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مقدمة

.1

يف مسعى لبناء جسور التواصل العلمي مع قطاع األعمال ،والكشف عن خمتلف العمليات اليت تقوم هبا املؤسسات
اإلقتصادية هبدف أتصيلها علمياً ،واإلستفادة من جتربة العاملني فيها ،والبحث عن فرص العمل املتوفرة ملا فيه مصلحة الطالب
واملؤسسة يف ٍ
آن معاً ،جاء هذا املشروع تعريفاً ومراحل وآليات:

أ-

تتضمن املادة التعليمية املدرسة يف الكلية جولة ميدانية واحدة تشكل نسبة ال تقل عن  %5وال تزيد عن %01

من العالمة النهائية .يقوم هبا الطالب ضمن زايرة إلحدى املؤسسات العاملة يف لبنان .وينقسم برانمج اجلولة امليدانية إىل
احملاور التالية:
 -1احملور األكادميي :يقوم أستاذ املادة بتحضري املضمون التعليمي املالئم للمادة التعليمية وطبيعة املؤسسة
املستهدفة من خالل:
 حتديد القسم أو األقسام املطلوب زايرهتا يف املؤسسة املعنية.
 حتديد املهام ضمن القسم.
 حتديد عناوين األسئلة املطلوب طرحها ومناقشتها مع أفراد القسم.
 حتديد عناوين البحوث املطلوب إعدادها وذلك لكل طالب.
 -2احملور اإلداري التنظيمي :تقوم اجلامعة بتوفري متطلبات جناح اجلولة امليدانية من خالل:
 يقوم مسؤول العالقات اخلارجية بوضع جدول الزايرات األسبوعية أو الشهرية وفق متطلبات الكلية.
 يقوم املسؤول األكادميي للجوالت امليدانية ابلتأكد من حضور مجيع الطالب ومرافقتهم يف اجلوالت
وتوجيه وضبط طرح األسئلة من قبل الطالب والتأكد من استيفائها للشروط اليت حددها أستاذ
املادة.
 -3احملور التقييمي
 يعد الطالب تقرير اجلولة امليدانية وفق ما مت حتديده من قبل أستاذ املادة ووفق املنهجية املعتمدة يف
إعداد التقارير امليدانية.
 يسلم الطالب التقرير امليداين إىل املسؤول األكادميي للجوالت امليدانية ملراجعته والتأكد من موافقته
للمنهجية املعتمدة يف إعداد التقارير امليدانية ،ويقيّم التقرير بوضع عالمة على املنهجية.

 يسلم املسؤول األكادميي للجوالت امليدانية إىل أستاذ املادة الذي يقوم بدوره بتقييم اجلانب العلمي
والعملي منه ويضع العالمة اخلاصة به.
 وأخرياً يسلم أستاذ املادة مجيع التقارير إىل عميد الكلية

ب -الشروط اخلاصة ابجلوالت امليدانية والتقارير املنبثقة عنها:
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 -0أن تكون اجلوالت امليدانية خالل أايم العمل فقط
 -2أن ال جترى اجلولة دون إدارة املسؤول األكادميي للجوالت امليدانية شخصياً
 -3من األفضل مشاركة مسؤول العالقات اخلارجية يف اجلوالت أو على األقل يف بدايتها
 -4أن ال يقل حجم التقرير امليداين عن  05صفحة وال يتجاوز  21صفحة.
 -5أن يسلم الطالب تقريره إىل املسؤول األكادميي للجوالت امليدانية يف فرتة ال تزيد عن أسبوعني من اتريخ اجلولة
 -6إن عدم مشاركة الطالب يف اجلولة امليدانية دون عذر مربر مسبقاً حترمه من العالمة وال جيزؤها أي حبث أو
نشاط آخر
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تعريف "دليل الطالب يف كتابة تقرير اجلولة امليدانية"

