وحدة التدريب الصيفي

استمارة تقييم نهائي للتدريب العملي للطالب (المشرف الميداني/المدرب)
بيانات الطالب
اسم الطالب................................................... :

القسم العلمي............................................... :

البرنامج العلمي.............................................. :

المستوى الدراسي........ ............................... :

بيانات جهة التدريب
اسم الشركة ................................................. :

عنوانها .......................................................:

الموقع اإللكتروني........................................... :

البريد اإللكتروني........................................... :

التليفون .................. .....................................:

الفاكس ................. ..................................... :

بيانات المشرف:
اسم المشرف................................................. :

الرقم القومي........... ...................... :

البريد اإللكتروني........................................... :

المحمول ........... .......................... :

فترة التدريب  :من

/

/
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/
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ملخص االعمال والمهارات التي تدرب عليها الطالب ................................................................................ :
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
1
2
3
4
5
6
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أوجه التقويم
مدى إلتزام الطالب وانتظامه في حضور التدريب
مدى إلتزام الطالب بالتعليمات التي توجه إليه من جهة التدريب
مدى سرعة استيعاب وإلمام الطالب بالمعلومات التي يقدمها المدرب له
قدرة الطالب في التعاون مع زمالئه والعمل في فريق
قدرة الطالب على االستنباط وتفسير النتائج
قدرة الطالب في االعتماد على النفس وإنجاز المهام التي توكل إليه
قدرة الطالب على تحصيل المهارات العملية المستهدفة من التدريب
إجمالي الدرجات

المسئول عن التدريب
االسم ........................................... :
التوقيع............................................

الموقع االلكترونيhttp://ci.scuegypt.edu.eg :

درجات التقويم
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درجة الطالب

وحدة التدريب الصيفي

استمارة تقييم نهائي للتدريب العملي للطالب (المشرف األكاديمي)
بيانات الطالب
اسم الطالب................................................... :

القسم العلمي............................................... :

البرنامج العلمي.............................................. :

المستوى الدراسي........ ............................... :

بيانات جهة التدريب
اسم الشركة ................................................. :

عنوانها .......................................................:

الموقع اإللكتروني........................................... :

البريد اإللكتروني........................................... :

التليفون .................. .....................................:

الفاكس ................. ..................................... :

بيانات المشرف:
اسم المشرف................................................. :

المحمول........... ...................... :

البريد اإللكتروني........................................... :
/

فترة التدريب  :من

/
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ملخص االعمال والمهارات التي تدرب عليها الطالب ................................................................................ :
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
1
2
3
4
5
6
7

أوجه التقويم
مدى إلتزام الطالب وانتظامه في حضور التدريب
مدى إلتزام الطالب بالتعليمات التي توجه إليه من جهة التدريب
مدى سرعة استيعاب وإلمام الطالب بالمعلومات التي يقدمها المدرب له
قدرة الطالب في التعاون مع زمالئه والعمل في فريق
قدرة الطالب على االستنباط وتفسير النتائج
قدرة الطالب في االعتماد على النفس وإنجاز المهام التي توكل إليه
قدرة الطالب على تحصيل المهارات العملية المستهدفة من التدريب
إجمالي الدرجات

المشرف األكاديمي
االسم ........................................... :
التوقيع............................................
التاريخ:
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درجات التقويم
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درجة الطالب

رئيس القسم
االسم ........................................
التوقيع........................................
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الموقع االلكترونيhttp://ci.scuegypt.edu.eg :

