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 المیداني تقریر التدریب
من  وھو نیة المھ داخل المؤسسةالتي عاشھا الطالب المیدانیة الوثیقة التي تعكس التجربة ھو التقریر المھني 

 من الضروري أن للمناقشة،وحتى یكون التقریر قابال إعداد الطالب تحت إشراف أستاذ مؤطر من المعھد. 

ویمكن للمتدرب استشارة األستاذ معین. بناء وا الطالب وفق منھجیة واضحة یحتوي على معطیات یعرضھ

  .خصوصیتھوحسب فكرة المشروع و ھتخصصحسب المشرف في تقسیم الموضوع وتفریعھ 

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 .أ

ھي واجھة  .g mat quadri chromé 350تخضع للمواصفات التالیة: بیضاء  في صفحة واحدةتكون 

انطباعا أولیا عن التقریر لذا وجب االعتناء بھا من ناحیة اإلخراج. أما على مستوى التقریر إذ تمنح القارئ 

 المضمون فتحتوي على:

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

 العلوي من الصفحة

 )في ... تدریب مھني الوثیقة ونوعھا واالختصاص (تقریرعنوان  -

 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 -

 األكادیمي لمشرفالكامل ل سماال -

 لمشرف المھنيالكامل ل االسم -

 السنة الجامعیة -

 الدورة -
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 بیضاء ورقة .ب

 .فاصلة لصفحة الغالفتكون 

 صفحة الغالف الداخلي .ت

 .الخارجي ال تستعمل فیھا األلوان وبھا نفس محتوى صفحة الغالف

 فھرس المحتویات .ث

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

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

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

 .یستحسن إدراج الفھرس بصفة آلیة

 مقدمةال .ج

 :تتضمنھي المدخل الرئیسي لكل عمل علمي وتعطي للقارئ فكرة عن مضمون التقریر. 

 وضع التدریب المھني في إطاره من حیث التذكیر باالختصاص والتعریف بالتدریب واألھداف -

 .، والمدة الزمنیةالمنتظرة من ھذه المرحلة الثانیة

اصل فیھا (والتي یو الل الفترة األولىبالمؤسسة التي قام فیھا الطالب بتدریبھ خمقتضبا تذكیرا  -

 خالل الفترة األولى. بأھم األعمال التي قام بھاو المرحلة الثانیة من تدریبھ المیداني)

 . تخصص الطالبعالقتھا بمجال  اختیارسبب وفكرة مشروع التخرج ل تمھیدا -

أھم  ویعرض فكرة مشروعھالدوافع الموضوعیة والذاتیة الختیار  كما یمكن للطالب أن یبین في المقدمة

 األعمال المنجزة خالل الفترة الثانیة من تدریبھ المیداني

 مالحظات منھجیة: 

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

 فرعیة معنونة.

 الرئیسیة.عناصره لز لخطة التقریر وصفحات وتختم بعرض موج ستالمقدمة ال تتجاوز  -
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 نظريلالجزء ا .ح

 رهالجزء النظري واإلعالن عن عناصضروري لتقدیم ما سیأتي في وھو  مدخلالیكون بمثابة  تمھیدب لستھیُ 

 .قصد إعطاء القارئ فكرة عن محتوى الجزء

  :یشتمل ھذا الجزء علىو

 . الطالب إلیھا األھداف التي یرنو عرضوتقدیما مفصال مشروع الفكرة تقدیم  -

 وانعكاساتھا على تطویر عمل المؤسسة.  فكرة المشروع تطبیق قابلیة مدىبیان  -

 تحت تصرف الطالب التي یمكن للمؤسسة أن تضعھاالمادیة والبشریة  اتمختلف اإلمكان عرض -

 إلنجاز فكرة مشروعھ.  لنفسھ بصفة ذاتیةالطالب التي یمكن أن یوفرھا  أو

 

اھا الطالب والمفاھیم التي یرمتعلقة بالمشروع الالعلمیة والتقنیة مصطلحات لالتعریفات اإلجرائیة ل -

ضروریة إلثراء المحتوى. ویقتضي من الطالب عمال تولیفیا ألھم التعریفات التي قدمھا الباحثون 

في المجال. ویجدر التنصیص في ھذا السیاق على ضرورة استقاء المصادر من أصولھا وتجنب 

إال في صورة استحالة الحصول على المصادر األصلیة وضرورة ذكر  النقل عن المصادر الثانویة

اسم الباحث ولقبھ ومجال اختصاصھ وتجنب تقدیمھ من خالل درجتھ العلمیة (مثال الدكتور، 

 األستاذ).

في  ویمكن أن یستغل ھذه الخاتمة أھم ما جاء في الجزء النظريل الطالب حوصفي خاتمة ھذا الجزء یو

 .جزء المواليلل التمھیداالنتقال و

 التطبیقيالجزء  .خ

یحتوي و واإلعالن عن عناصره. تطبیقيالجزء اللتقدیم ما سیأتي في  بتمھید وھو ضروريھذا الجزء  ستھلی

 ھذا الجزء على:

تم التركیز التنفیذ) وی النتائج، األدوات، الطریقة،مفصل للتطبیق الفعلي لمشروع التدریب ( عرض -

ھذه المراحل كل یوضح الطالب المعتمد إذ التمشي إنجاز المشروع ومراحل  في ھذا الجزء على

 وتبریریةیة وتفسیریة تطبیق باعتماد مقاربة

 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 

 .اعتماد فھرس خاص بالرسوم ویستحسنوالجداول المستخدمة وعنونتھا. 



