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قريرملخص الت

  طالب، من تجاوز عقبة التربص82تمكن جميع طلبة السنة أولى ماستر تخصص مناجمنت، و عددهم 
بة الكبير و لنقص الم  ؤسسات المستقبلة،باعتبار الحصول على تربص في مؤسساتنا أمر صعب نظرا لعدد الطل

 التي يقصدها في نفس الوقت كل طلبة الليسانس و الماستر بجميع التخصصات و من معاهد مختلفة و حتى من
 طلبة التكوين المهني. و لكم أن تحكموا على حجم الضغط الذي تواجهه هذه المؤسسات من أجل الستجابة لهذه
 الطلبات المتزايدة عاما بعد آخر. و مع هذا تمكن كل الطلبة بالفوز بتربص قد يدوم يوم أو بعض اليام ليتمكنوا
سسات صة مؤ سساتنا خا كر مؤ عنا إل أن نش دد، ل يس في هذا الص حة. و  بة على الشكاليات المطرو  من الجا

تي تستقبل كل عا هم النظري بتكوين تطبيقي يدعم معارفهم و يزيدالقطاع العام ال بة لستكمال تكوين  م آلف الطل
من مهاراتهم.

 صحيح أن بعض المؤسسات تفتقد إلى ثقافة التربصات و تتناسى مسؤولياتها الخلقية في إكمال و إثراء
غي مة بمسؤولياتها. و ينب قى قائ ها على العموم تب عد تخرجهم، إل أن ها ب سيعودون إلي ين  بة الذ ين هؤلء الطل  تكو
 الشارة إلى قضية السرار المهنية التي أصبح يتحجج بها بعض المسؤولون في المؤسسات لتبرير عدم تقديمهم
من يم هذه المعلومات  في تقد سسة  عن المؤ ؤولين  ستشارة المس قد يلجأون ل عض الحيان  في ب  للمعلومات أو 
 عدمها و التي تدوم في بعض المرات أسابيع ليتم في الخير رفض الطلب. و ل نستطيع لوم هذه المؤسسات إذا

كانت جامعتنا و على رأسها كليتنا ترفض استقبال طلبتنا للقيام بتربص داخل مصالحها.
مايمكن فعله في هذا المجال هو النفتاح أكثر للجامعة على المؤسسات و ذلك بـ:

نا للحتكاك– في ارسال طلبت حظ  نا ال في الولية دون أن يكون ل جز  تي تن كبرى ال يع ال من المشار   الستفادة 
 بمناجرة المؤسسات الجنبية و ملحظة أساليب العمل الحديثة المستعملة. في هذا الصدد أقترح التصال بهذه
فذ لبلوغ هذه ال بالوالي ليجاد من تى لو تطلب المرالتص نا ح ها لقبول طلبت غط علي سسات و الض  المؤ

المؤسسات.
  أقترح كذلك اختيار مجالت اقتصادية معينة يمكننا الستفادة منها لرسال أكبر عدد ممكن من الطلبة للقيام–

ية ها للقاء دروس توجيه يرين ب حد المس سسة أو أ ير المؤ صة لمد نح الفر تطيع م بل نس اتهم و بالمقا  بتربص
 كأستاذ مشارك، فقد لحظت مثل الستاذ المشارك مشنوعي محمد مدير مستشفى المراض العقلية يؤمن عدة

تربصات للطلبة بعد احتكاكه بالجامعة و محيط الدراسة. 
عة و على به الجام ما تطل قة، هناك تضارب في في الحقي به،  بص المطلوب القيام  كل التر خص ش ما ي  في
حد ني للتعرف على أ بة. الجامعة تطلب تربص ميدا تم إنجازه من طرف الطل ما ي سها مسؤول التخصص و في  رأ
يل ترقى إلى عد من ذلك حيث يطرحون إشكاليات و يستعملون أدوات تحل بة بأب ما يقوم الطل  وظائف المؤسسة بين
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بة حتى يتعود ير من الطل يي أن نطلب الكث نا من رأ بي و أ ها التطبيقي و هذا شيئ إيجا  مذكرات التخرج في جانب
مر هؤلء قد  بل القيام بمذكرة التخرج. ف يب فعلي ق هم أول تدر بة ل ثل هذه العمال و تكون بالنس بة على م  الطل
بة هم طل ى أن هم وننس نا نحو في مطالب ين  كن أن نكون متواضع في مرحلة التدرج و ل يم سابق  بص  بة بتر  الطل
 الماستر أي زبدة المتخرجين من المرحلة الولى في الجامعة. هناك من الطلبة من وفقوا إلى أبعد حد في أعمالهم
 و هذا أمر جيد  و لكن هناك من الطلبة من تحوم فوقهم شكوك حول تهمة الغش في كتابة التقرير حيث لحظت
 أعمال أكثر من جيدة و لم يسعني الوقت للتأكد من المصادر الفعلية لهذا العمل خاصة و أنه وصلتني أخبار من

