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ى(ىىاإلبداروَّةى)ىالكتابةىالفنوَّةى   
 
اخليال واجملاز. 
قوة العبارة. 
ادلبالغة والتَّهويل. 
تتضح فيها شخصية الكاتب. 
 لغة العاطفة. 
تعميم ادلعاين وتفخيمها. 
تضمن صورًا بالغيَّة. 
جتنح إىل اإلمجال واإلجياز. 
 ًقد تقبل التَّكرار أحيان. 

 

ى(الوظوفوَّةى)ىالكتابةىالموضوروَّةىى   
 
االعتماد على احلقائق والرباىني. 
سهولة العبارة. 
تتضمن بعض األرقام. 
ال تتضح فيها شخصية الكاتب  . 
لغة العقل. 
دقة معاين الكلمات. 
تتضمن مصلحات علميَّة. 
جتنح إىل زايدة التَّوضيح. 
التَّكرار غري مقبول. 

 

 الفرق بين الكتابة الموضوعية والكتابة الفنية
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 التقرير

التبيني واإليضاح :التقرورىلغة. 

أي بينتو حىت عرفو: ويقال أقررت الكالم لفالن إقرارًا. 
من قدرًا يتضمن الوظيفيَّة الكتابة أساليب من لون :اصطالًحاىالتقرور 

 كاتبو  فيو يلتزم ما أمر حول ادلوضوعيَّة واحلقائق الصَّحيحة، ادلعلومات
 اخلياليَّة والصُّور اجملازيَّة األلفاظ عن ويبتعد ، والوضوح واألمانة ابلصَّدق

 .ادلباشر العلمي أسلوبو عن التَّقرير تصرف قد الَّيت
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 تتفاوت التَّقارير من حيث طبيعتها الفنيَّة وطوذلا وقصرىا بناًء على
 .موضوعها

ى:ىىالكدفىمنىكتابةىالتقرور
 يكتب التقرير بناء على توجيو مسؤول، أو طلب جهة معينة هبدف االطالع

على عدد من احلقائق وادلعلومات حول أمر من األمور، ميكن على ضوئها 
 .   اختاذ القرار ادلناسب

والتحقق من صحة لذا جيب على كاتب التقرير حتري الدقة، وادلوضوعية ،
 .وسالمة ادلعلومات، إذ قد يًتتب عليها نتائج مؤثرة يف حياة الفرد واجلماعة



ى:أهموةىالتَّقارور
 ،وآخر   كتابة تقرير عن موظف ما قد تضعو يف منصب ىو ليس أىاًل لو

كفء قد يطرد من عملو بناء على تقرير اعتمد على معلومات غري 
 .صحيحة

  وكتابة تقرير عن مريض ستجرى لو عملية جراحية قد تعرض حياتو
 .  إذا مل يتضمن التقرير معلومات صحيحة عن حالتو للخطر،  

والطبيب إذا قرر أن الوفاة جنائية يف حني أهنا كانت طبيعية. 
 وادلهندس إذا قرر أن ادلوقع صاحل إلنشاء ادلشروع وىو ليس كذلك . 
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 لغةىالتقرور

 يعتمد جناح التقرير بشكل كبري على اللغة اليت يكتب هبا، واألسلوب
وخلوه من األلفاظ اجملازية، والصور البالغية، واألخيلة . الذي يؤدى بو

 .الشعرية
 إذا اتصف التقرير ابللغة السليمة والعبارة الواضحة والكتابة الصحيحة

 .استطاع القارئ أن يفهم ادلراد من التقرير بسهولة ويسر
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 إن طبيعة التقارير ادلختلفة تقتضي أن تكتب لغتها أبساليب متنوعة
فبعضها حيتاج إىل اإلطالة وبعضها حيتاج .تتناسب مع نوع التقرير وطبيعتو

 .إىل اإلجياز
 
 ومن العناية بلغة التقرير االىتمام ابجلمل والعبارات والًتاكيب وإجرائها

واالىتمام أبدوات الربط ادلناسبة بني . على الوجو اللغوي الصحيح
 .اجلمل والعبارات
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 التقرورىوموادونه مجاالت

تتعدد ميادين التَّقرير وتتسع رلاالتو لتشمل كلَّ مناحي احلياة ادلختلفة. 
  فالتقارير ميكن أن تكتبب عبن ادلؤسسبات العلميبة، واليقافيبة، وادلنشب ت

االجتماعيببببة اخلاصببببة، والعامببببة، وكببببذلك اجملبببباالت التجاريببببة، والصببببحية، 
والصناعية، وادلنش ت الصغرية والكبرية، وسلتلف ادلوضوعات، واحلباالت 
اجلماعيبببببة، أو الفرديبببببة، وسلتلبببببف الشخصبببببيات اإلداريبببببة أو العماليبببببة أو 

 .العادية
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 أنواع التقارير

  أتيت التقببببببارير يف أنببببببواع عديببببببدة وسلتلفببببببة  سببببببب طبيعتهببببببا وأىببببببدافها
 .ومصادرىا

