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دعوة للمشاركة

الیوم الدراسي الثاني للسنة 2األرطوفونیا بجامعة سطیف ینظم قسم علم النفس و علوم التربیة و 
م بجامعة 2015دیسمبر 15و ذلك یوم ، م حول " التربص المیداني "2016/ 2015الجامعیة 
، الیوم الدراسي مفتوح لكل األساتذة و األخصائیین الممارسین للمشاركة ببحوثهم وتجاربهم 2سطیف 

.العلمیة في المیدان التطبیقي

الیوم الدراسي:شكالیةإ

أثناء العملیة التعلیمیة  للطالبلى تكریس الدور التفاعلي والفعالإیتجه التكوین الجامعي الحدیث 
بالقیامو حتى ما بعد التدرجمساره التكویني، والذي یتوج في نهایته بالنسبة لدراسات التدرجطوال

سیخوضه ربما المحیط العملي الذيتربص میداني یسعى فیه الطالب الى اكتشاف بخرجات و
ة بالنسبة لطلبة علم النفس و علوم المیدانیو الزیارات ذا كان التربصإفعلى العموم... مستقبال

والحصول على التكوین الجامعي كمالستالاضروریاشرطُیعتبرمن ناحیةالتربیة و األرطوفونیا
ة مهنیة متخصصة تسمح خبر فرصة الكتساب من ناحیة أخرى،فهو في مجال التخصصشهادة ال

تكویني، و ال مشواره الطو التي اكتسبهاتطبیق مهاراته و،النظریةعلوماتهار معارفه ومللطالبباختب
في مختلف القطاعات بهذا یكون الطالب قد اكتشف عالم الشغل و تعلم االندماج ضمن فریق العمل

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي



وصعوبات، ة عقباتسهم أمام عدّ الطلبة أنفلعدید منایجدو لكن ...التي یقصدها الطلبة للتربص
جراء إكیفیة جهلهم بالمؤسسة المستقبلة للقیام بالتربص، و كذا اختیار الخصوصىو منها عل

تتعلق مشاكل تعترض الطلبة كما قد النهائي، التقریركتابة كیفیة حتى ، وفي كل مراحلهالتربص
...كانعدام المشرفین في مجال التخصصفي حّد ذاتهجراء التربصإبخصوصیة مكان 

ومهام مختلفة بل بإجراءاتالتربص المیداني لیس هو فقط حصیلة القیام من هنا یمكن القول بأن 
تسمح و بما تطبیقي طار مهنيإرفه المتخصصة ضمن امعلالطالب توظیف هو كذلك یعكس مدى 

انطالقا من قناعة فریق تكوین طلبة علم النفس و علوم التربیة واألرطوفونیا و...به أخالقیات المهنة
بأن التكوین الجامعي ال یقتصر فقط على االهتمام بالجانب التحصیلي البیداغوجي بل یمتد إلى 

كیفیة إجراء التربص توضیح لو ألتقدیم الدعم النفسي لهسواءمرافقة الطالب خالل التربصات
بهذا الموضوع یسعى الیوم الدراسي الى محاولة لإلحاطة، و وع التخصصالمیداني حسب ن

التالیة:التساؤالتاالجابة على 

كیف أقوم بتربص ناجح ( من حیث السلوك، توظیف المعارف، اكتساب الخبرة)؟
 ؟جراء تربص میدانيإماهي خطوات
 التربیة، هل یختلف التربص المیداني حسب نوعیة التخصص (علم النفس، علوم

؟رطوفونیا)األ
؟كیف یتم تحریر التقریر النهائي للتربص المیداني.
 جراء التربص المیداني؟إماهي الصعوبات التي تعترض الطالب أثناء

:  الیوم الدراسيمحاور 

.جراء تربص میدانيإخطوات- 
.كیفیة كتابة التقریر النهائي- 
.جراء تربص میدانيإمتطلبات وصعوبات - 
المیداني ونوعیة التخصص ( علم النفس، علوم التربیة، األرطوفونیا).التربص - 
التربص المیداني وأخالقیات المهنة.- 



أهداف الیوم الدراسي:

 التعریف بالتربصات المیدانیة و المؤسسات المستقبلة بالنسبة لطلبة علم النفس وعلوم
التربیة و األرطوفونیا.

.أهداف التربصات المیدانیة
 الصعوبات و المشاكل التي یتلقاها الطلبة أثناء التربصات المیدانیة و محاولة مناقشة

تذلیلها.
 .كیفیة كتابة تقریر تربص

مالحظة: 

.2015/ 12/12آخر أجل الستالم المداخلة كاملة یوم - 

.122015/ 13موعد إشعار أصحاب المداخالت المقبولة نهائیا یوم - 
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omCamel_ bourouba@yahoo. 63أوdz@yahoo.frraitmedjbe


