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: من قبل تأطیر الطالب مؤمن  
  

.................................................................. ھیكل االستقبال:  
	

 
المعھد العالي للفنون والحرف بصفاقس  	

 
....................................................................ممثلة من قبل :  

 
..............................................................ممثلة من قبل  :  	

	
 

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

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

 
 

  ..........................................................................الوظیفة :
 

......................................................................... الوظیفة : 	
 

	
............................................................................الھاتف :  

	
...........................................................................الھاتف :  	

	 
 

.................................................................البرید الكتروني :   
 

...........................................:   البرید الكتروني 	
 
 
: موضوع االتفاقیة  لفصل األولا  

.تضبط ھذه االتفاقیة التزامات ومسؤولیات كل من األطراف الموقعة بمناسبة انجاز التربص اإلجباري أو التكوین بالتداول  
	 

بالتداول :أھداف التربص اإلجباري أو التكوین الثانيالفصل   
ص اإلجباري أو التكوین یكتسي التربص اإلجباري أو التكوین بالتداول صبغة بیداغوجیة ویتنزل في إطار التكوین والمشروع المھني الخاص بالطالب، یسمح الترب 

.لم الشغلم التعلیم العالي إلى عابالتداول للطالب باستعمال مكتسبات تكوینھ كما یتیح اكتساب معارف وكفاءات ومھارات إضافیة تیسر عبوره من عال  
 

.	 محتوى التربص اإلجباري أو التكوین بالتداول موضوع التربص اإلجباري أو التكوین بالتداول: الثالث الفصل 	
.................................................................................................... : موضوع التربص اإلجباري أو التكوین بالتداول  

.......................أھداف المھمة داخل ھیكل االستقبال : ..........................................................................................  
........................األنشطة الموكولة للمتربص : ..................................................................................................  

 
 الفصل الرابع : كیفیة إجراء التربص اإلجباري أو التكوین بالتداول

: المدة والتاریخ 	 
لتكوین بالتداول یتم التربص اإلجباري أو ا  

.....................................................................................إلىمن...............................................................  
أو التكوین بالتداول..................................أسبوع اإلجباريمدة التربص   

حسب توقیت ھیكل االستقبال. اإلجباريتربص یتم ال  
 المدة األسبوعیة القصوى لتواجد المتربص بھیكل االستقبال : ......................................ساعة.

....................................................................................أو أیام األحد أو األعیاد كما یلي . باللیلحدد وقت العمل المنجز   
ق لھذه االتفاقیة.كل تغییر جوھري یطرأ على تنظیم التربص اإلجباري أو التكوین بالتداول بسبب الظروف المشار إلیھا سابقا یكون موضوع ملح  

 
أو التكوین بالتداول اإلجباريص متابعة وانجاز وتقییم التربالفصل الخامس :   

 دور المؤطر المھني
ل االستقبال یقترح المؤطر المھني موضوعا للتربص اإلجباري أو التكوین بالتداول یتناسب مع تكوین الطالب. ویضبط مھمة الطالب داخل ھیك -

رة للمھمة،إنجازھا لتحقیق األھداف المھنیة المقر ویضبط برنامجا للتربص اإلجباري أو للتكوین بالتداول یتضمن النشاطات واألعمال المزمع  
  تثبت من إنجاز النشاطات واألعمال ویحلل الصعوبات المحتمل التعرض لھا عند تحقیق األھداف المضبوطة،ی   -
یتخذ اإلجراءات الضروریة لمساعدة الطالب على القیام بنشاطاتھ على الوجھ األكمل،  ـ    
یتثبت من مسك كراس التربص اإلجباري أو التكوین بالتداول ویؤشر علیھ،   ـ   
یساعد الطالب على إعداد تقریر التربص اإلجباري أو التكوین بالتداول الخاص بھ،   ـ   
عالي والبحث، علیم الیقوم بتقییم التربص اإلجباري أو التكوین بالتداول وذلك بتعمیر الجذاذة الخاصة بالتقییم ویرسلھا إلى مؤسسة الت ـ    
  یعلم مؤسسة التعلیم العالي والبحث حول تقدم التربص اإلجباري أو التكوین بالتداول، وبـ  ـ 

