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لمرحلة التدريب العملي تحضير طالب الماستر المهني  

 يحتىي انتذسَة 

 االختًاػُح انؼهىو يؼهذ فٍ انًهُُح تحضُشانشسانح دنُم•

 

 انًهٍُ انتذسَة نتحضُش انالصيح واالكادًَُح االداسَح انًُارج•

 

  CV  انزاتُح انسُشج تحضُش•

 

  Lettre de motivationانتحفُض سسانح تحضُش•

 

   (انًالحظاخ دفتش) تانتذسَة انخاصح انًفكشج•
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دنُم تحضُشانشسانح انًهُُح فٍ يؼهذ انؼهىو 

 االختًاػُح 
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 يؼهذ انؼهىو االختًاػُح 
لمرحلة التدريب العملي تحضير طالب الماستر المهني انؼهىو انًهُُح فٍ يؼهذ دنُم تحضُشانشسانح  

   االختًاػُح

 2018-2017 جٌؼحَ فٟ جٌذ١ًٌ ٘زج ضكؼ١ش ضُ•

 :جٌذ١ًٌ ٠طٕحٌٚٙح جٌطٟ جٌّٛجػ١غ أذشص•
 

جٌض١ِٕس جٌشصٔحِس )انداَة االداسٌ نهتذسَة –
، ئخط١حس ٌٍطذس٠د، جالؾشجءجش جالدجس٠س

 (جٌطذس٠د، جخط١حس جالعطحر جٌّششف
 

جخط١حس )انداَة االكادًٍَ نهتذسَة –
جٌّٛػٛع ِٚطرحػس جٌشعحٌس، جلغحَ 
جٌشعحٌس، شىً جٌشعحٌس، جخالل١حش 

 (جٌؼًّ، جٌطم١١ُ



 يؼهذ انؼهىو االختًاػُح 
لمرحلة التدريب العملي تحضير طالب الماستر المهني  

 انداَة االداسٌ نهتذسَة

 3 خالي عحػس 250 ػٓ ِذضٗ ضمً ال ٌّذز جٌطذس٠د ئٌضج١ِس•

 أشٙش

 وكذ أشٙش 6 خالي ضذس٠رُٙ ذاؾشجء جٌّٛظف١ٓ ٌٍطالخ ٠غّف•

 ألظٝ
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 انداَة االداسٌ نهتذسَة

 : هايح يالحظاخ

 ألٍٗ جٌّحعطش، ضخظض قمً فٟ ٠ؼًّ جٌزٞ جٌطحٌد ،انتذسَة يٍ َؼفً•

 انتٍ نهًهاو دلُك وصف يغ تزنك إفادج تمذًَه ششط ،أشٙش 3 ٌّذز

 .انًهُُح انشسانح إتًاو ػهُه وَثمً تها َمىو
  

 

 أْ ششؽ ف١ٙح َؼًم انتٍ انًؤسسح فٍ انتذسَة انطانة َدشٌ أٌ َدىص•

 .٠طحذؼٗ جٌزٞ ٌٍّحعطش جٌّٕحعد جالخطظحص لغُ فٟ جٌطذس٠د ٘زج ٠ىْٛ
 

 ئٌٝ وطحذح   ٠شفغ انتذسَة خالل يشاكم أو صؼىتاخ انطانة واخه حال فٍ•

 جٌّذ٠ش ٠ٚمَٛ جالشىحي، ٔٛع أٚ جٌٛػغ ؽر١ؼس ف١ٗ ٠ُر١ٓ جٌفشع ِذ٠ش

 جٌمشجس ١ٌطخز جإلدجسٞ، ذحٌطغٍغً جٌٛقذز ِؿٍظ ئٌٝ جٌكحٌس ذشفغ ذذٚسٖ

 .جٌّٕحعد
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 انداَة االداسٌ نهتذسَة

 ير
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 انداَة االداسٌ نهتذسَة

نهاية العام الجامعي بدأ الفصل 

الرزنامة االدارية

تموز األشهر

أ4 أ3 أ2 أ1 أ4 أ3 أ2 أ1 أ4 أ3 أ2 أ1 أ4 أ3 أ2 أ1 أ4 أ3 أ2 أ1 أ4 أ3 أ2 أ1 األسابيع

مخطط الرسالة

إختيار موضوع الرسالة

مراجعة االدبيات 

مناقشة الرسالة تسليم الرسالة متابعة الرسالة 

مع المشرف تقديم المخطط للمشرف

مراجعة الرسالة

الخاتمة الجزء الثاني الجزء االول المقدمة كتابة الرسالة

ايلول

كتابة الرسالة 

اب

العطلة الصيفية

حزيرانأيارنيسانآذارشباط

الفصل الرابع- الفترة التي يجوز إتمام التدريب المهني خاللها ) مدة التدريب 250 ساعة - 3 أشهر خالل هذه الفترة(

 المذكورة في الرزنامة ال يمكن استخدامها بشكل مستقل عن التعليمات التي تصدرالتواريخ 

الزمنية المعهد بشكل رسمي، خصوص اً منها تلك المتعلقة ببدء الفصل وانتهائه والمهل عن 

 .التدريب، ولتسجيل الموضوع، أو لتسليم الرسالة ومناقشتهالمباشرة 

 الرزنامة الزمنية للتدريب
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لمرحلة التدريب العملي تحضير طالب الماستر المهني  

