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 :يف الوسط املهين تعريف الرتبص 
 أو  أايم 10ملدة أقصاها  الطور الثاين املسجل ابلسنة األوىل طالب يقضيهافرتة زمنية عملية هو يف الوسط املهين، الرتبص       
 املدرسةاملقبل على التخرج يف إحدى املؤسسات اليت يوجه إليها من قبل إدارة و  لطالب املسجل ابلسنة الثالثةيوما ل 18ملدة 

اخلربات واملهارات الالزمة، فهو مترن  اكتساببذاته، وذلك بغرض الطالب خيتارها أي مؤسسة أو  عنابة -العليا لعلوم التسيري 
مهين للطالب يساعده يف الربط والتقارب بني الرصيد النظري واجلانب التطبيقي العملي يف املؤسسة، من أجل اكتشاف املؤسسة 

وبناء اعي واكتساب خربة أولية متهد له الطريق ليكون مستعدا لالندماج يف عامل الشغل مستقبال، وينمو لديه روح التواصل اجلم
 .و املتمثلة يف شهادة ماسرت ختصص إدارة عمومية امعيةاجلشهادة الصل على ذهنية فريق العمل، عندما يتح

 أهداف الرتبص:  
 -األهداف اليت ميكن للطالب يف الطور الثاين الوصول إليها تتمثل يف: من بني  

 معلومات حول قطاع أو مؤسسة معينة.الوصول إىل  
 التعرف على مؤسسة الرتبص، هيكلتها ونشاطها. 
 حدى وظائف مؤسسة الرتبص.معرفة معمقة إل 
 .موضوع الرتبصالوظائف املختلفة للمؤسسة التمكن من التقنيات املستخدمة يف  
 حتليل ونقد وتلخيص املعلومات احملصل عليها. 
 حتديد املشكلة ابملصلحة حمل الرتبص وتصور إسرتاجتية حللها. 
 وحماولة تقدمي حلول لنقاط الضعف. للمؤسسة حمل الرتبصالقدرة على تشخيص نقاط القوة والضعف لوظائف  
 حتليل التصور املتوصل إليه ومقارنته ابملوجود. 
 من خالل تقرير الرتبص.النتائج املتوصل إليها كتابيا  إبالغ 
 تطوير روح املبادرة واإلبداع والتعاون واالنضباط للطالب. 
 االقتصادي واالجتماعي. هايطعنابة و حم –العليا لعلوم التسيري  تقليص اهلوة بني املدرسة 

 تعريف تقرير الرتبص:
ويتم فيها تطبيق معلومات  وثيقة حتمل معلومات عن ظروف العمل يف الوسط املهينهو  يف الوسط املهين، تقرير الرتبص    

حمل الرتبص نظرية وتطبيقية مكتسبة خالل فرتة التكوين ابملدرسة، وهو حوصلة ملا قام به الطالب أثناء فرتة الرتبص يف املؤسسة 
 املؤسسةن خمتلف مراحل الرتبص امليداين اليت قضاها املرتبص داخل حبيث خيتتم بتحرير تقرير شامل وفق أطر علمية ع

 املستقبلة.
 منوذج إعداد تقرير الرتبص: 

  مقدمة:  -1
لطالب املرتبص أن يضع يف احلسبان أَن من الرتبص امليداين وهنا ينبغي على ا تتضمن املقدمة األهداف املنتظرة واملتوخاة      

حمل الرتبص ليأخذ بعني اإلعتبار يف تقييم الطالب يف  حول املؤسسة تقرير إعداد امليداين هواهلدف الرئيسي من الرتبص 



3 
 

 و تقرير تربصعداد إب، الرتبص امليداين ينتهي السنة الثالثة ابلطور الثاين، أما يف حالة طلبة السداسي الثاين من الطور الثاين
 متطلبات نيل شهادة املاسرت. اليت ستقدم إلستكمال)مذكرة املاسرت(  إعداد مذكرة خترج