المحتملة، الغیابات     • 
المشاكل أو الصعوبات المعترضة،    •		 
 •   أو التكوین بالتداولألعمال التصحیحیة التي تم إیجادھا أو التغییرات التي أدخلت على تنظیم التربص اإلجباري ا   

 ـ یسلم ھیكل االستقبال شھادة التربص اإلجباري أو التكوین بالتداول	.		
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 دور المؤطر الجامعي :
 



یدعم المؤطر الجامعي الطالب عند تقدیم مطالب تكوینھ لھیكل االستقبال،   -   
    على وجاھة موضوع التربص اإلجباري أو التكوین بالتداول والبرنامج المقترح في عالقتھ مع دراسة الطالب، یصادق  ـ 
كوین بالتداول،ري أو التیتابع بانتظام الطالب من خالل اتصاالت دائمة بالمؤطر المھني والقیام بزیارة أو أكثر، إذا لزم األمر، للطالب في مكان التربص اإلجبا  ـ   
یؤشر على كراس التربص اإلجباري أو التكوین بالتداول،  ـ   
یساھم باالشتراك مع المؤطر المھني في إیجاد الحلول المالئمة للصعوبات المعترضة، ـ    
یتثبت من إرجاع جذاذة التقییم بعد تعمیرھا من طرف ھیكل االستقبال،  ـ   
التكوین بالتداول،یوجھ الطالب أثناء إنجازه لتقریر تربصھ اإلجباري أو   ـ   
    ،یشارك في لجنة مناقشة تقریر التربص اإلجباري أو التكوین بالتداول  ـ

.	 قبال بإیجاد الستافي صورة إخالل أحد الطرفین بالمھام المذكورة أعاله، ال یمكن المساس من الحقوق المكتسبة للطلبة وتتعھد مؤسسة التعلیم العالي وھیكل 
.حقوق الطالباإلجراءات الكفیلة بضمان   

 
 دور الطالب :

ینجز الطالب البرنامج الذي تم ضبطھ ضمن ھذه االتفاقیة، -   
یلتزم بجمیع أحكام االتفاقیة الخاصة بھ،    

 یعلم مؤطره المھني ومؤطره الجامعي بالصعوبات التي تعترضھ في ممارسة مھمتھ داخل ھیكل االستقبال،
ولوجیة لھیكل االستقبال، بالتداول حسب التوصیات المنھجیة لمؤسسة التعلیم العالي والبحث والتعلیمات المھنیة والتكن یحرر تقریر التربص اإلجباري أو التكوین   
 

 تقییم التربص
المعنیة، ادة ھتضبط كیفیة المصادقة على التربص اإلجباري أو التكوین بالتداول المنجز من طرف الطالب في إطار نظام الدراسات واالمتحانات الخاص بالش   

برفع ن بالتداول، وذلك ییتولى الممضون على ھذه االتفاقیة في نھایة التربص اإلجباري أو التكوین بالتداول إنجاز تقییم مشترك لجودة التربص اإلجباري أو التكو
.تقریر في الغرض للمؤسسة الجامعیة المعنیة في أجل أقصاه شھر من تاریخ نھایة فترة التربص  

	 
وضعیة الطالب السادس : الفصل  

.یحتفظ الطالب مدة التربص اإلجباري أو التكوین بالتداول بوضعیتھ السابقة 	
 
التغطیة االجتماعیة : السابع لفصلا  
نظام انخراط الطالب   
جباري أو التكوین مكان التربص اإل ینخرط الطالب خالل فترة التربص اإلجباري أو التكوین بالتداول في عقد تأمین جماعي یغطي نتائج مسؤولیتھ المدنیة في 

	بالتداول تكتتبھ تعاونیة الحوادث المدرسیة والجامعیة لدى إحدى مؤسسات التأمین المرخص لھا وفق التشریع الجاري بھ   .العمل 
 األحكام التي یخضع لھا المتربص والحقوق الممنوحة لھ