ومكمل يف الربانمج األكادميي ملرحلة الليسانس .فهي تغين الطالب خبربة وجتربة
إن اجلولة امليدانية هي عمل حبثي أساسي ّ
عملية حمرتفة يف سوق العمل .وعلى الطالب استكمال املستلزمات األكادميية هلذا العمل البحثي من خالل تقدمي تقرير اجلولة
امليدانية وفق املواصفات احمل ّددة يف هذا الدليل.
جيب ان يعكس التقرير قدرة الطالب على نقل جتربته يف اجلولة امليدانية من الواقع العملي اىل التقرير البحثي شارحاً فيه اجلوانب
املختلفة أبسلوب علمي يربط فيه بني دراسته األكادميية وتطبيقاهتا العملية.
حيتوي تقرير العمل التدرييب على مخسة أجزاء أساسية:
 .0موجز عن الشركة.
 .2تعريف واضح للموضوع الذي تناولته اجلولة امليدانية.
 .3تفاصيل الدراسة :الفرضيات ،البدائل ،املناقشة التحليلية ،النتائج املتوقعة.
 .4االستنتاجات.
 .5التوصيات.
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أسباب كتابة العمل التدرييب

إن الطالب ملزمون بكتابة التقرير وذلك لع ّدة أسباب أمهها اكتساب اخلربة يف:
 الكتابة وفق املنهجية العلمية. اختيار املوضوع الذي يناسب الطالب وأرابب أعماهلم. تنظيم وتقدمي كمية كبرية من املعلومات. تعريف مشكلة أو موضوع اجلولة امليدانية. تشكيل االستنتاجات واستخراج التوصيات. فهم وتنفيذ تعليمات اجلولة امليدانية. األانقة واإلتقان يف عرض التقارير. التقيّد جبدول عمل برانمج اجلولة امليدانية.3
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أسلوب كتابة التقرير

.5

تعليمات عامة

لنجاح التقرير ينبغي التقيد ابلشروط التالية :
 أن يكون حتليلياً أكثر من كونه وصفياً. أن حيتوي على معلومات واقعية ودقيقة مرفقة ابحلجج واالستنتاجات الصحيحة.رب العمل فتتوجب كتابته حسب
 أن يكتب وفق املنهجية املعتمدة يف اجلامعة إال إذا كان سيستخدم من قبل ّتعليمات الشركة.
ادة يف الكلية عند حصول أي تغيري يف البنود املذكورة أعاله.
 -أن يراجع أستاذ امل ّ

-

جيب أن يتألف التقرير من  0111إىل  3111كلمة عدا املالحق.
يعكس طول التقرير حجم املوضوع وتعقيداته.
يتضمن التقرير توضيحاً كامال للمصطلحات العلمية املستخدمة.
يكون التقرير مفهوماً من قبل ذوي االختصاص وإن مل تسبق هلم دراية عن تفاصيل التقرير.
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شكل التقرير

-

كتابة التقرير إبحدى اللغات الثالث :العربية ،الفرنسية أو اإلنكليزية.
استخدام ورق أبيض جبودة عالية.
تبدأ األقسام الرئيسية للموضوع عند رأس الصفحة.
ختضع عناوين التقرير الرئيسية للرتتيب وفق املصور رقم .0
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شرح العناوين

صفحة الغالف( :أنظر فقرة رقم  .9النماذج العملية)
-

عنوان التقرير
اسم الطالب
رمز املادة وامسها
اسم الشركة ،القسم
اسم أستاذ املادة
اسم مسؤول اجلوالت امليدانية
اتريخ كتابة التقرير

التمهيد:

 الغرض ،اخللفية ،وجمال تغطية املوضوع -مسامهات اآلخرين يف التقرير

الفهرس:

 عناوين الفصول -أرقام الصفحات

الئحة الصور/اجلداول:

 رقم الصورة/اجلدول عنوان الصورة/اجلدول -رقم الصفحة

املقدمة:
-

موضوع وأهداف التقرير
إطار اجلولة امليدانية وحدوده
خطة البحث وحماوره الرئيسية
أطروحة التقرير ،اخلامتة ،والتوصيات العامة
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املناقشة:
 عرض احلقائق ،احلجج ،التفاصيل ،البياانت ،ونتائج االختبارات عرض األدلة بشكل منظم ومنطقي -عرض الصور واجلداول ذات الصلة

االستنتاجات:

 عرض سريع لالستدالالت الرئيسية املبنية على املعلومات املقدمة يف املناقشة -عرض كل خامتة يف فقرة مستقلة ومرقمة

التوصيات:

