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 كلية الهندسة 

 

 الكلية ميداني لطلبة   تدريبتقييم  استبيان   نموذج

   قسمي: )عمارة، تشييد وبناء(

 طالب يمأل بمعرفة ال( 3)نموذج 

 

   :برجاء مأل نموذج االستبيان التالي رغبة من الكلية فيعزيزي الطالب  
 تطوير العملية التعليمية •
 لية بما يخدم العملية التعليميةتطوير منظومة التدريب الميداني لطلبة الك •
 التطبيقيالمهاري وصقل الجوانب التعليمية لدى الطالب خاصة الجانب المهني و •
 الدراسيةوالمناهج ومتابعة المستجدات  ومتطلبات سوق العمل لتطوير وتحديث المقررات  •
 والتعرف إلى النقاط اإليجابية والسلبية في البرنامج الدراسي •
 خريج الكليةالتعرف إلى مستوى  •

 

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

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

 ......................................................................................................................  : (المشروعمكان الشركة أو )  مقر التدريب  

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

    : قمت بهاطبيعة العمل التي 

 

 مكتب فني:   –أعمال مكتبية 

▼ 
 إشراف على تنفيذ أعمال هندسية بالموقع  

▼ 

  بالموقع اإلشراف على تنفيذ األعمال ❑  رسومات وتفاصيل هندسية   تصميمات وإعداد  ❑

 كميات األعمال المنفذة في الموقع  مواصفات و مراجعة ❑  أعمال الحصر ومراجعة الكميات         ❑

 استالم بنود األعمال المختلفة ❑  إعداد كراسة المواصفات وجداول الكميات ❑

    أعمال الحصر ومراجعة الكميات ❑  مراجعة الرسومات التصميمية من االستشاري ❑

 متابعة الجدول الزمني   ❑  فيذية المقدمة من المقاولمراجعة الرسومات التن ❑

   

    أعمال ومهام أخرى:  )برجاء ذكرها(

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

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

 

 : الجوانب اإليجابية في التدريب 

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

 على تطويرها والتأكيد عليها ضمن الفاعليات التعليمية

 ..................................................................... .. أذكرها  في التدريب خدمةاألدوات والمعدات والبرامج المستعن  كانت لديك خلفية ▪

..  رفك الدراسية ...( اعتمادا على معا  ، الرسماستطعت تنفيذ بعد المهام واألعمال بنفسك ) كأعمال الحصر، الصيانة ▪

 ...........................................................................................................................................................................................................................أذكرها  
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▪ ............................................................................................................................................................................................................................... 

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

 

 : الجوانب السلبية في التدريب 

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

 ... على سبيل المثال: ضمن الفاعليات التعليمية وإدراجها تطويرها  تداركها و للعمل علىلتدريب ا

 ............................................................................................................... ذكرها أ..  طلوبة للعملالمألحد برامج الكمبيوتر  عدم إجادتك ▪

 ................................................................................................................. ذكرها أ..  والمصطلحات الفنيةأببعض األدوات  عدم إلمامك ▪

 .................................................................................................................. وضحها على إنجاز بعض المهام أو األعمال ..  عدم قدرتك ▪

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

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

 

    : للتدريب الميداني معايير تقييم الطالب 

 

 ممتاز جيد جدا جيد ضعيف بنود ا لتقييم  م

     المحتوى العلمي وطريقة تدريسه 

     يتم التدريب الميداني بطريقة منظمة 1

     هناك أدوات حديثة وتسهيالت كافية في التدريب 2

     والتدريب الميدانييتم الربط بين الدراسة النظرية  3

     يتم إدارة الوقت بكفاءة في التدريب الميداني 4

     يتقبل المدرب تعليقات الطلبة ويجيب على استفساراتهم 5

     المدرب لديه المهارة الكافية للتدريب 6

     العالقات مع اآلخرين 

     يشجع المدرب الطلبة على العمل كفريق 1

     على عالقة الصداقة بينه وبين الطلبةيحافظ المدرب  2

     يحترم المدرب الطلبة وقدراتهم المختلفة 3

     يتعاون المدرب مع الطلبة في التدريب الميداني 4

     يقوم المدرب بإزالة الصعوبات والمعوقات أثناء التدريب الميداني 5

     مكان التدريب 

     بة لعدد الطلبةسعة أماكن التدريب الميداني مناس 1

     تتوافر وسائل األمن والسالمة في مكان التدريب 2

      

 

 امتياز   جيد جدا  جيد  ضعيف     :للتدريب العام  التقييم

 

 : ..................................... إسم الطالب 

 202.... /  ....   /: ....التاريخ 
 الختم