الطلبة أنه يتم نقل العمال التطبيقية من مذكرات الماجستير. لكن يبقى الخاسر في الخير هو الغشاش. 
عا قى مرتف بة يب نا أرى أن عدد الطل في التخصص، فأ هم  بة و عدد يث حول مستوى الطل نا للحد  هذا يجر
ستر بة الذي ل يرقى إلى مستوى الما فة إلى مستوى بعض الطل نا بالقيام بالعمل الجيد. بالضا  جدا و ل يسمح ل
ية إلى يض عدد الطل تقبل تخف تم مس يي أن ي ص. فرأ بة و التخص توى العام للطل ية المس مل على تدن ما يع هو   و 

ب لهذا30 ن و النس هم الحس من  مح بمرور  يث نس يق بح كل دق هم بش تم اختيار حد أقصى و أن ي   طالب ك
التخصص. 

 تبقى مشاكل المنهجية مطروحة لدى الطلبة فهم مازالوا ل يحسنون بعض النقاط الشكلية ككتابة التهميش
سجلنا يش مصادرنا.  مد على تهم ير التربص ل نعت في تقر نه  ير التربص، حيث يعتقدون أ في تقار جع   و المرا
 كذلك صعوبات في كتابة الشكالية و الفرضيات بشكل واضح و دقيق. اعتمد الطلبة في كتابة التقرير على وثيقة
هي لحة المذكرات، و  ها منشورة على جدران مص تي وجدنا صفحات الواب و ال رفهم على  حت تص ها ت  وضعنا

وثيقة مقبولة على العموم.
نا تتمثل في نقص التواصل مع الطلبة خاصة في بداية السداسي، حيث سجلنا  هناك نقطة سلبية في عمل

من  ين  كل يوم إثن ستقبال  من خلل ال ها مباشرة  بة علي نا الجا سئلة كثيرة حاول بة أ ية8:30لدى الطل   إلى غا
 ، بالضافة إلى الرد على إيمايلت الطلبة التي تصلنا عبر النترنت. أفضل مستقبل أن ينظم لقاء مرة أو12:30

ها مل ب تم التعا تي ي مل ال قة الع ما المطلوب فعله و طري بة و شرح  سئلة الطل بة على أ في المدرج للجا ين   مرت
من نع  كن هذا ل يم ستاذ ل من طرف أ عة  تم المتاب نت. و أن ت تب و على النتر في المك فة إلى اللقاءات   بالضا

استعانة الطالب بأساتذة آخرين يكونون أكثر تخصص في المجال المختار للتربص.
اصة بالتربصات المنجزة من طرف الطلبة في العناصر التالية:      لمزيد من التفاصيل تجدون بعض النقاط الخ

 الفواج المشكلة.–
 المواضيع المدروسة.–
 قطاع نشاط المؤسسات المستقبلة.–
 مواعيد تسليم التقارير.–
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 سلم التنقيط المعتمد في تصحيح تقارير التربصات.–
 جدول مواضيع تربصات طلبة السنة الولى ماستر مناجمنت.–

. الفواج المشكلة1
بة  يس التخصص على أن ل يتعدى عدد الطل مع رئ عد التفاق  كل فوج، تشكلت أفواج3ب في  صر    عنا

