Dar Nachr El Maarifa

CATALOGUE GENERAL

2021

دار نرش املعرفة
 nنبذة عن الدار :
تأسست دار نرش املعرفة سنة  ،1988ورسعان ما اتخذت لنفسها مكانة مرموقة كواحدة من أشهر دور
النرش الطليعية الجادّة يف اململكة املغربية ومنذ بداية نشأتهاَ ،س َعت الدار إىل الرتكيز عىل املستوى العلمي
والفكري الهادف ملنشوراتها ،مبا يخدم يف الدرجة األوىل تراثنا الحضاري املغريب والعريب اإلسالمي ،ثم مبا يغطي
كافة فروع الدراسات اإلنسانية.
 nأهدافنا :
دأبت دار نرش املعرفة إىل التنويع من إنتاجاتها وإصداراتها ،بحيث شمل جميع املجاالت ،منها  :األدب،
العلوم اإلنسانية واالجتامعية ،علوم الرتبية ،الدراسات اإلسالمية ،الطب ،القانون ،التاريخ والجغرافيا والفنون.
ومل تستثني من اهتاممها األطفال باعتبارهم عامد املستقبل .وكذلك جميع املتمدرسني و الطالب بإنتاج كتب
مدرسية مصادق عليها من طرف الوزارة املعنية ،وكذا كتب مدرسية موازية للتحفيز والتحصيل.
 nقيمنا :
 lروح الفريق  :نعمل سوياً بروح الفريق الواحد ،فأي نجاح يحققه أحد أفرادنا أو رشكائنا هو نجاح لنا
جميعا.
 lالكفاءات  :نختار بدقة وعناية اإلنسان القوي األمني ونحرص عىل تطويره وتحفيزه ،ونقدر متيزه ،ونعزز
من إنجازاته ونضيفها إىل خربات موظفينا لتكون لدينا منظومة ذكية ومتعلمة.
 lاإلبداع واإلتقان  :نعمل دامئاً بطموح ال يحده يشء ونواكب املتغريات والتطورات التقنية والفنية يف كل
أعاملنا واهتامماتنا ونحرص عىل أن تكون أعاملنا بجودة عالية وفكرة إبداعية جديدة.
 lاالستقامة  :نعمل بصدق وأمانة ضمن ضوابط مهنية ونقدم لقرائنا كل ما هو مفيد وآمن.
 lاملسؤولية االجتامعية  :نؤمن أن لنا دوراً يف تعزيز قيم مجتمعاتنا وبناءها ونحقق ذلك من خالل أعاملنا
وفعالياتنا لنرتك أثر إيجايب يف املجتمع.
 lالجودة  :تقديم منتجات تتوافق مع كافة املعايري العاملية من حيث الشكل و املضمون كونهام قيمة
فكرية تتمثل فيها كافة جوانب الجذب والتشويق واملتعة ،يعمل فريق للتسويق والتوزيع عىل تقريبها
إليكم من خالل فروعنا الرئيسية ومنافذ البيع التي غطت تقريبا جل املناطق املغربية.
 nرسالتنا :
الرسالة التي أخذت دار نرش املعرفة عىل عاتقها تحملها دون ملل أو كلل هي رسالة عظيمة جداً أال وهي
رسالة نرش العلم وتبليغه وخدمة الكتاب من جميع جوانبه الجوهرية والشكلية .ولذا ارتأت دار نرش املعرفة
أن يكون همها األول تيسري العلم لطالبه وذلك عرب كوكبة من الكتاب واملؤلفني والدكاترة والعلامء غايتهم
الكربى البعد العلمي ،املعريف واملعنوي.
كام أنها ومن خالل موقعها عىل الشبكة العنكبوتية  www.darnachralmaarifa.maتأمل أن يكون
موقعها من أفضل مواقع دور النرش ملا سيقدمه من خدمات جليلة ترتككم تكتشفونها بأنفسكم من خالل
تصفحكم للموقع .وسيكون هناك باستمرار الجديد والتجديد..

Dar Nachr El Maarifa
Aperçu sur notre maison d’édition :
Dar Nachr El Maarifa a été Fondée en 1988 et rapidement, elle a acquis une place prépondérante
en tant que maison d’édition avant-gardiste dans le Royaume du Maroc. Et depuis sa création, notre
maison d’édition a concentré ses efforts sur les visées scientifiques et culturelles de ses publications; ce qui
contribue en premier lieu à promouvoir notre patrimoine civilisationnel arabo-musulman et à couvrir
toutes les branches des sciences humaines.
n Nos objectifs :
Dar Nachr El Maarifa œuvre pour la diversification de ses productions et publications éditées. Cette
diversité englobe tous les domaines entre autres : la littérature, les sciences humaines et sociales, les
sciences de l’éducation, les études islamiques, la médecine, le droit, l’histoire-géographie et les beaux arts;
sans oublier nos préoccupations pour les enfants pivot de l’avenir. par ailleurs, nos préoccupations ciblent
élèves et étudiants par la production de manuels scolaires homologués par le ministère concerné ainsi que
de manuels parascolaires conçus pour la motivation et l’acquisition du savoir.
n Nos valeurs :
l Esprit d’équipe : On collabore à travers un esprit d’équipe, tout succès réalisé par l’un des nôtres ou
par nos collaborateurs comme un succès pour nous tous.
l Compétences : Nous sélectionnons des collaborateurs intègres et compétents tout en œuvrant à
les faire évoluer, les motiver, reconnaître leurs compétences, conforter leurs réalisations tout en les
adjoignant a l’expérience de nos employés a fin d’établir une base de données performante.
l Créativités et perfectionnement : Nous travaillons toujours avec une grande ambition
accompagnant les transformations et évolutions techniques et artistiques en rapport avec nos travaux
et préoccupations. Nous œuvrons, par ailleurs, à ce que nos travaux soient de haute qualité et d’une
créativité originale.
l La droiture : Nous travaillons avec abnégation et sérieux dans un contexte professionnel adéquat
afin de présenter à nos lecteurs tout ce qui est instructif et fiable.
l La responsabilité envers la société : Nous croyons fermement jouer un rôle important dans la
consolidation et l’édification de l’éthique sociale sachant que nous pourrons atteindre cet objectif
grâce à notre travail et notre efficacité marquant ainsi positivement notre société.
l La qualité : La présentation des publications culturelles en conformité avec les critères universels.
Afin de réaliser une complémentarité entre la forme et le contenu qui constituent des valeurs
culturelles englobant les aspects attractifs, énigmatiques et ludiques. Par l’effort d’une équipe de
commercialisation et la distribution par l’intermédiaire des principales branches et points de vente
qui couvrent la plupart des régions du Maroc.
n Notre mission :
La mission qui incombe à Dar Nachr El Maarifa et qu’elle assume sans relâche est celle qui se manifeste
noblement dans la diffusion et la transmission du savoir à tous d’une part; et de l’autre dans le fait d’être
ou service du livre conjointement dans ses aspects forme/contenu. Par conséquent, Dar Nachr El Maarifa
s’est assigné comme préoccupation majeure de véhiculer le savoir, le mettre à la portée du lectorat et ce
par le biais d’une pléthore d’écrivains, d’auteurs, de spécialistes et de savants dont la finalité est l’approche
scientifique, didactique et morale.
Il en va de même que Dar Nachr El Maarifa aspire à ce que son site web (www.darnachralmaarifa.ma)
soit l’un des meilleurs grâce aux services multiples qu’il propose; site que nous vous laissons découvrir, Il
y aura toujours du nouveau et du renouveau.
n
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القانون الواجب التطبيق
عىل االلتزامات غري التعاقدية
عبد املنعم أكنيدي/دكتور يف
الحقوق

سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  125,00 :درهم
ردمك 978-9954-693-67-4 :

النظرية العامة للتأمني

دراسة تأصيلية مقارنة يف الفقه
والقانون

د .يوسف حمومي

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  125,00 :درهم
ردمك 978-9954-693-75-9 :

L’efficacité des stratégies
antifraudes :
cas de la valeur en douane

Mohammed TEMTAMANI
Format : 17 x 24 cm
Prix : 120,00 Dh

ISBN : 978-9954-693-66-7

األنظمة الجنائية املقارنة
د .محمد أوزيان
د.أحمد بوصوف

التنظيم القانوين للعمل عن بعد
عبد اإلله املاليك الحاليبي

سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  145,00 :درهم
ردمك 978-9954-693-68-1 :

قانون املسطرة الجنائية  /ج 1
يف ضوء العمل الفقهي واالجتهاد القضايئ

مؤلف جامعي محكم

سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  160,00 :درهم
ردمك 978-9954-693-73-5 :

قضايا مدونة الشغل بني
الترشيع والقضاء  /ج 2
د .دنيا مباركة

سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  125,00 :درهم
ردمك 978-9954-693-69-8 :

مجلة الحقوق

العدد 23

مجموعة من املؤلفني

مصادرة األموال العقارية
واملنقولة
د .محمد أوزيان/د.أحمد بوصوف

التعهد عن الغري

اإلتفاقيات الدولية

حق السطحية

يف ضوء الدستور املغريب لسنة 2011

يف ضوء القانون املغريب املقارن

سلسلة أعامل جامعية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  50,00 :درهم
ردمك 978-9954-693-14-8 :

سلسلة أعامل جامعية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  90,00 :درهم
ردمك 978-9954-693-15-5 :

مجلة الحقوق

مجلة الحقوق

مجموعة من املؤلفني

مجموعة من املؤلفني

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  200,00 :درهم
ردمك 978-2028-4136-28 :

التنظيم القانوين لإلعالن التجاري
د .أحمد بوصوف

سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  145,00 :درهم
ردمك 978-9954-693-70-04 :

سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  150,00 :درهم
ردمك 978-9954-693-09-4 :

العدد 22

سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  150,00 :درهم
ردمك 978-9954-693-72-8 :

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  130,00 :درهم
ردمك 978-2028-4136-28 :

سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  60,00 :درهم
ردمك 978-9954-693-13-1 :

ذ.محمد لطرش

أبحاث يف القانون الجنايئ
والعلومالجنائية
مؤلف جامعي محكم

ذ .هبة شيخان

العدد 21

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  200,00 :درهم
ردمك 978-2028-4136-28 :
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دراسة مقارنة

ذ.أحمد العطاوي

سلسلة أعامل جامعية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  165,00 :درهم
ردمك 978-9954-693-10-0 :

دور الخربة الطبية يف دعوى
النسب الضوابط املوضوعية
واملسطرية
محمد التازي

سلسلة أعامل جامعية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  80,00 :درهم
ردمك 978-9954-691-44-1 :

مجلة الحقوق العدد 20
عالقات الشغل الفردية
والجامعية

مجلة الحقوق  :العدد 20
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  90,00 :درهم
ردمك 978-2028-4136-28 :

نظام حكامة املقاولة
د .نجيب جريي

سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  110,00 :درهم
ردمك 978-9954-691-41-0 :

املس ٔوولية االٕدارية للدولة
عىل اساس مبدأ التضامن
الوطني
د .الرشيف الغيويب

التفويض الترشيعي
دراسة يف مراسيم
اإلذن ومراسيم الرضورة
د .أحمد أعراب

سلسلة أعامل جامعية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  65,00 :درهم
ردمك 978-9954-691-46-5 :

حجية االٕثباث بوسائل التقدم
العلمي والتكنولوجي يف
املنازعات املدنية
عبد املغيث جراز

سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  165,00 :درهم
ردمك 978-9954-691-50-2 :

سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  150,00 :درهم
ردمك 978-9954-691-52-6 :

أحكام الت ٔامني عىل ضوء
القانون املغريب واملقارن
د .محمد كمو

عقود املالية التشاركية

الجزء األول  :عقد املضاربة

يوسف حمومي

سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  110,00 :درهم
ردمك 978-9954-691-43-4 :

سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  200,00 :درهم
ردمك 978-9954-691-49-6 :

قراءات يف املادة الجنائية

قراءات يف املادة الجنائية  /ج 4

الجزء الخامس

إرشاف  :محمد أوزيان

سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  130,00 :درهم
ردمك 978-9954-691-54-0 :

إرشاف  :محمد أوزيان

سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  100,00 :درهم
ردمك 978-9954-642-23-8 :

حوالة الديون املهنية كتقنية
حديثة لالئتامن البنيك
يسني امساعف

سلسلة أعامل جامعية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  130,00 :درهم
ردمك 978-9954-691-39-7 :

األموال املكتسبة بني الزوجني
أثناء قيام الزوجية
د .سلمى التزنيتي

سلسلة أعامل جامعية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  165,00 :درهم
ردمك 978-9954-691-47-2 :

ضابط مصلحة ا ٔالرسة
خصائصه ومظاهره يف العمل
القضايئ املغريب
د .محمد كرادة
سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  100,00 :درهم
ردمك 978-9954-691-51-9 :
قراءات يف املادة الجنائية  /ج 3

إرشاف  :أ.د .محمد اإلدرييس
العلمي املشييش
سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  60,00 :درهم
ردمك 978-9954-616-16-1 :

نظام االٕثبات الجنائي يف
الترشيع املغريب والـمقارن
د .عبد الحميد املليحي

قراءات يف املادة الجنائية  /ج 2

قراءات يف املادة الجنائية  /ج 1

سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  100,00 :درهم
ردمك 978-9954-616-15-4 :

سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  100,00 :درهم
ردمك 978-9954-20-422-1 :

قراءات يف املادة العقارية

قراءات يف املادة العقارية

رخص استغالل األمالك العامة
الجامعية يف ضوء الترشيع والقضاء

سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  100,00 :درهم
ردمك 978-9954-688-60-1 :

حورية اليوسفي

إرشاف  :محمد أوزيان

الجزء الخامس

مجموعة من املؤلفني

سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  100,00 :درهم
ردمك 978-9954-691-55-7 :

إرشاف  :محمد أوزيان

الجزء الرابع

مجموعة من املؤلفني
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سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  120,00 :درهم
ردمك 978-9954-691-48-9 :

األنظمة العقارية باملغرب 3

سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  70,00 :درهم
ردمك 978-9954-688-58-8 :

أمالك الدولة

األنظمة العقارية باملغرب 2

ذ .حياة البجدايني،
د .محمد األعرج ونجيب جريي

أمالك الجامعات الساللية
وأرايض الكيش
األنظمة العقارية باملغرب 1

د .محمد مومن

سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  90,00 :درهم
ردمك 978-9954-642-19-1 :

سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  85,00 :درهم
ردمك 978-9954-616-49-9 :

قضايا األحوال الشخصية
واملرياث  -الجزء الثاين
حسن ابراهيمي

قضايا األحوال الشخصية والـمرياث

سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  135,00 :درهم
ردمك 978-9954-688-70-0 :

املساطر الخاص

الدالالت الوطنية واألبعاد الدولية

د .الحسني بلحساين

سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  100,00 :درهم
ردمك 978-9954-642-39-9 :

املساطر الخاص

للتحفيظ العقاري 1/2 -

للتحفيظ العقاري 2/2 -

أحمد العطاري

أحمد العطاري

الجزء األول

سلسلة دراسات وأبحاث
الحجم  17 x 24 :سم
ردمك 978-9954-688-65-6 :

دليل اتفاقيات التعاون القضايئ
والقانوين يف املادة املدنية ج 2
ذ .حسن ابراهيميي

الجزء الثاين

سلسلة دراسات وأبحاث
الحجم  17 x 24 :سم
ردمك 978-9954-688-65-6 :
الثمن  150,00 :درهم (للجزئني)

دليل اتفاقيات التعاون القضايئ
والقانوين يف املادة املدنية ج 1
(طبعة عربية فرنسية)

سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  250,00 :درهم
ردمك 978-9954-688-61-8 :

ذ .حسن ابراهيمي

التوجهات الترشيعية
لنظم املسؤولية
مجموعة من األساتذة

وكيل اتحاد املالك املشرتكني

يف ضوء التطورات الحديثة
سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  80,00 :درهم
ردمك 978-9954-688-54-0 :

الالمركزية الرتابية بالـمغرب

سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  140,00 :درهم
ردمك 978-9954-688-07-6 :

سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  75,00 :درهم
ردمك 978-9954-688-55-7 :

تنفيذ األحكام القضائية
يف مسطرة التحفيظ العقاري
لـمياء الطالبي

سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  90,00 :درهم
ردمك 978-9954-688-59-5 :