 التقرير ادلباشر، وغري ادلباشبر، واالسبتطالعي، والبوظيفي، : ومن أصنافها
والصبببببببببببببحفي، واإلداري، والتشبببببببببببببغيلي، واإلحصبببببببببببببائي، والتحليلبببببببببببببي، 

 .واالستشاري، والتنفيذي، والدوري، والطارئ



 أنواعىالتَّقارورىى
 ىالتقرورىالمباذر

 مث .مصادرىا من بتجميعها أويقوم كاتبو،  لدى متوافرة ادلعلومات فيو تكون 
 .دقيقة مباشرة، واضحة، وبلغة متسلسلة، بطريقة وعرضها بصياغتها يقوم

 حيق وال .وىدفو موضوعو حتدد أخرى جهة من طلب على بناء وُيكَتب 
 ادلعلومات، يقدم وإمنا خباطره، جيول كما  عرضو أو ادلوضوع، اختيار لكاتبو

 الشخصية ابلتعليقات إحلاقها نظره،أو لوجهة عرض دون ىي كما  واحلقائق
 .وادلعلومة الشخصي الرأي بني مييز ال القارئ جتعل قد اليت
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   ممَّاىوداردىرلىىنجاحىالتَّقرورىالمباذر

التَّقرير كتابة  قبل اذلدف حتديد.  
الصحيحة األساس مصادرىا من ادلعلومات مجع. 
الشَّخصي والرَّأي والشَّاىد والدَّليل ادلعلومة بني التَّمييز. 
ياغة التَّعبري على القدرة  .ادلباشرة واأللفاظ التَّعبريات واختيار والصِّ
األشياء بني والرَّبط واالستنتاج ادلتدرج ادلنطقي التَّفكري على القدرة. 
التَّحكم يف رغبات النَّفس واذلوى الشخصي. 
قيم  .معرفة قواعد اللُّغة واإلمالء وعالمات الًتَّ

 
 



ىالتقرورىزورىالمباذر
 
  تقرير أويل عن أمر ما مل تتوافر بعد عنو أية معلومات. 
 ورصد ادلعلومات جلمع ميدانيَّة ودراسات نظريَّة أ اث إبجراء كاتبو  يقوم 

 منهج وفق موضوعو تنفيذ إمكانية مدى ومعرفة والسَّلبيَّات، اإلجيابيَّات
   .التَّقرير كتابة  قبل سليم علمي

تقرير إعداد بو ويقصد ،االستطالعي ابلتَّقرير النَّاس بعض ويسميو 
 مجاعي عمل فريق إىل وحيتاج ما، مشروع أو عمل عن مستقبلي
  .متخصص
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 أبرزىخصائصىالتَّقرورىزورىالمباذر
 

يكتب بواسطة سلتص ابدلشروع أو عدد منهم . 
يعتمد على معلومات من التَّجارب ادليدانيَّة وادلعمليَّة. 
 ًيستغرق وقًتا طويالً أحيان. 
حيتوي على رسوم توضيحيَّة ومعلومات تفصيليَّة. 
وال ُيكتفي فيو ابلعرض فقطحيتوي على نتائج وتوصيات ،. 
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 من أنواع التقارير المباشرة

ىىى:الوظوفيُّىالتَّقرور
 لتبادل مهمة وسيلة فهو ؛انتشارًا التَّقارير أنواع أكير من يعدُّ  -    

 أداء على أتثري ولو ادلنشأة، داخل واألقسام اإلدارات بني ادلعلومات
 .عنها يكتب الَّيت األجهزة

   .ادلعلومات ذكر يف الدَّقة - :خصائصو من -    
   .ادلباشر العلمي األسلوب على االعتماد -                       
 .ادلالحظات وصف يف الصَّراحة -                       
 .ومباشر واضح بشكل ادلقًتحات ذكر -                       

 



ُّى:ىىىالَّتقرورىالدَّوري
 زمنية فًتات يف ادلعلومات تدفق استمرار إىل ويهدف منتظمة؛ فًتات على يعدُّ  -    

 .زلددة

 عن السَّنويَّة والتَّقارير والشَّركات، والبنوك، ادلال، سوق تقارير :أميلتو من -    
 .األسبوعيَّة وادلصروفات ادلبيعات، الشَّهريَّ،وتقارير اإلنتاج وتقارير ادليزانيَّة،
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   :خصائصو ومن
احتواؤه على مقدمة تشري إىل أبرز ادلنجزات الَّيت دتَّت، ومدى أمهيتها  -      

 .  خالل الفًتة الَّيت يغطيها التَّقرير
 .التدرج يف عرض ادلوضوعات حسب األولوية  -      
 .األسلوب العلمي ادلوجز  -      
 .  العرض ادلوضوعي احليادي  -      
واألرقام  والرُّسوم البيانيَّة،  استخدام اجلداول التوضيحية،  -      

