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مقدمة

الدليل التفسيري لمعايير المدير المتميز
يهدف هذا الدليل إلى تفسير المجاالت والمعايير والمؤشرات للمدير المتميز  ،حيز

يتمزم

هذا الدليل مجموعة م المجاالت الرئيسة ،وكل مجال يتمم مجموعزة مز المعزايير ،وكزل معيزار

يتمززم مجموعززة م ز المؤش زرات الدالززة علي ز  ،فعلززى سززميل الم ززال -ال الحصززر -المؤشززر 1/1/1
معنز ززام المجز ززال ا ول  /المعيز ززار ا ول  /المؤشز ززر ا ول  2/1/1 ،معنز ززام المجز ززال ا ول  /المعيز ززار

ا ول  /المؤشر ال اني .

ويالحظ أ الدليل التفسيري يهتم متحويل المؤشر إلى أداء أو سزلوكيات ااملزة للقيزا  ،مز

خالل تقسيم إلى مجموعة م اإلجراءات السلوكية أو ا دائية القاملة للقيا  ،حي

يوجد أمام كل

مؤشر أرمعة تقييمات ،هي:

ممتا ( ، ) 4جيد جدا ( ، ) 3جيد ( ، ) 2مقمول ( ) 1

علمززا مز

" ممتززا " تعنززى  :حصززول المرشززد البالمززي فززي هززذا المؤشززر علززى الدرجززة العظمززى وهززى

أرمززد درجززات  ،أي أ كززل ا فعززال السززلوكية اإلجرائيززة الموجززودت فززي الززدليل التفسززيري علززى المؤشززر

متززوفرت لززد المرشززد البالمززي  ،ولدي ز أدلززة وش زواهد توا ماتززات ومسززتندات تززدل عليهززا  ،فهززو يسززتح

الدرجة كاملة ،وكزذل مالنسزمة ل ز " جيزد جزدا " معنزام أ لديز جميزد الشزواهد الدالزة مزا عزدا شزاهدا أو

دليال أو مستندا واحدا ..وهكذا .

وفائدت الدليل التفسيري هي :أن يومح  -مشكل إجرائي  -كيفية تقويم المرشد البالمي ،محي
يمك اختيار المرشد الجديرو المتمي في موء مجموعة م المعايير.
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 -1دليل درجات التقييم



يستخدم المقيم دالئل التميز الواردة في طلب الترشيح ليعطي درجات على المجاالت األساسية

للتميز في األداء اإلداري ،وكل مجال سيقيم على تدرج من أربعة نقاط كما يلي:
م

التقييم

الوصف

الدرجة

يظهر المرشح تمي ازً مبه ارً ومنقطع النظير ،للتمكن من المعارف
والمهارات واألداء ،ويتحدد ذلك في:

 اإلجابات موثقة لجميع المتطلبات 0

 يوجد إثبات شامل لجميع المتطلبات 0
 .1متميز

4

جدا
 .2جيد ً

3

 تتضمن أمثلة ،ومراجع ،واحصاءات تبين مستوى عالياً من
الفاعلية والنضج 0

 مدعمة بشكل كامل بأدلة ووثائق متكاملة 0
 تحتوى اإلجابات على كثير من المؤشرات 0
 تتضمن أفكا ارً متناسقة وشاملة 0

 تفوق اإلجابات ما يطلب من المرشد الطالبي 0
يظهر المرشح دالئل قوية للتمكن من المعارف والمهارات واألداء،
ويتحدد ذلك في:

 إجابات موثقة تغطي معظم المتطلبات 0
 يوجد إثبات كاف لجميع المتطلبات 0

 تتضمن على أمثلة ومراجع واحصائيات كافية.
 مدعمة بوثائق وسجالت كافية0

 تحتوى اإلجابات على بعض المؤشرات المؤثرة 0
 تتضمن أفكا ارً معقولة 0

 تعبر عن وعي وفهم كافيين بالموضوع.

