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Please rate the student for the following items 
on scale from 0 to 10 score: 

حسب عناصر التقییم  10الى  0من  ةالمتدرب ةالرجاء تقییم اداء الطالب النقاط
 SCORES ادناه:

Enthusiasm and interest in work  الحماس للعمل و الرغبة في انجازه 
Attitude towards delivering accurate work  الحرص على دقة االنجاز في العمل 
Quality of work output   جودة االداء في تنفیذ العمل 
Initiative in taking tasks to complete  روح المبادرة في انجاز المھام 
Dependability and reliability  االعتمادیة و الثقة بالقدرة على االنجاز 
Ability to learn and search for information  القدرة على التعلم و البحث عن المعلومات 
Judgement and decision making  الحكم على االمور و اتخاذ القرار 
Maintaining effective relations with co-workers  الحفاظ على عالقة فعالة وجیدة مع الرؤساء و الزمالء في العمل 
Ability of reporting and presenting his work  جزه من عملالقدرة على كتابة التقاریر وعرفضھا عن ما ان 
Finding other ways to do the job  طرق المعتادةلث عن طرق اخرى ألداء العمل عندما ال تتوفر ابحال 
Ability to work without supervision   القدرة على العمل دون إشراف 
Attendance during working hours  االلتزام بالتواجد في مكان العمل اثناء وقت الدوام 
Punctuality   المواظبة على الحضور و االنصراف 

Total Scores  مجموع النقاط 
 

Do you recommend hiring the student?  ؟  الطالبة المتدربة ھل توصي بتوظیف 
    

 

                                                                                                                    :Comments if any التعلیقات اذا وجدت:
 

 
 

Supervisor Name: ةعلى تدریب الطالب /ةاسم المشرف: 

Job Title: :مسمى الوظیفة 

Phone :رقم الھاتف 
Fax: :رقم الفاكس 
E-Mail: :البرید االلكتروني 
Date: 

Signature: 

(Please affix company stamp) 

 التاریخ:

 التوقیع:

 (الرجاء ختم ھذا التقریر بالختم الرسمي)

Please complete this evaluation form and return it 
confidentially either by e-mail to the course instructor 
(gadahlawi@uqu.edu.sa) or by enclosing in a sealed and 
signed envelope. Your assessment will have 25% weight in 
determining the final grade of the trainee in the course. 

في  وتسلیمھ للطالبةھذا التقریر بعد نھایة برنامج التدریب مباشرة الرجاء تعبئة 
 مظروف مختوم وموقع.

كدرجة موزونة من مجموع التقییم النھائي  %25مالحظة: ھذا التقییم علیھ 
 لمتطلبات التدریب. 

 
 

 

Student Name: ةاسم الطالب: 
Reg. ID: :الرقم االكادیمي 
Major: :التخصص 
Starting Date of Training: :بدایة التدریب 
Training Company/Organization: :اسم جھة التدریب 

 

	Yes ال	معن No	


