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 كتابة
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لديو رؤية واضحة 
وقدرة عمى  

التخطيط لتطوير 
 العمل اإلرشادي

يجمع المعمومات 
الالزمة إلعداد 
خطتو اإلرشادية 
الالزمة ويحدد 

 إجراءاتيا

   4. في المدرسة (الطالب- التمميذ)يحّدد الحاجات والمشكالت التي تتعمق بـ  -1
 .في المدرسة (الطالب- التمميذ) يضع خّطة إرشادية مزمنة تتناسب مع حاجات -2
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   4. يقدم مقترحات أو نشاطات متميزة لتطوير العممية اإلرشادّية -3
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واألخالقي 

 (24  )
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يمتزم 
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من 
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يتمتع بصفات 
القدوة الحسنة 

ويمتزم بأخالقيات 
المينة من 
خالل مراعاة 

القواعد 
األخالقية 

 لمينة اإلرشاد

   4. يتمتع بمظهر الئق و شخصية متزنة -4
   4. (الصبر- اإلخالص- األمانة- الصدق )يتمتع بصفات القدوة الحسنة  -5
   4. (بشاشة الوجه- التسامح ) ــــــــ  ُيصغي لآلخرين باهتمام ويتصف بـ -6
   4. ( محّميإدارة، معّممين، تالميذ، طمبة، مجتمع )ُيقيم عالقات إيجابية مع اآلخرين   -7
   4.  يتقبل النقد والتوجيه و يتصف بالمرونة- 8

   4. (الموضوعّية- اإلخالص- السرّية)ُيراعي القواعد األخالقّية لمهنة اإلرشاد  -9
 

اإلداري 
 (16 )

 درجة

يدرك أىمية 
األنظمة  

في  والقوانين
 العمل اإلداري

يمتزم بتطبيق 
األنظمة والقوانين 

ويحضر 
االجتماعات 

الدورية و ورشات 
 العمل التدريبية

 

   4. يمتزم بأوقات الدوام المدرّسي -10
   4. ُيعد التقارير اإلرشادية الدورية ويرسمها لمموّجه االختصاّصي بمواعيدها -11
   4.  والدورات و ورشات العمل التدريبيةُيشارك باالجتماعات الدورّية -12

   4. لتحقيق أهداف اإلرشاد (اإلدارّي والتدريّسي)يتعاون مع الجهاز -13

 
الميني 
والتربوي 

(48 ) 
 درجة

 
يمتمك  
القدرة 
 عمى 
 تطوير 
  نفسو

يطمع عمى  
كل ما ىو 
جديد في 
العممية 

اإلرشادية 
ويشارك في 
 االجتماعات

مجالس و
أولياء 
   األمور

ويستثمر 
األفكار 
االيجابية 
 الجديدة

   4.  ُينّظم سجالته اإلرشادية بشكل مناسب -14
   4. ُيراعي الدقة والوضوح في تسجيل البيانات ضمن السجاّلت اإلرشادّية -15
   4. يتواصل مع ولّي األمر  - 16
   4. (الطالب- التمميذ) ُيتابع مستوى التحصيل الدراسي عند -17
   4. المتفّوق ويقوم بمتابعته (الطالب- التمميذ)يتعرف عمى  -18
   4. ذوي اإلعاقة  ويقوم بمتابعته (الطالب- التمميذ)يتعرف عمى  -19

   4. ويّدونها في السجل الخاص (الطالب- لمتمميذ ) يتابع حاالت اإلرشاد الفرديّ  -20

   4. ويدّونها في السجل الخاص (لمطالب- لمتالميذ )يتابع جمسات اإلرشاد الجمعي -21
   4. (لمطالب- لمتالميذ )يقوم بتحضير وتنفيذ حصص التوجيه الجماعي -22
   4. يشارك في  مجالس أولياء األمور ويكون فاعاًل فيها -23

لوحات، صور، عبارات  )يستثمر األنشطة الالصفية في اإلرشاد من خالل -24
ذاعة مدرسية . (إرشادية وا 
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   4. ينفذ الخطة اإلرشادّية و يتابعها بشكل دوري- 25
   التوقيع  ................................. . اسم الموجو االختصاصي لإلرشاد  

....................................................................  المالحظات
 ...................................................................................................................................................

 

 
 

 
 
 
 
 
 

.                                                                     بمديرية التربية.نسخة لدائرة البحوث أو دائرة المناهج - 2.      مع التقرير النصف سنوي/ دائرة اإلرشاد/ ترسل نسخة لمديرية البحوث - 1(            4)عدد النسخ 
 .نسخة للمرشد - 4.                               نسخة للموجه االختصاصي لإلرشاد- 3

 100 91 ممتاز

 90 81 جيد جداًا 

 80 71 جيد

 70 61 وسط

 60مادون  دون الوسط 

 (االجتماعي - النفسـي  ) :الالئـحـة التـقويـمّيـة لممرشـد
 

 (100)مجموع الدرجات من 


