جامعة بسكرة
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيي

الدليل املنهجي إلعداد تقارير الرتبص
لطلبة الليسانس نظام ل.م.د
مع ضوابط التوثيق وفقا جلمعية علم النفس األمريكيةAPA ،
 -نسخة أوىل -

من اعداد :أ.د .دبلة فاتح  ،قسم علوم التسيي

العام اجلامعي2022 – 2021 :

 اهلدف من هذا الدليل
ميثل هذا الدليل أداة عمل مساعدة لطلبة الليسانس عند اعدادهم لتقرير الرتبص ،ويركز على جانبني مهمني
للتقرير ميثالن األساس الذي يبىن عليه ،أوال اجلانب املرتبط ابحملتوى وبكيفية اجراء التقرير وخطواته املنهجية وضوابطه،
واثنيا اجلانب الشكلي والتحريري الذي يعرب عن مدى اهتمام الطالب ومستوى اجلهد الذي قدمه ودرجة حتكمه يف
مهارات العرض والتحرير والتحليل والتلخيص .تقرير الرتبص ليس جمرد تقرير تقين وعمليايت فقط عن موضوع ما وامنا
جيب أن يتضمن معاجلة وتفكريا نظريني حول املوضوع املراد دراسته يف جمال ختصص الطالب ،كما يفرتض أن يكون
مدعما ببحث واطالع واسع يف األدبيات النظرية حول املوضوع مبا يشكل ثروة معرفية للطالب حول موضوع تربصه.
جيب كذلك على الطالب معرفة اهلدف من الرتبص وأمهيته له ومعرفة كيف يقوم به بنجاح ابعتباره مكمال معرفيا هاما
يف مساره التعليمي اجلامعي ،ومفتاحا للحياة املهنية املستقبلية أو الستكمال دراسته اجلامعية يف مراحل املاسرت والدكتوراه.
بعض اجلوانب املرتبطة ابعداد الصفحات وبتوثيق املراجع ابلنسبة لتقرير الرتبص مت توحيدها مع حمتوى الدليل املنهجي
للمذكرات واالطروحات املقرتح لطلبة املاسرت والدكتوراه (دبلة ،روينة وبوطي )2020-2019وذلك هبدف مترين
الطالب والطالبات على استخدامه.

▪ اهلدف من الرتبص
الرتبص امليداين الذي يقوم به الطلبة يف السنة األخرية من مسارهم اجلامعي يف مرحلة الليسانس ،وتكون مدة
الرتبص امليداين ترتاوح ما بني  8أسابيع اىل  12أسبوع (شهرين اىل ثالثة) ،يسمح بتحقيق جمموعة من األهداف
التكوينية هلم ،فهو يعطيهم فرصة للتدريب النظري والعملي على حد سواء .خيتار الطالب (ة) أو جمموعة الطلبة (من
اثنني اىل ثالث) رفقة األستاذ (ة) املشرف (ة) موضوعا أو مشكلة يف اطار ختصصه وحياول دراستها ومجع املعلومات
النظرية حوهلا ابالطالع على جمموعة املراجع املتاحة السيما من الكتب واملقاالت ومن مث استطالعها يف امليدان على
حالة عملية حقيقية (منظمة اقتصادية أو جزء منها قسم ،ادارة .)....يفرتض أن يكون للطالب املرتبص مشرف من
اجلامعة ومؤطر ميداين يف املنظمة حمل الرتبص.
من امهية الرتبص أنه يسمح للطلبة ابلتعامل مع أدوات البحث العلمي وطرق التفكري ومجع املعلومات ومعاجلتها
من الناحي ة النظرية ،ويف اجلانب التطبيقي ،ميكنهم من التكيف والتواجد عن قرب مع الواقع االقتصادي والبيئة املادية
اليت متارس فيها املواضيع اليت يدرسوهنا ،وابلتايل فهي مرحلة حتضريية للحياة املهنية هلم ومن الضروري االستفادة من هذه
الفرصة والقيام هبا على أمت وجه.
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العناصر املقرتحة يف تقرير الرتبص

