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 تعريف التربص: -1

التربص هو فترة تكوين تطبيقي تتم في محيط مهني وتخضع لإلشراف البيداغوجي ألحد 
وهي تسمح باكتساب  النفسانيين، األخصائيينالجامعين وللتأطير الميداني ألحد  األساتذة

 المعرف والخبرات الضرورية لممارسة المهنة.

ية من أجل تكوين أخصائيين ألنها ضرور  البيداغوجيالتربصات الميدانية إجبارية في العملية 
 ذو كفاءة.

 

 اإلطار القانوني للتربص:  -2

 ينظم ويحدد التربصات الميدانية في الوسط المهني عدد من القوانين وهي على التوالي:

سنة أوت  19الموافق ل  1429شعبان عام  17مؤرخ في  265 -08المرسوم التنفيذي رقم  -
ى شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة  ، يتضمن نظام الدراسات للحصول عل2008

 الدكتوراه.

أوت سنة  31الموافق ل  1434شوال عام  24مؤرخ في  306 -13المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،يتضمن تنظيم التربصات الميدانية في الوسط المهني لفائدة الطلبة.2013

، يحدد طبيعة 2015سنة يناير  21الموافق ل  1436ربيع األول عام  30مؤرخ في  قرار -
 التربصات الميدانية في الوسط المهني لفائدة الطلبة وكيفيات تقيمها وبرمجتها ومراقبتها.

 

 أهداف التربص: -3

 التعريف عى دور المختص النفسي العيادي / المدرسي في مختلف المؤسسات -

 المدرسي. مالحظة مختلف االضطرابات واالمراض التي يتكفل بها المختص العيادي / -
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     مالحظة مختلف تقنيات التشخيص والتقييم: -

 * المقابلة العيادية.

 * تطبيق مختلف الحوصالت النفسية

 * التدريب على استخدام مختلف الروائز واالختبارات النفسية.

 * التعرف على خطوات العالج النفسي.

 عد ممارستها.المهنة وقوا  أخالقياتبناء الوعي المهني واكتساب  ضف إلى ذلك:
 

 شروط التربص: -4

 الشروط الخاصة بالمشرف على التربص: 4-1

 خمسيكون المشرف على التربص أخصائي العيادي / المدرسي يمارس مند أكثر من  -
 سنوات )ليس في عقد ما قبل التشغيل(

 التربص.توجيه الطالب نحو العناصر والمعلومات التي ينبغي عليه أن يركز عليها أثناء فترة  -

التي يطرحها الطالب والتي تتعلق بالربط بين العناصر النظرية  األسئلةعلى كل  اإلجابة -
 والميدانية.

 

 الشروط الخاصة بالطالب: 4-2

 اختيار مكان التربص حسب موضوع المذكرة إن أمكن. -

 اختيار مكان التربص حسب المسافة الجغرافية لمسكن الطالب. -

 .اإلدارةمستوى  روع في التربص تسجيل نفسه علىعلى الطالب قبل الش -
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 على التربص والمؤسسة المستقبلة.يحرص الطالب على أخذ كل ملفه للمشرف  -
 

 :المدة الزمنية للتربص -5

الفترة الزمنية للتربص تكون من شهر سبتمبر إلى شهر ماي وتكون بمعدل حصتين في كل 
 حصة بالنسبة لطلبة الماستر. 21حصة بالنسبة لطلبة الليسانس و 42على  أسبوع

 وتوقيت التربص يحددها المشرف على التربص مع الطالب باحترام جدول توقيت الطالب.أيام 
 

 كيفية اجراء التربص: -6

وهذه  م التربص على فترتين ويقدر المشرف على التربص الزمن الذي تستغرقه كل فترةيقس
 الفترات هي:

في التعريف على محيط العمل، ومالحظة  هدفهافترة المالحظة وتمثيل  الفترة األولى: -
الممارسة وتعتبر هذه الفترة فرصة للطالب لكي يتعرف على المؤسسة التي تستقبله  أخالقيات

 .أنشطتهالمالحظة أهم 

المختص النفسي:  أنشطةفترة المشاركة مع المشرف على التربص في مختلف  الفترة الثانية: -
 المقابلة العيادية، التدريب على الحوصالت النفسية، وغيرها.

