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 الطالــــب المــــــــــتدرب  تقييـــــــم

 ()يعبأ من قبل جهة التدريب

 

 الطالب المتدرب -1

 الرقم الجامعي: اسم الطالب: -أ

 المســتوى: التخصص: -ب

 المؤسسة التي تدرب بها الطالب -2

 المؤسسة/الشركة الكامل: اسم -أ

 العنوان البريدي: -ب

 رقم الفاكس: رقم الهاتف: -ج

 البريد اإللكتروني: -د

 اسم مدير عام المؤسسة: -هـ

 اسم ووظيفة المسؤول المباشر عن التدريب في المؤسسة: -و

 دوام الطالب -3

 تاريخ انتهاء التدريب: تاريخ بدء التدريب: -أ

 األيام التي تدرب بها الطالب في المؤسسة: عدد -ب

 عدد األيام التي تغيبها الطالب عن التدريب: -ج

 هل حافظ الطالب على أوقات الدوام الرسمي: -د

 تقييم استفادة الطالب من التدريب -4

 ذكر األعمال الرئيسية التي كلف بها الطالب أثناء التدريب والفترة الزمنية التي قضاها في كل مجال: الرجاء -أ

 الزمنية المدة األعمال
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 )الرجاء اختيار الحالة األقرب إلى الصحة(

 البند
 التقييم

 ضعيف مقبول جيد جيد جدا ممتاز

      على تنفيذ األعمال التي طلبت منه متدربمقدرة ال

      لالستفادة من األعمال التي كلف بها المتدربقابلية 

      في مجال التخصص ةيوالمعرف العلمية الكفاءة إظهار

      تجاوب مع إرشادات المدربالتعامل وقابلية المتدرب لل

وكفاءته في االتصال  مع زمالئه في العمل المتدربتعامل 

 والمناقشة واالندماج في العمل الجماعي
     

      مدى احترام المتدرب لألنظمة والتعليمات المتبعة في المؤسسة

      مدى تقدير المتدرب للمسؤولية

      مدى اتباع وتقيد المتدرب بمتطلبات السالمة العامة

      المواظبة على الدوام واالنضباط

      بشكل عام ما هو تقديرك لمستوى المتدرب 

 لى التدريب )إضافة إلى ما سبق(مالحظات وتوصيات المشرف ع
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3.   
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 ؤول المباشر / الخاتم الرسميتوقيع المس

 

 

 

 

 

 

 

 

ن المباشر شريطة أتسليم هذا النموذج باليد بعد تعبئته وتوقيعه من المسؤول للطالب أن يتولى عملية : يمكن مالحظة هامة

 يكون في ظرف مكتوم من قبل المؤسسة.


