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فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،عمادة التقويم والجودة
اعداد التقارير وعرضها  / .جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية ،عمادة التقويم والجودة  -الرياض 1433 ،هـ
20ص.. :سم( -دعم التعليم والتعلم فى الجامعة ؛ ) 10
ردمك978-603-505-098-2 :

 -1التقارير

 -2كتابة التقارير  -3الجامعات والكليات -

السعودية أ .العنوان ب .السلسلة
		
ديوي 651٫78

1433 /3408

رقم اإليداع1433 / 3419 :
ردمك978-603-505-098-2 :

�أبنائي ...طالب وطالبات اجلامعة...

ت�ستقبلكم جامعتكم باملحبة وتقدم لكم هذه ال�سل�سلة "�سل�سلة
دعم التعلم والتعليم يف اجلامعة "يف حماولة منها لتذليل ال�صعاب،
كي تتفرغوا لنهل العلم وبناء قدراتكم ومهاراتكم التي يعول عليها
الوطن يف بناء ح�ضارته واقت�صاده.
مدير اجلامعة
�أ .د� .سليمان بن عبداهلل �أبا اخليل

لقد �أرادت وكالــة اجلامـعــة للـدرا�ســات والتط ــويـر واالعـتـمــاد
الأكادميي من "�سل�سلة دعم التعلم والتعليم يف اجلامعة" �أن تكون
مر�شد ًا بني يدي طلبة اجلامعة ،تدلهم على �سبل التعامل مع املعرفة
وم�صادرها وو�سائطها ومن ثم �صناعتها وتطبيقها.
وكيل اجلامعة للدرا�سات والتطوير واالعتماد الأكادميي
�أ.د .خالد بن عبد الغفار �آل عبد الرحمن

ت�أتي "�سل�سلة دعم التعلم والتعليم يف اجلامعة" واحدة من خطوات
كثرية ،هدفها امل�ساندة العلمية لأع�ضاء هيئة التدري�س وطالبهم؛
لإجادة التعلم والتعليم ،والرتكيز على نواجته ,مت�شي ًا مع االجتاهات
احلديثة يف التعليم العايل.
عميد التقومي واجلودة
د� .أحمد بن يحيى اجلبيلي

إعداد التقارير وعرضها
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تقديم
تركز اجلامعات اليوم على املعلومات وم�صادرها والتعليمات ,ون�شرها بني امل�ستفيدين والطلبة؛ وذلك
�إدراك ًا منها لقيمة �إ�شراك الطلبة يف عملية بناء خرباتهم ب�أنف�سهم ,ومن �أجل توفري الكثري من �أوقاتهم،
وحفاظا على هذه امل�سرية وهذا النهج ال ت َّدخر جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية جهد ًا يف مد يد
العون ملن�سوبيها و�أبنائها الطلبة لت�سهل لهم �سبل التح�صيل العلمي ,وبالتايل اال�ستفادة مما تعلموه �سلوك ًا
وتطبيق ًا ,ليتميز بذلك خريج جامعة الإمام مبالءمته حلاجات جمتمعه واقت�صاديات بالده.
وي�سر اجلامعة �أن تقدم هذه ال�سل�سلة من كتيبات دعم عملية التعلم يف اجلامعة حر�ص ًا منها على
جودة املخرجات� ,إىل جانب جودة العمليات يف العملية التعليمية ،وهذه ال�سل�سلة موجهة ب�شكل خا�ص
لطالب اجلامعة ومن�سوبيها من �أ�ساتذ ٍة وموظفني ،وهي مبثابة �أدلة �إر�شادية تدعم عملية التعليم والتعلم
يف اجلامعة ،وتقدم التوجيه الالزم لطالبها ليتغلبوا على امل�صاعب التي قد تواجههم يف رحلتهم العلمية،
وميكن للطالب �أن ي�ستخدموا �سل�سلة دعم عملية التعلم هذه من �أجل تثقيف �أنف�سهم ذاتي ًا.
ومن املنا�سب ا�ستخدام هذه الكتيبات بطريقة �أكرث تنظيم ًا بحيث توجه خلدمة �أغرا�ض تعليمية
وبحثية معينة ،فعلى �سبيل املثال :مت ت�صميم العديد من الكتيبات لت�ستخدم يف برامج توجيه الطالب
و�أع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد ،ويف املحا�ضرات التعريفية يف املكتبة ,ويف قاعات الدرا�سة كلما دعت
احلاجة.
ومن امل�ؤمل �أن ي�ساعد �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعة طالبهم يف كيفية اال�ستفادة من هذه
الكتيبات ,وذلك من خالل برامج توجيه الطالب امل�ستجدين ،وعند تدريب الطالب على كيفية اال�ستفادة
من املكتبة يف جمع املعلومات لكتابة املقاالت و�إعداد البحوث ،كما ميكن ا�ستخدام بع�ض هذه الكتيبات يف
توجيه الطالب لال�ستعداد لالختبارات ،و يف تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم ويف �إر�شادهم لتحا�شي الغ�ش
وال�سرقات العلمية.
وتبقى هذه الكتيبات متاحة للأ�ساتذة والطالب للرجوع �إليها عند احلاجة ,وال�ستخدامها يف دعم
م�سرية الطالب الدرا�سية ،فالغر�ض منها تقدمي الإر�شادات حول كيفية اال�ستثمار الفاعل والأمثل ملنا�شط
اجلامعة ووقت الطلبة ومواردهم من �أجل التعلم املنتج واملفيد.

