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 جامعة صفاقس

  املعهد العايل للفنون و احلرف بصفاقس

  الدراسات و الرتبصات إدارة

  
  إتفـــاقــــّیــة تـــــربــــّص

  في إطار تفعیل روابط التعاون والشراكة بین المؤّسسة الجامعّیة ومحیطھا االقتصادي
  والفنون التشكیلیة وحرصا على تدعیم الجانب الحرفي والتطبیقي في مختلف مجاالت التصمیم

:أبرمت ھذه االتفاقیة بین  

  ............................................................……..........................................................................................................................الممثل  القانوني لمؤسسة

  . …......................................................................................………….......................................................................................................ئن مقّرھا بـــالكا

 .....................................................................................................البرید اإللكتروني..... ...................................الفاكس..........................................الھاتف

  

 من ناحـیـة
  

 والمعھد العالي للفنون والحرف بصفاقس
  . صفاقس  3002 أوت 5شارع  34 

 des.isams@isams.usf.tn: البرید اإللكتروني    74 297 286 :فاكس 74 299 115 :الھاتف
  

 من ناحیة ثانیة
 

  ...................................... .....……....…….............................…..) ة(وذلك بمناسبة القیام بتربص تطبیقي بالمؤسسة المذكورة أعاله من قبل الطالب 

  ..................................... اختصاص )التصمیم/الفنون التشكیلیة( في) التطبیقیة اإلجازة/المھني الماجستیر(من  )الثالثة/ةالثانی( بالسنة )ة (المرسم
  

  موضوع التربص : 1فصل 
من تدعیم المعارف النظرّیة والتطبیقّیة التي تلقاھا بالمعھد العالي للفنون والحرف  )ة  (طالب یھدف ھذا التربص اإلجباري التطبیقي إلى تمكین ال

ھ بصفاقس من خالل اإلطالع على التقنّیات والبرمجّیات والوسائل المعتمدة داخل المؤّسسة وتطویر قدرتھ على التّواصل اإلیجابي داخل محیط
من  لمھنّیة أو اإلنتصاب للحساب الخاص بعد التخّرج وتعتبر المؤسسة خیر دافع لبلوغ ھذه األھدافالمھني بما یدعم فرص إندماجھ في الحیاة ا

  .من المھام التي تتناسب مع اختصاصاتھ) ة( خالل تمكین الّطالب
 

  التربص برنامج:  2فصل 
العالي  للفنون والحرف بصفاقس  بالمعھد تصاوالمترب تا لدراسامدیربالتشاور مع  أو من ینوبھ یضبط برنامج التربص من قبل رئیس المؤسسة
  .الطالب، بما یضمن إستفادة كّل من المؤّسسة والّطالب من الترّبص  الختصاصوذلك وفقا لخصوصّیات نشاط المؤّسسة وتبعا 

  
  مدةالتربص :3فصل 

  .........................../................./...............   أسبوعا بدایة من  14ةعشرأربعة ومدّتھ تكون أحكام اإلتفاقّیة نافذة المفعول طوال الترّبص، 
  

  صفة المتربص: 4فصل 
المعھد العالي  ةیحافظ المتربص خالل مدّة الترّبص على صفتھ كطالب بالمعھد العالي للفنون والحرف بصفاقس و تتم متابعتھ من قبل مدیر 

  . ربصالحاضنة للتو مؤطرین أحدھما من المعھد والثاني من المؤسسة  تمدیر الدراسات والتربصا وأ للفنون والحرف بصفاقس
   

 عالقة المتربص بالمؤسسة: 5فصل 
توجیھات رغم انتفاء عالقة شغلیھ بین صاحب المؤسسة والمتربص فان ھذا األخیر مطالب باحترام النّظام الدّاخلي للمؤّسسة واإللتزام  بتعلیمات و

ویتعّین على المترّبص تبریر أّي  ضافة إلى اإللتزام بتوقیت العمل المعتمد بالمؤّسسة أو التوقیت المتفق علیھ،صاحب المؤّسسة أو من ینوبھ إ
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المعھد باألمر قصد إتخاذ  ةیتوّلى رئیس المؤّسسة إعالم مدیر في صورة صدور أیّة تجاوزات عن المترّبص،و  تغّیب طوال فترة الترّبص
  .اإلجراءات التأدیبّیة الالّزمة

  اإلنھاء المبكر للتربص: 6فصل 

في صورة إرتكاب المتربص لخطأ فادح یستوجب اإلیقاف الفوري للترّبص یمكن لصاحب المؤسسة وضع حدّ لإلتفاقیة، على أن یتم إعالم إدارة 
 .المعھد العالي للفنون والحرف بصفاقس  باألمر إلتخاذ اإلجراءات التأدیبّیة المناسبة تجاه المترّبص 

