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:على الطلبة المعنيين بكتابة مذكرة ماستر أو تقرير تربص التقيد وااللتزام بالقواعد التاليةيجب

طريقة العرض. أوال
.األبيضالصفحة فهو اللون، أما لونA4 (21 x 29.7(فهوصفحةحجم ال:حجم الصفحة ولونها.1

:جيب أن: نوع خط التحرير، مقاسه ونمطه. 2
بربنامجالليسانس الرتبص لشهادة مذكرة املاسرت أو تقرير كتبتMicrosoft Word نوع اخلط، على أن يكون

Simplified Arabicو، باللغة العربية14: ، مقاسهTimes New Romanباللغة األجنبية، أما العناوين ، 12:، مقاسه
.مع تثخينهافتكتب بنفس اخلط واملقاس 

 اخلطبنوع اجلداول والرسوم التوضيحية، تكتب عناوينSimplified Arabicو، باللغة العربية14: ، مقاسهTimes New

Romanالخطتثخينالترقيم  التسلسلي و مع احرتام باللغة األجنبية، 12:، مقاسه.
 اخلطاجلداول واألشكال والصور والرسوم التوضيحية بمصادرتكتبSimplified Arabicباللغة 12: ، مقاسه ،

.الخطتثخينمع ، باللغة األجنبية، 10:، مقاسهTimes New Romanوالعربية
 اخلطبالصفحةأسفلإليهايشار اليت اهلوامشتكتبSimplified Arabicو، باللغة العربية12: ، مقاسهTimes New

Romanبدون تثخين الخطباللغة األجنبية، 10:، مقاسه.

: ما يليالكتابة يراعى يف : أبعاد الفقرات.3
 تباعد بني األسطر(استخدام مسافة بني األسطر((interligne) سم1,0مقاسها.

التربص دليل كتابة مذكرة الماستر وتقرير 
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ضرورة احرتام املسافات البادئة ميينا(Retrait) الفصل بني فقرة وأخرى بسطر واحد يف السطر األول من كل فقرة، وجيب
.فارغ

:  جيب احرتام ما يلي: هاوعددترقيم الصفحات، هوامشها .4
:اآليتيراعى، حبيثترقم الصفحات ترقيماً متسلسالً :ترقيم الصفحات. أ

إن وجدت(، قائمة الرموز ترقم كل من الصفحات اخلاصة بالشكر، اإلهداء، امللخص، قائمة اجلداول، قائمة األشكال(
باألعداد الرومانية" الفهرس"وقائمة احملتويات 

 أجبديااملقدمة ترقيما ترقم.
 مع األخذ بعني احلسبان أن صفحات العوازل حتسب بالرتقيم العدديابتداء من الفصل األولصفحات الفصولترقم ،

. ولكن ال ترقم
:إتباع اآليتفيجب بالنسبة هلوامش الصفحة:هوامش الصفحة. ب
سم2,5واألسفلمن األعلى.
سم1.5سم ومن اليسار 2.5نيمن اليم.

:كل منيرتاوح عدد صفحات:عدد صفحات الدراسة. ج
 صفحة 80و60ما بني : املاسرتمذكرة
صفحة35ال يتعدى : الرتبصتقرير.

:يفلدى اجلهة املعنية يتمثل الواجب إيداعها عدد النسخ : واجب إيداعهاعدد النسخ ال.5
مضغوطصقر + نسخ)04(أربع :بالنسبة ملذكرة املاسرتCDياملذكرة مكتوبا بربناجمكتابةحيوي ملفWORD

PDFو
 مضغوطصقر + )1(واحدة فقطنسخة بحدد الواجب إيداعها عدد النسخ :)الليسانس(الرتبص بالنسبة لتقريرCD

.PDFوWORDيمكتوبا بربناجمالرتبص تقرير كتابة حيوي ملف  

:التاليةبقواعد ضبط الكتابةااللتزامجيب: قواعد ضبط الكتابة.6
جتنب الفقرات واجلمل الطويلة جدا.
 وترك مسافة بعدها إذا أتبعت بكلمة أو ) ،(والفاصلة (.) قبل عالمات الضبط املنفردة كالنقطة ) فراغ(عدم ترك مسافة

