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 ػ١ِّٛبد ِؼبجُ لٛا١ِظ فٙبسط

 

     

ٔظ 0,148  ِشاد اثشا١ُ٘ اٌّصغٍخ االػجّٟ فٟ اٌىزت اٌغت ٚ اٌص١ذٌخ اٌؼشث١خ  داس اٌغشة االعالِٟ  ٛر

0,147 

ثذْٚ  ِىبْ 
 ثٕؼجذ اٌٍٗ ػجذ اٌؼض٠ض اٌّؼجُ اٌصٛفٟ  ػشثٟ فشٔغٟ    إٌؾش

عف ثّشاوؼ ِٕؾٛساد و١ٍخ االداة ٚ اٌؼٍَٛ ِشاوؼ 0,149  ثبػشثٟ اٌصذ٠ك فٙشط ِخغٛعبد خضأخ اثٓ ٠ٛ

          

عف اٌز١فبؽٟ ثذْٚ داس إٌؾش ِصش 0,143 عف وزبة اص٘بس االفىبس فٟ جٛا٘ش االدجبس الدّذ ثٓ ٠ٛ  دغٓ ِذّذ ٠ٛ

 ػٛاد  وٛسو١ظ ِصبدس اٌزشاس اٌؼغىشٞ ػٕذ اٌؼشة اٌّجٍذ االٚي ثذْٚ داس إٌؾش ثغذاد 0,142

 اٌفبعٟ ِذّذ اٌؼبثذ  فٙشط ِخغٛعبد خضأخ اٌمش١٠ٚٓ اٌجضء اٌضبٟٔ  ثذْٚ داس إٌؾش اٌذاس اٌج١ضبء 0,15

 ثذْٚ ِؤٌف  اٌّؼجُ اٌؼبَ ٌٍذسن اٌٍّىٟ فشٔغٟ ػشثٟ  اٌمٛاد اٌّغٍذخ اٌٍّى١خ  اٌّغشة 0,146

0,144 

اٌجّٙٛس٠خ اٌؼشث١خ 
 ثذْٚ ِؤٌف  اٌّصغٍذبد اٌؼ١ٍّخ  أج١ٍضٞ ػشثٟ  ثذْٚ داس إٌؾش اٌّزذذح 

 ثذْٚ ِؤٌف  ِؼجُ اٌىٙشثبئٟ االٌزىزشٟٚٔ  أج١ٍضٞ فشٔغٟ  سٚعٟ ػشثٟ  ِٕؾٛساد ٚصاسح اٌذفبع اٌجّٙٛس٠خ 1973َعٛس٠ب  0,13

 إٌّظّخ اٌؼشث١خ ٌٍؼٍَٛ االداس٠خ    0,131

د١ًٌ اٌّصغٍذبد اٌؼشث١خ اٌّٛدذح فٟ اٌؼٍَٛ االداس٠خ أج١ٍضٞ 
 ثذْٚ ِؤٌف  ػشثٟ

 غبٌٟ ٚدذٞ سصق اٌّؼجّبد اٌؼشث١خ ثجٍٛغشاف١خ ؽبٍِخ ِؾشٚدخ  1971َا١ٌٙئخ اٌّصش٠خ ٌٍىزبة    0,132

 لٍؼخ جٟ  ِذّذ سٚاط ِٛعٛػخ فمٗ اثشا١ُ٘ إٌخؼٟ  اٌجضء اٌضبٟٔ  ثذْٚ داس إٌؾش   0,135
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 ثٕؼجذ اٌٍٗ ػجذ اٌؼض٠ض 1976َ  1392ٔذٛ رفص١خ اٌؼب١ِخ فٟ اٌٛعٓ اٌؼشثٟ  اٌّىزت اٌذائُ ٌزٕغ١ك ٚ اٌزؼش٠ت    

 ثذْٚ ِؤٌف    فٟ اٌٛعٓ اٌؼشثٟ  اٌشثبط 0,134

 وزت اٌزٕج١ٗ ٚ اال٠ضبح ػّب ٚلغ فٟ اٌصذبح  ثذْٚ داس إٌؾش ِصش 0,139

اٌّصشٞ اثٛ ِذّذ 
 اثٛ ػجذ اٌٍٗ ثٓ ثشٜ

 اٌمغبْ اثشا١ُ٘  ػضشاد إٌّجذ فٟ االدة ٚ اٌؼٍَٛ ٚ االػالَ  داس اٌمشاْ اٌىش٠ُ   0,137

