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 (داخل الكليةنموذج تقيم الطالب /ة في التدريب الميداني ) 

 -------------------------------:مكان التدريباسم  ----------------------/ة:الُمتدرباسم 

 م02م           تاريخ انتهاء التدريب:     /    /       02تاريخ بدء التدريب:    /    /     

  ---------/ ة:المعاوناسم  ----------------------: مسئول التدريب الميدانياسم 

 عنـــاصــر التقـــويــم م

 

 تقدير الدرجة 

04 

 أوالً : الشخصية العامة  

 2     يتمتع بمظهر الئق وأخالقيات راقية  .1

 2  يمكن االعتماد عليه      وتستجيب للعمل يتمتع بشخصية   .2

 ثانياً : الجانب العملي والمهني

 3   الكليةاالنضباط في الحضور واالنصراف واحترام أنظمة   .3

 2    التدريب نطاق في وتفعيلهااستيعاب التعليمات   .4

 6  واكتساب مهاراته التدريبمدخالت  االستفادة منعلى  الُمتدربقدرة   .5

في مجال التخصص والعلوم  الكمبيوتررامج يجيد مهارات استخدام ب  .6

  المرتبطة

 4 

 5  إعداد وكتابة التقاريريجيد مهارات   .7

 2  التنظيميجيد مهارات   .8

 2  االجتماعات وتحضير اليجيد مهارات االستقبال و  .9

 3  تصميم( –تعديل  –يجيد مهارات استخدام النماذج اإلدارية )استخدام   .11

 2  زمالئه أثناء التدريبلتعامل مع االتواصل ويجيد مهارات   .11

 2  الفاعلة والنقاش البناء الُمشاركةيجيد مهارات   .12

 5   الُمتدربمن  المنظومة التدريبية للبرنامجاستفادة   .13

 04  المجموع الكلي

--------------------------------------------------------------: مسئول التدريب ُمالحظات 

-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ....المعاونين ...................                        توقيع مسئول التدريب .........توقيع 

 
 

 (خارج الكليةنموذج تقيم الطالب /ة في التدريب الميداني ل )

 للحضور % عدد أيام الغياب حضورعدد أيام ال مدة التدريب

    



2 

 

 -------------------------------:مكان التدريباسم  ----------------------اسم الطالب/ة:

 م02م               تاريخ انتهاء التدريب:     /    /       02تاريخ بدء التدريب:    /    /     

  ----------------------:المعاونيناسم  ----------------------: التدريب / ة ُمشرفاسم 

 تقدير الدرجة عنـــاصــر التقـــويــم م 

04 

 أوالً :  الشخصيـة العامـة 

 3     يتمتع بمظهر الئق وأخالقيات راقية  .1

 3  . النقاش الفعالى القدرة عل  .2

 3  للمتدرب ومدى االلتزام والمواظبة  السلوك العام  .3

 ثانيـاً : الجانب المهني للمتدرب

 3  و استخدام األجهزة الحديثة . والعمل الجماعيتنظيم اليجيد مهارات   .4

 3  يطبق عملياً المهارات والقدرات الالزمة ألداء العمل.   .5

 3  التدريبوالعمل  يشارك بفاعلية في  .6

7.  
على اكتساب المهارات االستفادة من مدخالت التدريب والعمل 

 الُمستهدفة

 
3 

 3  الُمتاحةوفق اإلمكانيات  التدريبقدم تصوراً لتطوير   .8

 4  بالتدريبتحسينات على بعض نماذج التقارير الخاصة اقتراحات قدم   .9

 4  ريبالتدتحسينات على مدخالت وعمليات ومخرجات اقتراحات قدم   .11

 3  في األعمال و تولي مهام متنوعة .  الُمشاركةالرغبة في التعلم و  .11

 11  على مواعيد التدريب ةالمواظب .12

 15  تقرير التدريبإعداد وكتابة  .13

 04  المـجمـوع الكلـي

 

   .....المعاونين ............                 توقيع مسئول التدريب .....................توقيع 

 للحضور % عدد أيام الغياب دد أيام الحضورع مدة التدريب

    



3 

 

 ( الُمؤسسةنموذج تقيم الطالب /ة في التدريب الميداني ) خاص ب

 ---------------------/ الُمتدرباسم الطالب 

  ----------------------اسم المسئول المباشر/ ة: ----------------------اسم المدير / ة :

 م02ء التدريب:     /    /      م           تاريخ انتها 02تاريخ بدء التدريب:    /    /     

 

 