5	
	

 العامة الخاتمة .د

 :وتحتوي على تعتبر عنصرا أساسیا في التقریر

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

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

ات نساني من خالل الصعوبالشخصي واإلعلى المستوى المھني و لتجربة التدریب المیداني تقویم -

 .  المكتسبات ونقاط القوةو والنقائص

 فاقاآأن 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 .ذ

ة في جلو وثیقة مسمرجع أ للك ال بدالطالب لدعم عملھ وإثرائھ وتضم مصادر المعلومات التي اعتمدھا 

سلوب والترتیب المستخدم األتُكتب المراجع بنفس  .استخدمت في المتنالقائمة البیبلیوغرافیة أن تكون قد 

یذكر  القتباس وإلالھوامش في حالة ااأن رقم الصفحة یذكر وجوبا في في الفرق یكمن  في الھوامش )

 جنبیة )ألالعربیة، ثم باللغات امع ترتیبھا أبجدیا بدءا بالمراجع باللغة ( في المراجع في آخر التقریر

نكبوتیة أو كترونیة والتي تم اقتباسھا من الشبكة العاألل، ثّم المصادر )ة للتقاریر المكتوبة بالعربیةبالنسب

 	:تم تحمیلھا مباشرة كما یتم توثیقھا وترتیبھا كالتالي

، )جدتإن و(یذكر الطالب العناصر التالیة: لقب المؤلف واسمھ، عنوان الكتاب، رقم الطبعة  الكتب: -

  .، دار النشر، بلد النشر، سنة النشرربالنص مترجم أو مع أناسم المترجم في حال 

 

، ةعیجتمااإلسات السیاسیة وراقلیة البربریة في تونس، المركز العربي للدأللبیض، سالم، ا

 .2011تونس،

 

نبیل محسن، دار الورد، تماء والعولمة، ترجمة إلنالھویات القاتلة قراءات في ا أمین، ،معلوف

 .1999ولى، دمشق، األالطبعة 

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
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، محاولة تحلیل انثروبولوجي التقلیدیة في منطقة القبائل تصالال، أشكال ابوجمعة، رضوان

جامعة الجزائر، السنة ، اسم االستاذ المشرف 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(سنة النشر، الصفحة  ،العدد

 

العیاضي، نصر الدین، في ضرورات ضبط البث التلفزیوني وشروطھ، تنظیم البث الفضائي العربي 

 	2013.، 3إذاعات الدول العربیة، تونس، العدد  ، مجلة اتحاداألخالقیةعات القانونیة والضوابط بین التشری

یذكر الطالب اسم صاحب المقال ولقبھ، عنوان المقال،  یام الدراسیة:األتمرات والملتقیات والمؤ -

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

 

تقال الدیمقراطي في المغرب عناصر للنقاش، أشغال إلنیحي، التواصل العمومي ومسألة االیحیاوي، 

 ، منشوراتالدیمقراطيم العمومیة العربیة وعملیات التحول العاإلوسائل الملتقى الدولي حول 

 .2013 ،خبار، تونسإلأدیناور ومعھد الصحافة وعلوم ا مؤسسة كونراد

 

الموقع ، ھتالمقال، تاریخ كتاب م المؤلف، عنوان العمل العلمي أو: یذكر فیھا الطالب اسالوابغرافیا - 

  ، تاریخ أخر زیارة(أو الرابط) اإللكتروني

 

 ةارسة قانونید، فاقواألجتمع المدني في تونس، الواقع السنوسي منیر، البیئة القانونیة لمؤسسات الم

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

المنجزة ل نماذج األعمامن لتي تؤید وتفسر محتویات التقریر یضع الطالب في مالحق تقریره كل الوثائق ا

وتستخدم . خلالتدریب إالتدریب واستمارة تقییم نموذج مأل اتفاقیة التدریب وبمؤسسة المفصل التعریف و

 .ق لغایة تجنب الحشو داخل المتنالحالم

كما شھادة التربص وتكون وثیقتان مختومتان وstage de journal le كراس التدریب المھنيأیضا یضمنھا 

 .من المؤسسة المھنیة

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

الحق تتضمن أسماء الم التي المالحق بصفحة خاصة بالمالحق تحتوي على قائمةیستھل الطالب ھذا الجزء و

 وأرقامھا.

 ورقة بیضاء  .ز

  الغالف الخارجي السفلي .س

 .كتابة وبدون اسمیكیكون 
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 یحتوي تقریر التدریب المھني على عناصر أخرى ثانویة ال تدخل في العملیة التقییمیة منھا:

 اإلھداء -

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

  أو بآخر في سیر التدریب وإعداد التقریر.العون وأسھمت بشكل 

 معاییر اإلخراج .1

 A4حجم الورق: 

 التسفیر: ملولب أو غیره

 )1المقدمة (ص من  یبدئ :ترقیم الصفحات

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

 .تحتسب

حجم  simplified arabicأو  Arabic Transparent: التقاریر باللغة العربیةسبة إلى بالن: نوع الخط 

14 

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

 1.5تباعد األسطر:  

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

 صم للبقیة 2صم و 2.5التقاریر باللغة الفرنسیة على الیسار 


