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  املقدمة 

لتكون اجلامعي ات الوطنية  لتو داد يف نظام "ٕامد" و  معال  ازة ال  يف ٕاطار ٕا باتيف    وطنيةإال لوم املك ٔرشيفو   التوثيق و ازة    ا يف   الوطنية وإال

ئق لكرتوين يف املعلومات والو الل السنة اجلامعية  الترصف  لتوثيق  املؤسسات   ٔوٕالدارات    برتبصات  2023- 2022، يقوم طلبة املعهد العايل 

ة    اخلاصة.    ٔوالعموم

ه ٕاىل لك من   ليل مو لمرتبصني ومؤطره اجلامعي املعنيالطالب املرتبص واملهذا ا سعى  ؤسسة املستق  ال  لتوثيق    من املعهد، ومن  املعهد العايل 

ٔن ي  قدم: ٕاىل 

لرتبصات يف  -   طري املرتبص، ٕاخل.ٔ الرتبص، ت  ٔهدافنظام "ٕامد" :  ٕاطارإالطار التنظميي 

ة   - داديف  تقرر الرتبص  ٕا

رات - ميية الالزمة و  س ات الرضورية حلسن التق دادالرتبص و  ٕاجراءاملطبو   التقرر.      ٕا

ليل، مت   داد هذا ا القانون رمق  ٕال ٔساسا  ازة و القانونية اليت تضبط إالطار العام لرتبصات طلبة إال اء يف النصوص  د ما    2009لسنة    21ع

ٔو اخلاصة، واملتعلق بضبط إالطار    2009ٔفريل    28املؤرخ يف   ة  ٓت العموم ش ٔو امل ٔو املؤسسات  ٕالدارات  العام لتكون التطبيقي لطلبة التعلمي العايل 

ا بتارخي   ولوج ر التعلمي العايل والبحث العلمي والتك د   2009جوان    30والقرار الصادر عن وز ٔرصدة والقوا د لنظام ا واملتعلق بدليل إالجراءات املو

مي و  لتق صاصات يف نظام "ٕامد". العامة  خ ازة يف خمتلف جماالت التكون واملواد واملسا و   رتقاء يف الشهادة الوطنية لٕال

ليل هيدف و  رازهذا ا بات يف وطنيةال  ازةيف االٕ  السنة الثالثةلطلبة الرتبص  ٔمهية ٕا لوم املك ٔرشيف و التوثيق و ازة يف وا يف الترصف   وطنيةالإال

ئق متكن من    ،لكرتوين يف املعلومات والو ٔطري الطالب حىت  ٔطراف املتد حلسن ت سيق بني ا ة الت يف ٔهداف املرسومة  و   توافقي   ربصجناز  إ و ا

ملعهد  لتوثيق  لتكون  ىل امبا يالعايل  لنفع  ندماج يف س  الطالب ىلو ملؤسسات املستق عود  ىل  دته    . وق الشغلمبسا

ىل  حيتوي هذا ا ٔول معطيات حول الرتبص  ٔقسام ثالثة  ليل  ا ٔطري و يف نظام "ٕامد" و . يقدم القسم  الت ة  ابعة    يبنيكام  مثني الرتبص.  يف م ة  يف

عىن مب  ٔما القسم الثاين  ربصه.  ٕاجراء  ٔثناءالطالب املرتبص  داد تقرر الرتبصف ة تقدمي التقرر ماد ويوحض .  هنجية ٕا يف ٔجزاء  ٔمهيتضمن هذا القسم  ا

كونه ه.و   اليت  لك جزء م ري فقد خصصالثالث و   قسمال   ٔما  احملتوى العلمي  ٔ ات    ا س  ويتضمن  لمالحق  ا راتو من املطبو الرضورية    س

   ٕالجراء الرتبص. 
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ٔول   احملور    الرتبص :  ا

امة   . 1 ٔهدافه  حول   معطيات   الرتبص و
 تعريف الرتبص  . 1.1

د الطالب يُ  سا نيا  جلانب   عترب الرتبص مترينا  لتوثيق  راسة يف املعهد العايل  سهبا طي فرتة ا ىل ربط معارفه النظرية اليت اك ية حمّددة  يف فرتة زم

ة   العموم عية  ج صادية و ق املؤسسات  دى  ٕ بغاية    ؤ التطبيقي  إالدارية  اخلاّصة  مبختلف رهبم  املهنيني  فريق من  العمل مضن  ىل  التدّرب 

ربات ارات و ساب  . كام    واك ندماج يف سوق الشغل بطريقة سه ىل  ده بعد التخرج  سا ٔولية  القدرات   منية ٕاىل  فرتة الرتبص    هتدفمعلية 

ج  ى الطالب وتطور روح املبادرة والتواصل  عية  ج هنية و يه.ا ر ٕاجراء نفس الرتبص،  عي  ٔقىص تقد ىل  وذ    وميكن لطالبني اثنني 

