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علوم،تكنولوجيا،
www.cnrseditions.fr

قصة مصورة ورواية مصورة فن وجودة الحياة ،تنمية ،ترفيه فن وكتب جميلة
للراشدين الشباب علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات أدب وقصص خيالية كتب للناشئة

منشورات CNRS

www.cnrseditions.fr

Combattre, sauver, soigner :
Une histoire de fourmis

L'or vert :
Quand les plantes
inspirent l'environnement

محاربة ،إنقاذ
وعالج

الذهب األخضر

عندما تكون النباتات مصدر إلهام
للبيئة

حكاية النمل

أمضى إريك فرانك ساعات مستلقيا يراقب ويتأمل تجربة
قضاها في حديقة كوموي الوطنية الواقعة في بلد في حالة حرب
أهلية منذ عام  .2003انبهر بالتنظيم الذي يعيشة نمل ماتابييل
تارة كالمحاربين ،وتارة كاألطباء ،تمامًا مثلما أعجب بمقاومة
وشجاعة النمل األبيض .إال أن أكثر ما لفت انتباهه هو فعالية
الرعاية والعالج المقدمين إلى زمالئهم .ماذا لو كانت هذه
الوصفة السرية للنمل مصدرًا لفئة جديدة من المضادات الحيوية؟
| 9782271123132 | 2020 | 200 pages
14x22 cm | 17.00 €

الحقوق في الخارج Martine Bertea : martine.bertea@cnrseditions.fr
التصدير Fadi Hajj : fadi.hajj@interforum.fr

منشورات CNRS

إريك ت .فرانك
كاميل الفوا

قصة عالم أحياء شاب ذهب
لدراسة عالم النمل في السافانا
االفوارية

يجمع هذا الكتاب المصور بين ابتكارات في مجاالت مثل
الصناعة والطب والهندسة المعمارية والتصميم والروبوتات
وعلوم الكمبيوتر .تتعلم كيفية صنع المواد الالصقة؛ وكيفية
محاربة بق الفراش ،وحماية اإلنسان لنفسه من الماء أو تخزينه؛
وتسخير الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح؛ وإعادة تدوير ثاني
أكسيد الكربون؛ حماية اللقاحات من تأثير الحرارة؛ وتصميم
روبوتات بدون "عضالت" وبدون "أدمغة" وقريبًا اختراع
كمبيوتر نباتي.
| 9782271126 | 2020 | 224 pages
16x21 cm | 23.00 €

الحقوق في الخارج Martine Bertea : martine.bertea@cnrseditions.fr
التصدير Fadi Hajj : fadi.hajj@interforum.fr
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انييس جييو
جان أركادي ميير

ال تملك النباتات أدمغة أو
عضالت وهي غير قادرة على
التنقل .إال أنها ...
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علوم،تكنولوجيا،
www.cnrseditions.fr

قصة مصورة ورواية مصورة فن وجودة الحياة ،تنمية ،ترفيه فن وكتب جميلة
للراشدين الشباب علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات أدب وقصص خيالية كتب للناشئة

منشورات CNRS

www.cnrseditions.fr

منشورات CNRS

La colonisation de l'espace

La Terre

استعمار الفضاء

األرض

من كوكب الزهرة إلى المذنبات ومرورا برحلة إلى القمر،
تدرس سيلفان تشاتي المراحل العظيمة من استكشاف الفضاء،
والفرضيات المختلفة للحياة خارج األرض ،وإمكانيات التوصل
إلى استقرار البشر على النجوم األخرى .يدعونا الكتاب إلى
مغامرة نحرر فيها أنفسنا من مخاطر السفر في رحالت في
الفضاء الخارجي!