  ----------------------اسم المسئول المباشر/ ة: ----------------------اسم المدير / ة :

 عنـــاصــر التقـــويــم م
 تقدير الدرجة

04 

 أوالً :  الشخصيـة العامـة 

 2     بموضوع التدريبتم يه  .1

 3  .  ُمالحظاتيتقبل النقد البناء والتوجيه وال  .2

 2  القدرة على إقامة اتصاالت عمل فعالة مع اآلخرين .  .3

 ثانيـاً : الجانب المهني للمتدرب

 3  و استخدام األجهزة الحديثة . وإدارة الوقتتنظيم اليجيد مهارات   .4

 3  ينجز العمل في الوقت المحدد .   .5

 3  يطبق المهارات والقدرات الالزمة ألداء العمل.   .6

 3  التدريبمخرجات ويدرك تفاصيل اليحدد مدخالت وعمليات   .7

 3  الُمتاحةوفق اإلمكانيات  التدريبقدم تصوراً لتطوير   .8

 3   التدريبتحسينات على اقتراحات لقدم   .9

 3  تنوعة . تولي مهام موفي األعمال  الُمشاركةالرغبة في التعلم و  .11

 3  جراءات وأنظمتها.اإلااللتزام ب  .11

 3  القدرة على فهم بيئة العمل والتكيف معها وتقديم األفكار والمقترحات .  .12

 3  التغلب على صعوبات العمل .على قدرة ال  .13

14.  
القدرة على تحديد خطوات العمل والبرنامج الزمني والمراجعة 

 والتدقيق.

 
3 

 04  المـجمـوع الكلـي

المدير:  الحظاتمُ 

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

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

           توقيع المسئول /ة      

 (الُمشرفنموذج تقيم الطالب /ة في التدريب الميداني )خاص ب

 عدد أيام الغياب عدد أيام الحضور الفعلي الحضورعدد أيام 

   



4 

 

 ---------------------/ الُمتدرباسم الطالب 

  ----------------------اسم المسئول المباشر/ ة: ----------------------اسم المدير / ة :

 م02التدريب:     /    /      م            تاريخ انتهاء  02تاريخ بدء التدريب:    /    /     

 

 

 ----------------------اسم المسئول المباشر/ ة: ----------------------اسم المدير / ة :

 عنـــاصــر التقـــويــم م
 تقدير الدرجة

02 

 أوال : الشخصيـــة العامـــة

 3     بموضوع التدريبتم يه .1
 3  . ُمالحظاتيتقبل النقد البناء والتوجيه وال .2

 ثانيــا : الجانب المهني للمتدرب

 11  المواظبة علي مواعيد التدريب وأوقاته. .3

 1  . ألثناء التدريبمدى قيام الطالب بالمهام المكلفة له  .4

 11  قرير النهائي .فاعلية الطالب في كتابة التقارير وكتابة الت .1

والحصول علي االستفسارات  الُمشرفالطالب مع  ُمتابعةمدى  .6
 الخاصة بالتدريب.

 4 

مدى التزام الطالب بتطبيق التنبيهات والتعليمات التي يتلقاها من  .7
 . الُمشرف

 4 

 4  منفعة بأقل التكاليف .المقدرة الطالب علي التطوير و .8

 4  لب نحو التحديث.أفكار ومقترحات الطا .9

 4  أثناء التدريبتعاونه مع فريق العمل  .11
 4  اإلنتاج( -الدقة -السرعة -العمل واإلنتاج )اإللمام العام .11

 02  المــجمـــوع الكلــي

 

   الُمشرفتوقيع 

 عدد أيام الغياب عدد أيام الحضور الفعلي الحضورعدد أيام 

   



5 

 

 (الُمؤسسةنموذج تقيم الطالب /ة في التدريب الميداني )خاص ب

 ---------------------/ الُمتدرباسم الطالب 

  ----------------------اسم المسئول المباشر/ ة: ----------------------اسم المدير / ة :

 م02م             تاريخ انتهاء التدريب:     /    /       02تاريخ بدء التدريب:    /    /     
 
 
 
 

 ----------------------اسم المسئول المباشر/ ة: ----------------------اسم المدير / ة :

 تقدير الدرجة عنـــاصــر التقـــويــم م

02 
    

 أوال : الشخصيـــة العامـــة

 3     بموضوع التدريبيهتم  .1
 2  ومؤثرة.يتمتع بشخصية قوية  .2
 3  .ُمالحظاتواليه يتقبل النقد البناء والتوج .3
 2  اآلخرين.القدرة علي إقامة اتصاالت عمل فعالة مع  .4