اقشته هوجحم املطلوب حسب طبيعة العمل  داد تقرر مشرتك تمت م ره ٕا ىل ٕا   حبضور الطالبني. لنا  ، ويمت 

  ٔهداف الرتبص .  2.1

لتوثيق واملؤسسة املستق  ٔهداف مشرتكة بني املعهد العايل  ق  ث  الطالب املرتبص.و ريم الرتبص ٕاىل حتق   ميكّن الطالب من: ح

  :ملعهد وذ ب مج التكون  ارات وكفاءات مرتبطة برب ساب معارف و  اك

زي التطبيق  -  وضع معارفه النظرية 

يات ووسائل العمل  - ىل التق ملؤسسة.التدرب  ىل إالجراءات املستعم  طالع   و

   :شاف احمليط املهين  اك

ث هيلكهتا وشاطها   - ىل مؤسسة الرتبص من ح  التعرف 

صاصات.  - خ ٔرشيف وما تقوم به املؤسسة يف هذه  ئق وا بات والتوثيق والترصف يف الو ىل قطاع املك  التعرف 

  :الل اتية من   تطور قدرات الطالب ا

ٔثناء فرتة الرتبص تطور - ليه  ليل العلمي والتقين ملا تدرب  شخيص والت   رباته يف ال

راز نقاط القوة ونقاط الضعف)  - مي (ٕا بداء الرٔي والتق ٕ   تطور قدراته املرتبطة 

ملؤسسة.  - ٔدوات املعمتدة  ٔساليب العمل وإالجراءات وا  تقدمي احللول والتصورات لتطور 

ستفادة ا - مي  الل فرتة الرتبص. قدرة تق  ليت حصلت  

ئق.  تطور قدراته - داد هذا النوع من الو ىل مهنجية ٕا  التحررية عند كتابة تقرر الرتبص والتدرب 

   :لحياة املهنية داد الطالب   ٕا

 املسامهة يف حنت مساره التكويين   -

نضباط و  - الء قمية العملمنية روح املبادرة وإالبداع والتعاون و  . ٕا

  كام ميكّن التكون التطبيقي املؤسسات املستق من: 
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  .ديدة شاف كفاءات  هيا واك شاط الطالب املتكون    ستفادة املبارشة من 

  .ل مع املدرسني اجلامعيني والطلبة الل التفا ة من  ولوج  جتسمي الرشاكة العلمية والتك

  .لمؤسسة رشية  مع املوارد ال  انتقاء الكفاءات الرضورية 

  صادي و ق عي و ج هنام رشاكة تعزز ال تقليص الهوة بني اجلامعة واحمليط   . ب

  مدة الرتبص . 3.1

ربص   ازة  يدوم  الثالثة من إال بات  يف  وطنيةالطلبة السنة  لوم املك ازة    التوثيق و ٔرشيف وإال لكرتوين يف املعلومات   وطنيةالوا يف الترصف 

ئق ا.  14  والو لسنة اجلامعية احلالية  و   ٔسبو ددت فرتة الرتبص  الرتبص الطالب  واصل  يهذا و .  2023  ٔفريل  29  ٕاىلانفي    16ن  م   2023-2022قد 

ٔي   ٔول من عط الربيع،  ٔسبوع ا ٔسبوع 2023مارس    25ٕاىل    20من   ةاملمتدالل الفرتة  ٔثناء ا ة وهو ا لرا ٔسبوع فقط  متتع الطالب ٕاال ب . وال 

  . لعطمن االثاين 

  تعيني الطلبة مبؤسسات الرتبص   . 2
لتعاون مع  لتوثيق  ني اثنني:  ،إالداراتيقوم املعهد العايل  ٔو اخلاصة بتعيني الطلبة حسب طريق ة  ٓت العموم ش ٔو امل   ٔو املؤسسات 

ٔساس  - ىل  ربص يقدمه الطالب ٕاّما  عتبار يف هذه الٕ  مقرتح ملؤسسة  ذ بعني  ٔ ٔمهّية موضوع الرتبص  دارة الرتبصات. ويّمت ا ات  قرتا

ىل الطالب، ه إالرشاف  ين ميك   ووجود مؤطر 

ىل الطلبة.  - ا املعهد  ة واخلاّصة يقرت ٕالدارات واملؤسسات العموم   ٔو انطالقا من قامئة 

ٔطري الرتبص   . 3   ت
ٔطري الطالب مؤطران  ىل ت ملعهد يمت تعي   مؤطر  ،اثنان  رشف  ملعهد مع بداية الرتبص،  بيداغو من ٕاطار التدرس  ل ٕادارة الرتبصات  ه من ق

بع  ين    .لمؤسسة املستق  ومؤطر 

ُ   د املؤسسةُ دّ حتَُ  رة املوافقة    املستق ملؤسسة، امس املؤطر املهين  و جراء الرتبص،  ىل إ يف اس ه  و اليت تعمتد لتعيني الطالب  ه. ويلزتم هذا  و لق صف

