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 مقدمة 

 

 .  وصحبه أمجعني آلهوعلى هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد احلمد       

 :بعدأما 

 الدليل هذا من األوىل النسخة إصدار مت وقد والقرارات، والتعاميم الرمسية املخاطبات يف مرشد مبثابة الكتابية املراسالت دليل فيعد      

 هـ1436 /4 /9 وتاريخ (67 /أ) رقم الكريم امللكي األمر صدور بعد الوزارة بها متر اليت التنظيمية التغريات مع ومتشًيا هـ،1434 عام يف

    اإلرشادي الدليل تطوير يتطلب ذلك فإن ،(التعليم وزارة) باسم واحدة وزارة يف والتعليم الرتبية ووزارة العالي التعليم وزارة بدمج القاضي

   من واحدة بوصفها بالوزارة يليق الذي املظهر واحملتوى الشكل يف يعكس لكي ،هـ1434 العام يف الصادر الكتابية املراسالت إلعداد

        الشائعة  النماذج أهم على مشتماًل (الثاني إصداره) يف الكتابية املراسالت حترير دليل يأتي لذا باململكة، اخلدمية الوزارات أكرب

          والتقرير، والقرارات، والتعميم، الداخلية، واإلحالة الداخلية، واملذكرة اخلارجية، الرسالة وهي ،الوزارة مراسالت يف االستخدام

    اليت للتطورات وفقًا دورية بصفة وتطويره الدليل مراجعة وسيتم هلا، املنظمة والتعليمات استخدامها وجماالت بها اخلاصة واملواصفات

 .العمل بيئة يف حتدث

 .الرمسية املراسالت يف نوعية خمرجات نتائجه تعكس وأن أهدافه، الدليل هذا حيقق أن اهلل نسأل      

 

 ،،املوفق واهلل 

 

 

 املؤسسيللتطوير العامة اإلدارة 
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 42 اإلرشادات العامة للتعميم

 43 القرار

 46 القرار( 5)شكل 

 47 القرار( 5)تعليمات الشكل 
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يتـــأار األســـلوب املســـتخدم يف عمليـــة التواصـــل بقنـــوات ووســـائل التواصـــل       

أو املوقع اإللكرتونـي للـوزارة   بريد إلكرتوني كانت رسالة سواًء املستخدمة، 

 .  أو مراسالتها أو مطبوعاتها

“ 
“ 

 اإللكرتونيالربيد 

 اإللكرتونياملوقع 

املطبوعات 

 املراسالتمناذج 

 االجتماعيشبكات التواصل 

 األخرىقنوات التواصل 

        املؤمترات 

           الندوات 

           الفعاليات 

             املشاركات 

 قنوات التواصل

 قنوات التواصل ووسائله

4 



جيــــب التقيــــد يف منــــاذج املراســــالت املســــتخدمة يف عمليــــة  

 .التواصل الداخلية واخلارجية مبا ورد يف هذا الدليل

 مناذج املراسالت 

ــادة املقدمــة يف هــذه الشــبكات     أن جيــب  ــوى وامل يتســم احملت

بالتوقيــت املناســب واتبــاع أســلوب مهــك راقا، يعكــس اقافــة  

والوضـو   اجملتمع، مع مراعـاة الصـدق واملوضـوعية واإلجيـاز     

 .فيما ُيقدم

 االجتماعيةشبكات التواصل 

ينبغي أن تتسم املادة املقدمة يف أي ملتقـى باملوضـوعية وتـبك    

النظرية املستقبلية، وبدرجـة عاليـة مـن التجـاوب مـع موضـوع       

املؤمتر أو الفعالية أو املشـاركة لتحقيـق الفائـدة املرجـوة مـن      

 .  املشاركة

ــرى   ــل األخـــ ــوات التواصـــ ــدوات  ) قنـــ ــؤمترات والنـــ املـــ

 (والفعاليات واملشاركات

يســـتخدم الربيـــد الرمســـي للتواصـــل يف املخاطبـــات الرمسيـــة، 

وجيب أن تكون رسالة الربيد اإللكرتوني خمتصرة ومركزة 

 .وواضحة اهلدف

 الربيد اإللكرتوني

جيب أن يتصف املوقع اإللكرتوني بسهولة التصفح والرتكيـز  

 .على الفائدة اليت تعود على القارئ واملتصفح

 املوقع اإللكرتوني

للقـــارئ، مــــع  جاذًبــــا ينبغـــي أن يكـــون حمتــــوى املطبوعـــات    

 .الرتكيز على وحدة املوضوع وجتنب اخلروج عنه

 املطبوعات 

 قنوات التواصل ووسائله 
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  حترير املراسالت 

بــــني كتابــــًة هــــي وســــيلة االتصــــال وتبــــادل املعلومــــات 

 .اإلدارات واألقسام واجلهات األخرى املختلفة

 عناصر املراسلة الكتابية

املرسل. 

 (.اخلطاب)الرسالة 

املرسل إليه. 

موضوع الرسالة. 

 أهداف حترير املراسالت

التوايق. 

إعطاء فرصة للتفكري والصياغة. 

حتديد املسؤولية الكاملة عما كتب. 

مصدر للمعلومات ميكن الرجوع إليها. 
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 بعض الشروط املهمة يف املراسالت

من األمور الـيت ينبغـي مراعاتهـا يف املراسـالت، صـياغة األفكـار بأسـلوب             

علمــي وتسلســل منطقــي، وأن تكتــب بلغــة ســهلة، وعبــارات صــحيحة،  يــ   

يكــون هـــدفها اإلخبــار باملعلومـــات واحلقــائق، ومـــن بــني الشـــروط املهمـــة يف     

 :املرسالت ما يأتي 

“ 
“ 

التخطيط للكتابة 

الوضوح 

االختصار 

األسلوب 

 الترقيماستخدام عالمات 

المسافات 

تأنيث مسميات المناصب اإلدارية 

الخلو من األخطاء 

 والوقتتدوين التاريخ 

 الشروط املهمة
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 التخطيط للكتابة

قبل الشروع يف الكتابة التأكد من توافر مجيـع البيانـات واملعلومـات الالزمـة الكتمـال املوضـوع، بهـدف ضـمان فهـم املتلقـي           جيب 

 :  واستيعابه، ويكون ذلك باتباع ما يأتي

 .  حتديد اهلدف من الرسالة والفكرة األساسية هلا 1

2

3 

وضع اخلطة الالزمة لتحقيق اهلدف، ويكون ذلـك بكتابـة األفكـار الرئيسـية وترتيبهـا      

 . بشكل منطقي، وحتديد املصادر الالزمة جلمع البيانات واملعلومات

ــق الســجالت والتقــارير        ــة األفكــار الرئيســية عــن طري مجــع املعلومــات الالزمــة لكتاب

 . وسؤال املختصني

4
تنظــيم الكتابــة، ويكــون ذلــك بتغطيــة األفكــار الرئيســية حســب تسلســلها املنطقــي، 