( : )الضبط املركبة النقطتني ةعالمو نص
 ؟ ( االستفهاموعالمة ( ! ) و عالمة التعجب ) ؛ ( جيب ترك مسافة قبل وبعد عالمات الضبط املركبة كالنقطة الفاصلة(
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فنيات البحث. ثانيا
من أجل االستعانة بهالناحية اللغوية والنحوية، ويتماالقتباس هو نقل نص من مصدره الرئيسي دون تغيري من:االقتباس.1

طريقة ضبط االقتباس تكون إما مباشرة أو غري مباشرة، ففي احلالة . إثبات فكرة معينة أو نفيها أو إجراء مقارنات بني عدة أفكار
أما  والبد من اإلشارة إليه يف التهميش، » «التهميش أو بني شولتني  "  "  األوىل، فعادة ما يتم وضع االقتباس بني مزدوجتني 

أي عندما تتم صياغة الفكرة املقتبسة بأسلوب الباحث، فيكفي اإلشارة إىل املرجع دون وضع النص بني يف احلالة الثانية، 
.الشولتني

التهميش.2
جلأستخدم التهميش من ي:
 إىل املرجع أو املصدراإلشارة.
 يف احملتوى) ة(عالقة واردفكرة أو مصطلح أو تعريف أو شرح.
 سابقة يف الدراسةلصفحةاإلحالة.

كما يليتهميشالوثقي:
:ل املرجع ألول مرةااستعم. أ

سنة النشر، الطبعة،،النشربلد، )الناشر(، دار النشر "عنوان الكتاب"املؤلف، اسم: )عربية أو أجنبية(للكتببالنسبة
.الصفحات/رقم الصفحة

 الصفحات/رقم الصفحةسنة النشر،،النشربلدالعدد، "عنوان المقال"املؤلف، اسم: للمجلةبالنسبة.
مذكرة أو دكتوراهأطروحة، "المذكرةعنوان "، طالبالاسم:)ماسرت، ماجستري، دكتوراه(ذكرات واألطروحات بالنسبة للم

رقم ،امعيةسنة اجلالاجلامعة،الكلية، ، ................، ختصص................يف علوم املاجستري أو املاسرت
.الصفحات/الصفحة

أيام (عنوان امللتقى، اجلهة املنظمة للمتقى، تاريخ امللتقى ، "المقالعنوان "، قالاملصاحب اسم:لتقياتبالنسبة للم
).امللتقى

يشمل امللف(، تاريخ التصفح، العنوان اإللكرتوين كامال "عنوان المقال"املؤلف، اسم: بالنسبة ملراجع االنرتنت.(

ما إذا أخذ أمتبوعة برقم الصفحة، " ص"يكون ترقيم الصفحة عن طريق كتابةفواحدة صفحة إذا أخذ التهميش من :مالحظة
متبوعة "ص ص"يجب كتابة فالتهميش من أكثر من صفحة، 

:اليت تشري إىل وجود جمال، مثل) -( ، بينهما العالمةالتهميش
، دار الزهران للنشر والتوزيع، "علومات اإلدارية الحاسوبيةمالموسوعة الكاملة في نظم ال"حممد عبد حسني آل فرج الطائي، 1

.  41-39، ص ص 2002عمان، األردن، 



4

:نفس املرجعل ااستعمإعادة . ب
يف حالة املرجع باللغة العربية  دون وجود فاصل بينها، تكون الكتابة وبنيمتتاليت

:كاآليت
: املرجع السابق، متبوعة باحلرف ص مث رقم الصفحة، أي

.....املرجع السابق، ص 
بكتابة كلمة أما باللغة األجنبية، يكون التهميشIbid متبوعة باحلرف األجنيبPمث رقم الصفحة، أي:

Ibid., P.xx

:تكون كتابة التهميش على النحو التايل:نفس املرجع ونفس الصفحةل ااستعمإعادة . ج
نفس املرجع والصفحة سابقا: يف حالة املرجع باللغة العربية
يف حالة املرجع باللغة الفرنسية :Idem

