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 معطيات  عامة
 

لذلك فإنه من الواجب أخذ العديد من   .احلاضنةأي لتقدمي املؤسسة  خيصص احملور األول لإلطار العام للرتبص، -
مع ضرورة انتقاء أهم  وضروريا للتقدمي. الطالب مناسبااملعطيات املهمة وتدعيمها بصور أو أي نوع من التوثيق الذي يراه 

 من العام إىل املتعلق مباشرة بالتقرير. املعطيات واالنتقال هبا يف التقرير

ختصيص باقي احملاور لتقدمي جتربة الرتبص كما عاشها الطالب. وله ان يتصور طريقة توضيحها وتقدميها، إّما باجلدول  -
 ملنجزة أو ترابط املهام أو التقنيات أو معدات العمل.الزمين أو حسب املشاريع ا

مؤسسات حاضنة، أن يضعوا تصورا لتقرير واحد جيمع مجلة التجارب  من املستحسن للطلبة الذين قاموا برتبص يف عدة -
 ويقدمها يف وحدة متناغمة.

ملعطيات، بل على كل طالب أن يقدم ال يعين بالضرورة قيام طالبني أو أكثر برتبصهم بنفس املؤسسة، أن يقدما نفس ا -
 ما يراه هو مناسبا للتقدمي وصياغته بشكل متميز وخمتلف.

الكتابة والرّقن حملتويات التقرير مرحلة تستوجب الرتكيز والتدقيق الصحيح .لذلك فإنه جيب على الطالب أن يستعني مبن  -
ؤطر للمنهجية واحملتو  ليتم عمله برتكيز ويتحّلى التقرير يتكّفل بتصحيح أخطاء الرّقن والصياغة ، حىت يتفرغ  األستاذ امل

جبودة أفضل.يف حني عندما يقوم األستاذ بإصالح مجيع أنواع األخطاء فإن تركيزه عليها سيكون حمدودا ، مما سيؤثر سلبا 
 على جودة احملتو .

على سبيل املثال، وجب إدراج  آخر التقرير.كّل ُمعطى يتّم إدراجه بالوثيقة، وجب أن يُرفق برتقيم وعنونة تصاحبه إىل   -
. المخططاتو الجداولو الرسوم الخطية.وهو أمر ينسحب على تعليقومن احملبذ إضافة  عنوان، وللصوررقم تصاعدي 

 .ويتم التذكري هبا يف شكل جرد عام يف آخر التقرير

 

 

 



 المواصفات الشكلية للتقرير
وعدم  هيف حترير  على أن يلتزم هبا عتمادها يف تقريره)العربية أو الفرنسية(. للطالب حرية اختيار اللغة اليت يرغب يف ا -1

نظرا لألمهية البالغة اليت يكتسيها التقرير على مستو  الطالب شخصيا،إذ املزاوجة بينهما، بطريقة غري منطقية.
يف مكتبة املعهد بناء  يعترب كوثيقة علمية، بإمكاهنا أن ختّول له االرتقاء من عدمه.كما أنه ستحفظ نسخة منه

 على رأي جلنة مناقشة التقرير.

صم،وعلى وجه واحد من الورقة.مع اعتماد تسفري x 21 29.7مبقياس،  A4يرقن  التقرير على ورق ابيض  -2
 عادي للتقرير .

 :Margesالطرّة    مقاييس -3

  صم بأعلى الورقة وأسفلها. 2ترك مسافة قدرها 

  صم من يسارها  بالنسبة للتقارير احملّررة بالّلغة العربية. 2و صم من ميني الورقة  3.5ترك مسافة 

  صم من ميينها  بالنسبة للتقارير احملّررة بالّلغة الفرنسية. 2و  صم من يسار الورقة 3.5ترك مسافة 

 :Police et caractèresنوعية اخلط ومقياسه  -4

 : الفقرات 

 Traditinal  arabic 16   السطور عربية ، ومسافة ما بنيللتقارير احملّررة باللغة الInterligne1.5. 

 Times New Roman 14 السطور للتقارير احمّلررة باللغة الفرنسية، ومسافة بنيInterligne 1.5. 

 للطالب احلرية يف  استعمال خطوط خمتلفة ، مع جتنب اخلطوط املعقدة وغري املفهومة أو املركبة أو  : العناوين
أو التسطري  Caractère grasاخلصوصيات مثل الكتابة اخلشنة املتداخلة، مع توظيف بعض 

Soulignages  أو الكتابة املائلةItalique .ومن احملبذ اعتماد األحجام  للتنويع والتمييز بني حمتو  وآخر
 التالية عند كتابة العناوين :

 الرقام األحرف بالفرنسية األحرف بالعربية 
 14 14 16 العناوين العادية

 16 16 18 اوين املتوسطةالعن

 18+ 18+ فاكثر 18من  العناوين الكبرية واحملاور

 عدد صفحات التقرير:  -5
صفحة ) نّص مكتوب  15صفحة )على األكثر( مبا يف ذلك  30صفحة )على األقل( إىل  25حيتوي التقرير ما بني 

الصفحات اجلملي املذكور، أما صفحات حبساب تقديري( بقّية صفحات املراجع واملالحق والفهرس ترّقم وتضاف لعدد 
 الغالف اخلارجي للتقرير واإلهداء والشكر ال ترّقم.

