك
والفولكلور

390

398.20964 2020-27
بنيعقوب، إدريس

إدريس  / وثائقية  أفالم  سلسلة   : إلكتروني]  [مصدر  أمشاج 
1 مدمج  قرص   -.2020 [د.ن.]،   : الرباط  بنيعقوب.- 

ردمك 978-9920-39-937-1
الثقافة الحسانية

اللغات 400
اللغة العربية 410
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417 2020-28
العادل، مصطفى

اللغة واللهجة قضايا وإشكاالت [مصدر إلكتروني] / مصطفى
والدراسات، لألبحاث  الفهرية  فاطمة  مركز   : فاس  العادل.- 

مدمج 1قرص   -.2020
ردمك 978-9920-9474-3-5

اللهجات العربية

الفنون 700
فنون التسلية و الترويح 790

791.437 2020-29
أبو مجد، عبد العزيز

التابعة [مصدر إلكتروني] / أبو مجد عبد العزيز.- الدار البيضاء :
[ابومجد عبد العزيز]، 2020.-  قرص مدمج 1
إق 2019MO5600.- ردمك 978-9920-38-788-0

سيناريو فيلم

791.437 2020-30
أبو مجد، عبد العزيز

اللة زهيرو [مصدر إلكتروني] / أبو مجد عبد العزيز.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020.- قرص مدمج 1

إق 2019MO5601.- ردمك 978-9920-38-789-7
سيناريو فيلم

791.437 2020-31
الحسني، محمد أمزيان

إلكتروني] : شريط سينمائي / محمد سلطان باليما [مصدر 
: [د.ن.]، 2020.- 1 قرص مدمج الحسني.- [د.م.]  أمزيان 

ردمك 978-9920-32-060-3
شريط سينمائي

791.437 2020-32
الشباني، محسن

/ : شريط سينمائي  إلكتروني]  نحو إسعاد اآلخرين [مصدر 
محسن الشباني.- الدار البيضاء : عيون المقاالت، 2020.- قرص

مدمج 1
ردمك 978-9920-32-002-3

سيناريو فيلم

اآلداب والبالغة 800
810 األدب العربي

810.9 2020-33
ياوس، هانس روبيرت

تحد األدب  تاريخ   : إلكتروني]  [مصدر  للتلقي  جمالية  نحو 
: محمد وتقديم  ترجمة  ياوس؛  روبيرت  / هانس  األدب  لنظرية 
مساعدي.- فاس : مركز األبحاث السيميائية والدراسات الثقافية،

2020.- قرص مدمج 1
ردمك 978-9920-9471-0-7

األدب العربي - - تاريخ

811 الشعر العربي

811 2020-34

الصايغ، فهد
الديوان األزرق [مصدر إلكتروني] / فهد الصايغ.- مكناس : [فهد

الصايغ]، 2020.- 1قرص مدمج
ردمك 978-9920-39-598-4

ديوان

المتفرقات األدبية العربية 818

818 2020-35
ابلخير، لطيفة

همسات من نور [مصدر إلكتروني] / لطيفة ابلخير.- اكادير : [
لطيفة ابلخير]، 2020.- 1قرص مدمج

ردمك 978-9920-32-963-7
المتفرقات األدبية العربية

الجغرافيا والرحالت 910

910 2020-36
غفران، إلياس

الشمالية الجهة   : إلكتروني]  [مصدر  ومزارات  مسارات 
والشرقية المغرب. الجزء الثالث / إلياس غفران.- [د.م.] : [د.ن.]،

2020.- قرص مدمج 1.- (سلسلة رحلتي؛ 3)
ردمك 978-9920-39-675-2
رحالت - - السياحة - - المغرب

تاريخ المغرب 961.4

961.4 2020-37
المومني، محمد

الحركة الوطنية والمقاومة بأبي الجعد واالفتراء على
التاريخ [مصدر إلكتروني] / محمد المومني.- [د.م.] : [د.ن.]،

2020.-  قرص مدمج 1
ردمك 978-9920-32-264-5

تاريخ المغرب
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