ملتابعة املبارشة  ري  ٔ الل اكمل فرتة الرتبصا الل حترر  لطالب املرتبص    رتبص. التقرر و

ربص الطالب:   ولتوفري ظروف جناح 

لطالب املرتبص لك إالماكنيات  قدمي - ٔعوانو املؤطر املهين  متتع هبا  ل ت اليت  لعمل يف ظروف مالمئة م سهيالت   ، املؤسسة  ال

ئق   كن الطالب املرتبص من لك مي - رس  املعلومات ال و الو ىل ايت ت  ملؤسسة، التعرف 

ٔحسن الظروف وحسب    مةيؤطر الطالب عند بداية اجناز لك   - لعمل يف  ام  لق ريها  ٔدوات و لك ما يلزم من ٕاجراءات و وذ مبده 

ملؤسسة.     إالجراءات املعمول هبا 

مي - ه وتقدمي التوصيات الرضور  هيتابع اجناز العمل وذ بتق ٔداء الطالب. وٕاصال  ية لتحسني 

سهيالت و إالماكنيات لطالب قدم ي - ملعهد  تقرر الرتبص دادالٕ ال ل ٕايداعها  ه ق رية م ٔ ة ا س ىل ٕاصالح ال  . وحيرص 
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ٔعامل املتفق  ويقوم   املؤطر املهين والطالب ٕالجناز ا سيق مع  لطالب املرتبص والت ة  ملتابعة البيداغوج مج الرتبص املؤطر البيداغو  ر لهيا يف 

ٔهداف املرجوة م ق ا رات ملاكن هلتحق ز ام  . ال. وميكن املؤطر البيداغو الق   رتبص وذ حسب ٕاماكنيات املؤسسة املستق

مي الرتبص    . 4 اح  و تق   الرسوب و االت الن
  ٕايداع تقرر الرتبص   .  1.4

هتاء الرتبص،   سخ  03الطالب ثالثة (  يودعبعد ا ة الرتبصات )  لتوثيق  من تقرر الرتبص مبصل دة مقابل وصل ٕايداع  ملعهد العايل  ة وا س وسمل 

لسنة اجلامعيةوقد    ) ملؤطره املهين.01( سبة  ل ل ٕاليداع التقرر  ٔ ٓخر  ٔي تقرر بعد هذا التارخي و  .2023ماي    11يوم  ل   2023-2220دد  ل    .ال يق

مي الرتبص . 2.4   تق

هنم املؤط  الرتبص  يناقش تقرر ٔعضاء من ب ٔمام جلنة مكونة من ثالثة  لنا    ٔساتذة من املعهد ر املهين التابع ملؤسسة الرتبص و يف هناية السنة اجلامعية 

هنم املؤطر البيداغو ر املعهدمن ب ل مد سها من ق لجنة وسمية رئ راسات والرتبصاتقرتاح من مد   . ويمت تعيني هذه ا   فرتة ددت  وقد    .ر ا

لسنة اجلامعية   سبة  ل اقشة التقارر  عدد   . 2023ماي    30و  29  يويم  2023- 2022م سب  لطالب حي ددا  لجنة  سند ا اقشة التقرر  ر م وٕا

دد لرتبص. وقد  ٔ   تهنايئ  دادالتاكمل مع  و لرتبص لنظام الربط  املسند عدد  ال ال خيضع  هذا و   .رصيدا)  30بثالثني (لرتبص  املتخصصة   ة رصدا ٔ  

ٔول ازة ٕاال بعد جناح الطالب يف الرتبصو  السدايس ا سمل شهادة إال   .ال 

اح والتدارك والرسوب   . 3.4   االت الن

ساوي    كون دد  ىل  لطالب مت، يُ 10قل من  ٔ اكن العدد املسند   . ٕاذا20من  10يفوق    ٔوجناح الرتبص حبصول الطالب  ائي   اديد منح  لتدارك   ااست

اللها    ٔشهر  ثالثة  ٔقصاه اقشته بداية السنة اجلامعية امليمت  ادة م مترب   ةواليٕاصالح التقرر وٕا مل يناقش الطالب التقرر    ٕاذاو   .2023ٔي يف شهر س

اح ف   . 2024-2023ٔي  ةوالييعيد الرتبص يف السدايس الثاين من السنة اجلامعية امليُعد راسبا و نه إ بن

  التوزيع الزمين لفرتة الرتبص   . 5
ٔربعة عرشةميكن توزيع مدة الرتبص  ا14( اليت تدوم  ٔسبو ٔعامل التالية:  ثالثٕاىل   )  اللها الطالب املرتبص    فرتات خمتلفة، يقوم 

ٔوىل - ىل الهيلك ا الفرتة ا شطهتا و ٔ اّمها ومصاحلها و ىل مؤسسة الرتبص وتنظميها و ٔرشيف.  ُحتّدد  : التعّرف  بات والتوثيق وا تص يف املك