 نسخ لإلدارة على أن ُتسّلم نسخة رابعة إذا صادقت جلنة املناقشة على إيداعها باملكتبة 3م الطالب قدّ يُ   -6



 محتوى تقرير التربص
 لمصاحب() اعتماد النموذج ا    Page de gardeصفحة الغالف الخارجي  -1

 مالحظة :
إضافة صورة خللفية ،على أن ال تقلق راحة القارئ وال تشوش بصريا،تركيز املتصفح للوثيقة، بداية احلرية يف  للطالب -

 االنطباع األول عن باقي حمتو  الوثيقة . بصفحة الغالف اليت بوسعها أن تؤثر يف حتديد
 الصفحات الداخلية:  -2

  : االطار التقديمي 

سن أال يتجاوز الصفحة الواحدة.يتضمن أهم العناوين الكرب  واحملاور اليت  حتتويها الوثيقة، ملستحمن االتخطيط:  -
 مع امكانية إضافة العناوين املتوسطة تبعا لكل عنصر كبري أو حمور.

ى امتداد مهد لباقي احملاور واحملتو .حيبذ كتابته علييضع التقرير يف نصابه وإطاره التقدميي العام ،لاإلطار العام : -
 صفحة واحدة مستقلة بال عموميات وال لغة انشائية أو أدبية أو فلسفية.

يقوم به الطالب)على امتداد صفحة أو صفحة  ص، أهدافه ويف أي فرتةبّ االطار املباشر واملتعلق بالرت المقدمة : -
 ونصف مستقلة(.بال عموميات وال لغة انشائية أو أدبية أو فلسفية.

 : جوهر التقرير 

I.  :تقديم المؤسسة 

 .تعريف المؤسسة 

  أنشطة  المؤسسة. 

 التقنيات المعتمدة 

II. :المرحلة العملية 

أعماال ذاتية أو اكتفى الطالب بدراسة   حسب طبيعية الرتّبص سواء تضّمنحتدد عناصر هذه املرحلة  من التخطيط 
 .االختصاصتوضيحية  ملراحل التصنيع داخل املؤسسة املهنية، وذلك حسب 

 الختامي : اإلطار 

فتمثل بذلك  مجع كل املعطيات اليت مت التطرق إليها ولكن بشكل موجز وبرقي، يتم فيهاالحوصلة العامة : -
 األفكار واليت مت التطرق إليها على امتداد التقرير. بأهم تذكريا احلوصلة،

طرحها بشكل يستوجب متثل الفضاء الذي سيتم من خالله قفل األفكار اليت مت التساؤل بشأهنا أو الخاتـمة : -
 التحليل يف املقدمة،ومنها ميكن فتح آفاق أخر  للموضوع والتجربة اليت متت معايشتها يف الرتبص.



 :   Annexesالمالحق -

التطبيقية الغري موثقة يف التقرير والوثائق املعتمدة يف البحث واليت مل يقع إدراجها يف التقرير    على صور البحوث تشتمل
 .الرتبص املنجز وجودها جمال اإلطالع العام علىيثري شريطة أن  كذلك،

 تتخذ املالحق مكاهنا بعد اخلامتة وتكون مرقمة،ويقع التنصيص عليها يف الفهرس العام للتقرير.
 :فهرس المراجع -

كتب   يتضّمن هذا الفهرس خمتلف املصادر واملراجع املعتمدة يف املشروع من النواحي العلمّية والتقنّية،مبا يف ذلك من
مع التنصيص على اسم املؤلف والعنوان الكامل للمرجع وذكر دار النشر ومكان النشر وسنة النشر.ويعتمد  وجمالت...

 الرتتيب األجبدي يف ذكر املراجع سواء باللغة العربية أو الفرنسية مع الفصل بينهما.
 املقال والكاتب واسم املوقع والتاريخ. فالبد من ذكر عنوان اإلنرتنتة من شبكة مصادر رقميّ  أما إذا مّت اعتماد

 ،أهم املصطلحات التقنية و التصميمية أملواد ، اآلالت،التقنيات ....الرسوم اخلطية،الصور  : جرد عام -

 إعادة ما ورد باحملتو  لكن مرّقما هذه املرّة .الفهرس :  -
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Plan du rapport de stage 

Introduction 

I. Description de l’entreprise 

- historique 

- Secteur d’activité 

- Types de services ou produits proposés-organigramme(organisation interne de 

l’entreprise ) 

 

II. Projets et taches réalisés 

1. Taches réalisées 

- Description des taches (il s’agit de la description des taches effectuées pendant votre 

stage ainsi que votre poste et votre position dans l’organigramme de la société) 

- Description des outils mis à votre disposition et le savoir-faire acquis. 

2. Projets  

- Présentation de projets 

- Analyse de projets (moyens utilisés, étapes de conception et réalisation, choix finalisé 

et argumentation du choix). 

 

III. Analyses et considérations 

          Sous forme de synthèse expliquant votre démarche : 

- Qu’avez-vous tiré de votre stage ? 

- Qu’avez-vous apporté à l’entreprise ? 

- Qu’avez-vous acquis ?(méthodes de travail, rigueur, organisation, etc …) 

- Avez-vous atteint les objectifs que vous vous étiez fixés, 

- Comment avez-vous géré le temps ? Estimez-vous que vous ayez réussi ? 

- Quels sont les outils dont vous avez appris à vous servir ? 

Conclusion : Précisez vos perspectives : souhaiteriez-vous travailler dans ce genre 

d’entreprise ? Estimez-vous que ce type d’entreprise vous corresponde ? 

Ce stage vous a-t-il apporté une orientation professionnelle plus précise pour votre 

avenir ? 

          Conclure sur la réussite ou l’échec du stage. 

Bibliographie : (livres, articles mentionnés dans le rapport). 

Annexes : (graphiques, photos, tableaux mentionnés dans votre rapport). 

Liste des figures.  