 .1صفحة الواجهة للتقرير
 .2ورقة بيضاء
 .3نسخة من صفحة الواجهة
 .4صفحة للشكر واالهداء
 .5ملخص الدراسة )ملخصني واحد ابللغة العربية والثاين ابللغة اإلجنليزية)
 .6قائمة ابجلداول واألشكال والرسوم البيانية
 .7قائمة املواد أو فهرس املواضيع
 .8مقدمة وطرح اشكالية وموضوع الدراسة
 .9منهجية الدراسة
 .10فصل نظري خمتصر حول املتغي (ات) الرئيسي (ة) للبحث
 .11فصل تطبيقي (يتضمن تقدمي املؤسسة حمل الدراسة  ،منهجية الدراسة ،عرض وحتليل لنتائج
الدراسة ،التوصيات)
 .12قائمة املراجع
 .13تعهد النزاهة العلمية واحرتام حقوق امللكية الفكرية
 .14املالحق
 .15ورقة بيضاء
 .16ورقة الغالف اخلارجي
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وفيما يلي شرح وتفصيل هلذه العناصر :
الرقم

الشرح

العنصر

جيب أن يتضمن اسم اجلامعة والكلية والقسم ،التخصص واملستوى واسم
الطالب واملشرف ،عنوان الدراسة الذي جيب ان يكون خمتصرا ومصاغا بطريقة
واضحة ودقيقة ،اسم املؤسسة أو مكان دراسة احلالة التطبيقية وكذلك فرتة
إجنازها ،العام اجلامعي .مرفق يف املالحق منوذج لصفحة الواجهة

1

صفحة الواجهة للتقرير

2

ورقة بيضاء

3

نسخة من صفحة الواجهة نسخة من صفحة الواجهة

4

5

تستخدم للفصل بني صفحة الواجهة ومابعدها

صفحة للشكر واالهداء

ملخص

مساحة خمصصة لتقدمي الشكر لكل من ساهم وساعد يف اعداد البحث من
أعضاء الكلية ،املشرف على العمل واألفراد مكان اجراء الدراسة وخاصة من
ساهم يف تقدمي ومجع ومعاجلة البياانت ،العائلة واألصدقاء).....

الدراسة كلمة ملخص( :حبجم خط  14من نوع  Traditional Arabicوبلون

)ملخصني واحد ابللغة غامق).
العربية والثاين ابللغة امللخص ال يتجاوز  250كلمة مبا يف ذلك املسافات ،حيتوي على تقدمي
ملوضوع الدراسة أو اهلدف من البحث ،منهجية الدراسة املتبعة يف مجع ومعاجلة
اإلجنليزية)
املعلومات ،تقدمي بسيط للمؤسسة حمل الدراسة أو القسم او االدارة ،مكان
واتريخ اجراء الدراسة ،اهم نتائج الدراسة وبعض توصياهتا.
الكلمات املفتاحية(:حبجم خط  14وبلون غامق) ،مبا ال يتجاوز  05كلمات
مفتاحية ترتبط مبوضوع البحث وبعناصره األساسية.
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قائمة ابجلداول واألشكال ادراج قائمة بعناوين وأرقام الصفحات اليت وردت هبا اجلداول واألشكال
والرسوم ،جيب إعطاء لكل جدول او شكل او رسم عنوان يوضع يف أعلى
والرسوم البيانية
اجلدول وحتته نكتب املصدر خمتصرا حسب معايري دليل مجعية علم النفس
االمريكية  APAهكذا (اسم الكاتب ،السنة ،الصفحة) اما مقتبسا مباشرة
من مصدر أو من اعداد الباحث ابالعتماد على مصدر ما جيب ذكره ،أو من
خمرجات نظام احصائي...اخل .تكون الكتابة فيهما حبجم خط  12للخط
3