 يــ  صصــر فقــرة مســتقلة لكــل فكــرة وتكــون اجلمــل يف كــل فقــرة تفصــياًل     

 .  للفكرة الرئيسيةوتوضيًحا 

5 
مراجعــة املســودة بهــدف تنقــيح اجلمــل والعبــارات وحــذف الزائــد والتأكــد مــن صــحة      

 .البيانات واكتماهلا قبل اإلرسال
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 الوضو 

ويقصد به وضو  الرسالة لدى املتلقي، حي  جيب أن تتضح الفكرة لدى الكاتب وأن يفهم معاني ومدلوالت الكلمات والعبـارات  

اليت يكتبها، وأن يستخدم الكلمات السهلة واملفردات ذات املعاني احملـددة الـيت ال حتتمـل التأويـل أو التفسـري اخلـاطن، وتتناسـب        

 :  مع مستوى املتلقي وتساعد على فهم واستيعاب املوضوع، وميكن حتقيق الوضو  مبراعاة ما يأتي

. حتديد الفكرة أو األفكار الرئيسية للموضوع 1  

 .  استخدام الكلمات الواضحة والعبارات املألوفة

.استخدام عالمات الرتقيم يف مواضعها  

.ترابط الكلمات والعبارات يف املوضوع الواحد  

2

3 

4 
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 االختصار

 :  ويقصد به اإلجياز وعدم التطويل دون احلاجة، وإيراد املعنى املطلوب بأقل األلفاظ، ولتحقيق مبدأ االختصار جيب مراعاة ما يأتي

 .  الرسالةجتنب تكرار الكلمات والبيانات واملعلومات موضوع  1

 .عدم ذكر املعلومات املعروفة لدى املرسل إليه

 .االبتعاد عن الكلمات والعبارات الزائدة وجتنب احلشو واإلسهاب

2

3 

10 



 األسلوب

انطباًعـا حسـًنا   أن تكون الكتابة بأسلوب لطيف ومهذب يعكس مصداقية الكاتـب واهتمامـه مبـن يكتـب هلـم، مـا يعطـي        جيب 

 :  املتلقي، ولتحقيق هذا الشرط ميكن اتباع ما يأتيلدى 

استخدام الكلمات والعبارات البسيطة واملباشرة للتعبري عن األفكار واالقرتاحات اجليدة  2

 . التأويل أو النقد أو التجريحالركيكة وعما حيتمل واالبتعاد عن الكلمات والعبارات 

3

4 

نأمــل، نرجــو، يســرنا، يســعدنا،  : اســتخدام العبــارات الدالــة علــى االحــرتام والتقــدير مثــل 

 .إخل...نشكركم

 . االبتعاد عن أسلوب التكرب أو التذلل يف املخاطبة

 .عدم اإلكثار من الوعود والتأكيدات اليت ال ميكن تنفيذها5
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ُتكتــب الرســالة باللغــة العربيــة الفصــيحة، ويــتم تــدقيقها ومراجعتهــا مــن الناحيــة اللغويــة،  

 .وجتنب األخطاء الكتابية
1



 استخدام عالمات الرتقيم

  النربات وأنواع واالبتداء والوقف الفصل مواقع لتعيني الكتابة تنظيم يف تستعمل اليت واحلركات العالمات من جمموعة هي

 ما العربية الكتابة يف أشهرها ومن وغريها، االستفهام وعالمة والنقطة الفاصلة مثل القراءة أاناء الكالمية واألغراض الصوتية

   :يأتي

 النقطة

 الفاصلة

 النقطتان الرأسيتان

 الشرطة

 التنصيص

 الحصر

 االستفهام

 التعجب

 الحذف

. 
، 
: 
 ــ

»  « 
)   ( 

 ؟
! 

... 
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 أشهر استخدامات عالمات الرتقيم

 استخداماتهاشهر أ شكلها العالمة

 بعد نهاية الفقرة نهاية اجلملة التامة املعنى بعد . النقطة

 بني أجزاء الشيء بني عبارات كاملة املعنى ، الفاصلة

 قبل اجزاء مفسرة ملا قبلها أو معناه    قبل كالم منقول بنصه : النقطتان الرأسيتان

 بني تارخيني مرتبطني ببعضهما بعد رمز الفقرة املرقومة   حتد كلمة أو كلمات معرتضة من اجلهتني ـ الشرطة

 مصطلح علمي أو فك ما بينهما حدي  ما بينهما قرآن أو العبارات املقتبسة بنصها  توضع بينهما «»  التنصير

   اإلشارة إىل مرجع يف وسط الكالم حصر معنى عام سابق عليها )   ( احلصر

 للداللة على السؤال أو التساؤل   ؟ االستفهام 

 تهديد بعد استغااة أو عن إعجاب أو فر  أو حزن بعد تعبري ! التعجب

 على اإلجياز واالختصار للداللة ... احلذف
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 املسافات

إن االهتمام باملسافات داخل الورقة يعطيها مظهرًا مجياًل ومتناسًقا ويعمـل علـى توزيـع أجزائهـا بشـكل متسـق يسـاعد علـى القـراءة          

 :  السريعة وفهم موضوعها، وتنقسم املسافات إىل قسمني هي

1 
 : املسافة السطرية

وتكون بني سطرين متتالني يف الفقرة الواحـدة، وجيـب أن تكـون املسـافة     

 (. 1.15) نقاط  6بني السطور متساوية  دود 

 : مسافة بداية الفقرة

وهــي املســافة الــيت يــتم تركهــا يف بدايــة الســطر األول لكــل فقــرة جديــدة  

 (. ملم 7.5) دود 
2
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املناصب القيادية أمساء تأني    

 عدم املناسب من َيُعد فلم قيادية مناصب وتوليها العامة الوظائف يف النساء مشاركة زيادة بعد

  فإنها العليا القيادية املناصب إال ،إخل ..رئيسة و ومشرفة مديرة مثل املناصب، هذه أمساء تأني 

  لغة تؤن  ال اليت األلفاظ بعض كذلك عام، مدير العام، املشرف وزارة، وكيل) مثل تؤن  ال

 .إخل.... عضوة يقال فال عضو، مثل

 اخللو من األخطاء

  كما والكتابية، اللغوية األخطاء من خالية سليمة بعبارات الرسالة تكتب أن جيب

  من أكثر مبراجعتها الرسالة تتضمنها اليت والبيانات املعلومات صحة من التأكد جيب

 .العربية اللغة يف املختصني أحد على عرضها أو مرة
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 التاريخ والوقت 
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ــيس   يكتــب  ــاحلروف ول ــم الســنة     باألرقــامالشــهر ب ــم الشــهر ا ــوم ا ــل، ويــذكر الي : مث

   «هـ1438ربيع األول 15»

 كتابة التاريخ

 :  على النحو التاليكتابة الوقت باألحرف وتفضل 

 «صباًحاالتاسعة والنصف الساعة بدأت اجللسة يف »

  

بـني السـاعات   ُتسـتخدم النقطتـان للفصـل    حالة االضطرار لكتابـة الوقـت باألرقـام    ويف 

 «ص10:30:9»: والدقائق والثواني مثل

 