 عرض التوصيات ابالستناد إىل النتائج واالستنتاجات -عرض التوصيات بشكل منطقي ومتسلسل

املراجع:
-

عرض املراجع واملصادر املستخدمة يف التقرير
يتضمن املرجع :اسم املؤلّف ،عنوان الكتاب ،السنة اليت نشر فيها ،الناشر ،البلد ورقم الصفحة
ّ
ترتيب املراجع أجبداي حسب اسم املؤلف
األول ،طرابلس
مثال :مركز البحوث" ،دليل الطالب يف كتابة تقرير العمل التدرييب" ،جامعة اجلنان ،اإلصدار ّ
لبنان ،آب 0992

املالق :

 املعلومات ذات العالقة غري املباشرة ابلتقرير -نتائج بيانية أو رقمية ،رسوم إضافية ،مواصفات تقنية
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مراقل كتابة التقرير

تعريف املوضوع

مناقشة املوضوع واألفكار مع مدير القسم يف الشركة وأستاذ املادة :اختيار عنوان البحث ،حتديد إطار العمل
وفرضياته.
كتابة التقرير وفقاً للدليل املعتمد.

تسليم التقرير إىل مسؤول األكادميي للجوالت امليدانية ملراجعته وذلك يف مدة ال تزيد عن أسبوعني.

احلصول على موافقة املسؤول األكادميي للجوالت امليدانية على املنهجية.

تسليم التقرير إىل أستاذ املادة لتقييمها.

8

.9

مسات الكتابة والتحرير

نسخ حمتوى التقرير هي آخر مرحلة يقوم هبا الطالب ،و البد من أن حتظى بعناية كبرية ،من حيث اختيار نوع اخلط

للغة العربية ( ،)Simplified Arabicوحجم ( )41ابلنسبة ملنت التقرير – و التباعد بني أسطر املنت "مفرد" -أما
العناويني فال ب ّد أن تكون بنوع اخلط ( )Simplified Arabicنفسه ،لكن بلون أسود وحبجم ( )03للفصول و()62
للمباحث و( )61للمطالب و( )63للمقاصد و( )41لألرقام و( )42لألحرف .ويراعى ترقيم الصفحات بشكل صحيح،
والتأكد من تطابقها مع الفهارس ،كما جيب التأكد من تطابق اهلوامش مع أرقامها.

مالقظة :فيما يتعل بعدد الصفحات ( :منت التقرير دون املراجع واملالق )


 03صفحة كحد أدىن  03صفحة كحد أقصى.



وتفرد ،ونوعية معىن البحث ومبناه هي األهم.
مع ضرورة مالحظة أن األمر ليس كميّاً ،فجودة ّ

أما املسافات املرتوكة بني جوانب الصفحات :فهي اثنان ( )6سم يف األعلى واليسار واألسفل ،أما ميني الورقة :فهو
( )0سم إذا كان البحث ابللغة العربية (لرتك مسافة لتجليد البحث).
مبىن (وسيسأل عنها
معىن و ً
والطالب مسؤول عن كل ما يشوب تقريره فكرة وموضوعاً وشكالً وتنظيما .مسؤول عنه ً
يف الدنيا واآلخرة ..لذا فليستع ّد جيداً وفّقه هللا لإلحسان)
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 .11مناذج عملية
أ .التقرير

الفصل األول:
املبحث األول:
املطلب األول:
املقصد األول:
.4

أ.
ب.
وهكذا ت ق ّسم الفصول األخرى ابلطريقة نفسها.
ط وقجمه
ب .نوع اخل ّ

الفصل األول )Simplified Arabic( :قجم 03

املبحث األول )Simplified Arabic( :قجم 62

املطلب األول )Simplified Arabic( :قجم 62
املقصد األول )Simplified Arabic( :قجم 63

 )Simplified Arabic( .1قجم 11
أ )Simplified Arabic( .قجم 12

ص احملتوى )Simplified Arabic( :قجم 12
نَ ّ
ج .اهلوامش واإلقاالت :وتكتب ابخلط ( )Simplified Arabicحبجم ( )46مع ضرورة فصل املصادر

عن املراجع و ترتيبها على الشكل التايل :املصادر أوالً مث املراجع ابألولوايت (الكتب ،األطاريح والرسائل
اجلامعية ،املوسوعات ،املعجم ،اجملالت واجلرائد ،املؤمترات ،األحاديث اإلذاعية ،احملاضرات واملراسالت).

صفحة الغالف
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رمز املادة