العقار وقضايا التحفيظ
العقاري يف الترشيع املغريب
د .محمد خريي

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  160,00 :درهم
ردمك 978-9954-688-57-1 :

سلطة األغلبية
يف رشكات املساهمة
عبد الوهاب املريني

سلسلة أعامل جامعية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  180,00 :درهم
ردمك 978-9954-688-51-9 :

عقد النقل السكيك

(السنديك)
دراسة مقارنة مع القانون الفرنيس

بني إقرار املسؤولية املدنية وتأصيل
التعويض

سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  70,00 :درهم
ردمك 978-9954-688-74-8 :

سلسلة أعامل جامعية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  160,00 :درهم
ردمك 978-9954-688-50-2 :

التعويض عن فقدان الشغل

خصوصـيـات الـتعـرض
عىل الـمساطر الخاصة
محمد ايذار

د .محمد نبيل حرزان

ونظم الرقابة عىل الـاملية الـمحلية

دراسة تحليلية

سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  95,00 :درهم
ردمك 978-9954-688-47-2 :

سلسلة أعامل جامعية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  90,00 :درهم
ردمك 978-9954-688-56-4 :

د .نجيب جريي

املسؤولية عن األخطاء القضائية
رشيد زيان

ذ .محمد أغبال
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سارة أوسامة

سلسلة أعامل جامعية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  60,00 :درهم
ردمك 978-9954-688-48-9 :

املجلس الوزاري
يف النظام الدستوري املغريب
أحمد أعراب

سلسلة أعامل جامعية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  150,00 :درهم
ردمك 978-9954-688-49-6 :

القانون واألعامل

صناعة القرار السيايس
عبد اإلله سطي

سلسلة دراسات وأبحاث
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  75,00 :درهم
ردمك 978-9954-688-56-4 :

القانون واألعامل

الحامية الجنائية ألحداث الجانحني

يف الترشيع املغريب ورهان االصالح

د .عبد الحميد املليحي

سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  185,00 :درهم
ردمك 978-9954-688-08-3 :

القانون واألعامل

الخصوصيات واإلشكاالت  -ج 3

الخصوصيات واإلشكاالت  -ج 2

الخصوصيات واإلشكاالت  -ج 1

سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  100,00 :درهم
ردمك 978-9954-688-69-4 :

سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  80,00 :درهم
ردمك 978-9954-688-13-7 :

سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  100,00 :درهم
ردمك 978-9954-688-01-4 :

تطور القضاء الدستوري باملغرب
 البنية والوضائفد .عثامن الزياين

الوضعية الفردية
محمد بوكطب

دراسة عملية يف مدونة األرسة
حسن ابراهيمي

مؤلف جامعي

سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  85,00 :درهم
ردمك 978-9954-688-12-0 :

الخطاب السيايس يف املغرب
د .عثامن الزياين

سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  90,00 :درهم
ردمك 978-9954-642-97-9 :

عز الدين بنستي

سلسلة دراسات وأبحاث
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  150,00 :درهم
ردمك 978-9954-543-36-8 :

سلسلة دراسات وأبحاث
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  120,00 :درهم
ردمك 978-9954-688-67-0 :

التجربة املغربية يف االوقاف
رصفا وتقنيا واستثامرا
د .عبد الرزاق اصبيحي

تنفيد االحكام القضائية
محمد بوكطب

سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  100,00 :درهم
ردمك 978-9954-688-14-4 :

وضعية أرايض الجموع بني
متطلباتالقانونيةورهاناتالتنمية2-
د .حياة البجدايني

وضعية أرايض الجموع بني متطلبات
القانونية ورهانات التنمية 1 -
د .حياة البجدايني

املنازعات اإلدارية والقضائية

الضامنات القانونية والقضائية

سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  125,00 :درهم
ردمك 978-9954-642-92-4 :

د .أحمد أجعون

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  90,00 :درهم
ردمك 978-9954-688-09-0 :

قضايا الوظيفة العمومية 3

د .حياة البجدايني

عز الدين بنستي

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  95,00 :درهم
ردمك 978-9954-688-10-6 :

سلسلة أعامل جامعية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  125,00 :درهم
ردمك 978-9954-688-17-5 :

املقتضيات الجنائية
د .حياة البجدايني

سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  115,00 :درهم
ردمك 978-9954-642-96-2 :

الحامية القانونية والقضائية
للموظف العمومي

لتأديب وانتهاء خدمة املوظف العمومي
قضايا الوظيفة العمومية 2

قضايا الوظيفة العمومية 1

سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  95,00 :درهم
ردمك 978-9954-642-41-2 :

سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  125,00 :درهم
ردمك 978-9954-642-42-9 :
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ذ .حياة البجدايني

Marketing et Management
des Territoires

Fondements & Pratiques

Hassan AZOUAOUI
Format : 15 x 22 cm
Prix : 100,00 Dh

Etudes de cas Marketing

Hassan AZOUAOUI
Format : 17 x 24 cm
Prix : 130,00 Dh

ISBN : 978-9954-642-37-5

ISBN : 978-9954-688-73-1

حقوق امللكية الفكرية
يف الترشيع املغريب
د .ادريس الفاخوري

الدليل العميل لتدبري املوارد
البرشية
د .محمد بوكطب

حامية املصلحة االجتامعية
يف رشكات املساهمة
املصطفى بوزمان

سلسلة أعامل جامعية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  145,00 :درهم
ردمك 978-9954-642-52-8 :

قانون االرسة املغريب
أحكام الزواج
د .إدريس الفاخوري

سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  200,00 :درهم
ردمك 978-9954-642-98-6 :

سلسلة دالئل عملية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  125,00 :درهم
ردمك 978-9954-642-54-2 :

سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  130,00 :درهم
ردمك 978-9954-642-50-2 :

نظام الرقابة املالية
د .نجيب جريي

انتقال االلتزام  /دراسة مقارنة
يف ضوء التطبيقات املعارصة

الدفع بوجود رشط التحكيم

سلسلة دراسات وأبحاث
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  70,00 :درهم
ردمك 978-9954-688-16-8 :

عبد الكريم العيوين

سلسلة أعامل جامعية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  160,00 :درهم
ردمك 978-9954-642-55-9 :

من مدونة األحوال الشخصية
إىل مدونة األرسة  /الطالق -ج 2
أحمد الخملييش

من مدونة األحوال الشخصية
إىل مدونة األرسة  /الزواج -ج 1
أحمد الخملييش

يف القانون املدين املغريب

الضوابط الترشيعية والقضائية
الختصاص املحاكم اإلدارية
مريم حموش

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  100 ,00 :درهم
ردمك 978-9954-642-34-4 :

التعاقد من الباطن

محمد أزهري

سلسلة أعامل جامعية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  180,00 :درهم
ردمك 978-9954-642-30-6 :

عيوب الـمبيع

يف ضوء املذهب املاليك والنوازل
الفقهية والقضائية

د .الطيب لـمنوار

سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  75,00 :درهم
ردمك 978-9954-642-36-8 :

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  80,00 :درهم
ردمك 978-9954-20-375-0 :

سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  65,00 :درهم
ردمك 978-9954-642-46-7 :
املنازعات األرسية  /أمام قضاء
املوضوع ومحكمة النقض

ا.د .إدريس الفاخوري

سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  100,00 :درهم
ردمك 978-9954-642-17-7 :
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دراسة مقارنة

عبد الله درويش

سلسلة أعامل جامعية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  75,00 :درهم
ردمك 978-9954-642-48-1 :
الوضعية القانونية للعقار/خالل
مسطرة التسوية القضائية للمقاولة

زكرياء البلعيدي

سلسلة أعامل جامعية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  100,00 :درهم
ردمك 978-9954-642-44-3 :

املسؤولية املدنية يف قضايا األرسة
خالد بن مومن
سلسلة أعامل جامعية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  150,00 :درهم
ردمك 978-9954-642-29-0 :

أبحاث يف الفقه الجنايئ
ذ .عبد الكايف وريايش

سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  110,00 :درهم
ردمك 978-9954-642-35-1 :

حق األرسة يف التعويض
عن الرضر املمتد

عىل ضوء القانون املغريب

موحى ولحسن ميموين

سلسلة أعامل جامعية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  120,00 :درهم
ردمك 978-9954-616-50-5 :

ملك الدولة الخاص

متييزه  -نظامه  -وظائفه

د .حسن الخشني

سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  160,00 :درهم
ردمك 978-9954-642-18-4 :

أصول املنازعات اإلدارية

 20سنة عىل إحداث املحاكم اإلدارية باملغرب
إرشاف  :محمد أوزيان ومراد آيت الساقل

سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  150,00 :درهم
ردمك 978-9954-616-69-7 :

الحقوق املالية ملربمجي الحاسوب
عبد الرزاق الجباري

سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  50,00 :درهم
ردمك 9954-20-356-9 :

الربملان  -الحكومة  -القضاء

القواعد اإلجرائية ملدونة األوقاف
صابرينا البجدايني
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  140,00 :درهم
ردمك 978-9954-642-16-0 :

الوضعية القانونية والحقوقية
للمرأة الساللية
حياة اليوسفي
سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  70,00 :درهم
ردمك 978-9954-642-44-3 :

الجرمية الرياضية

بني القانون الجنايئ والقانون التأديبي
للجامعة امللكية املغربية لكرة القدم

حفصة املومني

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  55,00 :درهم
ردمك 978-9954-616-46-8 :

إرشاف  :محمد أوزيان -
محمد حمومي

سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  80,00 :درهم

إيقاف تنفيذ الديون العمومية
أمام القضاء اإلداري االستعجايل

سعيد العمري

سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  80,00 :درهم
ردمك 978-9954-20-418-3 :

اإلتجاهات الحديثة يف قانون األعامل
أرشاف  :الدكتور رياض فخري
والدكتور طارق مصدق

سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  80,00 :درهم
ردمك 978-9954-20-358-3 :

منازعات املعاشات أمام املحاكم
سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  70,00 :درهم
ردمك 978-9954-20-381-1 :

سلسلة دالئل عملية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  120,00 :درهم
ردمك 978-9954-20-373-6 :

التقييدات عىل الرسوم العقارية

تسوية نزاعات االستهالك

اإلدارية
األستاذ سعيد الويداين

منذ استقالل املغرب إىل دستور 2011

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  150,00 :درهم
ردمك 978-9954-20-364-4 :

سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  70,00 :درهم
ردمك 978-9954-616-68-0 :

الطعنباإلستئناف
يف املحاكم اإلدارية
ميمون خراط

الرقابة املالية باملغرب

سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  75,00 :درهم
ردمك 978-9954-20-365-1 :

نحو رؤية استرشافية

الدليل العميل
للمنافسةوحاميةاملستهلك
جمع وتنسيق  :زكرياء العامري

وفق مستجدات القانون رقم 14-07

عبد الحي بنيس

املحكمة الدستورية باملغرب

عبد املجيد أسويق

بني الحكامة املالية ومتطلبات التنمية

نجيب جريي

سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  80,00 :درهم
ردمك 9954-20-357-6 :
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يف ضوء قانون رقم  31.08القايض
بتحديد تدابري لحامية املستهلك

املهدي العزوزي

سلسلة أعامل جامعية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  90,00 :درهم
ردمك 978-9954-20-450-4 :

الدور القضايئ الجديد يف قانون
األرسة املغريب
عبد القادر قرموش

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  100,00 :درهم
ردمك 978-9954-20-413-9 :

عدالة القرب باملغرب /حاولة يف
وضع املقومات وتقييم الحصيلة

عبد الرحيم األمني

سلسلة أعامل جامعية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  160,00 :درهم
ردمك 978-9954-616-51-2 :

مكانة مجلس املستشارين
يف النظام الدستوري املغريب
دراسة يف ظل مستجدات دستور 2011

نرص الدين اليزيدي

سلسلة أعامل جامعية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  75,00 :درهم
ردمك 978-9954-616-48-2 :

تعليل القرارات اإلدارية

عىل ضوء القانون رقم  03-01بشأن إلزام اإلدارات
العمومية و الجامعات املحلية واملؤسسات العمومية
بتعليل قراراتها الفردية السلبية  -دراسة مقارنة

سعيد ن َكاوي

الحجم  15 x 21 :سم
الثمن  40,00 :درهم
ردمك 978-9954-616-47-5 :

L’e-Gouvernement et la
réforme de l’Administration :

? Quelle articulation

Mohamed Hammoumi

Collection les connaissances
juridiques et judiciaires

Format : 17 x 24 cm
Prix : 125,00 Dh

إبداعات األجراء

وفقا لقانون حقوق املؤلف
والحقوق املجاورة

نبيل بوطوبة

سلسلة أعامل جامعية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  70,00 :درهم
ردمك 978-9954-20-448-1 :
الترصيح اإلجباري باملمتلكات يف املغرب

عبد الحكيم زروق

سلسلة املعارف القانونية والقضائية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  120,00 :درهم
ردمك 9954-20-360-6 :

ISBN : 978-9954-616-14-7

الوسيط يف األصل التجاري
«»Le fonds de commerce

الوسيط يف األصل التجاري
«»Le fonds de commerce

الوسيط يف األصل التجاري
«»Le fonds de commerce

د .أحمد شكري السباعي

د .أحمد شكري السباعي

د .أحمد شكري السباعي

الجزء األول

الجزء الثاين

الجزء الثالث

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  140,00 :درهم
ردمك 978-9954-616-55-0 :

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  140,00 :درهم
ردمك 978-9954-616-56-7 :

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  180,00 :درهم
ردمك 978-9954-20-415-3 :

الوسيط يف الرشكات
واملجموعات ذات النفع االقتصادي

الوسيط يف الرشكات
واملجموعات ذات النفع االقتصادي

د .أحمد شكري السباعي

د .أحمد شكري السباعي

الوسيط يف الرشكات
واملجموعات ذات النفع
االقتصادي /الجزء الثالث
د .أحمد شكري السباعي

الوسيط يف الرشكات واملجموعات
ذات النفع االقتصادي

الوسيط يف الرشكات واملجموعات
ذات النفع االقتصادي

د .أحمد شكري السباعي

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  150,00 :درهم
ردمك 978-9954-20-380-4 :

د .أحمد شكري السباعي

الوسيط يف مساطر الوقاية من
الصعوبات التي تعرتض املقاولة
ومساطر معالجتها

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  150,00 :درهم
ردمك 978-9954-642-56-6 :

د .أحمد شكري السباعي

الوسيط يف األوراق التجارية

الوسيط يف األوراق التجارية

الوسيط يف النظرية العامة يف قانون
التجارة واملقاوالت التجارية واملدنية

د .أحمد شكري السباعي

د .أحمد شكري السباعي

الجزء األول

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  130,00 :درهم
ردمك 9954-20-218-8 :

الجزءالرابع

الجزء األول
يف آليات أو أدوات االئتامن
«الكمبيالة والسند ألمر»

د .أحمد شكري السباعي

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  120,00 :درهم
ردمك 9954-20-213-7 :

الجزء الثاين

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  130,00 :درهم
ردمك 9954-20-005-3 :

الجزءالخامس

الجزء الثاين
يف آليات أو أدوات الوفاء

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  150,00 :درهم
ردمك 9954-20-978-4 :
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الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  150,00 :درهم
ردمك 9950-20-050-9 :

الجزء الثالث

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  120,00 :درهم
ردمك 9954-808-39-x :

الجزء األول

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  150,00 :درهم
ردمك 9954-20-300-2 :

الوسيط يف النظرية العامة يف قانون
التجارة واملقاوالت التجارية واملدنية

الجزء الثاين

د .أحمد شكري السباعي

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  150,00 :درهم
ردمك 9954-20-301-9 :

قانون العدل العسكري

(طبعة عربية فرنسية)
سلسلة النصوص القانونية
الحجم  11,5 x 21 :سم
الثمن  60,00 :درهم
ردمك 9981-808-74-1 :

مدونة األدوية والصيدلة

(طبعة عربية  -فرنسية)
سلسلة النصوص القانونية
الحجم  11,5 x 21 :سم
الثمن  60,00 :درهم
ردمك 978-9954-20-323-1:

