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 كلية الهندسة 

 

 الكلية ميداني لطلبة   تدريبتقييم استبيان   نموذج

 ( كهرباء، ميكاترونيكقسمي: )

 يمأل بمعرفة الشركة  ( 2) نموذج 

 سادة شركة/ .......................................................................... ال

 

 ،،، بعد التحية،،، 
  :ورغبة منا في أكتوبر وجهتكم الموقرة 6جامعة  –وتبادل الخبرة بين كلية الهندسة  انطالقا من مبدأ التعاون 

 تطوير العملية التعليمية  •
 التطبيقيالمهاري وصقل الجوانب التعليمية لدى الطالب خاصة الجانب المهني و •
 ومتابعة المستجدات  ومتطلبات سوق العمل لتطوير وتحديث المقررات الدراسية •
 النقاط اإليجابية والسلبية في البرنامج الدراسيوالتعرف إلى  •
 التعرف إلى مستوى خريج الكلية •

 ........................................................   كود الطالب  ........................................................................................... اسم الطالب: 

 ........................................:   المستوى الدراسي  .............................................................................................ص: التخص

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

 ......................................................................................................................مقر التدريب  )الشركة أو مكان المشروع(:  

 202إلى            /     / ....             202من      /     / ....فترة التدريب بالشركة :  

 

    طبيعة العمل التي قام بها الطالب:

إعداد تصميمات ورسومات وتفاصيل هندسية   ❑

 )شبكات الكهرباء واألنظمة، الحريق، التكييف ..الخ( 

تشغيل، تحكم، صيانة )شركات أو حقول البترول  ❑ 

 ومعامل التكرير( 

تنفيذ أو استالم أعمال الشبكات المختلفة  ❑

 )كهرباء، حريق، تكييف ..الخ(

 تشغيل/ إصالح/ صيانة )شبكات التحكم(  ❑ 

 صيانة معدات المصانع أو المعدات الثقيلة ❑

تشغيل، تحكم، صيانة )محطات الكهرباء   ❑

 والطاقات الجديدة(

 صيانة سيارات ❑ 

 محطات المياه والصرف الصحي ❑

صيانة )شبكات االتصال  /تشغيل/ إصالح ❑

 السلكية/ الالسلكية(

 محطات تحلية المياه ❑ 

 برمجة أو تشغيل برامج الكمبيوتر  ❑

تشغيل/ إصالح/ صيانة )محطات االتصال  ❑

 باألقمار الصناعية(

 مصانع االلكترونيات ❑ 

 أعمال مراقبة وضبط الجودة للمنتجات المختلفة ❑

 

    أعمال ومهام أخرى:  )برجاء ذكرها(

▪ ............................................................................................................................................................................................................................. 

▪ ............................................................................................................................................................................................................................. 

▪ ............................................................................................................................................................................................................................. 
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 اإليجابيات:

للعمل  أثناء التدريب لدى الطالب علميةال و هذا الجزء للتعرف على النقاط اإليجابية في الجوانب المعرفية ، المهارية ، المهنية يهدف

 على تطويرها والتأكيد عليها ضمن الفاعليات التعليمية

 ..................................................................... .. أذكرها  في التدريب األدوات والمعدات والبرامج المستخدمةعن  كانت لديك خلفية ▪

 .............أذكرها   .رفك الدراسية ، الرسم ...( اعتمادا على معا الصيانةالمهام واألعمال بنفسك ) كأعمال  استطعت تنفيذ بعد  ▪

▪ ............................................................................................................................................................................................................................... 

 

 السلبيات: 

أثناء  في الجوانب المعرفية ، المهارية ، المهنية و العلمية لدى الطالب والسلبيات القصورنقاط هذا الجزء للتعرف على  يهدف

 ... على سبيل المثال: ت التعليميةضمن الفاعليا  وإدراجها تطويرها  تداركها و للعمل على التدريب

 ....................................................................................................  .. برجاء ذكرها  طلوبة للعملالمعدم إجادته ألحد برامج الكمبيوتر  ▪

 ......................................................................................................  .. برجاء ذكرها  والمصطلحات الفنيةأعدم إلمامه ببعض األدوات  ▪

 .................................................................................................... توضيحها عدم قدرته على إنجاز بعض المهام أو األعمال .. برجاء  ▪

▪ ............................................................................................................................................................................................................................... 

▪  

 معايير تقييم الطالب:  ▪

 د ا لتقييم بنو م
 التقدير

 مالحظات 
 ممتاز جيد جدا جيد مقبول ضعيف

       االنضباط العام وااللتزام بالمواعيد المحددة من قبل الشركة 1

       المظهر والسمت العام للطالب 2

       الحرص على التعلم ومستوى التحصيل العام للمعارف المختلفة 3

4 
عاب المعلومات والمهارات  االستعداد الذهني ومدى استي

 والمعارف المختلفة
      

       الدقة في القيام باألعمال والحرص على أدائها بكفاءة وإتقان 5

       القدرة على ابتكاراألفكار الخالقة وحل المشكالت في العمل 6

       التمتع بروح العمل مع الفريق 7

       مستوى التعامل مع الرؤساء  8

       ى التعامل مع العمال و المرؤوسين  مستو 9

       األداء العام في المهام الموكلة للطالب 10

▪  

 امتياز   جيد جدا  جيد  مقبول     التقدير العام للطالب:

 

 :)المشرف على التدريب(يعتمد  

 اإلسم: ..................................... 

 

   )                      ( التوقيع:

   الوظيفة: ................................ 

 202.... التاريخ : ..../ .... / 

 

 الختم