 

  تقدمي املؤسسة املستقبلة: -2
 (... إخليقوم الطالب املرتبص هنا إبعطاء تعريف شامل للمؤسسة مكان الرتبص )املوارد املادية، املوارد البشرية، اهليكل التنظيمي

 : سري الرتبص -3
ملؤسسة إىل آخر يوم من اب تواجدهابتداء من أول يوم امليداين، الطالب املرتبص هنا إبعطاء وصف دقيق لطريقة سري تربصه  يقوم

 الرتبص.
 نتائج الرتبص: -4
انسجام الرتبص مع ما تلقاه الطالب من  ىيربز الطالب بوضوح النتائج العملية املتحصل عليها من خالل هذا الرتبص ومد 

)  إعداد مذكرة هناية التكويناإلعداد لقاعدة علمية، نظرية و ميدانية، متكنه مستقبال من ، وهذا كله يف إطار معلومات نظرية
 .مذكرة املاسرت(

 يربز الطالب املرتبص يف هذا العنصر الصعوابت "إن وجدت" اليت تلقاها الطالب أثناء الرتبص.: صعوابت الرتبص -5
 يف املؤسسة حمل الرتبص امليداين. الرتبص الذي أجراهالطالب بتقييم يقوم : خالصة عامة -6

 

 الصفحات: ترقيم خطة تقرير الرتبص و

  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاخلط

 الصفحات ترقيم                                    فهرس احملتوايت
 ت-ب-أ مقدمة 

 8-3 .تقدمي املؤسسة حمل الرتبص1

  الرتبص.املؤسسة حمل 1.1

  الرتبص. املصلحة حمل 2.1

 23-9 .سري الرتبص2

  . نتائج الرتبص1.2

  .صعوابت الرتبص2.2

 24 خالصة عامة.3

  قائمة املراجع

  قــــــــــــــــــــــاملالح
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 :اخلطوط تكتب ابللون األسود( مواصفات خطوط الواجهة )كل

 املوضع النمط احلجم اخلط نوع 

 توسيط غامق Simplified arabic 18 املدرسة و ،  الوزارة ،  اجلمهورية

 ميني غامق Simplified arabic 17 القسم

 توسيط عادي Traditional arabic 16 الشعبة

 توسيط غامق Traditional arabic 16 التخصص

 توسيط غامق Simplified arabic 32 تقرير الرتبص عنوان

 توسيط غامق Simplified arabic 22 الرتبص مؤسسة

 ميني غامق Traditional arabic 16 الطلبة اسم : إعدادمن 

 يسار غامق Traditional arabic 16 واللقب اإلسم: د /األستاذ إشراف

 يسار غامق Traditional arabic 16 واللقب اإلسم: ابملؤسسة املؤطر

 توسيط غامق Simplified arabic 18 الدراسية السنة
 

 )كل اخلطوط تكتب ابللون األسود(: واهلوامش املنت خطوط مواصفات
 املوضع اخلط منط احلجم نوع اخلط  

 توسيط غامق Traditional arabic 32 عنوان الفصل يف الصفحة الفاصلة
 ميني غامق Traditional arabic 18 2عنوان /     1عنوان 

 ميني غامق Traditional arabic 16 2.2مث  1.2/  عنوان  2.1مث   1.1عنوان 
 كشيدة صغرية عادي Traditional arabic 16 لعربيةللغة ااملنت اب

 كشيدة صغرية عادي Traditional arabic 10 لعربيةللغة ااهلوامش اب
 كشيدة صغرية عادي Times New Roman 8 األجنبيةاهلوامش ابللغة 

 حسب موضعها عادي Times New Roman 14 يف املنتاملتواجدة األرقام 
 حسب موضعها عادي Times New Roman 8 يف اهلامشاملتواجدة األرقام 
 حسب موضعها عادي Times New Roman 10 اجلداول واألشكال أرقام

