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مـرسـوم تـنـفـيـذي رقــم مـرسـوم تـنـفـيـذي رقــم 13 -  - 306 مـؤرخ في  مـؤرخ في 24 شـو شـوّال عـامال عـام
1434 اGـوافق  اGـوافق 31 غـشت سـنة  غـشت سـنة r2013 يـتـضـمن تـنـظيمr يـتـضـمن تـنـظيم

الـتــربــصـات اGــيــدانـيــة وفي الــوسط اGــهـنـي لـفــائـدةالـتــربــصـات اGــيــدانـيــة وفي الــوسط اGــهـنـي لـفــائـدة
الطلبة.الطلبة.

ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
rالعلمي

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اGادتان 85-3 و125
r( الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-11 اGــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اGـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واGــتـعـلق

rتممGعدل واGا rبالتأمينات االجتماعية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-13 اGــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اGـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واGــتـعـلق

rتممGعدل واGا rهنيةGبحوادث العمل واألمراض ا

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 99-05 اGـؤرخ في 18 ذي
احلــجــة عـام 1419 اGـوافق 4 أبــريل ســنـة 1999 واGــتــضـمن

 rتممGعدل واGا rالقانون التوجيهي للتعليم العالي

- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 84-296 اGــــؤرخ في 18
مــحـرم عـام 1405 اGـوافق 13 أكـتـوبـر سـنـة 1984 واGــتـعـلق
�ـهام التدريس والتـكوين باعتـبارها عمال ثـانوياr اGعدل

rتممGوا

- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 85-243 اGــــؤرخ في 16
مــــــحـــــــرم عــــــام 1406 اGـــــــوافق أول أكـــــــتـــــــوبــــــر ســـــــنــــــة 1985
واGــتــضـــمن الــقــانــون األســـاسي الــنــمــوذجــــي لــلــمــعــاهـــــد

rالوطنية للتكوين العالي

- و�ـــــقـــــتـــــضى اGـــــرســـــوم رقم 88-90 اGـــــؤرخ في 16
رمــضـان عـام 1408 اGـوافق 3 مـايــو سـنـة 1988 واGــتـضـمن
تــــنـــظــــيم تــــداريب الـــطــــلـــبــــة في الــــوسط اGــــهـــنيr اGــــعـــدل

rتممGوا

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-325 اGـؤرخ
في 16 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 3 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالوزير األول Xتضمن تعيGوا

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اGـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 01-293 اGؤرخ
في 13 رجب عــام 1422 اGـــوافـق أول أكـــتـــوبـــر ســـنـــة 2001
واGتـعلق �ـهام الـتعـليم والـتكـوين التي يـقوم بـها أسـاتذة
الـتعلـيم والتـكوين الـعالـيX ومسـتخـدمو الـبحث وأعوان

 rتممGا rعموميون آخرون باعتبارها عمال ثانويا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 03-279 اGؤرخ
في 24 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1424 اGـوافق 23 غــشت ســنـة
2003 الـــــذي يــــحـــــدد مــــهــــام اجلـــــامــــعـــــة والــــقــــواعـــــد اخلــــاصــــة

rتممGعدل واGا rبتنظيمها وسيرها

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 05-299 اGؤرخ
في 11 رجب 1426 اGــــــوافق 16 غــــــشـت ســــــنـــــة 2005 الـــــذي
يـحـدد مـهـام اGـركـز اجلـامــعي والـقـواعـد اخلـاصـة بـتـنـظـيـمه

rوسيره

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 05-500 اGؤرخ
في 27 ذي الــقـــعــدة عــام 1426 اGــوافق 29  ديــســمـــبــر ســنــة
2005 الـذي يـحـدد مــهـام اGـدرسـة خـارج اجلـامـعـة والـقـواعـد

rاخلاصة بتنظيمها وسيرها

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 08-130 اGؤرخ
في 27 ربـيع الـثـانـي عام 1429 اGـوافق 3 مـايـو سـنـة 2008
rــتـضـمـن الـقـانــون األسـاسي اخلــاص بـاألسـتــاذ الـبـاحثGوا