اختصــاًرا « ص»مــع مالحظــة أن الوقــت ُيقــرأ مــن اليســار إىل الــيمني، وُيســتخدم حــرف  

، وجتنب كتابة الوقـت بنظـام األربـع    «مساًء»اختصاًرا لكلمة « م»و « صباًحا »لكلمة 

 .وعشرين ساعة

 كتابة الوقت



 أنواع املراسالت يف الوزارة

مــن تقريًبــا % 90ومتثــل هــذه األنــواع أكثــر مــن  

املراســــالت الــــيت يــــتم تــــداوهلا بــــني قطاعــــات  

ــات األخـــرى    ــذلك اجلهـ ــة، وكـ الـــوزارة املختلفـ

اخلارجية، لذا سيتم الرتكيز على هذه األنواع 

وإيضـــا  كيفيـــة اســـتخدامها بالتفصـــيل فيمـــا 

 :  يأتي

01 

02 

03 

04 

05 

06 

 (اخلطاب اخلارجي)اخلارجية   الرسالة

 (اخلطاب الداخلي) املذكرة الداخلية 

 اإلحالة الداخلية

 التعميم

 القرار

 التقرير

17 



ولا أ  

 الرسالة الخارجية

( الخطاب الخارجي)  

ــتم   ــالة الــــيت يــ وهــــي الرســ

تبادهلـــا بـــني وزارة التعلـــيم    

وقطاعاتهــا مــن جهــة، وأي  

ــة   ــة أخـــرى  خـــارج مظلـ جهـ

الوزارة، سواًء كانت جهـة  

حكوميـــة أو شـــركات أو 

أو غـري  أفراًدا مؤسسات أو 

ذلـــك، ويتكـــون اخلطـــاب 

اخلــــــارجي مــــــن األجــــــزاء 

 :  اآلتية 

( 1) انظر الشكل   

 الرتويسة

 موضوع الرسالة

موضــوع    تنســيق ، ويــتم وهــو ملخــر مــوجز ملوضــوع الرســالة

ــداًء مــن وســط الصــفحة باجتــاه اليســار وينتهــي          الرســالة ابت

اإلشـارة إىل سـرية الرسـالة أو سـرعة الـرد عليهـا         بنقطة، مع 

 .إذا استدعى املوضوع ذلك

. 

:األجزاء اآلتية وتشمل   

اجلزء األمين  : 

   اململكة العربية السعودية 

وزارة التعليم 

 (  280)رمز الوزارة 

اجلزء األوسط   : 

  الوزارةشعار 

 األيسر اجلزء           : 

الرقم 

 التاريخ 

املرفقات 

 املرسل إليه وعنوانه

ــذي     ــالة الـــ ــتقبل الرســـ ــه مســـ ــد بـــ ــالة                ويقصـــ ــتلم الرســـ يســـ

 .، ويكتب يف بداية الرسالة(الرمسيةبصفته )

 التحية االفتتاحية

«             وبركاتـــــهعلـــــيكم ور ـــــة اهلل الســـــالم »عبـــــارة وهـــــي 

الــيت تلــي عبــارة معــالي أو   وتبــدأ بالتســاوي مــع بدايــة الفقــرة  

 .سعادة أو غريهما
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 التحية اخلتامية حمتوى الرسالة

 «وتقديري حتياتي وتقبلوا» أو «حتياتي وتقبلوا» بعبارة الرسالة صتم أن يفضل

 .السطر وسط يف وتكتب التنظيمي املستوى حسب

 الرسالة قبول ميكن ال حي  الرمسية، الصفة إعطاءها يعك الرسالة توقيع

و الرسالة موقع اسم ام أواًل (صفته) املرسل وظيفة أسم ويكتب توقيع، دون

            العلمي اللقب كتابة يف الرغبة حالة ويف ،التوقيع لرسم فراغ بينهما

 أو «.د» بـ دكتور لقب مثل نقطة وبعده خمتصًرا اللقب حرف بوضع فيكتفى

 .« .د .أ » بـ دكتور وأستاذ «.م» بـ مهندس

 املعنى على الدالة العبارات به ويقصد

           ،الرسالة حررت أجله من الذي

    فقرات من الرسالة حمتوى  ويتكون

  عن عبارة منها األوىل وتكون ،عدة

  خالله من يتم الرسالة ملوضوع مدخل

          مبوضوعها، إليه املرسل تعريف

   عن يليها وما الثانية الفقرة وتتحدث

      ويفضل مباشرة، الرسالة موضوع

      حتقيق برجاء الرسالة حمتوى ختم

 .هدفها
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 االسم ورسم التوقيع



 الرموز

 العنوان الربيدي للمرسل  

العنــــوان       ( اخلطـــاب )يثبـــت يف أســـفل الرســـالة    

         واملوقـــــع اهلـــــاتف والفـــــاكس ورقـــــم الربيـــــدي 

 .اإللكرتوني إذا دعت احلاجة لذلك

  للمحرر  خمتصرة رموز عن عبارة وهي

     شرطة يفصلها مًعا هلما أو الناسخ أو

         بداية مع الرمز ويكتب )/( مائلة

 .مباشرة الصور أسفل األمين اهلامش

 الصور

  أسفل  األمين اهلامش بداية مع الصور تكتب

  اخلطاب، أصل تلي اليت النسخة على الصفحة

   .املسؤول يوقعه الذي اخلطاب أصل على وليس

 

 الرسالة الخارجية

(الخطاب الخارجي)  

  

 

 

 

 والتعليمات الخاصة به

 

( 1) انظر الشكل   
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 الرسالة الخارجية

(الخطاب الخارجي)  

  

(1)الشكل   

21 

 سم1.5 سم1.5

 وزارة التعليم 

280 

 سم1.5 سم2.5

 الصور 

 الرموز

 حدود الورقة وتقبلوا حتياتي وتقديري



(1)تعليمات الشكل   

واًلأ  

 اانيًا

 املقاس((A4  وهو(21x29.7سم.) 
 أبيضلون الورق. 

لون اخلط أسود. 

 سائب( 2م/جم100)الوزن. 

دون حواف صمغية ألغراض الطباعة. 

 فاخًرايفضل أن يكون نوع الورق. 

 ــوامش يف حـــــدود ــم2  - 1.5)اهلـــ ــدا ( ســـ ماعـــ

 (.سم3 - 2)اهلامش األمين ما بني 
 املهنداخلط نوع  . 