العريب و  12للخط األجنيب .جيب تفادي االستخدام املفرط لأللوان اال اذا
دعت الضرورة لذلك مثال يف الدوائر النسبية واألعمدة واملدرجات التكرارية.
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قائمة املواد أو الفهرس

8

مقدمة وطرح اشكالية

تضمن تفصيال مرقما خلطة البحث ،هناك عدة تفصيالت ممكنة ،استخدام
الفصول واملباحث واملطالب والفروع أو استخدام األرقام العربية أو
الرومانية.......نقرتح التصنيف التايل وهو نفسه ابلنسبة للمذكرات
واألطروحات:
 الفصل :يتضمن عدة مباحث  -الفصل يكتب خبط حجم 16غامق املبحث :يتضمن عدة مطالب–املبحث يكتب خبط حجم  14غامق-

وموضوع الدراسة

املطلب  :يتضمن عدة فروع–املطلب يكتب خبط مائل ،حجم  14غامق
الفرع  :يتضمن عدة تدرجات من أوال ،اثنيا ،اثلثا -...................الفرع
يكتب خبط حجم  14عادي حتته سطر
أوال ،يتضمن عدة تدرجات من احلروف أ ،ب ،ج ،د ،هـ -............تكتب
خبط حجم  14عادي
احلروف تتضمن تدرجيات من األرقام -..........04 ،03 ،02 ،01
تكتب خبط حجم  14عادي
أخريا األرقام تتضمن إشارات أو رموز أو جنوم ( )-أو (*) -............تكتب
خبط حجم  12عادي

املقدمة هي عبارة عن تقدمي عام ومتسلسل لألفكار اليت تفضي اىل التمهيد
لطرح إشكالية الدراسة وإبراز مكانتها وأمهية دراستها ،بينما تتمثل اإلشكالية
يف تقدمي طرح منطقي للقضية اليت يريد الباحث أن يربر أمهية دراستها ،ميكن
أن ختتصر بعد ذلك يف شكل تساؤل حبثي رئيسي ميكن جتزئته اىل أسئلة فرعية.
يف اطار تقرير الرتبص نركز على عرض واضح ومنطقي ملشكلة الدراسة أو
القضية اليت نريد البحث فيها ،ان اهلدف من هذه املرحلة هو تنمية إطار نظري
بسيط للتحليل عن طريق حتديد وحصر املتغري الرئيسي للدراسة وابعاده اليت
يريد الباحث دراستها.
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منهجية الدراسة

املنهج أو الطريقة يشريان اىل السبيل او الطريق املوصل للحقيقة واملعرفة والذي
يتبعه الباحث ،هناك اذا الكثري من املناهج والطرق اليت ميكن للباحث اللجوء
اليها يف دراسته وقد ختتلف تصنيفاهتا او تسمياهتا ،بينما تشري املنهجية اىل
عملية وشكل استخدام هذه الطرق .جيب على الباحث ان يشري بوضوح اىل
4

املالمح الرئيسية اليت حيملها املنهج الرئيسي الذي ينتهجه (كمي ،كيفي،
است كشايف ،استطالعي ،هناك من يرى أن دراسة احلالة منهج حبد ذاته،
،...........اخل ،).وهذا ال مينع ان يستخدم معه مناهج أخرى مساعدة.
وتظهر مالمح املنهج املتبع يف كل مراحل البحث والسيما عند عملية مجع
املعلومات ومعاجلتها .يف هذا اإلطار جيب حتديد مصادر البياانت واملعلومات
اليت اعتمد عليها الباحث يف اعداد اجلانب التطبيقي للدراسة ،مع ضرورة التمييز
بني املصادر األولية واملصادر الثانوية للبياانت .ويف األخري ،جيدر ابلباحث
عرض طريقة أو خمتلف طرق التحليل اليت سيعتمدها يف معاجلة هذه البياانت
مع تربير اختياره هلا ومدى مالئمتها لتحقيق أهداف البحث.
 10فصل نظري حول املتغي خيصص الفصل األول للمتغري الرئيسي للدراسة ابعتبار أنه يشكل مشكلة
الرئيسي للبحث (ميكن الدراسة والقضية الرئيسية اليت يهتم ويريد الباحث شرحها أو تطوير فهم
أن يتضمن البحث فصلني مالئملها وفقا الفرتاضاته من جهة وللمعطيات اليت ميليها البحث من جهة
اذا كان هناك متغيين أخرى أو بنائها كمعرفة جديدة .من املنطقي إذا أن يبدأ الباحث أوال بطرح
للدراسة)

