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 الھدف من التقریر

 وھو الذي سیظھر. لفصة بشكل ممھنیالریر اتقالكتابة طریقة یتعلم الھدف الرئیسي من التقریر ھو إعداد الطالب ل
 . جوھر التقریرھ العامة في التواصل وتوصیل المعلومةعلى تقدیم معلومات محددة وتطویر مھارات ة الطالبقدر

خالل فترة تدریبھ، والتقنیات التي تعلمھا، والمھارات التي  بھ الطالب ھو وصف العمل الذي قام المطلوب
 تخلصھا من خبرتھ.سى بیئة عملھ واالستنتاجات التي ااكتسبھا، واإلسھامات التي قدمھا إل

 
  تقریرجودة ال

نقاط للواضح الفھم الالقارئ على  ومرتب بطریقة تساعد منطقي بشكل . یجب أن یكون تنظیم التقریر النھائي1
 التفصیلیة الواردة في التقریر.

على  في التقریر ز المناقشاتیتركویتم وواضحة وموجزة.  ةمترابط یجب أن تكون مواضیع في التقریرال. 2
 .داخل المصنع العمل

 في التقریر عند الضرورة. الجداول والرسوم البیانیة بیانیةرسوم و التقریر جداول مناسبةتضمن . یجب أن ی3
 بشكل صحیح. ترقم وتصنفیجب أن 

والتقاریر الداخلیة أمراجع  مأخوذة منیجب أن تكون  فیھا التدریب التي تم. أي حقائق وأرقام عن الشركة 4
 وتدوینھا في التقریر. للشركة، الخ

 التقریر مراجع حیثما كان ذلك مناسبا. وضع في. یجب أن ی5
 

 محتویاتھتنسیق كتابة التقریر و

 یتبع التقریر التنسیق التالي: أن المفترضمن 

مع ذكر التخصص والسنة الدراسیة.  المرحلة الجامعیة الحالیةعنوان التقریر، واسم المؤلف.  صفحة العنوان: .1
 .)ترقیم صفحة العنوان(ال یتم  إسم الشركة التي تم التدریب فیھا

  
 یتم وھذا القسم یضم ملخصا موجزا للتقریر بأكملھ. (یجب أن یكون أقل من صفحة واحدة): ملخص التقریر .2

أھداف التدریب واألنشطة  یتم تلخیص .، وما إلى ذلك)موقعقسم، والالشركة، ال( مكان التدریب وصف
 من الخبرة واإلستفادة المكتسبة من وصف العناصر الرئیسیةیتم  . باإلضافة إلى ذلك،في الشركة واإلنجازات

 طریقةصف أشیاء مثل تم و(على سبیل المثال، قد ی الخبرات التقنیة والغیر تقنیة بحیث یتم وصفالتدریب. 
مبادرات وتفاعل الموظفین التقنیین مع العمالء، طریقة ، وةشركالعمل األفراد معا في  طریقةھیكلة المؤسسة، 

 الشركة التي لوحظت، الخ)
 

یقدم فیھ الطالب الشكر والعرفان ألي شخص أو جھھ ھذا ھو الجزء االختیاري الذي  شكر وتقدیر (اختیاري): .3
 تقریر.ال تدریب وإعدادالونصیحة خالل فترة و/أمساعدة قدمت 
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 قساماأل والذي یوضح(جدول المحتویات  على التقریر حتويیجب أن ی :الصور / الجداول/  جدول المحتویات .4

واألشكال (والتي تلخص جمیع عناوین الصور )، قائمة بالصور لكل قسموأرقام الصفحات  للتقریرالرئیسیة 
واألشكال في التقریر مع رقم الصفحة المتواجد فیھا) وقائمة الجداول المدرجة في التقریر (والتي تحتوي على 

. یجب أن یتم سرد جمیع الصفحات عدا صفحة العنوان عناوین الجداول مع أرقام الصفحات المتواجد فیھا)
أسفل كل  وسطألرقام الرومانیة في بجب ترقیم جدول صفحات المحتویات وجدول صفحات المحتویات. ی

ً  تقدیرالشكر والصفحة أدرجت إذا  "iii"" أوiiصفحة، بدءا من " ورد  ت(تذكر: میكروسوف .المذكورة سابقا
 یستطیع عمل القوائم لك بأرقام الصفحات تلقائیاً .. علیك أن تتعلم كیفیة استخدام ھذه الخاصیة)

