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ش ش كخابت عىذ. امللحلاث واملشاجع مً دون اخدعاب  ضفدت ثالثين  ًخجاوص  ال التربظ جلٍش  الخلُذ مً بذ آل الخلٍش

  . الكخابت كزا و الخلذًم بششوط

ش ًخػمً أن بذ آل  :الخاًت ألاكعام التربظ جلٍش

س واحهت La page de garde du rapport de stage (واخذة ضفدت في هظس الفحت آلاولى مً (، أالتربص جقٍس

 هرا الىمىذج

ش، خطت في املخمثلت و الفهشظت Le sommaire (واخذة ضفدت في  ئخخُاس املططلحاث ًخم أن بذ آل الخلٍش

ً في املعخعملت  .(بذكت العىاٍو

لِعمً الػشوسي  .الخطت في الطفداث أسكام جدذًذ و واضح بشكل واملطالب املباخث و الفطىل  بتركُم علُك

ش التربظ فطىال، بل ًمكً الاكخفاء باملباخث أو املطالب. ًبلى هزا ألامش بالدشاوس مع ألاظخار أن ًخػمً  جلٍش

 امإطش لذي الجامعت باعخباسه مىجها للعمل.

 مً كل و املششف لألظخار عامت بطفت الدشكشاث جىجُه الدشكشاث Les remerciements (واخذة ضفدت في

 .(العمل ئهجاص في ظاهم

ىكُفُت التربط مىغىع ئخخُاس مً الهذف ئبشاص الطالب على مقدمت L'introduction (ضفدخين أو ضفدت في

معالجخه مُذاهُا: ال ًإخز بعىاضش امللذمت املعمىل بها في اعذاد املزكشاث بمعنى ال داعي للخطشق الى الاشكالُت 

 والاظئلت الفشعُت والفشغُاث واملىهجُت والذساظاث العابلت..

س محتىي  Développement – plan type .(ضفدت 25 ئلى 55 مً  (الخطت) بالهُكلت الخلُذ ًجب التربص جقٍس

ش في املهم الجضء لهزا الخعشع أثىاء ، ئليها املشاس  .(التربظ جلٍش

الاقتصادي أو  قطاعها و اإلاؤسست .L'entreprise et son secteur d'activité (ضفداث 10 ئلى 8 مً

 ابع الادازي التي جم فيها التربص(. قد جكىن اإلاؤسست عمىميت أو خاصت.اإلاؤسست العمىميت ذاث الط

خها وهُكلها وما الى رلك مً جفاضُل جىغُدُت خىل الىظام العام والشكل العام  كطاعها و املإظعت  – وجاٍس

 لها

 .(التربظ أثىاء (اللعم و املطلحت  عمل مىطب جدذًذ –

 .العمل ظشوف –

 .املهام و املعإولُاث جىصَع) املعىُت (اللعم املطلحت في العمل جىظُم –

  للعمل جخماعيالا  املدُط –

 .كاثالعال هىع املعلىماث، ئهخلال الذاخلي جطالالا هىعُت –

 (التربص مىضىع على العمل .Travail sur le thème de stage (ضفدت 12 ئلى 10 مً

ش بمىغىع عللت لها التي املفاهُم و املططلحاث بأهم الخزكير –  .الخلٍش

 .العلمي البدث أدواث مخخلف باظخخذام الىضف و الخدلُل –

 .الاشكالُت او الهذف مً التربظ في املطشوخت ثالدعاؤال  على جابتالا  مداولت –

 (الشخص ي التقييم .Le bilan (ضفدخين ئلى ضفدت

 .املكدعبت املعاسف و املهاساث ئبشاص –

 .املطادفت الطعىباث –

 الخاجمت



 ظدعمذ الثاوي جضئها في أما .التربظ خلل ئليها الخىضل جم التي الىخائج أهم الخاجمت جلخظ ول ألا  جضءها في

