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من�شورات «�صدى الت�ضامن» �سل�سلة اخلدمات الرتبوية والإدارية لتجديد التكوين للرتقي
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من�شورات «�صدى الت�ضامن»
الكتـــــاب

الثمن

 50درهم

عدد الن�سخ

املبلغ

�سل�سلة اخلدمات الرتبوية والإدارية جتديد التكوين للرتقي

�إ�صالح منظومة الرتبية والتكوين  :التحوالت والرهانات (الطبعة الأوىل)
 60درهم
الأمن التعليمي  :الإكراهات والرهانات (اجلزء الأول) (الطبعة الأوىل)
 60درهم
الأمن التعليمي  :الإكراهات والرهانات (اجلزء الثاين) الطبعة الأوىل)
 50درهم
الدليل العملي لتدبري املخاطر يف م�ؤ�س�سات الرتبية والتكوين (الطبعة الأوىل)
 50درهم
الهي�أة التعليمية يف الت�شريع املغربي يف �أفق �إخراج مدونة لت�أطري مهنتها (الطبعة الأوىل)
 60درهم
الدليل العملي ملهام الإدارة الرتبوية (طبعة ثانية مزيدة ومنقحة)
 40درهم
دليل الرتبية على حقوق الإن�سان
 30درهم
تدبري االجتماعات وتن�شيط املجموعات
 40درهم
التدبري الفعال ل�سريورة التعلم وفق املقاربة بالكفايات
 40درهم
م�ساهمات يف ديداكتيك الفل�سفة اجلزء الأول
 40درهم
م�ساهمات يف ديداكتيك الفل�سفة اجلزء الثاين
 25درهم
بيداغوجيا الكفايات والرتبية على القيم
 40درهم
التوجيه الرتبوي ،الأ�س�س النظرية واملنهجية
اللجان الثنائية م�ساهمة يف دمقرطة تدبري احلياة الإدارية (الرتقية والت�أديب بقطاع التعليم منوذجا)  40درهم
 40درهم
�سيكولوجيا التعلم -تياراتها  -مناهجها-جماالتها-موا�ضيعها
 40درهم
مكونات الفعل الرتبوي (تلميذ-مد�س-معرفة)
 40درهم
بيداغوجيا القيم –�أ�س�سها ،ومكوناتها ،ومرجعياتها الأ�سا�سية
 40درهم
مدخل �إىل القراءة املنهجية للن�صو�ص :من أ�جل كفايات قرائية بالتعليم الثانوي
 30درهم
املعرفة واملدر�سة (�آليات النقل والتب�سيط)
 35درهم
ال�سيكولوجيا والبيداغوجيا  -بناء الكفايات-نظريات التعلم-التيارات ال�سيكولوجية
 35درهم
بناء الكفايات وتقوميها
 30درهم
احلريات العامة باملغرب
 10درهم
الن�صو�ص التنظيمية والقانونية اخلا�صة بالتعليم (اجلزء الثالث)
 10درهم
الن�صو�ص التنظيمية والقانونية اخلا�صة بالتعليم (اجلزء الرابع)
 30درهم
جمال�س امل�ؤ�س�سة:الت�أطري والتدبري الرتبوي والإداري بامل�ؤ�س�سة التعليمية
 20درهم
الت�صورات البيداغوجية احلديثة
 20درهم
اجلودة يف التعليم والتكوين
 50درهم
كاريكاتور � :شهادات حول �سنوات الر�صا�ص واحلرب والفحم والطبا�شري
(ن�سخ حمدودة يف طريق النفاد  -لن يعاد ن�شرها)
 40درهم
الرتبية املعرفية واال�سرتاتيجيات التعليمية
 25درهم
حقوق الإن�سان� :آليات احلماية الدولية والإقليمية والوطنية (اجلزء الثاين)
 30درهم
النظام اجلديد للتنقيط والتقييم �أداة لتحديث تدبري املوارد الب�شرية
 10درهم
الرتبية البيئية
 40درهم
نحو مقاربة حداثية للحكامة �أي دور للحكامة الر�شيدة يف �إ�صالح املنظومة التعليمية ؟
 10درهم
دليل املفاهيم وامل�صطلحات اخلا�صة مبادة اجلغرافية (ال�سلك الثانوي الإعدادي)
 10درهم
دليل املفاهيم وامل�صطلحات اخلا�صة مبادة التاريخ (ال�سلك الثانوي الإعدادي)

ن�صو�ص قانونية �أدلة  -درا�سات و�أبحاث

خا�ص ب�إدارة من�شورات الت�ضامن «�صدى الت�ضامن» تاريخ الو�صول ...........................................:تاريخ الإر�سال......................................:

حرر ب :

				
بتاريخ:

اال�سم الكامل:

 الرجاء من ال�سيدات وال�سادة املرا�سلني واملرا�سالت �سحب البعيثة من مكتب الربيد مبا�شرة بعد تو�صلهم ب�إ�شعار الو�صول « توجه بعيثة الكتب بوا�سطة خدمة «�أمانة �إك�سربي�س»* مالحظة � :ضمانا للتو�صل بالكتب املطلوبة « الرجاء حتويل مبلغها �إىل احل�ساب الربيدي  524404Eولي�س م�شرتكا مع االنخراطات يف الت�ضامن ،و�إرفاق و�صل حتويل املبلغ بالقائمة.