 .  والصُّور التَّوثيقيَّة اإلحصائيَّة، 
 .  سهولة الكلمات ووضوح العبارات  -      
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ى:ىىىالتقرورىالطارئ
ى
 أمر، حقيقة على للوقوف معينة؛ جهة أو مسؤول، طلب على بناء يكتبى-ىىى

 حادثة وقوع بعد يكتب وقد وصحتها، ادلعلومات، صدق من التأكد أو
 أدت اليت األسباب عن والبحث فيو، التحقيق بو ادلعنية اجلهة وترغب ما،
   .وقوعو إىل

   :أميلتو من -  
 .طائرة أو قطار، أو سري، حادث عن تقرير أو مريض، حالة عن تقرير    
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 : من خصائصو  
 سرعة جتميع ادلعلومات يف الوقت ادلناسب، واحلفاظ على سريتها  . 
 صدق ادلعلومات. 
 خلوه من التَّدخل ادلباشر من الكاتب، سواء إببداء الرَّأي، أو التَّعليق. 
 االعتماد على احلقائق واألرقام. 
 البعد عن اإلسهاب واالستطراد. 
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ُّى:ىىىالتَّقرورىالصَّحفي
 مالحقتو فمع ؛الصَّحفي والتَّحقيق اخلرب عن دتيزه الَّيت بفنيتو يتسم -   

 إبراز خالل من الصَّحفي اخلرب لو يتسع ال دلا يتسع إنَّو إال لألحداث
 اإلحصاء حدود عند الوقوف وعدم وادلكان، الزَّمان عنصري

   .للمعلومات
 وتسجيل اخلاص، رأيو عن التَّعبري لكاتبو تتيح طبيعتو أن كما -    

 التَّأثر وحجم الكاتب، شخصية فإن لذلك فيو؛ واستنتاجاتو انطباعاتو،
اتيَّة والتَّصورات بو،  .التَّقرير ىذا صلب يف مساحتها ذلا الذَّ

 
   



  :خصائصو من-
 .احلدث عن ادلعلومات تقدمي يف التَّوسع-
  .احلدث دلسار الطَّبيعي التَّدرج مراعاة-
  .وتعززه تقويو الَّيت والصُّور والشَّواىد األدلة تقدمي-
   .والرَّمز اجملاز عن واالبتعاد والوضوح ابلصَّراحة االلتزام-
 .وهنايتو مقدمتو يف واإلغراء والطَّرافة التَّشويق عناصر على احلرص-
 .كاتبو  شخصية بوضوح فيو يظهر-
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 خطوات كتابة التَّقرير  
 

 حتديد اذلدف ابلقراءة الواعية للخطاب الوارد من اجلهة الَّيت فوضت
 .إبعداده

مالحظات، جتارب، مقابالت، استبانت: مجع ادلعلومات. 
كتابة التَّقرير بصورتو النِّهائيَّة على النَّحو التَّايل: 
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تعريف سلتصر ابدلوضوع، وتعرف هبدف التَّقرير مضمونو وادلنهج : تشمل :المقدَّمة

 .  ادلتبع فيو، وقد تشمل معلومات عن طالب التَّقرير أو اجلهة ادلقدَّم إليها
 
أىم جزء يف التَّقرير، وعليو يتوقف جناحبو أو فشبلو، ويشبتمل علبى   :صلبىالموضوع

كببلِّ ادلعلومببات ادلتعلِّقببة ابدلوضببوع مرتبببة حسببب أولويتهببا وأمهيتهببا، وبنبباء علببى اذلببدف 
 .احملدَّد منو

 
تلخيص للموضوع، وما متَّ التَّوصل إليو من نتائج وتوصيات ومقًتحات :الخاتمة . 
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   مواصفات التَّقرير النَّاجح

 النَّتائج

الستنتاجات ا
 السَّليمة

 الحجم

الكم 
 المناسب

 العرض

التَّمديم 
 الجيد

 ليَّةالمصدا

لموضوعيَّة ا

 والنَّزاهة

 الشُّموليَّة

التَّغطية 
 الشَّاملة

 المعلومات

حة  الص ِّ
لة  والد ِّ

من  الزَّ

التَّوليت 
 المناسب



حيم حمن الرَّ  بسم هللا الرَّ

 ………………تمرير عن 

 ......................................سعادة 

 :السَّالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،  وبعد        

وصف مختصر ..........................) فإنَّه.............. فبناء على تكليفكم لنا بكتابة تمرير عن           

 (...........................................................الولت والتَّاريخ+ بيان منهج التَّمرير + للموضوع 

       

(  المعلومات المطلوبة، والمالحظات المتعلمة بالموضوع )       

................................................................................................................ 

 (حسب ما هو مطلوب في خطاب التَّكليف)ونرى أو نوصي أو نمترح       

..................................................................................................................... 

 : ........اسم معدُّ التَّمرير                                                                              

 : ...........الوظيفة                                                                              

          : ...........                                                                                                                التَّوليع                                                                              

 : ............التَّاريخ                                                                             

 .التوثيك( 4)الخاتمة، ( 3)العرض، ( 2)الممدمة، ( 1: )األلواس       
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