كلية األلسن ــ جامعة عني مشس

استمارة تقييم الطالب من قبل جهة التدريب (  2صفحة )
القسم

اسم الطالب

بيانات
الطالب املتدرب

الفرقة

فترة التدريب

مـن:
الي :

/
/

/
/

م
م

عدد
ساعات
التدريب

جهة التدريب
بيان جهة
التدريب

العنوان
الهاتف

المشرف المباشر
علي التدريب

تفاصيل التدريب

ما المجاالت التي تدرب
الطالب عليها؟

ما توصياتكم لتحسين
مستوى التدريب لدى
الطالب ؟

وظيفته

الهاتف

منوذج تقييم الطالب من قبل جهة التدريب
يقوم املشرف امليداني بتعبئة النموذج بعد االنتهاء من التدريب

م

معايري التقييم

ممتاز
()5

ً
جيد جدا
()4

جيد
()3

مقبول
()2

ضعيف
()1

 1االلتزام بمواعيد الحضور
 2تفاعل المتدرب أثناء فترة التدريب
 3االنضباط وإتباع التعليمات والتوجيهات
 4المبادرة والقدرة علي تطوير الذات
 5القدرة علي العمل الجماعي
 6الكفاءة العملية وجودة األداء
 7تنفيذ المهام المطلوبة وتسليمها في موعدها
 8احترام قوانين المؤسسة وأنظمتها
 9المظهر العام للمتدرب
مدى فاعلية الطالب في توظيف
10
التكنولوجيا في العملية التدريبية

اسم املشرف امليداني ...................... :التاريخ .......................... :
التوقيـع........................... :
اخلامت الرمسي للمؤسسة........................... :

استمارة متابعة املشرف الطالبي للتدريب امليداني (صفحة واحدة)
اسم الطالب
بيانات الطالب
املتدرب

بيانات جهة
التدريب

تفاصيل التدريب

الفرقة
مـن:
فترة التدريب
الي :
جهة التدريب
العنوان
الهاتف
المشرف
المباشر علي
التدريب في
جهة التدريب
ما المجاالت
التي تدرب
الطالب عليها؟

معايري التقييم

تقييم أداء
الطالب

القسم

/
/

م
م

/
/

وظيفته

ممتاز
()5

عدد
ساعات
التدريب

الهاتف

ً
جيد جدا
()4

جيد
()3

مقبول
()2

ضعيف
()1

التزام الطالب بحضور
االجتماعات وتنفيذ
توجيهات المشرف
الطالبي
تقديم ملف التدريب كامال
في موعده

مالحظات املشرف الطالبي :
اسم املشرف الطالبي ................:التوقيع ............:التاريخ..............:

توقيع رئيس القســم.............................. :

جامعة عني مشس
كلية األلسن
قسم اللغة
منوذج استطالع رأي الطالب بعد التدريب

هل تحققت توقعاتك من التدريب؟ ( علل )

هل وظفت علي نحو فعال في فترة التدريب؟ ( اشرح )

ما أكثر األشياء التي أعجبتك في التدريب؟

ما األشياء التي لم تعجبك؟

هل توصي زمالءك بااللتحاق بجهة التدريب نفسها؟ ( علل )

التعليمات اخلاصة بالتقرير املقدم من الطالب عن فرتة التدريب
امليداني

 يقوم الطالب بعد انتهاء فرتة التدريب امليداني بإعداد تقرير يسلم للمشرفالطالبي يتضمن اآلتي:
 .1صفحة الغالف وتحتوي على:

 اسم الجامعة ــ اسم الكلية ــ اسم القسم
 العنوان " تقرير التدريب الميداني"
 اسم جهة التدريب
 اسم الطالب
 القسم
 الفرقة الدراسية
 اسم المشرف الطالبي
 تاريخ بدء التدريب وتاريخ االنتهاء وعدد الساعات

 .2صفحة محتويات التقرير.
 .3كما يتضمن التقرير النقاط اآلتية:
 مقدمة وتشمل فكرة عامة عن المؤسسة التي تدرب بها الطالب تبين طبيعة
عملها وأهدافها.
 اإلدارات واألقسام التي تدرب بها الطالب مع بيان طبيعة عمل اإلدارة أو
القسم.
 اإلنجازات التدريبية للطالب والمهارات التي اكتسبها خالل فترة التدريب.
 اقتراحات خاصة بتنمية كفاءة التدريب الميداني.

 .4مالحق التقرير ويرفق بها نماذج صور أو مقاطع فيديو أو مستندات
متعلقة بالتدريب ليبرهن الطالب علي ما قام به.

شكل التقرير
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نوع الخط

Times New Roman

 الهوامش جميعها  2.5سم
 المسافة بين االسطر  1.5سم
 تُطبع التقارير وتُجلد ويسلم  3نسخ لكل تقرير.

