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 المیداني تقریر التدریب
أكادیمیة من إعداد طالب(ة) السنة الثالثة من اإلجازة في علوم اإلعالم و وثیقة ھو التقریر المھني 

و یشرف أستاذ ،  االتصال. یضمن الطالب، داخل التقریر، تجربتھ المیدانیة خالل فترة التدریب المھني.

و تأطیر الطالب خالل التدریب و خالل  مختلف مراحل  من معھد الصحافة و علوم اإلخبار، على توجیھ

 فكرة مشروعھ وصیاغة التقریر.  انجاز

ا الطالب وفق منھجیة من الضروري أن یحتوي على معطیات یعرضھ للمناقشة،یكون التقریر قابال و كي 

ب حسویمكن للمتدرب استشارة األستاذ المشرف في تقسیم الموضوع وتفریعھ معین. بناء وواضحة 

  .خصوصیتھوحسب فكرة المشروع و ھتخصص

كان ال یمكن الحدیث عن تخطیط نموذجي واحد وموحد للتقریر المھني فإن التقریر یشمل عناصر لئن و

 للطالب أن یغفلھا. ال ینبغيومكونات 

 الخارجي صفحة الغالف - 1

ذا وجب االعتناء بھا من واجھة التقریر إذ تمنح القارئ انطباعا أولیا عن التقریر لتعد صفحة الغالف 

 ناحیة اإلخراج. 

  .quadri chromé 350 g matتخضع للمواصفات التالیة: بیضاء  في صفحة واحدةتكون 

 أما على مستوى المضمون فتحتوي على:

وتكون ھذه العناصر في الجزء  وشارتھالمعھد  اسم، وشارتھا جامعةال ، اسمإلشرافاوزارة  اسم -

 .العلوي من الصفحة

 )في ... تدریب مھني الوثیقة ونوعھا واالختصاص (تقریرن عنوا -

 حجمھا حجم شارةال یتجاوز  أن(یمكن إدماج شارة مؤسسة التدریب شرط  مؤسسة التدریباسم  -

 المعھد) 

 ضوح وویجب أن یصاغ بإیجاز ودقة و مشروع التدریب عنوان -

  فترة التدریب -

 لطالبالكامل ل االسم -

 مياألكادی لمشرفالكامل ل سماال -
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 لمشرف المھنيالكامل ل االسم -

 السنة الجامعیة -

 الدورة -
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 العلمي والبحثوزارة التعلیم العالي 
  جامعة منوبة

  معھد الصحافة وعلوم األخبار
 
 

 
 

 تقریر تدریب مھني
 

 االتصالاإلجازة التطبیقیة في 
 

 اسم مؤسسة التدریب 

 شعار المؤسسة
 

 ...............................................المشروع: 
 
 ...........إلى ......فترة التدریب: من 
 
 
 
 
 

                                                     المھنيالمشرف                                            المشرفاألستاذ            

 الطالب(ة):

 

 

 

 

 2022 -2021السنة الجامعیة: 
 ....الدورة : ........
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ü بیضاء ورقة 

ü  فاصلة لصفحة الغالفتكون. 

ü صفحة الغالف الداخلي 

ü الخارجي ال تستعمل فیھا األلوان وبھا نفس محتوى صفحة الغالف. 

ü فھرس المحتویات 

(كما جاءت في  مرقمة بشكل واضح. تكون ھذه األجزاء ھمختلف أجزائخطة التقریر بعرض  تمثل فيی

ویستحسن اختیار الطالب للمصطلحات المستعملة في . المخصصة لھا أرقام الصفحاتتقابلھا و المتن)

كما  العناوین بدقة ألنھ بإمكان أعضاء لجنة المناقشة تقییم العمل تقییما أولیا بمجرد اإلطالع على الفھرس.

