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المقدمة:
تعد التقارير المتكاملة أحدث اتجاه في مجال إصدار التقارير المؤسسية، حيث تقوم الشركات بدمج أدائها السنوي في مجاالت رئيسية مثل الشؤون اإلدارية و المالية واالجتماعية 

والبيئية والفنية ضمن تقرير واحد لتوفير ملخص أكثر شمولية وإيصال رؤيتها بشكل فعال ،.يعتبر التميز في إعداد التقارير وإيصالها بشكل فعال يعتبر أمرًا حيويًا لألعمال اليوم. 

سيتمكن المشاركون في هذه الدورة " تقنيات كتابة التقارير الفعالة في بيئة األعمال" من تطبيق افضل الممارسات الحديثة في اعداد التقارير من تحديد العناصر األساسية إلطار 

عمل التقارير المتكاملة والتعرف على األنشطة التي يمكن تضمينها في عملية إعداد التقارير المتكاملة وكذلك تقييم فعالية التقرير.

تهدف هذه الدورة،  الى تنمية مهارات المشاركين في مجال كتابة وتنسيق وتلخيص وعرض التقارير، من خالل تعريفهم باألسس العلمية والعملية والشروط الشكلية والموضوعية 

لكتابة التقارير. ويتضمن البرنامج محاور عدة من بينها: التقارير "مفهومها وأهميتها وأنواعها"، مراحل وخطوات إعداد وكتابة التقارير، شروط ومقومات التقرير الجيد، مهارات 

عرض وتقديم وتلخيص التقارير، ورشة عمل وعرض تقارير المتدربين

أهداف الدورة:
w كتابة تقارير هادفة تلبي متطلبات القراء

w استخدام أساليب كتابة التقارير المجربة والمختبرة إلقناع جمهورك والتأثير عليهم

w االستفادة من النماذج المختلفة وأنواع التقارير لتحقيق األهداف

w التعرف على األخطاء الشائعة في كتابة التقارير والقضاء عليها ، مع االحتفاظ بالمعلومات المهمة فقط

w توليد استنتاجات يمكن االعتماد عليها بشكل فعال عن طريق البحث وتحليل المعلومات وتنظيمها

w كتابة تقارير العمل والتقارير الفنية

w استخدام النماذج المختلفة للتقارير وأنواعها

w توليد نتائج موثوقة وفعالة من خالل البحث والتحليل وتنظيم المعلومات

w تقديم التوصيات التي تدعمها األدلة لدعم اتخاذ القرارات اإلدارية

w الحفاظ على الوضوح في إعداد التقارير الخاصة بك والتركيز على الغرض الرئيسي للتقرير

w استخدام المهارات المذكورة أعاله ، إلعداد تقرير منظم جيد التنظيم ، رسمي في نهاية الدورة

الفئات المستهدفة:
أولئك الذين مسؤولياتهم الوظيفية تنطوي على الكتابة أو المساهمة في تقارير األعمال ، والمقترحات ، أو غيرها من أنواع االتصاالت التجارية المكتوبة.

محاور البرنامج التدريبي:
w التقنيات واألساليب الحديثة لكتابة التقارير

w تنظيم وتقديم المواد الخاصة بك

w اختيار اللغة

w إجراء البحوث الخاصة بك وبناء قضيتك

w تخطيط التقرير والبنية المنطقية

w استخدام النمط المناسب والنغمة

w نوع التقرير والقوالب

w التقارير التي تفوز
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الوحدة االولى
عملية كتابة التقارير

w نظرة عامة حول كتابة التقارير
w خمسة خطوات سهلة لكتابة التقارير
w فهم جمهورك
w توضيح الغرض المقصود
w تخطيط المحتوى واألسلوب
w استخدام أساسيات الكتابة
w  الكتابة المهنية: التعبير أو إثارة اإلعجاب؟

الوحدة الثانية 
هيكلة التقرير

w أدوات بناء هيكلة التقرير
w ترتيب أقسام التقرير المختلفة
w كتابة مقدمات جذابة
w القيام بالبحث والتحليل
w تقديم النتائج التي تدعمها األدلة
w كتابة استنتاجات غير متحيزة
w أدوات ومنهجيات الستخالص التوصيات
w جمع أقسام التقرير مع بعضها: كتابة تقرير متماسك ومترابط
w عناصر رواية القصة

الوحدة الثالثة 
أنواع التقارير والنماذج

w معرفة الهياكل المختلفة للتقارير
w مطابقة التقارير وفقًا للحاالت
w أنواع التقارير المختلفة

الوحدة الرابعة
فعالية المساعدات البصرية

w استخدام المساعدات البصرية
w مبادئ تصميم المساعدات البصرية
w معرفة المساعدات البصرية المختلفة
w دور المساعدات البصرية
w تطبيق مبادئ التصميم
w استخدام الصور والرسوم البيانية والجداول للتأثير
w دمج المساعدات البصرية في التقرير
w المساعدات البصرية األساسية وقائمة التحقق

الوحدة الخامسة
التقارير الفعالة

w عناصر التقارير الفعالة
w استخدام أسلوب الكتابة الفعال
w تطبيق األدوات والمنهجيات العلمية
w "اتقان "وماذا في ذلك؟
w بناء الترابط
w اتقان تقنيات التحرير والتصحيح
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إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

w .لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

w 00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

w يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)تقنيات كتابة التقارير الفعالة في بيئة األعمال ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