:يأيت التهميش على الشكل اآليت:لمؤلف عدة مراجعوليس لمتبوعا بعدة مراجع خمتلفةنفس املرجعل ااستعمإعادة . د
مرجع سبق ذكره، ص )اللقب واالسم(املؤلف : يف حالة املرجع باللغة العربية ،.....
يف حالة املرجع باللغة الفرنسية :Auteur (Nom et Prénom), Op.Cit, P.xx

يأخذ التهميش الشكل :عدة مراجعلمؤلفوليس ل، متبوعا بعدة مراجع خمتلفةنفس املرجع ونفس الصفحةل ااستعمإعادة . هـ
:اآليت
مرجع سبق ذكره، نفس الصفحة)اللقب واالسم(املؤلف : يف حالة املرجع باللغة العربية ،.
يف حالة املرجع باللغة الفرنسية :Auteur (Nom et Prénom), Loc.Cit.

:يأيت التهميش على الشكل اآليت:نفس املرجع متبوعا بعدة مراجع خمتلفة وللمؤلف عدة مراجعل ااستعمإعادة . و
مرجع سبق ذكره، ص "اسم الكتاب"، )اللقب واالسم(املؤلف : يف حالة املرجع باللغة العربية ،.....
يف حالة املرجع باللغة الفرنسية :Auteur (Nom et Prénom), "Titre de livre", Op.Cit, P.xx

:يكون التهميش كما يلي:متبوعا بعدة مراجع خمتلفة وللمؤلف عدة مراجعنفس املرجع ونفس الصفحة، ل ااستعمإعادة . ي
مرجع سبق ذكره، نفس الصفحة،"اسم الكتاب"، )اللقب واالسم(املؤلف : يف حالة املرجع باللغة العربية.
يف حالة املرجع باللغة الفرنسية :Auteur (Nom et Prénom), "Titre de livre", Loc.Cit.

التوثيق.3
:كما يلياملراجعوثقت

مكان النشر وسنة الطبعة، ، )لناشرا(، دار النشر "عنوان الكتاب"املؤلف، اسم: )عربية أو أجنبية(بالنسبة للكتب.أ
.النشر
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."عنوان المقال"املؤلف، اسم: بالنسبة للمجلة.ب
اجلهة املنظمة للمتقى، تاريخ امللتقى ، عنوان امللتقى، "مقالالعنوان "، قالاملصاحب اسم:لتقياتبالنسبة للم.ج
.)أيام امللتقى(
أو دكتوراهأطروحة، "المذكرةعنوان "، طالبالاسم:)ماسرت، ماجستري، دكتوراه(ذكرات واألطروحات بالنسبة للم.د

.امعيةسنة اجلالاملاجستري أو املاسرت، الكلية، اجلامعة،مذكرة 
.السنة، البلد، "تقريرعنوان ال"، اسم هيئة التقرير: للتقاريربالنسبة .هــ
).يشمل امللف(، تاريخ التصفح، العنوان اإللكرتوين كامال "عنوان المقال"املؤلف، اسم: بالنسبة ملراجع االنرتنت.و

التربصالمذكرة و تقريرمحتوياتكيفيات تنظيم 
مذكرة الماستر.أ
الالحق أدناه01النموذج رقم هي مبينة  يف كما تكتب الواجهة بالنسبة ملذكرة املاسرت  :الواجهة.1
.الشكر. 2
.اإلهداء. 3
يف صفحة واحدة، على أال يتعدى غتني العربية واألجنبيةلعربية فيجب كتابة امللخص باللإذا كتبت املذكرة باللغة ا:الملخص.4

سطرا كأقصى حد يف كتابة 12وسطرا كأقصى حد يف كتابة امللخص باللغة العربية 12أي (، )12(عدد األسطر اثنا عشر 
يف صفحة ثانيةأجنبيةلغة بتابة امللخص باللغة العربية و كإذ كتبت املذكرة باللغة األجنبية، فيجب  أما، )امللخص باللغة األجنبية

