
  
 
 
 

 

 

     
ّ
ترّبص نظري الكتشاف الوسط المهني  

0251ديسمبر 51إلى  51من   

  :ـة/خاصّ بالطالبقسم  

 
  ...............................:.......االسم

 ..:الهاتف .التاسع الصفّ ...... .........:.........للقبا

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

  ............................:لرئيسا المدّرس

  

  مشروع الطالب/ـة:
.....................................................

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

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

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

 

 :خاصّ بالشركةقسم 

 
 :اسم الشركة

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

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

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

 :رقم الهاتف

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

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

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

 :المدير/ اسم المسؤول

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

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

 :صيّ الو/ المشرف اسم

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

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

 :رقم الهاتف

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

 :البريد اإللكتروني 

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



  
 
 
 

 

 :مكان الترّبص 

.................,...................................

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

 :الخريطة/العنوان 

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

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

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

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

 

 جدول الطالب المترّبص:

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ةالساعات خالل األّيام الثالثعدد  مجموع

 

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

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

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

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

   

  توقيع
ّ
 /...ـة المترّبص/توقيع الطالب:... الوصي

 

 

 
عدد الساعات 

 اليوميّ 

 اليوم الصباح المساء

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

........ 

..... من  

.....   إلى  

..... من  

.....  إلى

  

 

9152ديسمبر 51   

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

........ 

..... من  

.....   إلى  

..... من  

.....  إلى

  

  

9152ديسمبر  51  

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

........ 

..... من  

.....   إلى  

..... من  

.....  إلى
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 مدرسة  طلبةترّبص  اتفاقية
ّ
فولتير القطرية الفرنسية  الكتشاف الوسط المهني  

9152ديسمبر  51إلى  51من   
 

 

 بين الطرف األّول:  
 

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

 و
 

 الطرف الثاني: 

 

 .المدير العام للمدرسة القطرية الفرنسية فولتير    

 
 

 اسعفي الصّف الت. ............................ـة/الطالب لفائدة . 

 

 
 

عن الشركة أعاله و السّيد المدير  تنّظم هذه االّتفاقّية العالقات بين الشخص المسؤول :5الماّدة 

 للمدرسة القطرية الفرنسية فولتير و تعرض هذه االّتفاقية على وليّ أمر الطالب 

 .و المخّول قانونا للموافقة

 

تشاف هو جزء من أعمال التوعية في الوسط المهنيّ و الذي تقوم الك الترّبص هو هذا :9الماّدة 

المدرسة لتطوير معرفة الطالب ببيئته االقتصادية والتكنولوجية والمهنية لتمكينه من به 

في إطار التعليم التوجيهي مكتفيا بالمالحظة دون المشاركة في اإلنتاج تطوير مشروعه المهني 

 .منه هو تطوير الطالب في الوسط المهني األساسي  في المؤسس و الهدف

 

لتعليم في ا العمل كزائر ويحافظ على مكانته كطالبفي  يتم قبول الطالب :3الماّدة 

علمًا أّنه مكّلف من قبل المدرسة بمهّمة اكتشاف الوسط المهني تحت إشراف وصّي يتّم .العام

على الطالب المترّبص احترام مواعيد الدوام في الشركة فضال عن أسرارها . تعيينه من الشركة

 .نوع كان للطالب أجر أو مكافأة من أيّ  وال يدفع أيّ 

 

في حالة اإلخالل بهذه القواعد، تحتفظ الشركة بالحق في إنهاء تدريب الطالب  :4الماّدة 

 .المخالف في أيّ وقت، وإبالغ إدارة المدرسة مباشرة قبل مغادرة الطالب

 

يجب على الشركة إخطار إدارة  ـة لحادث ،/في حال الغياب أو  تعّرض الطالب :1الماّدة 

 .المدرسة عن طريق الهاتف على الفور

 

 .خالل فترة التربص يتكّلف بها وليّ األمرالطالب تنّقل :  6الماّدة 

 

يلحق أو  ضرر لتغطية أيّ  للتأمين" سيب"شركة المدرسة اّتفاقّية تأمين مع أبرمت  :1الماّدة

 .يتسّبب فيه الطالب أثناء الدورة

 

 .ها/ـة في مكان عمله/معّلم من فريق التدريس لزيارة الطالب وسوف يكّلف: 8الماّدة

 

يكّلُف الطالب بتقديم تقرير مكتوب وسوف يطلب من المعّلم  سوف في نهاية التدريب:2 الماّدة

 .الوصيّ تقديم تقرير في خصوص عمل الطالب وسلوكه

 

 

 

 
 األمر:                   العامتوقيع المدير :              الهيئة/ توقيع الشركة

ّ
 :توقيع ولي

 

 

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