إعداد التقارير وعرضها
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تمهيد
تتمثل معرفة عر�ض التقارير بفاعلية يف جمموعة مهارات مهمة لكل من �أع�ضاء
هيئة التدري�س والطالب يف جامعة الإم���ام ،وه��ذه بع�ض اال�ستخدامات امل�شهورة
للتقارير:
 الطالب الذين يحتاجون �إىل تقدمي تقارير عن م�شاريعهم البحثية التي قاموا
بها يف بع�ض املتطلبات الدرا�سية.
 الباحثون الذين يحتاجون �إىل عر�ض بحث �أو ورقة علمية يف م�ؤمتر ما.
 من�سوبو اجلامعة الذين يحتاجون �إىل تقدمي عر�ض لأغرا�ض �إدارية.

يجمع كل التقارير هدف رئي�س م�شرتك ،فهي ت�صمم لإي�صال النتائج بطريقة
منطقية حتى يتمكن امل�ستمعون من فهم منهجية العمل الذي مت �إجرا�ؤه ،ونتائجه
ومعنى هذه النتائج.
وميكن �أن تكون كتابة التقرير وعر�ضه عملية �إبداعية جد ًا ،فلدى كل �شخ�ص
بع�ض الأفكار املختلفة حول كيفية التعامل مع هذا العمل ،ومع ذلك ،ف�إن هناك بع�ض
املبادئ الأ�سا�سية واالعتبارات التي تعد مهمة لكافة �أنواع التقارير.
ويبني هذا الكتيب كيفية �إعداد التقرير وعر�ضه ،وي�شمل خم�سة ف�صول رئي�سة،
وهي:
 .1كتابة التقرير.
�	.2إعداد �شرائح العر�ض.
 .3ا�ستخدام برنامج العر�ض مايكرو�سوفت باور بوينت .
 .4ن�صائح ب�ش�أن ت�صميم ال�شرائح.
 .5تقدمي العر�ض.
إعداد التقارير وعرضها
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 )1كتابة التقرير
يت�سم التقرير اجليد بالتنظيم اجليد بحيث ميكن للقارئ
�أن يفهم الأمور التالية:
 .1الغر�ض (�أو امل�شكلة) و�أهميتها.
 .2الأهداف املحددة للم�شروع �أو العمل الذي مت تنفيذه.
 .3املنهجية امل�ستخدمة جلمع املعلومات وحتليلها وتقييمها.
 .4النتائج �أو املخرجات وتطبيقاتها.
عادة ما يطلب من الطالب �إعداد تقارير يف العديد من جماالت التخ�ص�ص
املختلفة ،ففي علم النف�س مث ًال قد يطلب من الطالب القيام مب�شروع على حالة من
احلاالت كاالكتئاب �أو القلق ،وقد يت�ضمن ذلك جمع بيانات ومعلومات من م�صادر
خمتلفة لإظهار ن�سبة الأ�شخا�ص الذين يعانون من هذه احلالة وتوزيعهم ح�سب
الفئات العمرية ،ومن �ش�أن هذا التقرير �أن يحوي على الأرجح بيانات عددية تعر�ض
يف ر�سوم بيانية وجداول و�أ�شكال.
وال تتطلب جميع التقارير بيانات كمية ،فمث ًال قد ي�س�أل الأ�ستاذ طالبه عن طرق
التدري�س التي يف�ضلونها ،وقد يت�ضمن ذلك ا�ستخدام املقابالت ال�شخ�صية وعر�ض
تعليقات الطالب ،فتتطلب مثل هذه الدرا�سة حينئذ حتلي ًال نوعي ًا لآراء الطالب.
 هيكل (مكونات) التقرير:
ميكن �أن يكون هيكل التقرير مت�شابه ًا يف املنهجيات الكمية والنوعية� ،أو التي
متزج بينهما ،ف�سواء كان التقرير لأغرا�ض فنية (�إداري��ة) �أو �أكادميية ينبغي �أن
يحتوي على النقاط الآتية:
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�صفحة الغالف

