
 مقدمة وخاتمة عن التدريب التعاوني

٠ُؼزجش ِٛضٛع اٌزذس٠ت اٌزؼبٟٚٔ ِٓ اٌّٛاض١غ اٌٙبِخ اٌزٟ ٠حشص اٌّؼٍّْٛ ػٍٝ 

رٕبٌٚٙب وزمبس٠ش ثحث١خ فٟ اٌزؼش٠ف ػٓ أ١ّ٘خ اٌزذس٠ت اٌزؼبٟٚٔ ٚٔزبئدٗ اٌّشض١خ 

اٌزٟ رؼٛد ثبٌفبئذح ػٍٝ اٌطبٌت ٚاٌّذسعخ ٚاٌّدزّغ ثشىً ػبَ، فبٌزؼبْٚ ِٓ أخًّ 

ٛلذ ٚرؼطٟ أفضً إٌزبئح، ٌزا أدسخٕب ف١ّب ٠ٍٟ األش١بء اٌزٟ رغًّٙ اٌؼًّ ٚرخزظش اٌ

 :ّٔبرج ِخزٍفخ ِٓ ِمذِخ ٚخبرّخ ػٓ اٌزذس٠ت اٌزؼبٟٚٔ ِٕٚٙب

 نموذج مقدمة عن التدريب التعاوني

 ثغُ هللا اٌّشحّٓ اٌشح١ُ، ٚاٌحّذ هلل سة اٌؼب١ٌّٓ، ٚأفضً  :نموذج أول

اٌظالح ٚأرُ اٌزغ١ٍُ ػٍٝ اٌحج١ت ِحّذ ٚػٍٝ آٌٗ ٚطحجٗ أخّؼ١ٓ، أِب ثؼذ: 

أ٘الا ثىُ أػضائٟ اٌحضٛس، أعؼذ هللا أٚلبرىُ ثىً خ١ش، ٔحّذ هلل رؼبٌٝ اٌزٞ 

١ّخ اٌزؼبْٚ فٟ ٚفّش ٌٕب عجً اٌؼٍُ ٚاٌزؼٍُّ ٚاوزغبة اٌّؼشفخ، فد١ّؼٕب ٠ُذسن أ٘

أِٛس اٌح١بح اٌّخزٍفخ، ٚاٌفبئذح اٌىج١شح اٌزٟ ٠ؼٛد ثٙب ػٍٝ اٌفشد ٚاٌّدزّغ، 

ٚاٌزٟ ِٓ خالٌٙب ٔىزغت اٌخجشح ٚاٌّؼشفخ ثّشبسوخ أفىبسٔب ِٕٚبلشزٙب ع٠ٛخ 

فٟ ئ٠دبد اٌطشق األِثً ٚاألفضً فٟ اٌزؼٍُّ ٚاٌزؼ١ٍُ، ٚاٌزٟ عٕطٍؼىُ ػٍٝ 

بفبئذرٙب ف١ّب لذ رُ ئػذادٖ ِغجما  . 

 ثغُ هللا اٌشحّٓ اٌشح١ُ، ٚاٌظالح ٚاٌغالَ ػٍٝ ع١ذ اٌخٍك  :نموذج ثاني

ٚاٌّشع١ٍٓ ِحّذ ٚػٍٝ آٌٗ ٚطحجٗ ِٚٓ رجؼُٙ ثاحغبْ ئٌٝ ٠َٛ اٌذ٠ٓ، اٌحّذ 

ب  ِّ هلل اٌزٞ ٘ذأب ئٌٝ اإلعالَ ٚطٍت اٌؼٍُ ِٚب وٕب ٌٕٙزذٞ ٌٛال أْ ٘ذأب هللا، أ

ئ١ٌىُ ا١ٌَٛ ثبٌحذ٠ث ػٓ ِٛضٛع  ثؼذ: أ٠ٙب اٌحضٛس اٌىش٠ُ، ٠غؼذٟٔ أْ أرمذَ

فٟ غب٠خ األ١ّ٘خ ٌٍد١ّغ أال ٚ٘ٛ اٌزذس٠ت اٌزؼبٟٚٔ، رٍه اٌطش٠مخ ا١ٌّّضح فٟ 

ُّ ارجبػٙب واحذٜ اٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّزطٛسح ٚاٌزٟ رؼٛد ثبٌفبئذح  اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزٟ ر

ػٍٝ ِدّٛػخ ِٓ األفشاد، ٟٚ٘ ِب عٕٛضحُٙ ٌىُ ضّٓ ِٛضٛػٕب اٌجحثٟ 

١ٍٓ أْ ٠ىْٛ ػٕذ حغٓ ظّٕىُ ٠ٕٚبي ئػدبثىٌُٙزا ا١ٌَٛ، آِ . 

