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
مهام مؤير الدرو

المهام
تسجي المستفيدين الراغبين في االسمتفادة ممن درو
بالمساجد وإعداد لوائح المستفيدين

تاريخ التنفيذ
برنمامج محمو األميمة ابتداء من  01أكتوبر إلى حين رفع اللوائح
للمندوبية

مؤشر التنفيذ وفق الكيفيات المطلوبة
توص المندوبية بالئحة المستفيدين المسجلين

الشروع في التدريس الفعلي بالمساجد

 10أكتوبر

إنجاز الحصص التعليمية وتعبئة الوثائق المطلوبة

المشاركة في تخليد اليوم الويني لمحو األمية

األسبوعان الثاني والثال من شهر أكتوبر

المشاركة في تنظيم األنشطة

تقديم معطيات حول عدد المستفيدين المسجلين والحاضرين والغائبين عند ك
زيارة تفقدية لك مجموعة دراسية للمستشار التربوي المشرف

خالل ك شهر

التوقيع في تقرير الزيارة التفقدية
ممن أكتموبر فمي ممادة

حضور الدر

التطبيقي الذي يقدمه المستشار التربوي اإلقليمي المشرف

الحضور والمشاركة في اللقاء التربوي المحلي

احتساب نسبة الحضور والغياب في جدول تتبع مواظبة المستفيدين بالممذكرة
التربوية وتسليمها للمستشار التربوي اإلقليمي

األول :األسبوع الثال
تعليمية)
الثاني :األسبوع األخير من شمهر أكتموبر فمي
الوضعية المسطلة األسبوعية)
الثال  :األسبوع الثاني من شهر دجنبمر تثبيمت
وتركيب التعلمات)
األول :ما بين  01و 20أكتوبر وفق برنمامج
الوزارة)
وفق برنمامج تحمدده
الثاني :خالل شهر مار
الوزارة)
نهاية ك شهر

التوقيع على الئحة الحضور

 التوقيع على الئحة الحضور تعبئة شبكة تقويم اللقاءات التربويةتسلم المستشار التربوي لنسب الحضور والغياب

األول :األسبوع الثال أو الرابع من شهر نونبر
حضور االجتماعات التكوينية التي ينظمها المستشار التربوي المشرف

الثاني :األسبوع الثاني من شهر فبراير
الثال  :األسبوع األول من شهر ماي
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التوقيع على الئحة الحضور

الزيارة األولى :ما بين  19و 29نونبر
الزيارة الثانية :األسبوعان األول والثاني من يناير
تقديم حصة دراسية أثناء الزيارات التربوية فمي حضمور المستشمار التربموي الزيارة الثالثة :األسبوعان الثماني والثالم
اإلقليمي المشرف وفق برنامجه
مار
الزيارة الرابعة :من األسبوع الرابع من أبري إلى
األسبوع األول من شهر ماي
األول :خالل األسبوع األول من دجنبر
ممن

حضور االجتماعات التربوية مع المستشار التربوي المشرف

الثاني :األسبوع الثال من يناير
الثال  :األسبوع الرابع من مار

تقديم حصة دراسية في مادة تعليمية

التوقيع على الئحة الحضور

الرابع :األسبوع الثاني من شهر ماي
إعداد بيان نقط التقويم التربوي المستمر الخاص بالمستفيدين

الدورة األولى :األسبوع الثال من يناير
الدورة الثانية :قب  11ماي

توص المندوبية ببيان نقط التقويم التربوي المستمر الخاص
بالمستفيدين

اإلسهام في إنجاز االمتحاناات اإلشهادية العادية واالستدراكية

فترة إجراء االمتحانات اإلشهادية

القيام بالحراسة وتصحيح االمتحانات وجممع النتمائج وإعمداد
البيانات

إعداد بيان نقط التقويم التربوي اإلشهادي الخاص بالمستفيدين

يومان بعد االختبار اإلشهادي

توص المندوبية ببيان نقط التقويم اإلشهادي

إعداد جدول النتائج المحص عليها من لدن المستفيدين

يومان بعد االختبار اإلشهادي

توص المندوبية بالنمو ر رقم  )1بدلي التقويم التربوي

إعداد جدول النتائج النهائية الخاصة بالمؤير

يومان بعد االختبار اإلشهادي

توص المندوبية بمالنمو جين رقمما  2و )3بمدلي التقمويم
التربوي

المشاركة في الحف الختامي

نهاية شهر يونيو

التوقيع على الئحة المشاركين في تنظيم حف نهاية الموسمم
الدراسي
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