يدعونا هذا الكتاب الذي شارك في تأليفه أربعة جيولوجيين،
للرصد والمراقبة عن طريق عرض لصور تمككنا كقراء من
اكتشاف ظواهر جيولوجية وتكوين كوكبنا .بدءًا من الزالزل
التي تنشأ نتيجة وجود صدوع في قشرة األرض وتصدامات
للصفائح ،مرورا بالبراكين التي تقذف إلى سطح األرض
صخورا مدفونة تحت طبقات مختلفة ومرورا باالنجراف القاري
أيضا.

| 9782271126276 | 2020 | 178 pages
17x21 cm | 0.00 €

| 9782271124326 | 2019 | 180 pages
17x21 cm | 18.00 €

أليكساندر شوبنيل
دوناتسيا ماري

سيلفان شاتي
ليلي دي بولون

يسحر الفضاء الناس منذ زمن
بعيد .من منا لم يحلم بالذهاب
إلى القمرأو إلى المريخ في يوم
من األيام ؟ باستعمار مكان
آخر؟

 Martine Bertea : martine.bertea@cnrseditions.frجراخلا يف قوقحلا
 Fadi Hajj : fadi.hajj@interforum.frريدصتلا

ماذا نعرف عن تاريخ كوكبنا
وطبيعة جوفه؟

الحقوق في الخارج Martine Bertea : martine.bertea@cnrseditions.fr
التصدير Fadi Hajj : fadi.hajj@interforum.fr
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علوم،تكنولوجيا،
www.cnrseditions.fr

قصة مصورة ورواية مصورة فن وجودة الحياة ،تنمية ،ترفيه فن وكتب جميلة
للراشدين الشباب علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات أدب وقصص خيالية كتب للناشئة

منشورات CNRS

www.cnrseditions.fr

منشورات CNRS

Le sommeil

Sapiens

النوم

اإلنسان العاقل

ينام اإلنسان لفترات منتظمة في عالمه ،فالنوم يفرض نفسه على
وجودنا ،يمدنا بالراحة والحرمان منه يعرضنا للقلق .يتكيف
وينضبط وفق ساعة داخلية متكيفة مع دوران األرض .صحيح
أننا نعرفه بشكل أفضل لكننا ال نزال نبحث عن وظيفته األساسية
المشتركة بين جميع األنواع .يعرض الكتاب في هذا العمل جردا
لمعرفتنا حول هذا الموضوع.

كيف يمكن تجسيد العقل وتصوره للعالم بشكل يسمح بوجوده
الخاص؟ من خالل االنغماس في عصور ما قبل التاريخ و أيضا
في وعي اإلنسان الذي عاش في ذلك الوقت ،يعرض المؤلف
بروح الدعابة وبنهج يمكن وصفه بأنه تحليل نفسي ،من أجل فهم
أكبر لخصوصية العاقل ضمن ساللة البشر.

RIGHTS SOLD

RIGHTS SOLD

بيعت حقوق النشر باللغة الصينية المبسطة

كيف تم فهم النوم واألحالم المصاحبة له عبر الزمن وعبر
الثقافات؟
| 9782271130662 | 2020 | 176 pages
17x21 cm | 18.00 €

مورييل فلوران
جولي ليجاريه

| 9782271124197 | 2019 | 168 pages
17x21 cm | 18.00 €

فرونسوا بون
أورور كالياس

لماذا نجا هذا اإلنسان حتى
يومنا هذا في حين اندثر
اآلخرون تدريجيًا؟

الحقوق في الخارج Martine Bertea : martine.bertea@cnrseditions.fr
التصدير Fadi Hajj : fadi.hajj@interforum.fr

الحقوق في الخارج Martine Bertea : martine.bertea@cnrseditions.fr
التصدير Fadi Hajj : fadi.hajj@interforum.fr
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علوم،تكنولوجيا،

قصة مصورة ورواية مصورة فن وجودة الحياة ،تنمية ،ترفيه فن وكتب جميلة
للراشدين الشباب علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات أدب وقصص خيالية كتب للناشئة

 http://editions.flammarion.comفالماريون

 http://editions.flammarion.comفالماريون

La science de la résurrection

Le théorème du parapluie :
ou L'art d'observer le monde
dans le bon sens

علم القيامة

مسألة المظلة

ماذا يحدث في دماغنا عندما ننتقل من الحياة إلى الموت؟ هل
تعتبر "تجارب االقتراب من الموت" (ت.ق.ب ).حوادث بعث؟
في هذا التحقيق الموثق جي ًدا ،يستكشف المؤلف حدود الموت من
خالل تفصيل األعمال المذهلة لجالفاني أو دوبويترين أو الري،
جراح نابليون .كما أنه يكشف عن أحدث االنجازات في الطب،
بدءًا من "موجة اإلنعاش" الغامضة التي أخرجها لتوه.