 ثذْٚ ِؤٌف  اٌّغبػذ ٚصاسح االػالَ   0,14

 ثذْٚ ِؤٌف  ِؼجُ اٌفبػ اٌذظبسح اٌذذ٠ضخ ٚ ِصغٍذبد اٌفْٕٛ ثذْٚ داس إٌؾش   0,141

 ثذْٚ ِؤٌف  اٌّؼجُ اٌغجٟ اٌّٛدذ أج١ٍضٞ ػشثٟ  فشٔغٟ  ثذْٚ داس إٌؾش   0,129

 ثذْٚ ِؤٌف  اٌّخزصشاد اٌّغزؼٍّخ فٟ ٘زا اٌّؼجُ  ثذْٚ داس إٌؾش   0,128

 وٛس١ٔغٟ ف لبِٛط ػشثٟ  اعجبٟٔ  اٌّؼٙذ االعجبٟٔ اٌؼشثٟ ٌٍضمبفخ  ِذس٠ذ 0,126

 ثذْٚ ِؤٌف  اٌّؼجُ اٌغجٟ اٌّٛجض سٚعٟ أج١ٍضٞ ػشثٟ  ثذْٚ داس إٌؾش   0,24

 ثذْٚ ِؤٌف  اٌّؼجُ اٌّٛدذ ٌٍّصغٍذبد اٌؼ١ٍّخ  ثذْٚ داس إٌؾش   0,21

س اٌذ٠ٓ  ِؼجُ اٌّصغٍذبد اٌذذ٠ضخ  ِغجؼخ جبِؼخ دِؾك    0,22  ػضش ٛٔ

 ط ػٛٔش  اٌغت اٌزجش٠جٟ اٌجضء  ثذْٚ داس إٌؾش دِؾك  0,23

 اٌذٕفٟ جالي ِؼجُ االٌفبػ اٌى٠ٛز١خ فٟ اٌخغظ ٚ اٌٍٙجبد ٚ اٌج١ئخ  ثذْٚ داس إٌؾش ثغذاد 0,31

   فٙشط اٌّخغٛعبد اٌؼشث١خ  ثذْٚ داس إٌؾش اٌّغشة 0,6

 اٌؾٙبثٟ  ٠ذٟ  ِؼجُ اٌّصغٍذبد االصش٠خ  ثبالفشٔغ١خ ٚ اٌؼشث١خ  ثذْٚ داس إٌؾش 1967َد 0,17
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 ثذْٚ ِؤٌف  وزبة االٔغبْ اٌىبًِ ثذْٚ داس إٌؾش عٙشاْ 0,59

 ثذْٚ ِؤٌف  اٌّٛعٛػخ اٌفم١ٙخ  عجؼخ رّٙذ٠خ  ٚصاسح االٚلبف ٚ اٌؾؤْٚ  اٌى٠ٛذ 0,61

 ثذْٚ ِؤٌف    االعال١ِخ     

0,67 

اٌمب٘شح  اٌى٠ٛذ 
 ُ٘ ٕ٘جشط   جْٛ اٌصذفٟ اٌّذزشف اٌذاس اٌذ١ٌٚخ ٌٍٕؾش ٚ اٌزٛص٠غ ٌٕٚذْ

 اٌذ١ٌشٚ اٌّٙذٞ فٙشط ِخغٛعبد خضأخ رغٛاْ  لغُ اٌمشاْ ٚ ػٍِٛٗ ثذْٚ داس إٌؾش رغٛاْ 0,66

 ثٕؼجذ اٌٍٗ ػجذ اٌؼض٠ض اٌّٛعٛػخ اٌّغشث١خ ٌالػالَ اٌجؾش٠خ ٚ اٌذضبس٠خ ِٕؾٛساد ٚصاسح االٚلبف    0,58

   ثجٍٛغشاف١ب اٌٛدذح اٌؼشث١خ  ثذْٚ داس إٌؾش ث١شٚد  

 اٌفبعٟ ِذّذ اٌؼبثذ  فٙشط ِخغٛعبد خضأخ اٌمش١٠ٓ اٌجضء االٚي  داس اٌىزبة اٌذاس اٌج١ضبء 0,64

 اٌخغبثٟ ِذّذ اٌؼشثٟ  فٙبسط اٌخضأخ اٌذغ١ٕخ ثبٌمصش اٌٍّىٟ ثذْٚ داس إٌؾش اٌشثبط  

 صبدق دغ١ٓ وبًِ ٌزؾخ١ص ثبٌٍغخ اٌفبسع١خ  ثذْٚ داس إٌؾش   0,62

 ِغٍٛة ادّذ ِؼجُ اٌّصغٍذبد اٌجالغ١خ ٚ رغٛس٘ب  اٌجضء االٚي  1983َاٌّجّغ اٌؼٍّٟ اٌؼشالٟ  اٌؼشاق  

 اٌغبئٟ فبضً  ِالدظبد دٛي  ِؼجُ اٌى١ّبء ثذْٚ داس إٌؾش اٌشثبط 0,84

 ثذْٚ ِؤٌف  لبئّخ اٌّصغٍذبد اٌش٠بض١بد فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبَ ِىزت اٌزٕغ١ك ٚ اٌزؼش٠ت فٟ     

 ثذْٚ ِؤٌف    اٌٛعٓ اٌؼشثٟ  اٌشثبط 0,88

 ثٕؼجذ اٌٍٗ ػجذ اٌؼضثض ِؼجُ اٌض٘ٛس  أج١ٍضٞ   فشٔغٟ  ػشثٟ  اٌّىزت اٌذائُ ٌزٕغ١ك ٚ اٌزؼش٠ت اٌشثبط 0,87