 ثغُ هللا اٌّشحّٓ اٌّشح١ُ، ٚاٌحّذ هلل سّة اٌؼب١ٌّٓ، ٚأفضً  :نموذج ثالث

اٌظالح ٚأرُ اٌزغ١ٍُ ػٍٝ أششف اٌخٍك اٌّشع١ٍٓ ِحّذ ثٓ ػجذ هللا ٚػٍٝ آٌٗ 

ب ثؼذ: أ٘الا ِٚشحجاب ثىُ فٟ ِٕبلشخ رمش٠شٔب ٌٙزا  ِّ ٚطحجٗ ٚعٍُّ أخّؼ١ٓ، أ

فٟ اٌحذ٠ث ػٓ اٌزذس٠ت اٌزؼبٟٚٔ، فٕحٓ ػٍٝ ِؼشفخ خ١ذح ثضشٚسح  ا١ٌَٛ

اٌزؼبْٚ فٟ اٌّدزّغ ٚاٌفبئذح اٌىج١شح اٌزٟ ٠ؼٛد ثٙب ػٍٝ اٌد١ّغ، ٚاٌزٟ ٠ىْٛ 

ف١ٙب اٌطبٌت أوثش ِب ٠حزبج ئٌٝ اٌزؼبْٚ ٌىغت اٌّؼشفخ ٚاٌخجشح اٌزٟ ال ٠ّىٓ 

ٝ ِشبسوخ ِغ ٌٗ اوزغبثٙب ِٓ خالي اٌذسٚط إٌظش٠خ ٚحغت، ثً ٠حزبج ئٌ

ا٢خش٠ٓ ٌز١ٙئزٗ ئٌٝ االٔطالق فٟ عٛق اٌؼًّ، ٚرط٠ٛش رارٗ ِٓ خالي وغت 

 .اٌخجشح ِٓ ا٢خش٠ٓ

 

 



ينموذج خاتمة عن التدريب التعاون  

 

 ٘ىزا ٔىْٛ لذ ٚطٍٕب ِؼىُ ئٌٝ اٌخزبَ، ثؼذ أْ رحذثٕب ئ١ٌىُ ػٓ  :نموذج أول

اٌزذس٠ت اٌزؼبٟٚٔ ٚأ١ّ٘زٗ فٟ ح١بح اٌطبٌت لجً أزمبٌٗ ئٌٝ اٌح١بح اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ 

ا ثؼذ ِشبسوزٗ فٟ اٌزذس٠ت اٌزؼبٟٚٔ ٚاوزغبة  ع١ىْٛ ف١ٙب ػبِالا فؼبالا ِز١ّضا

ف١ٓ اٌمذ٠ش٠ٓ فٟ رٌه، آ١ٍِٓ ِٓ هللا اٌّؼشفخ ٚاٌخجشح ِٓ اٌّؼ١ٍّّٓ ٚاٌّشش

رؼبٌٝ اٌزٛف١ك اٌغذاد ٌٍد١ّغ، ٚأْ رىْٛ ثذا٠خ ِٛفمخ ٌىً ِب ٘ٛ خ١ش ٌُٙ، ٚوً 

اٌشىش ٚاٌزمذ٠ش ٌحضٛسوُ اٌىش٠ُ ٚاعزّبػىُ ٌّب لذِٕبٖ ِٓ فمشاد ِزٕٛػخ 

ضّٓ رمش٠شٔب اٌجحثٟ ػٓ اٌزذس٠ت اٌزؼبٟٚٔ، ٚاٌغالَ ػ١ٍىُ ٚسحّخ هللا 

 .ٚثشوبرٗ

 انينموذج ث ئٌٝ ٕ٘ب ٔظً ثىُ أػضائٟ اٌّغزّؼ١ٓ ئٌٝ ٔٙب٠خ رمش٠شٔب اٌجحثٟ  :