الدستور الجديد للمملكة
املغربية

(طبعة عربية  -فرنسية )
سلسلة النصوص القانونية
الحجم  11,5 x 21 :سم
الثمن  27,00 :درهم
ردمك 978-9954-20-353-8 :

La nouvelle Loi sur
l’immatriculation foncière
Collection les textes
juridiques

)Format : 15 x 21 cm (216 p.
Prix : 30,00 Dh

ISBN : 978-9954-616-54-3

مدونة التجارة

قانون رقم  15-95يتعلق مبدونة
التجارة كام تم تغيريه وتتميمه وفق
آخرالتعديالت(طبعةعربيةفرنسية)
سلسلة النصوص القانونية
الحجم  15 x 21 :سم
الثمن  80,00 :درهم
ردمك 978-9954-616-39-0 :

القانون الجديد لرشكات الحراسة ونقل األموال

قانون رقم  27-06يتعلق بأعامل الحراسة ونقل
األموال مع املرسوم التطبيقي (طبعة عربية فرنسية)

سلسلة النصوص القانونية
الحجم  11,5 x 21 :سم
الثمن  35,00 :درهم
ردمك 978-9954-20-427-6 :

القانون اإلداري والقضاء
اإلداري
سعيد نگاوي

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  60,00 :درهم
ردمك 978-9954-20-208-0 :

القانون الجديد للكراء

(طبعة عربية فرنسية)
سلسلة النصوص القانونية
الحجم  11,5 x 21 :سم
الثمن  50,00 :درهم
ردمك 978-9954-616-38-3 :

Le nouveau code de
commerce maritime

Saïd Neggaoui

Collection les textes
juridiques

Format : 15 x 21 cm
Prix : 55,00 Dh

القانون الجديد لحامية املستهلك

قانون رقم  31.08يقيض بتحديد
تدابري لحامية املستهلك (طبعة عربية فرنسية)

سلسلة النصوص القانونية
الحجم  11٫5 x 21 :سم
الثمن  75,00 :درهم
ردمك 978-9954-20-303-3 :

مدونة الحقوق العينية
(طبعة عربية)

تقديموتنسيقالدكتورمحمد
خريي

سلسلة النصوص القانونية
الحجم  11,5 x 21 :سم
الثمن  35,00 :درهم
ردمك 9954-20-366-8 :

مدونة األرسة

(طبعة عربية)
سلسلة النصوص القانونية
الحجم  11,5 x 21 :سم
الثمن  35,00 :درهم
ردمك 978-9954-642-21-4 :

النظام األسايس الجديد للوظيفة

العمومية (/طبعة عربية فرنسية)
سلسلة النصوص القانونية
الحجم  11,5 x 21 :سم
الثمن  50,00 :درهم
ردمك 978-9954-20-304-0 :

األمن الوطني

(طبعة عربية  -فرنسية)
سلسلة النصوص القانونية
الحجم  11,5 x 21 :سم
الثمن  35,00 :درهم
ردمك 978-9954-20-280-7 :

ISBN : 978-9954-616-53-6

قانون التحفيظ العقاري

(طبعة عربية)
سلسلة النصوص القانونية
الحجم  11,5 x 21 :سم
الثمن  30,00 :درهم
ردمك 978-9954-20-361-3 :

التنظيم القضايئ الجديد للمملكة

(طبعة عربية فرنسية)
سلسلة النصوص القانونية
الحجم  11,5 x 21 :سم
الثمن  50,00 :درهم
ردمك 978-9954-20-424-5 :
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القانون الجنايئ

(طبعة عربية)
سلسلة النصوص القانونية
الحجم  15,5 x 21 :سم
الثمن  40,00 :درهم
ردمك 978-9954-20-347-7 :

مدونة السري عىل الطرق

(طبعة عربية)
سلسلة النصوص القانونية
الحجم  11,5 x 21 :سم
الثمن  25,00 :درهم
ردمك 978-9954-20-250-0 :

Code de la circulation routière

)(en français

Collection les textes juridiques

Format : 11,5 x 21 cm
Prix : 30,00 Dh

ISBN : 978-9954-20-250-0

قانون املسطرة املدنية

(طبعة عربية  -فرنسية)
سلسلة النصوص القانونية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  60,00 :درهم
ردمك 9954-20-111-4 :

القانون الجديد للتوثيق

(طبعة عربية فرنسية)
سلسلة النصوص القانونية
الحجم  11,5 x 21 :سم
الثمن  45,00 :درهم
ردمك 978-9954-20-359-0 :

مدونة التأمينات

(طبعة عربية  -فرنسية)
سلسلة النصوص القانونية
الحجم  15,5 x 21 :سم
الثمن  75,00 :درهم
ردمك 9954-20-114-9 :

رشكات املساهمة

سلسلة النصوص القانونية
طبعة عربية  -فرنسية
الحجم  15 x 21 :سم
الثمن  50,00 :درهم
ردمك 9981-808-86-3 :

القانون الجديد للهيئة الوطنية
للطبيبات واألطباء

(طبعة عربية فرنسية)
سلسلة النصوص القانونية
الحجم  11,5 x 21 :سم
الثمن  60,00 :درهم
ردمك 978-9954-616-13-0 :

قانون حامية امللكية
الصناعية

(طبعة عربية  -فرنسية)
سلسلة النصوص القانونية
الحجم  15,5 x 21 :سم
الثمن  40,00 :درهم
ردمك 9954-20-110-6 :

قانون االلتزامات والعقود

(طبعة عربية  -فرنسية)
سلسلة النصوص القانونية
الحجم  16 x 24 :سم
الثمن  55,00 :درهم
ردمك 9981-808-62-8 :

مدونة الصفقات العمومية
(طبعة عربية  -فرنسية)
سلسلة النصوص القانونية
الحجم  15,5 x 21 :سم
الثمن  30,00 :درهم
ردمك 9954-20-113- 0 :

القانون الجنايئ يف رشوح
أدولف ريولت

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  130,00 :درهم

مجموعة نصوص اإلصالح
القضايئ
ادريس ملني

وجهة نظر  /األرسة والطفل
واملرأة  -أصول الفقه والفكر الفقهي
الجزء الثاين

وجهة نظر  -الفكر الفقهي
ومنطلقات أصول الفقه

التعليق عىل قانون األحوال
الشخصية

أحمد الخملييش

الجزء الثالث

أحمد الخملييش

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  80,00 :درهم

الحجم  15 x 21 :سم
الثمن  25,00 :درهم
ردمك 9981-808-61-X :

التعليق عىل قانون األحوال
الشخصية  /الجزء الثاين  :آثار

القضاء االستعجايل
محمد منقار بنيس

الوالدة واألهلية والنيابة القانونية /

أحمد الخملييش

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  100,00 :درهم

الحجم  15 x 24 :سم
الثمن  65,00 :درهم

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  60,00 :درهم
ردمك 9981-808-96-2 :

الجزء األول  :الزواج والطالق

أحمد الخملييش

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  120,00 :درهم

املسطرة الجنائية،
املؤسسات القضائية /
(الجزء األول)

ذ .محمد اإلدرييس العلمي
املشييش

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  65,00 :درهم

16

القانون املبني للمجهول
د .محمداإلدرييس العلمي
املشييش

قوانني األرسة بني الواقع
والترشيع
خالد بنيس

ديوان املظامل

التصدير واالسترياد
واإلشكاليات القانونية

الحجم  17 x 24 :سم الثمن :
 60,00درهم

مدخل للمصالحة بني اإلدارة واملواطن

سعيد نگاوي

الحجم  15 x 21 :سم
الثمن  60,00 :درهم

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  36,00 :درهم

سلسلة املعارف التجارية

امحمد برادة غزيول

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  80,00 :درهم

مدونة وتنظيامت الجامرك
والرضائب غري املبارشة

سلسلة املعارف التجارية

امحمد برادة غزيول

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  90,00 :درهم
ردمك 9981-808-57-1 :

املرشد يف مهنة القضاء واملحامات
عبد الرحيم بن سالمة

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  55,00 :درهم
ردمك 9981-808-19-9 :

العقوبة
محي الدين أمزازي

األمراض املهنية
يف الترشيع املغريب
امحمد برادة غزيول

جنسية الرشكة
يف القانون املغريب
د .أحمد زوكاغي

النفقة بني الواقع والترشيع
خالد بنيس

مسؤولية األطباء املدنية
باملغرب
أحمد ادريوش

شذرات يف الوصية
بني املامرسة والنظرية
عبد السالم حادوش

إصدار الحكم املدين وصياغته
الفنية يف ضوء الفقه والقضاء
د .الطيب برادة

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  70,00 :درهم

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  70,00 :درهم

بورصة القيم املنقولة والنصوص
القانونية املتعلقة بإصالحها
الجزء األول

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  100,00 :درهم

الحجم  16 x 21 :سم ( 136ص)
الثمن  18,00 :درهم

امحمد برادة غزيول

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  60,00 :درهم

نظام الحالة املدنية باملغرب،
إشكال التعميم والضبط
د .عمر النافعي

الخربة يف ميدان الطب
الرشعي
إدريس مليـن

الحجم  15 x 21 :سم
الثمن  50,00 :درهم

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  80,00 :درهم

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  25,00 :درهم
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قواعد املسطرة الجنائية
جامعة من األساتذة

الحجم  15 x 21 :سم
الثمن  40,00 :درهم

الحجم  17 x 25 :سم
الثمن  60,00 :درهم

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  85,00 :درهم

محارضات يف تاريخ
العالقات الدولية
د .محمد الرويفي

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  25,00 :درهم

L’épreuve de la norme

Code pénal annoté

Format : 13 x 21 cm

Format : 17 x 24 cm

Najib Bensbia

Prix : 60,00 Dh

Adolf Ruolt

Prix : 110,00 Dh

ISBN : 9981-1805-1-3

La police administrative
dans le système
juridique marocain

Mohamed Amine
Benabdallah
Format : 17 x 24 cm
Prix : 60,00 Dh

Législation du travail 1/3

TOME 1 - TOME 2 - TOME 3

M’hamed El Fekkak
Format : 31,5x 21,5 cm
Prix : 300,00 Dh

Le droit syndical
Marocain

L’inspection du travail
au Maroc

Vue rétrospective
Vision prospective

Structure, organisation,
réalité et perspective

ISBN : 9954-20-147-5

ISBN : 978-9954-24-049-4

Ahmed Bouharrou

Format : 15,5 x 24 cm
Prix : 50,00 Dh
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Rachid Mahir

Format : 17x 24 cm
Prix : 60,00 Dh

من التاريخ املنيس
إىل التاريخ العادل

دراسة يف تجربة املؤرخ إبراهيم
القادري بوتشيش

عيل الصالح موىل

الحجم  14 x 21 :سم
الثمن  85,00 :درهم
ردمك 978-9954-693-71-1 :

الحوار الديني والحضاري

ديوان اإلمام الشافعي

الرتجمة األمازيغية -تشلحيت

خالل القرن العرشين

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  45,00 :درهم
ردمك 978-9954-691-99-1 :

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  149,00 :درهم
ردمك 978-9954-693-64-3 :

الثقافة يف التاريخ

افاق اإلنفتاح عىل مرشوع
طه عبد الرحامن
عبد الرزاق بلعقروز

ترجمة يوسف الغزايل

روية إسالمية  :من األنا املتضخمة
إىل األنا الجامعة

الحكاية الشعبية  :مقاربة
سوسيوبيداغوجية

الحجم  14 x 21 :سم
الثمن  65,00 :درهم
ردمك 978-9954-693-74-2 :

الحجم  14 x 21 :سم
الثمن  120,00 :درهم
ردمك 978-9954-693-07-0 :

من خالل مقاماته

تفسري القايض عياض
الفقهي
زوهري الغرييس

د .حسن سعيد تلموت

عرص الهمذاين
مصطفى الرقا

رواد اإلصالح يف املغرب

حجويب بوشتى

الدكتور سمري زردة

الحجم  14 x 21 :سم
الثمن  110,00 :درهم
ردمك 978-9954-693-08-7 :

القراءات املعارصة
للقرآن الكريم
محمد الناسك

الحجم  14 x 21 :سم
الثمن  125,00 :درهم
ردمك 978-9954-693-05-6 :

الحجم  14 x 21 :سم
الثمن  80,00 :درهم
ردمك 978-9954-693-06-3 :

الحجم  14 x 21 :سم
الثمن  110,00 :درهم
ردمك 978-9954-691-32-8 :

اللغة العربية وأسئلة الهوية
والثقافة يف عاملنا العريب
كتاب جامعي

الـمستقبل الحضاري
ل ٔالمة االٕسالمية
فؤاد بلمودن

النظرية البي ٔيية االٕسالمية

الحجم  14 x 21 :سم
الثمن  70,00 :درهم
ردمك 978-9954-691-33-5 :

الحجم  14 x 21 :سم
الثمن  110,00 :درهم
ردمك 978-9954-691-31-1 :

من امليتافيزيقا إىل األنطولوجيا

يف فلسفة البالغة العربية
عبد الحق دادي

إىل ولدي /رواية

الحجم  14 x 21 :سم
الثمن  110,00 :درهم
ردمك 978-9954-691-34-2 :

الوحي والعامل

يونس الخملييش

الحجم  14 x 21 :سم
الثمن  99,00 :درهم
ردمك 978-9954-691-30-4 :

البخالء  /رواية

أليب عثامن عمرو بن بحر
الجاحظ

سلسلة املعارف للقصص العربية
الحجم  14 x 20 :سم
الثمن  39,00 :درهم
ردمك 978-9954-416-38-9 :

األسس املعرفية واملنهجية

جامل الدين ناسك

أحمد أمني

الحجم  14 x 21 :سم
الثمن  85,00 :درهم
ردمك 978-9954-691-29-8 :

سلسلة املعارف للقصص العربية
الحجم  14 x 20 :سم
الثمن  39,00 :درهم
ردمك 978-9954-416-37-2 :

البؤساء  /رواية

كليلة ودمنة  /رواية

فيكتور هوجو

سلسلة املعارف للقصص العربية
الحجم  14 x 20 :سم
الثمن  39,00 :درهم
ردمك 978-9954-416-36-5 :
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ترجمها إىل العربية :
عبد الله بن املقفع

سلسلة املعارف للقصص العربية
الحجم  14 x 20 :سم
الثمن  39,00 :درهم
ردمك 978-9954-416-35-8 :

سعادة الباشا

رواية

عبد الكريم غالب

املعلم عيل

رواية

عبد الكريم غالب

سبعة أبواب
رواية

عبد الكريم غالب

الحجم  14 x 20 :سم
الثمن  49,00 :درهم
ردمك 978-9954-688-04-5 :

الحجم  13 x 19 :سم
الثمن  49,00 :درهم
ردمك 9954-20-352-1 :

الحجم  13 x 19 :سم
الثمن  35,00 :درهم
ردمك 9954-20-351-4 :

شهرزاد يف ...
ليلتها الثانية بعد األلف

بدر زمانه

الريح الشتوية

مبارك ربيع

مبارك ربيع

رواية

عبد الكريم غالب

الحجم  14 x 20 :سم
الثمن  49,00 :درهم
ردمك 978-9954-688-05-2 :

ناقصة عقل

رواية

رواية

الحجم  15 x 21 :سم
الثمن  39,00 :درهم
ردمك 978-9954-691-62-5 :

الحجاج والتفكري النقدي
د .عليوي أباسيدي

رواية

الحجم  14 x 21 :سم
الثمن  44,00 :درهم
ردمك 978-9954-20-376-7 :

حياة سيئة (نساء سعيدات)
مجموعة قصصية

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  55,00 :درهم
ردمك 978-9954-642-01-6 :

حنان درقاوي

األمثال الشعبية املغربية

األلغاز واألحاجي الشعبية
املغربية

الحكاية الشعبية املغربية

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  40,00 :درهم
ردمك 978-9954-642-35-5 :

د .محمد فخر الدين

نور ُّ
الط ْلبة

ظل األحباس

ليىل بريك

الحجم  14 x 21 :سم
الثمن  36,00 :درهم
ردمك 978-9954-691-40-3 :

دراسة تحليلية

د .محمد فخر الدين

دراسة سيميائية

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  65,00 :درهم
ردمك 978-9954-688-21-2 :

الحجم  13,5 x 21 :سم
الثمن  50,00 :درهم
ردمك 978-9954-642-00-9 :