عنوان

�صفحة املحتويات

تذكر عناوين كل الأجزاء املدرجة يف التقرير بجانب �أرقام ال�صفحات

امللخ�ص

ي��ق��دم ملحة م��وج��زة ع��ن حم��ت��وي��ات التقرير ،فيذكر ال��غ��ر���ض واملنهجيات،
واال�ستنتاجات والتو�صيات .وهذا يتيح للقارئ معرفة عنا�صر التقرير ونتائجه.

املقدمة

تقدم متهيد ًا موجز ًا لغر�ض امل�شروع و�أهميته ،وينبغي �أن تو�ضح �سبب تنفيذ
امل�شروع واجلوانب الرئي�سة التي تناولها ،وال بد �أن ت�شري �أي�ض ًا �إىل الدرا�سات
والبحوث ال�سابقة التي ا�ستفاد منها التقرير.

املنهجية

تو�ضح ما مت تنفيذه وكيفية التنفيذ ،وينبغي �أن تقدم �شرح ًا لكيفية �إجراء
البحث ،وو�صف ًا للمعلومات والبيانات التي مت جمعها و�إجراءات جمعها.

النتائج

وهذا غالب ًا ما يكون �أكرب جزء يف التقرير ،حيث يتم عر�ض نتائج امل�شروع هنا،
وميكن عر�ض البيانات التي مت جمعها يف ر�سوم بيانية وجداول و�أ�شكال ،فاعر�ض
هذا بدقة حتى يت�ضح للقارئ ماهية املعلومات وم�صادرها ،وال بد من كتابة بع�ض
التعليقات ال�شارحة لإر�شاد القارئ يف فهم اجل��داول والر�سوم البيانية ،الخ.
وعليك اتباع ترتيب منطقي يف العر�ض ،وتف�سري ما تظهره البيانات واملعلومات.

اخلامتة

وهنا تقوم بتقدمي النتائج وامل�ضامني الرئي�سة ،والربط بينها وبني املقدمة من
خالل �شرح �أهمية النتائج وما تعنيه يف الواقع.

التو�صيات

ويف هذا اجلزء تقوم باجلمع بني كل النقاط املهمة حتى تقوم باقرتاح بع�ض
الإج���راءات التي ميكن اتخاذها ،فمثال ،لو كنت تبحث يف ط��رق التدري�س،
فتقرتح هنا �أن�سب الطرق العتمادها.

املراجع

املالحق

اكتب قائمة املراجع بجميع م�صادر املعلومات التي �أ�شرت �إليها يف التقرير،
وعلة ذلك� ،أن يتمكن القارئ من حتديد مكان امل�صادر التي ا�ستخدمتها يف
التقرير.
وهذا هو �آخر جزء من التقرير وفيه ت�ضع جميع الوثائق ومواد البيانات التي
جمعتها وا�ستخدمتها يف الدرا�سة .فعلى �سبيل املثال ،لو قمت بدرا�سة م�سحية،
�أدرج اال�ستبانة ،وعلى نف�س املنوال ،ميكنك كتابة قائمة بجميع ال��ردود على
�أ�سئلة املقابلة ال�شخ�صية يف هذا اجلزء.

إعداد التقارير وعرضها
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نصيحة للطالب :احصل على أفكار من تقارير أخرى
عندما �أنظر يف التقارير الأخرى �أح�صل على �أفكار لإعداد تقريري وعر�ضه ،و�أحيانا �أجمع بني الأفكار
حتى �أقدم �أف�ضل العرو�ض.

