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  ة الفيومجامع   
  ةـة التربيـكلي  
  
  

   وتفعيل املشاركة الطالبية األقرانمشروع تدريب 
) اللغة العربية واللغة االجنليزية( لتنمية املهارات اللغوية 

  اإلحصائيوتنمية مهارات التحليل 
  

  

  حتديد آليات التقويم يف ضوء املعايري املوضوعة :اسم النشاط 

  )٢-ب-٢( : كود النشاط
  

  :فريق العمل
  

  فريقالرئيس   الصحة النفسيةبقسم طالب دكتوراه   محمد شعبان أحمد/ أ
  عضواً  بقسم أصول التربيةطالب دكتوراه     جمال فرحات علي/ أ 

  عضواً   بقسم المناهج وطرق التدريس     طالب ماجستير      عادل سيد شعبان/ أ 
  عضواً  شعبة اللغة العربيةطالبة بالفرقة الثالثة عام   سحر عوض منصور

  :الخبير األكاديمي
  الصحة النفسيةمدرس بقسم   أحمد سيد عبد الفتاح/ د

  

  

   ورئيس المشروععميد الكلية  مستشار المشروع  مدير المشروع
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  حتديد آليات التقويم يف ضوء املعايري املوضوعة
  

  : في تقييم عناصر المنظومة التدريبيةاآلتيةيتم استخدام األدوات 

قبل فريـق   وقد تم تصميم هذه االختبارات من       . (اختبارات قبلية وبعدية   •
  .) المتخصصة التدريبيةإعداد األدلة

وقـد تـم إعـداد هـذه        . ( لتقييم عناصر المنظومة التدريبية    اناتياستب •
 ). النشاط الحالي قبل فريق عملاالستبيانات من

 تقـيم  حيـث يـتم  ) ١-ب-٢(سابق بناء على المعايير التي تم التوصل إليها في النشاط ال    
أو عملية /  المزج بين أكثر من نموذج من نماذج تقييم عملية التدريب من خالل ةالعملية التدريبي
وسوف نتبن مفهوم التقويم ألنه سيتم عمل تغذية راجعة يتم خاللها تعزيز نقـاط              (تقويم التدريب   

  :الجوانب اآلتيةي هذا المشروع فتشمل عملية تقويم التدريب و، )القوى وتحسين نقاط الضعف
  المدرب •
  المتدربين •
  المادة التدريبية •
  البيئة التدريبية •

ومن ثم فقد تم إعداد استمارة تقييم لكل محور من محاور العملية التدريبيـة الـسابق                
  :وفيما يلي نتناول هذه االستبياناتذكرها 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 - ٣ - 

  : تقييم أداء املدرباستبيان: ًأوال
  

د إلى ح موافق العبارات م
 ما

غير 
 موافق

    .يتمكن المدرب من المادة العلمية لموضوع التدريب ١

    .يتعامل المدرب مع المتدربين بأسلوب الئق ٢

    .يجيد المدرب استخدام األجهزة التكنولوجية الحديثة ٣

    .يستخدم المدرب أجهزة تكنولوجية حديثة ٤

    .يستخدم المدرب أساليب تدريب متنوعة ٥

يستخدم المدرب أساليب متنوعة لكسر حدة الملل أثناء  ٦
 .التدريب

   

يحرص المدرب على استخدام أساليب إلضفاء جو من  ٧
 .المرح أثناء التدريب

   

يحرص المدرب على إشراك جميع المتدربين أثناء  ٨
 .التدريب

   

    .يلتزم المدرب بالمواعيد المحددة للتدريب ٩

    .هر الئقيتميز المدرب بمظ ١٠

  : لم ترد باستمارة التقييمةهل لديك أي مالحظات على المادة التدريبي
............................................................................................  

............................................................................................  
............................................................................................  
............................................................................................  

............................................................................................  
............................................................................................  
............................................................................................  

