
 

 مملكة العربية السعودية ال

 وزارة التعليم 

 جامعة أم القرى 

 كلية الحاسب اآللي بالقنفذة 

 

 

        Kingdom of Saudi Arabia 

           Ministry of Education 

        Umm Al-Qura University 

Computing Collage at Al-Qunfudah 

 

 وحدة التدريب الصيفي بكلية الحاسب اآللي بالقنفذة 

 

 ( ١نموذج رقم )

   الفرص التدريبية املتاحة في جهة التدريب 

 اسم الجهة التدريبية 
 

 
  طبيعة العمل 

  مكان التدريب   املدينة

  فاكس  هاتف

  الرمز البريدي   البريد االلكتروني 

 

 املتاحة التدريبيةعدد الفرص  املجال التدريب  القسم 

   علوم الحاسب

   هندسة الحاسب 

  أجمالي الفرص املتاحة بالجهة

 

 : التدريب بدءتاريخ 
 هـ               ١٤/          /           

 م ٢٠/          /           
 : التدريب نتهاءا تاريخ

 هـ          ١٤/          /           

 م ٢٠/          /                

  الفترة املسائية              الفترة الصباحية          فترة التدريب 
 
 معا

 :   للمتدرب املقدمة املميزات
         مكافأة        مواصالت         عالج  ال توجد 

 : أخرى  .............................................. .. ................. 

 

 التاريخ  مدير الجهة
 هـ        ١٤/          /             

 م ٢٠/          /                

 الختم   التوقيع 

 

  

  الفصل الصيفي

       144هـ
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 وحدة التدريب الصيفي بكلية الحاسب اآللي بالقنفذة 

 

 ( ٢نموذج رقم )

 قبل جهة التدريب الخطة املقترحة لتدريب الطالب من 

 اسم الجهة التدريبية 
 

 
  املوقع 

  وظيفته   بالجهة  التدريب مسؤول

  فاكس  هاتف

  رقم الجوال   البريد االلكتروني 

 

 هندسة الحاسب اآللي      علوم الحاسب اآللي خطة التدريب املقترحة لقسم   

 

 

 غير موافق     موافق            :لقسما رأي 

 

 التاريخ  القسمرئيس 
 هـ             ١٤/          /             

 م ٢٠/          /             

 الختم   التوقيع 

 

 خاص بمكتب التدريب الصيفي:

 

 

  الفصل الصيفي

       144هـ
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 وحدة التدريب الصيفي بكلية الحاسب اآللي بالقنفذة 

 

 ( 3نموذج رقم )

 مشرف التدريب  تقييم

  الرقم الجامعي   اسم الطالب

 الزيارة تاريخ   جهة التدريب
 هـ           ١٤/          /             

 م ٢٠/          /                

 هندسة الحاسب اآللي      علوم الحاسب اآللي     التخصص:

 

 مالحظات الدرجة املستحقة الدرجة التقييم بنود 

   ٤٠ مزاولة الطالب لتخصصه 

   ٢٠ التزامه بالنظام 

   ٢٠ تقبل التوجيهات 

   ١٢٠ تعبئة استمارة األعمال األسبوعية 

   ٢٠٠ املجموع

 

 مالحظات ومقترحات )حول الطالب وجهة التدريب(:

 

 

 

 

 

 

 

 ( 5:   )   /أمل تقييم البرنامج التدريبي على أساس مقياس من خمس درجات بحيث يشير الرقم خمسه إلى أعلى تقييم 

  التوقيع   التدريب  مشرف 

 

 

 

  الفصل الصيفي

       144هـ
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 وحدة التدريب الصيفي بكلية الحاسب اآللي بالقنفذة 

 

     

 التدريب   عن اسبوعي  تقرير 

 ( التدريب  جهة  من يعبأ)

 اسم الطالب

 

 

 

  الجامعي الرقم 

 جهة التدريب
 

 
  التخصص

 

 

 

االسبوع
 

األول 
 

 االعمال التي قام بها الطالب خالل االسبوع متأخر  غائب حاضر  التاريخ اليوم 

      السبت 

      االحد

      االثنين

      الثالثاء

      االربعاء

      الخميس 

 

االسبوع
 

الثاني
 

 االعمال التي قام بها الطالب خالل االسبوع متأخر  غائب حاضر  التاريخ اليوم 

      السبت 

      االحد

      االثنين

      الثالثاء

      االربعاء

      الخميس 

( ٤نموذج رقم )  

لفصل الصيفي ا  

       144هـ  
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 ا

 

االسبوع
 

ث
الثال

 

 االعمال التي قام بها الطالب خالل االسبوع متأخر  غائب حاضر  التاريخ اليوم 

      السبت 

      االحد

      االثنين

      الثالثاء

      االربعاء

      الخميس 

 

 

