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خطة التقرير:
يجب أن يتضمن التقرير العناصر التالية:
 الشكر والعرفان :يكون لكل شخص طبيعي أو معنوي قدم مساعدة لمطالب المتربص
عمى إنجاز مهامه.
 خطة التقرير (فهرس المحتويات ) :وتكون العناصر مرقمة من  1إلى .6
 قائمة المختصرات إن وجدت :تحوي تفكيك المصطمح باإلضافة إلى شرحه بالعربية.
 قائمة الجداول إن وجدت :وتكون في جدول بثالثة خانات (الرقم +العنوان +الصفحة).
 قائمة األشكال إن وجدت :وتكون في جدول بثالثة خانات (الرقم +العنوان +الصفحة).
 مقدمة :مدخال عام يجسد من خالله أهمية التربص في ربط الجانب النظري بالتطبيق.
أسباب ومراحل اختيار المكان ،الفترة الزمنية ،البرنامج الذي سار عميه التربص مع عرض
وجيز لمحتويات التقرير( .ال تتجاوز المقدمة صفحتين).
 -1 التعريف بالمؤسسة والمصمحة محل التربص :النشأة ،الموقع ،الهيكل التنظيمي ،عدد
الموظفين ،الخدمات( .في حدود  3صفحات).
 - 2 األعمال المنجزة :يسجل الطالب المتربص في هذا العنصر كل األعمال التي قام
بها داخل المؤسسة محل التربص( .من  11صفحات الى  12صفحة).
 -3 المهارات المكتسبة :إدارية  -عممية تطبيقية – شخصية 2( .صفحة).
 -4 صعوبات وعراقيل التربص :وتشمل العناصر التالية :صعوبة الربط بين الجانب
النظري والتطبيقي -قصر المدة الزمنية– التعامل مع الموارد البشرية لممؤسسة – صعوبة
استخدام المعدات واألجهزة( .في حدود  3صفحات).
 -5 تقييم المصمحة :عمى مستوى االيجابيات -والسمبيات 2( .صفحة).
 -6 الحمول المقترحة 2( .صفحة).
 خاتمة( .صفحة واحدة).
 قائمة المراجع.
 المالحق.
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تصميم واخراج التقرير
 أبعاد هوامش الصفحات بما فيها صفحة الواجهة  Page De Gardeبهامش ( 2سم)
لكل الجوانب ما عدا الهامش األيمن ( 3سم).
 نوع وحجم خط نص التقرير بالمغة العربية )  (Simplifed Arabicحجم  .16والخط
بالمغة الفرنسية (  )Times New Romanبحجم  ،14مع تثخين العناوين الفرعية
والرئيسية وزيادة حجم خطهما عمى حجم خط النص بوحدتين.
 توثيق المراجع إن استخدمت يكون في أسفل الصفحة بطريقة ( ،)MLAونوع وحجم
خطه بالمغة العربية)  (Simplifed Arabicحجم ،12وبالفرنسية ( Times Roman
 )Newحجم .11
 التباعد بين األسطر  1سم ،مع ترك مسافة قبل كل فقرة تقدر ب  1سم.
 ترقيم الصفحات إجباري.
 الكتابة عمى وجه الورقة فقط .Recto
 حجم التقرير (ما بين  31 - 21صفحة خارج المالحق).

مالحظات هامة:

 يتوفر التقرير الجيد عمى المواصفات التالية :الوضوح – اإليجاز – الشمولية –
الموضوعية -الصحة المغوية.
 عدم االفصاح عن أي معمومات في التقرير قد تسيء لممؤسسة محل التربص.
 عدم ذكر المعمومات التي تطمب المؤسسة محل التربص عدم الكشف عنها.
 السرقة العممية يعاقب عميها القانون.
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