بنيات الرسد واملتخيل

د .محمد فخر الدين

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  70,00 :درهم
ردمك 978-9954-616-36-9 :

نزهة البلدية

درب السلطان
رواية

درب السلطان
رواية

درب السلطان
رواية

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  60,00 :درهم
ردمك 978-9954-616-74-1 :

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  60,00 :درهم
ردمك 978-9954-616-75-8 :

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  60,00 :درهم
ردمك 978-9954-616-76-5 :

برج السعود

سيدنا قدر

أيام جبلية

مبارك ربيع

رواية

مبارك ربيع

الحجم  13 x 21 :سم
الثمن  42,00 :درهم
ردمك 9954-20-345-3 :

مبارك ربيع

قصص

مبارك ربيع

الحجم  13 x 20 :سم
الثمن  36,00 :درهم
ردمك 9954-20-346-0 :
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مبارك ربيع

رواية

مبارك ربيع

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن 70,00 :درهم
ردمك 978-9954-616-73-4 :

عبد الكريم غالب
يف مذكرات سياسية وصحافية
عبد الكريم غالب

الحجم  16 x 23 :سم
الثمن  250,00 :درهم
ردمك 9954-416-12-9 :

دفنا املايض

األرض ذهب

عبد الكريم غالب

عبد الكريم غالب

رواية

الحجم  13 x 19 :سم
الثمن  49,00 :درهم
ردمك 9954-20-350-7 :

رواية

الحجم  13 x 21 :سم
الثمن  49,00 :درهم
ردمك 9954-20-215-3 :

ُزرِيد

املنفيون ينترصون

أوقات يف ردهات الرتدد

ذ .جامل الحنصايل

عبد الكريم غالب

ذ .جامل الحنصايل

رواية

الحجم  13 x 21 :سم
الثمن  35,00 :درهم
ردمك 978-9954-616-2 :

أزمة البطل
عبد الكريم غالب

رواية

الحجم  13 x 19 :سم
الثمن  35,00 :درهم
ردمك 978-9954-642-22-1 :

آدم يبحث عن حواء
عبد الكريم غالب

مجموعة قصصية

الحجم  13,5 x 21 :سم
الثمن  18,00 :درهم
ردمك 978-9954-616-99-4 :

تحرير البطل
عبد الكريم غالب

سلسلة قصص الشباب
الحجم  12,5 x 16,5 :سم
الثمن  15,00 :درهم
ردمك 9954-20-239-0 :

سلسلة قصص الشباب
الحجم  12,5 x 16,5 :سم
الثمن  18,00 :درهم
ردمك 9954-20-236-6 :

سلسلة قصص الشباب
الحجم  12,5 x 16,5 :سم
الثمن  18,00 :درهم
ردمك 9954-20-237-4 :

أكتب بالجسد
عبد الكريم غالب

الوردة الذابلة
عبد الكريم غالب

إنه الظالم
عبد الكريم غالب

سلسلة قصص الشباب
الحجم  12,5 x 16,5 :سم
الثمن  18,00 :درهم
ردمك 9954-20-235-8 :

سلسلة قصص الشباب
الحجم  12,5 x 16,5 :سم
الثمن  18,00 :درهم
ردمك 9954-20-238-2 :

نشوز
عبد الكريم غالب

املسؤولية
عبد الكريم غالب

سلسلة قصص الشباب
الحجم  12,5 x 16,5 :سم
الثمن  18,00 :درهم
ردمك 9954-20-244-7 :

طاقة متجددة
عبد الكريم غالب

سلسلة قصص الشباب
الحجم  12,5 x 16,5 :سم
الثمن  18,00 :درهم
ردمك 9954-20-241-2 :

سلسلة قصص الشباب
الحجم  12,5 x 16,5 :سم
الثمن  18,00 :درهم
ردمك 9954-20-244-7 :

سلسلة قصص الشباب
الحجم  12,5 x 16,5 :سم
الثمن  18,00 :درهم
ردمك 9954-20-242-0 :

أنانية متوحشة
عبد الكريم غالب

الـم ّ
عطل بينكم
زين شامة ُ

العالمة

بنسامل حميش

بنسامل حميش

سلسلة قصص الشباب
الحجم  12,5 x 16,5 :سم
الثمن  18,00 :درهم
ردمك 9954-20-204-4 :

رواية

الحجم  13٫5 x 19٫5 :سم)
الثمن  59,00 :درهم
ردمك 978-9954-33-160-6 :
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رواية

الحجم  15 x 21 :سم
الثمن  55,00 :درهم
ردمك 9981 - 9994 - 1 - 5 :

البحث الرتبوي
مناهجه وتقنياته
الدكتور جميل حمداوي

سلسلة املعارف األدبية
الحجم  : 13,5 x 19,5 :سم
الثمن  80,00 :درهم
ردمك 4-82-616-4599-879 :

شعرية النص املوازي
الدكتور جميل حمداوي

سلسلة املعارف األدبية
الحجم  13,5 x 19,5 :سم
الثمن  55,00 :درهم
ردمك 978-9954-616-26-0 :

دراساتيفالقصةالقصريةجدا
الدكتور جميل حمداوي

حوارات أدبية ونقدية
الدكتور جميل حمداوي

سلسلة املعارف األدبية
الحجم  13,5 x 19,5 :سم
الثمن  55,00 :درهم
ردمك 978-9954-616-33-8 :

مكون الوصف يف الرواية
العربية
الدكتور جميل حمداوي

الرواية التاريخية
الدكتور جميل حمداوي

املرسح األمازيغي املغريب
بني النشأة والتطور
الدكتور جميل حمداوي

املرسح األمازيغي املغريب
بني النشأة والتطور
الدكتور جميل حمداوي

الفضاء يف املرسح املغاريب
الدكتور جميل حمداوي

سلسلة املعارف األدبية
الحجم  13,5 x 19,5 :سم
الثمن  75,00 :درهم
ردمك 978-9954-616-30-7 :

مقاربة النص النقدي
العريب الحديث
الدكتور جميل حمداوي

سلسلة املعارف األدبية
الحجم  13,5 x 19,5 :سم
الثمن  40,00 :درهم
ردمك 978-9954-20-395-8 :

القصة القصرية جدا
واملرشوع النظري الجديد
الدكتور جميل حمداوي

سلسلة املعارف األدبية
الحجم  : 13,5 x 19,5 :سم
الثمن  35,00 :درهم
ردمك 978-9954-616-15-4 :

سلسلة املعارف األدبية
الحجم  : 13,5 x 19,5 :سم
الثمن  100,00 :درهم
ردمك 978-9954-616-27-7 :

املرسح املغاريب والرتاث
الدكتور جميل حمداوي

سلسلة املعارف األدبية
الحجم  13,5 x 19,5 :سم
الثمن  120,00 :درهم
ردمك 978-9954-616-23-9:

سلسلة املعارف األدبية
الحجم  13,5 x 19,5 :سم
الثمن  150,00 :درهم
ردمك 978-9954-616-32-1:

سلسلة املعارف األدبية
الحجم  13,5 x 19,5 :سم
الثمن  49,00 :درهم
ردمك 978-9954-616-21-5 :

سلسلة املعارف األدبية
الحجم  13,5 x 19,5 :سم
الثمن  60,00 :درهم
ردمك 978-9954-616-25-3 :

الشعر املغريب املعارص
يف الجهة الرشقية
الدكتور جميل حمداوي

سلسلة املعارف األدبية
الحجم  13,5 x 19,5 :سم
الثمن  55,00 :درهم
ردمك 978-9954-616-20-8 :

الكتابة الشذرية
بني النظرية والتطبيق
الدكتور جميل حمداوي

سلسلة املعارف األدبية
الحجم  13,5 x 19,5 :سم
الثمن  45,00 :درهم
ردمك 978-9954-616-22-2 :

أضواء عىل الفن األمازيغي
باملغرب
الدكتور جميل حمداوي

سلسلة املعارف األدبية
الحجم  13,5 x 19,5 :سم
الثمن  45,00 :درهم
ردمك 978-9954-20-402-3 :
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سلسلة املعارف األدبية
الحجم  13,5 x 19,5 :سم
الثمن  60,00 :درهم
ردمك 3-52-616-4599-879 :

اإلسالم بني الحداثة
وما بعد الحداثة
الدكتور جميل حمداوي

سلسلة املعارف األدبية
الحجم  13,5 x 19,5 :سم
الثمن  42,00 :درهم
ردمك 978-9954-616-34-5:

السيميوطيقيا الرسدية
الدكتور جميل حمداوي

سلسلة املعارف األدبية
الحجم  13,5 x 19,5 :سم
الثمن  75,00 :درهم
ردمك 978-9954-20-401-6 :

فن السرية الذاتية يف األدب
العريب
الدكتور جميل حمداوي

سلسلة املعارف األدبية
الحجم  13,5 x 19,5 :سم
الثمن  35,00 :درهم
ردمك 978-9954-20-397-2 :

املقاومة األمازيغية
عرب التاريخ
الدكتور جميل حمداوي

سيميوطيقيا الصورة املرسحية
الدكتور جميل حمداوي

سلسلة املعارف األدبية

سلسلة املعارف األدبية
الحجم  13,5 x 19,5 :سم
الثمن  120,00 :درهم
ردمك 978-9954-20-399-6 :

الحجم  13,5 x 19,5 :سم
الثمن  75,00 :درهم

محطات من تاريخ الريف
الحديث
الدكتور جميل حمداوي

القصة القصرية جدا
الدكتور جميل حمداوي

ردمك 978-9954-20-404-7 :

قطوف من حدائق الفكر

دراسات يف الفلسفة والتاريخ والسياسة

الدكتور جميل حمداوي

سلسلة املعارف األدبية
الحجم  13,5 x 19,5 :سم
الثمن  80,00 :درهم
ردمك 978-9954-20-403-0 :

دراسة يف النقد الروايئ
الدكتور جميل حمداوي

سلسلة املعارف األدبية
الحجم  13,5 x 19,5 :سم
الثمن  40,00 :درهم
ردمك 978-9954-20-396-5 :

سلسلة املعارف األدبية
الحجم  13,5 x 19,5 :سم
الثمن  90,00 :درهم
ردمك 978-9954-20-400-9 :

مرسح األطفال باملغرب
الدكتور جميل حمداوي

ببليوغرافيا أدب األطفال
باملغرب
الدكتور جميل حمداوي

مرسح الطفل بني التأليف
واإلخراج
الدكتور جميل حمداوي

مدخل إىل السينوغرافيا
املرسحية
الدكتور جميل حمداوي

مناهج النقد العريب الحديث
واملعارص
الدكتور جميل حمداوي

سلسلة املعارف األدبية
الحجم  13,5 x 19,5 :سم
الثمن  50,00 :درهم
ردمك 978-9954-20-398-3 :

سلسلة املعارف األدبية
الحجم  13,5 x 19,5 :سم
الثمن  40,00 :درهم
ردمك 9950-20-259-3 :

سلسلة املعارف األدبية
الحجم  13,5 x 19,5 :سم

الثمن  25,00 :درهم

ردمك 9954-20-256-2 :

سلسلة املعارف األدبية
الحجم  13,5 x 19,5 :سم
الثمن  40,00 :درهم
ردمك 978-9954-20-255-5 :

سلسلة املعارف األدبية
الحجم  13,5 x 19,5 :سم
الثمن  50,00 :درهم
ردمك 978-9954-20-400-2 :

سلسلة املعارف األدبية
الحجم  13,5 x 19,5:سم
الثمن : 60,00

درهم

ردمك 978-9954-20-252-4 :

مدخل إىل الشعر اإلسالمي
الدكتور جميل حمداوي

سلسلة املعارف األدبية
الحجم  13,5 x 19,5 :سم
الثمن  28,00 :درهم
ردمك 97-9954-20-257-9 :

مدخل إىل السينام املغربية
الدكتور جميل حمداوي

املدخل إىل اإلخراج املرسحي
الدكتور جميل حمداوي

املدارس العتيقة باملغرب
الدكتور جميل حمداوي

الصهيل الحزين

الشعر الداليئ
عبد الجواد السقاط

أدباؤنا املخرضمون
د .آسية الهاشمي البلغيتي
التلمساين

سلسلة املعارف األدبية
الحجم  13,5 x 19,5 :سم
الثمن  50,00 :درهم
ردمك 9954-20-258-6 :

ديوان شعر

عبد العزيز محيي الدين خوجة

الحجم  12 x 20 :سم
الثمن  40,00 :درهم

سلسلة املعارف األدبية
الحجم  13,5 x 19,5 :سم
الثمن  34,00 :درهم
ردمك 9950-20-254-8 :

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  45,00 :درهم
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سلسلة املعارف األدبية
الحجم  13,5 x 19,5 :سم
الثمن  25,00 :درهم
ردمك 978-9954-20-253-1 :

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  150,00 :درهم
ردمك 9954-20-198-x :

ديوان الصيد
ممدوح حقي

بذرة املعنى
شعر

الحجم  13 x 20 :سم
الثمن  20,00 :درهم

عبد العزيز محيي الدين خوجة

لـم ندفن املايض

الذي كان!..
زهرة زيراوي

رواية

عبد الكريم غالب

الحجم  15 x 21 :سم
الثمن  49,00 :درهم
ردمك 9954-20-100-9 :

إبحار يف قالع الروح
مرة ثالثة
فاطمة برودي

الحجم  13,5 x 21 :سم
الثمن  50,00 :درهم
ردمك 9954-20-148-3 :

جدال وسجال
العريب بن جلون

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  25,00 :درهم

شعر الثورة يف األدب العريب
املعارص
عبد الرحامن حوطش

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  65,00 :درهم

ظاهرة البديع عند
الشعراء املحدثني
د .محمد الواسطي
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  70,00 :درهم

الحجم  15 x 21 :سم
الثمن  25,00 :درهم

يف الطفولة
عبد املجيد بن جلون

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  48,00 :درهم

يوسف يف بطن أمه
إدريس الخوري

الحجم  13 x 21 :سم
الثمن  27,00 :درهم

الحجم  15 x 21 :سم
الثمن  25,00 :درهم
ردمك 9981-808-17-2 :

الهباء املنثور
أحمد املديني

أطياف الظهرية
بهوش ياسني

الحجم  13 x 21 :سم
الثمن  40,00 :درهم
ردمك 9954-8027-1-1 :

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  60,00 :درهم

أدب السياسة والحرب يف
األندلس
عيل لغزيوي

املنزع البديع
يف تجنيس أساليب البديع
عالل الغازي

الفكر والوحدة
عباس الجراري

كتابات خارج أسوار العامل
مليكة العاصمي

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  70,00 :درهم

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  50,00 :درهم

الحجم 15 x 21 :سم
الثمن  18,00 :درهم

الحجم  13 x 21 :سم
الثمن  30,00 :درهم

موىت يعدون الجنازة
عبد الله عييس

شجرة محار
محمد الصباغ

شعر
الحجم  14 x 20 :سم
الثمن  38,00 :درهم
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الحجم  16 x 21 :سم
الثمن  20,00 :درهم

حلم الفراشة

شعر

عبد العزيز محيي الدين خوجة

الحجم  14 x 20 :سم
الثمن  30,00 :درهم

محمد بن وضاح القرطبي
الدكتور نوري معمر
الحجم  17 x 23 :سم
الثمن  50,00 :درهم

يهمس يل الليل
شعر

فاطمة العزيزي

الحجم  13,5 x 21 :سم
الثمن  30,00 :درهم

عوامل رسدية

متخيل القصة والرواية بني املغرب
واملرشق

نجيب العويف

الحجم  15 x 24 :سم
الثمن  40,00 :درهم
ردمك 9981-808-46-6 :

فتنة املجهول
الحسن اللحية

الحجم  21 x 27 :سم
الثمن  18,00 :درهم
ردمك 9954-20-004-5 :

مسرية عبقري موسيقار
األجيال
األستاذ محمد عبد الوهاب
عبد السالم بالز
الحجم  15,5 x 21 :سم
الثمن  50,00 :درهم

ردمك 9981-20-220-7 :

من ديوان عبد العزيز محيي
الدين خوجة
عبد العزيز محيي الدين خوجة

الحب النبوي يف شعر عبد
العزيز محيي الدين خوجة
عبد العزيز محيي الدين
خوجة

ما بعد الخلية

قصيدة آالء
عبد الله عييس

الحجم  14,5 x 21 :سم
الثمن  110,00 :درهم

رواية

عبد الكريم غالب

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  20,00 :درهم
ردمك 9954-20-031-2 :