 ثذْٚ ِؤٌف  إٌّجذ ٚ إٌّجذ االثجذٞ  لغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ جبِؼخ     
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 ثذْٚ ِؤٌف    1969َدِؾك  دِؾك  0,86

 دذاد ِصغفٝ  اٌمبِٛط اٌضساػٟ  فشٔغٟ ػشثٟ  ثذْٚ داس إٌؾش 1985َفشٔغب  0,82

 إٌبصشٞ عبسق اٌمبِٛط اٌش٠بضٟ اٌّٛعغ  أج١ٍضٞ  ػشثٟ  ثذْٚ داس إٌؾش ثغذاد 0,79

 اٌؾٙبثٟ ِصغفٝ ِؼجُ اٌّصغٍذبد اٌجشاد١خ  أج١ٍضٞ  فشٔغٟ  ػشثٟ  ثذْٚ داس إٌؾش دِؾك  0,77

 ثٕؼجذ اٌٍٗ ػجذ اٌؼض٠ض ٔظبَ رص١ٕف اوغفٛسد اٌؼؾشٞ ٌٍؼٍَٛ اٌجشاد١خ  ثذْٚ داس إٌؾش اٌّغشة 0,73

 لبِٛط ِذّذ اٌؾش٠ف لبِٛط اٌٍٙجخ اٌؼب١ِخ فٟ اٌغٛداْ  اٌّجٍظ اٌمِٟٛ ٌشػب٠خ االداة     

0,76 

اٌغٛداْ 
     ٚ اٌفْٕٛ 1977َ

 ػغب اٌٍٗ ِذّٛد  فٙشط ِخغٛعبد ِىزجخ اٌذشَ االثشا١ّٟ٘ فٟ اٌخ١ًٍ  ثذْٚ داس إٌؾش 1983َاالسدْ   

 ثذْٚ داس إٌؾش اٌشثبط 0,72

اٌضمبفخ اٌؾؼج١خ اٌّغشث١خ فٟ اٌّصبدس ٚ اٌّشاجغ اٌؼشث١خ ٚ 
 اثٓ ؽمشْٚ ِذّذ اٌفشٔغ١خ 

 ثذْٚ ِؤٌف  ِؾشٚع ِؼجُ اٌف١ض٠بء ٚاٌغج١ؼخ  اٌّىزت اٌذائُ ٌزٕغ١ك ٚ اٌزؼش٠ت اٌشثبط 0,83

 ثذْٚ ِؤٌف  ِؾشٚع ِؼجُ إٌجبد اٌّىزت اٌذائُ ٌزٕغ١ك ٚ اٌزؼش٠ت اٌشثبط 0,79

 ثذْٚ ِؤٌف  ِؾشٚع ِؼجُ اٌف١ض٠بء ٚاٌغج١ؼخ  اٌّىزت اٌذائُ ٌزٕغ١ك ٚ اٌزؼش٠ت اٌشثبط 0,81

 ِغٍُ عبِٟ صٛسح اٌؼشة فٟ صذبفخ اٌّب١ٔب االرذبد٠خ  ِشوض اٌذساعبد اٌٛدذح اٌؼشث١خ  ث١شٚد 0,69

 ثىش ٠ؼمٛة  دساعبد ِمبسٔخ فٟ اٌّؼجُ اٌؼشثٟ  ثذْٚ داس إٌؾش 1970َث١شٚد  0,71

 اٌّؼجُ اٌؼشثٟ ثبالٔذٌظ ثذْٚ داس إٌؾش اٌشثبط 0,7

اٌٛسدغ١شٞ ػجذ 
 اٌؼٍٟ 
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 ثٕؼجذ اٌٍٗ ػجذ اٌؼض٠ض ِؼجُ اٌؼظبَ أج١ٍضٞ   فشٔغٟ  ػشثٟ  ثذْٚ داس إٌؾش اٌشثبط 0,42

 ثٕؼجذ اٌٍٗ ػجذ اٌؼض٠ض ِؼجُ اٌفْٕٛ اٌج١ٍّخ ٚ اٌزشف١ٙ١خ ٚ االراػخ ٚ اٌزٍفضح  اٌّىزت اٌذائُ ٌزٕغ١ك ٚ اٌزؼش٠ت اٌشثبط 0,36

 ثٕؼجذ اٌٍٗ ػجذ اٌؼض٠ض ِؼجُ اٌذَ اٌّىزت اٌذائُ ٌزٕغ١ك ٚ اٌزؼش٠ت اٌشثبط 0,41

 ثٕؼجذ اٌٍٗ ػجذ اٌؼض٠ض ِؼجُ اٌّالثظ  أج١ٍضٞ فشٔغٟ  اٌّىزت اٌذائُ ٌزٕغ١ك ٚ اٌزؼش٠ت اٌشثبط 0,35

 ص٠بْ ِذّذ  ِؼبجُ فٟ ِصغٍذبد اٌفٍه اٌّىزت اٌذائُ ٌزٕغ١ك ٚ اٌزؼش٠ت اٌشثبط 0,32

 ثٕؼجذ اٌٍٗ ػجذ اٌؼض٠ض ِؼجُ اٌغ١بسح  أج١ٍضٞ  فشٔغٟ  ػشثٟ  اٌّىزت اٌذائُ ٌزٕغ١ك ٚ اٌزؼش٠ت    

