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التقزيز الفىي تىجيهاث تخص كتابت 
 

 

  : الهذف مه التقزيز

 .. رؼشض فّٛ انًزذسثخ رجشثزٓب فٙ انزذسٚت انزؼبَٔٙ ٔخجشارٓب انزٙ اكزغجزٓب يٍ ػًهٓب كًٕظفخ فٙ جٓخ انزذسٚت

 . ٔٚذفع فٙ انًؼٓذ ثبعى انًزذسثخ

 

 : تسليم التقزيز

أ٘ لجم  نٛكٌٕ ٕٚو رغهٛى انزمبسٚش و 2009 -يبٕٚ -20يٕافك ال ْـ 25/5/1430  رى رذذٚذ ٕٚو األسثؼبء انًٕافك  -

 . ٔرنك نٛزغُٗ انٕلذ انكبفٙ نهًذسثبد انًشبسكبد فٙ انًُبلشخ االغالع ػهٗ انزمبسٚش ..ثأعجٕعَٓبٚخ انزذسٚت رمشٚجبً 

ػُذ رغهٛى انزمشٚش ٚجت االَزجبِ نهزٕلٛغ ػهٗ رغهٛى انزمشٚش ػُذ انًششفخ ٔػهٗ كم يزذسثخ انزأكذ يٍ رغهٛى رمشٚشْب   -

 . فٙ انًٕػذ انًذذد

يٍ انزمشٚش فٙ ظشف ٔادذ ركزت ػهّٛ اعًٓب  رٍَٛغخ ٔرغهى ْب يٍ انزمشٚش نهًُبلشخ ،رذزفع انًزذسثخ ثُغخخ ل  -

 . نهًذسثبد انًُبلشبد حَغخخ رذفع نهًؼٓذ َٔغخ.. ٔلغًٓب
 

  : مىاقشت التقزيز

د يجًٕػخ يٍ انًزذسثبيُبلشخ كم ٕٚو فٙ ثذٛش ٚذذد ، عٛزى خالل األٚبو انمبديخ ثئرٌ هللا رذذٚذ جذأل انًُبلشخ   -

 .ٔكم ٔادذِ ٚذذد نٓب ٔلذ انًُبلشخ 

 . ٔ ال ٚؤخز ػهٗ انًزذسثخ االَزٓبء لجم ْزِ انًذح .. رى رذذٚذ يذح انًُبلشخ ثُصف عبػخ كذذ ألصٗ  -

 . رهزضو انًزذسثخ ثبنٕلذ ٔانزبسٚخ انًذذدٍٚ نٓب ٔال ٚغًخ ثزغٛٛشِ - 

 . نغٛبة ػٍ االخزجبسرطجك ػهٛٓب الئذخ ا.. ػُذ غٛبة انًزذسثخ ػٍ يٕػذ انًُبلشخ  - 
 .. فٙ انًُبلشخ نك دشٚخ اخزٛبس انطشٚمخ ٔاألعهٕة ثًب رشُّٚ يُبعجبً نك ٔرشٍٚ أَك عزجذػٍٛ فّٛ.. غجــؼبً  -

 ..فال يبَغ أثذاً ..  أ٘ أٔساق أٔ رمبسٚش إدعبسنٕ أسدد  ٔ

 ..كم األفكبس اإلثذاػٛخ يشدت ثٓب ٔعزجذ نٓب كم رمذٚش -

 

 يز الفىيت لبزوامج التذريب التعاوويالضىابط العامت لكتابت التقار

 

 صفحه الغالف
اعى انًؼٓذ ٔانمغى ٔاعى انًزذسثخ ٔسلًٓب األكبدًٚٙ ٔاعى يششفخ انزذسٚت شؼبس انًؤعغخ ٔٚجت أٌ رذزٕ٘ ػهٗ 

 . ثبنًؼٓذ ٔانًكبٌ انز٘ رذسثذ ثّ

 

  : السيزة الذاتيت للمتذربت

. ثبنهغخ انؼشثٛخ ، ٔركٌٕ  ثٓب انٕاسدحارٛخ ٔرشاػٙ دلخ انًؼهٕيبد ركزجٓب انًزذسثخ ثبنطشٚمخ انصذٛذخ نكزبثخ انغٛش انز

 

 : وبذة عامت عه مىشأة التذريب تشمل على

 ......ػذد انًٕظفبد إٌ أيكٍ..... يٕلغ انًُشأح.....انُشبغ......اعى انًُشأح

 ....انًٕلغ االنكزشَٔٙ..... سلى انفبكظ......سلى انٓبرف.....انؼُٕاٌ انجشٚذ٘

 .. انمغى انز٘ رذسثذ ثّ انًزذسثخ... يششفخ انزذسٚت ثبنًُشأحاعى 
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 : فهزس التقزيز

 . رٕظخ انًزذسثخ فّٛ رشرٛت انصفذبد ٔانًٕاظٛغ فٙ رمشٚشْب

 