القضية اليت تشكل أهم اهتماماته واليت يرغب إبجياد احللول هلا أو بتوفري أدوات
دعمها ومساندهتا ،مع تبيان الصعوابت اليت حتول دون ذلك مما يستدعي
دراستها يف الواقع وحماولة فهمها ،وهذا ما سيتم معاجلته يف الفصل التطبيقي
املوايل.

 11فصل تطبيقي (يتضمن جيب أن يتضمن تقدميا دقيقا وجيدا للمؤسسة حمل الدراسة ،أو االدارة أو
تقدمي املؤسسة حمل القسم .اهدافها االسرتاتيجية ومهمتها ،بعض االحصائيات البشرية واملالية
الدراسة  ،عرض وحتليل والتسويقية والتنافسية حوهلا.
الدراسة ،كما خيصص هذا الفصل لعرض ومناقشة نتائج الدراسة العملية ،تقدمي للحالة
لنتائج
املدروسة وتفصيل ألدوات مجع املعلومات وسريورة الدراسة ووصف هلا كيف
التوصيات)
متت وظروف اجرائها ،وينبغي على الباحث أن مييز ما بني املصادر األولية اليت
جيمعها او حيصل عليها بنفسه انطالقا من املالحظة أو املقابالت اليت جيريها
أو االستبياانت اليت يعدها وجيمع هبا اراء االخرين ووجهات نظرهم اجتاه قضية
أو موضوع ما ،وما بني املصادر الثانوية للبحث واليت جيدها الباحث جاهزة قد
مجعها اخرون قبله ولكنه ميكن أن يستفيد منها كالواثئق والسجالت والدفاتر
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والقوائم واملقاالت والكتب وغريها من مصادر خمتلفة للمعلومات .يتضمن هذا
الفصل أيضا تفصيل ألدوات التحليل اليت استخدمها الطلبة ومن مث عرض
لنتائج الدراسة ومناقشتها بطريقة حمايدة ومن مث اخلروج بتوصيات معقولة وقوية.
 12قائمة املراجع

جيب أن تتضمن فقط املراجع اليت مت استخدامها واالحالة اليها يف منت الدراسة،
وتكون مرتبة ترتيبا اجبداي حسب قواعد مجعية علم النفس االمريكية APA
ابللغة العربية أوال مث اللغات االجنبية األخرى كالتايل:
 .1ابلنسبة للمقاالت
 .2ابلنسبة للكتب
 .3ابلنسبة للمؤمترات واحملاضرات
 .4ابلنسبة للمواقع االلكرتونية

 13تعهد النزاهة العلمية

 توقيع وادراج تعهد النزاهة العلمية واحرتام حقوق امللكية الفكرية (النموذجيف املالحق)

 14املالحق

 تكون خمتارة بعناية وحنتفظ بتلك ذات األمهية فقط للدراسة، توضع هلا عناوين وأرقام يف بداية كل ملحق وال تدخل ضمن عدد صفحاتالدراسة.
تتضمن املالحق كل وثيقة مهمة للبحث واليت ميكن االستغناء عنها يف املنت
كي ال تعترب حشوا واطنااب ،من امثلة ذلك :اهلياكل التنظيمية للمؤسسات
والتفصيالت املرتبطة هبا ،القوانني ،نتائج الربامج اإلحصائية مفصلة يف جداول
خام كما ينتجها الربانمج ،(......................،جيب تفادي إدراج أي
ملحق ال عالقة له بصورة دقيقة ابلبحث ،أو ميكن االستغناء عنه .كما ميكن
االستعانة برابط الكرتوين للموقع أو املرجع الذي ميكن أن يعود اليه القارئ.