 حسب موضعها عادي Traditional arabic 12 ألشكال واجلداولالعربية لللغة الكتابة اب
 حسب موضعها عادي Times New Roman 10 ألشكال واجلداولللغة األجنبية لالكتابة اب

 توسيط أسود غامق Traditional arabic 12 عناوين اجلداول واألشكال
 ميني غامق لكلمة:املصدر Traditional arabic 11 مصدر اجلداول واألشكال ابللغة العربية
 يسار Sourceغامق لكلمة: Times New Roman 9 مصدر اجلداول واألشكال ابللغة األجنبية

 ميني حبسب منهجية التهميش Traditional arabic 12 لعربية يف قائمة املراجعللغة االكتب واملراجع اب
 يسار حبسب طريقة التهميش املتبعة Times New Roman 10 األجنبية يف قائمة املراجعالكتب واملراجع ابللغة 

 ميني غامق لعنوان الفصل واملبحث Traditional arabic 12 الفهرس الرئيسي
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 مالحظات منهجية:  
 . صفحة 30عن  امليداين ال تزيد عدد صفحات تقرير الرتبص -1
 "مقدمة".وتكتب بصيغة نكرة  ) أ، ب، ت ...إخل( ابحلروف األجبدية أو اهلجائيةابلنسبة للمقدمة يكون ترقيمها  -2
سواء يف صفحة جيب على الطلبة تفادي استعمال العناوين املسطرة وامللونة جيب استعمال منط واحد للكتابة، وهذا  -3

 .تقرير الرتبص صفحاتالواجهة، أو ابقي 
هلا احلرص على أن تقرير الرتبص يغلب عليه الطابع التطبيقي، املعلومات النظرية ختص فقط املفاهيم األساسية اليت  ينبغي -4

 .عالقة مبوضوع تقرير الرتبص
 عدم اإلفصاح عن أية معلومات يف التقرير قد تسيء للمؤسسة حمل الرتبص. -5
 عدم ذكر تلك املعلومات اليت تطلب املؤسسة عدم الكشف عنها. -6
 غامق 18، أما العناوين تكتب خبط 1.15، تباعد األسطر16حبجم   traditional arabicيكتب التقرير خبط  -7

 سم(.2سم(، اليسار)3سم(، ميني)2هلوامش الصفحة: األعلى واألسفل ) وابلنسبة
ون شطب أو طوي واملستوفاة لكل البياانت الواردة فيها بد من تقرير الرتبص مرفقة بكل الواثئق املمضاة نسخ 04 إيداع -8

 املستقبلة. املؤسسةه ختم يف ظرف مغلق علي، يف آجال حمددة قسم الطور الثاين: مصلحة الرتبصاتدارة ألوراقها وتقدم إل
الرمسية للمدرسة الواب صفحة ل تهزاير جراء الرتبص امليداين عرب املتعلقة إبكل املعلومات ميكن للطالب احلصول على   -9

www.essg-annaba.dz. 
 نصائح وتوجيهات للطالب املرتبص:  

 .مؤسسة اإلستقبال لدى على الطالب أن ميثل املدرسة أحسن مثثيال -1
 التقيد ابلنظام الداخلي للمؤسسة حمل الرتبص. -2
االلتزام بواجب االحرتام والتقدير لكل عمال املؤسسة حمل الرتبص والتقيد بتوجيهات املشرف املؤطر للرتبص يف  -3

 املؤسسة.
 املرونة والصرب وعدم استباق األحداث وعدم التسرع من أجل الوصول إىل املعلومات الالزمة. -4
 بيعة وموضوع التقرير.يعتمد معد التقرير على احلقائق اجملمعة من مصادر حمددة متليها ط -5
 املعلومات املعروضة يف التقارير ليست خاضعة لذوق ورأي املرتبص. -6
 للمشكلة أو املوضوع.كما هي حداث الفعلية  الرتكيز يف كتابة التقرير على وصف ونقل الوقائع واأل -7