 املواصفات 

ــع    ــوذج يف مجيــــ ــذا النمــــ ــتخدم هــــ يســــ

املراســـــالت اخلارجيـــــة بـــــني الـــــوزارة    

ــة     ــة حكومي وغريهــا، ســواًء كــان جه

ــرى أو مؤسســـــــة، أو شـــــــركات    أخـــــ

ــراًدا خاصـــــة، أو  ــة أفـــ داخـــــل اململكـــ

 .وخارجها

 جماالت استخدام النموذج
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 عامةإرشادات 

 .التخريم أو للتجليد كافية مسافة إلعطاء (سم3.0 – 2.5) األمين اهلامش عدا ما (سم2.0-1.5) االجتاهات كل يف الكتابة هوامش - 1

  .املرفقات مع ( 280 ) الوزارة ورمز التاريخ، مع الوزارة الرقم، مع اململكة :من كل الكتابة يف أفقًيا تتوازى (الرتويسة) الصفحة أعلى يف - 2

 . واأليسر األمين اجلانبني من متساوية مبسافة الوسط يف ويكون الرتويسة حدود والسفلي العلوي  ديه الوزارة شعار حجم يتجاوز ال - 3

 .بالتوسيط الوزارة مع اململكة كتابة تنسق - 4

 .( : )الرأسيتان النقطتان ام مسافة ام واحدة، واملرفقات والتاريخ الرقم كتابة ونهاية بداية تكون - 5

 .للورقة سائدة كخلفية شعار أي وضع يستبعد - 6

   ليهات (:) الرأسيتان النقطتان ام مسافة ام اليسار باجتاه الصفحة وسط من ابتداًء اليسرى اجلهة يف األسفل إىل (سم2) مسافة ترك بعد (املوضوع) كلمة تكتب - 7

   .باختصار الرسالة موضوع كتابة      

 .واحد مبقاس املرسل واسم إليه املرسل اخلط حجم يكون - 8

 معالي بتوقيع كان وإذا ،(ملكتبنا صورة) الصور يف ويذكر فقط اخلطاب صورة يف للخطاب املعد القطاع اسم يكتب الوزير معالي بتوقيع اخلطاب كان إذا - 9

 بالوزير املرتبط املسؤول تأشرية وتثبت فقط اخلطاب صورة يف اإلعداد جهة الرتويسة تذكر احلاالت مجيع ويف ،(الوزير ملكتب العام للمدير صورة) الوزير نائب     

 .األصل على نائبه أو     

 «سعادة» ولقب ،«معالي» لقب يستخدم حكمهما يف ومن املمتازة املرتبة أو وزير مرتبة يف كان فإذا ولقبه، إليه املرسل وظيفة اسم صحة من التأكد جيب - 10

 .العلماء وكبار للمشائخ «الفضيلة صاحب» ولقب للمملكة، العام للمفيت ،«مساحة» ولقب حكمهم، يف ومن العموم ومديري للوكالء      
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 .حسب املساحة املتاحة( 18أو  16مقاس )اخلطاب يكون خبط املهند نر  - 11

 (. 280)يثبت رمز الوزارة حتت اسم الوزارة يف اجلهة اليمنى بني قوسني يف وسط السطر من الرتويسة وهو - 12

 .الوزارةباأللوان املبينة بالشعار، ويستبعد وضع أي شعار آخر على مراسالت مطبوًعا شعار الوزارة يكون  - 13

 .جيب حتري سالمة ما يكتب من مجيع األخطاء اللغوية والكتابية وأخطاء الطباعة - 14

 .وتكون يف وسط السطر« وتقبلوا حتياتي»أو « وتقبلوا حتياتي وتقديري»الرسالة بعبارة صتم  - 15

 أجنبية جهة صاطب أي وال للمسؤولني للصالحيات املمنوحة وفًقا عملية االتصال بني قطاعات الوزارة واجلهات األخرى اخلارجية تتم  - 16

 .اململكة أو خارجها إال عن طريق وزارة اخلارجيةداخل         

 .يف أسفل اخلطاب العنوان الربيدي ام رقم اهلاتف يليه رقم الفاكس، ويف السطر التالي املوقع اإللكرتونييثبت  - 17

 .حسب احلالة( طبق األصل)أو ( وقع األصل)اليت تلي األصل وتصدق خبتم النسخة الصور على تكون  - 18

 .املسودات السابقة عند تكرار الطباعةُتزال  - 19

 (.يكتفى بقضابة أو مشبك)يدبس مشروع اخلطاب أو القرار أو التعميم مع املرفقات ال  - 20

 .هلا من الضياع أو التلفحفًظا يف ملف مناسب أوراًقا كثرية كان اخلطاب إذا مشروع يوضع  - 21
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 ثانياا 

 المذكرة الداخلية

( الداخليالخطاب )  

ــتم   ــالة الــــيت يــ وهــــي الرســ

تبادهلــا بــني أقســام الــوزارة   

وإداراتهــــــــــا وقطاعاتهــــــــــا 

ــة، ويتكـــــــــــون   املختلفـــــــــ

اخلطـــــاب الـــــداخلي مــــــن   

 :اآلتية األجزاء 

( 2) انظر الشكل   

 املذكرةموضوع  الرتويسة

    موضوع تنسيق ويتم املذكرة، ملوضوع موجز ملخر وهو

    وينتهي اليسار باجتاه الصفحة وسط من ابتداًء املذكرة

    عليها الرد سرعة أو الرسالة سرية إىل اإلشارة مع بنقطة،

 .ذلك املوضوع استدعى إذا

:األجزاء اآلتية وتشمل   

اجلزء األمين  : 

   اململكة العربية السعودية 

وزارة التعليم 

 املعدةاجلهة. 

 األوسطاجلزء   : 

 الوزارةشعار 

 األيسر اجلزء           : 

الرقم 

 التاريخ 

املرفقات 

 املرسل إليه وعنوانه

  بصفته) املذكرة يستلم الذي املذكرة مستقبل به ويقصد

 .املذكرة بداية يف ويكتب ،(الرمسية

 التحية االفتتاحية

              «وبركاته اهلل ور ة عليكم السالم» عبارة وهي

       معالي، عبارة تلي اليت الفقرة بداية مع بالتساوي وتبدأ

 ........ سعادة،
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 حمتوى املذكرة

 التحية اخلتامية

« حتياتي وتقـديري وتقبلوا »أو « حتياتيوتقبلوا »يفضل أن صتم املذكرة بعبارة 

 .تكتب يف وسط السطر

 االسم ورسم التوقيع

ُحــررت       ويقصــد بــه املوضــوع الــذي مــن أجلــه      

ــوى املـــذكرة مـــن       ، املـــذكرة ويتكـــون حمتـ

عــن    منهــا عبــارة  األوىل عــدة، تكــون  فقــرات 

تعريف يتم من خالهلا مدخل ملوضوع املذكرة 

الفقـرة  بينما تتحـدث  إليه مبوضوعها، املرسل 

بشـكل  املذكرة موضوع يليها عن الثانية وما 

برجـاء  حمتوى املذكرة مباشر،  ويفضل ختم 

 .حتقيق هدفها
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 الرسالة قبول ميكن ال حي  الرمسية، الصفة إعطاءها يعك الرسالة توقيع

و الرسالة موقع اسم ام أواًل (صفته) املرسل وظيفة اسم ويكتب توقيع، دون

            العلمي اللقب كتابة يف الرغبة حالة ويف ،التوقيع لرسم فراغ بينهما

  أو «.د» بـ دكتور لقب مثل نقطة وبعده خمتصًرا اللقب حرف بوضع فيكتفى

 .« .د .أ » بـ دكتور وأستاذ «.م» بـ مهندس



 الرموز

              للمحرر خمتصرة رموز عن عبارة وهي

 )/( مائلة شرطة يفصلها معًا هلما أو الناسخ  أو

    أسفل األمين اهلامش بداية مع الرمز ويكتب

 .مباشرة الصور

 الصور

   أسفل األمين اهلامش بداية مع الصور تكتب

  اخلطاب، أصل تلي اليت النسخة على الصفحة

   .املسؤول يوقعه الذي اخلطاب أصل على وليس

 

 المذكرة الداخلية

( الخطاب الداخلي)  

 

 

 

 والتعليمات الخاصة به

( 2) انظر الشكل   
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 المذكرة الداخلية 

(الخطاب الداخلي)  

  

(2)الشكل   
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 سم1.5 سم1.5

 سم2.5 سم1.5

 وتقبلوا حتياتي

 وزارة التعليم 

 املعدة للخطاباجلهة 

 حدود الورقة

 الصور 

 الرموز



(2)تعليمات الشكل   

واًلأ  

 اانيًا

 املقاس((A4  وهو(21x29.7سم.) 
لون الورق أبيض. 