 )2إعداد شرائح العرض
من الأف�ضل �أن ت�صمم العر�ض التقدميي بحيث يكون له ت�سل�سل منطقي ،وهذا ينطبق على �أي
مو�ضوع �سواء كان م�شروع ًا ملقرر درا�سي� ،أو درا�سة بحثية� ،أو مراجعة لدرا�سات ال�سابقة.
ويعد ا�ستخدام �شرائح العر�ض �أم��ر ًا جيد ًا؛ لأنها منظمة وت�ساعد على الرتكيز ،و�إليك عينة من
جمموعة ال�شرائح التي ميكن �أن ت�ستخدم يف العر�ض التقدميي:

أ  0عنوان الصفحة:
اع��ر���ض ع��ن��وان التقرير ،ا�سمك،
الق�سم والتاريخ .وقد حتتاج �أي�ضا �إىل
بيان امل�ستهدفني من العر�ض التقدميي
(مثل عر�ض لقاعة درا�سية� ،أو م�ؤمتر)

عنوان التقرير
�إعداد

�أحمد
الكلية �أو الق�سم
جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
التاريخ

10

�سل�سلة دعم التعلم والتعليم في الجامعة

ب  0األهداف:
عرف امل�ستمعني ب�أهداف العر�ض،
وميكنك القيام بذلك عن طريق عر�ض
�شريحة حتتوي على قائمة من الأهداف
والغايات.

الأهداف
�إن �أول خطوة يجب �أن تقوم بها هي �إبالغ امل�ستمعني
عن مو�ضوع العر�ض و�أهدافه
�أهداف العر�ض هي:
..................-1
..................-2
..................-3

ج .وضح عناصر العرض:
اعر�ض �شريحة حتتوي على عنا�صر
العر�ض التقدميي ،على �سبيل املثال:

عنا�صر العر�ض
 -1اجلانب النظري
 -2خلفية املو�ضوع
 -3املنهجية وجمع البيانات
 -4النتائج الرئي�سة
 -5اخلامتة والتو�صيات

د .مقدمة:
وهذه فر�صة لو�صف خلفية الدرا�سة
�أو امل�����ش��روع ،اع��ر���ض ���ش��ري��ح��ة تقدم
ب�ضع نقاط موجزة عن خلفية املو�ضوع
و�أهميته.

مقدمة
•�أهمية امل�شروع
•�أ�سباب تنفيذه
•النظريات التي اعتمدت عليها الدرا�سة
•الدرا�سات والأبحاث ال�سابقة حول املو�ضوع
•�أه��م الدرا�سات واملعلومات التي �أف��ادت يف تنفيذ
امل�شروع

إعداد التقارير وعرضها
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هـ .اشرح المنهجية:
اعر�ض �شريحة ت�شرح كيفية جمع
البيانات واملعلومات.

املنهجية
•ما م�صادر املعلومات امل�ستخدمة؟
•من امل�شاركون يف امل�شروع؟
•ما الأدوات التي ا�ستخدمتها يف جمع املعلومات؟
•ما الإجراءات التي اتبعتها؟
•ما اخلطة الزمنية للم�شروع؟

و .قدم النتائج المهمة:
اعر�ض �شريحة تبني �أهم النتائج

�أهم النتائج
•ما النتائج الرئي�سة للدرا�سة؟
•ما �أهم معلومة تريد �أن تطلع امل�ستمعني عليها؟
•ما الدليل الذي يدعم النتائج؟
•ما مدى م�صداقية النتائج؟
•�إىل ماذا ت�شري هذه النتائج؟

ز .الخاتمة والتوصيات:
ينبغي �أن تخ�ص�ص ال�شريحة �أو
ال�����ش��رائ��ح الأخ��ي�رة لتلخي�ص النقاط
الرئي�سة.
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اخلامتة والتو�صيات
•ماذا ي�ستخل�ص من الدرا�سة؟
•ما الذي نحتاج عمله الآن؟
•ما التطبيقات من هذه الدرا�سة؟
•ما م�شكالت الدرا�سة ،وحتدياتها ،وجوانب نق�صها؟
•ما العمل املطلوب م�ستقب ًال؟

 )3استخدام برنامج العرض
مايكروسوفــت باور بويـنت:
يعد برنامج باور بوينت من �أكرث برامج العر�ض ا�ستخدام ًا
يف العامل ،ف�سواء كنت تقوم ب�إعداد عر�ض تقدميي ملحا�ضرتك
�أو ورقة علمية يف م�ؤمتر ما ،ف�إن برنامج باور بوينت هو من
�أف�ضل �أدوات العر�ض املتاحة.

