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  2 - أثناء التدريب  تقييم مدرب نموذج 

  اسم المدرب   اسم البرنامج 

  مكان االنعقاد  إلى:  من:                وقت االنعقاد

  مدة الدورة   تاريخ االنعقاد 

 1 معايير التقييم      
 ضعيف

2 
 مقبول

3 
 جيد

4 
جيد 
 جدا  

5 
 ممتاز

 للتدريب ه واستعداد ير المدرب تحض .1
     

 الجلسة التدريبية عند بداية االنتباه ؤهاستدعا .2
     

 التدريبية هيكل الجلسةل هتوضيح .3
     

 قدرته على اإللقاء  .4
     

 سالمة أدائه من الناحية اللغوية .5
     

 بشكل مناسب لألسئلة تهإجاب .6
     

 مناسب لغة الجسم )الحركة( بشكل هاستخدام .7
     

  هوضوح وترتيب خط .8
     

 التزامه بمواعيد التدريب .9
     

      الشخصي  المظهر .11
      المتدربين مع سلوكه وحسن تعامله .11
      تقديمه بما سبق ه ما يقدمهربط .12
      لمخرجات التدريبيةل هتوضيح .13
      اآلخرين مالحظات منلله استقبال .14
      الوافي والمبسط لموضوع التدريب  هشرح .15
      بشكل مناسب التدريبيةة نشطاستخدامه لأل .16
      ومناسبة للموضوع التدريبي استخدامه  ألمثلة منوعة .17
      بينه وبين المتدربين وبين المتدربين أنفسهم كسر الحواجزاستخدامه ألساليب  .18
      لتعبير عن آرآئهمعلى ا ه المتدربينتشجيع .19
      هماقتراحات تقديم و هموتجارب همالمشاركة بخبرات ه المتدربين علىتشجيع .21
      األسئلةالمشاركين على طرح  هتحفيز .21
      العمادةاالنطباع  الذي يقدمه عن  .22
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 1 معايير التقييم       
 ضعيف

2 
 مقبول

3 
 جيد

4 
جيد 
 جدا  

5 
 ممتاز

      المالحظات للمشاركينؤه إعطا .23
      عند التغذية العكسيةته حيادي .24
      األنماط الصعبة من المتدربيننحو  فعلهردود  .25
      الربط بين الجلسة وأهداف الدورةقدرته على  .26
      األفكار المقدمة أهم هتلخيص .27
      بالمواضيع المستقبلية ما يقدمه ربطقدرته على  .28
      المستفادة من الجلسة التدريبية لنتائجل تهمراجع .29
      ختاميةمالحظات لتقديمه  .31
       الجلسات التدريبية الالحقة عيضاالتمهيد لموقدرته على  .31
      التنوع في الوسائل التدريبية المستخدمة قدرته على .32
  اإليجابي مع المتدربين هتفاعل .33

  
 

  
 

  
 

  
 

  34. سير العملية التدريبيةل هضبط      
       بفعاليةلوقت ل تهإدار .35
      بالواقع العمليالتدريب  موضوع  هربط .36
      بالطريقة المناسبة المتدربين تصحيح أخطاءقدرته على  .37
      لوسائل اإليضاح هاستخدام .38
      تحقيق أهداف الدورة التدريبيةقدرته على  .39
      التزامه بموضوعات التدريب ) محتوى الحقيبة التدريبية( .41
      قدرته على تقويم المتدربين .41
      تنوع األساليب التي يستخدمها  لتقييم المتدربين .42
      في التدريب لمعايير العالميةل هتحقيق .43
      موافقة حقيبته التدريبية للمعايير .44
      التدريبية تهانطباع المتدربين عن جودة حقيب .45
      :نقاط تميز أخرى لم تذكر أعاله .46

      

      مجموع الدرجات

  التقدير

 