سطرا  12وسطرا كأقصى حد يف كتابة امللخص باللغة العربية 12أي (، )12(واحدة، على أال يتعدى عدد األسطر اثنا عشر 
إىل الكلمات املفتاحية املستخدمة يف يف هدا امللخص ، كما جيب اإلشارة )كأقصى حد يف كتابة امللخص باللغة األجنبية الثانية

.الدراسة
). و يجب عرض عناوينها ت املذكرة جداول إحصائية فإذا تضمن(قائمة الجداول. 5
).و يجب عرض عناوينها ت املذكرة أشكاال توضيحية فإذا تضمن(قائمة األشكال. 6
.)، وهي عبارة عن قائمة تضم معاين املختصرات والرموز الواردة يف الدراسةإن وجدت(والمختصرات رموز قائمة ال. 7
.، أي الفهرسالمحتوياتقائمة.8
، طرح اإلشكالية، األسئلة الفرعية، فرضيات الدراسة، "مدخل وجيز ملوضوع الدراسة"طئة التو : تتضمن(المقدمة العامة. 9

الدراسة واألدوات املتبع يفنهجاملحدود الدراسة، الدراسات السابقة، أمهية الدراسة، مربرات اختيار املوضوع، أهداف الدراسة، 
).استعراض اخلطة املتبعة يف الدراسةاملستخدمة، 

.)يتضمن الفصل كل من التمهيد، احملتوى واخلالصة(الفصول. 10
ئج الرئيسة املتوصل إليها، إثبات أو نفي فرضيات الدراسة،  اتتضمن تذكريا باملشكل املطروح، النت(الخاتمة العامة. 11

.)التوصيات وآفاق الدراسة
).ترقم بالتسلسل(قائمة المراجع . 12
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الذي هو عبارة عن جمموعة من األسئلة املطروحة حول الظاهرة املدروسة، يوزع االستبيانمبا يف ذلك ،إن وجدت(المالحق . 13
على شكل أوراق أو بطريقة الكرتونية من خالل الربيد االلكرتوين أو موقع ويب على جمتمع الدراسة وذلك قصد مجع املعلومات، 

.)حتليلها وحماولة تفسريها

.)الليسانس(التربصتقرير.ب
الالحق أدناه02النموذج رقم هي مبينة  يف كما )الليسانس(الرتبص لتقرير تكتب الواجهة بالنسبة :الواجهة.1
.الشكر. 2
.اإلهداء. 3
يف صفحة واحدة، على أال يتعدى غتني العربية واألجنبيةلعربية فيجب كتابة امللخص باللإذا كتبت املذكرة باللغة ا:الملخص.4

سطرا كأقصى حد يف كتابة 12وسطرا كأقصى حد يف كتابة امللخص باللغة العربية 12أي (، )12(عدد األسطر اثنا عشر 
يف صفحة لغة أجنبية ثانيةبتابة امللخص باللغة العربية و ك، أما إذ كتبت املذكرة باللغة األجنبية، فيجب  )امللخص باللغة األجنبية

سطرا  12وسطرا كأقصى حد يف كتابة امللخص باللغة العربية 12أي (، )12(واحدة، على أال يتعدى عدد األسطر اثنا عشر 
ا امللخص إىل الكلمات املفتاحية املستخدمة يف ذ، كما جيب اإلشارة يف ه)كأقصى حد يف كتابة امللخص باللغة األجنبية الثانية

.الدراسة
). و يجب عرض عناوينها ت املذكرة جداول إحصائية فإذا تضمن(قائمة الجداول. 5
).و يجب عرض عناوينها ت املذكرة أشكاال توضيحية فإذا تضمن(قائمة األشكال. 6
.)، وهي عبارة عن قائمة تضم معاين املختصرات والرموز الواردة يف الدراسةإن وجدت(رموز والمختصرات قائمة ال. 7
.، أي الفهرسالمحتوياتقائمة. 8
، طرح اإلشكالية، األسئلة الفرعية، فرضيات الدراسة، "مدخل وجيز ملوضوع الدراسة"طئة التو : تتضمن(المقدمة العامة. 9