 
 معناھا. مع ذكرفي التقریر  ات المستخدمةختصارإلسرد كل ا یتمھذا القسم في  مختصرات:جدول ال .5

 
، ولكن ینبغي أن . وینبغي أال یتجاوز صفحتینللتقریرإن الھدف من ھذا القسم ھو توفیر مقدمة موجزة  مقدمة: .6

 كلمة، وینبغي أن تشمل المواضیع التالیة: 300من  فیھ یكون الحد األدنى
التي  ألقسام الشركة ةیمھام اإلدارالو ھا: عرض موجز واضح لطبیعة الشركة، موقعالشركةخلفیة عن  . أ

 .فیھا أجرى الطالب تدریبھ
وصف عام (یعرض بطریقة غیر تقنیة) لوظیفة الطالب في الشركة والمھام : لطالبالمھمات الموجھھ ل . ب

 التي أوكلت إلیھ.
 .المتدرب لطالبلنجازات المرجوه واإل ف التدریباھدأل: وصف من التدریب الھدف . ت

 
 ه الطالبالتقریر. ویصف العمل الذي أنجز محتوىھذا القسم یشكل جوھر  :(صلب التقریر) الجزء الفني .7

خالل فترة تدریبھ، والتقنیات التي تعلمھا، والمھارات التي اكتسبھا، واإلسھامات التي قدمھا، والمسؤولیات 
وجمیع المعلومات األخرى ذات  المتبعة(إن وجدت)، وإجراءات السالمة  المستخدمة والمعداتالمفترضة 

مختلفة من التدریب مع وصف لجمیع األنشطة الفنیة المراحل الالصلة. یجب أن تحتوي على تفاصیل 
یحتوي على كل التفاصیل التقنیة بما في ذلك الرسوم التوضیحیة، ھذا الجزء  واإلداریة التي یؤدونھا. كما أن

الرسوم البیانیة والجداول وغیرھا وھذه یجب أن تكون مرقمة وإصدارات البرامج، والبرامج، وادالت، والمع
 وحدات، والمقاییس على المحاور من أجلال یجب وضع بشكل واضح و / أو بعنوان لتسھیل الرجوع إلیھا.

مناسبة لطبیعة التقریر  . یمكن تقدیم الجزء التقني في شكل فصول وأبواب أو أي ترتیبات أخرىتسھیل الفھم
، مشددا على ھا خالل التدریب، والتي نفذتلدى الشركةع یراالفني. وصف مفصل لطبیعة العمل أو طبیعة المش

. وصف أھداف المشروع، واألسالیب المستخدمة في المتعلقة بالتدریبأكبر قدر ممكن من الجوانب الھندسیة 
ال و. خاصة بالشركة عن أي معلومات ملكیة في ھذا الجزء كشفال یتم التعامل مع المشروع، واإلنجازات. ال

 من مقترحات أو تقاریر سابقة للشركة. هكررممواد مصورة أو  أي ینبغي أن تدرج
تقسیمات للفصل  -3مقدمة للفصل  -2عنوان الفصل  -1 كل فصل في ھذا الجزء یجب أن یحتوي على التالي:

 خاتمة للفصل. -5ة (یرقم كل تقسیم فرعي) تقسیمات فرعی -4(یرقم عنوان كل تقسیم) 
 

أي استنتاج ذات الصلة بشأن كما یتم وضع في ھذا القسم. یتم وضع خالصة التقریر  الخالصة والتوصیات: .8
توصیات وأي ، أھمیة البرنامج التدریبي ومزایاه وعیوبھو، الموجودة  التدریب، والعمل الذي أنجز، التقنیات

والتعلیقات واالقتراحات البناءة األخرى. تلخیص فائدة التدریب الصیفي الخاص  البرنامج بشأن كیفیة تحسین
من  الطالب ھتلخیص ما تعلمیتم أیضاً في دفع عجلة فھمك للمھنة الھندسة، سواء من الناحیة الفنیة والتنظیمیة. 
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تجدر  ر بھا على معرفتك ودرایتك.تم التأثیالتي  ةقیوالطر التدریبمناقشة الفوائد المكتسبة من و ھذه التجربة