تقويم اللسانني
محمد الهاليل

الحجم  14,5 x 21 :سم
الثمن  50,00 :درهم

الحجم  14 x 20 :سم
الثمن  30,00 :درهم

دم ودخان
مبارك ربيع

الحجم  15 x 21 :سم
الثمن  25,00 :درهم

الحجم  13 x 20 :سم
الثمن  20,00 :درهم

 100سنة من النضال
الدميقراطي
عبد الكريم غالب

حرب سامء أوىل
عبد الله عييس

الحجم  15 x 21 :سم
الثمن  40,00 :درهم
ردمك 9954-20-372-9 :

قصة اجتامعية

أحمد بن جلون

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  32,00 :درهم

معجم مصطلحات القصة
املغربية
عبد الرحيم مودن

الحجم  15 x 21 :سم
الثمن  26,00 :درهم
ردمك 9981-832-01-9 :
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شعر
الحجم  14 x 20 :سم
الثمن  44,00 :درهم

شعر عبد العزيز الفشتايل
نجاة املريني

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  60,00 :درهم

املعنى واملبنى
العريب بن جلون

الحجم  11 x 18 :سم
الثمن  15,00 :درهم
ردمك 9954-20-108-4 :

وصف الراحلة
يف الشعر الجاهيل
د .آسية الهاشمي
البلغيتي التلمساين

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  40,00 :درهم
ردمك 9954-20-143 -2 :

مفهوم الشعر عند نقاد
املغرب واألندلس يف القرنني
السابع والثامن الهجريني
د .بديعة الخرازي

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  90,00 :درهم
ردمك 9954-20-103-3 :

Parcours d’un
combattant

Pr Abdelmajid
Belmahi

Format : 17 x 24 cm
Prix : 100,00 Dh

ISBN : 978-9954-20-391-0
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Drame Nuptial
Driss Almou

Format : 11 x 18 cm

Prix : 59,00 Dh
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القرآن الكريم  -ال ُث ُمن 12x8

خط مغريب  -قراءة ورش  -تجليد كرطوين
ورق داخيل بني  50غرام  -طبع داخيل
لونان  -خياطة مع رشيط عالم
الحجم  12 x 8 :سم
الثمن  18,00 :درهم

القرآن الكريم  -النصف

خط مغريب  -قراءة ورش  -تجليد فني
ورق داخيل شاموا  90غرام
لونان  -خياطة مع رشيط عالم
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  65,00 :درهم

القرآن الكريم  -الجوامعي

خط مغريب  -قراءة ورش  -تجليد فني
ورق داخيل أبيض ممتاز
طبــع داخــي لونــان  -خياطــة مــع رشيــط
عــام
الحجم  24,5 x 33,5 :سم
الثمن  89,00 :درهم

القرآن الكريم  -مذهب بالعلبة

خــط مغــريب  -قــراءة ورش -ورق داخــي
أبيــض  90غـرام  -طبــع داخــي أربــع ألـوان
 خياطــة مــع رشيــط عــام  -تجليــد فنــيالحجم  17 x 24 :سم
الثمن  160,00 :درهم

القرآن الكريم  -الربع

خط مغريب  -قراءة ورش  -تجليد كرطوين
ورق داخيل بني  50غرام
الحجم  14 x 20 :سم
الثمن  27,00 :درهم

القرآن الكريم  -النصف

خــط مغــريب  -قــراءة ورش  -تجليــد
فنــي ورق داخــي أبيــض ممتــاز 70
غــرام طبــع داخــي لونــان  -خياطــة
مــع رشيــط عــام
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  45,00 :درهم

القرآن الكريم  -الجوامعي

خط مغريب  -قراءة ورش  -تجليد فني
ورق داخيل بني  -طبع داخيل لونان -
خياطة مع رشيط عالم
الحجم  23,5 x 29,5 :سم
الثمن  52,00 :درهم

القرآن الكريم  -ربع  -بالسلسلة

خط مغريب  -قراءة ورش  -ورق داخيل
أبيض  80غرام  -طبع داخيل لونان -
خياطة مع رشيط عالم
الحجم  14 x 20 :سم
الثمن  35,00 :درهم
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القرآن الكريم  -الربع

خط مغريب  -قراءة ورش  -تجليد فني -
ورق داخيل أبيض  70غرام
الحجم  14 x 20 :سم
الثمن  35,00 :درهم

القرآن الكريم  -النصف

خط مغريب  -قراءة ورش  -نبايت
تجليد كرطوين -لونان
ورق داخيل بني  50غرام
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  38,00 :درهم

القرآن الكريم  -مذهب

خــط مغــريب  -قـراءة ورش -ورق داخــي
شــاموا  90غــرام  -طبــع داخــي أربــع
أل ـوان -
خياطة مع رشيط عالم  -تجليد فني
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  100,00 :درهم

القرآن الكريم  12 -جزء باملحفظة

خط مغريب  -قراءة ورش  -ورق داخيل
أبيض  80غرام  -طبع داخيل لونان -
خياطة مع رشيط عالم
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  90,00 :درهم

ملاذا مل يتحقق اإلصالح
املرغوب فيه يف فقه املعامالت

الجزء الثاين عرش

أحمد الخملييش

سلسلة وجهة نظر
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  50,00 :درهم
ردمك 978-9954-961-98-4 :

أفكار للمناقشة

الجزء التاسع

أحمد الخملييش

سلسلة وجهة نظر
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  85,00 :درهم
ردمك 978-9954-20-412-2 :

جمود الدراسات الفقهية

أفكار للمناقشة

أفكار للمناقشة

أحمد الخملييش

أحمد الخملييش

الجزء الحادي عرش

الجزء العارش

سلسلة وجهة نظر
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  70,00 :درهم
ردمك 978-9954-688-06-9 :

سلسلة وجهة نظر
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  80,00 :درهم
ردمك 978-9954-642-15-3 :

الـربـــا  /بني النصوص وتفسريها
وبني ما آل إليه التنظري واملامرسة
الجزء الثامن

االجتهاد /

أحمد الخملييش

سلسلة وجهة نظر
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  80,00 :درهم
ردمك 9954-20-274-6 :

الجزء السابع

تصورا ومامرسة

أحمد الخملييش

سلسلة وجهة نظر
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  50,00 :درهم
ردمك 9954-20-275-3 :

أسبابه التاريخية والفكرية ومحاولة
العالج-الجزء السادس

موسوعة العلوم الكونية يف
الكتاب والسنة
أيوب هشامي

املوازنة بني االتجاهات
الفكرية اإلسالمية املعارصة
محمد املهدي بوزيد

سلسلة وجهة نظر
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  60,00 :درهم
ردمك 9954-20-274-6 :

الثمن  45,00 :درهم
ردمك 9954-20-342-2 :

الثمن  60,00درهم
ردمك 978-9954-20-784-6 :

د .سيدي محمد بلحسن

د .سيدي محمد بلحسن

الصالة طريق إىل الجنة
د .سيدي محمد بلحسن

الحجم  17 x 24 :سم

الحجم  15 x 21 :سم

الحجم  15 x 21 :سم

أحمد الخملييش

الصيام

سلسلة أركان اإلسالم

الثمن  85,00 :درهم

الحجم  17 x 24 :سم

الزكاة

سلسلة أركان اإلسالم

الثمن  70,00 :درهم

الحجم  13,5 x 21 :سم

سلسلة أركان اإلسالم

الثمن  60,00 :درهم

ردمك 978-9954-688-19-9 :

ردمك 987-9954-616-37-6 :

ردمك 9954-20-279-1 :

معلمة التصوف اإلسالمي

معلمة التصوف اإلسالمي

معلمة التصوف اإلسالمي

عبد العزيز بن عبد الله

الحجم  17 x 24 :سم

عبد العزيز بن عبد الله

الحجم  17 x 24 :سم

ردمك 9981-808-71-7 :

الثمن  50,00 :درهم
ردمك 9981-808-72-5 :

الثمن  40,00 :درهم
ردمك 9981-808-73-3 :

فتح التحفة وإضاءة السدفة

قبسة من أنوار الوحي

الجزء األول

الثمن  45,00 :درهم

التعلم واالكتساب
يف املرجعية اإلسالمية
ذ .توفيق التضمني

الحجم  17 x 24 :سم

الثمن  55,00 :درهم
ردمك 9954-20-343-9 :

الجزء الثاين

تحقيق موالي عبد اإلله أمايك
وعبد الرحامن بلحسن

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  40,00 :درهم
ردمك 9981-808-81-4 :
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الجزء الثالث

عبد العزيز بن عبد الله

الحجم  17 x 24 :سم

محمد تقي الدين

الحجم  15 x 21 :سم
الثمن  30,00 :درهم

محمد رسول اإلنسانية

حكم األرسى يف اإلسالم

الحجم  17 x 24 :سم

الحجم  17 x 24 :سم

الثمن  25,00 :درهم

الثمن  50,00 :درهم

نظام الحكم يف اإلسالم من
خالل تفسري آيات بينات من
القرآن الكريم -
الحسن السائح

املنهج اإلسالمي يف
الجرح والتعديل

إدريس الخرشاف

الحجم  13 x 21 :سم

الثمن  27,00 :درهم

ردمك 9981-808-52-0 :

إرشادالحائرين،وتنبيهالغافلني
الجتناب ضالالت وجهاالت
وبغي عبد السالم ياسني
أيب عبد الرحمن عيل
بن صالح الغريب

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  80,00 :درهم
ردمك 9954-0-20-25 :

عبد السالم بن الحسن الودغريي

الدكتور فاروق حامدة

الحجم  17 x 24 :سم

الثمن  90,00 :درهم
ردمك 9954-20-028-2 :

مدخل إىل علوم القرآن
والتفسري

الدكتور فاروق حامدة

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  30,00 :درهم
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أصول املسيحية كام
يصورها القرآن الكريم
داود الفاضيل

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  45,00 :درهم

طريق املسجد

محمد بنعياد

الحجم  15 x 24 :سم
الثمن  20,00 :درهم
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املعارف السبع الرضورية

لرتبية املستقبل
العدد السادس
سلسلة املعرفة الرتبوية

د.خالد فارس

التعلم باملرشوع

العدد الخامس
سلسلة املعرفة الرتبوية

د.خالد فارس

املقاربات والطرق

واألساليب البيداغوجية
العدد الرابع
سلسلة املعرفة الرتبوية

د.خالد فارس

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  45,00 :درهم
ردمك 978-9954-691-85-4 :

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  75,00 :درهم
ردمك 978-9954-688-84-7 :

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  90,00 :درهم
ردمك 978-9954-691-83-0 :

املدخل لعلم التدريس

التواصل وتقنيات التنشيط

سيكولوجية النمو والتعلم

د.خالد فارس

د.خالد فارس

د.خالد فارس

العدد الثالث
سلسلة املعرفة الرتبوية

العدد الثاين
سلسلة املعرفة الرتبوية

العدد األول
سلسلة املعرفة الرتبوية

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  100,00 :درهم
ردمك 978-9954-691-53-3 :

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  95,00 :درهم
ردمك 978-9954-688-83-0 :

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  60,00 :درهم
ردمك 978-9954-688-43-4 :

الشامل يف علوم الرتبية

نحن والرتبية

مخاوف األطفال وعالقتها
بالوسط االجتامعي
د .مبارك ربيع

موسوعة املفاهيم الرتبوية
سلسلة املعارف البيداغوجية

الحسن اللحية

دراسة يف اسرتاتيجية الرتبية والتنمية

د .مبارك ربيع

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  80,00 :درهم
ردمك 978-9954-20-429-0 :

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  120,00 :درهم
ردمك 978-9954-616-08-6 :

دراسة يف الطفولة والتنشئة االجتامعية

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  80,00 :درهم
ردمك 978-9954-20-370-5 :

الوضعية املشكلة
 تعاريف ومفاهيم  /ج 1الحسن اللحية

سلسلة املعارف البيداغوجية
الحجم  13,5 x 19,5 :سم
الثمن  26,00 :درهم
ردمك 9954-20-232-3 :

بيداغوجيا التعاقد
 تعاريف ومفاهيم  /ج 2الحسن اللحية

مرشوع املؤسسة
 األسس النظرية  /ج 3الحسن اللحية

دينامية الجامعات -
تعاريف ومفاهيم  /ج 4
الحسن اللحية

الوضعية املشكلة  -من
االنطالق إىل التقويم  /ج 5
الحسن اللحية

كفايات املدبر(ة) الرتبوي(ة)
ج6
الحسن اللحية

بيداغوجيا اإلدماج  -األسس
والرهانات  /ج 7
الحسن اللحية

البيداغوجيا الفارقية -
تعاريف ومفاهيم  /ج 8
الحسن اللحية

الحجم  15 x 21 :سم
الثمن  42,50 :درهم
ردمك 978-9954-688-64-9 :

عواطف الطفل

مبارك ربيع

سلسلة املعارف البيداغوجية
الحجم  13,5 x 19,5 :سم
الثمن  26,00 :درهم
ردمك 9954-20-231-5 :

سلسلة املعارف البيداغوجية
الحجم  13,5 x 19,5 :سم
الثمن  40,00 :درهم
ردمك 978-9954-20-291-3 :

سلسلة املعارف البيداغوجية
الحجم  13,5 x 19,5 :سم
الثمن  30,00 :درهم
ردمك 9954-20-273-x :

سلسلة املعارف البيداغوجية
الحجم  13,5 x 19,5 :سم
الثمن  40,00 :درهم
ردمك 9954-20-265-4 :
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سلسلة املعارف البيداغوجية
الحجم  13,5 x 19,5 :سم
الثمن  26,00 :درهم
ردمك 9954-20-230-7 :

سلسلة املعارف البيداغوجية
الحجم  13,5 x 19,5 :سم
الثمن  42,00 :درهم
ردمك 9954-20-221-5 :

سلسلة املعارف البيداغوجية
الحجم  13,5 x 19,5 :سم
الثمن  48,00 :درهم
ردمك 978-9954-20-281-4 :

كفايات املدرس(ة)  -املهنية
ومرجع الكفايات  /ج 9
الحسن اللحية

سلسلة املعارف البيداغوجية
الحجم  13,5 x 19,5 :سم
الثمن  50,00 :درهم
ردمك 978-9954-20-291-3 :

املدرسة واملقاولة  -الرضورة
أم النفعية ؟
الحسن اللحية

تنظيم فضاء قاعة الدرس
ذ .عبدالعزيز بومجيمر

سلسلة املعارف البيداغوجية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  60,00 :درهم
ردمك 978-9954-20-265-4 :

الجديد يف الرتبية والتعليم
الدكتور جميل حمداوي

االمتحانات املهنية
علوم الرتبية
الحسن اللحية

سلسلة املعارف البيداغوجية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  70,00 :درهم
ردمك 978-9954-20-317-0:

يف تدريس وتعلم الكفايات
ذ .توفيق التضمني

سلسلة املعارف األدبية
الحجم  13,5 x 19,5 :سم
الثمن  45,00 :درهم
ردمك 978-9954-20-261-6 :

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  50,00 :درهم
ردمك 9954-20-161-0 :

املرشف الرتبوي وظائفه
اإلرشافية وأدواره التنموية
محمد القرييش

سيكولوجية العالقة بني
مفهوم الذات والتوافق
النفيس لدى املراهقني
د .سيدي محمد بلحسن

املنهاج الرتبوي باملدرسة
املغربية زمن الحامية
محمد بلكبري

L’Education des Filles

Enseignement supérieur
et étendue du chômage de
diplômés dans les pays en
voie de développement

سلسلة املعارف البيداغوجية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  50,00 :درهم
ردمك 978-9954-20-354-5 :

الحجم  15 x 22 :سم
الثمن  28,00 :درهم
ردمك 9981-808-80-6 :

et autonomisation des
Femmes dans les pays en voie
de développement : “C’est
”une économie intéligente
Abdelwahd Zhiri

Format : 14 x 21 cm
Prix : 50,00 Dh
ISBN : 978-9954-20-277-7

Nation et
nationalisme au
Maroc

Jacques Cagne

Format : 17 x 24 cm
Prix : 180,00 Dh

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  80,00 :درهم
ردمك 9954-20-182-3 :

Abdelwahed Zhiri
Format : 17 x 24 cm
Prix : 70,00 Dh
ISBN : 978-9954-20-277-7

Une vue critique de
l’éducation et de l’aide
étrangère dans des pays
de l’Afrique de l’Ouest

Abdelwahed Zhiri, Ph. D.

