
 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

  

 وزارة التعلٌم العالً و البحث العلمً

 قالمة                                                                                                           5423ماي  8جامعة 

داب و اللغة اإلنجلٌزٌةقسم اآل  

0205/ج.ق.ك.آ.ل/الرقم :          

صـــــة تربــــٌـاقـــفـات  

 2021/..............................................: مــرق

نــــــــٌـب  

قالمة 5423ماي  8المؤسسة الجامعٌة : جامعة   
بومهرة عبد العزٌز/عن رئٌس الجامعة. .ممثلة من طرف السٌد : عمٌد كلٌة اآلداب و اللغات أ.د  

، قالمة. 225بــ : المجمع الجدٌد، ص.ب. الكائن مقرها  

 و
المؤسسة/ اإلدارة المستقبلة : 

................................................................................................  
ممثلة من طرف السٌد)ة( : 
..................................................................................................  

الكائن مقرها بــ : 
............................................................................................................  

 تم االتفاق بٌن الطرفٌن على ما ٌلً :
 

 : أحكام عامة 1المادة 

 5212شوال عام  02المؤرخ فً  124-51من المرسوم التنفٌذي رقم  4تخضع هذه االتفاقٌة ألحكام المادة  -

 و المتضمن تنظٌم التربصات المٌدانٌة فً الوسط المهنً لفائدة الطلبة. 0251وت أ 15الموافق لـ 

ٌة و فً الوسط المهنً لفائدة و المتعلق بطبٌعة التربصات المٌدان 0253ٌناٌر  05أحكام القرار المؤرخ فً  -

 .االطلبة و تقٌٌمها و مراقبته
 

 : موضوع االتفاقٌة.2المادة 

تهدف هذه االتفاقٌة إلى تحدٌد إطار تنظٌم و سٌر التربصات المٌدانٌة فً الوسط المهنً لفائدة طلبة قسم اآلداب و 
 قالمة. 5423ماي  8اللغة اإلنجلٌزٌة / كلٌة اآلداب و اللغات / جامعة 

 .لغة و ثقافة تخصصٌخص التربص الطلبة المسجلٌن لنٌل شهادة الماستر 
 

 : أهداف التربص. 3المادة 

ٌهدف التربص التكوٌنً إلى السماح للطالب بطبٌق معارفه النظرٌة و المنهجٌة التً تحصل علٌها خالل  -
 تربصه و إنجاز مشروع نهاٌة الدراسة بتحضٌر مذكرة.

الطالب للحٌاة المهنٌة و ٌندرج التربص ضمن المسار البٌداغوجً للطالب و هو  تحضٌرٌهدف التربص إلى  -
  .إجباري للحصول على شهادة الماستر

تحدد نشاطات التربص من طرف المؤسسة الجامعٌة أو المؤسسة أو اإدارة االستقبال و ذلك حسب برنامج  -
 التكوٌن المتوفر.

 
 



 العمل.: مواضٌع التربصات و تنظٌم  4المادة 

و األهداف المرجوة من التربصات لتقدٌر المشرفٌن تترك مواضٌع التربصات و كذا مخططات عمل المتربصٌن 
على التربصات و تحدد حسب برامج الدراسة و موضوع نهاٌة الدراسة المصادق علٌه من طرف المشرف 

قالمة و الهٌئات المعنٌة  5423اي م 8األستاذ الباحث للمؤسسة الجامعٌة بموافقة الهٌئات الجامعٌة بجامعة  

  لتكفل بالتربصات فً مؤسسة أو إدارة االستقبال.اب

 : تعٌٌن المؤطرٌن و مسؤولً التربصات. 5المادة 

 تعٌن المؤسسة الجامعٌة أستاذا باحثا مؤطرا للتربص و تعٌن المؤسسة المستقبلة مسؤوال للتربص.
 ت السلطة السلمٌة لمسؤول التربص المعٌن.ٌوضع المتربص خالل تواجده فً أماكن التربص تح

خالل تواجده فً أماكن التربص االحترام التام ألحكام النظام الداخلً للمؤسسة أو اإلدارة ٌجب على المتربص 
 المستقبلة أو المصلحة التً ألحق بها.

 

 : الكٌفٌات العملٌة لسٌر التربص. 6لمادة ا

 .( 2021إلى أفرٌل  0205: تمتد التربصات على المرحلة الممتدة ) من فٌفري  مدة التربصات -

بالنسبة لتكوٌن الماستر، تحدد مدة و فترة التربص فً كل عرض تكوٌن حسب المٌادٌن و الشعب و  -
 التخصصات.

 ٌعٌن المتربصون فً مختلف المصالح حسب الجداول اآلتٌة : -
 ..........................إلى...................................................الفوج األول من..................

 الفوج الثانً من............................................إلى...................................................
 .......................................ٌتكون الفوج من )عدد الطلبة( : 

 المستقبلة. اإلدارةو قدرات استقبال المؤسسة أو ٌتراوح تعداد كل فرج بالتناسب مع عدد المؤطرٌن 
 

 شروط مختلفة. :7المادة 

 التغطٌة االجتماعٌة للمتربص : -
تضمن المؤسسة الجامعٌة التغطٌة االجتماعٌة للمتربص : ........................................... عند وقوع  -

مؤسسة أو و بمناسبة التربص فً المؤسسة " تقع مسؤولٌة التصرٌح بحادث العمل على عاتق الأحادث بسبب 
 اإلدارة التً ٌتم فٌها التربص ".

ة المستقبلة أن ترسل إلى المؤسسة الجامعٌة التً ٌنتمً إلٌها المتربص دون تأخر " ٌجب على اإلدارة أو المؤسس
 ".لى هٌكل الضمان االجتماعً المخصصنسخة من التصرٌح بحادث العمل المرسل إ

 
 المتربص:شروط تغٌب 

 ٌرخص للمتربص بالتغٌب فً الحاالت اآلتٌة :
 حاالت االمتحانات.
 الحاالت المرضٌة.

 
                                                             

 حرر بقالمة فً .....................................               

 

 قالمة                                      المؤسسة أو اإلدارة المستقبلة 5423ماي  8مؤسسة التعلٌم العالً جامعة 

 ممثلة من طرف السٌد عمٌد كلٌة اآلداب و اللغات                                             ممثلة من طرف 
 

 