 .یستحسن إدراج الفھرس بصفة آلیة

 مقدمةال2 -  

عمل علمي وتعطي للقارئ فكرة عن مضمون التقریر. تتضمن  المدخل الرئیسي لكل تعد المقدمة 

تمھیدا لفكرة مشروع التخرج انطالقا من وضع التدریب المھني في إطاره من حیث التذكیر 

باالختصاص والتعریف بالتدریب واألھداف، والمكان والمدة الزمنیة وسبب اختیار مؤسسة 

 صص الطالب. التدریب وفكرة مشروع التدریب وعالقتھا بمجال تخ

إلى طبیعة المنھج المستخدم واألسالیب الموظفة  -بصفة مقتضبة  –یمكن للطالب أن یتطرق فیھا 

 في تناول فكرة مشروع التدریب تحلیال وتفسیرا (االستمارة، المقابلة، المالحظة الخ)

أن جمیع  كما یمكنھ أن یبین فیھا الدوافع الموضوعیة والذاتیة الختیار فكرة مشروعھ. والمالحظ

ھذه العناصر یمكن أن تكتب (حسب اختیار الطالب) في جزء موحد أو تكون في شكل أجزاء 

 فرعیة معنونة.

 وتختم بعرض موجز لخطة التقریر وعناصره الرئیسیة.

 النظريالجزء - 3

ستھل بتمھید یكون بمثابة المدخل وھو ضروري لتقدیم ما سیأتي في الجزء النظري واإلعالن یُ 

 ه قصد إعطاء القارئ فكرة عن محتوى الجزء.عن عناصر
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یمكن للطالب في ھذا الجزء تقدیم مؤسسة التدریب (تقدیما موضوعیا ونقدیا) مع التركیز على أھم 

المعطیات (االسم الكامل، صفتھا القانونیة، تاریخ إنشائھا، عنوانھا البریدي وااللكتروني، مجال 

الب التفاصیل والمعطیات الثانویة مثل تاریخ المؤسسة تخصصھا، أھم منافسیھا، إلخ.). ویترك الط

وھیكلھا التنظیمي وكل ما یراه مناسبا إلثراء عملھ للمالحق. في مرحلة ثانیة یقدم الطالب 

 organigramme) ( كما یستحسن اعتماد الصور التضویحیةالمصلحة التي أجرى بھا التدریب. 

 . التنظیمیة والھیاكل )

نشطة و األعمال المنجزة خالل التدریب. ویمكن لھ تبویبھا حسب األشكال. ویستعرض الطالب األ

 كما یمكن االستشھاد بالبعض منھا أو إحالة القارئ إلى المالحق.

ویقدم الطالب في ھذا القسم مالحظاتھ حول التدریب وتقویما لتجربة التدریب المیداني على 

 قائص و المكتسبات ونقاط القوة.من خالل الصعوبات و النالمستوى المھني و الشخصي 

 

على التعریفات اإلجرائیة لمصطلحات البحث فیكون ھذا  ، في قسم ثاني،ویشتمل ھذا الجزء

العنصر بمثابة التأصیل النظري للمصطلحات والمفاھیم التي یراھا الطالب ضروریة إلثراء 

الباحثون في المجال.  ألھم التعریفات التي قدمھاتألیفیا المحتوى. ویقتضي من الطالب عمال 

ویجدر التنصیص في ھذا السیاق على ضرورة استقاء المصادر من أصولھا وتجنب النقل عن 

المصادر الثانویة إال في صورة استحالة الحصول على المصادر األصلیة وضرورة ذكر اسم 

 ألستاذ).الباحث ولقبھ ومجال اختصاصھ وتجنب تقدیمھ من خالل درجتھ العلمیة (مثال الدكتور، ا

فكرة مشروعھ تقدیما مفصال ویعرض األھداف التي یرنو إلیھا.  ،أیضا قسمفي ھذا ال، یقدم الطالب

یعرض الطالب مختلف وكما یبین قابلیة تطبیقھا وانعكاساتھا على تطویر عمل المؤسسة. 

