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 تقرير تقييم المتدرب
 

 الرقم الجامعي : اسم الطالب:

 التخصص : الكلية :

 الرقم الوطني / االقامة : الجنسية :
 

 جهة التدريب )الشركة / المؤسسة( :

 تاريخ انتهاء التدريب :          /       /   تاريخ بدء التدريب :          /       /  
 

 ال أوافق بشدة ال أوافق ليس لدي رأي أوافق أوافق بشدة معارف ومهارات وأتجاهات المتدرب

      أظهر المتدرب توجه إيجابي بشكل عام تجاه عمله

      أدى المتدرب العمل المنوط به حسب المعايير المتوقعة للجودة

      مهارات تنظيمية وتخطيطيةأظهر المتدرب 

      وأدى عمله بشكل جيدمع فريق العمل كان المتدرب متعاون 
 

 غير مقبول مقبول جيد مميز يرجى تصنيف المتدرب في النواحي التالية :

     روح المبادرة  .1

     الحكم على األمور  .2

     األعتماد على النفس .3

     تحمل المسئولية  .4

     القابلية للتكيف  .5

     إعداد النفس  .6

     الدقة في المواعيد  .7

     الحضور  .8

     تقبل النقد  .9

     إتباع القوانين  .10

     القدرة على التعلم .11

     مهارات األتصال  .12
 

  ال  ☐ نعم ☐ هل ستسمح للمتدرب بفترة تدريب آخرى في حال طلب ذلك ؟

 غير مقبول  ☐ مقبول ☐ جيد ☐ جدا   جيد ☐ مميز ☐  األداء العام للمتدرب :

  ماهي أكثر السمات اإليجابية للمتدرب ؟

  ماهي المجاالت التي يحتاج فيها المتدرب للتطوير ؟

 ترى مدى تأهيلكيف : يراسمنهاج الدال

 المتدرب ؟ هذاجامعة فهد بن سلطان 
 بشكل غير كافي ☐ بشكل كافي ☐ بشكل جيدجدا   ☐ بشكل متميز ☐

  مع األخذ في االعتبار تقييم األداء أعاله ، هل تشعر أن هذا 

 الطالب لديه القدرة على الحصول على وظيفة في مجال دراسته؟
 ال ☐ نعم ☐

   مالحظات اضافية: 

 

 المسمى الوظيفي : : مشرف التدريب

 /       /            : التاريخ : التوقيع والختم

  مرشد الطالب نسخة                                                 مشرف التدريب بالقسمنسخة                               في ملف الطالب للحفظ  األصل 