Format : 17 x 24 cm
Prix : 80,00 Dh
ISBN : 9954-20-142-4

Formation continue
et éducation des
adultes

El Mostafa El Gherbi
Format : 15 x 24 cm

Prix : 70,00 Dh
ISBN : 978-9954-20-106-8
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الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  100,00 :درهم
ردمك 9954-20-029-0 :

Vers une dynamisation
du marché boursier
marocain

Naziha Belkeziz-Laraqui
Format : 16 x 23 cm

Prix : 80,00 Dh
ISBN : 9981-808-48-2

A CRITICAL LOOK AT EDUCATION
AND FOREIGN EDUCATIONAL AID
IN WEST AFRICAN COUNTRIES
Abdelwahed Zhiri, Ph. D.
Format : 17 x 24 cm
Prix : 200,00 Dh

ISBN : 9954-20-107-6
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الفرد واملجتمع  /ج 1
يف السوسيولوجيا الكالسيكية
محمد ياقني

سلسلة املعارف السوسيولوجية
الحجم  14 x 21 :سم
الثمن  65,00 :درهم
ردمك 978-9954-691-87-8 :

تدريس الفلسفة
تجارب دولية
رشيد العلوي

الفرد واملجتمع  /ج 2
يف السوسيولوجيا املعارصة
محمد ياقني

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  70,00 :درهم
ردمك 978-9954-691-42-7 :

سلسلة املعارف السوسيولوجية
الحجم  14 x 21 :سم
الثمن  55,00 :درهم
ردمك 978-9954-693-12-4 :

كيف أرافق طفيل
J’accompagne mon enfant

العنف السيايس
يف العامل العريب
مقاربة من خالل وظيفتي
الدولة التوزيعية واألمنية
د.عبد العايل حور

(طبعة عربية  -فرنسية)

إميان حادوش

سلسلة املعارف للتنمية الذاتية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  50,00 :درهم
ردمك 978-9954-616-59-8 :

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  40,00 :درهم
ردمك 978-9954-688-20-5 :

كيف أطور قدريت عىل القيادة
Je développe mon leadership

كيف أعيش بدون قلق
J’arrête de stresser

(طبعة عربية  -فرنسية)

(طبعة عربية  -فرنسية)

إميان حادوش

إميان حادوش

سلسلة املعارف للتنمية الذاتية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  30,00 :درهم
ردمك 978-9954-616-64-2 :

سلسلة املعارف للتنمية الذاتية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  35,00 :درهم
ردمك 978-9954-616-61-1 :

كيف أحقق أهدايف
Je réalise mes objectifs

كيف أعيش حياة صحية ومتوازنة
Je retrouve une vie saine et équilibrée
(طبعة عربية  -فرنسية)

(طبعة عربية  -فرنسية)

إميان حادوش

إميان حادوش

سلسلة املعارف للتنمية الذاتية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  30,00 :درهم
ردمك 978-9954-616-58-1 :

سلسلة املعارف للتنمية الذاتية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  40,00 :درهم
ردمك 978-9954-616-65-9 :

كيف أجد التوازن يف عالقتي الزوجية
Je retrouve l’équilibre dans mon couple

كيف أستغل طاقايت
Je stoppe les fuites d’énergies
(طبعة عربية  -فرنسية)

(طبعة عربية  -فرنسية)

إميان حادوش

إميان حادوش

سلسلة املعارف للتنمية الذاتية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  45,00 :درهم
ردمك 978-9954-616-67-3 :

سلسلة املعارف للتنمية الذاتية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  30,00 :درهم
ردمك 978-9954-616-60-4 :

كيف أعيش أبويت بال قلق
Je vis sereinement ma paternité

كيف أعيش أمومتي بال قلق
Je vis sereinement ma maternité

(طبعة عربية  -فرنسية)

(طبعة عربية  -فرنسية)

إميان حادوش

إميان حادوش

سلسلة املعارف للتنمية الذاتية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  40,00 :درهم
ردمك 978-9954-616-62-8 :

سلسلة املعارف للتنمية الذاتية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  35,00 :درهم
ردمك 978-9954-616-63-5 :
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كيف أواجه الشخصيات الصعبة
Je me protège des manipulateurs

كيف أقول «ال !»

»! Dire «Non

(طبعة عربية  -فرنسية)

(طبعة عربية  -فرنسية)

سلسلة املعارف للتنمية الذاتية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  25,00 :درهم
ردمك 978-9954-616-66-6 :

سلسلة املعارف للتنمية الذاتية
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  35,00 :درهم
ردمك 978-9954-616-57-4 :

إميان حادوش

إميان حادوش

املعني يف نصوص الفلسفة

مدخل إىل قراءة ماكياڤليل
الحسن اللحية

التوازن املختل (تأمالت
يف نظام العامل)
محمد وقيدي

ال مفهوم للثقافة...
عبد الكريم غالب

العلوم اإلجتامعية ومشكل
القيم
تأصيل الصلة
محمد بلفقيه

املشهد الحزيب باملغرب بني
التحالف واالنشقاق
سعيد نگاوي

الشباب املسلم والتحديات
املعارصة
الحسن السائح

املنحى اإلعتزايل يف البيان
وإعجاز القرآن
أحمد أبو زيد

دليل املرأة املغربية

دليل املرأة املغربية

عبد الحق املريني

عبد الحق املريني

Entreprises et
communication
au Maroc

ترجمة و إعداد  :الحسن
اللحية

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  50,00 :درهم
ردمك 9981-20-230-4 :

فلسفة املعرفة عند غاستون
باشالر
محمد وقيدي

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  30,00 :درهم

الحجم  15 x 24 :سم
الثمن  60,00 :درهم
ردمك 9954-20-030-4 :

الجزء الثاين

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  50,00 :درهم
ردمك 9981-808-87-3 :

الحجم  16 x 24 :سم
الثمن  60,00 :درهم

الحجم  13 x 21 :سم
الثمن  24,00 :درهم
ردمك 9981-808-54-7 :

الجزء األول

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  60,00 :درهم

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  60,00 :درهم

Eléments de finances
publiques

Précis de fiscalité
marocaine
des entreprises

الحجم  15,5 x 24 :سم
الثمن  42,00 :درهم
ردمك 9981-808-55-5 :

الحجم  15,5 x 22 :سم
الثمن  150,00 :درهم
ردمك 9981-20-162-9 :

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  60,00 :درهم

Ouaffa
Ghanam-Zaïm

Format : 17 x 24 cm
Prix : 92,00 Dh

ISBN : 9981-808-60-1

Boubker Ayatallah

Format : 17 x 24 cm
Prix : 70,00 Dh

ISBN : 9954-20-088-6

Abdelhamid El Gadi

Format : 17 x 24 cm
Prix : 85,00 Dh
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الجزائر...
أزمة النظام ورساب الدولة
محمد بن حمو

الرياضيات يف مغرب
القرن الرابع عرش
د .أحمد مصلح

La gendarmerie au
Maroc
Lieutenant-colonel
William Vaquette

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  75,00 :درهم
ردمك 978-9954-688-27-4 :

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  75,00 :درهم
ردمك 978-9954-688-63-2 :

مسار النظريات املوسيقية (ج )1
السلك الثاين للتكوين املوسيقي

مسار النظريات املوسيقية (ج )2
السلك الثاين للتكوين املوسيقي

(طبعة عربية  -فرنسية)
الحجم  15,5 x 21,5 :سم
الثمن  42,00 :درهم
ردمك 978-9954-616-97-0:

(طبعة عربية  -فرنسية)
الحجم  15,5 x 21,5 :سم
الثمن  20,00 :درهم
ردمك 978-9954-616-98-7:

الحجم  13,5 x 19,5 :سم
الثمن  35,00 :درهم
ردمك 978-9954-20-311-8:

األسايس يف النظريات املوسيقية

األسايس يف النظريات املوسيقية

األسايس يف النظريات املوسيقية

محمد الزكراوي

محمد الزكراوي

Format : 17 x 24 cm
Prix : 120,00 Dh
ISBN : 978-9954-20-405-4

األسايس يف النظريات املوسيقية

منهجية  -دراسة  -تدريس (ج )1

محمد الزكراوي

منهجية  -دراسة  -تدريس (ج )3

منهجية  -دراسة  -تدريس (ج )4

الحجم  13,5 x 19,5:سم
الثمن  35,00 :درهم
ردمك 978-9954-20-313-2 :

الحجم  13,5 x 19,5:سم
الثمن  35,00 :درهم
ردمك 978-9954-20-314-9 :

منهجية  -دراسة  -تدريس (ج )5

أبحاث ونصوص مرسحية

الحجم  13,5 x 19,5 :سم
الثمن  35,00 :درهم
ردمك 978-9954-20-309-5 :

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  60,00 :درهم
ردمك 978-9954-616-03-1 :

املآثر املغربية يف املراسيم
والظهائر املغربية
عبد الحي بنيس

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  100,00 :درهم
ردمك 978-9954-20-363-7 :

الرتاث الفني اإلسالمي يف املغرب
الدكتور عبد العزيز صالح سامل

& Rabat : Géodiversité
patrimoine socioculturel

Les villes marocaines
à l’heure de la
mondialisation

Format : 17 x 24 cm
Prix : 250,00 Dh
ISBN : 978-9954-20-384-2

Format : 13,5 x 21,5 cm
Prix : 200,00 Dh
ISBN : 9981-20-232-0

الجيش املغريب عرب التاريخ
عبد الحق املريني

اآلثار اإلسالمية
يف مدينتي سال ورباط الفتح
باململكة املغربية
الدكتور عبد العزيز صالح سامل

منهجية  -دراسة  -تدريس (ج )2

محمد الزكراوي

الحجم  13,5 x 19,5:سم

الثمن  35,00 :درهم
ردمك 978-9954-20-312-5 :

األسايس يف النظريات املوسيقية
محمد الزكراوي

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  150,00 :درهم
ردمك 978-9954-642-24-5 :

L’armée marocaine
à travers l’Histoire

Abdelhak Lemrini
Format : 17 x 24 cm

Prix : 160,00 Dh
ISBN : 9981-808-42-3

محمد الزكراوي

دراسة املرسح

عباس عبد الغني

Préface du Pr. Omar
Fassi-Fihri

الحجم  21 x 27 :سم
الثمن  200,00 :درهم
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محمد الزكراوي

Abdellah El Ouazzani

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  90,00 :درهم
ردمك 9954-20-318-7 :

الحسن الثاين ملك التحدي
الدكتور الشيخ محمد ولد
الشيخ سيديا

أبعاد ملك
الحسن الثـاين
الدكتور عيىس بابانا العلوي

محمد الخامس :
دراسات وشهادات
عبد الحق الـمريني

الهند من خالل رحلة ابن
بطوطة
الدكتور يارس عبد الجواد
املشهداين

املوجز يف تاريخ العالقات
الدولية للمملكة املغربية
د .عبد الهادي التازي

املدينة املغربية عرب التاريخ

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  150,00 :درهم
ردمك 9981-808-56-3 :

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  80,00 :درهم
ردمك 9954-20-273-9 :

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  140,00 :درهم
ردمك 9981-808-63-6 :

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  60,00 :درهم

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  18,00 :درهم

الجزء األول  :من لكسوس إىل فاس

سعيد أكدال
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  60,00 :درهم

ردمك 978- 9954-642-25-2 :

Le Roi Mohammed VI
ou l’espoir d’une nation

تاريخ الكنيسة النرصانية
يف املغرب األقىص

Format : 16 x 24 cm

د .بديعة الخرازي

املوسوعة الربملانية  -املسار
الربملاين املغريب من النشأة
إىل االنتقال الدميقراطي

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  120,00 :درهم
ردمك 9954-20-146-7 :

(املجلد األول من جزءين)
عبد الحي بنيس

La Santé Source
de Beauté et de
Bonheur

الصحة نبع السعادة و الجامل
األستاذ الدكتور اإلدرييس خالد
الخريي

Moussa Hormat-Allah
Prix : 180,00 Dh

ISBN : 9954-20-005-X

Réforme des études
médicales au Maroc

Pr. Abdelmajid Belmahi
Format : 17 x 24 cm
Prix : 70,00 Dh

ISBN : 978-9954-616-18-5

تقديم وترجمة

Prof. El Idrissi El
Khayri Khalid
Format : 17 x 24 cm
Prix : 100,00 Dh

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  350,00 :درهم
ردمك 9954-20-157-2 :

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  75,00 :درهم
ردمك 9954-20-116-5 :

ISBN : 9954-20-152-1

Lombalgie
ou mal de dos

إفريقيا ملارمول كربخال

إفريقيا ملارمول كربخال

محمد حجي

محمد حجي

الجزء األول

الجزء الثالث

Abdellah El Maghraoui
Format : 17 x 24 cm
Prix : 40,00 Dh

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  50,00 :درهم

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  60,00 :درهم

L’ostéoporose

Marrakech Express

Le kyste hydatique
du cœur

ISBN : 978-9954-31-410-4

Abdellah El Maghraoui
Format : 21 x 27 cm
Prix : 500,00 Dh

Hassan Bouzidi

Format : 21 x 27 cm

Prix : 100,00 Dh
ISBN : 9954-20-160-2
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Ahmed Bennis et
Wajih Maazouzi

Format : 15 x 24 cm
Prix : 120,00 Dh

مدنية املسلمني يف إسبانيا
تقي الدين الهاليل

املدرسة القرآنية يف املغرب
من الفتح اإلسالمي إىل ابن عطية
عبد السالم أحمد الكنوين

معطيات الحضارة املغربية

التنبيه املعرب عام عليه اآلن
حال املغرب

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  17,00 :درهم

جزئني

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  35,00 :درهم

عبد العزيز بنعبد الله

الحسن بن الطيب بن اليامين
بوعرشين

الثورات والتمردات باملغرب
األقىص
خالل العرص املوحدي
محمد العمراين

الطب النبوي بني املرشق
واملغرب
د .عبد الهادي التازي

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  70,00 :درهم

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  60,00 :درهم

رجل اسمه الحالج
املسكيني الصغري
الحجم  13 x 21 :سم
الثمن  30,00 :درهم

دفاعا عن الوحدة الرتابية للمملكة
املغربية  ،صاحب الجاللة امللك محمد

السادس نرصه الله يف أول مهمة سياسية
بإفريقيا وهو ويل للعهد

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  50,00 :درهم

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  50,00 :درهم

الرحالت من املغرب وإليه
عرب التاريخ
عبد العزيز بنعبد الله

الحجم  13 x 21 :سم
الثمن  32,00 :درهم
ردمك 9981-808-75-X :

نشأة املرسح والرياضة
يف املغرب
عبد القادر السميحي

د .عبد الهادي التازي

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  60,00 :درهم

بغيات وتوايش
عز الدين بناين

املطبوعات الحجرية يف
املغرب
فوزي عبد الرازق

الحجم  16 x 24 :سم
الثمن  25,00 :درهم

الحجم  21 x 29,7 :سم
الثمن  120,00 :درهم

ردمك 9981-46-001-X :

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  65,00 :درهم
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الجغرافيا القول عنها
والقول فيها
املقومات اإلبستيمولوجية

د .محمد بلفقيه

الحجم  29 x 35 :سم
الثمن  200,00 :درهم

الرتجامنة الكربى يف أخبار
املعمور برا وبحرا / ..مجلد
عبد الكريم الفياليل

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  110,00 :درهم

الدار البيضاء عاصمة املغرب
االقتصادية منذ ألف عام
عبد العزيز بنعبد الله

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  50,00 :درهم
ردمك 9981-808-40-7 :

العلوم الكونية والتجريبية
يف املغرب
(كيف تطورت خالل ألف عام)

عبد العزيز بنعبد الله

الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  50,00 :درهم

أثر األندلس عىل أروبا يف
مجال النغم واإليقاع
عباس الجراري
الحجم  15 x 20 :سم
الثمن  15,00 :درهم