ملؤسسة دد املصاحل املوجودة  ية لهذه الفرتة حسب  ال املدة الزم شاطها يف ا ٔن تدوم وجحم  ا. وميكن  ٔكرث ٔسبو  . ٔو 

ٔرشيف  يقوم الطالب  :  الفرتة الثانية - تصة يف املعلومات والتوثيق وا رة خمتلف املصاحل ا بات  ز ٔعامل اليت تقوم هبا  واملك ىل ا والتدّرب 

ي يتوىل    حتت ٕارشاف املؤطر املهين  مي ما متّ ا الل هذه الفٕاجنازه.    ٕاصالح وتق ٔو موضوع ٕ ة  رت كام يقوم الطالب  جناز مرشوع الرتبص (

رة ال س دد  ي  ٔمهرتبص). الرتبص ا لمرتبص. وتدوم  وتعّد هذه الفرتة ا سبة  ٔس 11(  دى عرشةحوايل إ هذه الفرتة ل ا )    . بو

الثالثة - ا:  الفرتة  الرتبصوالبيداغو  املهين    انملؤطر يدعى  فرتة  رين من  ٔ ا ني  ٔسبو ا ٔطري قصد متكني   الل  الت يف حصص  ك ٕاىل 

شاور يف حمت الطالب من   ىل ىل الطالب  مك يتعني      وٕابداء الرٔي يف ما حيرره.  هوى لك عنرص وٕاصالضبط عنارص التقرر وال احلرص 

ة  ه يف الصيا سيق مع املؤطر البيداغو ملرافق لتقرر. مزيد الت هنائية    ا
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ابعة  . 6 داد التقرر و   الرتبص   ٕاجراء   م   ٕا
داد   ٕ لتوثيق  ملعهد العايل  راسات والرتبصات  ٔعامل اليت سيقوم  قامت ٕادارة ا مي ا داد تقارر الرتبص وتق ظومة ملتابعة حسن سري الرتبصات وٕا م

رات الرضورية س ات و ة من املطبو   .  ييلف نفصلها  هبا الطلبة املرتبصون. وتتكون هذه املنظومة من مج من إالجراءات ومجمو

شاطات الطالب . 1.6 مة    روز

دول يدّ  ه اهو عبارة عن  ا املهام املنجزة  ون ف تو العوائق  و خمتلف املالحظات  و ملرتبص يوم مة    هكن هذمتو اخل.    ،الصعو الطالب املرتبص من  روز

داد تقرر الرتبص ده يف فرتة الحقة من ٕا سا ربصه وهو ما  سهبا طوال فرتة  موع املعارف اليت اك ر التدرجيي    . س

 ورقة احلضور . 2.6

ىل الطالب ٕامضاء هذه الورقة   احلضورورقة  سمل   ٔوقات معل املؤسسة. وجيب  ا يف  لرتبص ملتابعة حضور الطالب يوم ٔول  ذ اليوم ا لمؤطر املهين م

ر مالحظاته   ىل املؤطر املهين ذ دت-مع بداية لك حصة معل. كام جيب  اص   -ٕان و سرت ٔو  ٔو الغياب  ٔخر  االت الت فور و .  ٔمام ٕامضاء الطالب 

سمل املؤطر املهين   هتاء الطالب من الرتبص،  ارشة ٕاىل ٕادارة  ا رة بعد ٕامضاهئا م س راسات و هذه  ملعهد، وكون ذ يف كنف الرسية. ا     الرتبصات 

مي املرتبص .  3.6 رة تق   اس

مي املرتبصملء  املؤطر املهين  يتوىل   رة تق ارشة. ويمت هذا الت   اس هتاء مدة الرتبص م ة من املعايري املتعلقة مبردودية العمل  بعد ا مي انطالقا من مجمو ق

نضباط والرغبة يف املعرفة ري خبمس (اخل. ولك معيار سملّ   ،واملسؤولية و دا  5 تقد ات (ضعيف  وسط    -ضعيف    – ) در د    -م دا  -ج د  ).  ج

د ىل  لك طالب  رة  ال اشرتك طالبان يف نفس الرتبص. و   ةوُختصص اس رة بعد ٕامضاهئا   املؤطر املهين  ملّ س يف  س ارشة ٕاىل ٕادارة هذه  م

راسات و  ملعهد، وكون ذ يف كنف الرسية.  ا   الرتبصات 

مج الرتبص . 4.6 ر ة   مطبو

ٔسبو ٔول نيالل ا مج الرتبص  نيا ر داد  ملؤسسة املستق ٕا مج اكمل من الرتبص، يتوىل املؤطر املهين  ٔن يغطي هذا الرب فرتة الرتبص . وجيب 

ة املهام  اليت سُتخّصصمع حتديد الفرتة   مج.  .ٕالجناز موضوع الرتبص وبق داد هذا الرب ٔن يمت ٕارشاك الطالب املرتبص يف ٕا عرض  ي و   ومن املستحسن 