یوفرھا اإلمكانیات المادیة والبشریة التي یمكن للمؤسسة أن تضعھا تحت تصرفھ أو التي یمكن أن 

لنفسھ بصفة ذاتیة إلنجاز فكرة مشروعھ. ثم یحدد(نظریا) الكیفیة التي یمكن لمشروع التخرج أن 

 یكون علیھا على مستوى الشكل واألھداف.

وفي خاتمة ھذا الجزء یحوصل الطالب أھم ما جاء في الجزء النظري ویمكن أن یستغل ھذه 

 الخاتمة في االنتقال والتمھید للجزء الموالي.

 التطبیقيالجزء  - 4

ویحتوي ھذا الجزء  واإلعالن عن عناصره. تطبیقيالجزء اللتقدیم ما سیأتي في بتمھید ھذا الجزء  ستھلی

 على:
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التنفیذ) ویتم التركیز  النتائج، األدوات، الطریقة،مفصل للتطبیق الفعلي لمشروع التدریب ( عرض -

ھذه المراحل كل یوضح الطالب د إذ المعتمالتمشي إنجاز المشروع ومراحل  في ھذا الجزء على

. ویحرص الطالب على تطعیم العمل و إثراءه بمصادر وتبریریةیة وتفسیریة تطبیق باعتماد مقاربة

 علمیة و بحوث أكادیمیة موثوق بھا.

 م النتائج التي توصل إلیھا مع تفسیر كیفیة تحقیقھا وتقدیم نماذج عن كل منھا.ھأل عرض مفصل  

علما أنھ یجب ترقیم الرسوم  .صور توضیحیة وصور من شاشة الحاسوبب االستعانةویمكن 

 .یدرج في أحر التقریر اعتماد فھرس خاص بالرسوم ویستحسنوالجداول المستخدمة وعنونتھا. 

 

 لم یتسن لھ ذلك. إذاویمكن للطالب تقدیم فكرة المشروع و تصور لمراحل انجازھا دون تنفیذھا 

 

 العامة الخاتمة - 5

 :وتحتوي على عنصرا أساسیا في التقریرتعتبر 

 المشروع وبأھم النتائج التي توصل إلیھا المتدرب.فكرة تذكیر بال  -

 و مدى تمكن الطالب من تنفیذ فكرة مشروعھ باألھداف المرصودة مسبقامقارنة النتائج  -

 آفاقاأن یفتح  مشروعھ وسبل تطویره وھو ما من شأنھ أن یبین حدود صالحیةأیضا للطالب یمكن  -

 لمشاریع مستقبلیة. 

 أو مقترحات أو توصیات تتعلق بمستقبل المؤسسة أو المصلحة.    توضیحات،كما یمكنھ أن یقدم  -

 

 بلیوغرافیةیالمراجع الب - 6

جلة و وثیقة مسمرجع أ للك ال بدالطالب لدعم عملھ وإثرائھ وتضم مصادر المعلومات التي اعتمدھا 

سلوب والترتیب األتُكتب المراجع بنفس  .تكون قد استخدمت في المتنفي القائمة البیبلیوغرافیة أن 

قتباس إلالھوامش في حالة ااأن رقم الصفحة یذكر وجوبا في في الفرق یكمن . المستخدم في الھوامش

العربیة، ثم باللغات مع ترتیبھا أبجدیا بدءا بالمراجع باللغة ( یذكر في المراجع في آخر التقریر الو

والتي تم اقتباسھا من الشبكة االلكترونیة  ، ثّم المصادر )بالنسبة للتقاریر المكتوبة بالعربیة جنبیة ألا

 	:العنكبوتیة أو تم تحمیلھا مباشرة كما یتم توثیقھا وترتیبھا كالتالي
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إن (یذكر الطالب العناصر التالیة: لقب المؤلف واسمھ، عنوان الكتاب، رقم الطبعة  الكتب: -

  .، دار النشر، بلد النشر، سنة النشرربالنص مترجم أو مع أنجم في حال ، اسم المتر)وجدت