لون اخلط أسود. 

 سائب( 2م/جم80)الوزن. 

دون حواف صمغية ألغراض الطباعة. 

نوع الورق عادي. 

 ــوامش يف حـــــدود ــم2  - 1.5)اهلـــ ــدا ( ســـ ماعـــ

 (.سم3 - 2)اهلامش األمين ما بني 

 املهندنوع اخلط  . 

 املواصفات 

ــع    ــوذج يف مجيــــ ــذا النمــــ ــتخدم هــــ يســــ

ــل     ــتم داخـ ــيت تـ ــة الـ ــالت الداخليـ املراسـ

 .جهاز الوزارة وبني قطاعاتها املختلفة

 جماالت استخدام النموذج
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 عامةإرشادات 

 .التخريم أو للتجليد كافية مسافة إلعطاء (سم3.0 – 2.5) األمين اهلامش عدا ما (سم2.0-1.5) االجتاهات كل يف الكتابة هوامش1.

  .املرفقات مع املعدة اجلهة واسم التاريخ، مع الوزارة الرقم، مع اململكة :من كل الكتابة يف أفقًيا تتوازى (الرتويسة) الصفحة أعلى يف2.

 . واأليسر األمين اجلانبني من متساوية مبسافة الوسط يف ويكون الرتويسة، حدود والسفلي العلوي  ديه الوزارة شعار حجم يتجاوز ال3.

 .بالتوسيط املعدة اجلهة اسم مع الوزارة مع اململكة كتابة تنسق4.

 .(:) الرأسيتان النقطتان ام مسافة ام واحدة، واملرفقات والتاريخ الرقم كتابة ونهاية بداية تكون5.

 .للورقة سائدة كخلفية شعار أي وضع يستبعد6.

 يليها (:) الرأسيتان النقطتان ام مسافة ام اليسار باجتاه الصفحة وسط من ابتداًء اليسرى اجلهة يف األسفل إىل (سم2) مسافة ترك بعد (املوضوع) كلمة تكتب7.

  .باختصار الرسالة موضوع كتابة

 .(املهند) اخلط حجم حسب (18-16) مبقاس يكون اخلطاب نر8.

 .واحد مبقاس املرسل واسم إليه املرسل اخلط حجم يكون9.

   للوكالء «سعادة» ولقب «معالي» لقب يستخدم حكمهما يف ومن املمتازة املرتبة أو وزير مرتبة يف كان فإذا ولقبه، إليه املرسل وظيفة اسم صحة من التأكد جيب   ـ 10

 .حكمهم يف ومن العموم ومديري          

   .التنسيقي الطابع ذات االتصاالت عدا التعليم وإدارات للوزارة التنظيمي اهليكل يف املوضحة الرمسية االتصال خطوط وفق الكتابية االتصال عملية تتم    ـ 11

 .التعليم مدير طريق عن إال التعليم إدارة يف (تعليم مكتب أو قسم أو إدارة) جهة أي خماطبة عدم    ـ 12

 .يتم مما بصورة التعليم مدير تزويد يتم اإللكرتوني التواصل طريق عن التعليم إدارات يف إدارة أو قسم من معلومة أي طلب حالة يف    ـ 13
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 .الوزارة من قبل أي جهة يف إدارة التعليم إال عن طريق مدير التعليمال صاطب ـ    14

 .من  مساعديه أو مديري مكاتب التعليمأي صاطب املدارس إال عن طريق مدير التعليم أو ـ    ال  15

 .وتكتب يف وسط السطر« وتقبلوا حتياتي وتقديري»أو « وتقبلوا حتياتي»الرسالة بعبارة ـ    صتم  16

 .حسب احلالة( طبق األصل)أو( وقع األصل)الصور على النسخة اليت تلي األصل وتصدق خبتم ـ    تكون  17

 .الوزارةباأللوان املبينة بالشعار، ويستبعد وضع أي شعار آخر على مراسالت مطبوًعا شعار الوزارة ـ    يكون  18

 .وأخطاء الطباعةوالكتابية حتري سالمة ما يكتب من مجيع األخطاء اللغوية ـ    جيب  19

 .املسودات السابقة عند تكرار الطباعةـ    تزال  20

 .هلا من الضياع أو التلفحفًظا كثرية يف ملف مناسب أوراًقا مشروع اخلطاب إذا كان ـ    يوضع  21
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 ثالثاا 

 اإلحالة الداخلية

هـــــي الرســـــالة الـــــيت يـــــتم 

ــاع   ــل القطــــ ــداوهلا داخــــ تــــ

الواحــد أو الوحــدة اإلداريــة 

توجيًهــا  الواحــدة وتتضــمن  

ــرًحا أو  ــاحب شــــ ــن صــــ مــــ

الصـــــــالحية إىل جهـــــــة أو  

أكثـر مــن اجلهــات التابعــة  

ــتر    ــف املخـــ ــه أو املوظـــ لـــ

مباشرة، وتتكون اإلحالـة  

ــزاء    ــن األجــــ ــة مــــ الداخليــــ

 :اآلتية 

( 3) انظر الشكل   

 جهة اإلحالة   الرتويسة

        اجلهات كل به يدون مستطيل عن عبارة وهي

     شكل على وذلك التنظيمي، للهيكل وفًقا التابعة

 .متوازيني عمودين

:األجزاء اآلتية وتشمل   

اجلزء األمين : 

   اململكة العربية السعودية 

وزارة التعليم 

اجلهة املعدة لإلحالة 

 األوسطاجلزء   :  

شعار الوزارة 

توضع (داخلية إحالة) عبارة   

     الشعار  أسفل قوسني بني

 .مباشرة

 التوجيه

    كل به ويدون نفسه، اإلحالة جهة شكل ويأخذ

      أو للجهة حمدد بعمل القيام على الدالة العبارات

   .بأدائه املكلف ،الشخر
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 االسم ورسم التوقيع 

     ورسم االاًيا اإلحالة موقع اسم بذلك ويقصد

   .اإلحالة من  األيسر اهلامش نهاية يف التوقيع

 الشروحات

     بها ويدون نفسها، السابقة األشكال وتأخذ

  يدون أو السابق احلقل يف ترد مل اليت العبارات

 .هلا تفصيل بها

 

 اإلحالة الداخلية

 

 

 والتعليمات الخاصة به

( 3) انظر الشكل   
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 اإلحالة الداخلية

 

(3)الشكل   

34 

 وزارة التعليم 

 لإلحالةاملعدة اجلهة 

 سم2.5
 سم1.5

 سم1.5 سم1.5

 حدود الورقة



(3)تعليمات الشكل   

واًلأ  

 اانيًا

 املقاس((A5  وهو(14.8x21سم.) 
لون الورق أبيض. 

