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المغربيةالمكتبة الوطنية المملكة   

 
8 بالغ رقم  

 
 

تنهي المكتبة الوطنية للمملكة المغربية إلى علم كافة المرتفقين والمرتفقات انه في إطار المجهودات التي يبذلها بلدنا 
الفترة بإشراف وتتبع مباشر من السيد ، فقد قامت أطقم المؤسسة خالل هذه 19للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 

المدير على تنويع العرض المكتبي وتمكين المنخرطين من االستفادة من باقات الكترونية تتضمن االالف الكتب 
امكانية االطالع    والمجالت والمواد المرقمنة التي ستتيح بالدرجة األولى للباحثين والطلبة الباحثين والتالميذ والمهتمين

 .تب والمصادر والمراجع في مختلف المجاالت والتخصصات العلمية خالل فترة الحجر الصحيعلى الك 

 

"، 19-التدابير االحترازية المتخذة على المستوى الوطني للحد من انتشار "وباء كوفيد  وتأتي هذه المجهودات في إطار
 .للمرتفقين  وكذ الحرص على استمرارية المرفق العمومي وضمان تقديم خدمات

 

بتعاون مع مزودي الباقات االلكترونية من وضع مجموعة من   وقد تمكنت في هذا اإلطار أطر المكتبة الوطنية
 : الكترونية التاليةالمنصات والموارد الرقمية عن بعد وبالمجان لجميع مرتفقيها؛ ويتعلق األمر بالباقات ال

 EBSCO،CAIRN ،LEXIS NEXIS ، HARMATHEQUE و.DALLOZ 

 

للمؤسسة يمكن الولوج    الموقع االلكتروني  وبالنسبة الراغبين لالستفادة من هذه الخدمات المجانية فقد خصصت المكتبة
 .اليه عبر الرابط

 

 .بالفايسبوكصفحة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية   كما يمكن كذلك االستفادة من هذه الخدمات عبر استعمال
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Comment accéder aux plateformes des bouquets électroniques de la BNRM 

 

1. Bouquet électronique EBSCO  

Lien : http://bnm.bnrm.ma:86/ 

Veuillez cliquer sur EBSCO au niveau la rubrique « Périodiques électroniques » du portail 

de la BNRM. 

2. Bouquet électronique CAIRN 

Lien : https://aide.cairn.info/article/211-comment-acceder-a-distance-a-cairn-info-

methode-simplifiee. 

Veuillez cliquer sur le lien et suivre les démarches pour y accéder. 

3. Bouquet électronique DALLOZ 

Lien : www.dalloz.fr 

Login : DALma4944b 

Mot de passe : 501640 

4. Bouquet électronique LEXIS NEXIS 

Pour bénéficier de votre code d’accès  à Lexis Maroc, il suffit d’adresser un email 

à   info@lexismaroc.ma , intitulé BNRM & LEXIS MAROC. Précisez dans le corps du 

message votre  prénom, votre nom et votre email. 

5. Bouquet électronique HARMATHEQUE 

Lien : www.harmatheque.com  

Utilisateur : BNRM 

Mot de passe : htq-3500 
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