جامعة ابن خلدون –تيارت-
ميدان التكوين العلوم اإلقتصادية  ،التجارية
وعلوم التسيري

كيفية إعداد تقرير الرتبص
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أوال-ماهو الرتبص:

 -1تعريف الرتبص:

الرتبص هو فرتة زمنية عملية يقضيها الطالب املقبل على التخرج يف إحدى

املؤسسات اليت خيتارها بذاته ،وذلك بغرض إكتساب اخلربات واملهارات الالزمة ،فهو مترن مهين للطالب
يساعده يف الربط والتقارب بني الرصيد النظري واجلانب التطبيقي العملي يف املؤسسة ،من أجل إكتشاف

املؤسسة وإكتساب خربة أولية متهد له الطريق ليكون مستعدا لإلندماج يف عامل الشغل مستقبال ،وينمو لديه
روح التواصل اجلماعي وبناء ذهنية فريق العمل عندما حيصل على شهادة جامعية.

 -2أهداف الرتبص:
 حتصيل معلومات حول قطاع إقتصادي معني؛ التعرف على مؤسسة الرتبص  ،هيكلتها ونشاطها؛معرفة معمقة إبحدى وظائف مؤسسة الرتبص؛ التمكن من التقنيات املستخدمة ابلوظيفة؛ حتليل ،نقد وتلخيص املعلومات احملصل عليها؛حتديد املشكلة ابملصلحة حمل الرتبص وتصور إسرتاتيجية حللها؛ القدرة على تشخيص نقاط القوة والضعف لوظائف اهليئة املستقبلة وحماولة تقدمي حلول لنقاط الضعف؛ حتليل التصور املتوصل إليه ومقارنته ابملوجود؛ إبالغ النتائج املتوصل إليها ،كتابيا) التقرير(؛ يف هناية الرتبص جيب على الطالب أن يكون قادرا على تقييم مدى إستفادته من الرتبص ،وماهي آاثر الرتبص علىمشروع مساره الوظيفي مستقبال.

 -3نصائح وتوجيهات للمرتبص:
من أجل ضمان تربص مثمر جيب على الطالب أن يلتزم ابلنصائح التالية:
 على الطالب أن يكون سفريا جلامعته يف مؤسسة الرتبص ميثلها أحسن متثيل؛ التقيد ابلنظام الداخلي للمؤسسة حمل الرتبص؛ اإللتزام بواجب اإلحرتام والتقدير لكل عمال املؤسسة حمل الرتبص ،والتقيد بتوجيهات املشرف املؤطرللرتبص يف املؤسسة؛
 املرونة والصرب وعدم إستباق األحداث وعدم التسرع من أجل الوصول إىل املعلومات الالزمة؛يعتمد معد لتقرير على احلقائق اجملمعة من مصادر حمددة متليها طبيعة وموضوع التقرير؛ املعلومات املعروضة يف التقرير ليست خاضعة لذوق ورأي املرتبص؛2

 -كتابة التقرير تركز على وصف ونقل الوقائع واألحداث الفعلية للمشكلة أو املوضوع.

اثنيا-ماهو تقرير الرتبص:

 -1تعريف تقرير الرتبص:
تقرير الرتبص هو بيان كتايب عن جتربة الطالب العملية املرتبطة مبجال ختصصه ،وهو حوصلة ملا قام به الطالب أثناء فرتة

الرتبص يف املؤسسة حبيث خيتتم بتحرير تقرير شامل وفق أطر علمية عن خمتلف مراحل الرتبص امليداين اليت قضاها املرتبص

داخل اهليئة املستقبلة.

تقرير الرتبص مرتبط بنهاية الدراسة ) تقرير التخرج( ،فهو حيتوي على إشكالية جزئية تتعلق أبحد وظائف املؤسسة،

والطالب ملزم بتقدمي حل تصوري للمشكل املطروح بعد التشخيص الدقيق له ،ومن أهم خصائص التقرير أنه ال يستلزم
التميز واحلداثة واألصالة ،بل يكفي فيه أن ينجز ابملوضوعية والتقييد ابملنهجية العلمية  ،حبيث عدد صفحات التقرير

ترتاوح مابني  40-20صفحة .