............................................................................................ 
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  : من قبل املدرب تقييم أداء املتدربنياستبيان: ًثانيا
  

  االسم  م  محاور التقييم
يلتزم المتدرب  
بالحضور في  
ــد  الموعــ
المحــــدد 

  للتدريب

يــــشارك 
المتــــدرب 
بفاعلية أثناء  
ــسة  الجلــ

  التدريبية

يلتزم المتدرب  
بالميثــــاق 

 عليـه   المتفق
الجلسة أثناء  
  التدريبية

ينفذ المتدرب  
ما يطلب منه   
من تكليفـات   

الجلسة أثناء  
  .التدريبية

يتعامـــــل 
المتــــدرب 
بأسلوب الئق  
 مع المـدرب  

الجلسة أثناء  
  .التدريبية

يتعامـــــل 
المتــــدرب 
بأسلوب الئق  
 مع زمالئـه  

الجلسة أثناء  
  .التدريبية

يلتزم المتدرب  
ــضور  بحــ
ــسات  جلــ
ــدريب  التــ

 .كاملة

 يحــــرص
ــدرب  المتـ
ــى  علـــ
االستفادة من  
ــامج  البرنـ

  .التدريبي
١                    
٢                    
٣                    
٤                    
٥                    
٦                    
٧                    
٨                    
٩                    
١٠                    
١١                    
١٢                    
١٣                    
١٤                    
١٥                    

  :الطالب درجة من الدرجات التاليةيأخذ 
  ضعيف  مقبول  جيد  جيد جد  ممتاز
  صفر  ١  ٢  ٣  ٤
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  :ةاملادة التدريبي تقييم استبيان: ًثالثا
  

إلى حد  موافق العبارات م
 ما

غير 
 موافق

    .تتوفر مادة تدريبية للتدريب ١

المادة التدريبية حديثة وتتفق مع المعرفة الجديدة في مجال  ٢
 .التدريب

   

    .المادة التدريبية مشوقة بالنسبة للمتدربين ٣

    .المادة التدريبية مفيدة بالنسبة للمتدربين ٤

    .المادة التدريبية مرتبطة بالحياة العملية للمتدربين ٥

    .المادة التدريبية منظمة ٦

    .المادة التدريبية مترابطة ومتكاملة ٧

  : لم ترد باستمارة التقييمة التدريبيهل لديك أي مالحظات على المادة
............................................................................................  
............................................................................................  

............................................................................................  
............................................................................................  
............................................................................................  

............................................................................................  
............................................................................................  

............................................................................................  
 
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 - ٦ - 

  : تقييم البيئة التدريبيةاستبيان: ًرابعا
  

إلى حد  موافق العبارات م
 ما

غير 
 موافق

    .مكان التدريب مناسب ١

    .وقت التدريب مناسب للمتدربين ٢

    .وقت الجلسات التدريبية كافي ٣

    .مكان التدريب جيد اإلضاءة ٤

    .مكان التدريب جيد التهوية ٥

    .أسلوب الجلوس في مكان التدريب مريح والئق ٦

    .تتوافر األجهزة الالزمة للتدريب ٧

تتوافر استراحة أثناء التدريب ويوجد بها وجبة خفيفة  ٨
 " بريك"

   

    .يتعامل اإلداريون بأسلوب مناسب مع المتدربين ٩

  :قييمهل لديك أي مالحظات على لبيئة التدريبية لم ترد باستمارة الت
............................................................................................  
............................................................................................  

............................................................................................  
............................................................................................  
............................................................................................  

............................................................................................  
............................................................................................ 

  

   .هذا باإلضافة إلى االختبار القبلي واالختبار البعدي المعد من قبل معدي األدلة
 

  :ملحوظة
ـ          يتم عمل تغذية راجعة في      ة كل مرحلة من مراحل تقويم العمليـة التدريبي

  .تهدف إلى تعزيز نقاط القوى وتحسين نقاط الضعف
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