ػٓ اٌزذس٠ت اٌزؼبٟٚٔ، ٚاٌزٞ رحذثٕب ِٓ خالٌٗ ػٓ ضشٚسح ِشبسوخ اٌطبٌت 

ضّٓ ثشٔبِح اٌزذس٠ت اٌزؼبٟٚٔ ٌزشع١خ اٌّؼٍِٛبد إٌظش٠خ اٌزٟ رٍمب٘ب خالي 

شف١ٓ، دساعزٗ ٚرطج١مٙب ثشىً ػٍّٟ رحذ ئششاف ٔخجخ ِٓ اٌّؼ١ٍّٓ اٌّش

ٚثبعّٟ ٚاعُ صِالئٟ أرٛخٗ ثبٌشىش اٌدض٠ً ٌٍمبئ١ّٓ ػٍٝ ٘زا اٌؼًّ، اٌزٞ 

لبِٛا ثفؼً اٌّغزح١ً ِٓ أخً خؼً اٌزذس٠ت اٌزؼبٟٚٔ ػٍٝ لذس ١ِّض ِٓ 

ا١ٌّٕٙخ اٌدذ٠شح ثبٌّشبسوخ فٟ عٛق اٌؼًّ، ٚاٌغالَ ػ١ٍىُ ٚسحّخ هللا 

 .ٚثشوبرٗ

 اٌزؼبٟٚٔ، اٌزٞ ِٓ خالي  ٚفٟ خزبَ ٘زا اٌزمش٠ش حٛي اٌزذس٠ت :نموذج ثالث

ِشبسوخ اٌطبٌت ف١ٗ ٠ىزغت اٌخجشح ٚاالطالع ػٍٝ أعبع١بد االٔطالق فٟ 

عٛق اٌؼًّ، ألّٔٗ أحذ أُ٘ األعجبة اٌزٟ رإّدٞ ئٌٝ رأع١ظ ِدزّغ ِز١ّض 

ِٚثبٌٟ لبئُ ػٍٝ اٌّشبسوخ اٌجّٕبءح اٌزٟ رؼٛد ثبٌفبئذح ػٍٝ اٌفشد ٚاٌّدزّغ، 

ا اٌزذس٠ت اٌزؼبٟٚٔ اٌزٞ حمك اٌزٛاصْ ث١ٓ اٌزؼٍُّ ٚفٟ إٌٙب٠خ اّٚد أْ أش١ّذ ثٙز

ٚاٌّزؼخ فٟ اٌؼًّ، ٔغأي هللا اٌؼظ١ُ أْ ٠ٛفمٕب ٚئ٠بوُ ئٌٝ اٌّض٠ذ ِٓ اٌزمبس٠ش 

اٌٙبِخ اٌزٟ رشفغ ِٓ ٔغجخ اٌٛػٟ ٚاٌثمبفخ ٌذٜ اٌمّشاء اٌّغزّؼ١ٓ، ٚاٌغالَ 

 .ػ١ٍىُ ٚسحّخ هللا ٚثشوبرٗ

قنيةمقدمة عن التدريب التعاوني للكلية الت  

ب ف١ٗ، ٚأفضً  ا ط١جاب ِجبسوا ثغُ هللا اٌّشحّٓ اٌشح١ُ، ٚاٌحّذ هلل سة اٌؼب١ٌّٓ حّذا

اٌظالح ٚأرُ اٌزغ١ٍُ ػٍٝ اٌحج١ت اٌّظطفٝ ِحّذ ٚػٍٝ آٌٗ ٚطحجٗ ٚعٍُّ أخّؼ١ٓ، 

أِب ثؼذ: ٔحّذ هللا اٌزٞ ٘ذأب ئٌٝ ٘زا ِٚب وّٕب ٌٕٙزذٞ ٌٛال اْ ٘ذأب هللا، فمذ فّضً هللا 