 ثانيــا : الجانب المهني للمتدرب

 1  التدريب.المواظبة علي مواعيد وأوقات  .1
 2  .أثناء التدربالطالب لألعمال المكلفة له  إنجازمدى  .6
 3  . التدريبيةفي العملية  اتكنولوجيالمدى فاعلية الطالب في توظيف  .7
 2  منه.مقدرة الطالب علي كتابة التقارير المطلوبة  .8
 2  كتابة.الفاعلية الطالب في  .9
 2  توثيق.المقدرة الطالب علي  .11
 2  ضغط.العمل تحت  .11
 2  .من المصادر المتعددة  علي المعلوماتالحصول  فيقدرة الطالب  .12
 2  .أثناء التدريبمنفعة الي التطوير ومقدرة الطالب عل .13
 2  قواعد وأنظمتها.المدى التزام الطالب ب .14
 2  .أثناء التدريبالزمالء والرؤساء فاعلية الطالب في التعامل مع  .11
 2  .منهاواالستفادة المعلومات  ترتيبمقدرة الطالب علي  .16
 2  . يدانيجوانب التدريب الممدى قدرة الطالب علي تغطية  .17

 02  المــجمـــوع الكلــي
المدير:  ُمالحظات

...........................................................................................................  
 توقيع المسئول /ة

 عدد أيام الغياب عدد أيام الحضور الفعلي الحضورعدد أيام 
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 (الُمؤسسةنموذج تقيم الطالب /ة في التدريب الميداني )خاص ب

 ---------------------/ ربالُمتداسم الطالب 

  ----------------------اسم المسئول المباشر/ ة: ----------------------/ ة : براسم المد

 م02م              تاريخ انتهاء التدريب:     /    /       02تاريخ بدء التدريب:    /    /     
 
 

 
 

 ----------------------اسم المسئول المباشر/ ة: ----------------------اسم المدير / ة :

 عنـــاصــر التقـــويــم م
 تقدير الدرجة

02 

 أوال : الشخصيـــة العامـــة

 3     بموضوع التدريبيهتم  .1
 2  يتمتع بشخصية قوية ومؤثرة . .2
 3  .ُمالحظاتوالاء والتوجيه يتقبل النقد البن .3
 2  اآلخرين.القدرة علي إقامة اتصاالت عمل فعالة مع  .4

 ثانيــا : الجانب المهني للمتدرب

 1  المواظبة علي مواعيد التدريب . .1
 2  .التدريبمدى التزام الطالب بأنظمة وقواعد  .6
 3  .منه ةمقدرة الطالب علي كتابة التقارير المطلوب .7
 2  الطالب لألعمال المكلفة له. إنجازمدى  .8
 2  .التحريركتابة والفاعلية الطالب في  .9
 2  . التدريب داخلياً وخارجياً مدى قدرة الطالب علي تغطية فعاليات  .11
 2  ضغط في ظل األحداث المتغيرة والطارئة .العمل تحت  .11
 2  الطالب.دى مدى توفر روح المبادرة والمهارة في التنفيذ ل .12
 2  .أثناء التدريبمنفعة المقدرة الطالب علي التطوير و .13
 2  .فاعلية الطالب في تنفيذ الزيارات الميدانية المكلفة له .14
 2  .هأعمال إلنجاز الكمبيوترمهارة الطالب في استخدام  .11

 2  .التعامل مع مرؤوسيه وزمالئهمقدرة الطالب علي  .16
 2  والمقترحاتلي فهم بيئة العمل والتكيف معها وتقديم األفكار القدرة ع .17

 02  المــجمـــوع الكلــي
المدير:  ُمالحظات

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

 (الُمؤسسةو الُمشرفنموذج تقيم الطالب /ة في التدريب الميداني )خاص ب

 يابعدد أيام الغ عدد أيام الحضور الفعلي الحضورعدد أيام 

   



7 

 

 ---------------------/ الُمتدرباسم الطالب 

  ----------------------اسم المسئول المباشر/ ة: ----------------------اسم المدير / ة :

 م02م                تاريخ انتهاء التدريب:     /    /       02يب:    /    /     تاريخ بدء التدر
 
 

 
 

 ----------------------اسم المسئول المباشر/ ة: ----------------------اسم المدير / ة :