 ثذْٚ ِؤٌف    اٌّىزت اٌذائُ ٌزٕغ١ك ٚ اٌزؼش٠ت    

 ثذْٚ ِؤٌف    فٟ اٌٛعٓ اٌؼشثٟ  اٌشثبط 0,34

 ثٕؼجذاٌٍٗ ػجذ اٌؼض٠ض ِؼجُ اٌض٘ٛس  أج١ٍضٞ   فشٔغٟ  ػشثٟ  اٌّىزت اٌذائُ ٌزٕغ١ك ٚ اٌزؼش٠ت اٌشثبط 0,35

 ثٕؼجذاٌٍٗ ػجذ اٌؼض٠ض ِؼجُ اٌّذذص١ٓ  ٚ اٌّفغش٠ٓ ٚ اٌمشاء ثبٌّغشة اٌؼشثٟ ِغجؼخ فضبٌخ اٌّذّذ٠خ 0,121

 اٌؼمبد ١ٌٍٝ دساعبد ٚ ثذٛس اداػ١خ  سعبٌخ ١ًٌٕ اٌذوزٛساٖ ثذْٚ داس إٌؾش 1973َعٛس٠ب  0,12

 اساء ٚ ادبد٠ش فٟ اٌؼٍُ ٚ االخاللٛ اٌضمبفخ  ِشوض اٌذساعبد اٌٛدذح اٌؼشث١خ    0,119

اٌذصشٞ اثٛ خٍذْٚ 
 عبعخ

 ؽمشْٚ ِذّذ معجم التربٌة و التعلٌم  فرنسً عربً ثذْٚ داس إٌؾش اٌشثبط 0,123

 ثٕؼجذ اٌٍٗ اٌّؼجُ اٌزبس٠خٟ ثذْٚ داس إٌؾش اٌذاس اٌج١ضبء 0,118

 اٌّىٕبعٟ أدّذ ِؼجُ اٌىٍّبد االعجب١ٔخ اٌّمزجغخ ِٓ اٌغشث١خ  داس وش٠ّبد٠ظ ٌٍغجبػخ 1963َرغٛاْ   

 ثذْٚ ِؤٌف  ِؼجُ االصٛي اٌؼشث١خ ٚ االج١ٕجخ ٌٍؼب١ِخ اٌّغشث١خ  ثذْٚ داس إٌؾش 1964َاٌّغشة  0,122
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 ثذْٚ ِؤٌف  ِصغٍذبد اٌش٠بض١بد  ِٕؾٛساد إٌجبح اٌجذ٠ذح  اٌذاس اٌج١ضبء 0,118

 اٌخغبثٟ ِذّذ اٌؼشثٟ  فٙبسط اٌخشأخ اٌٍّى١خ  اٌمغُ اٌضبٟٔ اٌغت ٚ اٌص١ذٌخ ٚ اٌج١غشح ثذْٚ داس إٌؾش 1982َاٌشثبط  0,117

 اٌجّبي ساعُ ِذّذ االػالَ اٌؼشثٟ اٌّؾزشن دساعخ فٟ االػالَ اٌذٌٟٚ اٌؼشثٟ  ثذْٚ داس إٌؾش   0,116

 صمبفزٕب فٟ جبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ  ِشوض اٌذساعبد اٌٛدذح اٌؼشث١خ  ِصش 0,116

اٌذصشٞ اثٛ خٍذْٚ 
 عبعخ

 ثٕؼجذ اٌٍٗ ػجذ اٌؼض٠ض ٔظبَ اٌزص١ٕف اٌؼؾشٞ الوغفٛس ِٓ اجً اٌؼٍَٛ اٌجشاد١خ  ثذْٚ داس إٌؾش 1398اٌشثبط  0,119

 جبِؼخ ِذّذ اٌخبِظ َ 1991 1990د١ًٌ اٌجبِؼخ   اٌّؼٙذ اٌذساعبد ٚ االثذبس    

     ٚاٌزؼش٠ت اٌشثبط  0,12

 فٙبسط اٌخضأخ اٌذغ١ٕخ ثبٌمصش اٌٍّىٟ اٌّغجؼخ اٌٍّى١خ 1986َاٌشثبط  0,121

اٌخغبثٟ  ِذّذ 
 اٌؼشثٟ 

 اضبءح اٌشاِٛط ٚ اضبفخ إٌبِٛط ػٍٝ اضبءح اٌمبِٛط ثذْٚ داس إٌؾش   0,117

اٌص١ٍّٟ اثٛ ػجذاٌٍُ 
 ِذّذ اٌغ١ت 

 ثٕؼجذ اٌٍٗ ػجذ اٌؼض٠ض اٌّؼجُ ٌٍّصغٍذبد اٌؼ١ٍّخ فٟ ِشادً اٌزؼ١ٍُ اٌؼبَ ثذْٚ داس إٌؾش 1977َاٌشثبط  0,125

 اٌؼّشٞ ادّذ ع٠ٍُٛ ِؼجُ اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ ا١ٌّغش  1971َا١ٌٙئخ اٌّصش٠خ ٌٍىزبة  ِصش  0,122

