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من�سورات �سدى الت�سامن

 الطبعة االأوىل : الثمن: 50دهـ

منشورات »صدى التضامن«

دليل االرتقاء بالمدرسة العمومية 
في الحفاظ على سالمة المتعلمين

والموظفين والممتلكات

 اإعداد وتاأليف:منظمة العفو الدولية

الطبعة الثالثة: الثمن: 40دهـ

تاأليف:ذ. نور الدين ا�سكوكو

 الطبعة االأوىل : الثمن: 50دهـ

تاأليف:ذ. نور الدين ا�سكوكو

درهـ  الطبعة الثانية : الثمن: 60 

طبعة ثانية منقحة ومزيدة 2016



خا�ص باإدارة من�سورات الت�سامن  »�سدى الت�سامن« تاريخ الو�سول :...........................................تاريخ الإر�سال:..................................................
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دهــ......................................................... الرتبية البيئية ..........................................................................................................................10 

دهــ......................................................... نحو مقاربة حداثية للحكامة اأي دور للحكامة الر�سيدة يف اإ�سالح املنظومة التعليمية ؟ ..................................40 

من�صورات »�ضدى الت�ضامن«
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                       �سل�سلة اخلدمات الرتبوية واالإدارية جتديد التكوين للرتقي      

الدليل العملي لتدبري املخاطر الكربى يف موؤ�س�سات الرتبية والتكوين................................)الطبعة الأوىل( .......50 دهــ.........................................................

دهــ......................................................... الهياأة التعليمية يف الت�سريع املغربي يف اأفق اإخراج مدونة لتاأطري مهنتها...........................)الطبعة الأوىل( .......50 

دهــ......................................................... الدليل العملي ملهام الإدارة الرتبوية ......................................................)طبعة ثانية مزيدة ومنقحة( .......60 

دهــ......................................................... دليل الرتبية على حقوق الإن�سان .....................................................................................................40 

دهــ......................................................... تدبري الجتماعات وتن�سيط املجموعات..............................................................................................30 

دهــ......................................................... الرتبية املعرفية وال�سرتاتيجيات التعليمية..........................................................................................40 

دهــ......................................................... التدبري الفعال ل�سريورة التعلم وفق املقاربة بالكفايات............................................................................40 

دهــ......................................................... م�ساهمات يف ديداكتيك الفل�سفة اجلزء الأول..................................................................................... 40 

دهــ......................................................... م�ساهمات يف ديداكتيك الفل�سفة اجلزء الثاين.................................................................................... 40 

دهــ......................................................... بيداغوجيا الكفايات والرتبية على القيم ...........................................................................................25 

دهــ......................................................... أ�س�ص النظرية واملنهجية .......................................................................................40  التوجيه الرتبوي، ال

دهــ......................................................... اللجان الثنائية م�ساهمة يف دمقرطة تدبري احلياة الإدارية )الرتقية والتاأديب بقطاع التعليم منوذجا(................40 

دهــ......................................................... �سيكولوجيا التعلم  -تياراتها - مناهجها-جمالتها-موا�سيعها........................................................40 

دهــ......................................................... مكونات الفعل الرتبوي )تلميذ-مد�ص-معرفة(.................................................................................40 

دهــ......................................................... بيداغوجيا القيم –اأ�س�سها، ومكوناتها، ومرجعياتها الأ�سا�سية-................................................................40 

دهــ.......................................................... مدخل اإىل القراءة املنهجية للن�سو�ص: من اأجل كفايات قرائية بالتعليم الثانوي............................................40 

دهــ......................................................... املعرفة واملدر�سة )اآليات النقل والتب�سيط( ........................................................................................30 

دهــ......................................................... ال�سيكولوجيا والبيداغوجيا - بناء الكفايات-نظريات التعلم-التيارات ال�سيكولوجية .......................................35 

دهــ.......................................................... بناء الكفايات وتقوميها ...............................................................................................................35 

                                                    ن�سو�س قانونية

دهــ......................................................... احلريات العامة باملغرب..............................................................................................................30 

دهــ......................................................... الن�سو�ص التنظيمية والقانونية اخلا�سة بالتعليم )اجلزء الثالث( ...........................................................10 

دهــ......................................................... الن�سو�ص التنظيمية والقانونية اخلا�سة بالتعليم )اجلزء الرابع( ............................................................10 

                                               اأدلة –درا�سات واأبحاث

دهــ......................................................... جمال�ص املوؤ�س�سة:التاأطري والتدبري الرتبوي والإداري باملوؤ�س�سة التعليمية ....................................................30 

دهــ......................................................... الت�سورات البيداغوجية احلديثة ...................................................................................................20 

دهــ......................................................... اجلودة يف التعليم والتكوين ..........................................................................................................20 

دهــ......................................................... دليل املفاهيم وامل�سطلحات اخلا�سة مبادة اجلغرافية )ال�سلك الثانوي الإعدادي( .......................................20 

دهــ......................................................... دليل املفاهيم وامل�سطلحات اخلا�سة مبادة التاريخ )ال�سلك الثانوي الإعدادي( ...........................................20 

كاريكاتور: �سهادات حول �سنوات الر�سا�ص واحلرب والفحم والطبا�سري......................................................50 دهــ..........................................................

- الرجاء من ال�سيدات وال�سادة املرا�سلني واملرا�سالت �سحب البعيثة من مكتب الربيد مبا�سرة بعد تو�سلهم باإ�سعار الو�سول » توجه بعيثة الكتب بوا�سطة خدمة »اأمانة اإك�سربي�س«

* مالحظة : �سمانا للتو�سل بالكتب املطلوبة » الرجاء حتويل مبلغها اإىل احل�ساب الربيدي 524404E ولي�ص م�سرتكا مع النخراطات يف الت�سامن، واإرفاق و�سل حتويل املبلغ بالقائمة.

حرر ب :                                                        بتاريخ:       ا�سم املرا�سل:

)ن�صخ حمدودة يف طريق النفاد - لن يعاد ن�صرها(

املبلغعدد الن�سخالثمنالكتاب