 عنـــاصــر التقـــويــم م
 قدير الدرجةت

02 

 أوال : الشخصيـــة العامـــة

 1     بموضوع التدريبيهتم  .1

 1  . المحيطينجريء ويتمتع بعالقة جيدة مع  .2
 1  .ُمالحظاتواليتقبل النقد البناء والتوجيه  .3

 ثانيــا : الجانب المهني للمتدرب

 1  واالنصراففي الحضور  االنضباط .4
 1  قديم المساعدة . المبادرة في ت .1
 1  القدرة على التحليل والتفكير بشكل منهجي علمي . .6
 1   الُمؤسسةعلى مقدرات  الُمتدربيحافظ  .7
 تتمالتي  للعملياتعلى إجراء التقييم المناسب تبعا  الُمتدربقدره  .8

 الُمؤسسةب
 1 

 1  يجيد مهارات التدخل ويطبقها بشكل صحيح  .9
 1   الزمالء والرؤساء باحترام وتقدير التعامل مع .11

 02  المــجمـــوع الكلــي
 :األكاديمي عن الطالب/ـة ال يتجاوز خمسة أسطر الُمشرفتقرير  

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

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

 وقيع المسئول /ةت
 

 (الُمشرفنموذج تقيم الطالب /ة في التدريب الميداني )خاص ب

 ---------------------/ الُمتدرباسم الطالب 

  ----------------------اسم المسئول المباشر/ ة: ----------------------اسم المدير / ة :

 عدد أيام الغياب عدد أيام الحضور الفعلي الحضورعدد أيام 

   



8 

 

 م02م               تاريخ انتهاء التدريب:     /    /       02التدريب:    /    /     تاريخ بدء 
 
 

 
 

 ----------------------اسم المسئول المباشر/ ة: ----------------------اسم المدير / ة :

 تقدير الدرجة ـمعنـــاصــر التقـــويـ م

02 

 أوال : الشخصيـــة العامـــة

 1     بموضوع التدريبيهتم  .1
 1  . المحيطينجريء ويتمتع بعالقة جيدة مع  .2
 1  .ُمالحظاتواليتقبل النقد البناء والتوجيه  .3

 ثانيــا : الجانب المهني للمتدرب

 1  فعلى االنضباط في الحضور واالنصرا الُمتدربقدرة  .4
 1  على استيعاب التعليمات وتنفيذها الُمتدربقدرة  .1
 1  ودافعيته للعمل الُمتدربحماس  .6
 1  )موظفين وعمالء( على التعامل مع اآلخرين الُمتدربقدرة  .7
 1  تطوير الطالب ألدائه .8
 1  الكمبيوتريجيد مهارات استخدام برامج  .9
 1  الصيانةيجيد مهارات  .11

 11  الُمؤسسةعن أدائه في  الُمتدربتقرير  .11

 02  المــجمـــوع الكلــي
 

   الُمشرفتوقيع 
 

 عدد أيام الغياب عدد أيام الحضور الفعلي الحضورعدد أيام 

   



9 

 

 (الُمؤسسةنموذج تقيم الطالب /ة في التدريب الميداني )خاص ب

 ---------------------/ الُمتدرباسم الطالب 

  ----------------------اسم المسئول المباشر/ ة: ----------------------اسم المدير / ة :

 م02م           تاريخ انتهاء التدريب:     /    /       02تاريخ بدء التدريب:    /    /     
 
 

 
 

 ----------------------اسم المسئول المباشر/ ة: ----------------------اسم المدير / ة :

 تقدير الدرجة عنـــاصــر التقـــويــم م

02 

 أوال : الشخصيـــة العامـــة

 1     بموضوع التدريبيهتم  .1
 1  والعاملين فيها.  الُمؤسسةمع إدارة  الُمتدربعالقة  .2

 ثانيــا : الجانب المهني للمتدرب

 1  على االنضباط في الحضور واالنصراف. الُمتدربقدرة  .4
 1  على استيعاب التعليمات وتنفيذها. الُمتدرب قدرة .1
 1  التطبيق العملي للمعرفة النظرية للمتدرب. .6
 1  لكل ما يوكل إليه من عمل. الُمتدربانجاز  .7
 1  القدرة على العمل في فريق.. .8
 1  الكمبيوتريجيد مهارات استخدام برامج  .9
 1  الصيانة يجيد مهارات .11

 02  ع الكلــيالمــجمـــو
المدير:  ُمالحظات

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

 
 قيع المسئول /ة تو     

 
 

 

 

 

 عدد أيام الغياب عدد أيام الحضور الفعلي الحضورعدد أيام 

   


