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 وزارة التعليم العالي
 جامعة الملك سعود

 عمادة تطوير المهارات
 وحدة القياس والتقويم

 
استمارة تقييم برنامج                      

 تدريبي
  اسم المدرب  اسم البرنامج
  مكان االنعقاد  إلى  من وقت االنعقاد

  مدة الدورة   تاريخ االنعقاد 

 تقدير ( أعلى5)( أقل تقدير و1حيث يعني ) مالتقييفي خانة  (√يرجى وضع عالمة ) :أختي المتدربة /أخي المتدرب
 

 أوالً: المدرب
 جيد مقبول ضعيف

جيد 

 جداً 
 ممتاز

1 2 3 4 5 

      تمكنه من المحتوى العلمي للبرنامج  1

      قدرته على توصيل المعارف و المعلومات  2

      كفاءته في تنظيم العرض التدريبي  3

      بالواقع العملي للمتدربين   ةالتدريبيقدرته على ربط المادة  4

      تنوع أساليبه التدريبية واألنشطة المستخدمة   5

      قدرته على إدارة النقاش وتحفيز المشاركين 6

      قدرته على إحداث التفاعل بين المتدربين  7

      استخدامه للوسائل والتقنيات التدريبية السمعية والبصرية  8

      سالمة لغته ومهاراته في اإللقاء   9

       والتزامه بالمواعيد  إدارته لوقت البرنامج 11

       قدرته على التعامل مع المتدربين   11

      التزامه بموضوعات التدريب 12

      قدرته على تحقيق أهداف الجلسات التدريبية   13
                        

 5 4 3 2 1 : ةثانيا: الحقيبة التدريبي
      أهداف البرنامج واقعية    1

      أهداف البرنامج قابلة للقياس  2

      موازنة البرنامج بين األهداف النظرية والتطبيقية  3

      مالءمة توزيع موضوعات الحقيبة على الجدول الزمني    4

      كفاية موضوعات الحقيبة لتحقيق أهداف البرنامج 5

      مناسبة موضوعات الحقيبة لمستويات المتدربين   6

      حداثة المادة العلمية  7

      توافق األنشطة التدريبية مع موضوعات الحقيبة 8

      اللغة التي كتبت بها الحقيبةسالمة وسالسة  9

      جاذبية اإلخراج العام للحقيبة 11
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أخرى حول  تانطباعا

  الحقيبة
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 انطباعات أخرى حول   
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 اقلب الورقة لطفا  



 

 2 

 وزارة التعليم العالي
 جامعة الملك سعود

 عمادة تطوير المهارات
 وحدة القياس والتقويم

 

 

 ثالثا: البيئة التدريبية 

 )مدى مالءمة البيئة التدريبية من حيث(:
1 2 3 4 5 

      تاريخ تنفيذ البرنامج  1

      وقت انعقاد الجلسات التدريبية  2

      مدة البرنامج 3

)اإلضاءة، القاعة التدريبية وتجهيزاتها  4

 التهوية،األجهزة،..إلخ(
     

      تنظيم المتدربين داخل القاعة التدريبية 5

      ،...إلخ (تصوير، الالخدمات المساندة )التنسيق 6

 

 :  هذه الدورةمن خالل  أهم المعارف والمهارات التي اكتسبتها

1) .............................................................................................................................  

2)  ............................................................................................................................ 

3) ............................................................................................................................. 

4)  ............................................................................................................................ 

5)   ........................................................................................................................... 

 

 

 : هذه الدورةالمقترحات لتطوير أهم 

1) .............................................................................................................................  

2) ............................................................................................................................. 

3) ............................................................................................................................. 

4)  ............................................................................................................................ 

5) ............................................................................................................................. 

 

 

 اقتراحات أو مالحظات أخرى لتطوير عملية التدريب: 

1) ............................................................................................................................ . 

2) ............................................................................................................................. 

3) ............................................................................................................................. 

4) ............................................................................................................................. 

5)  ............................................................................................................................ 

 

 
 اهتمامنانشكركم على حسن تعاونكم ورأيكم محل 

أخرى حول  تانطباعا

 بيئة التدريبيةال
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