 .ئكتراخاث جلذًم –

 اإلاساحع

س(  اإلالحقاث )ًجب ادزاج الا اإلالحقاث اإلاشاز اليها في متن التقٍس

 

 بتفصيل أكثر:

ة جىغع وسخت طبم ضفدت الىاجهت  ًجب أن جىغع بيسخت أضلُت " وسق حجم ظمُك " وبعذها مباشش 

ش التربظ كما ًلي :   ألاضل  " وسق عادي " ، ثم ًكىن جشجِب باقي مكىهاث جلٍش

 * الدشكشاث . جىغع أوال بعذ ضفدت الىاجهت .  

 * إلاهذاءاث . جىغع ثاهُا بعذ ضفدت الىاجهت .  

كىن كما ًلي :    اث ٍو * فهشط املدخٍى  

اث  فهسس اإلاحتٍى

 

 العىىان  الصفحت

 التشكساث 

 ؤلاهداءاث 

اث   فهسس اإلاحتٍى

 قائمت ألاشكال 

 قائمت الجداول  

1-2  مقدمت 

3- 10  اإلابحث ألاول : 

 اإلاطلب ألاول :......... ......

 اإلاطلب الثاوي:.....إلخ

11-20  اإلابحث الثاوي : 

 اإلاطلب ألاول :.......... ......

 اإلاطلب الثاوي:.....إلخ

21-22  اإلابحث الثالث : 

.......  اإلاطلب ألاول :.............. 

 اإلاطلب الثاوي:.............إلخ

 خاجمت 22

 قائمت اإلاساحع 

 اإلاالحق 

 

 مالحظاث أساسيت : 



اث ، كائمت ألاشكال ، وكائمت الجذاول ،   * الطفداث الخاضت بالدشكشاث، إلاهذاءاث ، فهشط املدخٍى

الشوماهُت . الحشوف أو واملالخم جشكم ال بالحشوف ألابجذًت   

ش . وهفغ  5* باليعبت للائمت ألاشكال ًجب اخترام جشكُم حعلعلي ًبذأ مً الشكم  ئلى نهاًت ألاشكال في الخلٍش

الش يء باليعبت للجذاول ، على أن ًخم وغع عىىان كل شكل أو جذول فىق هزه ألاشكال ومطادس هزه 

ش التربظ كما خم وغعها في جلٍش ًلي :  ألاشكال والجذاول جدتها ، ٍو  

 كائمت ألاشكال 

 الشكم  العىىان  الطفدت 

   

   

 

 كائمت الجذاول 

 الشكم  العىىان الطفدت 

   

   

 

جكخب بطُغت هكشة " ملذمت " . وجػم العىاضش الخالُت : * باليعبت للملذمت   

ش التربظ .  * جلذًم عام عً مىغىع جلٍش  

ش التربظ .  * ركش أهمُت وأهذاف ئعذاد جلٍش

ش التربظ .* ج  لعُماث مىغىع جلٍش  

ش التربظ ًجب ركشها .  * في خالت اظخخذام الطالب ألدواث معُىت ) ئخطائُت مثال ( في معالجت جلٍش  

 هزه العىاضش ًجب وغعها وفم الترجِب املىضح أعاله مع جشكُمها باألسكام ابخذاء مً طشح إلاشكالُت .

ش التربظ وفم مباخث ) املبدث ألاول ، املبدث الثاوي ، واملبدث الثالث ( وجدذ  * ًخم جلعُم مىغىع جلٍش

املباخث هكخب مطالب ) املطلب ألاول ، املطلب الثاوي ...( ، وجدذ املطالب ًمكً للطالب اعخماد الفشوع ) 

، ... ( . 2 ، 5الفشع ألاول ، الفشع الثاوي ...( ،أو إلاعخماد على ألاسكام )   

ئلى غاًت الخاجمت وفم جشكم حعلعلي. التركُم باألسكام ابخذاء مً امللذمت * ًبذأ  

ش التربظ  . صفحت  30ًجب أن ال ًخعذي عذد ضفداث جلٍش  

ت جخص  س التربص ٌغلب عليه الطابع التطبيقي، فقط اإلاعلىماث الىظٍس * ًيبغي الحسص على أن جقٍس

س. فقط اإلافاهيم ألاساسيت التي لها عالقت بمىضىع التقٍس  

55حجم الخط  . Sakkal Majala خط مً هىع عخخذم * ٌ  . 

