
؟........ماهية التربص الميداني

:تقديم 

سليمة حمودة.د

الميدانية والتربصاتوحدة التكوين مسؤولة

مركز المساعدة النفسية

بسكرة خيضرجامعة محمد 



ف معارويتلقى الطالب في تكوينه الجامعي معطيات 

لية كنظرية مختلفة حسب التخصصات المتوفرة في

على شكل محاضراتواالجتماعيةاالنسانيةالعلوم 

ة محاضرون  ذاساتيشرف عليها ،وأعمال موجهة 

بالتكوين النظريما يسمى .مطبقونو



االجتماعية يتطلب ولكن مجال العلوم اإلنسانية 

(الميدان ) بالضرورة الجانب التطبيقي

ضروريةعملية اوالطالب من خالل حلقة بهيلتحق 

.التربصبما يسمى إجبارية و



:ثل فيالمتموتتفق جل القواميس على مفهوم واحد  للتربص  

.فترة الدراسة التطبيقية-

فترة التكوين المهني-

ار الفترة التي من خاللها يمارس الطالب نشاط مؤقت في إط

.و صلة بمجال تخصصهذوتكوينه 

التربص الميدانيتعريف



:  يهدف التربص إلى

للطالببالنسبةضروريةالميدانيالتربصفترة

المستقبليةالمهنةنحواألولىالخطوةيعتبر

المستقبلالعملياتجاههنحوالطالبرغبةحققت

وبهدف،يالعملمشروعهفيوالتفكيرقدراتهبتطويرلهيسمحفهو

.التطبيقيةالمهاراتبعضاكتساب



خاللمناالندماجوتعلمالشغلعالمباكتشافلهتسمح

.المؤسسةداخلالمستمراالحتكاك

الطالبحياةفيفاصلةنقطةالهادفةالخطوةهذهتشكل

أمامالطريقتمهدأوليةخبرةاكتسابخاللمنالمهنية

ظريةالنالمكتسباتتجسيدإتقانجانبإلىالمهنياالندماج

.والتقنياتاألدواتبعضاستخدامعلىوالتدربمنها



يسمى الطالب في هده المرحلة•

  Stagiaireبالمتربص



:أنواع التربص

ال يختلفان كثيرا من حيث،عموما هنالك نوعين من التربص

الهدف،األهمية ،اإلعداد

(   perfectionnement/ libre)الحر /التربص االختياري•

.وهو من مبادرة الطالب من اجل تحسين المستوى: 

،اجباريةو صفة ذا النوع من التربص ذه: التربص اإلجباري•

،(راوالماستالليسانس )ومن مقتضيات الحصول على الشهادة 

و ،حيث يخضع للتقييم من طرف الهيأة التدريسية للجامعة

.محددةبيداغوجيةيستجيب لمعايير 



أهداف التربص حسب الجريدة الرسمية

24المؤرخ في 306-13رقم التنفيديحسب القرار 

:2013اوت 31لالموافق 1434شوال 



:01المادة رقم -

ة وفي الميدانيالتربصاتتحديد طبيعة الىيهدف هدا القرار •

واقبتها مروتقييمها كيفياتو ،الوسط المهني لفائدة الطلبة

.برمجتها



02المادة رقم 

: كل من,يالوسط المهنتربصاتتعتبر 

المدرجة في النظام الكالسيكيالتربصات-

وتربص نهاية الدراسة االدماجتربص :  LMD التربصات

الماسترتربص نهاية الدراسة في وبالنسبة للسنة الثالثة 



03المادة رقم 

الميدانية وفي الوسط المهنيالتربصاتتخص •

.كل التخصصات التي توفرها مؤسسات التكوين العالي



(تكوينات نظام الكالسيكي)الفصل الثاني

10المادة رقم الى04من المادة رقم •



(LMDتكوينات نظام ) الفصل الثالث

11المادة رقم 

من يمكن تربص نهاية السنة للطالب في السنة الثالثة ليسانس

و تطبيق ،التعرف على ظروف العمل في الوسط المهني

.  التطبيقية المكتسبة خالل تكوينهومعلوماته النظرية 



12المادة رقم 

ة  الدراسة كرة  نهايذميختتم تربص طلبة الليسانس بتحرير •

.التكوينالهدافتقرير التربص وفقا و



13المادة 

ترالماسي يحضر شهادة ذاليمكن تربص نهاية الدراسة الطالب •

حيث يبدأ معه عمال يناسب عملي ،مهنيمن وضعه في جو 

علومات يقوم خالله بتطبيق الموو تخصصه ،البيداغوجيمساره 

.  النظرية المكتسبة خالل تكوينه

المهني بالوسطمعرفته تعميقكما يمكن هدا التربص الطالب من •

ا األخيرذهقيود وبمكاسب الدراية و



خطوات التربص الميداني 



ميدان التربصاختيار



بناءا على :اختيار الطالب لميدان التربص 

.  ميدان التربص يتوافق مع تخصصه•

.مؤسسات التربص•

.مراعاة مقر المؤسسة•

.المؤسسة تكون متعاقدة مع الجامعة•

.تأشيرة القسم لتسهيل التربص•

ة تاريخ بداية التربص الميداني، تاريخ نهاي) تواريخ مهمة •

(دانيالتربص الميداني، تاريخ تسليم تقرير التربص المي



بهاام تعرف الطالب على جميع القوانين الداخلية للمؤسسة وااللتز•



مرحلة التربص



القيام بمجموعة من النشاطات

ب على استخدام بعض األدوات والتقنياتيالتدر•

.المالحظة•

.االطالع على الوثائق المستخدمة في ميدان التربص•

.المشاركة في ورشات العمل •



نهاية التربص



.الميدانيالمؤطرتقييم الطالب من طرف •

ع يشمل جمي(  خبرة الطالب من الميدان)انجاز تقرير التربص•

ه ويتم النشاطات والنتائج التي توصل إليها الطالب خالل تربص

.مقياس التربص الميدانياستاذتقييمه من طرف 

ي المتربص ومدى التزامه بالحضور فإثبات حضور الطالب •

.المؤسسة المستقبلة



وثائق التربص

التربصالجراءطلب تسهيالت •

دفتر التربص•

تقرير التربص•



معايير تقييم التربص الميداني 



المثابرة خصائص  المتربص 

القدرة على

االصغاء

علىاالقدرة

المالحظة 

القدرة على

التحليل 

معرفة استعمال 

المعلومات النظرية 

القدرة على تطبيق

البحثادوات



الميداني بالمؤطرعالقة المتربص 

عدم تجاوز المهام

المحددة

احترام

توصيات وتعليمات

الميداني المؤطر



عالقة المتربص

بالمؤسسة 

الجدية 

االحترام 

الدقة في 

احترام التوقيت 

الحافز النجاز

التربص 

االتزام
التكيف



شكرا للمتابعة •