 انداَة االداسٌ نهتذسَة

 فٟ جٌّزوٛسز جٌششٚؽ ذكغد جٌطحٌد لرً ِٓ جٌطذس٠د ئخط١حس•

   جٌذ١ًٌ
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لمرحلة التدريب العملي تحضير طالب الماستر المهني  

  انًهُُح انشسانح وصُاغح األكادًٍَ انداَة
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  انًهُُح انشسانح صُاغحو األكادًٍَ انداَة

 انًهُُح؟ انشسانح هٍ يا•

  خالي ِٓ جٌذسٚط جعطخالص أٚ ضؼ١ّك ذٙذف جٌطحٌد ذٗ ٠مَٛ فشدٞ ػًّ ٟ٘•
 .ذٗ لحَ جٌزٞ جٌّٕٟٙ ٚجٌطذس٠د ضٍمحٖ جٌزٞ جألوحد٠ّٟ جٌطؼ١ٍُ

 

 خالي جٌطحٌد ػ١ٍٙح قظً جٌطٟ جٌؼ١ٍّس ٚجٌّؼشفس جٌطم١ٕس جٌّىطغرحش جٌشعحٌس ضر١ٓ•
 ٚضذس٠رٗ ضخظظٗ

 

 جٌٕظش٠س جٌذسٚط ذ١ٓ جٌؿّغ خالي ِٓ جوطغرٗ ٌّح جٌطحٌد ضٛظ١ف و١ف١س ضُظٙش•
   .جٌطذس٠د فطشز خالي ذٗ لحَ جٌزٞ جٌؼٍّٟ ٚجٌطذس٠د

 

 أْ شأٔٙح ِٓ جٌطٟ جٌٍّّٛعس ٚجٌّمطشقحش جالعطٕطحؾحش جٌشعحٌس فٟ جٌطحٌد ٠ُظٙش•
 ِؼ١ٓ ِٛػٛع قٛي جوطغرٙح جٌطٟ ٚجٌّٙحسجش لذسجضٗ ضم١١ُ جٌفحقظس ٌٍؿٕس ضغّف
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  انًهُُح انشسانح صُاغحو األكادًٍَ انداَة

  ج١ٌّٕٙس جٌشعحٌس ِٛػٛع جخط١حس•

 ج١ٌّٕٙس جٌشعحٌس ألغحَ•

 جٌّؼّْٛ ٌٕحق١س ج١ٌّٕٙس جٌشعحٌس ضظ١ُّ•

 ج١ٌّٕٙس جٌشعحٌس شىً•

 ٚجإلٔطكحي جٌؼًّ أخالل١حش•

 جٌّششف جألعطحر ِغ جٌشعحٌس ِطحذؼس•

 جٌّٕحلشس•

 ج١ٌّٕٙس جٌشعحٌس ضم١١ُ •

 
(تلك االمورعدد من على تساعد الطالب روابط لفيديوهات متوفرة في الدليل  )  
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  انًهُُح انشسانح صُاغحو األكادًٍَ انداَة

   انًهُُح انشسانح يىضىع اختُاس

 جإلضفحق ٠ٚؿشٞ ،جٌّششف جألعطحر ػٍٝ ِٛػٛػح   جٌطحٌد ٠مطشـ–

 جٌؼًّ ذكغد ضط٠ٛشٖ ٠ٚؿشٞ.جخط١حسٖ ٠ش٠ذ جٌزٞ ٌٍطذس٠د ٚفمح   ػ١ٍٗ

 ذحٌّٙحَ ضطؼٍك ِكذدز ضغحؤالش ٚٚفك جٌطذس٠د، خالي ئ١ٌٗ جٌّٛوً

   .جٌّٕٟٙ جٌطذس٠د خالي ذٙح ٠مَٛ جٌطٟ

 جٌّٛوً ٌٍؼًّ ٚفمح   ٌٍشعحٌس جٌّؼشفٟ جإلؽحس ذطكذ٠ذ جٌطحٌد ٠مَٛ–

 ،ئ١ٌٗ

 .جٌطذس٠د خالي ِٓ ٚػ١ٍّس ٔظش٠س ضغحؤالش ٠طشـ غُ ِٚٓ –
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لمرحلة التدريب العملي تحضير طالب الماستر المهني  