فن النظر إلى العالم باالتجاه
الصحيح

| 9782081503335 | 2020 | 368 pages
14x22 cm | 22.90 €

ستيفان شاربييه

كيف نعرف الموت ؟

ما هو الهدف من اإلشارة إلى أن سكان باريس هم أقرب إلى
سكان قرية يبلغ عدد سكانها  12نسمة ،من سكان نيويورك؟
غالبًا ما يتم انتقاد الرياضيات لكونها غير عملية ،أو عديمة
الفائدة في الحياة اليومية ،ومع ذلك ،فقد تقدمت البشرية من خالل
مالحظات بدت في أول األمر تافهة .ال يمكن تقسيم العالم بين
ما هو مفيد وما هو عديم الفائدة ،فكم من المهارات المكتسبة
في حياتنا قد تم بناؤها على ممارسة الكثير من التدريبات الغير
المجدية؟ ال يتعلق األمر دائمًا بكونك األذكى أو األقوى لحل
المشكالت الكبيرة -عليك أن تكون ماهرا ًقبل كل شيء.

مارك لوناي

لن ترى العالم بنفس الطريقة
بعد اآلن!

| 9782081427525 | 2019 | 304 pages
15x24 cm | 19.90 €

الحقوق في الخارج  Florence Giry : fgiry@flammarion.frالتصدير Kamel Yahia : kamel.yahia@madrigall.fr

الحقوق في الخارج  Florence Giry : fgiry@flammarion.frالتصدير Kamel Yahia : kamel.yahia@madrigall.fr

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

علوم،تكنولوجيا،

قصة مصورة ورواية مصورة فن وجودة الحياة ،تنمية ،ترفيه فن وكتب جميلة
للراشدين الشباب علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات أدب وقصص خيالية كتب للناشئة

 http://editions.flammarion.comفالماريون
La science des rêves

علم األحالم
الدليل العملي الذي ال غنى عنه ليال ،مع جميع التقنيات الالزمة
لتذكر أحالمك ،لتعلم كيفية فكها بفضل أحدث االختراقات في علم
األعصاب ،والتحكم فيها باستخدام الكأس المقدسة للنائم :الحلم
الواضح.
| 9782081499621 | 2020 | 272 pages
15x21 cm | 19.90 €

غييوم جاكمون

الدليل العملي الذي ال غنى عنه
ليال ،مع جميع التقنيات الالزمة
لتذكر أحالمك

الحقوق في الخارج  Florence Giry : fgiry@flammarion.frالتصدير Kamel Yahia : kamel.yahia@madrigall.fr
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علوم،تكنولوجيا،
www.libellagroup.com

قصة مصورة ورواية مصورة فن وجودة الحياة ،تنمية ،ترفيه فن وكتب جميلة
للراشدين الشباب علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات أدب وقصص خيالية كتب للناشئة

