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  دايل براهيم 3جامعة اجلزائر

ضية   معهد علوم وتقنيات األنشطة البدنية والر

  

  املاسرت منهجية مقرتحة إلعداد تقرير الرتبص امليداين لطلبة 

ضيةعلوم وتقنيات األنشطة    البدنية والر

  

  :ختصص 

  

ضي  اإلدارة والتسيري الر

  

  :من إعداد 

  طييب عمار/ د
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  :تقدمي

يتمكن الطالب  خالله ، إذ منضمن املسار الدراسي للطالب ةمهم ةوثيق والرتبص ه تقرير
يف  النظريةوالعملية، وتطبيق معارفه  العلمية ، واكتشاف قدراتهجمال ختصصهمن تعميق معارفه يف 

  .الوظيفي املهينو  وهذا على املستوى البيداغوجي ،مكان الرتبص املؤسسات

  :رالتقري أمهية

عامل الشغل وتعلم االندماج يف مجاعة عمل من خالل االحتكاك  اكتشاف :أهداف شخصية -1

 .املستمر داخل املؤسسة

املكتسبات النظرية يف مكان العمل وتعميقها، كاستخدام  استغالل: أهداف بيداغوجية -2
 .واملمارسات يف الواقع بعض األدوات والتقنيات

 .االندماج يف عامل الشغل خربة أولية متهد الطريق أمام الطالب اكتساب: أهداف مهنية - -3
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  واجهة  الرتبص امليداين

  دايل براهيم* 3*جامعة اجلزائر 

ضيةمعهد علوم وتقنيات األنشطة    البدنية والر

ضي    قسم اإلدارة والتسيري الر

    

ضية  أو املاسرت تقرير تربص مقدم ضمن متطلبات نيل شهادة الليسانس يف الرتبية البدنية والر
ضية واملوارد البشرية :ختصص   تسيري املنشئات الر

  :الرتبص امليداين مكان

  

  

  

  

  

  : إشراف                                                                    :إعداد

   

  

  2019/2020اجلامعية السنة   

  

  مح
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  لرتتيب الرتبص توى 

 الواجهة  .1
 "الواجهة " ورقة بيضاء بعد الغالف اخلارجي  .2
 ورقة طبق األصل للواجهة  .3
 لكل من ساهم يف اجناح العمل والرتبص من أساتذة ومدير املؤسسة املستقبلة: ورقة الشكر .4
ت  .5  :فهرس احملتو

  قائمة األشكال 
  قائمة اجلداول 
  قائمة املالحق 
  توضح موضوع التقرير مقدمة 
  لنسبة إليه كباحث وللجامعة واملعهد واملؤسسة "  امليداين  الرتبصدوافع وأمهية املعرفية والعملية والفائدة 

 " .حمل البحث 
  هي النتائج املتوقعة واليت يريد أن يصل إليها من خالل املوضوع  يوضح ما "  الرتبص امليداينأهداف " 
  حىت يتمكن من إدارة الوقت بشكل جيد وحيقق املرجو من العمل " املكان والزمان  «امليداين جمال الرتبص

 :وهنا جيب على الباحث أن 
ملؤسسة حمل الرتبص  -  ا" التعريف   ........."، اهليكل التنظيمينشأ
ملص -   ....."والبشرية أمصلحة املوارد " م حمل الدراسة اقساألو   حلاالتعريف 

  مجع وعرض املعلومات واحلقائق اليت حتصل عليها الباحث كما هي. 
  حتليل احلقائق واآلراء واملعلومات بشكل علمي 
  حتديد النتائج ومناقشتها. 
  اإلقرتاحات وفق النتائج 
  اآلفاق املستقبلية 
  اخلامتة 
 رجة يف موقع اجلامعة موقعة من بطاقة التقييم املد/ بطاقة الرغيات موقعة من اجلهة املستقبلة والقسم :املالحق

 .شرف املباشر على الرتبصامل
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  :نصائح وتوجيهات للمرتبصني 
  

 امب األعزاءمن أجل ضمان جناح عملية الرتبص يف املؤسسات املستقبلة البد أن يتقيد الطلبة 
  :ليي

 .وعلماأن ميثل الطالب جامعته وقسمه أحسن متثيل خلقا  .1
 .احرتامه للقوانني الّداخلية للمؤسسات املستقبلة  .2
 .جيب أن يكون موضوع الرتبص من إهتمامات الباحث ومن ختصصه .3
 .علومات من مصادرها وحيافظ على سريتها الحرتام املؤسةاحلصول على امل .4
احرتام توجيهات املشرف املسؤول عن الرتبص للحصول على املعلومات اليت  .5

 .ختدم املوضوع وحتقق نتائج علمية يستفيد منها الكل 
ت اليت ميكن أن تواجه  .6 االنضباط والصرامة يف العمل والصرب على بعض الصعو

 .املرتبص 
 .تقرير الرتبص يف آجاله احملددة لإلدارة املشرفة على العمل تقدمي   .7
 .ضمان جودة العمل لنستفيد مجيعا من نتائج البحث معرفة وواقعا عمليا  .8

  

  