  انًهُُح انشسانح صُاغحو األكادًٍَ انداَة

   انًهُُح انشسانح يىضىع اختُاس

 ئشىحال ٌٍطحٌد جٌّٛوٍس جٌّٙحَ جٌكحالش، ذؼغ فٟ ضشىً، ال لذ

 :ٌٍطحٌد ٠ّىٓ جٌكحٌس ٘زٖ فٟ ،جٌشعحٌس ػّٓ ِؼحٌؿطٗ ٠ّىٓ

 ،ئ١ٌٗ أٚوٍص جٌطٟ جٌػح٠ٛٔس أٚ جألخشٜ جٌّٙحَ فٟ جٌٕظش –

 ػّٓ ِؼحٌؿطٗ و١ف١س ئٌٝ ٚجٌٕظش ٠ّٙٗ ِٛػٛع ِٓ جالٔطالق أٚ –

 أٚ ذذسجعطٗ ٚجٌم١حَ قٌٛٗ جٌر١حٔحش ؾّغ ؽش٠ك ػٓ عٛجء جٌشعحٌس

 .قٌٛٗ جٌكٍٛي ئلطشجـ قطٝ



 يؼهذ انؼهىو االختًاػُح 
لمرحلة التدريب العملي تحضير طالب الماستر المهني  

  انًهُُح انشسانح صُاغحو األكادًٍَ انداَة

   انًهُُح انشسانح يىضىع اختُاس

 جٌكحٌط١ٓ وال فٟ ػشٚس٠س ضرمٝ جٌؼ١ٍّس جٌذلس أْ•

 أٚوٍص جٌطٟ جٌّٙحَ عشد فٟ ٠مَٛ أْ جٌطحٌد ِٓ ِطٍٛخ ١ٌظ•

 ٠ِٟٛ ذشىً ئ١ٌٗ

 ضغحؤي ِؼحٌؿس أٚ ضغحؤي ٌطشـ جٌّٙحَ ضٍه ِٓ ٠غطف١ذ أْ ذً •

 .أؾشجٖ جٌزٞ جٌطذس٠د خالي ِٓ ذٗ لحَ جٌزٞ ذؼٍّٗ ِطؼٍك



 يؼهذ انؼهىو االختًاػُح 
لمرحلة التدريب العملي تحضير طالب الماستر المهني  

  المهنية الرسالة وصياغة األكاديمي الجانب

 انًششف األستار يغ انشسانح يتاتؼح

 ِذٜ ١ٌظٙش جٌّششف جألعطحر ِغ ِغطّش ذشىً سعحٌطٗ جٌطحٌد ٠طحذغ•

 فٟ جألعحع١س جٌٕمحؽ ئذشجص ،جٌظ١حغس ،جٌمشجءز ٌٕحق١س ػٍّٗ فٟ ضمذِٗ

 ،جٌطذس٠د

 .٠ٛجؾٙح جٌطٟ جٌظؼٛذحش جالعطحر ِغ جٌطحٌد ٠ٕحلش•

 ٠ّىٕٗ ٌزٌه ،أٔؿضٖ جٌزٞ جٌطمذَ قٛي دٚسٞ ضمش٠ش ذطمذ٠ُ ٍِضَ جٌطحٌد•

  جٌذ١ًٌ فٟ جٌّمطشـ ذحٌّٕٛرؼ جالعطؼحٔس
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لمرحلة التدريب العملي تحضير طالب الماستر المهني  

  المهنية الرسالة صياغةو األكاديمي الجانب

 انًهُُح انشسانح ألساو

 ٚجٌطذس٠د ٌٍّٛػٛع ضمذ٠ُ ٚف١ٙح انًمذيح–

 ئؾشجء و١ف١س قٛي جٌطحٌد ضغحػذ ف١ذٚ٘حش) جٌّٛػٛع قٛي األدتُاخ يشاخؼح–

 (جالدذ١حش ِشجؾؼس

 جٌطحٌد أضّٗ جٌزٞ جٌّٕٟٙ نهتذسَة تحهُهٍ وصف–

 .جٌّؼشفٟ ذحالؽحس جٌطذس٠د ضؿشذس سذؾ : وإستُتاخاخ خالصح–
 

 فُذَىهاخ) تااللساو انًتؼهمح انًهًح نهتفاصُم انذنُم يشاخؼح•

 (االيىس يٍ ػذد ػهً انطانة تساػذ وسواتظ
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  انًهُُح انشسانح وصُاغح األكادًٍَ انداَة

 انًهُُح انشسانح شكم•

 انشسانح كتاتح تذنُم" جالعطؼحٔس ٌٍطحٌد ٠ّىٓ•

 انؼهىو يؼهذ فٍ "وانًهُُح انثحثُح

اػُح ًّ  ٚجضرحع 2016-2017 انؼاو فٍ االخت

 .ذٙح ٚجالٌطضجَ ٔفغٙح جٌطؼ١ٍّحش
 

  ٌٍشعحٌس جٌفٕٟ جٌشىً ّٔٛرؼ ئػطّحد ٚؾٛخ•

Feuille de style - Template ٞٚجٌز ِٓ 

  ػٍٝ جالذكحظ ِشوض سكطف ِٓ ضك١ٍّٗ جٌّّىٓ

 :Microsoft word ٍِف شىً

 lb.edu.ul.//crss:http.   
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  انًهُُح انشسانح وصُاغح األكادًٍَ انداَة

 انًهُُح انشسانح شكم
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  المهنية الرسالة وصياغة األكاديمي الجانب

 انتذسَة ضًُها َتى انتٍ انًؤسسح خصىصُاخ احتشاو 

  ششٚؽ ٚفك ئال ػٕٙح جالفظحـ ٚػذَ ٌٍطذس٠د ِؼ١ٕس خظٛط١س جقطشجَ•

 ِؼ١ٕس

 ٠ؼشف ِح ِٛجفمس أخز قطٝ أٚ ذٙح طضجٌَجإل جٌطحٌد ِٓ جٌّإعغس ضطٍد لذ•

  جٌّإعغٟ جٌركع أخالل١حش ِؿٍظ أٚ جٌّإعغ١س جٌّشجؾؼس ذّؿٍظ

(IRB)Institutional review board ،   

  ذكع ِٛػٛػحش ضطؼّٓ جٌطٟ جٌركػ١س جٌّششٚػحش ؾ١ّغ ضخؼغ•

 جألخالل١س ٌٍّٛجفمس ذشش٠س
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 انؼًم واإلَتحالأخاللُاخ 

