
 

 (:ة)ح خلّطة مؤّدبمقاييس الرتّش 

          ،وتعطى األولوّية حلاملي األستاذية يف العلوم اإلسالميةالسنة السابعة ثانوي:املستوى األدنى -

 .من جامعة الزيتونة

 .من القرآن الكريم وفق قواعد التجويد سّتة أحزابحفظ  -

 .اإلملام بأهّم قواعد الّلغة العربية -

 .د تقديم امللّف كامل الوثائق لإلدارة اجلهويةسنة عن 05السّن القصوى  -

 (.تقديم شهادة طّبية من املستشفيات العمومية) .اخلّطة توّفر الشروط الصّحية الاّلزمة ملباشرة  -

 .التزام معّرف باإلمضاء حبضور الدورات التكوينية وتطبيق برنامج التعليم بالكتاتيب -

يف يتوّفر فيه شرط املستوى التعليمي املنصوص عليه ( ة)اليت ال يوجد بها مؤّدبتستثنى بعض املناطق 

امسة ثانوي م  حفظ كامل اخلعن السنة  للخّطة (ة)ن ال يقّل مستوى املرتّشح، على أهذا املنشور

 . وفق قواعد التجويد القرآن الكريم

 

بالوثائق الواجب توف   ة مؤد   (:ة)رها في ملف الترش ح لخط 
 
 

  مطلب باسم السيد وزير الشؤون الدينية. 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. 

  3بطاقة عدد. 

 مشسّيتان صورتان. 

 الشهادة العلمية. 

  (.رقما 05)رقم احلساب اجلاري الربيدي أو البنكي 

 مضمون والدة حديث العهد. 

 شهادة طبية مسّلمة من املستشفيات العمومية. 

       شهادة يف حفظ السّتة أحزاب األخرية من القرآن الكرريم مسرّلمة مرن ىحردى اجلمعيرات

 .ات القرآنيةرابطة اجلمعي املنضوية حتت ىشرافالقرآنية 

 ( .ة)بطاقة ىرشادات خاّصة باملرتّشح 



 اختبار حمضر. 

  (األصل)الضريبة على الدخلوصل. 

 شهادة يف عدم االخنراط بالصندوق الوطين للضمان االجتماعي. 

 شهادة يف عدم االخنراط بالصندوق الوطين للتقاعد واحليطة االجتماعّية. 

 :التاليةالوثائق كّتاب جديد يرجى ىضافة  فتحيف صورة 

 مثال هندسي. 

 شهادة يف سالمة البناء. 

 شهادة الوقاية من احلرائق مسّلمة من قبل مصاحل احلماية املدنية باجلهة. 

 شهادة يف حفظ الصّحة مسّلمة من ىدارة الصّحة العمومية باجلهة. 

 

 :املؤّدبني واملؤّدبات ىىلهذا وتدعو وزارة الشؤون الّدينّية 

اعتماد برنامج التعليم بالكتاتيب املعّد من قبل وزارة الشؤون الدينية لألطفال الذين يؤّمون  -

 .سّن الرابعة يفالكتاتيب 

يف تدريس األطفال الذين  املعد من قبل وزارة الرتبية لّسنوات التحضرييةأقسام ابرنامج اعتماد  -

الكّتاب يف حتفيظ  سنوات، م  احملافظة على خصوصية 0من العمر   يؤّمون الكتاتيب والبالغني

 .السّنة النبوّية الشريفةتعليم آداب القرآن الكريم و

 .أن ال يتجاوز عدد األفواج اثنني لكّل مؤّدب -

 .طفال 30أن ال يتجاوز عدد األطفال بالفوج الواحد  -

ارا شهريا عن كّل طفل مسّجل دين 05أن ال يتجاوز املعلوم الشهري املستخلص من األولياء  -

بالكّتاب م  متكني ثالثة أطفال على األقل من التسجيل جّمانا اعتبارا للوضعية االجتماعية 

 .لعائالتهم

 تعليم باستثناء األشخاص املكّلفنيعدم قبول أّي شخص أجنيب عن الكّتاب أثناء حصص ال -

املرّسمني بالكّتاب خارج أوقات حصص  بالتفّقد واملتابعة، على أن يتّم استقبال أولياء األطفال

 .التعليم

ىعداد دفرت سنوي مرّقم يتضّمن قائمات األطفال املرّسمني بالكّتاب وأعمارهم و تواريخ  -

 .تسجيلهم



احلرص على نظافة الكتاب وتوفري الوسائل التعليمية والوسائط البيداغوجية اليت تساعد على  -

 .الفهم واإليضاح

 

للقيام على شؤون األطفال  خلاّصة، مبعينة من حمارمهاعلى نفقته  ،ميكن للمؤّدب أن يستعني -

ة من املعين سالمةرتخيص مسبق من وزارة الشؤون الدينية م  بدون التدّخل يف املهّمة الرتبوية 

 .األمراض املعدية وفق شهادة طّبية مسّلمة من املستشفيات العمومية

 .ويف األعياد الدينية والوطنية األحد، براحة أسبوعية يوم( ة)  املؤّدبيتمّت -

 .أوت من كّل سنة  33غّرة جويلية ىىل غاية بعطلة سنوية متتّد من ( ة)يتمّت  املؤّدب -
 


