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 كتابة عنوان املوضوع وماكن الرتبص

 

 

 

: ....../........السنة الجامعية  



 

 :منهجية إعداد تقرير تربص
، مث "ورق عاديألصل "ا مباشرة توضع نسخة طبق ا" وبعدهتوضع بنسخة أصلية "ورق مسيكجيب أن  صفحة الواجهة

 : يلي يكون ترتيب ابقي مكوانت تقرير الرتبص كما
 حة الواجهةوضع بعد صفي :شكر. 
 كرالشوضع بعد ي :اإلهداء. 
 يلي ويكون كما :فهرس احملتوايت : 

 فهرس احملتوايت
 العنوان  الصفحة

 شكر 
 إهداء 

2-Ⅰ فهرس احملتوايت 

Ⅲ داولقائمة اجل  

Ⅳ شكالقائمة األ  

Ⅴ قائمة املالحق 
والرموز املختصراتقائمة  2  
 مقدمة أ

1- ...  األول: اجلانب النظري  املبحث 
… 
… 

 .................. املطلب األول :          
  .................املطلب الثاين:..          

 الثاين: اجلانب التطبيقي املبحث ...-...
… 
… 

 .................املطلب األول :..          
 ............... املطلب الثاين:.....          

 خامتة ...

 قائمة املراجع ...

 املالحق ...
 ضح يفمثلما هو مو  رومانية،ال رقاماألال األرقام وال ترقم ال ابحلروف األجبدية و  ال ، اإلهداءشكرالصفحات اخلاصة ابل 

 .اجلدول أعاله
 ةألرقام الرومانياب ترقم وزوالرم قائمة االختصاراتقائمة املالحق و  ،فهرس احملتوايت، قائمة األشكال، قائمة اجلداول. 
  ونفس الشيء  ،ألشكال يف التقريرإىل هناية ا 1تسلسلي يبدأ من الرقم الرتقيم الابلنسبة لقائمة األشكال جيب احرتام

ذه ه صادرمر ع ذكمواجلداول  ابلنسبة للجداول، على أن يتم وضع عنوان كل شكل أو جدول فوق هذه األشكال
 : يلي ا يف تقرير الرتبص كما، ويتم وضعهحتتها األشكال واجلداول

 
 



  داولقائمة اجل      
 الرقم  العنوان  الصفحة 

  1 
  2 
  … 

 قائمة األشكال      
 الرقم  العنوان الصفحة 

  1 
  2 
  … 

 
  وتضم العناصر التاليةوتكتب بصيغة نكرة "مقدمةابلنسبة للمقدمة يكون ترقيمها ابحلروف األجبدية أو اهلجائية ،":  

 .تقدمي عام عن موضوع تقرير الرتبصمتهيد:  -1
 .رعية متعلقة مبوضوع تقرير الرتبصويتم فيها طرح سؤال رئيسي وأسئلة ف :طرح اإلشكالية -2
 .أمهية وأهداف إعداد تقرير الرتبص -3
 .تقرير الرتبص بصفة موجزة مباحثيتم عرض  :تقسيمات موضوع تقرير الرتبص -4

 . معاجلة تقرير الرتبص جيب ذكرهايف ()إحصائية مثال ب ألدوات معينةيف حالة استخدام الطال
 جيب التطرق إىل الدراسات السابقة اليت اعتمد عليها الطالب يف اجناز التقرير .-5

  الثالث( وحتت املباحث نكتب  ، واملبحثالرتبص وفق مباحث )املبحث األول، املبحث الثاينيتم تقسيم موضوع تقرير
، الفرع الثاين ...( الب اعتماد الفروع )الفرع األول، وحتت املطالب ميكن للطب األول، املطلب الثاين ...(طلاملمطالب )

 صيغة الرتتيب )أوال، اثنيا، ....(.على  االعتماد،أو 
  وتكون  ،خر التقريرآدون حساب املالحق اليت توضع يف  صفحة 30جيب أن ال يتعدى عدد صفحات تقرير الرتبص

 : يلي مقسمة كما
  02جيب أال يتعدى عدد صفحات املقدمة صفحتني.  
  صفحة. 24جيب أال يتعدى عدد صفحات املباحث 
  02جيب أن ال يتعدى عدد صفحات اخلامتة صفحتني. 
  ،مع إظهار بصمة الطالب من خالل التحليل ينبغي احلرص على أن تقرير الرتبص يغلب عليه الطابع التطبيقي

 .وجيب اإلشارة إليها ظرية ختص فقط املفاهيم األساسية اليت هلا عالقة مبوضوع التقريراملعلومات النوالنتائج، 
 هوامش الصفحات مبا فيها صفحة الواجهة إعداد page de garde  لكل اجلوانب ما عدا اهلامش  سم 2.5هبامش

 .سم 3 األمين
 غة العربيةللنوع وحجم خط نص التقرير اب traditional arabic  غة الفرنسيةللاب واخلط 16حجم  Times  New 

 Roman  مع تثخني العناوين الفرعية والرئيسية ،14حبجم (Gras). 
  ى وجه الورقة فقطلسم، الكتابة ع 1 األسطرالتباعد بني Recto . 