 اإلجابات تفوق ما هو مطلوب من المرشد الطالبي.
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م

التقييم

الدرجة

.3

جيد

2

الوصف
يظهر المرشح دالئل محدودة للتمكن من المعارف والمهارات واألداء،
ويتحدد ذلك في:

 إجابات موثقة تغطي بعض المتطلبات0

 يوجد بعض اإلثباتات لجميع المتطلبات 0
 تتضمن بعض األمثلة والمراجع 0
 مدعمة بالوثائق والسجالت 0

 تعبر عن درجة من الوعي والفهم بالموضوع.
 بعض الجوانب بحاجة لتحديث وتطوير0

 اإلجابات متقاربة مع ما يطلب من المرشد الطالبي.
يوضح المرشح دالئل ضعيفة وغير مقنعة للتمكن في المعارف

والمهارات واألداء ،ويتحدد ذلك في:

 اإلجابة وصفية تغطي قليالً من جوانب الموضوع 0

 ال تحتوى على أمثلة أو أرقام أو وثائق أو سجالت 0
 .4مقبول

1

 ال يوجد إثبات والعبارات غير مدعمة بالدليل 0

 األدلة واألرقام المدرجة غير مكتملة وغير كافية 0

 تعبر عن بداية تجاوب مع متطلبات المعيار والمؤشر 0
 معظم العناصر بحاجة إلى مراجعة وتطوير وتحديث 0
 منهجية غير واضحة 0

 اإلجابات أقل مما هو متوقع من المرشد 0
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دليل استيفاء بطاقة المعايير:

يستوفى المرشد الطالبي المرشح في ملف ترشيحه ما يلي:
 -1دالئل التميز في األداء اإلداري:


الشواهد الدالة على أدائه المتميز في إدارة الخدمات االرشادية داخل المجتمع

المدرسي  ،مثل  :شهادات التقدير  ،ومحاضر االجتماعات  ،وخطط العمل ،
وتأمالت وتعليقات في أعمال أعضاء المجتمع المدرسي 000 ،الخ.

 -2ما يرغب المرشد الطالبي في تقديمه كدالئل على تميزه في األداء ومجاالت المعايير

الواردة في بطاقة التقييم.

 -3يلتزم المرشد بكتابة جميع األوراق الواردة في ملف الترشيح بخط ( Simplified

 ) Arabicحجم خط ( )14عادي  ،وفي العناوين حجم خط ( )11غامق ،Bold

وتكون الهوامش 3سم من جميع االتجاهات والمحاذاة يمين ،مع ترقيم جميع الصفحات.
.........................
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الشواهد على المجال االول

الخطط والبرامج
م

المعيار

1

بناء خطة

المؤشرات
.1

الشواهد والتفسيرات

يجهز مصادر  -1يوجد مصادر إلعداد الخطة مثل

التوجيه

إعداد خطة التوجيه

دليل المرشد -دليل التربويين لرعاية

واالرشاد

واالرشاد

السلوك –الئحة السلوك والمواظبة-

بالمدرسة

يعد خطة

.2

شاملة وفق جدول
زمني محدد
الخطة مرنة

.3

وتتكيف مع إمكانات

المدرسة
االستفادة من

.4

سجل التعاميم الواردة من االدارة.
-2إرفاق صورة من خطة التوجيه
واالرشاد معتمدة من المدير.

-3إرفاق صورة من زيارة
المشرف الفني.
-4إرفاق صورة من زيارة
المدير اإلشراقية

االحصاءات والبيانات

للعام المنصرم في
إعداد الخطة للعام

الجديد
2

تشكيل لجان
وجمعيات
التوجيه

واالرشاد

.1

يفعل لجنة

التوجيه واالرشاد
.2

يفعل مشاركة

الطالب في مناشط
التوجيه واالرشاد

.3

يفعل مجلس
المدرسة

 -1إرفاق صورة من جماعة التوجيه
واالرشاد المشكلة في المدرسة
وصور من اجتماعاتها.

-2إرفاق صور من االجتماعات
المشارك بها الطالب.
 -3إرفاق صور من الجمعية
العمومية لآلباء والمعلمين
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3

حصر حاالت
الطالب

وتصنيفها

.1

يعد قوائم

 -1إرفاق كشوف حصر الحاالت

للطالب حسب الحالة

التربوية للطالب ( متفوقين-

ويستفيد من أراء

-2إرفاق كشوف حصر الحاالت

المعلمين

المرضية للطالب.

التربوية والسلوكية

.2

يعد قوائم

للطالب حسب
الحاالت الخاصة
.3

متأخرين -معيدين)... -

 -3إرفاق كشوف حصر الحاالت
السلوكية للطالب مثل ( تدخين –
عنف اسري – إيذاء جسدي او
معنوي )..... -

ينظم برامج

التوجيه واالرشاد وفق -4إرفاق صور من برامج التوجيه
تكرار الحاالت
السلوكية
4

دراسة نتائج
التحصيل
الدراسي

1.

