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الديانات 200
الموضوعات اإلسالمية المتنوعة 218

218.83 2016-1
بوفيم، عبد الله

التنظيمات الجهادية تزيل السياسية في الطريق [مصدر
إلكتروني] / ذ.عبد الله بوفيم.- [د.م.]؛ [د.ن.]، 2016.- قرص

مدمج 1
إق 2016MO5295.- ردمك 978-9954-39-278-2

الحركات االسالمية - - السياسة

218.83 2016-2
بوفيم، عبد الله

الجنس ودوره في بناء الحضارات [مصدر إلكتروني] / ذ.عبد
الله بوفيم.- [د.م.]؛ [د.ن.]، 2016.- 1 قرص مدمج

إق 2016MO5092.- ردمك 978-9954-39-178-5
السياسة - - اإلسالم

العلوم االجتماعية 300
العلوم االجتماعية 300

305.4 2016-3
بوفيم، عبد الله

[د.م.]؛ بوفيم.-  الله  عبد   / إلكتروني]  [مصدر  نساء معذبات 
[د.ن.]، 2016.- قرص مدمج 1

إق 2016MO4923.- ردمك 978-9954-39-092-4
حقوق المرأة

العادات والتقاليد وآداب السلوك
والفولكلور

390

390.09 2016-4
العاصمي، لطيفة

الشعبية األدبيات  من  ومحيطها  المراكشية  الطنجية 
[تسجيل صوتي] / األستاذة لطيفة العاصمي.- [د.م.] : [د.ن.]، إ.ق

2015.- 1 قرص مدمج
Le Cd-Rom accompagnant un volume imprimé. Le volume
-. imprimé fait l’objet d’une notice bibliographique distincte

2015PH0005 إق
الطنجية المراكشية

اللغات 400
اللغة العربية 410

418.02 2016-5
حيمدي، رضوان

رضوان  / صوتي]  [تسجيل  الترجمة  في  في  محاضرات 
مدمجة أقراص   4  -.2016 [د.ن.]،   : [د.م.]  حيمدي.- 

إق 2016MO2595.- ردمك 978-9954-37-996-7
الترجمة

العلوم الطبيعية و الرياضيات 500
علوم األرض 550

550 2016-6
بوفيم، عبد الله

وأنهارا لتصبح مروجا  المسلمين  بلدان  هكذا سنحول 
[مصدر إلكتروني] / ذ.عبد الله بوفيم.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.-

قرص مدمج 1
إق 2016MO3827.- ردمك 978-9954-38-313-1

علم البيئة

التكنولوجيا (العلوم التطبيقية) 600

600 2016-7
بوفيم، عبد الله

[مصدر بالسرعة  المولدة  الريح  من  المتجددة  الطاقة 
إلكتروني] / عبد الله بوفيم.- [د.م.]؛ [د.ن.]، 2016.- قرص مدمج
1

إق 2016MO4256.- ردمك 978-9954-38-689-7
الطاقة المتجددة

الفنون 700
الموسيقى 780

780 2016-8
السيد، عبد العزيز

يالشيفور [تسجيل صوتي] / عبد العزيز السيد.- [د.م.] : [د.ن.]،
2016.- 1 قرص مدمج

2016PH0002 إق
األغنية المغربية

780 2016-9
بكري، محمد

: [د.م.]  بكري.-  غناء محمد   / [تسجيل صوتي]  أمانة  الحياة 
[د.ن.]، 2016.- 1 قرص مدمج

2016PH0003 إق
األغنية المغربية

فنون التسلية و الترويح 790

791.4 2016-10
للراجلين ممر [صور متحركة] / إخراج رشيد الزعري؛ سعيد
موطيع؛ سعيد باني.- العيون (إنتاج شبكة وحدة للسالمة الطرقية