rو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اGـــــاداGـــــادّة األولى :ة األولى : يـــــهـــــدف هــــــذا اGـــــرســـــوم إلـى حتـــــديـــــد
كـيفيات تنـظيم التربـصات اGيدانـية وفي الوسط اGهني
لفائدة طلـبة التكوين العالي في الطورين األول والثاني
وفي مــــرحـــلـــة الـــتـــدرج Gـــؤســـســـات الـــتـــعـــلــــيم والـــتـــكـــوين

.Xالعالي
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اGـاداGـادّة ة 2 :  : تـمــثل الـتــربـصــات اGـيــدانـيــة وفي الـوسط
اGــهـنـي عـنــصــرا أسـاســيــا خملــطط الـتــكــوين ال يــنـفــصل عن
اGسـار البـيداغـوجيr وهي إجبـارية في فـروع التـخصص

اGعنية.

اGــاداGــادّة ة 3 :  : تـــســتـــهـــدف الـــتـــربـــصـــات اGـــيــدانـــيـــة  وفي
الوسط اGهني r ما يأتي :

- اكـــتـــســـاب مـــعـــلـــومــــات عن احلـــقـــائق االقـــتـــصـــاديـــة
rوالتقنية للبالد أو تعزيزها

- انـــــدمـــــاج الـــــطــــالـب تـــــدريـــــجـــــيـــــا في إطـــــار عـــــمـــــله
 rستقبليGا

- مـسـاهـمـة الــطـالب في االبـتـكــار وأعـمـال الـتـصـور
في الهيئة اGستقبلة.

اGـاداGـادّة ة 4 :  : تـخص الـتـربصـات اGـيـدانـيـة  وفي الوسط
اGـهني كل اGيادين والـشعب والتـخصصات الـتي توفرها

 .Xمؤسسات التعليم والتكوين العالي

حتــدد طـبـيـعــة الـتـربــصـات حـسب اGـيــادين والـشـعب
والــتـــخــصــصـــات واGــســـتــوى اGـــعــني وكـــيــفـــيــات الـــتــقــو 
والـــرقـــابـــة وكـــذا بـــرمـــجـــتـه في اGـــســـار بـــقـــرار من وزيـــر
الـتــعـلـيـم الـعـالـي والـبـحـث الـعـلــميr بـالــنـســبـة Gــؤسـسـات
الـتــعــلـيـم الـعــالي والــبـحـث الـعــلــمي وبــقـرار مــشــتـرك مع
الــوزيــر الــوصـي اGــعـنـيr بــالــنــســبــة Gـؤســســات الــتــكــوين

العالي.

5 :  : تــتم بــرمــجــة الــتــربــصــات r خالل كل ســنــة اGـاداGـادّة ة 
Xمــؤسـســة الــتــعــلــيم أو الــتــكــوين الــعــالــيـ Xبــ rجــامــعــيــة

.Xستقبلة للمتربصGعنية والهيئة اGا

اGــــاداGــــادّة ة 6 :  : تــــضــــبط الــــكــــيــــفــــيـــات الــــعــــمــــلــــيــــة لــــســــيـــر
Xباتفاقية تبرم ب rفي إطار البرنامج احملدد rالتربصات
مؤسـسة التعلـيم أو التكوين العالـيX والهيئة اGـستقبلة
اGــعــنـــيــة r يــحـــدد £ــوذجـــهــا طــبـــقــا لـــلــمــلـــحق اGــرفـق بــهــذا

اGرسوم.

وتبX هذه االتفاقية على اخلصوصr ما يأتي :

rرسومةGواألهداف ا XتربصGمخطط عمل ا -

rعتمدةGواضيع اGاحملاور أو ا -

rوعــــنــــد االقــــتــــضـــاء Xهــــويــــة األســــاتــــذة الــــبـــاحــــثــــ -
 rورتبهم XتربصGتابعة ا� XكلفGاإلطارات التقنية ا

rتواريخ التربصات ومددها وأماكنها -

rطلوب استقبالهمGعدد الطلبة ا -

rمدة اتفاقية التربص وكيفيات فسخها  -

- الشروط األخرى. 