يحلل النتائج

واالرشاد المنفذة وفق حصر الحاالت

السابقة .

-1إرفاق صور من تقرير البيانات

 .2ينفذ استطالع االحصائية لنتائج الطالب المستقاه
يشمل أراء الطالب من الحاسب
والمعلمين

-2إرفاق صورة من نتائج الدراسة
التحليلية لنتائج الطالب

 -3إرفاق صورة من االستطالع
المقدم للمعلمين حول مستويات

الطالب في المواد الشفهية خصوصاً
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5

ينفذ برامج
وخدمات
التوجيه

واالرشاد

يهيئ المتعلمين -1إرفاق صورة من برنامج التهيئة

.1

تربوياً للمرحلة

.2

يفعل البرامج

اإلنمائية للتوجيه
واالرشاد

.3

يفعل البرامج

الوقائية للتوجيه
واالرشاد

.4

يفعل البرامج

العالجية للتوجيه
واالرشاد

االرشادية للطالب الجدد
 -2إرفاق صورة من لوحة الشرف
الموجودة في المدرسة.

-3إرفاق صور من تفعيل برنامج
االرشاد التعليمي والمهني.
-4إرفاق تقرير عن برنامج غرس القيم
لدى الطالب.
 -5إرفاق صور من البرامج

الوقائية المنفذة في المدرسة.

 -1إرفاق صور من ق اررات
الحاالت السلوكية الطارئة
ولجنة التوجيه واالرشاد
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1

استخدام

يطبق فنيات

.1

فنيات جاذبة العمل وفق حاالت
ومواقف المدرسة

في العمل

.2

يدير المواقف

.3

يرتب األولويات

التربوية بمهنية عالية

-1إرفاق صور من دراسة الحاالت
مشتملة على ( تاريخ الحالة –

وصفها – تشخيصها – سبل العالج
– سبل المتابعة )
-2إرفاق صور من سبل االرشاد

في استخدام فنيات العمل الجمعي المنفذه في المدرسة(
االساليب واالجراءات المنفذة ).
االرشادي
.4

يقدم تغذية راجعة -3صور من االحاالت من المعلمين

للمعلمين واولياء االمور والوكالء وآلية التعامل معها.
عن عمل التوجيه
واالرشاد

-4إرفاق صور من فنيات تعديل
السلوك المنفذه في المدرسة مثل (

التعزيز -التكريم)...

 -5صور من الخطابات الموجهة
للمعلمين التي تحتوي على

استفسارات إرشادية او سبل عالجية

.
-1إرفاق صور من استمارة التحويل
لوحدة الخدمات االرشادية .
-7إرفاق صور لبعض المخاطبات
من المرشد الى اولياء االمور لبعض
الحاالت السلوكية.

-7إرفاق صورة من عقد
االلتزام االخالقي بين
المرشد والطالب.
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7

الجانب

 .1تجهيز مكتب

 -1وجود مكتب مستقل ومكتمل

التنظيمي

المرشد الطالبي

التأثيث للمرشد(.صورفوتوغرافية)

لعمل المرشد
الطالبي

.2اكتمال سجالت
المرشد الطالبي
وتنظيمها

.3

وجود ركن

خاص باإلرشاد
الطالبي
.4

توفر اللوحات

التعريفية ومجلة
لالرشاد الطالبي

-2وجود مكتب المرشد الطالبي في
مكان مناسب من المبنى
المدرسي(.الزيارة)
-3وجود مكان مخصص لالجتماع
بين الطالب والمرشد الطالبي (صور)
-4إرفاق صورة للوحة التوجيه

واالرشاد.

 -5إرفاق صور لبعض العبارات التى
تدل المتعلم على خدمات التوجيه

واالرشاد وموقعه( اللوحة التعريفية
).
 -1إرفاق صور لكافة سجالت

المرشد .

-8إرفاق صور من توفر بعض
الحوافز لطالب مثل الهدايا
وااللعاب وغير ذلك حسب
المرحلة العمرية .
-9إرفاق صور من توفر سجل
يحتوي بيانات الطالب كافة.
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الشواهد على المجال الثاني
العالقات والشراكة المجتمعية
م

المعيار

 1بناء عالقات

مهنية وشراكات

مع المتعلمين

والمعلمين

المؤشرات
-1

يرتبط بعالقات

مهنية وثيقة مع المتعلمين

-2يرتبط بعالقات مهنية
وثيقة مع المعلمين

-3يشارك المعلمين

والمتعلمين االنشطة

الصفية

-4يشرك المعلمين في حل
مشكالت المتعلمين

(التعليمية-االجتماعية-
النفسية)

-5يشرك المعلمين في

تقديم الرعاية المتميزة لذوي

االحتياجات الخاصة

،وتوجيههم للمشاركة في

االنشطة المناسبة لقدراتهم.