أ .ما الذي يمكن أن يقدمه برنامج باور بوينت؟
يتيح لك برنامج باور بوينت ت�صميم جمموعة من ال�شرائح ال�ستخدامها كعر�ض تقدميي،
وميكن �أن يظهر العر�ض على �شا�شة احلا�سب الآيل� ،أو با�ستخدام جهاز العر�ض �أو كن�سخة مطبوعة.
وميكنك القيام بالآتي:
 ت�صميم جمموعة من ال�شرائح تو�ضح النقاط الرئي�سة يف التقرير.
 تنظيم �أفكارك بحيث تكون معرو�ضة بو�ضوح للجمهور.
 تو�ضيح العر�ض التقدميي لإ�ضفاء �صبغة احرتافية عالية.
 �إ�ضافة الر�سوم البيانية وال�صور والفيديو وق�صا�صات فنية لتح�سني عر�ض الأفكار واملعلومات.
وهناك �أربع "و�ضعيات" خمتلفة يف باور بوينت مل�ساعدتك على ت�صميم العر�ض التقدميي ،وميكنك
التغيري من و�ضعية �إىل �أخرى با�ستخدام الأزرار املوجودة:
1 .1و�ضعية العر�ض العادية :تتيح لك هذه الو�ضعية ت�صميم "�شرائح" العر�ض التقدميي ،وميكنك
تغيري الألوان وحجم الن�ص و�إ�ضافة �أو �إزالة الر�سوم البيانية واجلداول وعنا�صر العر�ض الأخرى،
وت�سمح لك ب�إ�ضافة مالحظات �إىل كل ال�شرائح ،وهذه املالحظات هي "خطوط عري�ضة" لك
للمتابعة وال تظهر على ال�شا�شة.
 2 .2و�ضعية فرز ال�شرائح :ت�سمح لك هذه الو�ضعية بر�ؤية كل ال�شرائح يف وقت واح��د ،وميكنك
التحقق من ت�سل�سل ال�شرائح ،وتغيري ترتيبها ،و�إ�ضافة �شرائح وحذفها وغري ذلك ،كما ميكنك
�إ�ضافة ت�أثريات خا�صة �إىل العر�ض التقدميي مثل الأ�صوات والر�سوم املتحركة.

إعداد التقارير وعرضها
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3 .3و�ضعية �صفحة املالحظات :متكنك هذه الو�ضعية من �إعداد تعليقات �أو ملحوظات لكل ال�شرائح
يف العر�ض التقدميي ،وتقدميها للجمهور لتذكريهم بالعر�ض التقدميي �أو مل�ساعدتهم على
متابعته.
4 .4و�ضعية عر�ض ال�شرائح :وهذه الو�ضعية تظهر العر�ض التقدميي على �شا�شة احلا�سب الآيل،
وميكنك االنتقال �إىل ال�شرائح الأخرى بالنقر ،كما ميكنك الرجوع مرة �أخرى �إىل �شريحة معينة
يف العر�ض التقدميي.

ب) دليل مايكروسوفت باور بوينت متاح على اإلنترنت:
هناك الكثري من الن�صائح ،والإر�شادات ،والأدلة ،و�أ�شرطة الفيديو حول كيفية ا�ستخدام باور بوينت،
حيث ميكنك ا�ستخدام حمرك البحث � Googleأو �أي حمرك بحث �آخر للبحث عن امل�صادر التي
ميكن �أن ت�ساعدك يف تعلم كيفية ا�ستخدام كافة ميزات الربنامج ،وهذه بع�ض الأمثلة:
PowerPoint 2010
http://customguide.com/wp-content/themes/customguide/pdf/qr/
powerpoint-quick-reference-2010.pdf
PowerPoint 2003 Personal Trainer Quick Reference Card
http://oreilly.com/examples/promos/pt/power_point_quickref.pdf
PowerPoint 2007 Quick Reference Sheet
http://it.emory.edu/MEDIA/TipSheet-PPT2007.pdf
Mac PowerPoint 2008 Tutorial
http://www.ehow.com/how_7342128_powerpoint-2008-tutorial.html

14

�سل�سلة دعم التعلم والتعليم في الجامعة

 )4نصائح حول تصميم الشرائح:
من الأف�ضل ا�ستكمال التقرير اخلا�ص بك قبل ت�صميم �شرائح العر�ض التقدميي .ف�إعداد التقرير
�أو ًال يجعل من ال�سهل عليك معرفة ما حتتاجه من مواد لو�ضعها يف العر�ض التقدميي ،و�سيتبني لك �أي�ض ًا
�أي ترتيب ينبغي اتباعه.
وينبغي ت�صميم ال�شرائح لتعزيز املعلومات التي تقدمها ،فهي توجز النقاط التي تقولها ،ثم ميكنك
تطوير هذه النقاط ب�صورة كاملة من خالل �شرحك لها ،ومن الأف�ضل �إظهار النقاط واحدة تلو الأخرى،
مبعنى �أن تظهرها عندما تبد�أ احلديث عنها ،حتى ال ت�شتت اهتمام احلا�ضرين وتركيزهم.