لون اخلط أسود. 

 (.2م/جم60)الوزن 

نوع الورق عادي. 

 ــوامش يف حـــــدود ــم2  - 1.5)اهلـــ ــدا ( ســـ ماعـــ

 (.سم3 - 2)اهلامش األمين ما بني 

 املهندنوع اخلط  . 

 املواصفات 

يسـتخدم هـذا النمــوذج فقـط لإلحــاالت    

ــاع    ــتم داخـــل القطـ والشـــروحات الـــيت تـ

الواحــــد أو الوحــــدة اإلداريــــة الواحــــدة  

 :  مثل

وكالة. 

إدارة عامة . 

إدارة  . 

وحدة . 

قسم  . 

 جماالت استخدام النموذج
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 عامةإرشادات 

 .بالتوسيط املعدة اجلهة اسم مع الوزارة مع اململكة كتابة تنسق (الرتويسة) الصفحة أعلى يف1.

 . واأليسر األمين اجلانبني من متساوية مبسافة الوسط يف ويكون الرتويسة، حدود والسفلي العلوي  ديه الوزارة شعار حجم يتجاوز ال2.

 .قوسني بني (داخلية إحالة) عبارة الوسط يف الوزارة شعار حتت يكتب3.

 .التخريم أو للتجليد كافية مسافة إلعطاء (سم3.0 – 2.5) األمين اهلامش عدا ما (سم2.0-1.5) االجتاهات كل يف الكتابة هوامش4.

 .التنظيمي اهليكل خريطة حسب املعاملة هلم احملالة الواحد القطاع داخل األفراد أو الداخلية األقسام أو الوحدات أو اإلدارات كافة اإلحالة جبهة قصدي5.

    أو العبارات تزيد وقد املعاملة، له أحيلت الذي املختر املوظف أو املختصة للجهة املسؤول قبل من أمامها التأشري املطلوب العبارات أو الكلمات بالتوجيه يقصد6.

 .احلالة حسب تنقر

  .التوجيه حقل يف ذكرها يرد ومل املختر املوظف أو للجهة شرًحا الصالحية صاحب يدونها اليت العبارات أو الكلمات بالشروحات يقصد7.

 .املوضوع أهمية حسب وسري ومهم عاجل إىل (للغاية أو جدًا) كلمة إضافة ميكن8.

                النقطتان ام مسافة ام واحدة، ونهايتها الكتابة بداية تكون  ي  التوقيع، رسم يليه املسؤول وظيفة اسم الورقة من السفلي  األيسر اجلانب يف يذكر9.

 .(:) الرأسيتان
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ا  رابعا

 التعميم

ــن    ــدر مـــ ــالة تصـــ ــو رســـ هـــ

ــا   ــة العليـ ــتويات اإلداريـ املسـ

ــن   ــوزارة أو أي مــــــــ يف الــــــــ

قطاعاتهــــا إىل املســــتويات   

اإلداريـــــــــــة التنفيذيـــــــــــة،   

ويتضمن تعليمات إداريـة أو  

ماليــــــــــة أو معلومــــــــــات أو 

لـبعض  تفسرًيا توجيهات أو 

الــنظم واللــوائح، ويتكــون  

ــزاء    ــن األجـــــ ــيم مـــــ التعمـــــ

 :  التالية

( 4) انظر الشكل   

 موضوع التعميم الرتويسة

التعمـــيم، ويـــتم تنســـيقه       وهـــو ملخـــر مـــوجز حملتـــوى 

 .وينتهي بنقطةالصفحة باجتاه اليسار من وسط ابتداًء 

:األجزاء اآلتية وتشمل   

اجلزء األمين : 

   اململكة العربية السعودية 

وزارة التعليم 

 ( 280)رمز الوزارة 

 اجلهة املعدة للتعميم 

 األوسطاجلزء   : 

 الوزارةشعار 

 األيسر اجلزء           : 

الرقم 

 التاريخ 

املرفقات 

 (تعميم إداري)أو ( تعميم وزاري: )عبارة

أســفل الشــعار مباشــرة   وتكتــب يف منتصــف الصــفحة  

ــد  ــر بعـ ــب  كلمـــة   ذكـ ــوع، وتكتـ     إذا « وزاري»املوضـ

 .الوزير فقط بتوقيع كان التعميم 
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 املرسل إليه

 .  «وبركاتهعليكم ور ة اهلل السالم »عبارة وهي 

 نر التعميم

 . وينسق على شكل فقرات عادية

الــذي يســتلم الرســالة     ( التعمــيم)بــه مســتقبل الرســالة  ويقصــد 

الثـاني  السـطر  اجلهـة يف  اسـم  الرمسية،  كما يكتب بصفته 

 .وظيفتهبداية اسم مع منسًقا 

 التحية االفتتاحية

 التحية اخلتامية

 .«وتقبلوا حتياتي وتقديري»أو « وتقبلوا حتياتي»وهي عبارة 
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 الصور توقيع صاحب الصالحية
 

 التعميم

 

 

 

 والتعليمات الخاصة به

( 4) انظر الشكل   
ــامش    ــة اهلـ ــع بدايـ ــور مـ ــب الصـ ــن          تكتـ األميـ

        تلــــي النســــخة الــــيت أســــفل الصــــفحة علــــى  

يوقعـه  الـذي  التعميم وليس على أصل األصل 

ــات      ذكــر مــع مراعــاة  ، املســؤول كــل اجله

 .  املعنية بالتعميم

األيســـر ، حيـــ     ويكـــون يف نهايـــة اهلـــامش 

ــًا اــــم امســــه وظيفتــــه، ُيكتــــب اســــم          االايــ

 .لرسم التوقيعفراغ وبينهما 
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 التعميم

 

(4)الشكل   
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 وزارة التعليم 

280 

 للتعميماجلهة املعدة 

 وتقبلوا حتياتي وتقديري

 سم1.5 سم1.5

 سم2.5 سم1.5

 حدود الورقة



(4)تعليمات الشكل   

واًلأ  

 اانيًا

 املقاس((A4  وهو(21x29.7سم.) 
لون الورق أبيض. 

لون اخلط أسود. 

 ــوامش يف حـــــدود ــم2  - 1.5)اهلـــ ــدا ( ســـ ماعـــ

 (.سم3 - 2)اهلامش األمين ما بني 

 املهنداخلط نوع  . 

