
   

  ) ١٩٧ داخلي ( ) ٠٥٠( ٢٢٠٢١٣٥ ت :  جامعة املنصورة –كلية الزراعة   – شؤن التعليم والطالب

          @yahoo.com78mohammed_mansour_: mail-E     
    

 

  

ت التنميه املستدامهجامعة املنصوره أن تصبح واحدة من أفضل املؤسسات التعليميه والبحثيه واخلدميه إقليميًا يف إدارة وتنمية املوارد الطبيعيه والبشريه  –تسعى كلية الزراعة  :  رؤية الكلية  . ملواجهة حتد

تمع مؤسسه تعليميه حبثيه خدميه تعمل وفق معايري اجلوده القوميه يف تقدمي برامج إلعداد كوادر زراعيه متميزه قادره على اإلستجابه إلحتياجامعة املنصورة  - كلية الزراعة   : رسالة الكلية جات سوق العمل ومتطلبات تنمية ا
ستخدام تقنيات معاصره  . يف إطار شراكه جمتمعيه فعاله 

 
   لية معتمدة

يئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد  من ال

  ن التعليم والطالبئو ش

Education and Students Affairs 

 

  

  

   /السيد
  حتية طيبة وبعد ،،،،،،    

بنائنا أيز لتعليمية وجتهعملية ا خدمة الىف مؤسساتكم املوقرةجامعة املنصورة مع  -ىف إطار التعاون بني كلية الزراعة 
خلربات العملية والفنية و كرم من الت ايه ، نرجو  احلبمصر  هيلهم خلدمةالطالب ملواجهه سوق العمل وتزويدهم 

ملوافقة على تدريب الطالب اسيادتكم  ...... ..............توي ...ملساملقيدين ؤهم بعد و يت أمساآلفادتنا 
مج ...........................      بر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .......وينتهي يوم .............أ يوم ................... ن التدريب سيبد علماً 
ت يب واخلربار لتداجماالت و الطالب  م حضورأعن عدد فردى اية فرتة التدريب بتقرير برجاء التكرم مبوافاتنا ىف 

  .خالل فرتة التدريبكتسبها إاليت 
  ،،،ونشكركم حلسن تعاونكم                                                                

  حرتام ،،،،إلكر واوتفضلوا بقبول فائق الش                                                  

  رئيس جملس القسم 
  
 

  وكيل الكلية 
  لشؤن التعليم والطالب 

 

 أ.د/ عادل حسن عبد السالم  
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ت التنمو رد الطبيعيه نمية املواجامعة املنصوره أن تصبح واحدة من أفضل املؤسسات التعليميه والبحثيه واخلدميه إقليميًا يف إدارة وت –تسعى كلية الزراعة  :  رؤية الكلية  . يه املستدامهالبشريه ملواجهة حتد

تمع اإلستجابه إلحتياجات سوق الع يزه قادره علىدر زراعيه متممؤسسه تعليميه حبثيه خدميه تعمل وفق معايري اجلوده القوميه يف تقدمي برامج إلعداد كواجامعة املنصورة  - كلية الزراعة   : رسالة الكلية مل ومتطلبات تنمية ا
ستخدام تقنيات معاصره  . يف إطار شراكه جمتمعيه فعاله 

  

 
   لية معتمدة

يئة القومية لضمان جودة التعليم    واإلعتماد من ال

  ن التعليم والطالبئو ش

Education and Students Affairs 

 

  

ت متأل مبعرفة اجلهة اليت أديإ  ستمارة بيا

  فيها الطالب التدريب امليداين خارج الكلية 
  

ا التدريب     اجلهة اليت مت 

م حضور الطالب     عدد أ

م غياب الطالب     عدد أ

جلهة     املوضوعات اليت مشلها التدريب 

  

  

  

    بمدي كفاءة الطالب يف األداء خالل التدري

    مدي قدرة الطالب علي العمل يف فريق

موعا     تمدي قدرة الطالب علي تفهم سلوك ا

ل قيادة جمموعات العم مدي قدرة الطالب علي
  بشكل مرض

  

ج العمل  مدي قدرة الطالب علي تفهم بر
  والتعامل معه وتطويره

  

ري مدي قدرة الطالب علي عرض املعلومات وتفس
  الظواهر
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ت التنمو رد الطبيعيه نمية املواجامعة املنصوره أن تصبح واحدة من أفضل املؤسسات التعليميه والبحثيه واخلدميه إقليميًا يف إدارة وت –تسعى كلية الزراعة  :  رؤية الكلية  . يه املستدامهالبشريه ملواجهة حتد

تمع اإلستجابه إلحتياجات سوق الع يزه قادره علىدر زراعيه متممؤسسه تعليميه حبثيه خدميه تعمل وفق معايري اجلوده القوميه يف تقدمي برامج إلعداد كواجامعة املنصورة  - كلية الزراعة   : رسالة الكلية مل ومتطلبات تنمية ا
ستخدام تقنيات معاصره  . يف إطار شراكه جمتمعيه فعاله 

ا عداد عرض ملا تعلمه ومإقدرة الطالب على 
  ريباكتسبه من خربات ومهارات خالل فرتة التد

  

    مدة التدريبالسلوك الشخصي للطالب خالل 
ه ستجابة الطالب لتنفيذ تعليمات اجلهإمدي 

لتدريب   املختصة 
  

يه ال وكلهستجابة الطالب يف تنفيذ املهام املإمدي 
مج التدرييب   يوميًا خالل الرب

  

  

 ريبلتداخلربات املهنية اليت حققها الطالب من ا
  امليداين
  

  

 عه ماعلي النهائي للجهة يف أداء الطالب وتفأالر 
مج التدرييب وما اكتسبه من خربات   راتمهاو الرب
  مهنية وعملية خالل مدة التدريب

  

  

 ليتاهة رأي املشرف الفين املباشر للطالب من اجل
ا التدريب   مت 

  
  

  

لتدريب /رأي رئيس   مدير اجلهة القائمة 
  
  

  

  تدريبل ختم اجلهة القائمة                                       يعتمد ،،،،،  
  
  
  

  