أ .البساطة:
 اجعل ال�شرائح ب�سيطة ذات فكرة رئي�سة
واحدة �أو مفهوم واحد يف كل �صفحة.
 جتنب و�ضع الكثري من الن�صو�ص على
�شريحة واحدة ،فمن الأف�ضل �شرح ما
يف ال�شريحة �أو تقدمي معلومات �أكرث
تف�صي ًال يف ورقة مطبوعة ،فال�شريحة
ت�����س��اع��د ع��ل��ى ج���ذب االن��ت��ب��اه بحيث
مي��ك��ن��ك ال��ت��ح��دث يف ه���ذا املو�ضوع
و�إعطاء معلومات �أكرث حوله.

الأب�سط هو الأف�ضل
  الألوان املتقابلة :
 خلفية داكنة ون�ص فاحت خلفية فاحتة ون�ص داكن  خط عري�ض
  جمل موجزة
  عدد حمدود من الكلمات يف كل �شريحة

ب .االبتعاد عن هوامش
الشريحة:
  �ضع الن�ص وال�صور داخ��ل ال�شريحة
�ضمن م�����س��اف��ات م��ع��ق��ول��ة ب��ع��ي��د ًا عن
حوافها .وهذا ي�ساعد على جتنب تكد�س
ال�شريحة ويجعل قراءتها �أ�سهل.
 من ال�صعب قراءة املعلومات املكد�سة،
ب��ل رمب��ا تفقد بع�ض ًا م��ن الن�ص ،قم
ب�إ�ضافة �شريحة �أخ���رى �إذا مل جتد
م�ساحة كافية.

جتنب تكدي�س ال�شريحة
  ابتعد بالن�ص وال�صور عن جوانب ال�شريحة
  ال تخرج عن الهوام�ش التي يقرتحها الربنامج
  اترك فراغاً بني النقاط
 حافظ على ب�ساطتها ،وميكنك �أن تقدم مزيداً من املعلومات
عند احلديث عنها.

إعداد التقارير وعرضها
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ج .اجعل الشرائح سهلة
القراءة:
ال ت�ستخدم الأل��وان �أو اخلطوط �أو
الر�سوم املتحركة الوام�ضة ،فالأهم
تقدمي املعلومات ب�شكل وا�ضح بحيث
تكون �سهلة القراءة.

اجعلها �سهلة القراءة
 خلفية غامقة وخط فاحت .
 خلفية فاحتة وخط غامق.
 جتنب الألوان الوام�ضة.
 حافظ على نف�س الألوان واخلطوط يف كل ال�شرائح.
 من الأف�ضل �أال يكون هناك تنوع كبري.
 ا�ستخدم ال�صور والأ�شكال والعنا�صر الأخرى عند احلاجة
لتو�ضيح نقطة ما.

د .التركيز على المهم:
�إن الغر�ض من العر�ض التقدميي هو �إعطاء معلومات عن امل�شروع �أو التقرير اخلا�ص بك ،فحافظ
على و�ضوح ر�سالتك و�إظهار ما تعتقد �أنها معلومات مهمة.
 �صمم �شرائح لتو�ضيح الغر�ض من الدرا�سة.
 �صمم �شرائح لعر�ض م�صور يدعم الر�سالة املهمة.
 اكتب الكلمات الرئي�سة يف �صفحة ملحوظات برنامج باور بوينت لذكر ما تقوله عند عر�ض ال�شريحة،
وميكنك طباعة هذه امللحوظات.
 �أ�ضف �شعار ًا �أو ر�سومات �إىل كل �شريحة با�ستخدام ميزة ال�شريحة الرئي�سة.
 ا�ست�شهد بامل�صدر الذي ا�ستخدمته على نف�س ال�شريحة ،وذلك با�ستخدام خط �أ�صغر.

هـ .العناصر البصرية:
�صمم �شرائح ب�سيطة وفعالة ي�سهل
على احلا�ضرين قراءتها.
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العنا�صر الب�صرية
 حجم اخلط املف�ضل هو  24حتى .34
 حجم خط العنوان التلقائي .44
 ا�ستخدم عنا�صر ب�صرية وا�ضحة وب�سيطة.
 ا�ستخدم التقابل :فاحت على غامق �أو العك�س.
 �ضع الر�سوم يف نف�س املوقع داخل كل �شا�شة.
 ا��س�ت�خ��دم � �ص��وراً و�أ� �ش �ك��ا ًال فنية لإي �� �ص��ال امل�ع�ن��ى بطريقة
ممتعة.
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و .الخلفيات:
 ينبغي اختيارها لتح�سني القراءة وجاذبية العر�ض.
 ينبغي �أن ال ت�شتت اخللفيات االنتباه عن العر�ض التقدميي.
 �أ�ضف �أ�سلوب ت�صميم �أو لون للخلفية .فاخللفيات ذات الألوان الفاحتة وبها ن�صو�ص داكنة� ،أو العك�س،
تبدو جيدة .واخللفية الداكنة ذات اخلط الأبي�ض تقلل من التوهج.
 واخللفيات املت�سقة ت�ضفي �صورة مهنية.

