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  طالب تدريب صيفيالمشرف بجهة التدريب لنموذج تقييم 

 /                      لعام الدراسي:ا           

 Student Information  معلومات الطالب                                                                                             

Student ID#:                                          :الرقم الجامعي Student Name:                                          :اسم الطالب 

Major:                                                        :التخصص Company Name:                                     :جهة التدريب 

Brief Training Description:                                                                                       :شرح مختصر عن التدريب 

 ( من خالل نقاط التقييم التالية10 –تقييم مشرف التدريب لطالب تدريب صيفي بدرجة ما بين )صفر 

Evaluation of the training supervisor for a summer training student between 0 and 10 through the following assessment points  

 الدرجة 

SCORE 
 

1. Attendance and punctuality   1االلتزام بالدوام والمواظبة . 

2. The compatibility of the training program with specialization  2 .مدى توافق البرنامج التدريبي مع التخصص  

3. Attitude towards delivering accurate work and Enthusiasm in work  3الحماس للعملو . الدقة في تقديم العمل المطلوب. 

4. Student seriousness in training (organization)  4 . جهة التدريبالطالب في جدية 

5. Initiative in taking tasks to complete  5روح المبادرة للمهمات . 

6. Dependability and reliability  6القدرة على اإلنجاز واالعتماد على النفس . 

7. Ability to learn and search for information and decision making  7 .و إتخاذ القرار القدرة على التعلم والبحث عن المعلومات 

8. Advantages of the training period  8 .إيجابيات فترة التدريب 

9. Response to his supervisor   9اإلستجابة لتعاليم مشرف التدريب . 

10. Ability of reporting and presenting his work  10 التقارير وعرضها. القدرة على كتابة 

Overall rating for the student’s performance التقييم العام ألداء الطالب 

Poor  ضعيف Marginal  مقبول Good  جيد V. Good    جيد جدا Excellent  ممتاز 

Comments if any:                                                                                                                                         :مالحظات 
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Position:                                                      :الوظيفة                                Name:                                                             :االسم 
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Signature:                                                   :التوقيع 

 

Date:                                                           :التاريخ 

E-mail:                                             :البريد اإللكتروني 

Phone:                   :الهاتف Fax:                     :الفاكس 

 

Excellent (ممتاز): [100-90%]     V. Good (  جيد جدا): [89-80%]    Good (جيد): [79-70%]    Marginal (مقبول): [69-60]     Poor (ضعيف): [ %60> ] 

 التدريببجهة  مشرفاليعبأ من قِبل 

 ســـــــري