ملعهد  مج  الرب  اهذ ٔقصاه    ٕالبداء الرٔي وٕامضائهىل املؤطر البيداغو  ل  ٔ فري    05وذ يف  ٔن خيصص  لطالب املرتبص  ميكن  كام    .2023ف

سيق معه لت ٔسبوعيا ملقاب املؤطر البيداغو ويمت حتديد هذا اليوم  مج بطلب من  ؤثناء الرتبص  و .  نصف يوم  ٔي تغيري يف الرب يف صورة ٕاجراء 

هنم حلسن سري الرتبص.    سيق ب ٓخرن وذ يف ٕاطار الت الم الطرفني ا ٔطراف ال بد من ٕا د ا ٔ 

  احلضور والغياب   . 7
اريُعترب  م الرتبص ٕاج ٔ لنظم املعمول هبا يف املؤسسةحضور الطالب طوال  ٔن خيضع  ّٔي غياب ال بّد  الم  املستق    . و به  املؤطر البيداغو  ويمت ٕا

سب، وٕاذا ري مربر حي دوثه. وّلك غياب  ها يف ٕاطار النظم املعمول    ال  كن هنا ٕاماكنية الستدرا ري مربرة ومل  ت  جتاوز الطالب ثالث غيا

  .امليدايناملعهد ويف املؤسسة املستق فاّن الطالب يعترب راسبا يف مادة الرتبص  هبا يف
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ٔثن   . 8   اء الرتبص سلوك الطالب 
رتام القوانني اجلاري هبا العمل يف   اليق  املؤسسةىل الطالب ا ٔ نضباط ا ىل   املستق  مبا يف ذ الهندام و ٔشاك ومظاهره، مع احلرص  جبميع 

ٔرسار  دم افشاء  ة مع ّلك العاملني يف حميطه و ٔي شلك من ا  التعامل حبرف ا ب ار ئقها اىل  رسيب و ٔو  لطالب املتدرب املؤسسة  ٔشاكل. كام جيدر 

ّٔي ٕاشاكلاملؤطر املهين    الرجوع اىل دوث  ال  لنظام اجلاري به العمل يف    .يف  لزتام  ىل الطالب  داري.   ف املستق    املؤسسةو ت  خيّص التوق

ىل  هيااملؤسسة و ّٔي موظف  ابعة حضور الطالب ومعاملته    . املستق م

  الرتبص  ٔثناء الطالب    مسؤوليات   . 9
ىل الطالب  الل فرتة الرتبص جيب    :ٔن املرتبص 

ٔحسن متثيل - ري سفري ملؤسسته اجلامعية وميثلها   ،كون 

ذ بداية الرتبص،  - ي مت حتديده م مج الرتبص ا ر   متم 

ٔو صعوبة تعرتضه، - لك مشلكة   حييط املؤطر املهين 

ٓنية،  يعمتد - ئق   ىل معلومات وو

د -  ، لرتبصاملهين بتوجهيات املؤطر  يتق

ٔ و نقل احلقائق ي   -  موضوعية، لك   عاملالوقائع وا

ىل املعطيات اليت قدمت  بطريقة رمسية طي فرتة الرتبص،  - داد تقرره   يعمتد ٕا

لغرض،  - دادها  ىل ورقة احلضور اليت مت ٕا ا   يوقع يوم

يل  - ا ٔعواهنا،  ملؤسسةحيرتم النظام ا ىل  لزتامات والقوانني وإالجراءات اليت تنطبق  ال وخيضع لنفس   ستق

لهيا  ال يفيش  -  . الرتبص ٔثناءاملعلومات اليت يتحصل 

اميكن و  ٔدي ع الطالب ت اتال  هذه ىدٕ  لٔ  ٕاذا ت  . واج

 املستق   املؤسسة   مسؤوليات   . 10
ل  ستق ٔن: من مشموالت املؤسسة اليت  لتوثيق    طلبة مرتبصني من املعهد العايل 

نيا و ٔ تضمن ت - الل  لمرتبص ٕادارطريا  ة املواظبة واملردوديةمن    ،مراق

ي مت اال - مج الرتبص ا ر ليه ت حترتم   ،يف بداية الرتبصمع الطالب فاق 

ل ت و لطالب املرتبص لك إالماكنيات  تقدم - لعمل يف ظروف مالمئة م سهيالت  ٔعواهنا، ال متتع هبا     اليت 
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  الرتبص   تقرر   : الثاين   احملور 

امة   . 1   حول تقرر الرتبص   معطيات 
ٔو طالبني اثنني  بتقرر يالرتبص  يتوج   د  ل طالب وا داده من ق ال. ويمت ٕا ستق ل مؤسسة  اشها الطالب املرتبص دا ه التجربة اليت  ٔو عكس لك 