ليبيال

Le nouveau désordre numérique

الفوضى الرقمية
الجديدة
كرست األزمة الصحية في ربيع  2020انتصار التكنولوجيا
الرقمية .جلبت التقنيات الجديدة األمل في عالم أكثر مساواة .إال
أن األمل أحبط بشدة ،فمن ناحية هناك أولئك الذين يشكلون كل
شيء ،ومن ناحية أخرى أولئك الذين يعدون ال شيء .كنا نظن
أن الرقمية ستحرر األعمال ،لكن في الواقع ،إهي تكرس هيمنة
عدد قليل من العمالقة القادرين على فرض قوانينهم .كنا نظن
أنها ستخلط الطبقات االجتماعية من خالل منح الجميع فرصة.
لألسف ،إنها تفصل النخب التكنوفيلية عن السكان الغير متصلين
والذين ال مستقبل لهم .كنا نعتقد أنها ستعزز الديمقراطية .وما
الذي نراه؟ لم تكن الديمقراطية أكثر ضعفا من ذي قبل ،عالقة
بين الديكتاتوريات الحديثة للغاية وادعاءات األقلية التي تقوض
أسسها .ستدمر التكنولوجيا الرقمية الحضارة في حال لم نتحرك،
يتوجب علينا تغيير مؤسساتنا ،وتسخير القوة البروميثيوسية
التي تمنحها التكنولوجيا ،وإعادة المجتمع إلى توازنه ،ومساعدة
اإلنسان في العثور على مكانه الجديد.

أوليفييه بادو

كيف أدت التكنولوجيا الرقمية
إلى توسيع االنقسامات
االجتماعية.

بوشيه كاستيل | 9782283034293 | 2020 | 272 pages
14x20,5 cm | 19.00 €

الحقوق في الخارج Christine Bonnard Legrand : christine.bonnardlegrand@libella.fr
التصدير Sophie Fourcade : sophie.fourcade@libella.fr
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طب

قصة مصورة ورواية مصورة فن وجودة الحياة ،تنمية ،ترفيه فن وكتب جميلة
للراشدين الشباب علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات أدب وقصص خيالية كتب للناشئة

www.actes-sud.fr

أكت سود

Vos ongles, tout un monde :
Embellir - soigner - guérir

العالم السري
ألظافرك
تجميل  -عناية  -شفاء

ما هي نقاط ضعفهم؟ ما هي المشاكل التي يمكن أن تكون
األظافر سببا لها وكيف يمكن عالجها؟ تقوم صوفي غوتمان
بإعطاء المشورة الجيدة بشأن العناية اليومية باألظافر وأفضل
طريقة للحفاظ عليها وكيفية استخدام مستحضرات التجميل.
توضح لنا مدى االرتباط بين الجلد واألظافر وحالتنا العاطفية في
عمل ال مثيل له.
في أول كتاب عن األظافر وعالمها السري ،تضع إحدى
المتخصصات ،بين أيدي عامة الناس ،المعرفة التي لم يتم
الكشف عنها حتى اآلن.

صوفي غوتمان

هل األظافر مرآة لصحتنا
وتغذيتنا؟

اكت سود 9782330135164 | 2020
352 pages | 13,5X21,5 cm | 21.50 €

الحقوق في الخارج  Sandra Martel : s.martel@actes-sud.frالتصدير Annie Eulry : a.eulry@actes-sud.fr
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طب

قصة مصورة ورواية مصورة فن وجودة الحياة ،تنمية ،ترفيه فن وكتب جميلة
للراشدين الشباب علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات أدب وقصص خيالية كتب للناشئة

www.albin-michel.fr

ألبان ميشيل

Antifatigue : En 4 semaines,
retrouvez 100 % de votre énergie
grâce au sommeil

مكافحة التعب في
 4أسابيع

استعد  100%من طاقتك
بفضل النوم

يعرف البروفيسور بيير فيليب بكونه خبيرا في النوم ،فقد
أظهرت منشوراته العلمية العديدة كيف يمكن للنوم أن يتغلب
على التعب .خالل  30عامًا ،فقدنا  1.5ساعة من النوم
وأصبحت آثار القلق والتوتر واضطراب إيقاعات الحياة على
صحتنا اآلن مثبتة وخطيرة .إن مدة وجودة نومنا هي أفضل
وسيلة لمكافحة التعب فهي تمنح فوائد ال تصدق ،فعالة مثل
الرياضة وجميع الفيتامينات أو المكمالت الغذائية ،كما أنها
مهمة لجسمنا وعقلنا .يبدأ األمر باستشارة شخصية يقدمها لك
هذا الكتاب ،وبفضل مذكرات نومك وبرنامج خاص بك لمدة 4
أسابيع ،يساعدك على تقوية نومك وطاقتك!

