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 الجهوي
الدورة األولى

المهام

مؤشر التنفيذ وفق الكيفيات

تاريخ التنفيذ

المطلوبة

اإلسهام في إعداد الخريطة المسجدية في األقاليم تحت اإلشراف

األسبوع األول من شهر شتنبر

اإلسهام في حمالت التعريف بالبرنامج في األقاليم تحت اإلشراف

ابتداء من االثنين  16شتنبر
األول :خالل األسبوع الثالم
أو الرابع من شتنبر
التوقيع على الئحة الحضور
الثاني :خالل األسمبوع األول
أو الثاني من يناير
زيممارة واحممدة خممالل كمم
إعداد تقرير عن ك زيارة
شهرين
إعممداد النمممو ر  )01بممدلي
خالل األسبوع الرابع من شهر
التنسيق واالستشارة التربوية قب
أكتوبر
نهاية شهر أكتوبر
األسبوعان الثاني والثال من
اإلسهام في تنظيم األنشطة
أكتوبر
ممما بممين  01و 20أكتمموبر إعداد تقرير نمو ر رقمم )02
وفق برنامج تعمده الموزارة بممدلي التنسمميق واالستشممارة أو
رقم  )03بدلي التكوين
وتزوده به)
األسممبوع األخيممر مممن شممهر إعممداد تقريممر يقمميم فيممه أداء
المنسق التربوي اإلقليمي
أكتوبر

حضور االجتماع الدوري مع المنسق التربوي الويني
القيام بزيارات تفقدية للمنسق التربموي اإلقليممي المذي يممار
التطيير في اإلقليم الذي يقطن فيه
عقد االجتماع الدوري األول مع المنسمقين التربمويين اإلقليميمين
تحت إشرافه
اإلسهام في تنظيم أنشطة خالل اليوم الويني لمحو األمية
اإلسهام في اإلشراف على تطيير اللقاءات التربوية المنظمة لفائمدة
مؤيري البرنامج باألقاليم تحت إشرافه ،وإعداد تقرير حول تقويم
أداء المكونين التربويين والظروف التي مر فيها التكوين.
حضور الدر التطبيقي األول الذي ينجزه المنسمقون التربويمون
اإلقليميون تحت إشرافه بالمندوبية التي يعم في دائرة تدبيرها.

خريطة مسجدية في صيغة نهائية
توثيق حملة التعريف بالبرنامج

األول :خالل األسبوع الثماني أو

إعداد تقرير نمو ر رقمم )14
عقد االجتماع التكويني ممع المنسمقين والمستشمارين التربمويين الثال من شهر نونبر
بممدلي التنسمميق واالستشممارة
الثاني :خالل األسبوع الثاني من
اإلقليميين
التربوية
شهر يناير
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المهام
المنجزة

الموسم الدراسي
االسم الكام
الصفة

 2019م 2020

المنايق تحت
اإلشراف

المهام غير
المنجزة

أسباب عدم اإلنجاز

القيام بزيارتين تربمويتين لممؤيرين إثنمين ممن اختيماره مممن  -ما بين  20و 30نونبر
إعمممداد النمو جمممان 08و)09
 األسبوع األول من شهريناير بدلي التنسيق واالستشارةيحتاجون للدعم باإلقليم الذي يقطن به.
حضور الدر التطبيقي الثاني الذي ينجزه المنسقون التربويمون
خالل األسبوع الرابع من شهر إعممداد تقريممر يقمميم فيممه أداء
اإلقليميون تحت إشرافه خارر المندوبيمة التمي يعمم فمي دائمرة
المنسق التربوي اإلقليمي
نونبر
تدبيرها.
حضور االجتماع التربوي لبعض المستشارين التربويين اإلقليميين
مع مؤيري الدرو

تحت إشرافهم

القيام بزيارات تربوية للمنسقين التربويين اإلقليميين تحت إشرافه
الذين يمارسون تطيير الدرو
اإلسهام في إعداد األنشطة الموازية واإلشراف على تنفيذها في مما
يالئم الخصوصيات المحلية
إنجاز تقرير شام حول الزيارات الميدانية لمؤيري البرنامج بك
أصنافهم بدائرة إشرافه مرفق بالئحمة المذين أثبتمت االجتماعمات
والزيارات والتقارير عدم كفاءتهم
إعداد التقرير الدوري األول حول تقويم أداء المنسقين التربويين
اإلقليميين تحت إشرافه ورفعه للوزارة وللمنسق التربوي المويني
عبر البريد اإللكتروني

األول :األسبوع األول ممن شمهر
دجنبر
الثاني :األسبوع الثال من شمهر
يناير

إعداد تقرير في الموضوع

إعمممداد النمو جمممان 08و)09
األسممبوع الثمماني مممن شممهر
والنمو ر  )19بدلي التنسميق
دجنبر
واالستشارة التربوية
األسممبوع الثالمم مممن شممهر
توثيق األنشطة
دجنبر
إعممداد النمو جممان رقممما 03
األسبوع األول أو الثاني ممن
و )04بدلي التنسيق واالستشارة
شهر يناير
التربوية
إعداد تقرير نمو ر رقم )05
بممدلي التنسمميق واالستشممارة
قب  20يناير
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 ونسخة منه للمنسق الويني المشرف.

التوقيع
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