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 أنواع التقارير
 أواًل: التقارير العامة

 وذلك مثل االخبار عن االجتماعات العامة والخطب واخبار الوظائف.
 ثانيًا: التقارير الخاصة

 التقارير الرياضية .0
 الدراسية(التقارير الجامعية )  .9
 الييئة المدنية. .3
 .التقارير الثقافية .4

 ثالثا: المقابالت
 ويمكن ان تقسم التقارير باالخبار عن:

 المقابالت الشخصية. .0
 الندوات والمنتديات الثقافية. .9

 رابعًا: التقارير المترجمة
وتكون وظيفة التقارير بالتعرف عمى الخبر، كما يجب ان يكون ىذا التقرير 

يور، وقد تزايدت طرق الحصول عمى المعمومات لالخبار وذلك دى الجملمفيومًا 
بسبب التطورات التكنولوجية المذىمة التي حدثت، وىذا ساىم في جودة التقارير 

 وكذلك التحميالت اإلخبارية.



 

 خامسًا: التقارير التحقيقية
 يجب ان تبحث التقارير التحقيقية في التالي:

التي يوجد بيا فساد في المؤسسات العامة والخاصة، وذلك  التعرف لالخبار .0
 مثل التركيز عمى الخداع والرشوة او عدم الكفاءة والمحسوبية في الوظيفة.

 القضايا الحيوية التي تيم المجتمع. .2
 كما يجب ان تكون التحقيقات مختمفة وذلك من اجل جذب الجميور:

  الواقعة والتفاصيلفي. 
  اإلجابة عنيا في ىذه التقارير.في األسئمة التي يجب 
 .في قرعيا لمخبر 
 .في مصادرىا والجيود المبذولة 
 .في العمل والوقت المناسب لكشف الحقائق 

والتقارير التحقيقية تقوم عمى لفت انتباه الشرطة والييئات المختصة لضرورة اجراء 
مثل  التصرفات المناسبة، كما تكون ىذه التقارير التحقيقية في جميع الجوانب

 )الطبية، االجتماعية، االقتصادية( .
، ط الضوء عمى المتيربين والعابثينوتقوم ىذه التقارير عمى راحة المواطن وتسمي

كما تقوم ىذه التقارير بتسميط الضوء عمى الناجحين والقائمين بأداء أعماليم 
 بميارة وفاعمية.

  سادسًا: التقارير السياسية:
السياسية كبار الصحفيين واالكفاء وذوي الخبرة من عادة ما يقوم بالتقارير 

السياسية  صحفيين ومحررين، اما بالنسبة لممجالت الرئيسية المشمولة لمتقارير
 فيي:
 الييئة التشريعية والبرلمانات والجمسات القضائية. .0



 الوزارات .9
 .األحزاب السياسية وقادتيا .3
 لدبموماسية.زيارات أصحاب المقام الرفيع لمخارج وأعضاء الييئة ا .4
الوثائق التقنية: يجب االحتفاظ بالمعمومات واستخداميا في الوقت  .5

المناسب، ىذا يقوم بو الصحفي او المحرر الذكي، والسيما )التقارير 
الصحفية والمناقشات الصحفية( يعد ىذا سببًا اساسيًا في زيادة األىمية 

 الجميور.لمموضوع المنوي طرحو، كما انو قد يالقي اقبااًل من قبل 
 