الدراسة واألدوات املتبع يفنهجاملحدود الدراسة، الدراسات السابقة، أهداف الدراسة، مربرات اختيار املوضوع، أمهية الدراسة، 
).استعراض اخلطة املتبعة يف الدراسةاملستخدمة، 

).كل من التمهيد، احملتوى واخلالصةور  يتضمن احمل(محاور ال. 10
إليها، إثبات أو نفي فرضيات الدراسة،  ئج الرئيسة املتوصلاتتضمن تذكريا باملشكل املطروح، النت(الخاتمة العامة. 11

).التوصيات وآفاق الدراسة
).ترقم بالتسلسل(قائمة المراجع . 12
الذي هو عبارة عن جمموعة من األسئلة املطروحة حول الظاهرة املدروسة، يوزع االستبيانإن وجدت، مبا يف ذلك (المالحق . 13

على شكل أوراق أو بطريقة الكرتونية من خالل الربيد االلكرتوين أو موقع ويب على جمتمع الدراسة وذلك قصد مجع املعلومات، 
).حتليلها وحماولة تفسريها
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واجهة مذكرة الماستركتابة ل01رقم نموذج

ةــــــــس ملیانـــة بخمیــي بونعامــــة الجیاللـــجامع
رـــــوم التسییــــة وعلـــة والتجاریــــوم االقتصادیـــة العلـــكلی

...................................قسم

الموضوع

أو العلوم العلوم االقتصادیة أو العلوم التجاریة أو علوم التسییر(مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر في 
)الطلبةحسب تخصص، أي...محاسبة وتدقیقأو إدارة األعمالأومالیة ونقود أو تسویق(، تخصص)المالیة والمحاسبیة

)ة(إشراف األستاذإعداد الطلبة
..........................................................................
.....................................

ةــلجنة المناقش
رئیس اللجنة...............................................
مقررا...............................................
ممتحنا...............................................

2016-2015: ةیالسنة الجامع

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

....................................................................................................................
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Modèle n°01 de la page de garde d’un mémoire de master

Université de Djilali BOUNAAMA, Khemis Miliana
Faculté des Sciences Economiques et Commerciales

et Sciences de Gestion
Département:………………………………

Intitulé

Mémoire pour l’obtention du diplôme de Master en (Sciences Economiques ou Sciences
Commerciales ou Sciences de Gestion ou Sciences Financières et Comptables), Option

………………………………………………………

Présenté par Sous la direction de
............................................... .....................................................
...............................................

Jury de Soutenance

Président......................................................................
Rapporteur......................................................................
Examinateur......................................................................

Année universitaire 2015-2016

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

....................................................................................................................
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)اللیسانس(تقریر التربص واجهة كتابة ل02رقم نموذج

ةــــــــس ملیانـــة بخمیــي بونعامــــة الجیاللـــجامع
رـــــوم التسییــــة وعلـــة والتجاریــــوم االقتصادیـــة العلـــكلی

...................................قسم

الموضوع

أو العلومالعلوم التجاریة أو علوم التسییرأو االقتصادیةالعلوم(فيلیسانسالشهادةنیلمتطلباتضمنمقدمتربصتقریر
)الطلبةتخصصحسبأي،...وتدقیقمحاسبةأواألعمالإدارةأوتسویقأوونقودمالیة(تخصص،)والمحاسبیةالمالیة

)ة(إشراف األستاذإعداد الطلبة
..........................................................................
.....................................

2016-2015: ةیالسنة الجامع

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

....................................................................................................................
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Modèle n°02 de la page de garde d’un rapport de stage (Licence)

Université de Djilali BOUNAAMA, Khemis Miliana

Faculté des Sciences Economiques et Commerciales

et Sciences de Gestion

Département:………………………………

Intitulé

Rapport de stage pour l’obtention du diplôme de Licence en (Sciences Economiques ou Sciences
Commerciales ou Sciences de Gestion ou Sciences Financières et Comptables), Option

…………………………………………………………………

Présenté par Sous la direction de
............................................... .....................................................
...............................................

Année universitaire 2015-2016

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

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