 

 الطالب: ةمسؤولي -7

 على الطالب أن يكون سفير الجامعة في مؤسسة التربص يمثلها أحسن تمثيل. -

 التقيد بالنظام الداخلي للمؤسسة المستقبلة. -

 االلتزام بواجب االحترام لكل عمال المؤسسة المستقبلة -

 التقيد بتوجيهات المشرف على التربص -
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 احترام السر المهني واخالقيات المهنة -
 

  تقييم التربص: -8

من طرف المشرف على التربص، والتقييم يكون حول الحضور، نوعية االتصال  يقيم التربص
الممارسة  أخالقياتمع المفحوص، ودرجة التحفيز ونوعية المالحظة والتحكم في  والعالقات

 طول فترة التربص.

شرف على التربص، في نهاية التربص، يقوم الطالب بتحضير تقرير التربص يقيم من طرف الم
 والهيئة المستقبلة على التربص بقسم الطالب.

 

 تقرير التربص: -9

تقرير التربص هو وثيقة تحمل معلومات عن ظروف العمل في الوسط المهني، ويتم فيها 
ية مكتسبة خالل فترة التكوين الجامعي، وهو حوصلة لما قام به الطالب تطبيق معلومات وتطبيق

التربص في المؤسسة بحيث يختتم بتحرير شامل وفق أطر علمية عن مختلف مراحل أثناء فترة 
 التربص الميداني التي قضاها المتربص داخل الهيئة المستقبلة.

 

 نموذج مقترح إلعداد تقرير التربص

 ( صفحة )خارج المالحق والمراجع(20تقرير التربص ال يتجاوز )

 البد أن يقدم بداية شهر ماي

 التربص مايلي: يتضمن تقرير

 ايلي:واجهة تقرير التربص تحتوي على م -1
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 ادرار( –اسم الجامعة )جامعة أحمد دراية  -

 (اإلسالميةواالجتماعية والعلوم  اإلنسانيةالكلية )كلي العلوم  -

 القسم )قسم العلوم االجتماعية( -

 العيادي / المدرسي(عنوان تقرير التربص )تقرير تربص مقدم لنيلي شهادة ...... في  -

 اسم ولقب الطالب -

 المشرف على التربص -

 السنة الجامعية -

 شكر -2

 ، وفهرس المالحق(األشكالالفهرس)فهرس المحتويات، فهرس الجداول، فهرس  -3

 مقدمة -4

 :األولالفصل  -5

 تقديم المؤسسة المستقبلة -

 المؤسسة دور المختص النفسي العيادي / المدرسي في هذه  -

 وصف قاعة التربص -

 النظام الداخلي للمؤسسة المستقبلة -

 الفصل الثاني: -6

 وصف مختلف النشاطات التي قام بها الطالب -

 ذكر كل الحاالت التي قام بمالحظتها -
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 بالحاالت التي الحظهاذكر الحوصالت الخاصة  -

 ذكر التقنيات التي تم استعمالها -

 األدوات واالختبارات التشخيصية والتقييميةذكر مختلف  -

 الفصل الثالث: -7

 دراسة حالة -

 رسائل توجيه -

  الخاتمة: -8

 تقييم الطالب لموقع التربص ولتجربة التربص والصعوبات التي حصلت له.

الطالب للعالقات بين المعارف النظرية التي تحصل عليها بالجامعة والمعارف المهنة  إشارة
 التي اكتسبها خالل فترة التربص.

 مالحظات:

 تتفادي استعمال العناوين المسطرة والملونة في كل الصفحات-

 يجب أن يغلب على تقرير التربص الطابع التطبيقي والمعلومات النظرية تخص فقط المفاهيم -
 األساسية التي لها عالقة بموضوع التقرير.

 Timesبالنسبة للغة العربية و) 16( بحجم Simlifed Arabicالكتابة تكون باستخدام خط ) -
New Roman األجنبيةبالنسبة للغة  14( بحجم. 

 يجب ترقيم الصفحات. -