 : مقذمت التقزيز

 . انًزذسثخ ثأعهٕثٓب ػٍ انزمشٚش ٔانزذسٚت انزؼبَٔٙ ثشكم ػبو رصغٓب

 

 (صفحاث ال تقل عه ثمان)المىضىعاث الزئيسيت في التقزيز 

 

كزبثخ انزمشٚش، دٛش ٚشاػٙ أٌ ٚمغى ْزا انجضء إنٗ يٕاظٛغ يُفصهخ كم يُٓب رذذ ػُٕاٌ يخزصش ٚؼجش ػٍ غجٛؼخ 

أصُبء فزشح انزذسٚت يغ يشاػبح انُمبغ انزبنٛخ أٔ انُمبغ انزٙ رشاْب انًزذسثخ ظشٔسٚخ  انُشبغبد انزٙ يبسعزٓب انًزذسثخ

 .نهمغى أٔ ألػعبء انًُبلشخ
دٔل انضيُٙ نهزذسٚت أ٘ ْم كبَذ انًزذسثخ رزجغ خطخ رذسٚجٛخ ثذٛش كم أعجٕع رزذسة فٙ رٕظٛخ انج  .1

 . لغى أٔ إداسح يؼُٛخ أٔ أٌ رذسٚجٓب كبٌ فٙ لغى ٔادذ ثذٛش رزذسة ػهٗ جًٛغ انًٓبو انزٙ ٚمٕو ثٓب

ٔكزنك ششدب يفصالً ػٍ انًٓبو  ،رٕظٛخ َجزح يخزصشح ػٍ غجٛؼخ َشبغ كم لغى رى انزذسٚت فّٛ  .2

 .انٕاججبد انزٙ كهفذ ثٓب فٙ يخزهف األلغبو انزٙ رذسثذ فٛٓبٔ
كبٌ رذسثٓب ٔانًالدظبد  أٌ رمغى انًزذسثخ انًٓبو إنٗ فئبد يؼُٛخ ، ٔرششح رذذ كم فئخ كٛف ثبإليكبٌ .3

 . ػهٛٓب ٔرزذذس ػٍ األيٕس انًًٓخ انًزؼهمخ ثٓب

ػذا انًٓبو انزٙ كهفذ ثٓب فٙ يجبل رٕظٛخ انُشبغبد ٔاالَجبصاد األخشٖ انزٙ لبيذ ثٓب انًزذسثخ فًٛب  .4

  .انزخصص ٔكٛف َفزرٓب ٔرزذذس ػُٓب ثبنزفصٛم

أٔ فٙ عًبرٓب انشخصٛخ خالل  رزذذس ػٍ انًؼهٕيبد ٔ انخجشاد انزٙ اكزغجزٓب عٕاء فٙ يجبل انزخصص .5

 . ػًهٓب كًٕظفخ
انزذسٚت أٔ ػهٗ  يمش فٙانزٙ ٔاجٓزٓب خالل انزذسٚت عٕاء  يؼٕلبدرزذذس ػٍ اإلٚجبثٛبد ٔانغهجٛبد ٔال .6

 . انزذسٚت انزؼبَٔٙ ثعٕاثطّ ٔكٛفٛخ رُفٛزِ
رؼطٙ انًزذسثخ الزشادبد إرا أيكُٓب ٔرزكش ثؼط انطشق نزذغٍٛ أداء ػًم يؼٍٛ أٔ رمذٚى رمشٚش ػٍ  .7

 . يشكهّ يؼُٛخ راد صهّ ثبنزخصص ٔثُشبغ جٓخ انزذسٚت

ق ثؼط األٔساق انزٙ رشاْب انًزذسثخ انصفذخ األخٛشح ركٌٕ نهًشاجغ ٔانًهذمبد إٌ ٔجذد يغ إيكبَٛخ إسفب .8

 . ظشٔسٚخ نهًُبلشخ

 

 مالحظاث هامت يجب أخذها بعيه االعتبار عىذ كتابت التقزيز *

 
 A4 ٚجت كزبثخ انزمشٚش ثبعزخذاو انذبعت ٔٚكٌٕ ػهٗ ٔسق يمبط #
 .يشاػبح انذلخ انهغٕٚخ ٔعالعخ انزؼجٛش ٔيشاػبح انذلخ فٙ انًصطهذبد انؼهًٛخ #
 . أٌ رشاػٙ األصبنخ فٙ كزبثخ انزمشٚش ٔٚجت ػذو رمذٚى َغخ يًبصهخ نًزذسثبد فٙ يُشأح ٔادذح #
 .انًزذسثخ انزٙ رزأخش ػٍ يٕػذ رغهٛى انزمشٚش ركٌٕ ػشظخ نذشيبَٓب يٍ دسجخ انزمشٚش #
. ال رُغٙ رشلٛى انصفذبد # 

. رغهٛف انزمشٚش # 

 

 
مشزفت التذريب التعاووي  إعذاد  

 لقسم الذعم الفىي