 

 ٠ٚظٕف ئؽاللح   ِششٚع غ١ش ٘ٛ Plagiat/ plagiarism جالٔطكحي أْ•

 .ػٍّٟ ئقط١حي ٘ٛ أٔٗ ػٍٝ

  :جشىحي ػذز ٔطكحيٌال•

  ؛ذحٌطحٌد خحص وؼًّ ٚضمذ٠ّٗ آخش ذشخض جٌخحص جٌؼًّ ٍِى١س ضٌٟٛ–

 ذ١حٔحش أٚ طٛس أٚ ٔض ِٓ ِمططفحش أٚ وحًِ ٔض ػٍٝ جالعط١الء –

 فٟ ٚدِؿٙح خحسؾ١س ِظحدس ِٓ رٌه ئٌٝ ِٚح جٌطٛػ١ك١س ٚجٌشعَٛ ٚجٌشعِٛحش

 ؛ِظذس٘ح روش دْٚ جٌطحٌد ػًّ

 جٌطحٌد وٍّحش فٟ رٌه ػٓ جٌطؼر١ش خالي ِٓ ٌٍّإٌف جألط١ٍس جٌفىشز ضٍخ١ض–

 .جٌّظذس روش قزف ِغ ٌٍطحٌد ٔغرٙح أٚ جٌخحطس

  المهنية الرسالة وصياغة األكاديمي الجانب



 يؼهذ انؼهىو االختًاػُح 
لمرحلة التدريب العملي تحضير طالب الماستر المهني  

 أخاللُاخ انؼًم واإلَتحال
 

 ؾش٠ّس أ٠ؼح   ٌٚىٕٗ ،ِششٚع أٚ ِمرٛي غ١ش ػّال   فمؾ ١ٌظ جإلٔطكحي ئْ•

 ٚفك جٌالصَ ذاػطّحد جالٔطكحي ضؿٕد ٠ّٚىٓ .ػمٛذحش ئٌٝ ضإدٞ أْ ٠ّىٓ

  جٌذ١ًٌ فٟ ششقٗ ضُ ِح

 

 

  المهنية الرسالة وصياغة األكاديمي الجانب



 يؼهذ انؼهىو االختًاػُح 
لمرحلة التدريب العملي تحضير طالب الماستر المهني  

 انًُالشح

  : ِشقٍط١ٓ ٚضطؼّٓ دل١مس 30 جٌـ ضطؿحٚص ال ِذضٙح•

  جي ضم١ٕس ٚفك ػشػٗ جٌطحٌد ٠مذَ  :جألٌٚٝ جٌّشقٍس–

PowerPoint   أوحد١ّ٠س ١٘ثس أِحَ دلحتك 10 خالي 

 جٌطحٌد ِغحءٌس ِشقٍس ٟٚ٘ دل١مس، 20 ِذضٙح :   جٌػح١ٔس جٌّشقٍس–

   .جألوحد١ّ٠س جٌٍؿٕس لرً ِٓ ٌؼٍّٗ جٌّالقظحش ٚضٛؾ١ٗ

 

 

 

  المهنية الرسالة وصياغة األكاديمي الجانب



 يؼهذ انؼهىو االختًاػُح 
لمرحلة التدريب العملي تحضير طالب الماستر المهني  

  انًهُُح انشسانح وصُاغح األكادًٍَ انداَة

  انؼًم وتمُُى انشسانح َتائح

 

 ِٓ ضذس٠رٗ فطشز خالي ذٗ لحَ جٌزٞ جٌطحٌد ػًّ ذطم١١ُ جٌٍؿٕس ضمَٛ•

 .ِغإ١ٌٚطٙح ضكًّ جٌطٟ ٚجالػّحي ذٙح جٌم١حَ أٚوً جٌطٟ جٌّٙحَ خالي

 

 



 يؼهذ انؼهىو االختًاػُح 
لمرحلة التدريب العملي تحضير طالب الماستر المهني  

  المهنية الرسالة وصياغة األكاديمي الجانب

 انًهُُح انشسانح تمُُى

 وطحذس د١ًٌ" سجؾغ) ِشقٍط١ٓ ػٍٝ جٌّٕٟٙ جٌّحعطش فٟ جٌطحٌد ضم١١ُ ٠طُ•

 ( .2017 -2016 "جالؾطّحػ١س جٌؼٍَٛ ِؼٙذ فٟ ٚج١ٌّٕٙس جٌركػ١س جٌشعحٌس

 جٌزٞ جٌّٕٛرؼ ذحػطّحد جٌطذس٠د ضم١١ُ ٠ؿشٞ : جألٌٚٝ جٌّشقٍس فٟ–

 جإلػطرحس فٟ ٠أخز ٚجٌزٞ جٌّإعغس، فٟ جٌطذس٠د ِغإٚي ذطؼرثطٗ ٠مَٛ

 ٚجٌّٙحسجش (جٌخ...جٌؼًّ فٟ فؼح١ٌطٗ جالٔذِحؼ، جٌكؼٛس، جٌذلس،) ٌٍطحٌد جٌؼحَ جٌغٍٛن

   .(جٌخ...جٌّٕٙؿ١س جٌّؼحسف جإلذذجع، جٌؼًّ، ػٍٝ جٌطحٌد لذسز) ٌٍطحٌد ج١ٌّٕٙس

 