 15ورقة بيضاء

//

 16ورقة الغالف اخلارجي

//
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ضوابط اعداد تقرير الرتبص
تقرير الرتبص هو أحد أنواع التقارير املكتوبة الكثرية (تقارير مهنية ،دليل ،تقرير تربص ،مذكرات التخرج،
الدكتوراه ).....،اليت ختتلف ابختالف املضمون واجلهة املرسل اليها وظروف اعدادها ،وان اختلفت يف حمتواها وشكلها
فهي تشرتك مع بعض يف كثري من العناصر اهلامة اليت تعطيها قيمة ومقروئية واعتبارا .هنالك حموران رئيسيان جيب االنتباه
هلما عند اعداد اي تقرير ،أوال ،من انحية احملتوى الذي جيب أن يتوافق مع طبيعة التقرير والشروط اليت تضعها اجلهة
اليت سيوجه اليها ،جامعة أو كلية ،مؤسسة ،هيئة....،اخل ،واثنيا ،من انحية اجلانب التحريري واختيار األسلوب واللغة
املناسبني ،وتفادي األخطاء وتوظيف املفردات واملفاهيم ذات التخصص .وأيضا اختيار الشكل املالئم لكل تقرير .وهذه
بعض الضوابط ابلنسبة لتقرير الرتبص لطلبة الليسانس.

أوال :اجلوانب املرتبطة ابحملتوى واعداد التقرير
▪ ضوابط أساسية  :من ضوابط اعداد تقرير الرتبص ،أن يكون الطالب قادرا على:
-

تقدمي جيد للمؤسسة املستقبلة له بطريقة موضوعية وهادفة واالبتعاد عن الطرح التسويقي غري اهلادف.
وصف وحتليل دقيق لعملك وللمنهجية املتبعة وللنتائج وللمشاكل احملتمل مواجهتها.
معرفة مقابلة مهمتك (موضوع الدراسة أو االشكالية) مع الكتب واملراجع النظرية.
احملافظة على مسافة للنقد حول طريقة عملك واالختيارات املقدمة منك (Université de Versailles-St-
Quentin, 2011, p.4).

 كما تقتضى املهمة اليت ستوكل للطالب (ة) املرتبص أن ميارس بعض املهارات واملسؤوليات كالتحليل والعملضمن فريق واختاذ القرار وحل املشكالت واقرتاح احللول ،ويتم ذلك يف اطار املهمة اليت ميكن أن توكل له أو
املوضوع الذي يدرسه.
 ميكن للمنظمة املستقبلة أن تطلب تقريرا خاصا حول املهمة املوكلة للمرتبص وهذا التقرير خيتلف عن تقريرالرتبص املقدم للكلية.
 ميكن ملوضوع الرتبص أن يقرتح من املنظمة أو ابالتفاق والتعاون بني املشرف واملؤطر.-

على الطالب أن يكون دقيق املالحظة ومنظما ويعد ملخصات دورية حول زايراته للمؤسسة حمل الرتبص.