بيير فيليب

كل مفاتيح التحكم بالنوم
والقضاء نهائيا ً على التعب

9782226454102 | 2020 | 240 pages
14x20,5 cm | 18.90 €

الحقوق في الخارج Solène Chabanais : solene.chabanais@albin-michel.fr
التصدير Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com
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طب

قصة مصورة ورواية مصورة فن وجودة الحياة ،تنمية ،ترفيه فن وكتب جميلة
للراشدين الشباب علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات أدب وقصص خيالية كتب للناشئة

www.editionsleduc.com

لودوك.س
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Je me soigne avec les mésonutriments :
Oméga 3, coenzyme Q10, flavonoïdes… :
les molécules naturelles 100 %
efficaces pour votre santé

لودوك.س

Les huiles essentielles qui soignent

الزيوت العطرية
المعالجة

أعالج نفسي
بالمغذيات

أوميغا  ،3اإلنزيم المساعد
 ،Q10الفالفونويد  :...جزيئات
،Q10
طبيعية  100٪فعالة لصحتك
آن دوفور
كاترين دوبان
رافاييل غرومان

المغذيات في  20سؤال وجواب :ما هي؟ أين يمكن ايجادها؟ هل
تعتبر البروبيوتيك مغذيات متوسطة؟ هل يفقدها الطهي فعاليتها؟
 ...المغذيات الـ 18األفضل للصحة هي :األنثوسيانين،
اإلنزيم المساعد  ، Q10الكركمين  ...وفي أي األطعمة نجدها؟
المشمش والخرشوف والشمندر والعسل والمكسرات والبيض
 75 ...نوعًا من األطعمة الشائعة ومغذياتها الوسطى .كيف
يمكن تحضيرهم للحصول على أكبر فائدة ممكنة ؟ من حب
الشباب إلى القيء ،أكثر من  100وصفة طبية من المغذيات
من اختصاصي التغذية الذي ينصح مرضاه بتناول هذه األطعمة
بشكل يومي .برنامجك الخاص في  7أيام لصحة أفضل.

ثورة المغذيات

أنت شخص مبتدئ في العالج بالروائح؟ هل تريد معرفة الزيوت
األساسية التي يمكنك استخدامها دون ارتكاب أي خطأ؟ وكيف
ستجد طريقك في عالمها  :التخفيف ،والجرعة ،وعدد التطبيقات،
وطريقة االستخدام؟ اتبع دليل الزيوت األساسية للمبتدئين .كل
ما ترغب بمعرفته عن أفضل  27زيتا أساسيا للحصول على
االسترخاء والجمال ولصحة فعالة وآمنة .يقدم كل نوع منها
على صفحة مزدوجة ،نقرأفيها تفاصيل توضيحية وإشارات
حول صورة جميلة للنبات إلعطاء مؤشراته الرئيسية وطرق
االستخدام (األطفال  ،موانع االستعمال  ،إلخ) .عرض لـ 67
حالة (الحساسية ،الربو ،السيلوليت ،آالم المفاصل  )...وحلولنا
البسيطة خطوة بخطوة.
لودوك براتيك 9791028516499 | 2020
192 pages | 19x24 cm | 14.90 €

لودوك براتيك 9791028517137 | 2020
394 pages | 15x21 cm | 18.00 €
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Ma Bible des huiles essentielles

لودوك.س

Pas besoin d'être souple
pour faire du yoga

كتابي المقدس من
الزيوت األساسية

لست بحاجة إلى
أن تكون مرنا
لممارسة اليوغا

مجمل المعارف التي تعد االكثر دقة واألحدث وأيضًا األكثر
سهولة وعملية لعامة الناس ! سيجد القارئ لكل مشكلة الصيغ
التي أصبحت شهيرة باإلضافة إلى العديد من النصائح لعالج
نفسه بسرعة وبشكل جيد بالزيوت األساسية .كتاب مقدس فريد
من نوعه وعملي جدا! الهدف؟ أن يكون لدى كل فرد في المنزل
معرفة أساسية حول هذا الموضوع لتحقيق أقصى استفادة من
هذه الزيوت األساسية "السحرية" .كتاب ال غنى عنه!