  ّٔٛرؼ ذحػطّحد جٌّؼٙذ لرً ِٓ جٌطحٌد ضم١١ُ ٠طُ : جٌػح١ٔس جٌّشقٍس–

 ٔٛع ،ػ١ٍٗ جٌكظٛي ششٚؽ ،طذس٠دجٌ ِىحْ جخط١حس ؽش٠مس جٌّؼّْٛ، جٌشىً،) جٌطم١١ُ

 جٌّإعغس أٚ جٌّٕظّس ،جٌششوس فٟ جٌؼ١ٍّس ِغحّ٘طٗ قذٚد ،ضذسذٗ خالي ذٙح لحَ جٌطٟ جألٔشطس

 جٌطحٌد ِٕٚحلشس جٌشفٟٙ جٌؼشع ضم١١ُ ػ١ٍّس ضطُ عٛف وّح .ٌذ٠ٙح وّطذسخ ذٗ سقرص جٌزٞ

 ( .ػٍّٗ ػٓ جٌذفحع خالي

 

 

 

 



 يؼهذ انؼهىو االختًاػُح 
لمرحلة التدريب العملي تحضير طالب الماستر المهني  

 تقييم الرسالة المهنية

 جٌظفكحش، ػذد ئقطشجَ ٌٕحق١س جٌشعحٌس شىً جٌطم١١ُ ٠ٚشًّ•

 .ذٙح جالٌطضجَ جٌطحٌد ػٍٝ ٌزٌه ..جٌٙٛجِش جٌّكطٜٛ،
 

 : ج٢ضٟ جٌطذسؼ ف١ؼطّذ جٌّشجضد ٠خض ِح فٟ أِح•

 .ػالِس 59 - 50 : ِمرٛي دسؾس–

 .ػالِس 69 - 60 : قغٓ دسؾس–

 .ػالِس 79 - 70 : ؾ١ذ دسؾس–

 .ػالِس 89 - 80 : ؾذج   ؾ١ذ دسؾس–

 .فٛق ِٚح ػالِس 90 : ِّطحص دسؾس–

 

 

 

 

 



 يؼهذ انؼهىو االختًاػُح 
لمرحلة التدريب العملي تحضير طالب الماستر المهني  

 ِٓ 20 ي ذحالػحفس ِثس ِٓ 80 ٟ٘ جٌطم١١ُ ػالِس

 ئعطّحسز ٚفك جٌّإعغس فٟ جٌّذسخ ٠ؼؼٙح ِثس

 جٌّإعغس فٟ جٌطذس٠د ٌّششف جٌّخظظس جٌطم١١ُ

 جٌركػ١س جٌشعحٌس وطحذس د١ًٌ" فٟ ٚجٌّطٛفشز

 جػذ٘ح جٌطٟ "جالؾطّحػ١س جٌؼٍَٛ ِؼٙذ فٟ ٚج١ٌّٕٙس

 2017 جٌؼحَ فٟ جالؾطّحػ١س جٌؼٍَٛ ِؼٙذ

 

 

 

 

 تقييم الرسالة المهنية•



 يؼهذ انؼهىو االختًاػُح 
لمرحلة التدريب العملي تحضير طالب الماستر المهني  

انًُارج االداسَح واالكادًَُح انالصيح نتحضُش انتذسَة 

 انًهٍُ

 

 (ِطٛفشز فٟ جٌفشٚع ٚجٌؼّحدز)



 يؼهذ انؼهىو االختًاػُح 
لمرحلة التدريب العملي تحضير طالب الماستر المهني انًُارج االداسَح واالكادًَُح انالصيح نتحضُش  

 انًهٍُانتذسَة 

  االنضايٍ وانحضىس انًهٍُ انتذسَة وخىب تًؼشفح إلشاس•

 انًهٍُ انتذسَة إخشاء ػهً انًىافمح•

   انًهٍُ انتذسَة ػٍ نهثحث انطانة يهاو تسهُم•

 تذسَة استًاسج•

 تحثٍ ياستش سسانح تسدُم طهة•

 انثحثٍ انًاستش فٍ انتمُُى إستًاسج•

 انكتشوَُا   انثحثُح انشسانح َشش•

 

 



 يؼهذ انؼهىو االختًاػُح 
لمرحلة التدريب العملي تحضير طالب الماستر المهني  

  االلزامي والحضور المهني التدريب وجوب بمعرفة إقرار



 يؼهذ انؼهىو االختًاػُح 
لمرحلة التدريب العملي تحضير طالب الماستر المهني  

 انًىافمح ػهً إخشاء انتذسَة انًهٍُ



 يؼهذ انؼهىو االختًاػُح 
لمرحلة التدريب العملي تحضير طالب الماستر المهني تسهُم يهاو انطانة نهثحث ػٍ انتذسَة  

 انًهٍُ  



 يؼهذ انؼهىو االختًاػُح 
لمرحلة التدريب العملي تحضير طالب الماستر المهني  

 تذسَةاستًاسج 



 يؼهذ انؼهىو االختًاػُح 
لمرحلة التدريب العملي تحضير طالب الماستر المهني  

 استًاسج تمُُى انشسانح انًهُُح



 يؼهذ انؼهىو االختًاػُح 
لمرحلة التدريب العملي تحضير طالب الماستر المهني  

 انكتشوَُا  َشش انشسانح انًهُُح 



 يؼهذ انؼهىو االختًاػُح 
لمرحلة التدريب العملي تحضير طالب الماستر المهني  

  CV  تحضُش انسُشج انزاتُح

 