 جيب وضع خمطط للعمل وتنظيم الزايرات ومعرفة ما حيتاجه من املنظمة ،تفادي طلب معلومات ميكن احلصولعليها من أماكن أخرى (املوقع االلكرتوين للمنظمة ،واثئق داخلية....،اخل)
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 على الطالب أيضا ان يكون حمايدا يف تقريره ويلتزم بوصف الواقع كما هو مربزا قدراته يف الفهم والتحليلوالتنظيم والنقد املوضوعي املربر.
 حيتاج الطالب للقيام ابلرتبص تقدمي طلب موقع من القسم أو من نيابة الكلية اىل اجلهة املستهدفة من املؤسسةاملستقبلة كي يعطي لرتبصه طابعا شكليا ورمسيا مسؤوال.
 تقرير الرتبص خيتلف عن مذكرة التخرج ولذلك ،يفضل أن خيتصر اجلانب النظري اىل فصل نظري واحدحول موضوع البحث ،وتعطى األمهية األكرب للجانب التطبيقي للدراسة.
 ال ترتدد يف طلب النصيحة واملساعدة والسؤال وال تنسى أن هذا التكوين مهم يف مسارك الدراسي.اثنيا  :اجلوانب املرتبطة ابجلانب التحريري
تتضمن الضوابط الشكلية شروط عملية التحرير لتقرير الرتبص ،وهي متثل  :أوال ،ضوابط عامة تتعلق ابلكتابة
والتحرير واثنيا ،ضوابط التوثيق وفقا للطبعة السادسة جلمعية علم النفس االمريكية ( ،APAدبلة ،روينة وبوطي،
 ،2020-2019ص( .)12 .تعتمد نفس ضوابط الكتابة والتحرير والتوثيق لتقرير الرتبص متاما كما هي ابلنسبة
ملذكرات املاسرت والدكتوراه ،يرجعى مراجعة دليل الكلية لسنة  2020 -2019من الصفحات  12اىل .21
(متاح للتحميل على موقع الكلية االلكرتوين).
فيما يتعلق بعدد الصفحات لتقرير الرتبص يوصى أبن تكون ضمن اجملال  40اىل  50صفحة دون احتساب املالحق.
جيب االنتباه جيدا لضرورة والزامية عملية التوثيق ألعمال االخرين واالعرتاف بسبقهم واجنازاهتم وجهودهم ألن
ذلك مي ثل ممارسة نزيهة وعادلة ،كما يتعلق التوثيق ابألعمال النظرية أو املعلومات املقدمة من املؤسسات أو املمارسات
الفردية واجلماعية.
• السرقات العلمية واألمانة وعدم افشاء أسرار املؤسسةPlagiarism :
من غري املقبول استالل او نسخ كل أو جزء من أعمال االخرين ،ألن هذا سيعرضك لعقوابت خطرية ،االقصاء
أو التأجيل أو العرض على اجملالس التأديبية ،فال تعرض نفسك وجهود سنة كاملة للخطر هباته املمارسات املنافية
لألخالق ولألعراف األكادميية والعلمية .يف اجلانب النظري للتقرير جيب توخي الدقة عند التوثيق أو هتميش الفقرات
واألفكار املستلة حىت ال تعترب انتهاكا حلقوق امللكية الفكرية اليت يعاقب عليها القانون وترفضها األخالق ،هناك الكثري
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من الربامج التكنولوجية احلديثة اليت تستطيع تدقيق االنتحال واالستالل واكتشاف السرقات العلمية كربانمج
 ithenticateوبرانمج  Trunitinحبيث تصدر تقريرا مفصال حول البحث ويتضمن أيضا نسبة االقتباس ،كما
ال جيوز أيضا يف اجلانب التطبيقي االنتحال أو االستالل دون احرتام شروط التوثيق ،سواءا يف املعلومات املرتبطة ابملؤسسة
أو التقارير اليت تصدرها ،أو يف طريقة املعاجلة ومنهجية التحليل .كما يفرتض على الطالب (ة) املرتبص (ة) االلتزام
ابلنزاهة واألمانة وعدم افشاء أسرار املؤسسة أو أمساء األشخاص الذين تعامل معهم أو ساعدوه يف مجع وحتليل البياانت.