جب اخترام 52او  55او  51* باليعبت للهىامش جكخب أظفل كل ضفدت وبخط عً خط الكخابت )حجم  ( ، ٍو

 همط واخذ في التهمِش ٌعخمذ فُه على اظم املإلف وللبه دون ركش الشجبت العلمُت للمإلف .  

مت ًلذم الطالب خىضلت عً كل ما جم اللُام به ، وفي بذاًت العطش ًكخب:* في الخاج  

  1- الىتائج : و ًزكش أهم الىخائج املخىضل ئليها وكرا اإلاالحظاث أو مشاهداجه التي سجلها خالل فترة التربظ .



وفم جشكُم * باليعبت للمشاجع ًخم ركشها باخترام هفغ همط التهمِش، مع جشجُبها ئما أبجذًا أو هجائُا 

....( ، وهزا بذء باملشاجع باللغت العشبُت ، ثم الفشوعُت ، وبترجِب الكخب أوال ، ثم املجالث  3، 2، 5حعلعلي ) 

 والذوسٍاث ، املزكشاث ، امللخلُاث وألاًام الذساظُت ، ومىاكع إلاهترهِذ ئن وجذث.كما ًلي : 

  أوال : الكخب

-سٍاث ثاهُا : املجالث والذو   

-زكشاث ثالثا : امل  

-اث واملإجمشاث وألاًام الذساظُتسابعا : امللخلُ  

 خامعا : مىاكع إلاهترهِذ 

( ... [. وأن  2( ، امللحم سكم )  5* باليعبت للمالخم ًجب على الطالب جشكُمها كما ًلي : ] امللحم سكم ) 

مً املالخم ئلى الحذ ضفدت املالخم كزلك ال جشكم ال باألسكام وال بالحشوف ألابجذًت، وهىص ي بالخللُل 

 الػشوسي.

ً املعطشة وامللىهت ًجب اظخعمال همط واخذ مً لىن الكخابت ،  * ًجب على الطلبت جفادي اظخعمال العىاٍو

 وهزا ظىاء في ضفدت الىاجهت ، أو باقي الطفداث .

 

 قىاعد كتابت اإلاساحع واإلاصادز

ظماء املإلفين، خعب جشجِب هىع جىغع كائمت املشاجع في أخش املزكشة وفم الترجِب ألابجذي أل 

 كالخالي: املطادس

 الكخب. -

 )أطشوخاث الذكخىساه و سظائل املاجعخير واملزكشاث(. الشظائل الجامعُت -

 (.-املجالث –ألاوساق البدثُت)امللاالث امليشىسة في الذوسٍاث املدكمت  -

 ًام الذساظُت(املذاخالث العلمُت )امليشىسة في امللخلُاث الذولُت والىطىُت وألا  -

ش -  الخلاٍس

 اللىاهين واملشاظُم -

 مىاكع ألاهترهذ -

 أمثلت

 الكخـــب -

ئظم، للب املإلفين ) أو ئظم و للب املإلف ألاول وآخشون(.عىىان الكخاب.الجضء،  -5

خ.  الطبعت، املكان، داس اليشش، الخاٍس

 )آخشون : حعني وجىد أكثر مً مإلفين(. -2

لب املإلف ألاول وآخشون(.عىىان الكخاب. ) جشجمت(، ئظم، للب املإلفين ) أو ئظم و ل -3