 يؼهذ انؼهىو االختًاػُح 
لمرحلة التدريب العملي تحضير طالب الماستر المهني  

 َصائح نكتاتح انسُشج انزاتُح

 جٌزجض١س ٌٍغ١شز جٌؼحِس جٌّرحدب•

 جٌزجض١س جٌغ١شز ِٓ جٌّطٍٛذس جاللغحَ•

 جٌزجض١س جٌغ١شز ١٘ى١ٍس•

 



 يؼهذ انؼهىو االختًاػُح 
لمرحلة التدريب العملي تحضير طالب الماستر المهني  

 انزاتُحَصائح نكتاتح انسُشج 

 انزاتُح نهسُشج انؼايح انًثادئ

 .جٌؼًّ سخ ئٌٝ ٠طمذَ ٌّٚحرج ، (٘ٛ ِٓ) جٌطحٌد ٠ٛ٘س ضٛػف•

  .ٚجقذز ذظفكس جٌطحٌد ِغ١شز ضٍخض•

 ق١ع ِٓ أٚ جٌذسجعحش ق١ع ِٓ عٛجء ذحٌطحٌد جٌخحطس جٌطفحط١ً ضطؼّٓ•
 .شخظ١طٗ ػٓ ضىشف جٌطٟ جٌّخطٍفس جٌطؿحسخ

 

 : أساسُح يالحظاخ

 جٌىػ١ش ٚػغ جٌؼشٚسٞ ِٓ ف١ٍظ جٌطحٌد، ِغ١شز ٚضٍخض ٚجلؼ١س ضىْٛ•
   ػ١ٍٗ، قظً دذٍَٛ أٚ ضؿشذس وً ػٓ جٌطفحط١ً ِٓ

 ِغ ِططحذك طحدق، ٚجػف، ئِالت١س، أخطحء دْٚ ١ِّض، أعٍٛذٙح ٠ىْٛ•
  جٌٛجلغ،

 .ػّٕٙح جٌّؼٍِٛحش ػشع ؽش٠مس فٟ جٌفغكحش جقطشجَ ٠طُ•

 



 يؼهذ انؼهىو االختًاػُح 
لمرحلة التدريب العملي تحضير طالب الماستر المهني  

 َصائح نكتاتح انسُشج انزاتُح

 انزاتُح انسُشج يٍ انًطهىتح االلساو

  جٌؼ١ٍّس خرشزجٌٚ جٌطذس٠د•

 جٌٍغحش•

 جٌىّر١ٛضش ذرشجِؽ ِؼٍِٛحض١س ِؼشفس•

 جٌّٕشٛسجش•

 ِخطٍف•

 



 يؼهذ انؼهىو االختًاػُح 
لمرحلة التدريب العملي تحضير طالب الماستر المهني  

 َصائح نكتاتح انسُشج انزاتُح

 انزاتُح انسُشج يٍ انًطهىتح االلساو

  انؼًهُح خثشجانو انتذسَة•

 جٌطٟ جٌشٙحدز أٚ جٌذسؾس ،جٌذسجعس ِٛجػ١ذ ،جٌؿحِؼس / جٌّذسعس ئعُ•
 جٌضِٕٟ ضغٍغٍٙح ٚٚفك ضشجضر١ح   ٚجٌطخظض ػ١ٍٙح جٌكظٛي ضُ
  ،(أٚال   ذحٌكذ٠ػس ِرطذتح  )

 لّص جٌطٟ ٚجٌّٙحَ ،جٌخرشز فطشز ،جٌٛظ١فٟ جٌّغّٝ ،جٌششوس جعُ•
 ِٛلغ وّح ،ِّٙس ٌىً ػ١ٍٙح جٌكظٛي ضُ جٌطٟ جٌٕطحتؽ أِىٓ ٚئرج ،ذٙح
 جٌخرشز ذٍذ /

 ضغٍغٍٙح ٚٚفك ضشجضر١ح   جٌخرشجش أٚ جٌطؿحسخ روش جالفؼً ِٓ .•
 (أٚال   ذحٌكذ٠ػس ِرطذتح  ) جٌضِٕٟ

 



 يؼهذ انؼهىو االختًاػُح 
لمرحلة التدريب العملي تحضير طالب الماستر المهني  

 َصائح نكتاتح انسُشج انزاتُح

 انزاتُح انسُشج يٍ انًطهىتح االلساو

 جٌٍغحش•

 جٌفُٙ ذ١ٓ ٌغس ٌىً ِغطٛجن ضكذد ٚأْ ،ضطمٕٙح جٌطٟ جٌٍغحش روش•

  .ٚجٌىطحذس ٚجٌمشجءز

  5ئٌٝ 1 ِٓ ِم١حط ٚفك جٌٍغس جضمحْ فٟ جٌىفحءز•

 

 اللغة قراءة تكلم كتابة

        



 يؼهذ انؼهىو االختًاػُح 
لمرحلة التدريب العملي تحضير طالب الماستر المهني  

 َصائح نكتاتح انسُشج انزاتُح

 انزاتُح انسُشج يٍ انًطهىتح االلساو

 جٌىّر١ٛضش ذرشجِؽ ِؼٍِٛحض١س ِؼشفس•

 جٌزجض١س جٌغ١شز ػّٓ روش٘ح جٌؼشٚسٞ ِٓ•

Excel, Word, Power Point, Photoshop, SPSS  

 