ٔظ 0,124  ثذْٚ ِؤٌف  اٌمبِٛط اٌؼشثٟ ٌٍغت ٚ ػٍَٛ اٌذ١بح ِمذِبد اٌؾشوخ اٌجذ٠ذح ٌٍٕؾش ٚ اٌصذبفخ ٛر

 اٌّؼجُ اٌزشوٟ  اٌؼشثٟ  ثذْٚ داس إٌؾش 1981َاٌؼشاق  0,1

اٚغٍٛ  ػجذ اٌٍغ١ف 
 ثٕذس 

 ثذٚٞ  ادّذ صوٟ ِؼجُ ِصغٍذبد اٌؼٍَٛ االداس٠خ  داس اٌىزبة اٌّصشٞ  اٌمب٘شح 0,12
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   اٌّجٍخ اٌؼشث١خ ٌٍؼٍَٛ االٔغب١ٔخ جبِٙخ اٌى٠ٛذ اٌى٠ٛذ 0,9

 ثذْٚ ِؤٌف  ِؼجُ االداسح اٌؼبِخ ػشثٟ فشٔغٟ ِغجؼخ اٌّؼبسف اٌشثبط 0,11

 ف وٛس١ٔغٟ لبِٛط اعجبٟٔ ػشثٟ  اٌّؼٙذ االعجبٟٔ اٌؼشثٟ ٌٍضمبفخ  1970َِذس٠ذ  0,13

   اٌّؼجُ اٌّٛدذ ٌٍّصغٍذبد اٌؼ١ٍّخ  فٟ ِشادً اٌزؼ١ٍُ  ثذْٚ داس إٌؾش 1977َاٌؼشاق  0,18

 ػ١ٍّخ ِصغٍذبد  ثذْٚ داس إٌؾش 1959َدِغك  0,19

اٌىٛاوجٟ ِذّذ صالح 
 اٌذ٠ٓ

 ؽف١ك ِذّذ اٌّؼجُ اٌؼشثٟ االِبص٠غٟ اٌجضء االٚي ٚ اٌجضء اٌضبٟٔ ِٕؾٛساد اوبد١ّ٠خ اٌٍّّىخ    

     اٌّغشث١خ  اٌشثبط  0,14

 ثذٚٞ ادّذ صوٟ  ِؼجُ ِصغٍذبد االػالَ اٌشاٞ اٌؼُ االػالْ  اٌؼاللبد اٌؼبِخ ثذْٚ داس إٌؾش    

ْ اٌغ١ّٕب داس اٌىزبة اٌّصشٞ  اٌمب٘شح 0,16    اٌصذبفخ  اٌشاد٠ٛ اٌز١ٍفض٠ٛ

     داس اٌىزبة اٌٍجٕبٟٔ لبنان  

 ِؼجُ إٌٙذعخ ا١ٌّىب١ٔى١خ  سٚعٟ ػشثٟ  ثذْٚ داس إٌؾش 1968َِٛعىٛ  0,15

١ِٕبدد١ٕبْ و١م١ٛن 
 ص

 ثذْٚ ِؤٌف  اٌّؼجُ اٌغجٟ اٌّٛجض  سٚعٟ أج١ٍضٞ ػشثٟ  ثذْٚ داس إٌؾش م1971موسكو  0,24

 ثٕؼجذ اٌٍٗ ػجذ اٌؼض٠ض اٌّؼجُ إٌّضٌٟ ػشثٟ أج١ٍضٞ فشٔغٟ  ثذْٚ داس إٌؾش اٌذاس اٌج١ضبء 0,48

 ثذْٚ ِؤٌف  ِصغٍذبد ػٍُ اٌصذخ ٚ جغُ االٔغبْ فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبَ داس اٌىزبة الدار البٌضاء 0,49

 ثٕؼجذ اٌٍٙؼجذ اٌؼض٠ض ِؼجُ اٌش٠بض١بد أج١ٍضٞ فشٔغٟ  ػشثٟ اٌّىزت اٌذائُ ٌزٕغ١ك ٚ اٌزؼش٠ت    
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     فٟ اٌٛعٓ اٌؼشثٟ  م1971الرباط  0,38