-1يشارك في وضع برامج
لرعاية الموهوبين ،تكشف

عن ميولهم وقدراتهم

ومواهبهم  ،وتسهم في

الشواهد
-1إرفاق صورة من االستطالع حول

آراء المعلمين والمتعلمين تجاه الخدمات

االرشادية.

-2إرفقا تقرير عن سبل التواصل بين

المعلمين والمتعلمين والمرشد.

-3إرفاق صور لمشاركة المرشد للطالب
في االنشطة الصفية والالصفية.

-4إرفاق صورة من سبل مشاركة

المعلمين في تشخيص واقع الطالب

السلوكي والتعليمي.

-5إرفاق صور من البرامج المنفذة
لرعاية الطالب الموهبين.

-1صور من االنشطة والبرامج التى

اشترك فيها المعلمين لرعاية ذوي

االحتياجات الخاصة

المتفوقين.

 -8إرفاق تقرير عن البرامج التى

صممها المعلمين لتحفيز الطالب

المتفوقين

تنميتها
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بناء عالقات مهنية
 2وثيقة وشراكة مثمرة
مع إدارة المدرسة

-1

يتواصل بإجابيه مع

إدارة المدرسة .
-2

يتشاور مع إدارة

المدرسة في حل المشكالت
المتعلقة بالمتعلمين .
-3

يشارك في تطبيق

النظام بالمدرسة بشكل يسهم
في انضباط العملية التعليمية

-1إرفاق تقرير من مدير المدرسة ووكالئها
حول عالقتهم مع المرشد.
-2إرفاق صور من محاضر اجتماعات
المرشد مع المدير .
-3إرفاق صور من محاضر لجنة التوجيه
واالرشاد ولجنة الحاالت السلوكية الطارئة
-4إرفاق صور من اجتماعات المرشد مع
بعض الطالب كثيري الغياب او الهروب
وسبل عالجهم.
 -5إرفاق صورة من محاضر اجتماعات
المرشد مع بعض اولياء امور الطالب ذوي
السلوكيات غير المرغوبة

 3توطيد العالقات

وتفعيل مبدأ الشراكة

المجتمعية مع
اولياء االمور
والمتعلمين

-1

يتواصل مع أولياء

األمور بصفة دورية.

-2

يرسل تقارير

ألولياء االمور ،تتعلق

بسلوكهم ومستواهم .
-3

يدعم الصلة بين

البيت والمدرسة بشتى

الوسائل.
-4

يشارك في الجمعية

العمومية والمجالس

المدرسية

-1إرفاق صور من سجل زيارات اولياء
االمور للمرشد ومدى ترددهم على المرشد.
-2إرفاق تقرير عن المسابقات المنفذة من
قبل المرشد تجاه اسر الطالب.
-3إرفاق صور من خطابات استدعاء
أولياء االمور للمدرسة.
-4إرفاق صورة من سجل االتصال على
اولياء االمور.
-5إرفاق صور من التقارير المرفوعة لولي
االمر حول مستوى ابنه.
-1إرفاق صور من بعض الرسائل الموجه
من المرشد لولي االمر والعكس.
-7إرفاق صور من تكريم اولياء االمور
المتفاعلين مع المدرسة والمرشد.
 -8إرفاق صورة من سجل حضور اولياء
االمور للجمعية العمومية .
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 4دعم العالقات

وتأسيس الشراكات
مع مؤسسات

المجتمع المحلي

-1

يتفاعل مع

المناسبات االجتماعية
والوطنية

-2

يتفاعل مع

مؤسسات المجتمع المحلي

ذات العالقة بما يخدم

العملية االرشادية.
-3

يتبادل الخبرات مع

الجهات التربوية ذات
العالقة
-4

يشرك مؤسسات

المجتمع المحلي ذات

العالقة بفعاليات وبرامج
التوجيه واالرشاد داخل

المدرسة من أنشطة
وخدمات مجتمعية

-1إرفاق صور من تفاعل المرشد مع

مناسبات المدرسة العامة ( اليوم الوطني
– اسبوع المرور -اسبوع الشجرة)....