العمل بالشكل التالي:
: الفواج المشكلة.1جدول 

فواجعدد العدد الطلبة في الفوج
103
220
313

36المجموع

. المواضيع المدروسة 2
 تناول الطلبة في تربصاتهم عدة مواضيع كانت في معظمها من إختيارهم. لكن تركيزهم كان يدور حول
من يق لهذا النوع  حت الطر سبقتهم و فت تي  عة الولى ال يي إلى الدف في رأ جع  ية، و هذا را  مجال الموارد البشر
 التربصات و بما أن الدفعة الولى جاءت في معظمها في تخصص الموارد البشرية فكان تأثيرها واضحا ترجمته

الرقام التالية: 
: المواضيع المدروسة.2جدول 

التكرارالمجالت المدروسة 
19الموارد البشرية 
06نظم المعلومات

05تصال ال
04المالية
01البيئة 

01ياحةالس
36المجموع
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يبين عمل مر مشجع و  ني و هذا أ ظم المعلومات للصف الثا في أرقام الجدول احتلل ن  ما يلحظ كذلك 
الساتذة في تكوين الطلبة في هذا المجال، بحيث أصبح تناول هذا الموضوع أمر عادي رغم صعوبته. 

فة و متعددة يع مختل بة لتناول مواض يه الطل هو توج سة  يع المدرو في مجال المواض غي فعله   ما ينب
باعتبارهم "مناجرة" و ذلك بالتحضير المسبق للمواضيع التي يمكن اقتراحها للطلبة. 

 المؤسسات المستقبلة. قطاع نشاط3
 أهم المؤسسات المستقبلة لطلبتنا تمثلت في المؤسسات القتصادية بمختلف أنواعها و المؤسسات العمومية

)ADE,  ANGEMها على مختلف تشفيات،...) و جاء توزيع ية، المس احة، البلد ية الس ية، مدير ية المدن  , الحما
قطاعات النشاط كما يلي:

قطاع نشاط المؤسسات المستقبلة.: 3جدول 
التكرارقطاع النشاط 
07مختلف الصناعات

07دارةال
06المستشفى
05الميكانيك

04البنوك
03الصناعة الغذائية

02سونلغاز
01ويالنقل الج

01مواد البناء
36المجموع

. مواعيد تسليم التقارير4
ين ينتظرون اليام الخيرة بة الذ ية الطل نا بذهن ير، لمعرفت يل لطلب التقار هر أفر ية ش نا انتظار نها  تجنب

ليم العمال يوم  مل. فكان أول نداء لتس مع 2012\04\15و يبدؤون الع من خلله ج نا  قط.4، تمك ير ف   تقار
في احترام الجال نظرا ين  كن حازم قة لم ن في الحقي يل و ماي.  فع طيلة شهري أفر  و توالت عمليات الد
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في في الحصول على التربص من جهة، ومن جهة أخرى، تماطل المؤسسات  بة  تي واجهها الطل  للصعوبات ال
لجال.توفير المعلومات للطلبة لنهاء تربصاتهم في ا

: مواعيد تسليم التقارير.4جدول 
لحظةالمالتكراروعدالم

وعدقبل الم201201\04\08
أول موعد201203\04\15
ثاني موعد201206\04\22
23\04\201206 
ثالث موعد201208\04\29
30\04\201204

تأخرونالم07شهر ماي
تأخرون جداالم01شهر جوان

36جموعالم
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. سلم التنقيط المعتمد في تصحيح تقارير التربصات5
ها بال مة. بدأنا في تصحيح تقارير التربصات على أربعة محاور ها نا  نب إعتمد ثم الجوانبجوا ية،   الشكل

 تركيز على نقاط حداثة و تميز العمل و احترام المواعيد. و تمثلتالمنهجية و أنتقلنا للمضمون و أنهينا التقييم بال
النقاط التالية:هذه المحاور و ماجاء فيها في 

 نقاط)7من حيث الشكل (
)1(نقطةولى - الصفحة ال1
)1(نقطة- خطة البحث (شكل الفهرس، تنظيمه، التوازن،...) 2
)1(نقطة- تقديم الفصول و المباحث و المطالب ووضع ملخصات لها 3
)1(نقطة- التهميش و المراجع 4
)1(نقطة- الشكال و الجداول 5
)1(نقطة- اللغة و المصطلحات المستعملة في البحث 6
)1(نقطة - جمال النص و الخراج 7