اGاداGادّة ة 7 :  : يضـمن تأطـير اGتـربصـX أساتذة بـاحثون
تــعـيـنــهم مـؤسـســة الـتـعـلــيم أو الـتـكــوين الـعـالــيـX. و�ـكن
عـــــــنــــــــد احلـــــــاجــــــــةr االســـــــتــــــــعــــــــانـــــــة بــــــــإطـــــــارات تــــــــقـــــــنــــــــيـــــــة
لـتـأطيـراGتـربصـrX من بـX اGسـتخـدمـX الذين يـثبـتون
مــسـتــوى تــأهـيــلـيــا أعــلى من مــسـتــوى اGـتــربص أو خــبـرة

مهنية محققة.

يـــوضـع اGـــتـــربص مـــدة وجـــوده في أمـــاكن الـــتـــربص
حتت الـسلـطة الـسـلمـية  Gـسؤول تـعـينه مـؤسسـة الـتعـليم

أو التكوين العاليX  أو الهيئة اGستقبلة.

يــــخــــضـع اGــــتــــربص لــــلــــقــــانــــون الــــداخــــلي لــــلــــهــــيــــئــــة
اGستقبلة.

اGــــاداGــــادّة ة 8 :  : تـــتــــقـــاضى اإلطــــارات الـــتــــقـــنــــيـــة اGــــكـــلــــفـــة
�تابعة تربصات الطلبة مكافأة طبقا للتنظيم اGعمول به.

9 :  : يـــجب عــلى اGــتــربـص أن يــودع نــســخــة من اGـاداGـادّة ة 
نتائج أعماله لدى الهيئة اGستقبلة.

10 :  : يــســتــفــيــد اGــتــربــصــون تــعــويــضــا يــومــيــا اGـاداGـادّة ة 
يخصص لتغطـية مصاريف تربصهمr يـحدد مبلغه جزافا

كما يأتي :

rخمسمائة دينار (500 دج) للوجبة الواحدة -

- ألف ومائتا دينار (1200 دج) لليلة الواحدة.

أي مـــجــــمــوع يــــومي قــــدره ألــــفــــان ومــائـــتـــا ديـــنــار
(2200 دج).

ويـصـرف الـتـعـويض الـيــومي اGـنـصـوص عـلـيه أعاله
حسب الشروط اآلتية :

- إذا كــان مـكــان إجــراء الــتـربـص مـوجــودا عــلى بــعـد
تـقل مسافته من مـقر اإلقامـة اجلامعيـة للطالب عن 50 كم
أو تـسـاويـهاr يـتـقـاضى هـذا األخـيـر تـعـويـضـا يـعـادل وجـبة

rأي خمسمائة دينار(500 دج) لليوم الواحد rواحدة

- إذا كــان مـكــان إجــراء الــتـربـص مـوجــودا عــلى بــعـد
يـفوق 50 كم من مـقر اإلقـامـة اجلامـعيـة للـطـالبr يتـقاضى
r هـذا األخـيـر مـجـمـوع الـتــعـويض اخملـصص لـلـيـوم الـواحـد

r(2200 دج)ومائتي دينار Xأي ألف



7 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 45 12 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1434 هـ هـ

18 سبتمبر  سنة  سبتمبر  سنة 2013 م

- إذا كــان مـكــان إجــراء الــتـربـص مـوجــودا عــلى بــعـد
يـفـوق 50 كم من مــقـر اإلقــامــة اجلـامــعـيــة لـلــطــالبr و�ـكن
اGـؤسسة أو الـهيئـة التي تسـتقبل اGتـربص أن تضمن له
اإليـواءr فـــإنـه يــمـــنـح تــعـويــضـا يــعــادل وجـبــتـX أي ألف

دينار (1000 دج) لليوم الواحد.