شرتاك   ارا  ملعهد   يفٕاذا اخ راسات والرتبصات  د عنارص التقرر من طالبني يُمنع  ٔنه  . جتدر إالشارة ٕاىل  الرتبص ومبوافقة ٕادارة ا ٔ   تقدمي نفس حمتوى 

فصلني ٕاذا قاما برتبصهام يف نفس املؤسسة   . ٕاثنني يف تقررن م

املؤطر ب الطالب  يقوم   الرتبص حتت ٕارشاف  ربص الطالب  التقرر  يعكس  و .  والبيداغو  املهين   نتحرر تقرر  قه من  شود واملنتظر حتق الهدف امل

ملعارف النظرية  العملية املعرفة واملمتثل يف حتصيل  ٔثناء الرتبص مع ٕاضفاءوربطها  ٔعامل املنجزة  ميي نقدي ل ٔن    .طابع تق التقرر ٕاىل    يفصلجيب 

ة ملاكن الرتبص،   سبة سواء اكنت ذات طابع  انب املعلومات الوصف ٔعامل املنجزة يف لك مر وذ بوصف املعارف املك ل الرتبص وا خمتلف مرا

ٔو تطبيقي.  د امل نظري  ىل الطالب اع ٔاكدميية.  يفتعارف املُ مية عل ال هنجية و ٔعامل ا   ا

  حترر تقرر الرتبص   . 2
دة ئق املف ٔول لك الو ٔوال ب جمع  داد تقرر الرتبص. ف ربصه بتجميع املعطيات الرضورية والتوثيق ٕال ذ بداية  واليت تعرف    يقوم الطالب املرتبص م

مج   ر شاط والهيلك التنظميي. ويضيف ٕاىل هذا التوثيق  لطالب  الرتبص ودفرت  ملؤسسة املستق كتقارر ال ٔو   هحترر تقرر . ميكن  لغة العربية 

د    الفرسية ع د لغة سلمية. كام يُنصح  ليه اع سيط وواحض ومجل قصرية.ويتعني  دا  و   ٔسلوب  لتقرر ج كون التقدمي املادي  ٔن  يتوافق و جيب 

ٔسف  ورة  ليل. و ومجموع اخلصائص املادية املذ ددها هذا ا ىل لك العنارص اليت    حيتوي 

ىل الطالب  ث يُمنع ُحيجر  ال العلمي، ح عا   نت ٔخرىم ٔجزاء من مصادر  ٔو  ر  سخ فقرات  ٔو يف    املصادر املستعم يف الهوامش. كام يتعني ذ

ه . املراجع ٔليف يعرض صاح الل حبقوق الت ت. ولك ا   لعقو

لزتام مبا ييل: ىل الطالب    كام يتعني 

ٔن يغلب الطابع التطبيقي يف تقرر ال - ىل   . رتبصاحلرص 

ٔو مقدمة حمور.  صيغة املايضاستعامل  - اء املقدمة العامة  ست  يف اكمل التقرر 

لمؤسسة  - يسء  ٔية معلومات يف التقرر قد  . دم إالفصاح عن   املستق

ر ت املعلومات اليت  -   .رسيةاملؤسسة تعتربها دم ذ
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  العنارص املكونة لتقرر الرتبص   . 3
اس   د مق ع راسات والرتبصات  س هيلكة تقارر الرتبص، تويص ادارة ا ٔنه    1IMREDمن بني معايري ومقاي صاص املعهد  نظرا  ىش وطبيعة اخ ي

لتوثيق.   اس  ل هذا  سهّ كام  العايل  ٔثناء الرتبص و املق ٔقسام التقرر بن القارئ من  يُمكّ ىل الطالب عرض ما قام به    جعة ورسيعة.   طريقةتصفح خمتلف 

اس حيدد    : املواليةالعنارص   IMREDمق

ة الغالف اخلار  ) 1  صف

 ورقة بيضاء  ) 2

ة العنوان  ) 3  صف

 إالهداء  ) 4

 الشكر  ) 5

 امللخص  ) 6

دت)  ) 7  قامئة اجلداول (ٕان و

ٔو قامئة  ) 8 ٔشاكل الرسوم  دت) ٔو الصور  ا  (ٕان و

صارات والرموز (ٕان و ) 9 خ  دت)قامئة 

ت  ) 10  فهرس احملتو

 املقدمة العامة ) 11

ٔولاحملاور (  ) 12  ، اخل) احملور الثاين، احملور ا

 اخلامتة العامة  ) 13

 املراجع  ) 14

 املالحق  ) 15

  الغالف اخلار  ) 16

  حمتوى خمتلف العنارص املكونة لتقرر الرتبص   . 4
اص به. وميكّن حمتوى لك العنارص اليت جتمع يف التقرر، من معرفة ما استطاع الطا اله حمتوى  ٔ ورة  ة العنارص املذ لب املرتبص لك عنرص من مجمو