 

، ةجتماعیاإلسات السیاسیة وراقلیة البربریة في تونس، المركز العربي للدأللبیض سالم، امثال : 

 .2011تونس،

 

نبیل محسن، دار تماء والعولمة، ترجمة إلنالھویات القاتلة قراءات في ا أمین، معلوفمثال : 

 .1999ولى، دمشق، األورد، الطبعة ال

طروحة أو اسم الطالب ولقبھ، عنوان األ تحتوي على :أطروحات الدكتوراه ومذكرات الماجستیر -

اسم الجامعة، البلد، سنة  ،ستاذ المشرفأل، اسم ا)أطروحة دكتوراه/ماجستیرھا (، تصنیفالمذكرة

	المناقشة

، محاولة تحلیل انثروبولوجي في منطقة القبائلتصال التقلیدیة ال، أشكال ابوجمعة رضوانمثال : 

جامعة الجزائر، السنة ، المشرف األستاذاسم  واالتصال المعإلأطروحة، دكتوراه دولة في علوم ا

 .2007- 2006الجامعیة 

 

یذكر الطالب اسم المؤلف، عنوان البحث، اسم المجلة أو الدوریة، المجلد،  والدوریات: التالمج -

	 .إن وجد كترونيأللالرابط ا ،)من /إلى(الصفحة  سنة النشر، ،العدد

 

العیاضي نصر الدین، في ضرورات ضبط البث التلفزیوني وشروطھ، تنظیم البث مثال : 

إذاعات الدول العربیة،  ، مجلة اتحاداألخالقیةعات القانونیة والضوابط الفضائي العربي بین التشری

 	2013.، 3تونس، العدد 

یذكر الطالب اسم صاحب المقال ولقبھ، عنوان المقال،  یام الدراسیة:األو الملتقیات والمؤتمرات -

 .(إن وجد) كترونيلاالعنوان المؤتمر، مكانھ، تاریخ انعقاده بالسنة والشھر والیوم، الرابط 

 

تقال الدیمقراطي في المغرب عناصر إلنیحي، التواصل العمومي ومسألة االیحیاوي مثال : 

م العمومیة العربیة وعملیات التحول العاإلوسائل الدولي حول  الملتقىللنقاش، أشغال 

 .2013 ،خبار، تونسإلأدیناور ومعھد الصحافة وعلوم ا ، منشورات مؤسسة كونرادالدیمقراطي
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، تھالمقال، تاریخ كتاب م المؤلف، عنوان العمل العلمي أو: یذكر فیھا الطالب اسالوابغرافیا - 

 .بط)(أو الرا االلكترونيالموقع 

 

، فاقواألجتمع المدني في تونس، الواقع السنوسي منیر، البیئة القانونیة لمؤسسات الممثال : 

  :الرابط على ةارسة قانونید
www.icnl.org/programs/mena/afan/Docs/Mounir%20Snoussi.docx 

	 

Bibliographie : 

- 	Livres : Nom de l'auteur et initial du prénom, , Titre en italique, Lieu d’édition, 

Editeur. année de publication.  

Exemple : Wolton, D.,  Internet et après?: une théorie critique des nouveaux médias, 

Paris, Flammarion. 1999. 

Si l’ouvrage est traduit il faut indiquer la langue d’origine et mentionner le nom du 

traducteur.  

Exemple :Goffman E., Les rites d’interaction, trad. de l’anglais par A. Khim, A., 

Paris, Éd. de Minuit, 1974.  

 

- Ouvrage collectif : Nom auteur et initial de prénom, directeur, année de publication, 

Titre en italique, Lieu d’édition, Editeur.  

 

Exemple :Amemiya H., dir.,  L’agriculture participative : dynamiques bretonnes de la 

vente directe, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2007. 