 



 يؼهذ انؼهىو االختًاػُح 
لمرحلة التدريب العملي تحضير طالب الماستر المهني  

 َصائح نكتاتح انسُشج انزاتُح

 انزاتُح انسُشج هُكهُح

 ،ٚجٌؿٛجي جٌٙحضف سلُ ،جٌىحًِ جإلعُ ٠ٛػغ ،ج١ّ١ٌٓ أػٍٝ فٟ•
 جٌؿٕغ١س ،جٌؿٕظ ،جٌؼحتٍٟ جٌٛػغ ،جالوطشٟٚٔ جٌرش٠ذ

 ػٍٝ ،(جٌؼًّ أسذحخ ٠فؼٍٙح) جٌظٛسز ٚػغ ٠ّىٓ ج١ٌغحس ػٍٝ•
  .التمس ضىْٛ أْ

 ئٌٝ جألقذظ ِٓ) ذحٌطفظ١ً جٌطؼ١ٍّس جٌشٙحدجش ئٌٝ جالٔطمحي•
 (جأللذَ

 (جأللذَ ئٌٝ جألقذظ ِٓ) جٌخرشجش أٚ جٌؼ١ٍّس طؿشذسجٌ•

  .جٌىّر١ٛضش ذشجِؽ جعطخذجَ فٟ ٚجٌّٙحسجش جٌٍغحش•

 



 يؼهذ انؼهىو االختًاػُح 
لمرحلة التدريب العملي تحضير طالب الماستر المهني  

 َصائح نكتاتح انسُشج انزاتُح

 انزاتُح انسُشج هُكهُح

 جٌشٙحدجش لرً جٌؼ١ٍّس جٌخرشز ػشع ٠طُ جٌكحالش ذؼغ فٟ•

 جٌؿحِؼ١س

 جغفحي ػذَ ِغ جٌؼشع فٟ جٌض١ِٕس جٌطشجضر١س جقطشجَ جٌُّٙ•

 .ٚجٌؼّالٟٔ جألوحد٠ّٟ  :  جٌرؼذ٠ٓ

  جٌذ١ًٌ فٟ جٌّمطشقس جٌّٕحرؼ ِشجؾؼس•



 يؼهذ انؼهىو االختًاػُح 
لمرحلة التدريب العملي تحضير طالب الماستر المهني  

 انتحفُضتحضُش سسانح 

Lettre de motivation  



 يؼهذ انؼهىو االختًاػُح 
لمرحلة التدريب العملي تحضير طالب الماستر المهني  

 انتحفُضسسانح نتحضُش َصائح 

انزاتُح انسُشج تذػُى تهذف انتحفُض سسانح صُاغح 

 انىاحذج انصفحح تتؼذي ال يتأَُح صُاغح•

 ػًهها وَطاق انًؤسسح أو انششكح ػٍ انذلُك انتحشٌ•

 انمطاػاخ / تانششكاخ خاصح يهُُح نغح إستخذاو•

 انتحفُض سسانح ويحتىي شكم•

 



 يؼهذ انؼهىو االختًاػُح 
لمرحلة التدريب العملي تحضير طالب الماستر المهني  

 انتحفُضسسانح نتحضُش َصائح 

 انزاتُح انسُشج تذػُى تهذف انتحفُض سسانح صُاغح

 جخط١حس جٌّطذسخ ضكفض جٌطٟ جأل٘ذجف ششـ ٠طُ خالٌٙح ِٓ•

  .ٚجٌّإعغس جٌششوس أٚ جٌطذس٠د

 ور١شج   دٚسج   جٌطكف١ض ٚسعحٌس جٌك١حض١س جٌغ١شز ذ١ٓ جٌشذؾ ٠ٍؼد•

 ٠ٚم٠ٛحْ ٠ٚذػّحْ ٠ىّالْ فّٙح : جٌطذس٠د ؽٍد ضذػ١ُ فٟ

 .جٌرؼغ ذؼؼ١ّٙح

 ٌطظٙش جٌك١حض١س جٌغ١شز ػٍٝ ضؼ١ة أْ جٌطكف١ض ٌشعحٌس ٠ّىٓ•

 جٌٕمحؽ ضغطىًّ فٟٙ ،جٌّإعغس أٚ جٌششوس ٌؼًّ ِإجضحضٙح ِذٜ

 .جٌطذس٠د ؽٍد ٌطؼض٠ض جٌزجض١س جٌغ١شز فٟ جألعحع١س
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 انتحفُضسسانح نتحضُش َصائح 

 انىاحذج انصفحح تتؼذي ال يتأَُح صُاغح

 طفكس ،عطشج   20 ئٌٝ 15 ِٓ جٌطكف١ض سعحٌس وطحذس ٠ّىٓ•

 .ألظٝ وكذ ٚجقذز

 ِٚكطٛج٘ح جٌشعحٌس ٌشىً جٌطٕرٗ جٌُّٙ•

 جٌؿٍّس ذٕحء فٟ أخطحء ذذْٚ : طك١ف ذشىً ضىطد أْ ٠ؿد•

 جألعٍٛخ ػٓ جٌرؼ١ذ جٌّٕٟٙ  جالعٍٛخ ٚفٟ وّح جٌٍغس ٚفٟ

 .جالٔشحتٟ جٌركص
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 ػًهها وَطاق انًؤسسح أو انششكح ػٍ انذلُك انتحشٌ

