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مقدمة:
التقرير الفني هو أكثر من مجرد تمثيل للوقائع حيث يمكنه أن يدفع نحو تحقيق الهدف المنشود، كما تؤثر جودة التقرير على الطريقة التي ينظر بها القارئ إلى الموضوع. تم تصميم 

هذه الدورة التدريبية لمساعدة المهنيين التقنيين على تحسين مهارات كتابة التقارير، وشحذ وتقديم التقارير الموجزة والمنطقية والمقنعة، وعلى فهم اللغة التقنية فضال عن القدرة 

على التعبير عن تلك المعرفة بطريقة واضحة وموجزة ومتماسكة.

دورة  التقارير الفنية: الكتابة الفنية الفعالة في بيئة األعمال التي تستغرق خمسة أيام عملية للغاية مما يتيح للمشاركين فرصة تحليل الكتابة الفنية من حيث اللغة والقواعد واألسلوب. 

وسنتطرق في هذه الدورة التدريبية إلى أنواع التقارير المختلفة لبناء هيكل التقرير وتحديد نطاقه من البداية الى النهاية. سنتعلم أيضاً الكتابة لجمهور محدد وسنكتشف نهجاً منطقياً 

لتطوير الوسائل البصرية وتمثيل الحقائق واالستنتاجات والتوصيات المشمولة في التقرير. 

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

كتابة تقارير المشاريع والتقارير الفنية�	

استخدام النماذج المختلفة للتقارير وأنواعها�	

 صياغة الغرض والهدف من الكتابة، ووضع نهج وطريقة إلقناع الجمهور من النقاط الرئيسية الخاصة بك. �	

 ترتيب وهيكلة وتدفق المعلومات بطريقة لدعم حجتك. �	

 النظر للغرض والرسالة المقنعة، والقيام بإنشاء مخطط تفصيلي للتقرير.�	

التعرف بكيفية ربط األقسام المختلفة معا لدعم الرسالة المقنعة. �	

 التعرف على قيمة الكتابة باللغة اإلنجليزية البسيطة. �	

 التعرف على قيمة المواد المرئية في التقارير الفنية، وأن تكون مطابقة للرسالة الفظية مع رسالة رسومية �	

 كتابة تقارير وإجراءات فنية فعالة تلبي احتياجات جمهورها المستهدف �	

 تقديم بيانات بطريقة منطقية وواضحة وموجزة مع االستفادة المثلى من الرسوم البيانية والرسوم البيانية والجداول �	

 بناء المصداقية باتباع الكتابة العلمية لدعم التفسيرات والحجج �	

 ضمان تحقيق الوثائق التقنية أقصى قدر من التأثير من خالل هيكلة البيانات بكفاءة وتجنب األخطاء الشائعة المكتوبة باللغة اإلنجليزية �	

 تحليل البيانات باستخدام مبادئ التحليل اإلحصائي �	

الفئات المستهدفة:

 رؤساء األقسام الهندسية والصيانة  �	

 مدراء المشاريع �	

 مهندسو الكهرباء �	

 مهندسون مدنيون �	

 مهندسون ميكانيكيون �	

 مهندسو المصانع �	

 مهندسو اإلنتاج �	

 المشرفون �	

 المقاولون �	

 مقاولون من الباطن �	

 وأي شخص مهتم بتحسين مهارات كتابة التقارير والعرض�	
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المحتويات األساسية:
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MEMBER

تعريف مالحم الكتابة الفنية :

 مبادئ واستراتيجيات التقرير الفني �	
 معرفة جمهورك والغرض منه وطول التقرير�	

عملية كتابة التقارير:

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

هيكلة التقرير:

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

أنواع التقارير والنماذج:

معرفة الهياكل المختلفة للتقارير�	
مطابقة التقارير وفقاً للحاالت�	
أنواع التقارير الفنية:�	

التقارير االستقصائية�	
تقارير تقدم سير العمل والحالة�	
التقارير الدورية�	
تقارير االنجاز�	
التقارير الفعالة �	

عنارص التقارير الفعالة:

استخدام أسلوب الكتابة الفعال�	

تطبيق األدوات والمنهجيات العلمية�	

اتقان "وماذا في ذلك؟"�	

بناء الترابط�	

اتقان تقنيات التحرير والتصحيح�	

تنسيق التقارير الفنية :

 تشغيل رؤوس وتذييالت �	

 أنواع التقارير والقوالب التي                                                                                                                                   �	

تفاصيل الرسم حتى العرض التقديمي :�	

 أنواع الرسومات ورسائلها �	

 مالءمة الموضع في تمثيل رسومي�	

 ورشة عمل : التدريب اجلماعي واجللسة التفاعلية :

وضعف �	  ، والمربكة  الطويلة  الجملة  )هياكل  الشائعة  اللغوية  المشاكل   اكتشاف 

المفردات ، وما إلى ذلك( 

 تحرير المحتوى والمنطق واللغة �	

 تدريب الكتابة اإلرشادية مع أمثلة �	

"يطلب المشاركين إحضار تقاريرهم للتعلم الجماعي والتحرير والمناقشة "�	

جتميع كل يشء معا :

 الصياغة – عقلية تجنب كتلة الكاتب �	

 التحقق من بنفسك �	

 إعطاء وتلقي ردود فعل بناءة – ما الذي يجعل المراجعة فعالة�	



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:

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

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

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

)اعداد التقارير الفنية: الكتابة الفنية الفعالة في بيئة األعمال(

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