 اٌؼم١ٍٟ ِذّذ ثٓ دّذ اٌّؼجُ اٌجغشافٟ ٌٍجالد اٌؼشث١خاٌغؼٛد٠خ ثذْٚ داس إٌؾش ا 0,125

 ِؼجُ اٌؾؼبسد ػشثٟ فشٔغٟ اٌّغجؼخ اٌٍّى١خ م1998الرباط  0,3

ٚصاسح اٌمصٛس 
 اٌٍّى١خ ٚ اٌزؾش٠فبد

   ثذْٚ داس إٌؾش    

د١ذ  ٌذٕخ ٛر
 اٌّصغٍذبد اٌؼغىش٠خ 

 ٌٍج١ٛػ اٌؼشث١خ  اٌّؼجُ اٌؼغىشٞ اٌّٛدذ ثذْٚ داس إٌؾش م1970مصر  0,3

 ِؼجُ د٠ٛاْ االدة و١ٍخ اٌجبِؼخ اٌٍج١خ ا م1979لببٌا  0,5

اٌفبسثٟ اثٛ اثشا١ُ٘ 
 اعذبق ثٓ اثشا١ُِ

   ثذْٚ داس إٌؾش    

االداسح اٌّغشث١خ 
 اٌؼبِخ ٌٍّؼجّبد

 ٚ اد١بء اٌزشاس اٌّؼجُ اٌىج١ش اٌجضء اٌضبٟٔ 1971َا١ٌٙئخ اٌّصش٠خ ٌٍىزبة  مصر 0,4

 ثذْٚ ِؤٌف  ِؼجُ فمٗ اثٓ دضَ اٌضب٘شٞ  و١ٍخ دِؾك ٚ و١ٍخ اٌؾش٠ؼخ  دمشق  0,2

0,1 
الدارالبٌضاء 

 ثذْٚ ِؤٌف  فٙشط اثٓ غبصٞ داس اٌغشة ٌٍزب١ٌف ٚ اٌزشجّخ  م1970

 رٕؼجذاٌٍٗ ػجذ اٌؼض٠ض ِؼجُ اٌغىش ٚ اٌزٕجش  أج١ٍضٞ فشٔغٟ ػشثٟ  اٌّىزت اٌذائُ ٌزٕغ١ك ٚ اٌزؼش٠ت الرباط 0,45

 اٌّؼجُ اٌزشوٟ  اٌؼشثٟ  ثذْٚ داس إٌؾش العراق 0,1

ثٕذساػٍٛ ػجذ اٌٍغ١فٛ 
 اخشْٚ

 ثذْٚ ِؤٌف  ِؼجُ االداسح اٌؼبِخ ػشثٟ فشٔغٟ ثذْٚ داس إٌؾش المغرب 0,11
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 ثذٚٞ ادّذ صوٟ  ِؼجُ ِصغٍذبد اٌؼٍَٛ االداس٠خ  داس اٌىزبة القاهرة 0,12

 ِذّّذ ؽف١ك  اٌّؼجُ اٌؼشثٟ االِبص٠غٟ اٌجضء االٚي ٚ اٌجضء اٌضبٟٔ ثذْٚ داس إٌؾش المغرب 0,14

 رٕؼجذ اٌٍٗ ػجذ اٌؼض٠ض ِؼجُ اٌذؾشاد أج١ٍضٞ فشٔغٟ ػشثٟ  اٌّىزت اٌذائُ ٌزٕغ١ك ٚ اٌزؼش٠ت م1971الرباط  0,55

 رٕؼذ اٌٍٗ ػجذ اٌؼض٠ض ِؼجُ اٌغت اٌّجغظ ٚ ٍِذمخ ؽٛاسد عج١خ  أج١ٍضٞ فشٔغٟ ػشثٟ اٌّىزت اٌذائُ ٌزٕغ١ك ٚ اٌزؼش٠ت الرباط  0,5

ْ اٌّىزت اٌذائُ ٌزٕغ١ك ٚ اٌزؼش٠ت الرباط  0,51  ثٕؼجذاٌٍٗ ػجذ اٌؼض٠ض ِؼجُ اٌفمٗ ٚ اٌمبٛٔ

 وٛس١ٔغٟ ف لبِٛط اعجبٟٔ ػشثٟ  ثذْٚ داس إٌؾش ب 0,13

 ثٕؼجذاٌٍٗ ػجذ اٌؼض٠ض ِؼجُ اٌّشاح أج١ٍضٞ فشٔغٟ ػشثٟ  اٌّىزت اٌذائُ ٌزٕغ١ك ٚ اٌزؼش٠ت م1975الرباط  0,47

0,52 
دار الكتاب الدار 

 ثٕؼجذ اٌٍٗ ػجذ اٌؼض٠ض ِؾشٚع ِؼجُ اٌزشث١خ ٚ اٌٛعبئً اٌغّؼ١خ اٌجصش٠خ  اٌّىزت اٌذائُ ٌزٕغ١ك ٚ اٌزؼش٠ت البٌضاء

 ثٕؼجذ اٌٍٗ ػجذ اٌؼض٠ض ِؼجُ اٌجزشٚي أج١ٍضٞ فشٔغٟ ػشثٟ  اٌّىزت اٌذائُ ٌزٕغ١ك ٚ اٌزؼش٠ت الرباط 0,46

 ثذْٚ ِؤٌف  صٕبػخ اٌّؼجُ اٌؼشثٟ ٌغ١ش إٌبعم١ٓ ثبٌؼشث١خ  ِغجؼخ اٌغبدً  الرباط 0,29

 ثٕؼجذ اٌٍٗ ػجذ اٌؼض٠ض ِؼجُ إٌجبد ثذْٚ داس إٌؾش   0,25

 ص٠بْ ِذّذ  ِؼجُ اٌذغبة االثزذائٟ  ِغجؼخ فضبٌخ المحمدٌة 0,26

 ثبوال ِذّذ دغ١ٓ ِؼجُ ِصغٍذبد ػٍُ اٌٍغخ اٌذذ٠ش ػشثٟ أج١ٍضٞ ثذْٚ داس إٌؾش لبنان 0,3

