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 تعتمد العمادة لتقييم المدرب عدة مراحل:

عند اختيار المدرب والتدريب ألول مرة في العمادة يتم تقييمه من خالل سيرته  المرحلة األولى :

 .(1مدرب اختيار الذاتية والخبرة التدريبية واللقاء الشخصي والحقيبة التدريبية  )نموذج تقييم 

 –مدرب متميز  –مدرب ممارس أقسام: 4ويتم تصنيف المدربين إلى  111بحيث تكون الدرجة من 

 .مدرب خبير حسب درجة التقييم –مدرب محترف 

أثناء عملية التدريب لتقييم أسلوب وأدوات التدريب  للمدرب تقييم األداء التدريبي المرحلة الثانية :

أثناء وكذلك سوك المدرب ودرجة التفاعل مع المتدربين من خالل قائمة أسئلة ) نموذج تقييم مدرب 

تدريب للمدرب بالعمادة أو يتم التكرار حسب ( ويتم ذلك عادة مرة واحدة مع أول 2التدريب 

المعتمدين المدربين  ويتم بعدها تأكيد اعتماده بقائمة تدريب االحتياج ، ويقوم بالتقييم متخصصون 

 .حسب درجة التقييم

دوريا بعد  كل دورة تدريبية   والبرنامج التدريبي يتم تقييم المدرب والبيئة التدريبية المرحلة الثالثة:

 .(3  نموذج تقييم برنامج تدريبي)  من خالل تقييم المتدربين 

 مكافآت التدريب:

يتم تحديد مكافآت المدربين حسب درجة كفاءة كل مدرب وحسب الئحة الجامعة المالية وحسب 

أستاذ  –أستاذ مشارك  -خذ في االعتبار الدرجة العلمية : ) أستاذالئحة وزارة التعليم العالي مع  األ

 مساعد ( ألعضاء هيئة التدريس.

 تطوير المهارات معايير اختيار وتقييم المدربين بعمادة
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  1 - تقييم اختيار المدرب قبل التدريبنموذج 

 درجة التقييم *الدرجة التقييم عنصر م

 (درجه 03) العلمية المدرب مؤهالت  -1

 دكتوراة( –ماجستير  –)بكالوريوس   مرحلة لكل درجات 11

 

 (درجه 20) المدربين تدريب دورات  -2

  أسبوع لمدة دورة لكل درجات 11

 

 (درجه 20) للمدرب التدريبية الخبرة  -3

  ساعة تدريب 011درجات لكل  11

 

 (درجات 10) الصفات الشخصية للمدرب -4

  ( للمدرب وسلوكه الشخصي المظهر) 

 

  ( درجات 20) للتدريب والحقيبة التدريبية  االستعداد و التحضير  -5

 

 أقسام: 4ويتم تصنيف المدربين إلى  111الدرجة من *

 ( 06 - 01)    مدرب ممارس :  

 ( 06 - 01)    مدرب متميز :  

 ( 06 – 01)  مدرب محترف : 

 ( 111 - 61)   مدرب خبير: 
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