11 :  : تـــتـــكـــفل مــــؤســـســـة الـــتـــعـــلـــيـم والـــتـــكـــوين اGــاداGــادّة ة 
الــــعــــالــــيـــX �ــــصــــاريف نــــقـل الـــطــــالـب إلى مــــكــــان إجـــراء

التربص وعودته خالل كل فترة التربص.

اGاداGادّة ة 12 :  : يعاقب اGـتربص عن كل غياب غـير مبرر
طوال مدة التربـص بخصم مبلغ يـناسب مدة الغياب من

التعويض اGنصوص عليه في اGادة 10 أعاله.

اGاداGادّة ة 13 :  : يستـفيـد اGتـربصون من تـغطـية الـضمان
االجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم اGعمول بهما.

اGاداGادّة ة 14 :  : �نح الطـالب اGتربص شهادة تربص عند
نـــهــايــة فــتــرة الــتــربص r يــحــدد £ــوذجــهــا طــبــقــا لــلــمــلــحق

اGرفق بهذا اGرسوم.

 اGاداGادّة ة 15 :  : تـستثـنى من مجال تـطبيق هـذا اGرسوم
تــربــصــات الـتــكــويــنــات الــتي تــقــوم بـهــا اGــدارس الــعــلــيـا

لألساتذة.

اGــــاداGــــادّة ة 16 :  : تـــــلــــغـى جــــمـــــيع األحـــــكــــام اخملـــــالــــفـــــة لــــهــــذا
اGـــرســـومr ال ســــيـــمـــا  اGــــرســـوم رقم 88-90 اGــــؤرخ في 16
رمـــضـــان عـــام 1408 اGــــوافق 3 مـــايــــو ســـنـــة r1988 اGـــعـــدل

واGتمم واGذكور أعاله.

اGـــــاداGـــــادّة ة  17 : :  يـــــنــــــشــــــر هـــــذا اGــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 24 شـــوّال عــام 1434 اGــوافق 31
غشت سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اGلحقاGلحق
اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

اتفاقية تربصاتفاقية تربص
XبXب

اGؤسسة اجلامعية : .................................................
¦ثلة من طرف : .....................................................

و
اGؤسسة / اإلدارة اGستقبلة : ...................................
¦ثلة من طرف : ....................................................

اGاداGادّة األولى :ة األولى : أحكام عامة

تــخـضع هــذه االتـفــاقـيــة ألحـكــام اGـادة 6 من اGـرسـوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 13-306 اGــؤرخ في 24 شـــوال عــام 1434
اGـــــوافق 31 غـــــشـت ســـــنـــــة r2013  واGـــــتــــــضـــــمـن تـــــنــــــظـــــيم
التربصات اGيدانية وفي الوسط اGهني لفائدة الطلبة.

و أحــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــام الــــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــرار اGـــــــــــــــــــــــــــــــــؤرخ
في.......................................... واGــــتــــعـــلـق بــــطـــبــــيــــعـــة
الـتربـصـات اGيـدانـية وفـي الوسط اGـهـني لفـائـدة الطـلـبة

وتقييمها ومراقبتها.

اGاداGادّة ة 2 :  : موضوع االتفاقية   

تهدف هذه االتفاقية إلى حتديد إطار تنظيم  وسير
الـتــربـصـات اGــيـدانـيــة وفي الـوسط اGـهــني لـفـائــدة طـلـبـة
rـــؤســســـة اجلـــامـــعـــيـــة (جـــامـــعــةGقـــسـم........................... ا

مركز جامعيr اGدرسة).........................................

يـــخص الــتـــربص الــطـــلــبــة اGـــســجــلـــX لــنـــيل شــهــادة
الليسانس في........... اGاستر في..........................

اGاداGادّة ة 3 :  : أهداف التربص

يــهــدف الــتـربـص الـتــكــويــني  إلى الــسـمــاح لــلــطـالب
بتـطبـيق معـارفه النظـرية واGـنهـجيـة التي حتـصل علـيها
خالل تـربـصه و إجنـاز مشـروع نـهـايـة الـدراسة بـتـحـضـير

مذكرة. 