 -2خمطط تنظيم التقرير:
الغالف اخلارجي العلويورقة بيضاءالغالف الداخلياالهداءالشكرفهرس احملتوايتقائمة اجلداولقائمة األشكالقائمة املالحققائمة اإلختصارات والرموزمقدمةالفصل األول :تقدمي عام للمؤسسة /اهليئة حمل الدراسةالفصل الثاين معاجلة موضوع الرتبص يف املؤسسة /اهليئة حمل الدراسةخامتةاملراجعاملالحق3

ورقة بيضاء-الغالف اخلارجي السفلي

-الغالف اخلارجي العلوي  :عبارة عن ورقة بيضاء مسيكة حتتوي على املعلومات التالية:

واجهة تقرير تربص التخرج:
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جامع ــة ابن خلدون – تيارت-
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
قسم ............
تقرير تربص مقدم إلستكمال متطلبات شهادة الليسانس أكادميي
امليدان :علوم إقتصادية ،علوم جتارية وعلوم التسيري
الشعبة.............. :

التخصص.............. :
بعنوان:

عنوان موضوع الرتبص
(مؤسسة الرتبص)

من إعداد الطلبة:

إشراف املؤطر ابملؤسسة:

 -اإلسم واللقب

اإلسم واللقب

السنة اجلامعية2020 /2019 :

 ورقة بيضاء5

الغالف الداخلي  :نفس معلومات الغالف اخلارجي.اإلهداء  :خيص بعض األشخاص تقديرا هلم واعتزازا بدورهم يف حياة املرتبص  ،ويراعى يف اإلهداءالبساطة واالختصار ،وال ميكن أن يتجاوز صفحة واحدة ويفرد يف صفحة مستقلة.
الشكر  :هو عرفان من الطالب ألولئك األشخاص الذين أعانوا وأسهموا يف التقرير ،ويطلب عدماملبالغة يف الشكر أو ذكر أشخاص مل يكن هلم دور يف سري الرتبص ؛ وجيب أن يكون الشكر يف صفحة
واحدة على األكثر.
فهرس احملتوايت :ذكر أجزاء خطة التقرير ابلتفصيل مع ترقيم الصفحات املقابلة هلا.قائمة اجلداول  :لعرض عناوين جداول التقرير وأرقام صفحاهتا.الرقم

الصفحة

العنوان

قائمة األشكال البيانية  :لعرض عناوين األشكال البيانية وأرقام صفحاهتا ،إن وجدت.الرقم

الصفحة

العنوان

قائمة املالحق  :لعرض عناوين املالحق وأرقام صفحاهتا ،إذا تضمن التقرير مالحق.الرقم

الصفحة

العنوان

قائمة اإلختصارات والرموز  :تضم املختصرات والرموز ومعانيها الواردة يف التقرير.املعىن

