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منهجية إعداد تقرير التربص
 تعد التربصات الميدانية ضرورية للطالب و إجبارية بالنسبة لطلبة التخصصات المهنية، و عليه يتعين

  نسخ) في المؤسسة المستقبلة، ثم إيداعها مع صورة3على كل طالب معني بالتربصات إمضاء إتفاقية التربص (
طبق الصل لبطاقة الطالب على مستوى خلية العلم و التوجيه.

 تسحب إتفاقية التربص من خلية العلم و التوجيه.–
  على كل طالب أن يحصل على رقم للتأمينات الجتماعية قبل مباشرة التربص (طلب رقم للتأمينات–

الجتماعية يكون على مستوى فرع مستوى الصندوق الوطني للتأمينات الجتماعية بمجمع زرزارة).

فيمايلي نموذج عن كيفية مل إتفاقية التربص. 
  La formation universitaire professionnelleالتكوين الجامعي المهني 

 التكوين الجامعي المهني يجمع بين التأطير الكاديمي و المهني، حيث أنه إضافة إلى مجموع المعارف و
المفاهيم النظرية التي يستفيد منها الطالب في تخصصه يوجد الجانب التطبيقي من التكوين و المتمثل في : 

 قيام الطالب بمجموعة من البحاث الميدانية.–
 إشراف مجموعة من إطارات المؤسسات على تأطير بعض المقاييس.–
 تربص نهاية الدراسة.–

 
L'importance du stage pour l'étudiantأهمية التربص للطالب 

Sur le plan personnelعلى المستوى الشخصي 
 إكتشاف بيئة العمل من خلل الطلع على القوانين الداخلية، المستويات الدارية، القسام،...–
  تعلم كيفية الندماج في بيئة مهنية من خلل: الحتكاك مع عمال المؤسسة و الدخول في علقات إنسانية،–
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الطلع على تنظيم العمل المعمول به.
 Sur le plan pédagogiqueعلى المستوى البيداغوجي 

 إسقاط بعض المفاهيم النظرية في بيئة مهنية.–
 تطبيق بعض الدوات و التقنيات المحصلة خلل الدراسة الجامعية خلل التربص.–

Sur le plan professionnelleعلى المستوى المهني 
 إكتساب خبرة مهنية أولية في التسيير بعد الندماج في بيئة العمل.–

 تقرير التربص ل يتجاوز العشرين صفحة (خارج الملحقات\المراجع) و لبد أن يقدم قبل بداية شهر
 ماي. عند كتابة التقرير ل بد من التقيد بشروط التقديم و كذا الكتابة (تفادي الخطاء في الكتابة) نظرا لن هذين

الجانبين متضمنين في عملية التقييم.
ل بد أن يتضمن تقرير التربص القسام التية: 

 (في صفحة واحدة) La page de garde du rapport de stageواجهة تقرير التربص 

هذه الصفحة تحتوي على:
 عنوان تقرير التربص.–
 السم و اللقب.–
 تاريخ فترة التربص.–
 إسم المنشأة محل الدراسة الميدانية و إسم الجامعة (الكلية و القسم)–
 إسم المؤطر في الجامعة و إسم المؤطر في المؤسسة.–

 (في صفحة واحدة)Le sommaireالفهرسة 

و المتمثلة في خطة التقرير، ل بد أن يتم إختيار المصطلحات المستعملة في العناوين بدقة.

 بإمكان الساتذة إعطاء تقييم أولي لعمل الطالب بمجرد قراءة الخطة، لنها و بكل بساطة
تترجم إشكالية البحث و تحليلك للموضوع.



عليك بترقيم الفصول و المباحث بشكل واضح و تحديد أرقام الصفحات في الخطة. 

 (في صفحة واحدة)Les remerciementsالتشكرات 

توجيه التشكرات بصفة عامة للستاذ المشرف و كل من ساهم في إنجاز العمل.

 (في صفحة أو صفحتين)L'introductionالمقدمة 

على الطالب إبراز الهدف من إختيار موضوع التربص و طرح إشكالية البحث.

 صفحة).25 إلى 20 (من Développement – plan typeمحتوى تقرير التربص 

يجب التقيد بالهيكلة (الخطة) المشار إليها أدناه، أثناء التعرض لهذا الجزء المهم في تقرير التربص.

 صفحات)10 إلى 8 (من L'entreprise et son secteur d'activité. المؤسسة و قطاعها القتصادي 1
 القطاع القتصادي (تاريخ و تطور القطاع).–
 المؤسسة (المؤسسة و قطاعها).–
 تحديد منصب العمل (المصلحة و القسم) أثناء التربص.–
 ظروف العمل. –
 تنظيم العمل في المصلحة (القسم) المعنية (توزيع المسؤوليات و المهام).–
 المحيط الجتماعي للعمل (العلقات الجتماعية).–
 نوعية التصال الداخلي (إنتقال المعلومات، نوع العلقات).–

 صفحة)12 إلى 10 (من Travail sur le thème de stage. العمل على موضوع التربص 2
 التذكير بأهم المصطلحات و المفاهيم التي لها علقة بموضوع التقرير.–
 التحليل و الوصف باستخدام مختلف أدوات البحث العلمي.–
 محاولة الجابة على التساؤلت المطروحة في الشكالية.–
 تقديم إقتراحات.–



 (صفحة إلى صفحتين)Le bilan. التقييم الشخصي 3
 إبراز المهارات و المعارف المكتسبة.–
 الصعوبات المصادفة.–

 الخاتمة
 في جزءها الول تلخص الخاتمة أهم النتائج التي تم التوصل إليها خلل التربص. أما في جزئها الثاني ستسمح

(الخاتمة) بطرح مجموعة من التساؤلت و التي بالمكان أن تكون مواضيع لبحاث مستقبلية.

الملحقات\ المراجع

 
 