يـــهـــدف الــــتـــربـص إلى حتـــضــــيـــر الــــطـــالـب لـــلــــحـــيـــاة
اGــهــنــيــة. ويــنــدرج الــتــربص ضــمن اGــســار الــبـيــداغــوجي
لـلطـالب وهو إجـباري لـلحـصول عـلى شهـادة الليـسانس /

اGاستر.

حتـــــدد نـــــشـــــاطـــــات الـــــتـــــربص مـن طـــــرف اGـــــؤســـــســــة
اجلـامــعــيـة أو مــؤســســة أو إدارة االسـتــقــبـال و ذلـك حـسب

برنامج التكوين اGتوفر.

اGاداGادّة ة 4 :  : مواضيع التربصات و تنظيم العمل

تـتــرك مـواضـيـع الـتــربـصــات وكـذا مـخــطـطــات عـمل
اGــتــربـصــX واألهــداف اGــرجـوة من الــتــربــصـات لــتــقــديـر
اGـــــشـــــرفــــX عـــــلى الـــــتـــــربــــصـــــات وحتـــــدد حــــسـب بــــرنـــــامج
الـدراســات ومـوضــوع نــهـايــة الـدراســة اGـصــادق عــلـيه من
طـــرف اGــشـــرف األســتـــاذ الــبــاحـث لــلـــمــؤســســـة اجلــامـــعــيــة
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�ــوافـقــة الــهـيــئــات الــبـيــداغــوجـيــة لــلــمـؤســســة اجلـامــعــيـة
............................... والــــهـــيــــئــــات اGـــعــــنـــيــــة بـــالــــتــــكـــفل

بالتربصات في مؤسسة أو إدارة االستقبال.

اGاداGادّة ة 5 :  : تعيX اGؤطرين ومسؤولي التربصات

تـــعــX اGـــؤســســـة اجلــامـــعــيــة أســـتــاذا بـــاحــثـــا مــؤطــرا
للتربص وتعX اGؤسسة اGستقبلة مسؤوال للتربص.

تعX اإلطارات التـقنية (مسؤولو التربص ) اGكلفة
�تابعة اGتربصX من طرف........................ ويجب أن
 يـكــونــوا.................... ويـحــوزوا خـمس (5) سـنـوات من

اخلبرة على األقل.

يــوضع اGــتــربص خالل تــواجــده في أمــاكن الــتـربص
.XعGسؤول التربص اG حتت السلطة السلمية

يــــــجب عــــــلـى اGــــــتــــــربـص خالل تــــــواجــــــده فـي أمــــــاكن
الــــتـــــربص االحـــــتــــرام الـــــتــــام ألحــــكـــــام الــــنـــــظــــام الـــــداخــــلي
للمؤسسة أو اإلدارة اGستقبلة واGصلحة التي أحلق بها. 

اGاداGادّة ة 6 :  : الكيفيات العملية لسير التربص

- مدة التربصات :- مدة التربصات :

تمتد التربـصات على اGرحلة اGمـتدة (من سبتمبر
إلى مايو)

جتري التربصات مرتX في األسبوع.

يتم توزيع التربصات كما يأتي  :

- الـــــــــــــســـــــــــــداسـي األول :- الـــــــــــــســـــــــــــداسـي األول : تـــــــــــربـص تـــــــــــلــــــــــقـــــــــــX لــــــــــدى
مصلحة............لفائدة.........................

- الـــــســـــداسي الـــــثـــــاني :  - الـــــســـــداسي الـــــثـــــاني :   يـــــعــــX اGــــتــــربــــصــــون في
مختلف اGصالح حسب اجلداول اآلتية :

الفوج األولr من............ إلى ............................

الفوج الثانيr من............... إلى .......................

يتكون كل فوج من  (عدد الطلبة) .......................