 ثٕؼجذ اٌٍٗ ػجذ اٌؼض٠ض ِؼجُ اٌف١ض٠بء اٌغج١ؼ١خ أج١ٍضٞ فشٔغٟ ػشثٟ  اٌّىزت اٌذائُ ٌزٕغ١ك ٚ اٌزؼش٠ت م1971الرباط  0,33

 ثٕؼجذ اٌٍٗ ػجذ اٌؼض٠ض ِؼجُ اٌفْٕٛ اٌج١ٍّخ ٚ اٌزشف١ٙ١خ ٚ االراػخ ٚ اٌزٍفضح  اٌّىزت اٌذائُ ٌزٕغ١ك ٚ اٌزؼش٠ت م1975الرباط  0,54

 ثٕؼجذ اٌٍٗ ػجذ اٌؼض٠ض اٌغفبٔخ ٚ اٌغفٓ  اٌذشق اٌّٙٓ  اٌّىزت اٌذائُ ٌزٕغ١ك ٚ اٌزؼش٠ت الرباط  
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 ثٕؼجذ اٌٍٗ ػجذ اٌؼض٠ض ِؼجُ اٌى١ّبء أج١ٍضٞ فشٔغٟ ػشثٟ  اٌّىزت اٌذائُ ٌزٕغ١ك ٚ اٌزؼش٠ت م1971الرباط  0,39

     ثذْٚ داس إٌؾش    

          

     

   
 ػٍُ االجزّبع

 

 ِبٌىباٌٟ  موجز القوانٌن االسرائلٌة المغربٌة و االحوال الشخصٌة واالرثٌة مطبعة اكدال م1955الرباط  3,1

 ؽّبػٛ ِذّذ ثٓ ِذّذ فً التهذٌب و التعلٌم  بدون دار النشر  م1991الرباط  3,107

 اٌّغ١شٞ ػجبط الٌوجا طرٌق الشفاء بدون دار النشر  القاهرة 3,88

 الحقوق العٌنٌة االصلٌة دراسة فً القانون اللبنانً و القانونً  دار النهضة العربٌة  بٌروت 3,4

اٌصذٖ ػجذ إٌّؼُ 
 فشط

 ثذْٚ ِؤٌف اهم الطفٌلٌات و امراض الشمندر  نقابة منتجً الشمندر  القنٌطرة 3,11

وضربس جشٞ التعلٌم المبرمج بٌن النظرٌة و التطبٌق دار القلم  بٌروت 3,109  ٛث

 اٌغ١ت ػّش  االحكام العامة للجرٌمة فً القانون الجنائً المغربً  بدون دار النشر  المغرب 3,108

ٖ جٟ عؼ١ذ اعالم الصناع المواصلة مطبعة الجمهور الموصل  3,103  اٌذ٠ٛ

 ثذْٚ ِؤٌف مجلس النواب فً خدمة الدٌبلوماسٌة المغربٌة مواقف دولٌة مطابع المٌثاق الرباط 3,5

 ثذْٚ ِؤٌف النفط و المستقبل مجموعة محاضرات لموسم الثقافً العاشر منشورت رابطة االجتماعٌٌن الكوٌت 3,49

 اٌف١ً ِذّذ سؽ١ذ االهمٌة االستراتٌجٌة للخلٌج العربً  رابطة االجتماعٌٌن الكوٌت 3,48
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 عؼذ اٌذ٠ٓ ٚ اخشْٚ صور المستقبل العربً  منتدى العالم الثالث بٌروت 3,47

 العروبة اوال مركز دراسات الوحدة العربٌة  3,45

اٌذصشٞ اثٛ خٍذْٚ 
 عبعغ

 دج١ش ِذّذ ِجبسن السٌاسات المالٌة و النقدٌة  الدار القومٌة للطباعة و النشر  القاهرة 3,46

 اٌج١غبس ٔذ٠ُ من التجزئة   إلى الوحدة  مركز دراسات الوحدة العربٌة  3,44

سد٠ٛ ث١١ش الرمز و السلطة  بدون دار النشر  الدار البٌضاء 3,43  ٛث

 اٌّصذق سل١خ القانون الدستوري دار توبقال للنشر الدار البٌضاء 3,42

 التجربة البرلمانٌة من المغرب دار توبقال للنشر الدار البٌضاء 3,41

اٌجذجٛجٟ  اٌغب٘ش  
 اخشْٚ

 ثذْٚ ِؤٌف شروط التوفٌق بٌن مدة االنتداب الرئاسً بٌن االستمرارٌةفً  بدون دار النشر  فاس 3,4

  السٌاسة الداخلٌة و الخارجٌة فً االنظمة الدٌمقراطٌة    

 ثذْٚ ِؤٌف التنمٌة المحلٌة وتهٌئة المجال بالمغرب صفرو و منطقتها نمودجا بدون دار النشر  فاس 3,59