دانييل فيستي

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بـ 5لغات  :الصينية المبسطة ،اإليطالية،
البرتغالية ،الروسية.

كتاب مقدس الغنى عنه ،ذو
نجاح رائع منذ .2007

FIND OUT MORE
> تم بيع  2,1مليون نسخة في فرنسا

دليل يوغا مناسب للجميع ،ولألشخاص الذين يفتقرون إلى
المرونة أيضا ،من خالل  50وضعية و  12جلسة مشروحة
بالتفصيل .يقدم المؤلف نصائح حول دوران المفاصل ،وأشكال
مختلفة من هاثا يوغا (على السجادة ،وضعية الجلوس ،الوقوف،
وباستخدام كرة أو أحزمة) ومراكز الطاقة.
لودوك براتيك 9791028518882 | 2020
206 pages | 15x21 cm | 17.90 €

لودوك براتيك 9791028510046 | 2008
552 pages | 19x23 cm | 24.90 €

الحقوق في الخارج Laurence Badot : laurence@editionsleduc.com
التصدير Pierre-Benoit de Veron : pierrebenoit@éditionsleduc.com

الحقوق في الخارج Laurence Badot : laurence@editionsleduc.com
التصدير Pierre-Benoit de Veron : pierrebenoit@éditionsleduc.com

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

كاترين ميل بيي فلوري

مارس اليوغا حتو ولو كان
جسمك قاسيا
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Si j'avais su ! : L'osthéopathie
au service des femmes

لو كنت أعرف !

الطب التقويمي في خدمة النساء
عرض تقديمي مصحوب بشهادات لإلمكانيات التي يوفرها
الطب التقويمي في عالج مشاكل النساء ،من العقم إلى انقطاع
الطمث ،مرورا بالحمل أو لما بعد الوالدة.
لودوك براتيك 9791028518608 | 2020
226 pages | 15x21 cm | 17.00 €

كاترين ريبوس

طب يدوي يشهد نجاحا متزايدا
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Anatomie & ostéopathie :
Fondaments anatomiques
pour les ostéopathes

Anatomie clinique (Tome 1) :
Anatomie générale, membres

التشريح السريري
(الجزأ )1

علم التشريح
وتقويم العظام

التشريح العام ،األطراف

األساسيات التشريحية لمقومي
العظام
يتطلب علم تقويم العظام معرفة دقيقة بالتشريح .وف ًقا للطرق
األنجلو ساكسونية ،يقترح المؤلفون مقاربة لتقويم العظام المفصل
في علم التشريح البشري ،مما يسمح بفهم العالقات بين هذين
التخصصين .كما توفر الرسوم التوضيحية العديدة غير المنشورة
أيضًا للقارئ الفهم األمثل للتشريح.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة اإليطالية

منشورات فيغو

أندرين شانتبي
جان فرونسوا بيرو

تعلم علم التشريح البشري
من أجل تقويم العظام بشكل
أفضل.

تعد المجلدات الخمسة من علم التشريح السريري للبروفيسور
كامينا أداة فعالة لتعلم علم التشريح العام .يستخدم النص الموجز
والذي يعتمد الحداثة ،التسمية الدولية المفرنسة .معزز بصور
من أربعة ألوان ،يقدم العديد من التطبيقات العملية والطبية
والجراحية .يعتبر هذا العمل مقدمة ممتازة للطب العام .المجلدات
الخمسة مخصصة لطالب الطب.
مالوان 9782224031831 | 2009
592 pages | 20,2x26,7 cm | 65.00 €

بيير كامينا

تعلم علم التشريح العام
باستخدام هذا الدليل اإلرشادي
المصور بالكامل.