خ.  ئظم وللب املترجم، الجضء، الطبعت، املكان، داس اليشش، الخاٍس

خ. -4  عىىان الكخاب.الجضء، الطبعت، املكان، داس اليشش، الخاٍس

 الشظائل الجامعُت )دكخىساه، ماجعخير و مزكشة( -2 -5

كخىساه، ماجعخير و مزكشة(، املكان، اظم، للب الباخث.عىىان الشظالت. دسجت البدث )د -6



خ.   الهُئت )جامعت، مشكض بدث، معهذ،...(، الخاٍس

 املجالث   -3 -7

 اليسخت املطبىعت:- -8

ئظم، للب  أصحاب البدث )أو ئظم، للب  الباخث الاول وآخشون(."عىىان امللال  -9

خ، سكم الطفداث   ".عىىان املجلت، املجلذ، العذد، املكان،  الخاٍس

 كتروهُت:اليسخت إلال- -51

ئظم، للب  أصحاب البدث )أو ئظم، للب  الباخث الاول وآخشون(. "عىىان امللال  -55

خ، سكم الطفداث، العىىان  ".عىىان املجلت، املجلذ، العذد، املكان،  الخاٍس

خ جطفذ املىكع. URLالالكترووي  ، جاٍس

 املذاخالث العلمُت في الخظاهشاث العلمُت: - -52

ان املذاخلت ".عىىان امللخلى، الهُئت املىظمت، املكان،  اظم، للب ضاخب املذاخلت. "عىى  -53

خ، الطفداث.  الخاٍس

 اللىامِغ واملعاجم -4 -54

ت -55  املطادس العمعُت البطٍش

مطادس ملشوءة باظخعمال وظائل جلىُت وئلكتروهُت ) جهاص كشاءة، ئظخماع وعشع  - -56

مً خطظ مشئي(، وجخمثل في الدسجُالث املشئُت أو املعمىعت. ًمكً أن جكىن أًػا 

ىهُت وئراعُت مسجلت.  وبشامج جلفٍض

ئظم، للب معذ البرهامج أو الحطت. عىىان البرهامج. )هىع املطذس العمعي البطشي(،  -57

اسة، املإظعت املىخجت، عذد اليسخ املسجلت. وكذ جكىن  خ الحطت أو الٍض املكان، جاٍس

(       ً دة ( أو ألاكشاص املخعذCD-ROMاملشاجع مأخىرة مً أكشاص الخخٍض

(Multimedia( و أكشاص املذمجت )DVD ) 

 الىطىص اللاهىهُت والخىظُمُت -58

خ الاضذاس، مػمىن اللاهىن،  -59 هىع اللاهىن )كاهىن أو مشظىم (، سكم اللاهىن،جاٍس

خ ضذوسها،سكم الطفدت. ذة الشظمُت، العذد، جاٍس  الجٍش
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 ئلضامي ضفدت العىىان ) وسخت مً الغالف الخاسجي ألامامي( 3
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ش خلاملتن: الىظ ألاظاس ي ل 9  ئلضامي مً امللذمت ئلى الخاجمت مباخثهبكل ٍش

 ئلضامي املطادس واملشاجع 51

 ئخخُاسي  املالخم 55

 

 

 خط داكً 55حجم  الجامعت

 خط داكً 55حجم  الكلُت 

 خط داكً 55حجم  اللعم

ش التربظ  خط داكً 55حجم  جلٍش

 خط داكً 55حجم  الشعبت

 خط داكً 55حجم  الخخطظ

 خط داكً 55حجم  العىىان الشئِس ي

 خط داكً 55حجم  العىىان الفشعي

 خط داكً 55حجم  ئظم وللب الطالب )ة(

 خط داكً 55حجم  ئظم وللب ألاظخار )ة( املششف

 

ش 211الى  551اظطش او  5: باللغت العشبُت ال ًخجاوص اإلالخص  كلمتمع الكلماث املفخاخُت في آخش الخلٍش

 

 