 املواصفات 

ــذا النمـــوذج عنـــد إصـــدار      ــتخدم هـ يسـ

التعــاميم الــيت تــتم داخــل جهــاز الــوزارة   

 .بينهمااملختلفة أو وقطاعاتها 

 جماالت استخدام النموذج
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 عامةإرشادات 

 .كل جزء من أجزاء التعميم معاملة الفقرةيعامل 1.

 .التخريمللتجليد أو إلعطاء مسافة كافية ( سم3.0ــ  2.5)ما عدا اهلامش األمين (  سم2.0ــ  1.5)هوامش الكتابة يف كل االجتاهات تكون 2.

 .مع املرفقاتاسم اململكة مع الرقم والوزارة مع التاريخ واسم اجلهة املعدة : كل منأفقًيا تتوازى ( الرتويسة)أعلى الصفحة يف 3.

 (.280)رمز الوزارة حتت اسم الوزارة يف اجلهة اليمنى بني قوسني يف وسط السطر من الرتويسة وهو يثبت 4.

 .واأليسر األمين اجلانبني يتجاوز حجم شعار الوزارة  ديه العلوي والسفلي حدود الرتويسة، ويكون يف الوسط مبسافة متساوية من ال 5.

 .كتابة اسم اململكة مع الوزارة مع اسم اجلهة املعدة بالتوسيطُتنسق 6.

 ):(.النقطتان الرأسيتان نهاية كتابة الرقم والتاريخ واملرفقات واحدة، ام مسافة ام تكون 7.

  ، يليهـا  ):(اـم مسـافة اـم عالمـة التوضـيح      من وسط الصـفحة باجتـاه اليسـار    ابتداًء إىل األسفل يف اجلهة اليسرى ( سم2)بعد ترك مسافة ( املوضوع)كلمة تكتب 8.

 .باختصارموضوع التعميم كتابة 

 (.املهند)حسب حجم اخلط ( 18ـــ 16)يكون مبقاس نر التعميم 9.

 .«وتقبلوا حتياتي»أو « وتقبلوا حتياتي وتقديري»التعميم بعبارة ـ    خيتتم  10
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 خامساا 

 القرار

هو رسالة كتابيـة، يصـدر   

مـــن صـــاحب الصـــالحية،   

ويكون مبقتضـى األنظمـة   

واللــــــــوائح والتعليمــــــــات،   

ــز   ــداث مرتكــ ــد إحــ بقصــ

نظـــامي معـــني متـــى كـــان  

ــك  ــائًزا  ذلــــ ــا وجــــ ممكًنــــ

وكـــــان الباعـــــ   نظاًمـــــا 

ــة،    ــلحة العامــ ــاء املصــ ابتغــ

ــن    ــرار مـــــ ــون القـــــ ويتكـــــ

 :  األجزاء التالية

( 5) انظر الشكل   

 الرتويسة

 «قرار إداري»أو « قرار وزاري»عبارة 

      الوزارة شعار حتت الصفحة منتصف يف وتكتب

 وتكتب خط حتته أو مميز خبط وتكون ،مباشرة

 .فقط الوزير بتوقيع القرار كان إذا (وزاري) كلمة

:األجزاء اآلتية وتشمل   

اجلزء األمين  : 

   اململكة العربية السعودية 

وزارة التعليم 

 (  280)رمز الوزارة 

 اجلهة املعدة للقرار 

 األوسطاجلزء   :  

شعار الوزارة 

 األيسر اجلزء           : 

الرقم 

 التاريخ 

املرفقات 

 صفة متخذ القرار

   بعدها أتيت خلإ...وكيل أو وزير (إن) بكلمة وتبدأ

 .القرار ملتخذ الرمسية الصفة
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 احليثيات النظامية

 .........(.اانًيا،، أوال)مرقمة كاآلتي ويكون على شكل فقرات 

 «يقرر ما يلي»عبارة 

   الصفحة منتصف يف واضح خبط وتكتب

 .(:) الرأسيتان النقطتان بعدها وتأتي

 إليها استند اليت واألسانيد واللوائح النظم بها ويقصد

        تبدأ عادية فقرات شكل على وتكتب القرار،

 .(على بناًء) بعبارة

 حمتوى القرار

 خيتم القرار

 .«واهلل املوفق»أو « واهلل ولي التوفيق»خيتم القرار بعبارة 
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 الصور والرموز التوقيع
 

 القرار

 

 

 

 والتعليمات الخاصة به

( 5) انظر الشكل   

ــع بدايـــة اهلـــامش األميـــن        ــب الصـــور مـ          تكتـ

ــي        ــيت تلــ ــخة الــ ــى النســ ــفحة علــ ــفل الصــ            أســ

، وليس على أصل القـرار الـذي يوقعـه    األصل

كـــل اجلهـــات      املســـؤول، مـــع مراعـــاة ذكـــر 

  بدايــة الســطر ذكــر  يليهــا يف بــالقرار املعنيــة 

 .الناسخرمز 

بعد توقيعه   من يكتسب القرار قوته النظامية 

يف الصــالحية، ويكتــب اســم الوظيفــة صــاحب 

فـــراغ لرســـم       الثالاـــي وبينهمـــا امســـه ســـطر اـــم 

 .نهاية اهلامش األيسر من الصفحةيف التوقيع 
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 القرار

 

(5)الشكل   
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 وزارة التعليم 

280 

 للقراراجلهة املعدة 

 سم1.5 سم1.5

 سم1.5
 سم2.5

 حدود الورقة

 واهلل ولي التوفيق



(5)تعليمات الشكل   

 أواًل

ًاانيا  

 املقاس((A4  وهو(21x29.7سم.) 
لون الورق أبيض. 

لون اخلط أسود. 

نوع الورق فاخر. 

 ــوامش يف حـــــدود ــم2  - 1.5)اهلـــ ــدا ( ســـ ماعـــ

 (.سم3 - 2)اهلامش األمين ما بني 

 املهندنوع اخلط  . 

 املواصفات 

يســــــتخدم هــــــذا النمــــــوذج يف إعــــــداد  

 .القرارات الوزارية أو اإلدارية

 جماالت استخدام النموذج
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 عامةإرشادات 

 .كل جزء من أجزاء القرار معاملة الفقرةيعامل 1.

 .إلعطاء مسافة كافية للتجليد أو التخريم( سم3.0 - 2.5)ما عدا اهلامش األمين (  سم2 - 1.5)الكتابة يف كل االجتاهات هوامش 2.

 .اسم اململكة مع الرقم والوزارة مع التاريخ واسم اجلهة املعدة مع املرفقات: كل منأفقًيا تتوازى ( الرتويسة)أعلى الصفحة يف 3.

 (. 280)رمز الوزارة حتت امسها يف اجلهة اليمنى بني قوسني يف وسط السطر من الرتويسة وهو يثبت 4.

 .واأليسر يتجاوز حجم شعار الوزارة  ديه العلوي والسفلي حدود الرتويسة ويكون يف الوسط مبسافة متساوية من اجلانبني األمين ال 5.

 .كتابة اسم اململكة مع الوزارة مع اسم اجلهة املعدة بالتوسيطتنسق 6.