يتراوح تعـداد كل فوج بالتناسب مع عدد اGؤطرين
وحسب قدرات استقبال اGؤسسة أو اإلدارة اGستقبلة. 

اGاداGادّة ة 7 :  : شروط مختلفة

- مكافأة مسؤولي التربص :- مكافأة مسؤولي التربص :

يـتـلـقى مـسـؤولــو الـتـربص مـكـافـأة تـدفـعـهـا مـؤسـسـة
التعليم العالي طبقا للتنظيم اGعمول به.

- التغطية االجتماعية للمتربص: - التغطية االجتماعية للمتربص: 

تضمـــن اGؤسســـة اجلـامعيـة التغطـيــة االجتماعية
.............................................................................

عـنــد وقـوع حـادث بــسـبب أو �ـنــاسـبــة الـتـربص في
اGـؤسـسـةr تــقع مـسـؤولــيـة الـتـصــريح بـحـادث الــعـمل عـلى

عاتق اGؤسسة أو اإلدارة التي يتم فيها التربص.

يـجب على اإلدارة أو اGـؤسـسـة اGـستـقـبـلـة أن ترسل
إلى اGؤسـسـة اجلامـعيـة الـتي ينـتمي إلـيـها اGـتربص دون
تـأخـيـرr نـسـخــة من الـتـصـريح بـحـادث الـعـمل اGـرسل إلى

هيكل الضمان االجتماعي اخملتص.

- شروط تغيب اGتربص :- شروط تغيب اGتربص :

يرخص للمتربص بالتغيب في احلاالت اآلتية :

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

اGاداGادّة ة 8 :  : مدة االتفاقية و كيفيات فسخها 

تـبـرم اتــفـاقـيـة الــتـربص هـذه Gـدة ثالث (3) سـنـوات
قابلة للتجديد لنفس اGدة.

يـجب عـلى الطـرف الـراغب في إنهـاء هـذه االتفـاقـية
إخــطــار الــطــرف اآلخــر قــبل ســتــة (6) أشــهــر من الــتــاريخ

اGقرر إلنهاء االتفاقية. 

  اGاداGادّة ة 9 :  : سريان االتفاقية

تـسري هذه االتفـاقية ابـتداء من تاريخ توقـيعها من
.Xالطرف

حرر بـ ....................... في ..............................

مؤسسة التعـليم العالي      اGؤسسة أو اإلدارة اGستقبلةمؤسسة التعـليم العالي      اGؤسسة أو اإلدارة اGستقبلة
   ¦ـثــلــة من طــرف........             ¦ـثــلــة من طـرف.........   ¦ـثــلــة من طــرف........             ¦ـثــلــة من طـرف.........
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ة / العدد 45

ة اجلزائريّة / العدد 
ة للجمهوريّة اجلزائري

سميّة للجمهوري
اجلريدة الرّسمي

اجلريدة الر
 ذو القعدة عام 1434 هـ هـ

12 ذو القعدة عام 
 سبتمبر  سنة 2013 م

18 سبتمبر  سنة 

اجلمهورية اجلزائرية الدCقراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الدCقراطية الشعبية

شـــهـــادة تـربـصشـــهـــادة تـربـص

- يشهد (مسؤول (ة) التربص) : ........................................................................................................................................................................

بأن الطالب (ة) : .................................................. اLولود (ة) في ................................................................ بـ ..................................................

اLسجل (ة) بـ ( اجلامعةQ اLركز اجلامعيQ اLدرسة) ................................................................................................................................................

قد أجرى (ت) تربص نهاية التكوين في (التخصص) ................................................ بـ (مؤسسةQ إدارة ...............) .................................................

في الفترة اLمتدة ب` ............................................................................ و .....................................................................................................

حرّر بـ  .......................... في : ................................  

مسؤول (ة) مؤسسة التعليم أو التكوين العالي`                                                        مسؤول (ة) اLؤسسة أو اإلدارة اLستقبلة

سلّمت هذه الشهادة الستعمالها gا يسمح به القانون