إلجباري أو التربص ایجب على الطالب احترام النظام الداخلي لإلدارة أو المنشأة العمومیة أو الخاصة وعدم إفشاء المعلومات التي یتحصل علیھا أثناء فترات  
.بالجامعات یةالتكوین بالتداول، وینجر عن اإلخالل بھذه الواجبات تتبعھ تأدیبیا طبقا للتراتیب الجاري بھا العمل في المادة التأدیب  

.	 .مي إلیھ بصفتھ طالبیتمتع الطالب طیلة فترة تربصھ اإلجباري أو فترة التكوین بالتداول بالتغطیة االجتماعیة التي یوفرھا نظام الضمان االجتماعي الذي ینت  
ي یتم بھا المؤسسة أو المنشأة العمومیة أو لخاصة الت كما یمكن أن یتمتع الطالب طیلة مدة التربص اإلجباري أو التكوین بالتداول بمنحة تحمل على اإلدارة أو
.التربص اإلجباري أو التكوین بالتداول، وال تخضع ھذه المنحة للخصم لفائدة أنظمة الضمان االجتماعي  

 حمایة المتربص ضد حوادث الشغل واألمراض المھنیة 
على مؤسسة التعلیم العالي والبحث وھیكل االستقبال تبادل المعلومات حول حوادث الشغل أو السیر أو التنقل أو األمراض المھنیة خالل یجب  
. ساعة من وقوعھ 24  

.یتم التصریح بحوادث الشغل من طرف مؤسسة التعلیم العالي والبحث دون سواھا  
 

ن:المسؤولیة المدنیة والتأمیالثامن : الفصل   
.على الطالب أن یثبت لھیكل االستقبال انخراطھ في عقد تأمین یغطي مسؤولیتھ المدنیة  

: تعاونیة الحوادث المدرسیة والجامعیةالطالب منخرط لدى   
رة التربص الل فتھذا العقد الجماعي للتأمین یغطي نتائج المسؤولیة المدنیة للطالب في صورة حادث ألحق ضررا بالطرف اآلخر وخاصة بھیكل االستقبال خ

ل.اإلجباري أو التكوین بالتداو  
 

الغیاب : التاسعالفصل   
غیابھ لمؤسسة  التربص اإلجباري أو التكوین بالتداول یمكن للطالب أن یتغیب لحضور الدروس أو إلجراء امتحان في مؤسستھ الدراسیة. وعلیھ أن یبرر أثناء 

.ساعة من دعوتھ من طرف مؤسسة التعلیم العالي والبحث 24االستقبال خالل الـ  
.ابیة لھیكل االستقبالیمكن للمتربص أن یتمتع برخصة غیاب شرط الموافقة الكت  

.كل غیاب بسبب المرض أو القوة القاھرة یتم تبریره وإعالم مؤسسة التعلیم العالي والبحث وھیكل االستقبال بھ من طرف الطالب  
 

النظام الداخلي : العاشرالفصل  	 
	 التأدیبیة یتم إعالم الطالب بأحكام النظام الداخلي لھیكل االستقبال وعلى ھذا األخیر احترامھا، إال أنھ یبقى خاضعا للتراتیب المتعلقة بالمادة في مؤسسات التعلیم 	

.العالي والبحث 	
	

السریة : الحادي عشرالفصل  	
تقبال، بما فیھا تلك یلتزم الطالب ومؤسسة التعلیم العالي والبحث بعدم استعمال أو إفشاء المعلومات المتحصل علیھا دون ترخیص مسبق من ھیكل االس

نالمضمنة بتقریر التربص اإلجباري أو التكوین بالتداول. ویبقى ھذا االلتزام صالحا أثناء وبعد مدة التربص اإلجباري أو التكوی  
.التداولب  	
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	الملكیة الفكریة	: الثاني عشرالفصل 

العالي والبحث أو  یمكن لمؤسسة التعلیم إذا أفضى عمل المتربص إلى نتائج محمیة بحقوق التألیف أو الملكیة الصناعیة (بما فیھا البرمجیات)، ال 
.ھیكل االستقبال التصرف فیھا دون موافقتھ  

یة التصرف وفي ھذه الحالة یجب إمضاء عقد بین الطالب وھیكل االستقبال یتم التنصیص فیھ بالخصوص على الحقوق المتنازل علیھا وحصر
.المحتملة والوجھة والمحامل المستعملة ومدة التنازل وعند االقتضاء قیمة الصفقة مقابل التنازل  