مالوان 9782224030292 | 2015
224 pages | 19,5x25,5 cm | 46.00 €

الحقوق في الخارج  Sarah Larsen : slarsen@vigot.frالتصدير Romain Vigot : rvigot@maloine.fr
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منشورات فيغو

Carnet d'anatomie (Tome 1) : Membres

Gestes en médecine et petite chirurgie

دفتر التشريح
(الجزأ )1

إجراءات في
الطب والجراحات
الصغرى

األطراف

تعتبر هذه الدفاتر أدوات مثالية الجتياز امتحانات الجامعة .النص
موجز ،تتخلله كلمات مفتاحية ،مما يسهل حفظ أسئلة الخيارات
المتعددة واإلجابة عليها .يسمح الغطاء بإخفاء النص والتعليقات
التوضيحية للتقييم الذاتي للصورة .يسهل حجم الكتاب المناسب
قراءته في أي وقت وفي أي مكان .هذه الدفاتر مخصصة
لطالب الطب وطب األسنان ،وكذلك طالب المجاالت الطبية.
مالوان 9782224033798 | 2013
272 pages | 13,5x16,5 cm | 22.00 €

بيير كاميما

دفتر كامل لدراسة نشطة
للتشريح.

الحقوق في الخارج  Sarah Larsen : slarsen@vigot.frالتصدير Romain Vigot : rvigot@maloine.fr

تقدم االجراءات في الطب والجراحة الصغرى أورا ًقا عملية
لتوجيه الممارسين في مجموعة مختارة من الحاالت السريرية.
احترامًا للتوصيات الحالية ،يحتوي الكتاب أيضًا على توصيات
تستند إلى الخبرة السريرية.
مخصص لرعاية البالغين وسيكون مفي ًدا للغاية لكل من
الممارسين العامين والطالب.
مالوان 9782224035808 | 2020
176 pages | 12x28 cm | 28.00 €

ساره تيبير
اوريليان غينان

ابق على اطالع بأحدث
الممارسات في الطب
والجراحات الصغرى!
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Petit atlas d'anatomie

Urgences

أطلس الجيب
للتشريح

طوارئ

في الممارسة الطبية ،بدون صورة تشريحية ،سيكون الجسم
الذي يتم فحصه غير محدد للطبيب ،وسيكون الحوار مع مريضه
ً
مستحيل .يتيح لك أطلس التشريح المكون من
صعبًا ،إن لم يكن
 200صورة ملونة تقريبًا تمثل الجسم كله أو أجزاء منه فهم
الهياكل األساسية وتعلمها .في لمحة ،يمكن القارئ من رؤية
منطقة أو عضو ،وفهم العالقات بين الهياكل والعثور على
العنصر الذي يبحث عنه ،بفضل فهرس غني.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة االستونية
مالوان 9782224034078 | 2014
184 pages | 17,5x24,7 cm | 26.00 €

منشورات فيغو

في حالة الطوارئ ،من الضروري أن يكون لديك أدوات فعالة
تحت تصرفك .تم تصميم هذا الدليل مع أخذ ذلك في االعتبار،
عمل يلخص مجموعة من المعلومات المفيدة يوميا إلدارة حاالت
الطوارئ.
تمت مراجعة هذه الطبعة العاشرة وتحسينها لتضمين أحدث
التطورات في استراتيجيات إدارة المرضى ،وهي أداة أساسية
لجميع الممارسين الذين يواجهون حاالت الطوارئ.

بيير كامينا

مالوان 9782224036065 | 2020
592 pages | 12x18 cm | 35.00 €

دليل غني بالصور حول
التركيب التشريحي لجسم
اإلنسان.

الحقوق في الخارج  Sarah Larsen : slarsen@vigot.frالتصدير Romain Vigot : rvigot@maloine.fr

كريستو برودوم

دليل جيب أساسي إلدارة
حاالت الطوارئ بشكل جيد.
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