بالصحراء) ، 2016.- قرص مدمج (5 دقائق)
2016VD0009 إق

شريط تلفزي

791.45 2016-11
كاميرتي و أنا [صور متحركة].- المغرب : تيلي ماروك، 2016.-

1قرص مدمج
2016VD0002 إق

برنامج تلفزيوني

791.45 2016-12
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أيوب  /  Maak  a  rays  = متحركة]  [صور  الرايس  معاك 
مدمج 1قرص   -.2016 [د.ن.]،   : [د.م.]  الكميري.- 

2016VD0005 إق
برنامج تلفزيوني

791.45 2016-13
أنا وكاميرتي [صور متحركة] / عبد الكبير مسرار.- [د.م.] :

[د.ن.]، 2016.- 1قرص مدمج
2016VD0005 إق

برنامج تلفزيوني

799 2016-14
بابور [صور متحركة] / هشام غاندي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.-

قرص مدمج (54 دقيقة)
2016VD0003 إق

صور متحركة

اآلداب والبالغة 800
811 الشعر العربي

811 2016-15
محمد أحمد عبد الباسط، محمد

أعياد ميالد الشعر [مصدر إلكتروني] / محمد أحمد عبد الباسط
محمد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 4 أقراص مدمجة؛ 14X12 سم

إق 2016MO3635.- ردمك 978-9954-38-426-8
الشعر العربي

811.095 2016-16
طايع، نادية

: [د.م.]  نادية.-  طايع   / صوتي]  [تسجيل  بحروفي  وشمت 
مدمجان قرصان   -.2016 [د.ن.]، 

2016PH0004 إق
الزجل - - المغرب

811.9 2016-17
أدرك، مصطفى

الشعاع الحارس [مصدر إلكتروني] / مصطفى أدرك.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016.- 4 أقراص مدمجة

إق 2016MO1148.- ردمك 978-9954-37-428-3 
الشعر العربي

811.9 2016-18
الصيد، رضا

: [د.م.]  الصيد.-  / رضا  إلكتروني]  الحسناء والشعر [مصدر 
أقراص مدمجة [د.ن.]، 2016.- 4 

إق 2016MO0177.- ردمك 978-9954-36-947-0
الشعر العربي

811.9 2016-19
الصيد، رضا

رائيات [مصدر إلكتروني] / رضا الصيد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.-
4 أقراص مدمجة

إق 2016MO0178.- ردمك 978-9954-36-948-7 
الشعر العربي

811.9 2016-20
الصيد، رضا

شهد القصيد [مصدر إلكتروني] / رضا الصيد.- [د.م.] : [د.ن.]،
2016.- 4 أقراص مدمجة

إق 2016MO0179.- ردمك 978-9954-36-949-4 
الشعر العربي

811.9 2016-21

الصيد، رضا
فتن الغواني [مصدر إلكتروني] / رضا الصيد.- [د.م.] : [د.ن.]،

2016.- 4 أقراص مدمجة
إق 2016MO0176.- ردمك 978-9954-36-946-3 

الشعر العربي

811.9 2016-22
الصيد، رضا

: [د.م.]  الصيد.-  رضا   / إلكتروني]  [مصدر  الثلج  بياض  فلة 
مدمجة أقراص   4 [د.ن.]، 2016.- 

إق 2016MO0180.- ردمك 978-9954-36-950-0
الشعر العربي

811.9 2016-23
محمد أحمد عبد الباسط، محمد

وجدان وأشعار للمغرب [مصدر إلكتروني] / محمد أحمد عبد
الباسط محمد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 4 أقراص مدمجة

إق 2016MO2652.- ردمك 978-9954-38-021-5 
الشعر العربي

811.9 2016-24
مودنان، مروان

: إلكتروني] / مودنان مروان.- [د.م.]  ديوان خواطر [مصدر 
[د.ن.]، 2016.- قرص مدمج

إق 2016MO2813.- ردمك 978-9954-38-076-5
الشعر العربي

813 القصص العربية

813.03 2016-25
الشباني، محسن

آمال لن تضيع [مصدر إلكتروني] / محسن الشباني.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016.- قرصان مدمجان

إق 2016MO0984.- ردمك 978-9954-37-371-2
الرواية العربية
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