ز .المؤثرات الخاصة:
ا�ستخدمها بحر�ص ولهدف حمدد ،ينبغي �أن ت�ضيف الر�سوم املتحركة ومقاطع الفيديو وما �إىل ذلك
�إىل العر�ض التقدميي �أو �أن تو�ضح �أفكار ًا مهمة ،فت�أكد من �أن امل�ؤثرات اخلا�صة ال ت�شتت االنتباه.
 قد تكون كرثة امل�ؤثرات ال�صوتية وم�ؤثرات االنتقال مزعجة ،فا�ستخدمها من حني لآخر.
 قد ت�صرف كرثة الر�سوم املتحركة االنتباه.
 قم ب�إدراج مقاطع فيديو و�صوت يف باور بوينت.
 ا�ستخدم االرتباطات الت�شعبية (مثل الربط ب�صفحات الإنرتنت �أو مبلفات �أخرى� ،صور �أو �شرائح).

 )5تقديم العرض :
أ .الممارسة سبيل اإلتقان:
كل مقدم عر�ض جيد يتدرب على ما يقدمه ،فاملمار�سة تتيح لك التعرف على امل��واد التي تريد
ا�ستخدامها وكيفية تنظيمها ،وهي كذلك تتيح لك معرفة حدود وقتك و�أف�ضل و�سيلة ملخاطبة اجلمهور.
 نظم �أفكارك قبل التحدث (مثل �أن تكتب ملحوظات على ما تريد �أن تقوله).
 اكتب قائمة بالكلمات �أو املفاهيم الرئي�سة لكل �شريحة.
 قم بقراءة القائمة قبل �أن تبد�أ.
 ال حتاول حفظ الن�ص.
 متعن يف الأفكار ،فل�سانك �سوف ينطلق ب�شكل طبيعي.
 حتدث خالل العر�ض التقدميي لرتى كم من الوقت ت�ستغرقه كل �شريحة.
 قم بت�سجيل �صوتك وا�ستمع �إىل الت�سجيل لتحلل نربة �صوتك ،ونغمته و�سرعته ودرجته.
إعداد التقارير وعرضها

17

ب .اإلعداد قبل العرض:

 اذهب �إىل مكان التقدمي يف وقت مبكر لإعداد التجهيزات واختبارها.
 الب�س لبا�س ًا منا�سب ًا جلمهورك.
 �أغلق الهاتف اجلوال.

ج .أوراق التوزيع:

 قم دوم ًا ب�إعداد �أوراق للتوزيع عند تقدمي عر�ض باور بوينت.
 قم بتجهيز ن�سخ من هذه الأوراق �أكرث مما تتوقع ا�ستخدامه.
 وزع الأوراق يف بداية العر�ض.

د .االفتتاحية:

 اذهب مبا�شرة �إىل مكان التقدمي ،وقدم نبذة عما تنوي احلديث عنه.
 اجذب اهتمام اجلمهور وانتباههم من البداية.
 حتدث ب�إيجاز عن امل�شروع �أو املو�ضوع الذي �سيتم تغطيته.

هـ .الحديث :

فيما يلي بع�ض النقاط املهمة لت�ضعها يف احل�سبان:

  حاول �أن جترب �إلقاء العر�ض �إذا �أمكن �أمام �آخرين؛ لأن يف ذلك تدريب ًا مفيد ًا لك قد ير�شدك �إىل
بع�ض امللحوظات.
 ليكن منط الكالم طبيعي ًا ومعتد ًال.
 متهل يف كالمك ،وانطق الكلمات بو�ضوح وب�شكل �صحيح.
 قم بتنويع نربة ال�صوت ونغمته ودرجته من حيث العلو واالنخفا�ض ،لت�ؤكد على الكلمات �أو اجلمل املهمة.
 ا�ستخدم الكلمات ال�شائعة بد ًال من امل�صطلحات املتخ�ص�صة �أو املخت�صرات لتو�صيل املعلومة.
 قم بتكرار املعلومات املهمة.
 توقف برهة حتى تتيح فر�صة جلمهورك فهم املعلومات يف كل �شريحة جديدة.
 متهل عند عر�ض النقاط الرئي�سة يف اخلطاب �أو العر�ض الطويل للت�أكيد على النقاط املهمة و�إعطاء
اجلمهور بع�ض الوقت للتفكري.
 ا�ستخدم مناهج خمتلفة عند �إي�صال ر�سالة مهمة (مثل الر�سوم البيانية ،والأمثلة ال�شخ�صية ،الخ.)...
 ال تقر�أ ال�شرائح ب�صوت عال ،فجمهورك ي�ستطيعون القراءة �أ�سرع من كالمك.
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و .لغة الجسد:
 ركز عينيك على اجلمهور.
 ا�ستخدم الإمياءات الطبيعية.
 ال تدر ظهرك للجمهور.
 ال تقف �أمام جهاز العر�ض حيث �سي�ؤدي ذلك �إىل حجب العر�ض.