 : ٌٍطذس٠د ٌٍطمذَ أعٍٛذ١ٓ ٕ٘حن•

 .ػٕٗ ِؼٍٓ ٌطذس٠د جٌطحٌد ٠طمذَ–

 .ئػالْ دْٚ ٌطذس٠د ضٍمحتٟ ذشىً جٌطحٌد ٠طمذَ–

 أعحط ػٍٝ ضٍمحتٟ ذشىً جٌّمذَ جٌطٍد فٟ جٌطكف١ض سعحٌس ضىطد•

 جٌظكف ِٓ أٚ جٌطٛظ١ف ِىحضد ِٓ ؾّؼٙح ضُ جٌطٟ

 .... أٚ ،جالٌىطش١ٔٚس جٌّٛجلغ أٚ ،جاللطظحد٠س
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 انتحفُضسسانح نتحضُش َصائح 

 انمطاػاخ / تانششكاخ خاصح يهُُح نغح إستخذاو

 جإلؾحذس ٠ؿد ِح، جػالْ فٟ ِٚكذدز دل١مس ِؼح١٠ش روش ضُ ئرج

 جٌؼ١ٍّس جٌخٍف١س ِٓ ِغطّذز ٍِّٛعس أِػٍس ضمذ٠ُ ؽش٠ك ػٓ ػ١ٍٙح

 جٌُّٙ ِٓ  ذه جٌخحص جٌطذس٠د ؽٍد ٌطؼض٠ض .ذه جٌخحطس

 .ذحٌّإعغس أٚ ذحٌششوس جٌخحطس  ج١ٌّٕٙس جٌّظطٍكحش جعطخذجَ
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 انتحفُضسسانح نتحضُش َصائح 

 انتحفُض سسانح ويحتىي شكم

 ٚجٌرش٠ذ جٌؿٛجي جٌٙحضف، جٌؼٕٛجْ، جٌىحًِ، جعّه :ج١ٌغحس أػٍٝ•
 جإلٌىطشٟٚٔ

 لغُ أٚ (جالعُ) جٌغ١ذز / جٌغ١ذ :ػٕح٠س جٌششوس، جعُ :ج١ّ١ٌٓ أعفً•
 جٌمغُ، ِذ٠ش أٚ جٌرشش٠س جٌّٛجسد

 جٌٙحضف جٌؼٕٛجْ،•

 ضذس٠د ػٍٝ ٌٍكظٛي ؽٍد :جٌّٛػٛع :ج١ٌغحس أعفً•

 جٌؼٕٛجْ، - ع١ذٞ ع١ذضٟ،•

   جٌشعحٌس ِكطٜٛ•

 جقطشجَ ِغ خطحَ ػرحسز•
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 انتحفُضسسانح نتحضُش َصائح 
 ّٔٛرؼ

 

 

 

جألعُ ٚجٌى١ٕس 

جٌؼٕٛجْ 

جٌؼٕٛجْ جٌرش٠ذٞ                       

جٌؿٛجي  

جٌرش٠ذ جالٌىطشٟٚٔ   

          ئعُ جٌّإعغس                                                  

أعُ جٌّشعً ئ١ٌٗ  

)ِذ٠ش جٌششوس / ِغإٚي جٌطٛظ١ف......( 

جٌؼٕٛجْ  

 

 جٌشعحٌس :  جٌطششف ٌطذس٠د ....... ِٛػٛع

 

  جٌغ١ذ/ جٌغ١ذز........................ جٌظفس                                                    قؼشز

 

جٌمغُ جألػٍٝ ِٓ جٌشعحٌس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِكطٜٛ جٌشعحٌس ٠طُ ط١حغطٙح ٚفك ٔٛع جٌطذس٠د جٌّطٍٛخ

 

ِغ جٌطّٕٝ أْ ٠ٕحي ضشش١كٟ ٌٍطذسخ فٟ ِإعغطىُ جال٘طّحَ، أسؾٛ ِٓ قؼشضىُ لرٛي جٌشىش ػٍٝ 

ضفؼٍىُ ذا٠الء جال٘طّحَ ذٙزج جٌطٍد ٚدسجعطٗ، 

فٟ جٌخطحَ جسؾٛ ......................جٌطفؼً  ذمرٛي فحتك جٌطمذ٠ش 

                                                                           جٌطحس٠خ  

 

                                                                             جالعُ وحِال  

 

                                                                             جالِؼحء 

 

 ٔٙح٠س جٌشعحٌس
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 نهًضَذ يٍ انًؼهىياخ 

   جٌؼّحدز أٚ ذحٌفشع جالضظحي•

 جٌّؼٙذ ٠غ١ّٗ جٌزٞ ج١ٌّٕٙس جٌّحعطشجش ِٕغك ِغ جٌطٛجطً•

ص٠حسز ِشوض جالذكحظ جٌطحذغ ٌّؼٙذ جٌؼٍَٛ جالؾطّحػ١س •

/http://crss.ul.edu.lb 

 

http://crss.ul.edu.lb/
http://crss.ul.edu.lb/
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( دفتر المالحظات)المفكرة الخاصة بالتدريب   

 حجم المفكرة-

 طريقة المالحظة-
 اسلوب التدوين -
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 شكشا  