 نقاط)6من حيث المنهجية (
)1(نقطة- وضوح الشكالية و الفرضيات 8
)1(نقطة- الدوات المستعملة للتحليل و مدى تطابقها مع الموضوع المدروس 9

)1(نقطة- قوة الوصف 10
 نقاط)2(- قوة التحليل 11
)1(نقطة- الربط بين العناصر 12

 نقاط)5من حيث المضمون (
 نقاط)3(- طرح الشكالية و قدرة الطالب للوصول إلى الجواب على الشكالية 13
 نقاط)2(- تحكم الطالب في المنهج المتبع 14

 نقاط)2من حيث إعتبارات أخرى (
)1(نقطة- موضوع جديد و متميز 15
)1(نقطة- تسليم التقرير في الوقت 16
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. مواضيع تربصات طلبة السنة الولى ماستر مناجمنت.6
 تمثلت المواضيع المدروسة في تربصات الطلبة مع أسماء الطلبة و تواريخ تسليمهم للتقارير في ماسيأتي

في الجدول التالي: 
:  مواضيع تربصات طلبة السنة الولى ماستر مانجمنت5جدول 
تاريخ التسليموضوعالمسم و اللقبالالرقم

فيروز بلحيمر01
نريمان زردازي

مل على الم ادر ضغوط الع ير مص سسةتأث ية بمؤ  وارد البشر
.ETRAGالجرارات الفلحية 

08\04\2012

باية رامول 02
خديجة بن داود

إسماعيل زرماني

 حركات و الجراراتالتدريب و أثره على أداء العمال لمركب الم
ETRAG.

15\04\2012

أميرة روابح03
حواء بورصاص

ين الم سسةسياسات تكو ية – المؤ سسة خدمات في مؤ ين   وظف
الستشفائية في المراض العقلية.

15\04\2012

خديجة شعوة04
آمنة رضوان صالح

ية الم في تنم ين  قع التكو نك الفلحة ووا ية – حالة ب  وارد البشر
.BADRالتنمية الريفية

18\04\2012

شفيقة كمونجي 05
ف. الزهراء بن حليلو

هاجر طاوطاو

2012\04\22تصال التنظيمي في المؤسسة القتصادية – مؤسسة "صفسار".ال

إلهام بوصوف06
فريدة بلير

إيمان دقيش

يا ية – وحدة نوميد في الوحدات التقن ر البشري  يم العنص  تنظ
لنتاج الحليب.

22\04\2012

ميمية كردوسي07
بسمة بلبيض

2012\04\22دراسة علقة زبون مؤسسة – مؤسسة خاصة للعلم اللي.

BDL.22\04\2012حلية القروض العقارية – بنك التنمية المأمال بن فلمي08

عائشة الوالي09
كنزة بوالتليس

ية للخطوطقيادة الم كة الوطن توى الشر ية على مس  وارد البشر
الجوية الجزائرية.

22\04\2012
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رحيل بن لزرق10
منى بوطروف

 وارد البشرية في تحسين نوعية الخدمة فيدور برامج تدريب الم
المؤسسة الصحية – مستشفى المسالك البولية.

22\04\2012

شبيلة ناصر11
خديجة مدني

بننظام الم عي  تشفى الجام سة حالة المس  علومات الصحي – درا
باديس قسنطينة.

23\04\2012

هاجر قريشي 12
مغنوس دنيازاد

بهلول هاجر

 تصال التنظيمي في المؤسسة – إجراء التربص في بنكواقع ال
.CPAالقرض الشعبي الجزائري 

23\04\2012

رقية مشري13
أسماء زراية

سة حالةال في – درا ضا الوظي ال الداخلي و أثره على الر  تص
لدى مؤسسة مروة امباكس قسنطينة.