 ٔثبنفشَسٍخ  12)  دجى( انكزبثخ خط ػٍ ٌقم ٔثخط طفذخ كم أسفم ركزت نهٕٓايش ثبنُسجخ ، 

Times New Roman اسى ػهى فٍّ ٌؼزًذ انزًٍٓش فً ٔادذ ًَط ادزشاو ٌٔجت 10  دجى 

 :نهًؤنف، ٔفق يبٌهً انؼهًٍخ انشرجخ ركش دٌٔ ٔنقجّ انًؤنف

 الكحب: اوال 

 .انظفذخ انُشش، سُخ انطجؼخ، انُشش، ثهذ انُشش، داس انكزبة، ػُٕاٌ انكبرت، ٔنقت   اسى

والدوريات  المجالت : ثانيا

 ربسٌخ انؼذد، انًجهذ، انُشش، ثهذ انُشش، داس انًجهخ، اسى انًقبل، ػُٕاٌ انًقبل، طبدت ٔنقت      اسى

 .انظفذخ انُشش،

المذكزات  : ثالثا

 انكهٍخ، انقسى، انزخظض، ،)دكزٕساِ-يبجسزٍش ( انًزكشح َٕع انًزكشح، ػُٕاٌ انكبرت، ٔنقت      اسى

 .انظفذخ انسُخ انجبيؼٍخ، انجهذ، انجبيؼخ،

الدراسية  واأليام والمؤجمزات الملحقيات : رابعا

 انزُظجى، ربسٌخ انجهذ، انًُظًخ، انٍٓئخ انًهزقى، ػُٕاٌ انًهزقى، َٕع انًذاخهخ، ػُٕاٌ انكبرت، ٔنقت      اسى

 .انظفذخ

اإلنحزنيث  مواقع : خامسا

 .انشاثط انظفذخ، انزظفخ، ربسٌخ انؼُٕاٌ، انكبرت، ٔنقت       اسى

 ًٌهً يب رسجٍم يغ ثّ، انقٍبو رى يب كم ػٍ دٕطهخ انطبنت ٌقذو انخبرًخ ف: 

 .انزشثض فزشح خالل إنٍٓب انًزٕطم انُزبئج أْى ٌزكش :النحائج 1-

 .ثبنًٕضٕع انخبطخ اإلقزشادبد يٍ جًهخ رقذٌى ٌزى :االقحزاحات 2-

 ثى ، أٔال انكزت انفشَسٍخ ثى انؼشثٍخ ثبنهغخ ثبنًشاجغ ثذءا ْٔزا انزقشٌش َٓبٌخ فً انًشاجغ رشرت 

 .اإلَزشٍَذ يٕاقغ انذساسٍخ، ٔاألٌبو  انًهزقٍبد.انًزكشاد  ٔانذٔسٌبد، انًجالد

 إنخ ،2)  سقى انًهذق) (  1 سقى انًهذق( ٌهً كًب رشقًٍٓب انطبنت ػهى ٌجت نهًالدق ثبنُسجخ...  

 جًٍغ فً انكزبثخ ًَط رٕدٍذ يغ ٔانًهَٕخ انًسطشح انؼُبٌٍٔ اسزؼًبل رفبدي انطهجخ ػهى ٌجت 

 .انزقشٌش طفذبد

 

 

 

 هامة مالحظات



 -قٍبسٍخ دساسخ انًٕاضٍغ جًٍغ رزضًٍ أٌ ٌجت. 

 -اثٍٍُ انطهجخ ػذد ٌزجبٔص ال أٌ ٌجت. 

 -ٍانزخظض يغ ٌزُبست أٌ نىعانزقشٌش يٕضٕع اقزشاح نهطبنت ًٌك. 

 -انزبنً االنكزشًَٔ انجشٌذ انًٕاضٍغ انًقزشدخ إنى رشسم:   

                 a.achour@univ-bouira.dz      

  انًقبثم   انًٕجٕد فً انطبثق األٔل  أٔ ثًكزت انزخظظبد  انخبص ثقسى نهؼهٕو االقزظبدٌخ

   كم ٌٕو خًٍس15نهقبػخ 
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