سبه من معارف نظرية   ك الل فرتة الرتبص. ومن هنا فٕان وجود هذه العنارص ومعرفة حمتواها ودورها، ميكن الطالب املرت و ٔن  ة  بص من ٕانتاج  تطبيق

ت لك عنرص.  وازنة. ونورد ف ييل حمتو   وثيقة واحضة وم

 

1 Introduction, Methods, REsults, and Discussion 
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ة الغالف اخلار    1.4   صف

ىل املعلومات التالية:  ادة من الورق املقوى،  كون  ة، اليت  ٔن حتتوي هذه الصف   جيب 

وبة، شعار وامس  -  امعة م

لتوثيق، شعار وامس  -  املعهد العايل 

ربص  - ىل االٕ عنوان: تقرر   ،يف ........... الوطنيةازة لحصول 

 ماكن الرتبص، -

 2023 افريل  29ٕاىل   انفي 16مدة الرتبص: من   -

 الفوج،و السنة و امس الطالب املرتبص  -

 ،امس املؤطر البيداغوو  امس املؤطر املهين  -

 . 2023- 2022السنة اجلامعية  -

ة الغالف طبقا  كون صف ٔن  رشه  لمنوذججيب  ي ت راسات والرتبصات ا ة. ٕادارة ا ٔلوان يف هذه الصف   وميكن استعامل ا

ة العنوان  .  2.4   صف

ذف   ٔلوان مع  ا ة الغالف اخلار دون استعامل  ىل نفس املعلومات النصية الواردة بصف ادية وحتتوي  ىل ورقة  ة  صور  ال كون هذه الصف

  رسوم. الو 

  إالهداء .  3.4

هيم هذا العمل.  ن هيدى ٕا اص ا ٔش ر ا ة مستق ختصص    صف

  الشكر .  4.4

ره  ة مستق يقدم فهيا الطالب شكره وتقد دة لك من صف ام  ؤ قدم  يد املسا داد التقرر. لسامه ٕاجيابيا يف الق   رتبص وٕا

  امللخص .  5.4

ٔمه ما ورد   ٔخرى.التقرر مع ٕاماكنية  نفس لغة حترر  . وحيرر امللخص ب لكمة  300  يتعدى  بتقرره يف جزء اليلخص الطالب  ن بلغة   ٕاضافة ملخص 

ه التقرر   د ف ٔ ي  ىل إالطار ا امللخص  ٔمه  و حيتوي  لص  انب عرض مست داده ٕاىل  الصة عن هدف التقرر ومهنجية العمل املعمتدة يف ٕا

ا ا هي تست ٔثناء ٕاجراء الرتبص.  املتوصل ٕا   ا 

ددها بني  ة يرتاوح  اح لكامت مف   . 6و  4رفق امللخص 
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ٔشاكل اجلداول    ات قامئ   . 6.4   والصور والرسوم وا

جلداول ٔو شلك رمقه وعنوانه   يُدرج الطالب بتقرره قامئات  ٔو رمس  ٔو صورة  دول  لك  ر  ٔشاكل. ويه عبارة عن فهارس تذ والصور والرسوم وا

 وصفحته. 

صارات والرموز .  7.4 خ   قامئة 

صارادّ قَ تُ  خ ه  رتب ف ن  كون من معود دول م ر معىن الرمز يف العمود الثاين.   تم القامئة يف شلك  ٔول ويمت ذ ائيا يف العمود ا ٔلف   والرموز 

ت .  8.4   فهرس احملتو

اري   لتقررهو عنرص اج اءت  سية والثانوية مسرتس ومرمقة كام  ن احملاور والعنارص الرئ ىل عناو اهتا  حيتوي  ٔرقام صف ر  ر  يتعني  كام    .مع ذ ذ

لفهرس لية.ط. ويُنصح ال املالحق  شاء الفهرس بطريقة  ٕ ليل احلايل.  الب  اس بفهرس ا ست ، ميكن  ىل ذ   ومكثال 

  املقدمة العامة .  9.4

لقارئ تصورا خمترصا عن حمتوى التقرر يس  ٕاذ تعطي  ل الرئ ي املد تضع الرتبص يف ٕاطاره (التعريف و   تعترب املقدمة العامة عنرصا هاما يف التقرر. فه

ٔهد ٔثناء هذا الرتبصو افه، ماكنه، فرتته، اخل)  لرتبص،  ٔعامل املنجزة  ٔمه ا قة،  ق خول يف التفاصيل ا امة عن املرشوع   توحض، دون ا وتقدم فكرة 

ي سعى الطالب  ر حمتوىٔثناء الرتبص  ٕالجنازها ٔن يبني يف هناية املقدمة العامة هيلكة التقرر بصفة موجزة وذ بذ ىل الطالب   لك حمور  . كام جيب 

 .     شلك موجز 

  احملاور .  10.4

ٔكرثحترر  ىل الطالب    يتعني ن ف ىل  حمور ُ ٔن  ،  ات و دد الصف ث احملتوى و هنا من ح ىل  د  شِّ رَ راعي التوازن ب د  ٔو ع ة  ٔساليب الوصف ا

