
 وزارة التعلٌم العالً و البحث العلمً 

– عنابة –جامعة باجً مختار 

 كلٌة االداب و العلوم االنسانٌة و االجتماعٌة 

 قسم علم النفس 

 :                                          عنابة فً 

 :................................ إلى السٌد  

 ............................................ 

 

         فً إطار التربصات التً تقوم بها طالبنا فً المؤسسات العمومٌة و الخاصة من أجل التدرٌب 

و اكتشاف المٌدان و انجاز البجوث العلمٌة ، فإننا نرجو من سٌادتكم الموافقة على دخول الطلبة اآتٌة أسمائهم 

 .لمؤسستكم 

1- ................................................................................................................ 

2- ................................................................................................................ 

3- ................................................................................................................ 

4- ................................................................................................................ 

 :........................................................................................................عنوان البحث 

 : ............................................................إلى غاٌة ............................ من : مدة التربص 

 و أننا واثقون أنكم لن تدخروا جهدا فً تقدٌم المساعادات الكافٌة للطلبة فً مهمتهم التربوٌة و العلمٌة 

 شاكرٌن لكم حسن تفهمكم و تعاونكم 

 

  مدير المؤسسة المستقبلة   رئيس القسم 

 

 

 

 

 

 



 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة 

 وزارة التعلٌم العالً و البحث العلمً 

– عنابة -جامعة باجً مختار 

 كلٌة اآلداب و العلوم االنسانٌة و االجتماعٌة 

 :........................قسم 

 إتفاقيــــــــــــــة التربـــــــص 

 :المادة األولى 

 هذه االتفاقة تضبط عالقات جامعة باجً مختار عنابة  ممثلة من طرف 

 :..........................................................مع مؤسسة : ....................................رئٌس قسم 

 : ............................................................................................................مقرها فً 

 :......................................................................................................ممثلة من طرف 

 :..................................................................................................................الرتبة 

 03 فً 90-88هذه االتفاقٌة تهدف إلى تنظٌم تربص تطبٌقً للطلبة المسجلٌن بالقائمة و ذلك طبقا للمرسوم رقم 

  .1989 ماي 02 القرار الوزاري المؤرخ فً  1988ماي 

 :المادة الثانية 

ٌهدف هذا التربص إلى ضمان تطبٌق الدراسات المعطاة فً الكلٌة و المطابقة للبرامج و الخطط التعلٌمٌة فً  

 .تخصص الطلبة المعنٌٌن 

 :المادة الثالثة 

 :........................................................................................التربص التطبٌقً ٌجري فً 

......................................................................................................................... 

 : ......................................................................إلى:..................................الفترة من 

 :المادة الرابعة 

 .برنامج التربص المعد من طرف الكلٌة مراقب عند تنفٌذه من طرف الجامعة و المؤسسة 

 :المادة الخامسة 

على غرار ذلك تتكفل المؤسسة بعٌٌن عون أو أكثر ٌكفل بمتابعة  تنفٌذ التربص التطبٌقً هؤالء األشخاص مكلفون 

أٌضا بالحصول على المسابقات الضرورٌة لتنفٌذ األمثل للبرنامج و كل غٌاب للمتربص ٌنبغً أن ٌكون على 

 .استمارة السٌرة الذاتٌة المسلمة من طرف الكلٌة 



 :المادة السادسة 

 التربص ٌتطلب متابعة األستاذ الجامعً  وتسمح المؤسسة لألستاذ بالحضور فً مكان التربص 

 :المادة السابعة 

خالل التربص التطبٌقً ٌتبع المتربص مجموعة موظفً  فً واجباتهم المحددة فً النظام الداخلً وعلٌه ٌجب على 

المؤسسة أن توضح للطلبة عند وصولهم ألماكن تربصهم و مجموعة من التدابٌر المتعلقة بالنظام الداخلً فً مجال 

 .النظافة و األمن 

 :المادة الثامنة

فً حالة اإلخالل  بهذه القواعد فالمؤسسة لها الحق فً إنهاء  تربص الطالب بعد إعالم الكلٌة عن طرٌق رسالة 

 .مسجلة و مؤمنة للوصول 

 :المادة التاسعة 

 تأخد المؤسسة كل التدابٌر لحماٌة المتربص ضد مجموعة مخاطر الحوادث العمل و تسهر بالخصوص على ذلك 

 .كل تدابٌر النظافة و المن المتعلقة بمكان العمل المعنً بتنفٌذ التربص

 : المادة العاشرة 

حالة حادث طارئ على المتربصٌن بمكان التوجٌه ٌجب على المؤسسة أن تلجأ إلى العالج الضروري وما ٌجب أن 

 .ترسل تقرٌرا مفصال مباشرة للكلٌة 

 :المادة الحادية عشر 

 .تقدم الكلٌة للمدرسة شهادة تشٌر إلى مالحظة سرٌان التربص كما تدقق فً هوٌة المتربص و طبٌعة ومدة التربص

 :المادة الثانية عشر 

تتحمل المؤسسة التكفل بالطلبة فً حدود إمكانٌاتها و حسب مجمل االتفاقٌة الموقعة بٌن الطرفٌن عند الوجوب و إال 

 .فإن الطلبة ٌتكفلون بأنفسهم من السكن و النقل و المطعم 

 :المادة الثالثة عشر

 .تتكفل الجامعة بتأمٌن الضمان االجتماعً للطلبة 

  رئيس القسم                                                        ممثل المؤسسة             

  

 

 

 



 

 مــلحـــــــــــق

 

 

 قائمة الطلبة المعنيين بالتربص 

 

 اللقب                                                     اإلسم 

 

 

 

 

            رئيس القسم 