 إلى أي قصور في التعلیم الخاص واقتراحات لتحسین البرنامج التدریبي. في ھذا الجزء اإلشارة أیضا
 

 ویوضح اإلقتباس للمراجع داخل التقریر.یجب توفیر قائمة من المراجع.  المراجع: .9
 لمعرفة طریقة كتابة المرجع من مصادر مختلفة: ةقع التالیامویمكن االستعانة بال

http://www.lib.unimelb.edu.au/recite   أو 
asce.shtmlhttp://library.canterbury.ac.nz/services/ref/ 

 یستطیع عمل ھذا الجزء لك .. تعلم كیفیة استخدامھ من اإلنترنت) Endnote(برنامج 
 

 وتتضمن العناصر المستخدمة في التقریر وغیر المدرجة في جسم التقریر.: المالحق .10
 

" على الصفحة األولى من النص وتستمر طوال التقریر بما في ذلك صفحة 1" یتم وضع: ترقیم الصفحات .11
 مزدوج متباعدكل صفحة في النص. یجب أن یكون النص  سفلى منعلى الجھة ال مرقااأل ھذه مراجع. تكونال
)Double Spacing(. 

http://www.lib.unimelb.edu.au/recite
http://www.lib.unimelb.edu.au/recite
http://library.canterbury.ac.nz/services/ref/asce.shtml
http://library.canterbury.ac.nz/services/ref/asce.shtml
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 علیھا تقییم التقاریرنقاط یتم 

 سیتم تقییم التقریر النھائي من قبل القسم المنتمي إلیھ الطالب
 

 التقریر النھائي على النحو التالي: قییموسیتم ت
 

 الجزء األول (التاریخ الوظیفي):
 

 ؟ تقریرال في ذلك وضوحطبیعة الشركة التي تدرب فیھا ومدى  ھل یفھم الطالب . أ
 ناجح للمنظمة بأكملھا؟ال العملفي  ذلك فیھا، وكیف یسھم تدربھل یفھم الطالب وظیفة اإلدارة التي  . ب
 ؟بالوظائف العملیة األخرى في الشركة اعالقتھو العملیة ةتھل یفھم الطالب وظیف . ت
 ؟ھل یفھم الطالب الھدف الرئیسي من التدریب . ث
 البرنامج. جودةالتعلیقات البناءة بشأن  إلى باإلضافة إلى ذلك، سوف ینظر . ج

 

 الجزء الثاني (التدریب المھني): 

 تقنیة المعروضھ في التقریر؟اط الللنقالحصول على فھم واضح  ل تنظیم التقریر منطقي وھل یساعد القارئھ . أ
 منطقیة؟ مكتوبة وتم نقاشھا إلى الوصول لنھایة التقنیةنقاط ھل ال، على سبیل المثال، یةكتمالإلا . ب
عناوین األعمدة والھوامش  لوحدات محددة بشكل صحیح. ھال لصلة؛ ھالجداول منظمة تنظیما جیدا وذات  لھ . ت

كافیة  للمراجع االستشھادات ل؛ ھإلى شروحات نصیة مطولةلقارئ دون الرجوع فھمھا من قبل ا الواردة یمكن
 حیثما یكون ذلك مناسبا؟ وموضوعھ

یمكن ھل مناسبة مستخدمة والالعناوین ھل اضحة؛ ومحاور ال. ھي ؟بشكل صحي وترقیمھا الرسوم البیانیة لھ . ث
 ل، وھموجودةاالستشھادات المرجعیة المناسبة  ل؟ ھالنص المكتوب عنھادون الرجوع  شكال البیانیةفھم األ

تتبع النقاشات في والتوصیات  ھل الخاتمة بشكل كاف؟ ةضحااستخدامھا، و حین ،الصناعیة اتمصطلحال
 ؟التقریر

 أو المنظمة المضیفة؟التدریبي برنامج ال لتطویرحقق الطالب أي اقتراحات جدیرة باالھتمام ھل  . ج
متوقع أن تكون عدد ؟ ة في الجزء الفني للتقریرالمعروض اتالنظر في الموضوعمع تقریر مقبول ال ل طولھ . ح

 من تعبیر المتدرب.صفحات على األقل مكتوبة  10صفحات الجزء التقني في التقریر مقتصرة على 

 

 

 


