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الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.   

جامعة صفاقس
المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس

دليل اإلجراءات الخاصة بالتربصات المهنية
التطبيقيةاألساسية و اإلجازةالثانية ماجستير مهني والثالثة من ةالسنطلبة ل

في الفنون التشكيلية والتصميم بمختلف االختصاصات
2015/2016السنة الجامعية

: تقديم عــام 
باملعهد يعتمد التكوين يف السداسي السادس على تربص مهين يعده الطالب حتت إشراف مؤطر من املدرسني اجلامعيني 

يف حالة تعذر و .جنازه وتثمينه للحصول على الشهادة النهائيةإويبقى الطالب ملزما بللمؤسسة احلاضنة، ومؤطر مهين
عمال تأمني الرتبص املهين وبعد التنسيق مع إدارة الرتبصات ميكن االعتماد على األنشطة التطبيقية اليت تقوم مقام الرتبص 

.2008سبتمرب 30املؤرخ يف 79الرائد الرمسي عدد 2008سبتمرب 22املؤرخ يف3123من األمر عدد 19الفصل ب
العايل للفنون إدارة املعهد تدعو،استعدادا للقيام بالرتبصات املهنية أو ما يقوم مقامها من أنشطة التكوين التطبيقيو 

التطبيقية يف الفنون التشكيلية والتصميم الثانية ماجستري مهين والثالثة من اإلجازة واتالسنكافة طلبة واحلرف بصفاقس  
:2015/2016من السنة اجلامعية مبختلف االختصاصات

.مؤطرمهينمشروععدادإل-
اأو- .دراسة حالة وحماكا
اجناز خمطط أعمال لبعث مؤسسة.أو -

اجلامعيني ومؤطر مهين.درسني خيتم الرتبص بتقرير يعده الطالب حتت إشراف مؤطر من امل
ويسمي رئيسها. وتتكون اللجنة املذكورة من ثالثة الدراسات والرتبصاتتتم مناقشة التقرير علنا أمام جلنة يعينها مدير

:أعضاء وهم
أستاذ من املعهد العايل للفنون واحلرف بصفاقس :الرئيس- 
.اجلامعياملؤطرعضو: - 
ملهين.ااملؤطر عضو: - 

وميكن للجنة .بإسناد عدد يتم على أساسه إسناد املالحظة التقييميةمبناقشة علنية و ص املهين أو ما يقوم مقامه الرتبخيتم 
أن متنح الطلبة الذين مل يناقشوا بنجاح تقرير الرتبص املهين أو ما يقوم مقامه متديدا استثنائيا أقصاه ثالثة املتكونة للغرض 
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علنيا يف دورة تدارك وإعادة مناقشتهأو إعادة الرتبص برمته من مرحلة الرتبص اجزءً أو أشهر للتدارك وإصالح التقرير 
.تتشكل جلنته للغرض حسب رزنامة تضبطها إدارة الدراسات والرتبصات التابعة للمعهدو خاصة

احلرص على وضع توقع اتفاقية الرتبص يف ثالثة نظائر من قبل الطالب ورئيس املؤسسة احلاضنة للرتبص أو من ميثله مع 
وترسل نسخة سلم بطاقة املتابعة كل أسبوع للمؤطر اجلامعي.وت.التابع هلاوذكر اسم املؤطر املهيناحلاضنةختم املؤسسة

إلدارة الدراسات والرتبصات باملعهد واملوضوع على ذمة الطالب: منها كل آخر أسبوع على الربيد االلكرتوين 
des.isams@isams.usf.tn

يف صورة اختيار الطالب ملؤسسة غري مدرجة بقائمات املؤسسات احلاضنة للرتبصات املهنية اليت يقرتحها املعهد يشرتط و 
ال .اإلبانالدراسات والرتبصات بذلك يف إدارةوإعالمعلى الطلبة إعالم األستاذ املؤطر باملؤسسة وبنشاطها املهين.

الرتبصات واملؤطر اجلامعي و الدراساتاحلاضنة للرتبص بعد إمضاء االتفاقية إال بعد استشارة مديراملؤسسةتغيريميكن 
االستظهار كتابيا مبطلب يوضح فيه سبب االنقطاع عن القيام بالرتبص املهين. و 

اآلجـــال:
جانفي 25االثنين من يومبداية ما يقوم مقامها من أنشطة التكوين التطبيقيأوتأطريوالاملهنيةتنطلق الرتبصات - 

اليوم.و والقاعة التوقيتو االختصاص و املسلك اجلامعي داول التأطري حسب جبيضبطالغاية بدخول2016
2016جانفي 11يوم االثنين آخر أجل لقبول اتفاقية التربص-

من تاريخ بداية التربص المحدد أعاله.انطالقايدوم التأطير مع األستاذ الجامعي أربعة عشر أسبوعا -

لوثائق المطلوبة :ا
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة من بطاقة طالب.- 
بصفاقسمن موقع الواب اخلاص باملعهد العايل للفنون واحلرف نظائرةيف ثالثاتفاقية الرتبص يتم سحبها- 

www.isams.rnu.tn لإلمضاء واملصادقة.تودع مباشرة بإدارة الدراسات والرتبصاتو
بطاقة املتابعة األسبوعية  للرتبص املهين املوجودة على ذمة الطالب  تسحب من موقع الواب اخلاص باملعهد العايل - 

:االلكرتوينعلى العنوانفيما بعدترسل و www.isams.rnu.tnللفنون واحلرف بصفاقس 
des.isams@isams.usf.tnأو تودع مباشرة بإدارة الدراسات والرتبصات.

مرفوقا بنسخة من شهادة الرتبصاتالدراسات و من قبل إدارةاإلبان يضبط يف الذي يف أجله احملدد يسلم  التقرير- 
.للتقريريف النسخ الثالثة تظرف من قبل املؤطر املهينخمتومة الرتبص 

مالحظة:
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ضور حصص الرتبص بانتظام.يلزم الطالب حب
اية السداسي السادسرم الطالبحي غيابات.الثالث يف صورة جتاوز من مناقشة الرتبص يف 