االسبوع
 

الرابع
 

 االعمال التي قام بها الطالب خالل االسبوع متأخر  غائب حاضر  التاريخ اليوم 

      السبت 

      االحد

      االثنين

      الثالثاء

      االربعاء

      الخميس 

 

االسبوع
 

س 
الخام

 

 االعمال التي قام بها الطالب خالل االسبوع متأخر  غائب حاضر  التاريخ اليوم 

      السبت 

      االحد

      االثنين

      الثالثاء

      االربعاء

      الخميس 
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االسبوع
 

س 
ساد

ال
 

 االسبوعاالعمال التي قام بها الطالب خالل  متأخر  غائب حاضر  التاريخ اليوم 

      السبت 

      االحد

      االثنين

      الثالثاء

      االربعاء

      الخميس 

 

 

االسبوع
 

سابع 
ال

 

 االعمال التي قام بها الطالب خالل االسبوع متأخر  غائب حاضر  التاريخ اليوم 

      السبت 

      االحد

      االثنين

      الثالثاء

      االربعاء

      الخميس 

 

 

  املسؤول عن التدريب 
 التوقيع

 والختم
  التاريخ 
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 ( 5نموذج رقم )

 التدريب جهة  من الطالب   تقييم

  الرقم الجامعي   اسم الطالب

  التخصص  جهة التدريب

 

 مالحظات الدرجة املستحقة الدرجة التقييم بنود 

   3٠ املواظبة على الدوام 

   3٠ القدرة على التحليل والتطبيق

   3٠ االملام في التخصص 

   3٠ الرغبة في التعلم واقتناء املعلومات

   3٠ التعاون مع زمالئه في العمل

   3٠ االنتاجية 

   3٠ كفاءة االتصال واملناقشة 

   3٠ القدرة على اإلبداع

   3٠ االلتزام بالنظام العام 

   3٠ االهتمام بموقع التدريب 

   3٠٠ املجموع

 

  االيميل  املشرف على جهة التدريب 

  التاريخ  مسمى الوظيفة

  التوقيع  رقم الجوال 

 الختم   

  الفصل الصيفي

       144هـ
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 ( 6نموذج رقم )

عد  التقرير   تقييم
ُ
 الطالب  قبل  من  امل

  الرقم الجامعي   اسم الطالب

  التخصص  التدريبجهة 

  اسم املشرف  فترة التدريب 

 

 مالحظات الدرجة املستحقة الدرجة التقييم بنود 

   10 وجود صفحة املحتويات 

   10 االلتزام بعدد الصفحات والهوامش

   30 أسلوب الكتابة 

   50 عرض املعلومات وتبويبها 

شمول باب املقدمة على جميع األقسام املرتبطة به مع وضوح املعلومات  

 املقدمة  

50   

عرض املهام التدريبية واملهارات املكتسبة في الباب الثاني من التقرير  

 بشكل شامل بناء على التقارير األسبوعية للطالب 

150   

   100 والتوصيات املقدمة الخاتمة جودة  

   100 للتقرير العرض الشفوي 

   500 املجموع

 

  التوقيع  عضو هيئة التدريس بالقسم 

  التوقيع  رئيس القسم 

 

 

 

 

  الفصل الصيفي

       144هـ
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 ( 7نموذج رقم )

 الطالب   قبل من التدريب تقييم 

  الرقم الجامعي   اسم الطالب

  التخصص  جهة التدريب

  اسم املشرف  مدينة التدريب 

 

 التقييم بنود 
 اإلجابة 

 ال نعم 

   هل ترى أن فترة التدريب كافية

   هل استفدت من التدريب 

   هل كان التدريب على مستوى توقعاتك

   هل استفدت من وقتك أثناء التدريب 

   هل تحصلت على معلومات فنية أثناء التدريب 

   هل كان التدريب في مجال تخصصك 

   وتوجيه أثناء التدريب هل كان هناك ارشاد 

   هل ترغب العمل في جهة التدريب بعد التخرج 

 

 اتمالحظ تقييم البرنامج التدريبي 

 على أساس مقياس من خمس درجات بحيث يشير الرقم خمسه إلى  يتقييم البرنامج التدريبل آم

 (  5)   /  أعلى تقييم : 

 
 

  التوقيع

 

  الفصل الصيفي

       144هـ
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 ( 8نموذج رقم )

 

 العرض التقديمي    تقييم

  الرقم الجامعي   اسم الطالب

  التخصص  جهة التدريب

  اسم املشرف  فترة التدريب 

 

 مالحظات الدرجة املستحقة الدرجة التقييم بنود 

   30 املعرفة والفهم

   25 أسلوب العرض 

   20 تسلسل املعلومات  

   15 االلتزام بالوقت املحدد 

   10 األخطاء اللغوية واإلمالئية 

   100 املجموع

 

  التوقيع  املناقش

 

 

  الفصل الصيفي

       144هـ