 
التربص اإلجباري أو التكوین بالتداول غاءكیفیة إیقاف أو تعلیق أو إل : الثالث عشرالفصل   

 كل صعوبة تظھر أثناء سیر التربص اإلجباري أو التكوین بالتداول یتم إعالم المعنیین بھا قصد معالجتھا.
یا في الحین، نھائیا، على ھذا األخیر إعالم األطراف المعنیة كتاب التربص اإلجباري أو التكوین بالتداول إذا عبر أحد األطراف عن رغبتھ في إیقاف

تشاور وتتعھد ویتم التشاور حول األسباب المتذرع بھا. وال یتم اتخاذ قرار اإلیقاف النھائي للتربص اإلجباري أو التكوین بالتداول إال بعد ھذا ال
.الجامعي أو المؤطر المھني أو كلیھما إذا اقتضت الضرورة مؤسسة التعلیم العالي والبحث وھیكل االستقبال بتغییر المؤطر  

 
االمتیازات العینیة وإرجاع المصاریف :الفصل الرابع عشر   

: تفصل االمتیازات العینیة التي یتمتع بھا الطالب كما یلي  
		 اإلطعام،  • 
		 السكن،  • 

		  •  التنقل الیومي، 
 			•  التنقل الذي یقوم بھ المتربص بطلب من المؤسسة، 

	  		•  التكوین لفائدة الطالب خارج ھیكل االستقبال، 
واالجتماعیة.لخدمات الثقافیة   

	 
عشر : المكافآت الفصل الخامس  

 یمكن للطالب أن یتلقى مكافآت، خالل فترة التربص اإلجباري أو التكوین بالتداول، ویرجع إسناد ھذه المكافأة وتحدید قیمتھا إلى ھیكل
  .االستقبال

ة )االقتضاء تقرر المؤسسة طریقة الدفع (دفعة واحدة في نھایة التربص اإلجباري أو التكوین بالتداول أو في شكل أقساط شھری وعند  
 مثلما ھو مبین أدناه	.

 .بلغ المكافأة المدفوعة للمتربصم  •
.		 طریقة دفع ھذه المكافأة   • 

.	 اتدفع المكافأة دون المساس باالمتیازات العینیة أو استرجاع للمصاریف المتعھد بھ 	 
وینو التكوفي حالة إیقاف أو إلغاء اتفاقیة التربص اإلجباري أو التكوین بالتداول، یتم تقدیر مبلغ المكافأة بالنظر إلى مدة التربص اإلجباري أ  

  .بالتداول المنجزة فعلیا
.افأة إلى الحجز بعنوان الضمان االجتماعيوال یخضع مبلغ المك  

 
: شھادة التربص اإلجباري أو التكوین بالتداول الفصل السادس عشر  

لعالي والبحث عند انتھاء اسلم ھیكل االستقبال للمتربص شھادة التربص اإلجباري أو التكوین بالتداول ویعمر جذاذة تقییم نشاط الطالب ویرسلھا إلى مؤسسة التعلیم ی
 .التربص اإلجباري أو التكوین بالتداول مدة

 
 النزاعات  : السابع عشرلفصل ا

ین كل النزاعات التي تترتب عن تطبیق ھذه االتفاقیة یتم تسویتھا بالتراضي بین األطراف الممضیة علیھا. وفي صورة عدم التوصل إلى اتفاق ب
 .األطراف المتعاقدة یفوض األمر إلى السلطة القضائیة المختصة

 
 میثاق التربص اإلجباري أو التكوین بالتداول وجذاذة التقییم  : الثامن عشرلفصل ا

 	.لحسن تطبیق ھذه االتفاقیة یرفق بھا میثاق التربص و جذاذة التقییم
 .............................................................................حرر في ثالثة نظائر، بتاریخ

 
 

عن المعھد العالي للفنون 
 والحرف بصفاقس
	إدارة التربصات

	
	

 

 
 عن ھیكل االستقبال

 
 المؤطر الجامعي

 
 

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

 
 الطالب المتربص

 
 

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

 
 المؤطر المھني

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