المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
 كلية ألعمال- جامعة جدة
منوذج تقييم أداء املتدرب النهائي

T-3 نموذج

Final evaluation report (T3)
(Student Number) الرقم الجامعي
(Student Name) الطالبة/اسم الطالب
................................................................................. ...............................................................................:
(Field Supervisor) المشرف الميداني
(Training Entity Name) اسم مؤسسة التدريب
................................................................................. ...............................................................................:
(Report Period) تقرير عن الفترة
(Report Approved To) التقرير مقدم لـ
..........................(To) إلى.......................... (from)  من................................................................................
)(يعبأ النموذج من قبل المشرف الميداني للطالب في نهاية التدريب
(The report to be filled by the field supervisor in the end of the training period)

التقييم
اإلجمالي
Total score

درجة التقييم
Sub-score

عناصر التقييم
Evaluation elements

2/.......

(attendance)الحضور واالنصراف

2/.......

(work progress) التطور والتقدم في العمل

وجه التقييم
Evaluation
aspect

األداء الفني
10/.......

2/.......

(understanding فهم العالقات التنظيمية
organizational relationships)

2/.......

فهم األدوار والمسئوليات والواجبات
(understanding roles, responsibilities
and duties)

2/.......

(understanding work فهم عالقات العمل
relationships)

Technical
performance

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
 كلية ألعمال- جامعة جدة

2/.......

(personal appearance) المظهر العام

2/.......

(positivity and اإليجابية وتحمل المسئولية
accountability)
(cooperation) التعاون مع اآلخرين

المهارات
الشخصية

2/.......

(achievement) اإلنجاز

Interpersonal
skills

2/.......

(Vigilance and cleverness)اليقظة والفطنة

2/.......

(work under pressure) العمل تحت ضغط

2/.......

(team work) العمل الجماعي

2/.......

االتصال الفعال مع العاملين والعمالء
(effective communication with clients
and employees)

2/.......

(task planning and تخطيط المهام وتنظيمها
organizing)

2/.......

(productiveness) اإلنتاجية

2/.......

10/.......

10/.......

10/.......

2/.......

(computer skills) التعامل مع الحاسب

المهارات المهنية
Professional
skills

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة جدة  -كلية ألعمال

المهارات
التكنولوجية
IT skills

االتجاهات نحو
الوظيفة
Attitudes
towards the
job

التعامل مع برامج العمل )(IT programs skills

2/.......

كتابة التقارير المهنية وتنسيقها (report writing
)using computer

2/.......

استخدام التقنيات المختلفة (using different IT
)applications

2/.......

التواصل الفعال من خالل التقنية (communicate
)effectively through IT applications

2/.......

صار أكثر فهما ً للوظيفة (more understanding
)of the job

2/.......

إيجابي نحو هذه المهنة (more positive
)towards the job

2/.......

كفء لاللتحاق بالعمل بعد التخرج (more
)efficient to join the job

2/.......

يحتفظ بعالقات طيبة مع الجميع (have good
)relations with all colleagues

2/.......

(appreciate the job toيرشح الوظيفة لآلخرين
)others

2/.......

10/.......

الدرجة الكلية
Total score
()50

50/.......
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وزارة التعليم
 كلية ألعمال- جامعة جدة

عزيزي المشرف من فضلك دون أي مالحظات إضافية قيمة
Dear supervisor, please subscribe any additional valuable comments.

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

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

(Name of the field supervisor) اسم المشرف الميداني المباشر

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

(Official Seal) الختم الرسمي للمؤسسة

...........................:(signature) التوقيع

)(الرجاء تسليم الطالب هذا التقرير في مظروف مغلق ( سري) ومختوم بعد انتهاء فترة التدريب
(Please provide the student with this report in a sealed envelope (confidential) and
stamped after the end of the training period)

