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 الثانية

المهام

تاريخ التنفيذ

مؤشر التنفيذ وفق الكيفيات
المطلوبة

عقد اجتماع تواصلي تطهيلي مع المستشارين التربويين
اإلقليميين تحت إشرافه

األول :خالل شهر فبراير
الثاني :خالل شهر أبري
الثال  :خالل شهر يونيو

إعداد تقريمر نممو ر رقمم )01
بدلي التنسيق واالستشارة التربوية

حضور االجتماع الدوري الثاني مع المنسمق التربموي
الجهوي

األسبوع الثاني من شهر فبراير

التوقيع على الئحة الحضور

إعداد التقرير الدوري حول تقمويم أداء المستشمارين األول :قب  10فبراير
التربويين اإلقليميين تحت إشرافه ،وتسليمه للمندوبية الثاني :قب  10يونيو

إعداد النمو ر  )05بدلي التنسيق
واالستشارة.

إعممداد تقريممر الزيممارة التربويممة
القيام بزيارة تربوية لمؤيرين اثنين من اختياره ممن األسبوع الثاني من شهر فبراير
النمو جان رقما 08و )09بدلي
يحتاجون للدعم
األسبوع الرابع من شهر أبري
التنسيق واالستشارة التربوية
القيام بزيارة تفقدية واحدة للمستشمارين التربمويين خمالل شمهر فبرايمر م مماي م إعداد تقريمر نممو ر رقمم )19
بدلي التنسيق واالستشارة التربوية
يونيو)
اإلقليميين تحت إشرافه الذين يؤيرون الدرو
حضور االجتماع التكويني الثاني مع بعض المستشارين
إعداد تقرير في الموضوع
اإلقليميين الذي يعقدونه مع مؤيري المدرو تحمت األسبوع الثاني من شهر فبراير
إشرافهم ،ممن يحتاجون إلى المصاحبة والدعم
إعداد التقرير التركيبي وتسمليمه لمنمدوب الشمؤون الدورة األولمى :خمالل األسمبوع
اإلسالمية الذي يعم بدائرة تدبيره مع رفعه إلكترونيا الثال من شهر فبراير
إعداد تقرير نممو ر  )10بمدلي
الدورة الثانية :قب نهاية األسبوع التنسيق واالستشارة التربوية
للمنسق التربوي الجهوي
الثاني من شهر يونيو
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المهام
المنجزة

الموسم الدراسي
االسم الكام
الصفة

 2019م 2020

المندوبية

المهام غير
المنجزة

أسباب عدم اإلنجاز

إعداد التقرير نممو ر رقمم )21
بدلي التنسيق واالستشارة التربوية

م ء تقريمر التفقمد الشمهري الخماص بالمستشمارين
التربويين اإلقليميين تحت إشرافه من الذين يؤيرون نهاية ك شهر
الدرو وتسليمه للمندوبية
إعداد النمو جين 8و )9والنمو ر
القيام بزيارات تربوية تفقدية للمستشارين التربويين األسبوع األول من شهر مار
 )19بدلي التنسيق واالستشارة
اإلقليميين تحت إشرافه الذين يؤيرون الدرو
األسبوع األخير من شهر أبري
اإلسهام في إعداد األنشطة الموازيمة واإلشمراف علمى
توثيق النشاط الموازي
األسبوع الثال من شهر مار
تنفيذها في ما يالئم الخصوصيات المحلية
وفق برنمامج إعداد تقرير اللقاء التربوي نمو ر
اإلسهام في تنظيم وتطيير اللقاءات التربويمة لفائمدة خالل شهر مار
رقم  )01بدلي التكوين التربوي
تعده الوزارة)
مؤيري البرنامج باإلقليم
حضور االجتماع التربوي الذي يعقده أحد المستشارين
التربويين اإلقليميين تحمت إشمرافه مممن يحتماجون
للدعم والمصاحبة

االجتماع الثال  :األسبوع الرابع من
شهر مار
االجتماع الرابع :األسبوع الثاني من
شهر ماي

ممن شمهر

إعداد تقرير حول مجريمات وأهمم
خالصات االجتماع

حضور االجتماع التكويني الثال الذي ينظمه المنسقون خالل األسبوع الثال
أبري
التربويون الجهويون أوالوينيون
المشاركة في لجان إعداد االمتحانات اإلشهادية العادية
التوقيمممع علمممى محضمممر إعمممداد
واالستدراكية ومراقبة سميرها وجممع نتائجهما فمي خالل شهري ماي ويونيو
االمتحانات ووثائق المراقبة
األقاليم تحت إشرافه؛
المشاركة في لجان انتقاء مؤيري الدرو في اإلقليم من منتصف شهر ماي إلى نهايمة حضممور االنتقمماء والتوقيممع علممى
المحاضر
شهر يونيو
تحت إشرافه
مممن تمماريخ االنتهمماء مممن تنظمميم التوقيع على الئحة المشاركين في
المشاركة في تنظيم الحف الختامي
االمتحان اإلشهادي إلى تنظيم الحف
تنظيم حف نهاية الموسم الدراسي
إعممداد الئحممة المستشممارين التربممويين اإلقليميممين
تعبئة النمو جمين رقما 15و)16
ومؤيري الدرو تحت إشرافه المقترحين لإلعفاء من
قب نهاية شهر يونيو
بدلي التنسيق واالستشارة التربوية
مهامهم ،وتسلم لمنمدوب الشمؤون اإلسمالمية وتوجمه
نسخة إلكترونيا للمنسق التربوي الجهوي

التوقيع على الئحة الحضور

يتم تنفيذ المهام األخرى غير المدرجة بهذا البرنامج ،والمنصوص عليها في الدالئ التربوية ،وكذا المهام التي تكلفه بها الوزارة عند الضرورة.
مالحظة :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 يونيو ورفع نسخة منه للمنسق الجهوي المشرف.
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التوقيع:

