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شعبة علوم اإلعالم واإلتصال

إعالن خاص بطلبة السنة ثانية ماستر

اتصال وعالقات عامة – إذاعة وتلفزيون
 تقرير التربـ ـ ــص

كيفية صياغة تقرير التربّص الميداني

تقرير الرتبص ىو بيان كتايب عن جتربة الطالب العملية ادلرتبطة مبجال ختصصو .
 الهدف من إعداد التقري ــر  :عادة ما يهدف تقرير الرتبص ادليداين إىل :
 إبراز و توثيق ما شاىده الطالب وما تعلمو خالل فرتة الرتبص .
 تقدمي شرح توضيحي دلا مت تسجيلو من مالحظات يومية .
 تقدمي توصيف تطبيقي لواقع ادلؤسسة حمل الرتبص ادليداين.

 استخالص مجلة من النتائج ووضع بعض ادلقرتحات حول موضوع الرتبص.
 كتابة التقريـ ـ ــر  :جيب أن يعكس التقرير ما يلي :

تدرب عليها الطالب وكيفية تنفيذىا .
 األعمال اليت ّ
 وصف بيئة العمل.
 طبيعة االستفادة من الرتبص .

 الجانب الشك ـ ــلي:
 صفحة العنوان :وتضم  :اسم الطالب ،التخصص ،اسم اجلامعة ،مكان إجراء الرتبص وىو العنوان ،السنة اجلامعية .
 قائمة المحتويات.
 العرض :جانب ادلضمون و احملتوى .وميثل اجلزء اذلام من التقرير ،حيث يتضمن تفاصيل عملية الرتبص الفعلية اليت شاىدىا أو
مارسها الطالب .
 الخاتمة.
 المالحق :وتضم ادلعلومات ادلكملة للتقرير كالصور (ال يتم وضع صور الطالب) و الرسوم التوضيحية وغريىا من البيانات اليت
اعتمد عليها الطالب يف اجناز تقريره .
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الخصائص الفنية لتقرير التربـ ـ ــص:

 نوع الخط :

اللغة العربية .16: Traditional Arabic
اللغة الفرنسية.12 : Times New Roman
ادلسافة البادئة للفقرات  1 :سم.
أبعاد الصفحة  :أعلى  2سم  ،أسفل  2سم ،يسار  2سم ،ميني  3سم.
ضرورة وضع العناوين ادلناسبة للجداول واألشكال والصور ادلستخدمة يف التقرير.
عدد الصفحات يف التقرير :ال يتجاوز  20صفحة.
 محت ــوى ومضمون التقريـ ـ ــر

 ادلقدمة.

 أمهية الرتبص.
 مربرات اختيار مكان الرتبص .

 الربط بني جانب الرصيد ادلعريف النظري للطالب و التطبيقي .
 عرض موجز حملتويات التقرير.
 مسئول الترب ـ ـ ـ ــص داخل المؤسسة المستقبلة :

 الدرجة العلمية ،الوظيفة ،اخلربة العملية ،التخصص .
 ىل قام بالتعريف بادلصلحة و طريقة العمل .
 ىل ىناك برنامج حمدد مسبقا للتحاور معو ،أم تبعا للظروف اليومية للعمل .
 المؤسســة المستقبل ـ ــة :

 التعريف بادلؤسسة.

 التعريف بادلصلحة.
 النشأة ،ادلوقع ،اذليكل التنظيمي ،عدد ادلوظفني ،اخلدمات ادلقدمة .
 المهارات المكتسبــة :
 مهارات إدارية.

 مهارات عملية تطبيقية.
 مهارات تكنولوجية.
 على ادلستوى الشخصي –مهارات معرفية علمية.
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 الصعوبـات و العراقيـل المتعلقة بإجراء التربـ ــص :
 الربط بني النظري و التطبيقي.
 العنصر البشري.

 التجهيزات و الوسائل.
 فريق العمل.
 فرتة الرتبص.
 تقييم المصلحة المستقبل ــة :
 أثناء وبعد الرتبص من حيث :
 االجيابيات.
 السلبيات .
 كتابة ادلقرتحات
 الخاتم ـ ـ ــة :حوصلة عامة عن الرتبص.

وىناك ضواب ـ ــط البد منها وىي :

 كتابة التقرير بأسلوب علمي ولغة سليمة.

 جتنب اإلطالة و احلشو و االقتباسات من ادلراجع و ادلصادر ادلختلفة
تسليم التقرير يكون على مستوى شعبة علوم اإلعالم واالتصال
 تقييم التقريـ ـ ـ ــر :
يقيم التقرير وفقا لألسس التالية:

 اجلانب الشكلي :صفحة العنوان ،قائمة احملتويات ،ادلالحق( ،ادلظهر العام وادلضمون ).
 قدرة الطالب على الربط بني ادلعلومات النظرية و التطبيقات العملية يف ادليدان
 إدراج اجلداول و الرسوم و البيانات و الصور التوضيحية.
 ادلالحظات ادلسجلة و التعليقات.
 التقيد باألسلوب العلمي يف الطرح والعرض و التحليل .

 مالحظة :يتم مناقشة الطلبة يف جلسات علنية مكونة من أساتذة شعبة اإلعالم واالتصال ومتنح النقطة النهائية للرتبص.

