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  األداء التدريبيتقييم استمارة 

    تاريخ العرض    المجموعة    اسم المتدرب
    مكان العرض    رقم العرض    اسم المشرف

  جيد جدا   = 5جيد    = 4مقبول    = 3ضعيف    = 2ضعيف جدا     = 1

  النقاط  التفصيل المهارات  القسم

   ومراجعتهاإعداد المادة .1
أكد من أنها دقيقة، وواضحة، وحديثة، ومناسبة مراجعة المادة التدريبية والت

    لمستوى المتدربين
  اإلعداد

   والتأكد منهإعداد المكان .2
التأكد من اإلعداد الصحيح لمكان التدريب من حيث الترتيب والمعدات واألدوات 

    المطلوبة

تحية المتدربين، تعريف المدرب بنفسه، التعرف على المتدربين، سؤال  التعارف .3
    بين عما يعرفونه عن الموضوعالمتدر

  التقديم
تحديد وقت الجلسات، تحديد القواعد والمعايير، توضيح طرق التدريب التي  اإلداريات .4

    ستتبع

    ن أهداف الدورة، وأهميتها، وفوائدها، وعالقتها بخبرات المتدربينابي األهداف .5

    تلخيص موضوعات الدورة بشكل شامل  التلخيص .6

   العدسة المعرفية   استعمال.  بطريقة التجزئة والتعاقبتقديم المعلومات للمتدربين تتقديم المعلوما .7

  طرق التدريبتنوع  .8
كالمحاضرة، والعرض، والتمرينات، :  في التدريبمتنوعةاستخدام طرق 

    والنقاش، واألمثلة 

  التعليم

    التقنيات الحديثةواستعمال الوسائل الحديثة، كأجهزة العرض اإللكترونية،   استعمال التكنولوجيا .9

  اللياقة والمصداقية .10
لتزام اال .لمتدربين وعدم التمييز بينهما احترام . المناسبسلوكالكالم واللباس وال

  علميةالمانة األ. بالنظم والقواعد المرعية
  

  الجو اإليجابي .11
المحافظة على جو إيجابي مريح للمتدربين، وإدراك الفروق الفردية بينهم، ومنع 

  أي جو أو سلوك سلبي، والمحافظة على الوقت
  

 استعمال لغة بسيطة .التواصل العيني. استعمال لغة الجسد والنغمة الصوتية العرض الفعال .12
    وواضحة

  األداء

التواصل البصري مع المتدربين، وتشجيعهم . إبداء الحماس والميول اإليجابية الحماس والتشجيع .13
    على المبادرة والمشاركة

    تقديم اإلرشادات والمساعدة للمتدربين  اإلرشاد والمساعدة .14

  األسئلة والنقاش .15
والحرص على مشاركة إعطاء المتدربين فرصة للنقاش، واإلجابة عن أسئلتهم، 

     الجميع في النقاش والفعاليات

    قد تكون منطوقة أو باإلشارة. تقديم المالحظات بشكل واضح ومحدد  ظاتتقديم المالح .16
  التفاعل

تحفيز المتدربين وشد انتباههم، وترسيخ الحفظ والتعلم عندهم، وسؤال  التحفيز والترسيخ .17
    المتدربين عن خططهم لتطبيق ما تعلموه

   المتدربينتقييم .18
ت والفعاليات والنقاش تقييم أداء المتدربين من خالل األسئلة والتمرينا

    واالختبارات
  التقييم

    تقييم التدريب وتوثيقه  تقييم التدريب .19

    استعراض شامل لما تم تقديمه  الختام .20  الختام

    

    المجموع
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