المملكة المغربية
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
الكتابة العامة
مديرية التعليم العتيق ومحو األمية بالمساجد
قسم محو األمية بالمساجد

برنامج محو األمية بالمساجد وبواسطة التلفاز واإلنترنيت
برنامج العم السنوي للمنسق التربوي الويني
الدورة األولى

المهام

مؤشر التنفيذ وفق الكيفيات
المطلوبة

تاريخ التنفيذ

اإلسهام في إعداد الخريطة المسجدية في األقاليم تحت اإلشراف

األسبوع األول من شتنبر

خريطة مسجدية في صيغة نهائية

اإلسهام في حمالت التعريف بالبرنامج في األقاليم تحت اإلشراف

ابتداء من االثنين  16شتنبر

توثيق حملة التعريف بالبرنامج

عقد االجتماع الدوري مع المنسقين التربويين الجهويين

اإلسهام في اإلشراف على تمطيير اللقماءات التربويمة المنظممة
لفائدة مؤيري البرنامج باألقاليم تحت إشرافه وإعداد تقريمر
حول تقويم أداء المكونين التربويين والظروف التي ممر فيهما
التكوين

إعداد التقرير رقمم  )01بمدلي
األول :خالل األسبوع الثالم أو
التنسيق واالستشارة التربوية قب
الرابع من شهر شتنبر
 30شتنبر
إعداد التقرير رقمم  )01بمدلي
الثاني :خمالل األسمبوع األول أو
التنسيق واالستشارة التربوية قب
الثاني من شهر يناير
 25يناير
إعداد تقريمر نممو ر رقمم )02
ما بين  01و 20أكتوبر وفق بمممدلي التنسممميق واالستشمممارة
برنامج تعده الوزارة وتزوده به) التربويممة أو رقممم  )03بممدلي
التكوين التربوي

اإلسهام في اإلشراف على تنظيم أنشطة بمناسبة اليوم المويني األسبوعان الثاني والثال من شهر
أكتوبر
لمحو األمية
القيام بزيارات تفقدية للمنسق التربوي الجهوي الذي يممار
التطيير في اإلقليم الذي يقطن فيه
عقد االجتماع التكويني مع المنسقين والمستشارين التربمويين
اإلقليميين

زيارة واحدة خالل ك شهرين

توثيق األنشطة
إعداد تقرير عن ك زيارة

األول :خالل األسمبوع الثماني أو
الثال من شهر نونبر
الثاني :خالل األسبوع الثاني من
شهر يناير
1

إعداد تقريمر نممو ر رقمم )14
بمممدلي التنسممميق واالستشمممارة
التربوية

الموسم الدراسي
االسم الكام
الصفة

المهام
المنجزة

 2019م 2020

المنايق تحت
اإلشراف

المهام غير
المنجزة

أسباب عدم اإلنجاز

القيام بزيارات ميدانية لمؤيري البرنامج بك أصنافهم لمتابعة
ومراقبة السير العام للبرنامج بالمنايق تحت اإلشمراف وفمق
برنامج يعده مسبقا يرفعه للوزارة) ،وإعداد تقرير مرفق بالئحة
مؤيري البرنامج الذين أث بتت االجتماعات والزيارات والتقارير
عدم كفاءتهم

خالل شهر دجنبر

إعمممداد النممممو جين  03و)04
بمممدلي التنسممميق واالستشمممارة
التربوية خالل األسمبوع األول أو
الثاني من شهر يناير

اإلسهام في إعداد األنشطة الموازية واإلشراف على تنفيذها في ما
يالئم الخصوصيات المحلية

األسبوع الثال من شهر دجنبر

توثيق األنشطة

إعممداد التقريممر الممدوري األول حممول تقممويم أداء المنسممقين
التربويين الجهويين تحت اإلشراف

قب  20يناير

إعداد تقريمر رقمم  )05بمدلي
التنسيق واالستشارة التربوية

يتم تنفيذ المهام األخرى غير المدرجة بهذا البرنامج ،والمنصوص عليها في الدالئ التربوية ،وكذا المهام التي تكلفه بها الوزارة عند الضرورة.
ملحوظة:
م يتم تحديد المهام المنجزة والمهام غير المنجزة بوضع عالمة ×) في الخانة المخصصة لذلك مع كر األسباب في حالة عدم اإلنجاز.
م يقتسم المنسق التربوي الويني مع المنسقين التربويين الجهويين تحت إشرافه بالتراضي أقاليم إشرافهم لعقد االجتماعات التكوينية لفائدة المنسقين والمستشارين التربويين اإلقليميين تحت
إشرافهم ،ويعد بتنسيق معهم برنامجا سنويا دقيقا لهذه الغاية ،يوافي به الوزارة عبر البريد االلكتروني قب نهاية شهر أكتوبر.
م يتم موافاة الوزارة عبر البريد اإللكتروني بجميع التقارير المشار إليها في الجدول وفق اآلجال المحددة.
م يرفع برنامج عم الدورة األولى معبط للوزارة قب نهاية شهر يناير.

التوقيع:
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