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 اإلقليمي
الدورة األولى

المهام

مؤشر التنفيذ وفق
الكيفيات المطلوبة

تاريخ التنفيذ

المشاركة في إعداد الخريطة المسجدية المقترحة الحتضان األسممبوع األول مممن شممهر
شتنبر
البرنامج باإلقليم

الخريطة المسجدية فمي
الصيغة النهائية

اإلسهام في حمالت الدعاية واإلعمالم والتعريمف بالبرنمامج فمي
اإلقليم

ابتداء من االثنين  16شتنبر

توثيممق حملممة التعريممف
بالبرنامج

حضور االجتماع الدوري األول مع المنسق التربوي الجهوي

األسبوع الرابع من أكتوبر

التوقيع على الئحة الحضور

خالل شهر أكتوبر

إعداد تقريمر نممو ر رقمم
 )01بمممدلي التنسممميق
واالستشارة التربوية

عقد اجتماع تواصلي تطهيلي مع المستشارين التربويين اإلقليميين
تحت إشرافه
خالل شهر دجنبر
اإلسهام في تنظيم أنشطة خالل اليوم الويني لمحو األمية

من المشمماركة فممي تنظمميم
األنشطة

األسبوعان الثاني والثال
أكتوبر
ما بمين  01و 20أكتموبر إعداد تقرير اللقاء التربوي

اإلسهام في تنظيم وتطيير اللقاء التربوي األول لفائدة ممؤيري
وفق برنمامج تعمده الموزارة نمو ر رقمم  )01بمدلي
البرنامج باإلقليم
التكوين التربوي
وتزوده به)
األول :خالل األسبوع الثاني أو
حضور االجتماع التكويني الذي ينظمه المنسقون التربويون الثال من شهر نونبر
التوقيع على الئحة الحضور
الثاني :خالل األسبوع الثاني من
الجهويون أو الوينيون
شهر يناير
ممن

حضور الدر
تحت إشرافه

التطبيقي الذي يقدمه بعض المستشارين التربويين

األول :خالل األسبوع الثالم
أكتوبر
الثمماني :األسممبوع األخيممر مممن
أكتوبر
الثال  :األسبوع الثاني من دجنبر
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إعداد تقرير يقيم فيمه أداء
المستشار التربوي اإلقليمي

الموسم الدراسي
االسم الكام
الصفة

 2019م 2020

المندوبية

المهام المهام غير
المنجزة المنجزة

أسباب عدم اإلنجاز

األول :األسممبوع األخيممر مممن
أكتوبر في مادة تعليمية)
إعداد تقرير حول مجريات
تقديم الدر التطبيقي لفائدة مجموعة دراسية أمام المستشارين
الثمماني :األسممبوع الرابممع مممن وخالصممات حممول تقممديم
التربويين اإلقليميين وبعض مؤيري الدرو
نونبر في الوضمعية المسمطلة الدر
األسبوعية)
إعممداد تقريممر رقممم )19
القيام بزيارة تفقدية واحدة للمستشارين التربويين اإلقليميمين
خالل شهري أكتوبر م يناير)
بدلي التنسيق واالستشارة
تحت إشرافه من الذين يؤيرون الدرو
األولى :األسمبوع الثالم ممن إعممداد تقريممر النمو جممان
08و )09والنمو ر )19
القيام بزيارات تربوية تفقديمة للمستشمارين التربمويين تحمت نونبر
الثانية :األسمبوع الرابمع ممن بدلي التنسيق واالستشارة
إشرافه الذين يمارسون تطيير الدرو
دجنبر
إعممداد تقريممر رقممم )21
م ء تقرير التفقد الشمهري الخماص بالمستشمارين التربمويين
بدلي التنسيق واالستشمارة
اإلقليميممين تحممت إشممرافه ممممن يممؤيرون الممدرو وتسممليمه نهاية ك شهر
التربوية
للمندوبية
حضور االجتماع التكويني األول مع بعض المستشارين اإلقليميين
األسبوع الثال أو الرابمع ممن
إعداد تقرير في الموضوع
الذي يعقدونه مع مؤيري الدرو تحت إشرافهم ،ممن يحتاجون
شهر نونبر
إلى المصاحبة والدعم
حضور االجتماع التربوي الذي يعقده أحد المستشارين التربويين األسبوع األول من دجنبر
إعداد تقرير حول مجريات
وأهم خالصات االجتماع
اإلقليميين تحت إشرافه ممن يحتاجون للدعم والمصاحبة
األسبوع الثال من يناير
إعداد النمو جان 08و)09
القيام بزيارة تربوية لمؤيرين اثنين من اختياره ممن يحتاجون
األسبوع الثاني من دجنبر
بدلي التنسيق واالستشارة
للدعم
اإلسهام في إعداد األنشطة الموازية واإلشراف على تنفيذها في ما
توثيق النشاط الموازي
األسبوع الثال من دجنبر
يالئم الخصوصيات المحلية.

يتم تنفيذ المهام األخرى غير المدرجة بهذا البرنامج ،والمنصوص عليها في الدالئ التربوية ،وكذا المهام التي تكلفه بها الوزارة عند الضرورة.
مالحظة:
م يتم تحديد المهام المنجزة والمهام غير المنجزة بوضع عالمة ×) في الخانة المخصصة لذلك مع كر األسباب في حالة عدم اإلنجاز
م تسلم جميع التقارير المشار إليها في الجدول للمندوبية وفق اآلجال المطلوبة.
م يرفع برنامج عم الدورة األولى معبط للمندوبية قب نهاية شهر يناير ونسخة منه للمنسق الجهوي المشرف.

التوقيع:
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