قاموس املعارف للطالب

قاموس املعارف للطالب

قاموس املعارف للطالب

عريب  /فرنيس
الحجم  14 x 20 :سم
الثمن  35,00 :درهم
ردمك 978-9954-688-90-8 :

فرنيس  /عريب
الحجم  14 x 20 :سم
الثمن  35,00 :درهم
ردمك 978-9954-688-89-2 :

عريب  /إنجليزي
الحجم  14 x 20 :سم
الثمن  35,00 :درهم
ردمك 978-9954-688-88-5 :

قاموس املعارف للطالب

قاموس املعارف للطالب

قاموس املعارف للطالب

إنجليزي  /عريب
الحجم  14 x 20 :سم
الثمن  35,00 :درهم
ردمك 978-9954-688-87-8 :

مزدوج  :عريب  /فرنيس
فرنيس  /عريب
الحجم  14 x 20 :سم
الثمن  70,00 :درهم
ردمك 978-9954-688-86-1 :

مزدوج  :عريب  /إنجليزي
إنجليزي  /عريب
الحجم  14 x 20 :سم
الثمن  70,00 :درهم
ردمك 978-9954-688-85-4 :

قاموس املعارف للطالب

املعجم املدريس

موسوعتي اإلسالمية

املصور  :عريب  /عريب
الحجم  14 x 20 :سم
الثمن  60,00 :درهم
ردمك 978-9954-688-84-7 :

لـمراحل التعليم االبتدايئ
والثانوي اإلعدادي
الحجم  14 x 21 :سم
الثمن  70,00 :درهم
ردمك 978-9954-642-27-6 :

الحجم  16 x 24 :سم
الثمن  60,00 :درهم
ردمك 978-9954-616-71-0 :

Maarif Lexique

Maarif Lexique
Des sciences humaines
et sociales

سلسلة املعارف للقواميس

سلسلة املعارف للقواميس

سلسلة املعارف للقواميس

Maarif Lexique

Scientifique et Technique

Nour Eddine Hali

سلسلة املعارف للقواميس

سلسلة املعارف للقواميس

 -قامويس األول -

de l’économie, du maketing
et des finances

سلسلة املعارف للقواميس

سلسلة املعارف للقواميس

مجموعة من املؤلفني

Format : 17 x 24 cm
Prix : 200,00 Dh
ISBN : 978-9954-20-383-5

Nour Eddine Hali

Format : 17 x 24 cm
Prix : 120,00 Dh
ISBN : 978-9954-616-70-3

Format : 17 x 24 cm
Prix : 130,00 Dh
ISBN : 978-9954-20-344-6

Lexique de la musique

Lexique de biologie

معجمي األسايس

Mohamed Zegraoui
Format : 17 x 24 cm

)(Français - Arabe
Touria Aboussaouira

Prix : 130,00 Dh
ISBN : 978-9954-616-72-7

Format : 15 x 23 cm

معجم الوايف
يف املصطلحات العلمية

Lexique Al Wafi
en termes scientifiques

نورالدين حايل وأحمد دكان

الحجم 14 x 21 :سم
الثمن  45,00 :درهم
ردمك 978-9954-20-22-6 :

Prix : 60,00 Dh
ISBN : 9981-808-36-9

Nour Eddine Hali et
Ahmed Dekkan
Format : 14 x 21 cm

Prix : 40,00 Dh
ISBN : 978-9954-20-221-8
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Nour Eddine Hali

أمازيغية  -فرنسية  -عربية
الحجم  15 x 21 :سم
الثمن  45,00 :درهم
ردمك 978-9954-20-233-1 :

Collection Focus Prépas / Classes prépatoires
Focus Prépas

Focus Prépas

1re Classe préparatoires

1re Classe préparatoires

Format : 17 x 24
Prix : 85,00 Dh

Format : 17 x 24
Prix : 99,00 Dh

Mathématiques

Physique

MPSI- PCSI-ECS1- ECT1

MPSI- PCSI-PSI

ISBN : 978-9954-691-91-5

ISBN : 978-9954-691-93-9

Focus Prépas

Focus Prépas

Chimie

Techniques quantitatives

1 Classe préparatoires
re

de gestion et management

MPSI- PCSI

1re Classe préparatoires

Format : 17 x 24
Prix : 60,00 Dh

ECT-ECS-BTS

Format : 17 x 24

ISBN : 978-9954-691-94-6

Collection Univers - Tronc Commun
Exercices et Corrigés
Exercices et Corrigés

Exercices et Corrigés

Exercices et Corrigés

Tronc Commun

Tronc Commun

Tronc Commun

SVT

Format : 17 x 24
Prix : 45,00 Dh

ISBN : 978-9954-691-97-7

Documents

Mathématiques

Format : 17 x 24
Prix : 70,00 Dh

ISBN : 978-9954-691-95-3

Tron Commun

Format : 17 x 24
Prix : 50,00 Dh

ISBN : 978-9954-691-96-0

Exercices et Corrigés
Univers / 3 en 1

Documents SVT
Tronc Commun

Tronc Commun

Format : 21 x 27

SVT

Physique-Chimie

Format : 21 x 27
Prix : 120,00 Dh

Prix : 47,00 Dh
ISBN : 978-9954-691-69-4

ISBN : 978-9954-693 -31-5

Examens Locaux et Régionaux
Examens
Locaux
et
Régionaux

Examens Locaux
et Régionaux
3ème Année du Collège

Format : 21 x 27
Prix : 90,00 Dh

3ème Année du Collège

ISBN : 978-9954-691-86-1
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Documents SVT

1

Année du Collège

2

Documents SVT

Documents SVT

Année du Collège

3ème Année du Collège

Format : 20 x 26

Format : 20 x 26

Prix : 32,00 Dh

Prix : 35,00 Dh

Format : 20 x 26

ISBN : 978-9954-688-94-6

ISBN : 978-9954-688-95-3

Documents PC
et cahier d'activités

Documents PC
et cahier d’activités

ère

ème

Prix : 25,00 Dh
ISBN : 978-9954-691-85-8

Documents PC
et cahier d'activités

Physique-Chimie
1ère Année du Collège

Physique-Chimie
2ème Année du Collège

Physique-Chimie
3ème Année du Collège

ISBN : 978-9954-691-15-1

ISBN : 978-9954-691-25-0

ISBN : 978-9954-691-38-0

Exercices et Corrigés

Exercices et Corrigés

Exercices et Corrigés

Format : 17 x 24
Prix : 35,00 Dh

Format : 17 x 24
Prix : 30,00 Dh

Physique-Chimie

1

ère

Année du Collège

Format : 17 x 24
Prix : 49,00 Dh

Format : 17 x 24
Prix : 32,00 Dh

Physique-Chimie

2

ème

Année du Collège

Format : 17 x 24
Prix : 52,00 Dh

Physique-Chimie

3

ème

Année du Collège

Format : 17 x 24
Prix : 49,00 Dh

ISBN : 978-9954-691-14-4

ISBN : 978-9954-691-13-7

ISBN : 978-9954-691-26-7

Exercices et Corrigés

Exercices et Corrigés

Exercices et Corrigés

SVT

1

ère

Année du Collège

SVT

2

ème

Année du Collège

SVT

3

ème

Année du Collège

Format : 17 x 24

Format : 17 x 24

Format : 17 x 24

ISBN : 978-9954-691-16-8

ISBN : 978-9954-691-17-5

ISBN : 978-9954-691-36-6

Exercices et Corrigés

Exercices et Corrigés

Exercices et Corrigés

Année du Collège

2ème Année du Collège

Prix : 49,00 Dh

Maths

1

ère

Prix : 49,00 Dh

Maths

Format : 17 x 24

Format : 17 x 24

ISBN : 978-9954-691-20-5

ISBN : 978-9954-691-19-9

Prix : 49,00 Dh

Exercices et Corrigés
Univers / 3 en 1

1ère Année du Collège

2ème Année du Collège

ISBN : 978-9954-691-18-2

ISBN : 978-9954-691-21-2

Format : 21 x 27
Prix : 99,00 Dh

Maths

3

ème

(Maths /PC / SVT)

Format : 21 x 27
Prix : 99,00 Dh
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Année du Collège

Format : 17 x 24

Prix : 49,00 Dh

Exercices et Corrigés
Univers / 3 en 1

(Maths /PC / SVT)

Prix : 49,00 Dh

Prix : 49,00 Dh

ISBN : 978-9954-691-35-9

Exercices et Corrigés
Univers / 3 en 1
3

(Maths /PC / SVT)

ème

Année du Collège

Format : 21 x 27
Prix : 99,00 Dh

ISBN : 978-9954-691-37-3

Documents de classe SVT

Exercices BAC - SVT

2ème année
du Baccalauréat
Sciences Experimentales
Filière : SP

2ème année
du Baccalauréat
Sciences Experimentales
Filière : SP

ISBN : 978-9954-688-44-1

ISBN : 978-9954-688-45-8

Format : 21 x 27
Prix : 60,00 Dh

Pass your Bac

for all baccalaureate
streams
Format : 21 x 27
Prix : 60,00 Dh

ردمك 978-9954-642-14-6 :

Format : 21 x 27
Prix : 65,00 Dh

معارف باك  -امتحانات
جهوية موحدة

السنة األوىل من سلك البكالوريا
الحجم  21 x 27 :سم
الثمن  80,00 :درهم

ردمك 978-9954-20-245-6 :

دفرت الوثائق العلمية  -علوم
الحياة واألرض SVT

السنة الثانية من سلك
البكالوريا
الحجم  21 x 27 :سم
الثمن  30,00 :درهم

ردمك 9954-20-186-6 :

الرياضيات  -متارين وحلول

السنة الثانية من سلك البكالوريا

شعبة العلوم الرياضية
(أ) و(ب)

سلسلة يف الجيب
الحجم  15 x 21 :سم
الثمن  24,00 :درهم

ردمك 9954-8836-0-1 :

الرياضيات  -متارين وحلول

  8أجزاءالسنة الثانية من سلك البكالوريا

الرياضيات  -متارين
وحلول

شعبة العلوم التجريبية  -شعبة
العلوم والتكنولوجيات الصناعية

السنة الثالثة من التعليم
الثانوي اإلعدادي
سلسلة يف الجيب
الحجم  15 x 21 :سم
الثمن  18,00 :درهم

قواعد اللغة العربية

قواعد اللغة العربية

سلسلة يف الجيب
الحجم  15 x 21 :سم
الثمن للجزء  18,00 :درهم
ردمك 9954-8856-9-2 :

مرحلة التعليم اإلعدادي
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  35,00 :درهم
ردمك 9981-20-225-8 :

الرتاكيب  -الرصف والتحويل -
اإلمالء
مرحلة التعليم االبتدايئ
الحجم  17 x 24 :سم
الثمن  45,00 :درهم
ردمك 9981-20-181-5 :
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كراسة الجديد يف
التطبيقات الكتابية

السنة الرابعة
من التعليم اإلبتدايئ
الحجم  21 x 27 :سم
الثمن  18,00 :درهم

ردمك 978-9954-691-72-4 :

سلسلة حرويف يف قصص  14 /جزء
الببغاء املؤدب

كل األطفال إخويت !

حرفا امليم والدال

حرفا الالم والباء

العريب بن جلون

الحجم  20 x 20 :سم

ردمك 978-9954-642-89-4 :

صديق جديد !

الجائزة الكربى

العريب بن جلون

الحجم  20 x 20 :سم

ردمك 978-9954-642-86-3 :

قصة أبـي !

العريب بن جلون

الحجم  20 x 20 :سم

ردمك 978-9954-642-85-6 :

حينا الجميل !

حرفا العني والواو

الحجم 20 x 20 :

ردمك 978-9954-642-88-7 :

حرفا النون والحاء

حرفا الفاء والسني

العريب بن جلون

العريب بن جلون

الحجم  20 x 20 :سم

سم

ردمك 978-9954-642-83-2 :

الشالل الكريم !

العريب بن جلون

الحجم  20 x 20 :سم

ردمك 978-9954-642-76-4 :

البعوضة الحزينة !

حرفا التاء والصاد

العريب بن جلون

الحجم  20 x 20 :سم

ردمك 978-9954-416-84-9 :

يارس يف الضيعة !

الحجم  20 x 20 :سم

العريب بن جلون

ردمك 978-9954-642-82-5 :

أمي الثانية !

الحجم  20 x 20 :سم

خروف العيد !

ردمك 978-9954-642-87-0 :

الحجم  20 x 20 :سم

الحجم  20 x 20 :سم

حرفا الخاء والدال

العريب بن جلون

الحجم  20 x 20 :سم

حرفا الباء والجيم

حرفا الزاي واأللف
ردمك 978-9954-642-80-1 :

حرفا الراء والكاف

حرفا القاف والطاء

حرفا الضاد والغني

العريب بن جلون

الطفلة الشجاعة !

العريب بن جلون

ردمك 978-9954-642-79-5 :

العريب بن جلون

ردمك 978-9954-642-81-8 :

الطفل املشاكس !

حرفا الشني والهاء

العريب بن جلون

الحجم  20 x 20 :سم

ردمك 978-9954-642-78-8 :

أصدقاء الطبيعة !

حرفا الثاء والطاء

العريب بن جلون

الحجم  20 x 20 :سم

ردمك 978-9954-642-77-1 :

مجموعات قصصية
سلسلة أتعلم بالقصة

سلسلة مرسحيات للصغار

عبد الفتاح األزرق

عبد الفتاح األزرق

سلسلة قصص املعرفة
العلمية لألطفال

 12قصة

جامعة من املربني

الحجم  17 x 24 :سم

 10قصص

الحجم  17 x 24 :سم

ردمك 978-9954-642-02-3 :

 12مرسحية

الحجم  17 x 24 :سم

ردمك 978-9954-20-459-7 :

ردمك 978-9954-616-77-2 :

سلسلة أبو الفنون لألطفال

سلسلة عامل واقع الطفل

سلسلة حكايات كليلة ودمنة

العريب بنجلون

محمد أمزيان الحسني

جامعة من املربني

ردمك 978-9954-416-14-3 :

ردمك 978-9954-616-87-1 :

 12مرسحية

الحجم  17 x 24 :سم

ردمك 978-9954-416-11-2 :

 8قصص

الحجم  17 x 24 :سم
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 10قصص

الحجم  17 x 24 :سم

سلسلة قصص هيا نقرأ ()1

سلسلة قصص هيا نقرأ ()2

محمد حمداين

الحجم  15 x 21 :سم

محمد حمداين

سلسلة قصص طريفة
لألطفال

الحجم  15 x 21 :سم

العريب بنجلون

سلسلة قصص
الرباعم اليافعة

سلسلة قصص ألف ليلة
وليلة لألطفال

سلسلة قصص الصحابة
لألطفال

جامعة من املربني

جامعة من املربني

 12قصة

 12قصة

 6قصص

الحجم  15 x 21 :سم

 4قصص

عبد السالم سبيبي

الحجم  17 x 24 :سم

 10قصص

 10قصص

الحجم  17 x 24 :سم

الحجم  15 x 21 :سم

سلسلة أقرأ وأستمتع

سلسلة اململكة الصغرية لألطفال

سلسلة قصيص املفيدة

العريب بنجلون

جامعة من املربني

ردمك 9954-20-154-8 :

 8مجاالت

الحجم  17 x 24 :سم

 8قصص

الحجم  17 x 24 :سم

 8قصص

عبد الفتاح األزرق

الحجم  17 x 24 :سم

ردمك 9954-20-069-X :

ردمك 9954-20-156-4 :

ردمك 9954-20-008-8 :

سلسلة قصص مغامرات
عمر

مجموعة قصص مختارة

 12قصة

سلسلة قصص تربوية
لألطفال

العريب بنجلون

الحجم  15,5 x 21 :سم

العريب بنجلون

 12قصة

حميد السماليل

الحجم  17 x 24 :سم

الحجم  15 x 21 :سم

ردمك 9954-20-000-2 :

سلسلة قصص تاريخ املغرب
لألطفال

سلسلة القصص التاريخية
لألطفال

 15قصة

 6قصص

 10قصص

سلسلة قصص أنبياء الله
لألطفال
 10قصص

مجموعة من أساتذة التاريخ

الحجم  15 x 21 :سم

جامعة من املربني

الحجم  15,5 x 21 :سم

سلسلة قصص الطفل النبيه

سلسلة الطفل السعيد

سلسلة أصدقايئ
الحيوانات لألطفال

الحجم  15 x 21 :سم

العريب بنجلون

الحجم  15 x 21 :سم

 12قصة

العريب بنجلون

الحجم  15 x 21 :سم

 12قصة

العريب بنجلون

جامعة من املربني

 12قصة

الحجم  17 x 24 :سم

ردمك 978-9954-416-10-5 :
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- خطوايت األوىل يف الخط

 سنوات6/4
 سم20 x 26 : الحجم
9954-20-141-6 : ردمك

سلسلة خامسية عامل
الحيوانات
 أجزاء5

أحمد الحمداين

 سم17 x 24 : الحجم

9954-20-105-X : ردمك

Série contes et fables

12 Contes et fables

Groupe d’enseignants
Format : 15,5 x 21 cm

Contes pour tous les
enfants

12 Contes
Groupe d’enseignants
Format : 15 x 21 cm

 قصة12

سلسلة قصص سامي
وليىل

 سم15 x 21 : الحجم

العريب بنجلون

سلسلة قصص إىل ولدي

العريب بنجلون

 من القراءة: خطوايت األوىل
إىل الكتابة

التعليم األويل ورياض األطفال
 سم21 x 29,7 : الحجم

عاملي الصغري

 قطعة شعرية12

عبد الحميد اليوسفي

 سم21,5 x 28,5 : الحجم
9954-20-086-x : ردمك

978-9954-616-17-8 : ردمك

األناشيد الهادفة
،جامل الدين السديدي
إدريس أمزيان
وموالي عيل اإلدرييس
 سم17 x 24 : الحجم

978-9954-20-247-0 : ردمك

Mohamed Bahhadi

جامعة من املربني

Format : 15 x 21 cm

Driss Sabir

Format : 15,5 x 21 cm

12 Contes

12 contes en anglais
Rachid Haddadi

Format : 17 x 24 cm

ISBN : 9981-808-58 -X

ISBN : 978-9945-20-262-3

Format : 15 x 21 cm

)كراسة التلميذ (ة
 سم21 x 29,7 : الحجم

سلسلة حكايات عاملية
لألطفال

Série Stories and Fables

Ahmed Benjelloun

أتعلم خط تيفيناغ

Série BLED

Bande Dessinée
10 B.D.