ٔمه العنارص اليت يُمكن الرسدية ي خبامتة. ومن  هت دئ لك حمور مبقدمة وي ر ما ييل: . وي ا يف حمتوى احملاور، نذ   ٕادرا

لمؤسسة،  : موجزاملستقاملؤسسة تقدمي  - شاط، إالطار القانوين، الهيلك التنظميي  ٔو ال  رخيي، املهام 

ةتقدمي   - ا، ا  املصل ا رخيية،  ٔرشيف، اخل): حملة  ة ا بة، مركز التوثيق، مصل ٔطري الطالب املرتبص (املك ىل ت ٔرشفت  لنصوص  اليت 

ٔرصدة،  رشية، التجهزيات، وسائل العمل، إالجنازات، ا    ، اخل.الربامج، املشاريعالقانونية، الفضاءات، املوارد ال

ٔعامل  - كون هذا    وصف خمتلف ا ة.  لك مصل رته  ٔثناء ز ام هبا  لق ة ووصف املهام اليت لكف الطالب  ٔو املصل اليت تقوم هبا املؤسسة 

طقي   سلسل م ليه.  ٔ الوصف طبقا ل مج الرتبص املتفق  ر سلسل زمين حسب  ٔن يتضمن هذا الوصف نوع املهمة املنجزة  و و  ة  و جيب  يف

ٔدوات ل الطالب وا لهيا. و املستعم  ٕاجنازها من ق  النتاجئ املتحصل 

دوى حتليل املهام املنجزة - سبة ملعارفه النظرية ؟ ما يه  ل جزة  مة م ٔدرك الطالب املرتبص لك  يف  ة  و :  مة يف ٕاطار املصل ماكنة لك 
   ؟املستق

ٔعامل املنجزة - مي ا دت وحماو ٕابداء الرٔي فهيا و  تق راز إالشاكليات ٕان و  لها.  لول اقرتاح وٕا
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ٔ    وصف ملرشوع الرتبص  - لمؤسسة  الطالب  (موضوع الرتبص). يبد سبة  ل ٔمهية اجنازه  ري يف ٕاطاره مث يربز  ٔ القمية املضافة  و بوضع هذا ا

ال  قها من  ا مع    .املراد حتق طق ا م رت ل اجناز العمل مرتبة  ٔساليب املعمتدة و بيان  مث يصف مرا ٔدوات امل ٔمه اخليارات وا ستعم  ا

لهيا. و    النتاجئ املتحصل 

  اخلامتة العامة  .  11.4

ٔساسيا يف تقرر الرتبص. وخيصص لها   تضمن اجلوانب التالية: ي مستقل   جزء تعترب اخلامتة العامة عنرصا 

لرتبص،  - ٕالطار العام    تذكري 

لطالب من الرتبص، و الفوائد  -  إالضافات اليت حصلت 

لصة من الرتبص،  - روس املست  ا

ل التوصيات - هيا يف املستق ات اليت ميكن تب  ، ٔو املقرت

ٔمام  - حها الرتبص  ٓفاق اليت ف  . الطالب ا

  قامئة املراجع .  12.4

ٔسامء املؤلفني يف    ٔجبدقامئة مرتبة  يه   ارشة مبحتواه.  املراجع  حسب  داد تقرر الرتبص واليت لها ص م لهيا الطالب يف ٕا من الرضوري و اليت اعمتد 

لك مرجع. تطبيق  ليوغرايف  لوصف الب ني   تق

  املالحق   .  13.4

ر  ت التقرر. وجيب  ات الرضورية اليت تؤيد وتوحض وتفرس خمتلف حمتو ئق واملطبو ب املالحق  يف هذا اجلزء من التقرر، يقوم الطالب بوضع لك الو ت

ه.  االت الواردة ف ىل إال د  الع رقميها حسب ورودها يف التقرر    و

لتقرر  . 6   اخلصائص املادية 

ٔن تتوفر يف التقرر    اخلصائص التالية: جيب 

  ) 29,7× 21(  4جحم الورق: ٔ  -

ٔبيض (  -  ) 2غ/م80نوع الورق: ورق 

يار الطالب.  :)Police(  اخلط -  حسب اخ

لنصوص العربية   12ال يقل عن   جحم اخلط: - ٔكرب  د خط   . مع اع

ٔقل ىل 1.5مس : احلوايش - سفري.   1مع  ا ل   مس 

و  - العنوان  ة  لشكرصف اخلاصة  ات  ت  و امللخص  و   الصف احملتو ٔشاكل و فهرس  ا والصور  قامئة  اجلداول  و   والرسوم  الرموز  و قامئة  قامئة 

 ُ ترصات ال  رقمي ال  لكن حت  مرقّ وا   . تقرر سب عند بداية 


