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 الطالب قبل من للتدريب المانحة والجھة التدريب تقييم

 )قبل الطالب من يعبأ(

 

 

 ةــسـدنھــلا ةـــــــيلك

 

 اسم الطالب 

 الرقم األكاديمي 

 القسم 

 
 اســم الشركـة المدربة

 
 العنوان

 
 

 .الطالب تدريب تقييم على يؤثر وال الشركات تقييم ألغراض النموذج ھذا :ھامة مالحظة
 

  مكتبي +ميداني  ميداني مكتبي 

 :

 التدريـب  نوع

 

 ال أوافق

 بشدة
 أوافق محايد ال أوافق

 أوافق

 بشده
 

 العبـــــــــارة

 
 ت

1 2 3 4 5 

      1 لطالبل مناسبة تدريب رصف توفيرب يندايملا تدريبلا وحدة قامت

      2 كان التدريب في المكان الذي قمت باختياره بنفسي

      3 لقد كان مكان التدريب قريب من مكان السكن

      4 لقد وجدت كادر متخصص لمتابعة تدريبي في الشركة

      5 وجدت برنامج تدريبي محدد لي في الشركة

      6 لقد وفرت الشركة المساعدة في التدريب عند الحاجة

      7 ةياألكاديم دراستي بمجال عالقة ذو التدريب كان لقد

      8 ةيالعمل ومھاراتي كفاءتي رفع في التدريب ساھم لقد

    
 التعامل في كفاءتي ورفع شخصيتي صقل في التدريب ساھم لقد

 الموظفين مع
9 

      10 بيردتلا مكان في الطالب عدد كثرة

    
 تقويم أداء المتدربين بصورة دورية من قبل مشرفي التدريب يتم

 القسم في
11 

      12 يتم التطرق في التدريب الى اتباع قواعد األمن والسالمة

      13 كافية بيردتلا مدة كانت

    
 باالستمرار في تدريب الطلبة في كلية الھندسة في ھذه أنصح

 هھجلا
14 

    
 وذو فائدة ملحوظة في عام لقد كان التدريب الميداني ناجحا   بشكل

 اھب دربتت يتلا الجھة
15 

 .يجب اعادة ھذا النموذج الى مشرف التدريب الميداني :مالحظة *
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