 ثذْٚ ِؤٌف نظال البعث دار الطلٌعة  بٌروت 3,58

 ثذْٚ ِؤٌف ندوة القانون االجتماعً  منشورات وزارة العدل  3,52

 ثذْٚ ِؤٌف محاضرات و ندوات الموسم  الثقافً الخامس بدون دار النشر   3,51

 ثذْٚ ِؤٌف الوقاٌة من االعاقات بدون دار النشر  الرباط 3,53

 ثذْٚ ِؤٌف الندوة المغاربٌة حول االعالم و التربٌة واالتصال السكانً وزارة التربٌة الوطنٌة المغرب 3,57

  ثذْٚ ِؤٌف م1998النشرةاالحصائٌة السنوٌة للمغرب  كتابة الدولة فً السكان الرباط 3,56

 ثذْٚ ِؤٌف م1997النشرة االحصائٌة السنوٌة للمعرب  كتابة الدولة فً السكان الرباط 3,55
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  م1998النشرة االحصائٌة السنوٌة للمغرب  كتابة الدولة فً السكان الرباط 3,54

 االعنٌة الشعبٌة فً قطر الجزء الثالث  وزراة االعالم القطرٌة قطر  3,66

اٌذ٠ٚه ِذّذ عبٌت 
 عٍّبْ

 ثذْٚ ِؤٌف م1997المغرب فً أرقام  وزارة التوقعات االقتصادٌة  المغرب 3,69

 ثذْٚ ِؤٌف نداء طفل  بدون دار النشر  1990الرباط  3,68

 الضوابط العلمٌة و القانونٌة لالدارة العامة فً القطاع الحكومً    

ػٕجش ِذّذ ػجذ 
 اٌشد١ُ

  و القطاع العم  م1973الهٌئة العامة للكتاب  القاهرة 3,67

 ثذْٚ ِؤٌف ندو انحراف االحداث  منشورت جمعٌة رباط الفتح الرباط 3,65

 اٌز١ش ِصغفٝ ػّش  اتجاهات التحضر فً المجمع العربً  منشورات المؤسسة العربٌة  المحمدٌة 3,64

 ثذْٚ ِؤٌف االجتماع االفرٌقً دون االقلٌمً لمتابعة مؤتمر القمة حول التنمٌة    

  االجتماعٌة المنطقة دون االقلٌمٌة لشمال افرٌقٌا بدون دار النشر  م1999مراكش  3,63

 ثذْٚ ِؤٌف مناخ االستثمار فً المملكة المغربٌة  بدون دار النشر  الرباط 3,62

 ثذْٚ ِؤٌف دلٌل العون الدٌبلوماسً القنصلً فً شؤون العدل  بدون دار النشر  الغرب 3,6

 ثذْٚ ِؤٌف ساحة جامع الفنا تراث شفوي  جمعٌة ساحة جامع الفناء مراكش 3,61

 اٌىزبٟٔ ػٍٟ إٌّزصش  م1976 1386الملسمون فً اروبا و امرٌكا الطبعة االولى  دار ادرٌس للتالٌف والترجمة   3,76

 إٌبصش ػجذ اٌٛادذ الناصر فً العالقات الدولٌة  شركة بابل للطباعة و النشر  الرباط 3,77

 م1905التأمٌنات العٌنٌة  الطبعة الثانٌة  بدون دار النشر  بٌروت 3,7

دّذاْ دغ١ٓ ػجذ 
 اٌٍغ١ف
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 بدون دار النشر  الدار البٌضاء 3,71
 المجلس الوطنً االستشاري و معارضة حزب الشورى 

 ِؼ١ٕٕٛ اٌذبط ادّذ واالستقالل

 اٌذلبق ِذّذ اٌغؼ١ذ شرط الصلحة فً دعوى المسؤولٌة عن انتهاك الشرعٌة الدولٌة الدار الجامعٌة للطباعة و النشر بٌروت 3,69

 االعنٌة الشعبٌة فً قطر الجزء الثالث  بدون دار النشر   3,72

اٌذ٠ٚه ِذّذ عبٌت 
 عٍّبْ

 دراسات فً التنمٌة االقتصادٌة  معهد البحوث و الدراسات العربٌة   3,13

أدّذ ػجذ اٌشدّبْ 
 ٠غشٞ

 القانون القضائً الخاص الجزء الثانً  مطبعة النجاح الجدٌدة الدار البٌضاء 3,74

اٌؼجذاالٚٞ ادس٠ظ 
 اٌؼٍٛٞ 

 ثذْٚ ِؤٌف النظام االساسً  مؤسسة ال البٌت المجمع الملكً  

   لبحوث الحضارة االسالمٌة  عمان 3,75

 ثذْٚ ِؤٌف فن الطبه فً االندلس و المغرب فً بداٌة عصر بنً مرٌن بدون دار النشر  المغرب 3,81

 اٌجبٟ٘ صالط اٌذ٠ٓ النظرٌة العامة القانون الموازن و علم االنحراف مطبعة اسعد م1968بغداد  3,83

 اٌذجؼ ِذّذ ػذٔبْ الرائد فً تعلٌم الضرب عاى االلة الكاتبة العربٌة بطرٌقة اللمس بدون دار النشر  الرباط 3,84
 