-2إرفاق صور من البرامج التوعوية

المشارك بها المرشد.

-3إرفاق صور من تفاعل المرشد مع
مناسبة عام المعلم.

-4إرفاق تقرير مصور عن المشاركة
في لجنة االمن الفكري

-5إرفاق صور من خطاب يوضح

التفاعل مع الجمعيات الخيرية ومراكز

االحياء

 -1إرفاق تقرير عن زيارات المرشد

لبعض المدارس لغرض تبادل الزيارات

 -7إرفاق صور لمشاركة بعض الجهات
في خدمات التوجيه واالرشاد مثل

مكافحة المخدرات – المرور -الوحدة

الصحية -الدفاع المدني )....
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الشواهد على المجال الثالث
االرشاد االبداعي:

المؤشرات

م

المعيار

1

تحديد الحاجات

.1

اإلرشادية

المستفيدين من

للمستفيدين

الخدمات االرشادية

يحدد حاجات

الشواهد
 -1إرفاق نسخة من استبانة حصر
الحاالت االرشادية
-2إرفاق بيان بالبرامج المقدمة

ويعمل على تحقيقها .للطالب .
.2

ينفذ برامج

وخدمات التوجيه

-3صور من اجتماعات المرشد مع
الطالب وبيان نوع االجتماع.

واالرشاد وفق حاجات
المستفيدين

2

تصميم برامج

-1

إنمائية ووقائية

برنامج إرشادي مبتكر في المدرسة مشتمل على اسم

وعالجية مبتكره

-2

تصميم
يعمل وفق

المنهج العلمي

للتوجيه واالرشاد.

-3

تفعيل فرق

العمل في تنفيذ
البرامج اإلرشادية
-4

يقدم برامج

تدريبية في مجال

التوجيه واالرشاد

-1إرفاق تقرير عن البرامج المنفذة
البرنامج الهدف منه المستهدفون
زمن التنفيذ وتاريخ التنفيذ.
-2إرفاق صورة من موافقة المدير او
جهة االختصاص قبل تنفيذ البرنامج
-3إرفاق صور تبين استخدام المرشد
للتقنية في توجيه الطالب

 -4إرفاق صور من مشاركة اعضاء
لجنة التوجيه واالرشاد في البرامج
المنفذة
-5تقرير عن البرامج التي قدمها
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3

توظيف التقنية

-1

في العمل

آلية اإلرشاد

االرشادي

يعمل وفق

االلكتروني

-2

يعمل بآلية

التواصل االلكتروني

-1صورمن البرامج االلكترونية
المستخدمة في العملية االرشادية

ونماذج منها.

-2إرفاق تقرير عن الوسائل
اإللكترونية المستخدمة للتواصل مع
الطالب والمعلمين وأولياء االمور
والمدير والمشرف وزمالء المهنة
-3إرفاق نماذج مبتكرة للمساعدة
في العملية االرشادية

4

تطبيق الجودة

-1

في العمليات

نظام شامل لكافة

البريد االلكتروني مع المشرف

االرشادية

العمليات

والمدير وزمالء المهنة في مواقع

-2

يعمل وفق

يعمل وفق

آلية لقياس رضا

المستفيدين
-3

يخضع

لتقويم داخلي
وخارجي

-1صور من تواصل المرشد عبر

آخرى .

 -2تقرير عن االداة المستخدمة
من المرشد لقياس رضا المستفيدين

 -3إرفاق نماذج تبين تسلسل
عالج القضايا السلوكية حتى
نهايتها.

-4إرفاق تقرير عن نتائج التقويم
الداخلي والخارجي للعملية
االرشادية ( المدير – المشرف-
زميل آخر) ومدى االستفادة من
نتائجها في الرفع من مستوى
العملية االرشادية
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الشواهد على المجال الرابع:

مجال  :التنمية المهنية
م

المعيار

1

المؤش ارت

الشواهد

متابعة

-1

تقديم تقارير

-1الرفع بتقرير عن ابرز مستجدات

مستجدات

دورية تتناول أحدث

التوجيه واالرشاد في الخمس سنوات

التخصص

أدبيات التوجيه

االخيرة

واالرشاد

 -2تقديم تقرير عن المواقع

االلكترونية التي يزورها المرشد

الطالبي والتي لها عالقة بعمل المرشد
 -3تقديم تقرير عن ثالث استراتيجيات
تساعد المرشد في العملية االرشادية

2

المشاركة

-1

الفاعلة في

الفعاليات المهنية

حضرها المرشد على مستوى المدرسة

أنشطة التنمية

المرتبطة بالتوجيه

-2إرفاق صور تبين حضور المرشد

المهنية

يشترك في

واالرشاد
-2

يتبادل

-1إرفاق صور لندوات ومحاضرات

لورش عمل على مستوى المكتب او

إدارة التربية والتعليم.