ز .األسئلة:

 اترك دائم ًا وقت ًا لبع�ض الأ�سئلة يف نهاية احلديث.
 ميكنك االنتقال مبا�شرة �إىل �شريحة من ال�شرائح عن طريق كتابة رقمها� ،أو بالنقر بزر الف�أرة الأمين
�أثناء العر�ض واالختيار بني عناوين ال�شرائح.
 ال تقلق؛ ف�إذا كنت قد قمت بالبحث ف�ستتمكن ب�سهولة من الإجابة على معظم الأ�سئلة.
 �إذا مل تتمكن من الإجابة على �س�ؤال ،ف�أف�صح عن ذلك" :لي�س لدي تلك املعلومات؛ �س�أحاول البحث
عن �إجابة لهذا ال�س�ؤال الحق ًا" .

ح .التفاعل:

 كن متحم�س ًا ،ولكن من ناحية �أخرى ال تبالغ يف ذلك.
 �أ�شرك جمهورك ،اطرح عليهم الأ�سئلة ،وانظر �إىل �أعينهم ،وا�ستخدم الفكاهة.
 �ستن�سى نقطة ثانوية �أو اثنتني ،فال تكرتث لأن الكل ين�سى.
 �إذا فقدت حبل �أفكارك م�ؤقت ًا ،اطرح بع�ض الأ�سئلة على اجلمهور� ،سيمنحك هذا بع�ض الوقت للتذكر
وفر�صة للآخرين كي ي�شاركوا.

ط .الخاتمة:
 �أوجز بو�ضوح املفاهيم والفكرة الرئي�سة.
 ال تقم ب�إ�ضافة �أي معلومات جديدة.
 اختم العر�ض بجملة موجزة �أو �س�ؤال قمت ب�إعداده؛ ماذا تريد منهم �أن ي�ضعوا يف االعتبار؟ وما �أهم
ر�سالة تود �أن يخرجوا بها؟

إعداد التقارير وعرضها
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الخالصة:

1 .1يت�سم التقرير اجليد بالتنظيم اجليد بحيث ي�سهل على القارئ متابعته.
2 .2اتبع ت�سل�س ًال منطقي ًا ،وتعد عرو�ض ال�شرائح جيدة لأنها تقدم لك هيك ًال ي�ساعدك على و�ضع
�أفكارك يف ت�سل�سل منطقي.
3 .3يتيح لك برنامج ب��اور بوينت �إن�شاء جمموعة من ال�شرائح ميكنك ا�ستخدامها يف العرو�ض
التقدميية ،فتحقق من امل�صادر املتاحة على الإنرتنت� ،أو اح�ضر ور�شة عمل �أو اطلب من �شخ�ص
�آخر لي�شرح لك كيفية ا�ستخدام باور بوينت.
4 .4ينبغي ت�صميم ال�شرائح لتعزيز املعلومات التي تقدمها ،وهي توجز النقاط التي تقولها ،ثم
ميكنك تطوير هذه النقاط ب�صورة كاملة من خالل �شرحك اللفظي.
5 .5اتبع الن�صائح الواردة يف هذا الكتيب لت�صميم �شرائح �سهلة القراءة وجذابة.
6 .6تدرب على العر�ض حتى ت�ألف جميع العنا�صر وكيفية تنظيمها؛ مار�س مع �صديق �أو زميل �إذا كان
ذلك ممكن ًا حتى تخرج ب�أف�ضل و�سيلة لالت�صال والتفاعل مع اجلمهور.
7 .7حافظ على الوقت املحدد ،واترك وقت ًا �إذا �أمكن لبع�ض الأ�سئلة والتفاعل مع اجلمهور.

مع أطيب األمنيات لك بمستقبل مشرق،،،
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