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        14الفصل الصيفي      

 نموذج متابعة طالب متدرب

  اسم الطالب
 

  الرقم الجامعي

  القسم
 

يميلاال  الجوال   

 جهة نسقم  جهة التدريب
 التدريب

  الجوال 
يميلاال   

 االتصاالت
لمتابعةا و زيارات  

 مالحظات تقرير المتابعة الوقت التاريخ

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     

 

 التوصية:
 

  قبول التدريب مبدئيا مع استكمال المتطلبات األخرى 
 

 :عدم قبول التدريب لألسباب اآلتية 
 
 
 
 

 

 لتاريخ:ا      :التوقيع      :منسق التدريب
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        14الفصل الصيفي      

 مشرف التدريب الطالب و جهة التدريب من يميتق

 ............................................الرقم الجامعي:    ......................................................... اسم الطالب:

 .................................................................  القسم:

 ...............................................................موقع التدريب:  ......................................................... التدريب: جهة

 ......................................................... :االتصاالتعدد الزيارات و 

 مالحظات الدرجة المستحقة الدرجة القصوى بنود التقويم

   20 مزاولة الطالب لتخصصه

   20 التزام الطالب بالنظام 

   40 انتطام الطالب فى الحضور

   20 تقبل التوجيهات

   100 المجموع

 

:) حول الطالب و جهة التدريب( مالحظات  
 

................................................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................................... 
 

 ال     نعم                        هل تؤيد تدريب الطالب فى هذه الجهة مستقبال؟             
 لألسباب اآلتية: 

 
 
 

 

 ...................................................... التاريخ:  ........................................................التوقيع:       ........................................................:         منسق التدريب
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 من الطالبالتقرير المعد العرض ويم يتق

 ............................................الرقم الجامعي:    :......................................................... اسم الطالب

 ................................................................. القسم: 

 ..........................: .....................................موقع التدريب ......................................................... جهة التدريب:

 ..........................................الى ......................................................... من :فترة التدريب

 ........................................................ منسق التدريب:

المستحقةالدرجة  الدرجة القصوى بنود التقويم  مالحظات 

النهائى لتقريرا  20   

   20 التقارير األسبوعية

   20 أسلوب الكتابة

   20 العرض الشفوى للتقرير

   20 المناقشة

   100 المجموع

 

 مالحظات:
 

................................................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................................... 

 
  :بالقسميم يلجنة التق

 
 ................................. التاريخ:  ........................................................ التوقيع:         ........................................................:         االسم (1

 

 ................................. التاريخ:  ........................................................ التوقيع:         ........................................................:         االسم (2

 رئيس القسم:

 
 ........................................................ التاريخ:  ........................................................ التوقيع:         ........................................................:         االسم

       

        14الفصل الصيفي      
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 الطالبيم التدريب من قبل يتق

 ............................................الرقم الجامعي:    ......................................................... اسم الطالب:

 .................................................................  القسم:

 ...............................................................موقع التدريب:  ......................................................... جهة التدريب:

 ال نعم بنود التقويم

كافية هل ترى أن فترة التدريب    

   هل استفدت من التدريب

   هل كان التدريب على مستوى توقعاتك

استفدت من وقتك كامال أثناء التدريبهل     

أثناء التدريب كافية هل تحصلت على معلومات فنية    

   هل كان التدريب فى مجال تخصصك

   هل كان هناك ارشاد و توجيه أثناء التدريب

   هل ترشح جهة التدريب مستقبال لطالب القسم

   هل وجدت ارتباط بين الدراسة وما تعلمته فى التدريب 

 

  مالحظات:
 

................................................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................................... 
 

 

 

 ........................................................ التاريخ:  ........................................................ التوقيع:         ........................................................:     الطالب أسم

       

 