23\04\2012

وداد سحمدي 14
هاجر بودشيش

SNTA.23\04\2012وارد البشرية في المؤسسة القتصادية – توظيف الم

سماح زارزي15
آسيا كعبوش
أميرة قربوع

ستردور الم لحة مذكرات الما ني الخاص بمص قع اللكترو  و
modakira.yolasite.com.كوسيط بين الطالب و الدارة 

23\04\2012

جفال سارة16
آمنة بلعيدي

ياسمين فوغالي

ENMTP.23\04\2012إدارة فرق العمل كأسلوب جديد في التسيير – 

رقية بوسري17
مروة سلمي

2012\04\29نظمة – شركة سيليس للزجاج الدولية.التحفيز في الم

ف.الزهراء مارس18
أمال يخلف

طبيق نظام معلومات الم قع ت نكوا في البنوك- الب ية   وارد البشر
.BEAالخارجي الجزائري 

29\04\2012

حنان بوالعينين19
مرجان ابتسام

بنال في المستشفيات. حالة المستشفى الجامعي  ية   مراض المهن
باديس قسنطينة. 

29\04\2012

إيمان ميهوبي 20
أمال قوجيل

يير أداء الم في تس فز  ثر الحوا سسةأ في المؤ ية   وارد البشر
.ADEالقتصادية – الجزائرية للمياه منطقة قسنطينة 

29\04\2012

9



يل المسلم قنيفيسيف ال21 يص و التحل ية –التشخ ب المال ستعمال النس  الي با
ALEMO.

29\04\2012

صونية بوكني22
سيليا ريان موسلي

زهورأسماء بورزام

يع الكهرباء و الغاز علي ية توز يير – مدير بة التس  آليات مراق
.SDEمنجلي 

29\04\2012

بشرى بن حمادة 23
لمياء بن مرارة

2012\04\29نظفات.تسيير النفايات الصناعية – مصنع هنكل لصناعة الم

أحمد ع.ر. بن حديد24
موسى بوالقرعة

غرنظام الم في وكالة القرض المص قة  فة المراف  علومات لوظي
ANGEM.

29\04\2012

إكرام حزمون25
سارة فيللي 
مريم أوزير

BIFA.30\04\2012وارد البشرية – الجزائرية التركية للبسكويت تخطيط الم

رقية بن جاب ال26
سارة إمامي

نور الهدى عماني 

2012\04\30وارد البشرية – مديرية الحماية المدنية بوصوف.تقييم أداء الم

عمرالمختار رحامنية27
ياسين عابد

سة الم صةدرا ية و الشركات الخا سسات العموم في المؤ ير   د
NAFTAL-AAHP.

30\04\2012

حليمة مسلم 28
سارة بوخبوز
وفاء بوعاب

2012\04\30تصالت التنظيمية في المنشأة – ملبنة نوميديا.ال

فريدة بوطاقة 29
دنيازاد مزيادي

أمينة كعيوة

ENMTP03\05\2012حوادث العمل في مؤسسة إنتاجية صناعية - 

نورالهدى شرفي30
دنيا رابوط

2012\05\06نظام الترقية و التأديب في مؤسسات الصحة العمومية.
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رستم تباني31
ياسين قرايطي

فارس بن ثلجون

يةإدارة ال ستشفائية للمراض العقل سسة ال  جتماعات- المؤ
محمود بلعمري.

06\05\2012

مريم لدرع32
إيمان سيمود

يةدور الخ نة دار المال ية – خزي يذ النفقات العموم في تنف نة   زي
لولية قسنطينة.

06\05\2012

أمينة مسعي33
نهاد زغوغ

عبي الج في القرض الش يم  في وكالةالتنظ سة حالة   زائري – درا
TRANSAT.قسنطينة 

13\05\2012

ريان حمدي 34
ليلى أوزير

خديجة بن سليمان

 علومات و آثاره على أداء مديرية الشؤون العموميةتألية نظام الم
و التنظيم(البلدية) 

13\05\2012

جميلة سطحي35
نورة لعمارة

سونلغاز فرعال سسة  سسة – مؤ في المؤ سمية  الت الر  تص
.CAMEGقسنطينة 

20\05\2012

ية السفارس بودشيش36 مل و مهام مدير ينسيرورة ع نة ب سة مقار  ياحة – درا
ياحة ية للس ية الجهو نطينة و المندوب ية قس ياحة لول ية الس  مدير

طبرقة-عين دراهم تونس.

04\05\2012
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