اإلختصار /الرمز

 مقدمة  :تشكل املقدمة مدخال رئيسيا لكل عمل علمي ،فهي تعطي لآلخرين تصورا خمتصرا عنمضمون التقرير ،وال ميكن أن تتجاوز صفحتني.
تبدأ املقدمة مبدخل وجيز ملوضوع التقرير ،يبني من خالله املرتبص اجلانب العام من املوضوع ،سبب إختيار
املوضوع والرتبص يف هذا القطاع اإلقتصادي عن غريه ،ومل مت اإلختيار على هذه املؤسسة ابلذات ،مث يبني
املهمة املطلوب إجنازها يف هذا الرتبص ،مث يتطرق ألمهية املوضوع ابلنسبة للمؤسسة حمل الدراسة وابلنسبة
لتكوين املرتبص وأهداف الرتبص ،مث حيدد الفرتة الزمنية واملكانية للدراسة ابإلضافة إىل التطرق إىل الغاية من
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التقرير وهنا يتم طرح إشكالية موضوع الرتبص املتمثلة يف سؤال واحد بسيط جيمع بني متغريين على األكثر
.
يتطرق الطالب يف املقدمة أيضا إىل طبيعة املنهج املستخدم وهو عادة ما يرتبط ب"املنهج اإلستقرائي "الذي
يعتمد على الدراسة امليدانية هبدف اإلملام ابلظاهرة ،لتحديد وقياس العوامل املؤثرة على سلوك املتغرية
املدروسة للوصول إىل حل املشكلة ؛ وختتم املقدمة بعرض خطة التقرير بصفة موجزة.
الفصل األول :تقدمي املؤسسة  /اهليئة حمل الدراسةيقدم املرتبص فيه املؤسسة حمل الدراسة ،حيث جيب التطرق إىل نبذة اترخيية حول املؤسسة تشمل اإلسم
الكامل للمؤسسة وإىل إختصارها ،طبيعتها القانونية ،اتريخ إنشائها ومكان تواجد مقرها الرئيسي  ،وكل
معلومة من شأهنا التعرف على املؤسسة :كتصنيفها) كبرية ،متوسطة ،صغرية( ،رأس ماهلا ،تنظيمها اإلداري،
توزعها اجلغرايف) فروعها( ،قطاعها اإلقتصادي ،نشاطها ،توزع املوظفني) العمر ،اجلنس،املؤهالت ،...(،أهم
متعامليها )املوردون ،الزابئن ،املنافسني ،...(،تطور رقم أعماهلا ،مشاريعها املستقبلية ،هدفها التنموي على
املستوى اإلقتصادي /السياسي  /اإلجتماعي  /الثقايف ؛( ،....عنوان موقعها اإللكرتوين.
مث يقدم املرتبص ابلتفصيل املصلحة املرتبطة ابلوظيفة املدروسة  ،مبينا املهام املوكلة إليها ونوع املوارد البشرية
القائمة عليها وأمهيتها ابلنسبة لباقي املصاحل وللمؤسسة ككل وقواعد التسيري املستخدمة وخمطط تدفق
املعلومات واملنتجات/اخلدمات ابملصلحة ،املعدات واحللول املستخدمة يف أداء الوظيفة املنوطة ابملصلحة ،
طبيعة األشخاص املهنية الذين متت مقابلتهم ،على أن خيتتم بتقييم يبني فيه املرتبص رؤيته حول مواطن القوة
)اإلجيابيات( ،مواطن الضعف واخللل) السلبيات( ،الفرص املتاحة ،األخطار احملتملة.
الفصل الثاين  :معاجلة موضوع الرتبص يف املؤسسة  /اهليئة حمل الدراسةهذا مبثابة خالصة لتجربة الطالب يف املؤسسة وحياول من خالهلا اإلجابة على اإلشكالية املطروحة أبسلوب
أكادميي  ،حيث يقوم جبمع املعلومات وحتديد األدوات املستعملة يف ذلك  ،ويقوم ابلتحليل والوصف ،
عرض املعلومات بشكل منظم ومتسلسل منطقيا  ،وإبستخدام النص والوسائل التوضيحية (اجلداول
واألشكال) حيتوي هذا الفصل على القسم األكرب من املعلومات اليت مت مجعها حول املوضوع ويرتبها
الطالب حسب اختياره يف مباحث متجانسة .
خامتة  :تكتب يف ورقة مستقلة ،وتتضمن رؤية املرتبص حول املصلحة املدروسة ) تقييم شخصي( ،منخالل معاينته ملختلف اإلجراءات ابملصلحة مبينا تلك املهارات واملعارف املكتسبة من الرتبص ،وله أن يقدم
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توضيحات/توصيات ومقرتحات تتعلق مبستقبل املصلحة واملؤسسة مث ذكر أهم الصعوابت اليت اعرتضت
املرتبص.
أو بتعبري آخر يقدم الطالب حوصلة عن كل مامت القيام به:
 -1النتائج أو يذكر أهم املالحظات أو مشاهداته اليت سجلها خالل فرتة الرتبص وكذا النتائج املتوصل
إليها.
 -2اإلقرتاحات :يتم تقدمي مجلة من اإلقرتاحات اخلاصة ابملوضوع.
املراجع  :هي تلك الواثئق واملستندات والتقارير اليت إعتمد عليها املرتبص يف إعداد التقرير واليت هلا صلةمباشرة مبوضوع التقرير ،يف جانبه املتعلق بتقدمي عام للمؤسسة /اهليئة حمل الدراسة أو يف جانبه املتعلق
مبعاجلة موضوع الرتبص.
املالحق  :حتتوي املالحق على الواثئق املتعلقة ابلدراسة واليت حتتوي على معلومات غري الزم إدراجهاداخل املنت ،واليت يراها املرتبص ضرورية لفهم وحل املشكلة ،أما تلك الواثئق اليت ميكن هتميشها وسهولة
احلصول عليها فال تعرض؛ وجيب أن ترقم املالحق ،والبد من اإلشارة إىل عنوان امللحق ومصدره.
ورقة بيضاء-الغالف اخلارجي السفلي) مسيك وبدون أية كتابة(

* مالحظات

منهجية:

 التنسيق بني األفكار الواردة يف خمتلف الفقرات؛ اإلبتعاد عن الفقرات الطويلة ،اإلجياز يف التعبري ووضوح األفكار؛ إستخدام العناوين والعناوين اجلزئية هليكلة التقرير؛ عنونة اجلداول واألشكال البيانية؛ ترقيم الصفحات؛ عدم اإلفصاح عن أية معلومة ابلتقرير قد تسيئ للمؤسسة؛ -عدم ذكر تلك املعلومات اليت تطلب املؤسسة عدم الكشف عنها.
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