 عملية تقييم تقرير الرتبص
ككل عمل سيخضع التقرير املقدم من الطلبة للتقييم ،وهذه بعض العناصر اليت جيب معرفتها ألهنا تراعى عند عملية
التقييم:
 تقدمي فصل نظري خمتصر أبسلوب شخصي حول موضوع الدراسة اعطاء نظرة عامة جيدة عن املؤسسة حمل الدراسة وعملية سريها شرح للمنهجية املتبعة أثناء العمل (مجع البياانت وطريقة التحليل واملعاجلة وتربير النتائج) اختيار موضوع الرتبص ونوعية التحليل املقدمة من الطلبة اثراء التفكري والدراسة البيبليوغرافية (مجع املعلومات واالطالع على املراجع املتخصصة) الروح النقدية والتعبري اجليد عما متت االستفادة منه من الرتبص. شكل التقرير (اهليكل ،األسلوب ،اللغة(Université de Versailles-St-Quentin, 2011, p.6). .).......▪ كما ميكن للجهة املستلمة للتقرير أن تطلب عرضا ومناقشة للعمل ،ويف هذا اجملال البد من مراعاة ضوابط
العرض ومهاراته.
 حتضري ملف العرض  PPTحبيث خيتلف عن ملف التقرير الذي غالبا ما يكون بصيغة  Wordأو ،PDF من شروط ملف العرض أن يركز على األساسيات نظرا لضيق الوقت املسموح به ،غالبا من  15اىل  20دقيقةواليت جيب أن حترتم بدقة ألهنا تؤخذ يف التقييم.
-

يركز فيه الطالب على تقدمي واضح ملوضوعه وأمهيته ومنهجيته اليت اتبعها لدراسته ،تقدمي للمؤسسة حمل
الدراسة وعرض بعض االحصائيات حوهلا ،اعطاء عرض شامل ألهم نتائج الدراسة وتوصياهتا وترك التفاصيل
للمناقشة واألسئلة.
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 استخدام الصور واجلداول واأللوان للتعبري (صورة أفضل من ألف كلمة) ،دون االفراط فيها التنسيق ما بني لون اخلط والواجهة اخللفية وأفضلها خلفية بيضاء. عدم حشو احملتوى املعروض واالكتفاء بنقاط تذكري ومجل قصرية . من انحية مهارات العرض جيب استحضار الثقة ابلنفس السيما يف الدقائق األوىل ألمهيتها يف ترك االنطباعاألويل الذي سيدوم حول العمل ومقدم العمل.
 النظر يف عيون احلاضرين عند احلديث اليهم والتحكم يف توزيع الوقت. الوقوف جانبا من جهة العرض ميينا أو مشاال وعدم تغطيتها أثناء العرض. جتنب كثرة القراءة من الشرائح وال سيما يف املقدمة جيب التحضري هلا جيدا وتقدميها ارجتاال لضمان تركيزاحلاضرين.......
يف األخري ،نتمىن التوفيق والنجاح للجميع واالستفادة من هذا العمل ،كما نرجوا من كل طالب أو طالبة مرتبصة
أن جيتهد لتقدمي أفضل صورة عنه وعن قسمه وكليته وجامعته ،ويشرفها اباللتزام ابلقيم اليت تعلمها من عمل ونشاط
ونزاهة وامانة وانضباط وصدق واحرتام لالخرين وأن يكون مثاال حيتذى به لدى اجلهة املستقبلة له وحيافظ على أسرارها
وميهد القامة عالقات تعاون مثمرة بينها وبني كليته أو كذلك يرتك انطباعا حسنا لديها حوله ممهدا بذلك السبيل
لزمالئه ورفقائه القادمني بعده ،كما ميكن أن تفتح له افاقا مستقبلية يف التوظيف لديها.

مع متنيايت ابلتوفيق والنجاح والسداد للجميع.
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