  تأمین المتربص: 7فصل 

  :التأمین على المرض  -
  .فترة التربص على وضعیتھ فیما یخص التأمین على المرض كما لو كان یدرس بالمعھد امتداد یحافظ الطالب على

  :التأمین على حوادث الشغل  -
والمستوفي إلجراءات جتماعي للّطالب المنخرط طوال فترة التربص بكاّفة اإلجراءات الحمائیّة التي یضمنھا قانون الّضمان اإل) ة ( یتمتع الطالب

في صورة تعّرض الّطالب لحادث داخل المؤّسسة أو في طریقھ منھا أو إلیھا وذلك في إطار . الترسیم بالنسبة للسنة الموافقة إلجراء الترّبص
العالي للفنون والحرف بصفاقس بظروف  المعھد ةإستعجالّیة، إعالم مدیر ،بصفة إجراء الترّبص أو بمناسبتھ، یتعین على رئیس المؤسسة

ساعة وفقا لإلجراءات  48ومالبسات الحادث و طبیعة األضرار المسّجلة كي یتسّنى إلدارة المعھد إعالم تعاونّیة الحوادث المدرسّیة في ظرف 
  . القانونّیة الجاري بھا العمل وضمانا للحقوق المستحّقة للّطالب في مثل ھذه الحاالت

  :الخارجالسفر إلى  -
  في صورة سفر المتربص إلى الخارج في إطار برنامج التربص ال یتمتع المعني باألمر باألحكام الحمائّیة لقانون الّضمان اإلجتماعي، لذلك 

  .ر إلیھایتعین على صاحب المؤسسة التكفل بتأمین المتربص لدى مؤسسة مختصة والتأكد من وجود اتفاقیة في ھذا الشأن مع الدولة المزمع الّسف

  التأجیر: 8فصل

  .ھذه االتفاقیة ال تنص على أي شكل من أشكال التأجیر لفائدة المتربص

  التقییم: 9فصل 

 تنص على اسم المتربص ومدّة الترّبص وطبیعة شھادة تربصعند انتھاء التربص یتوّلى صاحب المؤسسة أو من ینوبھ تمكین المترّبص من 
إلستعدادات التي أظھرھا المعني باألمر ومدى نجاحھ في اإلندماج داخل المؤّسسة ومدى اتقییم ل تابعةشھادة مومن بھا  أضطلعالمھام التي 

  .في ظرف مغلق مختوم من قبل المسؤول بالمؤسسةإلتزامھ بمختلف الّضوابط التي تنّظمھا، وذلك طوال مدّة الترّبص 

  تقریر التربص  :10فصل 

كي یتسنى تقییمھ من قبل لجنة  إدارة المعھدیقدم إلى  واإلمضاء ثمدمھ إلى رئیس المؤسسة لإلطالع كل متربص مدعو إلي إعداد تقریر تربص یق
  .تكّون للغرضبتعیین من إدارة الدراسات والتربصات  من األساتذة

  مفعول االتفاقیة :11فصل 

اإلتفاقّیة المصادق علیھا شرطا  لمعھد، وتعتبرإدارةا مصادقةبنافذة المفعول إال بموافقة المؤسسة المستضیفة و  االتفاقیةال تكون أحكام ھذه 
  . وإطارا مرجعّیا لضمان حقوق وواجبات األطراف المتدّخلة في ھذا الترّبص ،باالتفاقیةضرورّیا لمباشرة الترّبص وفقا للمواعید المضّمنة 

كي  مؤسسة مدعّوة إلعالم إدارة المعھد بالتأخیرفي صورة عدم حضور الطالب بمقر التربص في الموعد المنصوص علیھ باالتفاقیة فان ال 
  .یتسّنى إتخاذ اإلجراءات الالّزمة ضدّ الّطالب المعني باألمر  

  
  ..................../.........../............، بصفاقس ، بتاریخ  ، قي ثالثة نظائرأبرمت ھذه االتفاقیة

  
 الدراسات والتربصاتمدیـــر 
 )والختم مضاءاإل(

المؤسسة أو من یمثلھ رئیس  
) والختم مضاءاإل(  

 )ة(الّطـــــالب 

  
 

 محمـــــــد الكشو
  الدراسات والتربصاتمدیـــر 

 
:اسم ولقب المؤطر المھني  

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

 
................................................................:االسم واللقب  

 

..................................................................: رقم الھاتف  

. 

....................................................... : البرید االلكتروني  

. 

......................................................................  :اإلمضاء  

 