ٚسفغ لذسُ٘ ٚخّظُٙ ثأفضً خضاء، ٚ٘ب  ٚاٌؼٍّبء ػٓ غ١شُ٘ ِٓ إٌبط، رؼبٌٝ اٌؼٍُ

ٔحٓ ا١ٌَٛ ٔدزّغ فٟ ٘زا اٌّىبْ ٌزحم١ك اٌزذس٠ت اٌزؼبٟٚٔ ٚوغت اٌخجشح ٚاٌّؼشفخ 

ِٓ اٌّؼ١ٍّّٓ ٚاألعبرزح اٌّخزظ١ٓ اٌىشاَ، ٌزىْٛ ثذا٠زٕب ل٠ٛخ فٟ عٛق اٌؼًّ 

ّْ عٛق اٌؼًّ ِِٚغزمجٍ ذ٠بد ٚاٌظؼٛثبد ٚئْ ٌُ رىٓ ٟء ثبٌزحٍٕب إٌّٟٙ، ح١ُث أ



ػٍٝ لذس اٌّغإ١ٌٚخ اٌزٟ رٛضغ ػٍٝ ػبرم١ه ع١غ١طش ػ١ٍه اٌزشبؤَ ٚاٌضؼف ِّب 

٠دؼٍه رفشً فٟ رحم١ك ِب ثذأد ثٗ، ٌزا فاْ اٌزذس٠ت اٌزؼبٟٚٔ ٠ؼضص ِٓ ِٙبساره 

ٚلذساره فٟ أطاللخ ل٠ٛخ ١ِّٚضح، فبٌؼٍُ ٚحذٖ ال ٠ىفٟ ئْ ٌُ ٠زُ رز٠ٛدٗ ثبٌؼٍُ 

١ٍِٓ اْ ٠ٛفمٕب هللا ٚئ٠بوُ فٟ ٘زا اٌزذس٠ت اٌزؼبٟٚٔ، ٚأْ ٠ؼٛد ػ١ٍٕب ٚاٌزطج١ك، آ

 .ثبٌفبئذح فٟ أطاللخ ل٠ٛخ فٟ ح١برٕب ا١ٌّٕٙخ

 خاتمة تقرير تدريب تعاوني طويلة

ئٌٝ ٔٙب٠خ ٘زا اٌزمش٠ش حٛي اٌزذس٠ت اٌزؼبٟٚٔ، ٘زا اٌؼًّ ا١ٌّّض  ٚا٢ْ، ٔظً ِؼىُ

اٌزٞ ٠غؼٝ وً طبٌت ٌٍّشبسوخ ف١ٗ، ثبػزجبسٖ أحذ أثشص األعجبة اٌزٟ رغؼٝ ٔحٛ 

ّٟ ػٍٝ اٌّشبسوخ ٚاٌزؼبْٚ ث١ٓ خ١ّغ أثٕبئٗ، وّب أّٔٗ ِٓ أُ٘  ِدزّغ ػٍّٟ ِثبٌٟ ِجٕ

ٌح١بح اٌؼ١ٍّخ ِٚدبالرٙب اٌطشق فٟ رّش٠ٓ اٌشخض ِٓ أخً اٌخٛع فٟ ِؼبسن ا

اٌّخزٍفخ، فٙٛ ئٔدبص حم١مٟ ٌٍّزذسة ِٓ أخً اٌجذء ثبٔطاللخ ل٠ٛخ ٚخطٛاد ثبثزخ فٟ 

اٌّدبي اٌؼٍّٟ اٌزٞ وبْ ِٓ ٔظ١جٗ، عبئ١ٍٓ اٌٌّٛٝ اٌمذ٠ش أْ ٠ىْٛ ٘زا اٌزمش٠ش لذ 

وبْ ػٕذ حغٓ ظّٕىُ شبِالا ٌّٛضٛع اٌزذس٠ت اٌزؼبٟٚٔ ِٓ خ١ّغ خٙبرٗ، ٚئ٠دبد 

ٌىبفخ ئشبساد االعزفٙبَ اٌزٟ رذٚس فٟ أر٘بٔىُ، داػ١ٓ هللا رؼبٌٝ أْ ٠ٛفمٕب ئخبثبد 

ٚئ٠بوُ ئٌٝ اٌّشبسوخ فٟ اٌّض٠ذ ِٓ اٌزمبس٠ش اٌّّٙخ اٌزٟ ِٓ شأٔٙب أْ رض٠ذ ِٓ ثمبفخ 

 .اٌمبسب ِٚغزٛاٖ اٌؼٍّٟ ٚاٌثمبفٟ، ٚاٌغالَ ػ١ٍىُ ٚسحّخ هللا ٚثشوبرٗ

 