Série les animaux
d’ici et d’ailleurs

14 Contes

 سم17 x 24 : الحجم

978-9954-20-219-6 : ردمك

ISBN : 978-9954-20-217-X

Série contes
de l’histoire du Maroc

 قصص10

Collection «Histoires
utiles pour enfants

8 Contes
Format : 15 x 21 cm
ISBN : 978-9954-20-439-9
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 قصص10

 سم21 x 15 : الحجم

9954-20-103-3 : ردمك

Série Le Petit Royaume
des enfants

8 Contes
Groupe d’enseignants
Format : 17 x 24 cm

ISBN : 9945-20-157-2

Série les animaux
d’Afrique
12 Contes

Driss Sabir
Format : 17 x 24 cm
ISBN : 978-9954-20-263-0

Collection fêtes et traditions musulmanes au Maroc
C’est fini les mensonges...

Collection Fêtes et
traditions musulmanes
au Maroc
Sandrine Lefebvre Reghay

Format : 21 x 21 cm
ISBN : 978-9954-20-456-9

L’amour du don

Collection Fêtes et
traditions musulmanes
au Maroc
Sandrine Lefebvre Reghay

Format : 21 x 21 cm
ISBN : 978-9954-20-455-9

Boujloud :
même pas peur !

Collection Fêtes et
traditions musulmanes
au Maroc
Sandrine Lefebvre Reghay

Format : 21 x 21 cm
ISBN : 978-9954-20-457-3

Une nuit pas comme
les autres

Collection Fêtes et
traditions musulmanes
au Maroc

Baba Achour nous raconte

Collection Fêtes et
traditions musulmanes
au Maroc
Sandrine Lefebvre Reghay

Format : 21 x 21 cm
ISBN : 978-9954-20-451-1

Les douceurs de Mima

Collection Fêtes et
traditions musulmanes
au Maroc
Sandrine Lefebvre Reghay

Sandrine Lefebvre Reghay

Format : 21 x 21 cm
ISBN : 978-9954-20-454-2

L’imagerie de la collection

Une nouvelle année
commence

Format : 21 x 21 cm
ISBN : 978-9954-20-452-8
Collection Fêtes et
traditions musulmanes au
Maroc
Sandrine Lefebvre Reghay

Format : 21 x 21 cm
ISBN : 978-9954-20-458-0

Collection Fêtes et
traditions musulmanes
au Maroc
Sandrine Lefebvre Reghay

Format : 21 x 21 cm
ISBN : 978-9954-20-453-5

Série Histoires de morale / ISBN : 978-9954-20-251-X
Le laperau crédule

Fihri Oumaima et
Hoummane Jalila

Format : 19 x 26 cm

L’oursson mal éduqué
ihri Oumaima et
Hoummane Jalila

Format : 19 x 26 cm

Le cheval cachetier

Fihri Oumaima et
Hoummane Jalila

Format : 19 x 26 cm

Le tigre moqueur

La vache gourmande

Format : 19 x 26 cm

Format : 19 x 26 cm

Le chiot insolent

Le loup égoiste

Fihri Oumaima et
Hoummane Jalila

Fihri Oumaima et
Hoummane Jalila

Fihri Oumaima et
Hoummane Jalila

Fihri Oumaima et
Hoummane Jalila

Format : 19 x 26 cm

Format : 19 x 26 cm

Le dragon iniqué

Le pigeon pernd
des ailes

Fihri Oumaima et
Hoummane Jalila

Format : 19 x 26 cm

Fihri Oumaima et
Hoummane Jalila

Format : 19 x 26 cm

Le chacal non respectueux de la nature

Fihri Oumaima et
Hoummane Jalila

Format : 19 x 26 cm
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MES PREMIERS PAS
Mes premiers pas

Ecriture
Majuscules n° 2
Ecoles primaires
Format : 21 x 27 cm

Mes premiers pas

Mes premiers pas

Mes premiers pas

Ecriture, tracés et
miniscules n° 1
Ecoles primaires
Format : 21 x 27 cm

De la lecture
à l’écriture n° 0
Ecoles maternelles
Format : 21 x 27 cm

Mes premiers pas

Mes premiers pas

Formes et couleurs
4/5 ans
Format : 21 x 27 cm

Mathématiques compter
4/5 ans
Format : 21 x 27 cm

Coloriage
4/5 ans
Format : 21 x 27 cm

Mes premiers pas

Mes premiers pas

Mes premiers pas

Coloriage et dessin libre
5/6 ans
Format : 21 x 27 cm

Graphisme et écriture
5/6 ans
Format : 21 x 27 cm

Expression orale
4/5 ans
Format : 21 x 27 cm

Mes premiers pas

Mes premiers pas

Mes premiers pas

Mathématiques
5/6 ans
Format : 21 x 27 cm

Mon coloriage

Monuments
Format : 21 x 27 cm

Lecture
5/6 ans
Format : 21 x 27 cm

Mon coloriage / ISBN : 978-9954-20-054-1
Mon coloriage

Expression orale
5/6 ans
Format : 21 x 27 cm

Mon coloriage

Objets
Format : 21 x 27 cm

Personnages
Format : 21 x 27 cm

Mon coloriage

Mon coloriage

Jeux
Format : 21 x 27 cm
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Animaux
Format : 21 x 27 cm

سلسلة فضاء املسلم الصغري
السرية النبوية

القرآن الكريم

سلسلة فضاء
املسلم الصغري
الجزء 1
الحجم21 x 27 :سم
ردمك 978-9954-20-310-1 :

أركان اإلسالم

سلسلة فضاء
املسلم الصغري
الجزء 3
الحجم21 x 27 :سم

سلسلة فضاء
املسلم الصغري
الجزء 2
الحجم21 x 27 :سم
ردمك 978-9954-20-305-7 :

ردمك 978-9954-20-307-1 :

التوضؤ والصالة

سلسلة فضاء
املسلم الصغري
الجزء 4
الحجم21 x 27 :سم
ردمك 978-9954-20-308-8 :

سلسلة بالدي بالحروف والصور لألطفال  /ردمك 9954-20-228-5 :

مالبس من بالدي

سلسلة بالدي بالحروف
والصور لألطفال /

أحمد الحمداين

الجزء 1

حِ رف من بالدي

سلسلة بالدي بالحروف
والصور لألطفال /

أحمد الحمداين

الجزء 2

الحجم  21 x 27 :سم

الحجم  21 x 27 :سم

آالت موسيقية من بالدي

فواكه من بالدي

سلسلة بالدي بالحروف
والصور لألطفال /

أحمد الحمداين

الجزء 4

الحجم  21 x 27 :سم

سلسلة بالدي بالحروف
والصور لألطفال  /الجزء 5

أحمد الحمداين

تحف أثرية من بالدي

سلسلة بالدي بالحروف
والصور لألطفال /

أحمد الحمداين

الجزء 3

الحجم  21 x 27 :سم

خرض من بالدي

سلسلة بالدي بالحروف
والصور لألطفال  /الجزء 6

أحمد الحمداين

الحجم  21 x 27 :سم

الحجم  21 x 27 :سم

حيوانات برية من بالدي

حيوانات مائية من بالدي

أشجار من بالدي

والصور لألطفال  /الجزء 7

والصور لألطفال  /الجزء 8

والصور لألطفال  /الجزء 9

الحجم  21 x 27 :سم

الحجم  21 x 27 :سم

الحجم  21 x 27 :سم

سلسلة بالدي بالحروف

أحمد الحمداين

رياضات من بالدي

سلسلة بالدي بالحروف

أحمد الحمداين

مدن من بالدي

سلسلة بالدي بالحروف

أحمد الحمداين

وسائل نقل من بالدي

سلسلة بالدي بالحروف
والصور لألطفال  /الجزء 10

سلسلة بالدي بالحروف
والصور لألطفال  /الجزء 11

سلسلة بالدي بالحروف
والصور لألطفال  /الجزء 12

الحجم  21 x 27 :سم

الحجم  21 x 27 :سم

الحجم  21 x 27 :سم

أحمد الحمداين

أحمد الحمداين
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أحمد الحمداين

سلسلة أنشطة الحروف الهجائية لألطفال  /ردمك 978-9954-416-13-6 :

ثاء  -جيم  -حاء

ألف  -باء  -تاء

خاء  -دال  -ذال

سلسلة أنشطة الحروف الهجائية
لألطفال  /الجزء األول

سلسلة أنشطة الحروف الهجائية
لألطفال  /الجزء الثاين

سلسلة أنشطة الحروف الهجائية
لألطفال  /الجزء الثالث

الحجم  21 x 27 :سم

الحجم  21 x 27 :سم

الحجم  21 x 27 :سم

أحمد الحمداين

أحمد الحمداين

شني  -صاد  -ضاد

راء  -زين  -سني

أحمد الحمداين

طاء  -ظاء  -عني

سلسلة أنشطة الحروف الهجائية
لألطفال  /الجزء الرابع

سلسلة أنشطة الحروف الهجائية
لألطفال /الجزء الخامس

سلسلة أنشطة الحروف الهجائية
لألطفال  /الجزء السادس

الحجم  21 x 27 :سم

الحجم  21 x 27 :سم

الحجم  21 x 27 :سم

أحمد الحمداين

أحمد الحمداين

غني  -فاء  -قاف

كاف  -الم

أحمد الحمداين

ميم  -نون

سلسلة أنشطة الحروف الهجائية
لألطفال  /الجزء السابع

سلسلة أنشطة الحروف الهجائية
لألطفال  /الجزء الثامن

سلسلة أنشطة الحروف الهجائية
لألطفال  /الجزء التاسع

الحجم  21 x 27 :سم

الحجم  21 x 27 :سم

الحجم  21 x 27 :سم

أحمد الحمداين

أحمد الحمداين

أحمد الحمداين

هاء  -واو  -ياء

سلسلة أنشطة الحروف الهجائية
لألطفال  /الجزء العارش

أحمد الحمداين

الحجم  21 x 27 :سم

سلسلة روائع اآلثار املغربية لألطفال والناشئني  /ردمك 978-9954-20-229-3 :

جامع القروين  12 -قرناً من
اإلشعاع الثقايف

سلسلة روائع اآلثار املغربية لألطفال
والناشئني  /الجزء 1

روائع الرثيات املغربية

سلسلة روائع اآلثار املغربية لألطفال
والناشئني  /الجزء 2

الدكتور عبد العزيز صالح سامل

املعامل األثرية يف مدينة رباط
الفتح
سلسلة روائع اآلثار املغربية لألطفال
والناشئني  /الجزء 3

الدكتور عبد العزيز صالح سامل

الحجم  21 x 27 :سم
الثمن  20,00 :درهم

مكناسة الزيتون  -عاصمة السلطان
املوىل إسامعيل

املعامل األثرية يف مدينة فاس

سال  -دُرة أيب رقراق

الدكتور عبد العزيز صالح سامل

الدكتور عبد العزيز صالح سامل

الحجم  21 x 27 :سم
الثمن  20,00 :درهم

سلسلة روائع اآلثار املغربية لألطفال
والناشئني  /الجزء 4

الدكتور عبد العزيز صالح سامل

الحجم  21 x 27 :سم
الثمن  20,00 :درهم

سلسلة روائع اآلثار املغربية لألطفال
والناشئني  /الجزء 5
الحجم  21 x 27 :سم
الثمن  20,00 :درهم
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الدكتور عبد العزيز صالح سامل

الحجم  21 x 27 :سم
الثمن  20,00 :درهم

سلسلة روائع اآلثار املغربية لألطفال
والناشئني  /الجزء 6
الحجم  21 x 27 :سم
الثمن  25,00 :درهم

مراكش  -الحارضة الحمراء

سلسلة روائع اآلثار املغربية لألطفال
والناشئني  /الجزء 7

الدكتور عبد العزيز صالح سامل

الحجم  21 x 27 :سم
الثمن  25,00 :درهم

مسجد الحسن الثاين يف الدار
البيضاء ملحمة ملك وشعب
سلسلة روائع اآلثار املغربية لألطفال
والناشئني  /الجزء 8

الدكتور عبد العزيز صالح سامل

الحجم  21 x 27 :سم
الثمن  25,00 :درهم

شفشاون  -عبق التاريخ

سلسلة روائع اآلثار املغربية لألطفال
والناشئني  /الجزء 10

الدكتور عبد العزيز صالح سامل

الحجم  21 x 27 :سم
الثمن  25,00 :درهم
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تطوان  -غرناطة املغرب

سلسلة روائع اآلثار املغربية لألطفال
والناشئني  /الجزء 9

الدكتور عبد العزيز صالح سامل

الحجم  21 x 27 :سم
الثمن  25,00 :درهم
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Meknès

Format : 87 x 66 cm
Prix : 30,00 Dh

ISBN : 9954-462-06-6

Dakhla

Format : 87 x 66 cm
Prix : 35,00 Dh

Format : 87 x 66 cm
Prix : 30,00 Dh

ISBN : 9954-462-08-2

ISBN : 9954-462-07-4

Tanger

Fès

Format : 87 x 66 cm
Prix : 30,00 Dh

Format : 87 x 66 cm
Prix : 30,00 Dh

ISBN : 9954-462-04-X

ISBN : 9954-462-05-8

Laâyoune/Guelmime Tan-Tan (R°/V°)
Format : 87 x 66 cm
Prix : 40,00 Dh

Rabat

Casablanca

Format : 87 x 66 cm
Prix : 30,00 Dh

Essaouira/Safi (R°/V°)
Format : 87 x 66 cm
Prix : 40,00 Dh

Ouarzazate/Errachidia (R°/V°)
Format : 87 x 66 cm
Prix : 40,00 Dh
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Maroc

Format : 87 x 66 cm
Prix : 30,00 Dh

ISBN : 9954-462-03-1

Agadir

Format : 87 x 66 cm
Prix : 30,00 Dh

ISBN : 9954-462-09-0

Marrakech/El Jadida (R°/V°)
Format : 87 x 66 cm
Prix : 45,00 Dh

ISBN : 9954-462-02-3

