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 " للتحويالت المالية المشروطةتيسير"برنامج 

 حولبطاقة 

 التالميذ غيابحضور ومسك مراقبة مسطرة 

 
 لسلك االبتدائيبالنسبة ل -1

التالميذ على التلميذات وبمواظبة  ةفي إطار برنامج "تيسير" مشروط ةالمنحلإلشارة، فإن االستفادة من 

 .الدراسة

مع ساتذة ألمن طرف السيدات والسادة ا التالميذلتلميذات ول اليومي حضورال يتم تتبعبالنسبة للسلك االبتدائي، ف

المعتمد في  نموذج الغياب الشهري )ة( وذلك وفقتسجيل المجموع الشهري للغياب المبرر وغير المبرر لكل تلميذ

 قبل مسكه وتسجيلهالمستهدفة المؤسسة التعليمية  )ة(مديرد)ة( يالستتم المصادقة عليه من طرف حيث ، البرنامج

 ."إلى البرنام المعلوماتي "تيسير الغياب معطيات تصديروفي منظومة "مسار"  خيرألمن طرف هذا ا

من  نال يستفيدوفإنهم  ،واحدالشهر الغيابات في ( 04)كثر من أربع أل التالميذالتلميذات و حالة تراكم وفي

لشهر الموالي ل المخصصةالمنحة  من استفادة التلميذات والتالميذيمكن كما خالل الشهر المعني.  "تيسير" منحة

 .ر المذكورخالل الشهقف المسموح به للغياب سالشريطة عدم تجاوز 

 :وفق المعادلة التالية حتسب الغياب الشهري ببرنامج "تيسير"  وي

  "مبرر أو غير مبرر( لتلميذ)ة( اغياب خالل الشهر = عدد أيام  )ة(تلميذلكل المسجل عدد غياب "تيسير(

 .المعني رالمسجل للتلميذ)ة( خالل الشه )مبرر أو غير مبرر(لتلميذ)ة( اغياب + عدد أنصاف أيام 

أو  يوم واحدعند غياب طار المسطرة المعتمدة في البرنامج إفي غياب واحد للتلميذ)ة( احتساب يتم حيث )

 .(ساتذةاألالسيدات والسادة من طرف  المسجل)مبرر أو غير مبرر( نصف يوم غياب 

 

 اإلعداديالثانوي لسلك ل بالنسبة -2

تسجيل المجموع يتم حيث  ةاألساتذيدات والسادة من طرف السلتالميذ اليومي للتلميذات وحضور ال تبعت يتم

تتم و، في البرنامج المعتمد نموذج الغياب الشهري)ة( وفق لكل تلميذ (المبرر وغير المبرر)الشهري للغياب 

في خير ألمن طرف هذا االمؤسسة التعليمية قبل مسكه وتسجيله  )ة(مديرد)ة( يالسالمصادقة عليه من طرف 

 برنام المعلوماتي "تيسير".إلى ال بالغيا معطيات تصديرمنظومة "مسار" ثم 

طار برنامج إفي ، فإن السقف الشهري المسموح به للغياب لكل تلميذ)ة( االعدادي الثانوي لسلكل النسبةب

 : على النحو التاليالجغرافي  يختلف حسب الوسط"تيسير" 
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 أكثر من الواحد راكم خالل الشهر لم ي ذاإمن منحة "تيسير"  )ة(التلميذسبة للجماعات القروية: يستفيد النب

 .(ةأو غير مبرر ة)مبرر غيابات (06)ست 

 أكثر الواحد راكم خالل الشهر لم ي ذاإمن منحة "تيسير"  )ة(يستفيد التلميذبة للجماعات الحضرية: بالنس

 .(ةأو غير مبرر ة)مبرر غيابات (04)أربع من 

 

 :حسب المعادلة التالية  برنامج "تيسير"طار إفي الشهري الغياب حتسب وي

   من  ة( المسجلأو غير مبرر )مبرر ساعات الغياب= عدد  )ة(لكل تلميذ "تيسيرل" الشهري غيابالعدد

 .4 مقسوم على األساتذة في الشهر الواحدالسيدات والسادة طرف 

ساعات )مبرر أو غير مبرر(  (04) تلميذ)ة(العند غياب  في إطار البرنامج (01) واحدغياب يحتسب حيث )

 .(األساتذةالسيدات والسادة سجل من طرف التي ت
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