وحدح التدريت الطالثى

جبمعخ أسيىط

كليخ اهلىدسخ

كليخ حبصلخ على شهبدح االعتمبد واجلىدح مه اهليئخ القىميخ لضمبن جىدح التعليم

استجيبن للطالة خبص مبكبن التدريت امليداوى

*******
الفرقة:

اسم الطالب:

الشعبة:

القسم:

الجهة التي أدى التدريب:
م
1

نعم

البند  /التقييم

2
4

هل هناك تجانس في تخصصات مجموعة الطالب التي تتمقى التدريب معا.

5
6
7
8
9

ما

مطمقا

هل قامت الشركة بعرض برنامج مقترح من بداية التدريب.
هل يتوافق برنامج التدريب المقترح مع تخصصك.

3

إلى حد

ال

هل تقبل الشركة اضافة مقترحات من قبل الطالب بخصوص التدريب.

هل يمثل التدريب اضافة عممية و فنية تم االستفادة منها.

هل يسمح لمطالب المتدربين بمزاولة اي مهارات عممية بأنفسهم.

هل يوجد تعاون وحرص من السادة المشرفين من جهة التدريب عمى استفادة
الطالب.
هل مدة التدريب كافية لتغطية برنامج التدريب بالكامل.

هل تنصح زمالئك بالتدريب في نفس جهة التدريب لمسنوات القادمة.

 11هل قمت بتسجيل مادة التدريب تمهيدا العداد تقرير نهائي عن التدريب.
 11هل انت راض عن مجمل برنامج التدريب.
المشاركة في التدريب:

 -21هل شاركت في التدريب من قبل ؟

نعم ....

ال ........

آراء حرة:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

أ.د /جمال يحيى بغدادى

مدير وحدة التدريب الطالبى

أ.د /نوبى محمد حسن عبدالرحيم

عميد الكمية ورئيس مجمس اإلدارة

Email:sftunit@eng.au.edu.eg
Email:usft2015@eng.au.edu.eg

كليخ اهلىدسخ – جبمعخ أسيىط د 088 2411411 & 088 2411137 & 088 2080194 :فبكس088 2080553 :

وحدح التدريت الطالثى

جبمعخ أسيىط

كليخ اهلىدسخ

كليخ حبصلخ على شهبدح االعتمبد واجلىدح مه اهليئخ القىميخ لضمبن جىدح التعليم

تقييم الطالة لىحدح التدريت الطالثى

*******
الفرقة:

اسم الطالب:

الشعبة:

القسم:

الجهة التي أدى الطالب بها التدريب:
م
1

البند  /التقييم

2
4

هل ترى صعوبة فى الحصول عمى شهادات أداء التدريب.

5
6
7

ما

مطمقا

هل تقوم الوحدة باإلعالن عن الشركات وأماكن التدريب المتاحة.
هل أنت راض عن اجراءات التسجيل لمتدريب.

3

نعم

إلي حد

ال

هل أنت راض عن أداء الموظف المسئول عن التسجيل والمخاطبات.
هل أديت التدريب فى إحدى الشركات التى وفرتها الوحدة.

هل أنت راض عن أداء منسق التدريب بقسمك.
هل أنت راض عن أداء مدير الوحدة.

هل لديك أية مالحظات أو مقترحات لتحسين أداء الوحدة:

---------------------------------------------------------------- -2
----------------------------------------------------------------- -1
----------------------------------------------------------------- -3
----------------------------------------------------------------- -4

أ.د /جمال يحيى بغدادى

مدير وحدة التدريب الطالبى

أ.د /نوبى محمد حسن عبدالرحيم

عميد الكمية ورئيس مجمس اإلدارة

Email:sftunit@eng.au.edu.eg
Email:usft2015@eng.au.edu.eg

كليخ اهلىدسخ – جبمعخ أسيىط د 088 2411411 & 088 2411137 & 088 2080194 :فبكس088 2080553 :