- Actes de colloque :  

 

Exemple :Ben Messaoud, Moez, dir,  « La communication politique dans le monde 

arabe et en Afrique. Approches et mécanismes de mise en oeuvre », Actes, Institut de 

Presse et des Sciences de l’Information, Konrad Adenauer Stiftung, Tunis, 2014. 

 

- Revues : Nom auteur, année, titre entre guillemets, Nom de la revue, Numéro, pages 

concernées.  
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Exemple : Gauthier G., « L’argumentation périphérique dans la communication 

politique. Le cas de l’argument ad hominem », Hermès, N. 16, 1995, pp. 167-185.  

 

- Thèses et mémoires :  

 

Exemple : Rouget P., Le Poisson rouge mélancolique. Approche de la communication 

autoréférentielle, thèse en sciences de l’information et de la communication, 

Université Pont-à Mousson , 2017. 

- Webographie : Nom auteur, Titre de l’oeuvre, Date de mise en ligne, Nom de site, 

URL.  

 

Exemple : Lotfi Ben Khelifa, « Dachra » d’Abdelhamid Bouchnak annonce et dénonce 

l’horreur, mise en ligne 29/11/2018, Le Temps, 

URL : http://www.letemps.com.tn/article/111183/%C2%AB- 15 dachra-%C2%BB-

d%E2%80%99abdelhamid-bouchnak-annonce-et 

d%C3%A9noncel%E2%80%99horreur 

 المالحق - 7

المنجزة نماذج األعمال من لتي تؤید وتفسر محتویات التقریر یضع الطالب في مالحق تقریره كل الوثائق ا

وتستخدم . لخالتدریب واستمارة تقییم التدریب إاتفاقیة من نموذج التدریب وبمؤسسة المفصل التعریف و

 .تجنب الحشو داخل المتن ق لغایةالحالم

شھادة التربص وتكون  le journal de stage كراس التدریب المھني ویدرج ،ضمن المالحق أیضا،

 .المؤسسة المھنیة قبل وثیقتان مختومتان منال

 وعنوانھ.  قم الملحقر ذكرل من خال لمالحق في متن التقریریجب اإلشارة إلى او

تتضمن أسماء  التي المالحق صة بالمالحق تحتوي على قائمةبصفحة خایستھل الطالب ھذا الجزء و

 المالحق وأرقامھا.

  الغالف الخارجي السفلي - 8 

 .كتابة وبدون اسمیكیكون 

 اإلخراج الفني  التقریر  -   9
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 یحتوي تقریر التدریب المھني على عناصر أخرى ثانویة ال تدخل في العملیة التقییمیة منھا:

 اإلھداء -

فحة واحدة مستقلة ویخص بھ الطالب بعض األشخاص تقدیرا لھم ولدورھم في حیاتھ ال یتجاوز ص

 .كالوالدین واألبناء واألصدقاء ویراعى فیھ جانبي االقتضاب والبساطة

	الشكر -

تي قدمت لھ ید اللألشخاص أو المؤسسات من الطالب  نو عرفاال یتجاوز صفحة واحدة مستقلة وھ

 سیر التدریب وإعداد التقریر.العون وأسھمت بشكل أو بآخر في 

 معاییر اإلخراج   -

 A4حجم الورق: 

 التسفیر: ملولب أو غیره

 )1المقدمة (ص من  یبدئ :ترقیم الصفحات

أنھا  إالال نضع أرقاما للصفحات التي یكتب فیھا "الجزء النظري", الجزء التطبیقي" والخاتمة العامة" 

 .تحتسب

حجم  simplified arabicأو  Arabic Transparent: اللغة العربیةسبة إلى التقاریر ببالن: نوع الخط 

14. 

 .12حجم  Arial  أو Roman Times New:بة إلى التقاریر باللغة الفرنسیةبالنس

 1.5تباعد األسطر:  

 .صم للبقیة 2صم و 2,5التقاریر باللغة العربیة على الیمین 

 .م للبقیةص 2صم و 2.5التقاریر باللغة الفرنسیة على الیسار 

 

 

	