 ):(.النقطتان الرأسيتان نهاية كتابة الرقم والتاريخ واملرفقات واحدة، ام مسافة ام تكون 7.

 .بني قوسني أسفل الشعار مباشرة، وتضاف كلمة وزاري إذا كان بتوقيع معالي الوزير فقط( قرار إداري)أو ( قرار وزاري)عبارة تكتب 8.

 (.املهند)حسب حجم اخلط ( 18ــــ 16)القرار يكون مبقاس نر 9.

 .«واهلل املوفق»أو « واهلل ولي التوفيق»القرار بعبارة ـ   خيتم  10

 . حسب احلالة( طبق األصل)أو ( وقع األصل)الصور على النسخة اليت تلي األصل وتصدق خبتم ـ   تكون  11
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 سادساا 

 التقرير

عــرف التقريــر بأنــه عــرض  

للحقائق اخلاصـة مبوضـوع   

معـــــــني عرًضـــــــا حتليلًيـــــــا 

بطريقة متسلسلة مع ذكر 

ــيات   ــات أو التوصـــ املقرتحـــ

ــائج     ــع النتـ ــى مـ ــيت تتمشـ الـ

ــد     ــا معــ ــل إليهــ ــيت توصــ الــ

التقرير، ويتكون التقريـر  

 :  من األجزاء التالية

( 6) انظر الشكل   

 صفحة الغالف

 قائمة احملتويات

    املوضوعات حتدد حي  مباشرة الغالف صفحة وتلي

 .التقرير يتضمنها اليت والفرعية الرئيسية والعناوين

ــدت          ــيت أعـ ــة الـ ــوان اجلهـ ــوي عنـ وحتتـ

التقرير وعنوان التقرير واجلهة املقـدم  

هلـــــا، واســـــم معـــــد التقريـــــر وتـــــاريخ           

غـالف  ( )6)اإلعداد، انظـر  الشـكل   

 (.التقرير
 واألشكالقائمة اجلداول 

       حسب مرتبة وتكون مباشرة احملتويات قائمة وتلي

  قائمة صصير وميكن التقرير، داخل وجودها أرقام

     .وجدت إن للصور واالثة لألشكال وأخرى للجداول
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 املقدمة

 ـ  املوضـوع    وهي النتائج اليت توصل إليها الكاتـب مـن خـالل    

ــته  ــذ     ودراسـ ــة تنفيـ ــيح كيفيـ ــع توضـ ــة، مـ ــب األهميـ ــب حسـ          وترتـ

 . ذلكاملسؤولة عن واجلهات التوصيات 

 منت القرير

  وكل ،رئيسية أجزاء إىل مقسمًا التقرير موضوع ويتضمن

      املناسبة بالطريقة ومرقمة فرعية أجزاء إىل مقسًما جزء

                   املوضوعات بني املنطقية العالقة يوضح متكامل نظام وفق

 .وفروعها

 واجلهة التقرير إعداد سبب وتتضمن التقرير، فاحتة وهي

   .الدراسة أو البح  وطريقة التقرير ونطاق الطالبة

 النتائج والتوصيات

 اخلامتة

وهي ملخر للتقرير إذا مل يكن هذا امللخر قد أورد يف مقدمـة  

 .واجهت الكاتبالتقرير، إضافة إىل الصعوبات اليت 
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 املراجع

 

 التقرير

 

 

 

 والتعليمات الخاصة به

( 6) انظر الشكل      تسهل واليت التقرير، كاتب عليها اعتمد اليت واملصادر الكتب وتتضمن 

         والبيانات املعلومات على لالطالع املصادر إىل الرجوع يف القارئ مهمة

 .تفصياًل أكثر بشكل
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 غالف التقرير

 

(6)الشكل   
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 وزارة التعليم 

280 

 للتقريراجلهة املعدة 

 1439شعبان 

 سم1.5 سم1.5

 سم1.5
 سم2.5

 حدود الورقة



(6)تعليمات الشكل   

 أواًل

 اانيًا

 املقاس((A4  وهو(21x29.7سم.) 
لون الورق أبيض. 

لون اخلط أسود. 

 ــوامش يف حـــــدود ــم2  - 1.5)اهلـــ ــدا ( ســـ ماعـــ

 (.سم3 - 2)اهلامش األمين ما بني 

نوع الورق جيد ذو ملمس ناعم. 

 املواصفات 

يســــتخدم هــــذا النمــــوذج عنــــد إعــــداد  

التقـــــارير لعـــــرض احلقـــــائق اخلاصـــــة  

بطريقــة عرًضــا حتليلًيــا مبوضــوع معــني 

 .متسلسلة

 جماالت استخدام النموذج
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 عامةإرشادات 

 . كتابة اسم اململكة مع الوزارة مع اسم اجلهة املعدة بالتوسيطتنسق  - 1

 .مسافة كافية للتجليد أو التخريمإلعطاء  (سم3.0 –2.5)ما عدا اهلامش األمين ( سم2.0-1.5)الكتابة يف كل االجتاهات هوامش  - 2

 (. 280)رمز الوزارة حتت اسم الوزارة يف اجلهة اليمنى بني قوسني يف وسط السطر من الرتويسة وهويثبت  - 3

 .وأخطاء الطباعةوالكتابية حتري سالمة ما يكتب من مجيع األخطاء اللغوية جيب  - 4

 .التسلسل املنطقي يف عرض األفكار واملعلوماتمراعاة  - 5

 .استخدام األشكال والرسومات التوضيحية لكي تساعد يف توصيل املعلومةيفضل  - 6

 .عن املبالغة والتهويل والتحيز يف عرض احلقائقاالبتعاد  - 7

 .تكون لغة التقرير املستخدمة مفهومة بالنسبة للقارئ ومتخذ القرارأن  - 8
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 .هـ1406/6/8وتاريخ ( 126)قرار جملس الوزراء رقم 1.

 .هـ1430/2/19وتاريخ  26/األمر امللكي رقم أ2.

 .الكتابية يف الوزارة وإدارات التعليماخلاصة باملراسالت القاضي باعتماد العمل بالنماذج هـ 1430/5/14وتاريخ ( 48/30151771)تعميم معالي نائب وزير التعليم رقم .3.

 .هـ1418يف عام ( سابًقا)عن كيفية كتابة املراسالت يف اجلهات احلكومية املقدم ملعالي وزير املعارف العبدان، عبدان بن أ د / التقرير الذي أعده األستاذ4.

 .هـ1432املستخدمة يف الوزارة يف صفراملراسالت غري املتفرغ يف وزارة التعليم حول مناذج ، املستشار اللحيدعبد احملسن بن فاحل /التقرير املقدم من الدكتور5.

 .املقرتحات املقدمة من اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية واملالية وبعض إدارات التعليم يف املناطق واحملافظات6.

 .املقرتحات الواردة من مستشاري معالي نائب وزير التعليم7.

 .1437/1/19يف تاريخ (  0ـ  1اإلصدار )دليل التحرير العربي ألرامكو السعودية 8.
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 :المراجع
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