الخبرات مع الزمالء

-3إرفاق صور تبين مشاركة المرشد

في التخصص (

لمحاضرات او ندوات على مستوى

الزيارات المتبادلة)

الدولة.

 -4إرفاق صور من الدورات التي
حضرها المرشد في مركز التدريب
التربوي
 -5إرفاق صورة من الزيارات المتبادلة
مع زمالء التخصص
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3

التنمية

-1

المهنية

شهادات جامعية

والجماعية

جامعات معترف بها الدورات التدريبة التي حصل عليها

الفردية

يحمل

-1إرفاق صور من المؤهالت التي
يحملها المرشد الطالبي.

للمؤهالت عالية من -2إرفاق تقرير وصور عن كافة
يحدد حاجاته المرشد الطالبي.

-2

التدريبية ويعمل
على تحقيقها
يوظف

-3

بفاعلية مهارات

العمل ضمن فريق

واحد
ينشر بحوث

-4

ومؤلفات في مجال

التوجيه واالرشاد

 -3إرفاق تقرير عن الحاجات
التدريبة التي يرغب في الحصول

ال
عليها مستقب ً

 -4إرفاق صور من البحوث المقدمة

منه .
 -5إرفاق صور من البحوث والكتب
التي قام بتأليفها.

 -1إرفاق تقرير عن تقديمه دورة او
برنامج إرشادي

 -7إرفاق تقرير عن اجتماعات بين
أفراد الفريق الواحد .

الشواهد على المجال الخامس

أخالقيات المهنة

المؤشرات

م

المعيار

1

اال لتزام بأخالقيات

-1

المهنة

واألخالقيات المهنية

-2

يتقيد بالقيم

يتقيد بآداب

المجتمع وأخالقه

الشواهد
 -1إرفاق صورة من معرفته ببنود ميثاق
اخالقيات التوجيه واالرشاد
-2إرفاق إفادة من المدير بالت ازم المرشد
بميثاق اخالقيات التعليم
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-3

يتعامل مع جميع

المتعلمين بالعدل
والمساواة
-4

يحافظ على

خصوصية معلومات

ومشكالت المتعلمين

-5

يقدم نموذجاً

يحتذى به في السلوك

والمظهر

-3إرفاق إفادة من المشرف المنسق بالتزام
المرشد بميثاق اخالقيات التعليم.
-4إرفاق إفادة من مشرف التوجيه واالرشاد
بالتزام المرشد بميثاق اخالقيات التعليم
 -5توجيه أسئلة لبعض الطالب عن تعامل
المرشد .
 -1إرفاق نسخ من النشرات التى تم عملها
داخل المجتمع المدرسي او خارجه ولها
عالقة بغرس القيم بين افراد المجتمع
المدرسي.
 -7إرفاق آلية التعامل مع قضايا الطالب
الخاصة .
 -8وجود أماكن أمينة لحفظ سجالت
الطالب.
-10

تقرير من رائد النشاط

وبعض المعلمين يوضح تعامل
المرشد الطالبي معهم.
-11

إرفاق نسخ من قضايا

مختلفة عالجها المرشد .
-12

إفادة من المدير حول

محافظة المرشد لخصوصيات
الطالب واسرار المدرسة .
-13

إرفاق نسخة من النشرات

التي يحث فيها المرشد الطالب
على المحافظة على الزي الرسمي
-14

إرفاق نسخة من النشرات

التي يقدمها المرشد ويطلب فيها
من الطالب االلتزام بالسلوك
الحسن.
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ملحوظة :
فييييي حييييال وجييييود شييييواهد تحتييييوي علييييى حيييياالت
سييلوكية سييلبية أو محرجيية نأمييل طمييس أسييماء
اصيييييحاب تليييييك الحييييياالت او أي إشيييييارة توضيييييح
صاحب االحالة.

.
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