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 من قبل  تقويم أداء المتدرباستمارة

المدرب 

 ........................ اسم المدرب........................اسم الدورة التدريبية
 ....................... تاريخ التدريب ...........................مكان التدريب 

 :أسئلة التقييم
 يلتزم المتدرب بقواعد النظام داخل وخارج القاعة التدريبية .1
 يحرص على التواجد داخل القاعة طوال فترة التدريب .2
 يتعامل مع زمالئه والمدرب والمشرفين بشكل الئق .3
 يشارك بإيجابية داخل قاعة التدريب .4

= 5جيد جدا        = 4جيد       = 3مقبول     = 2ضعيف   = 1: التقديرات 
 ممتاز

اسم المتدرب م 
رقم السؤال 

المجموع الرابع الثالث الثاني األول 
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
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7.        
8.        
9.        

10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
16.        
17.        

 

 

 

  تقويم أداء المتدرباستمارة
 رياض األطفالكلية 

 وحدة التدريب
 استمارة يمألها المدرب لتقييم دورة تدريبية منعقدة بمقر الكلية

 ............................. :الدرجة العلمية .......................:سم المدرب
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 .........................................................................الجامعة
 ...........................................................................الكلية

......... ........د البرنامجتاريخ انعقا .......................باسم البرنامج التدري
  مدى )ضع دائرة حول الكلمة المعبرة عن تقييمك للمتدربين بشكل عام

التزامهم – قدرتهم على التواصل – تفاعلهم مع المدرب   – للتدريب تحمسهم
 (مع بعضهم البعض ومع المدرب  التعامل بشكل الئق– القاعة  بالتواجد داخل

متدرب على   لديك عن المتدربين بشكل عام أو عن أي واكتب أي مالحظات
 :وجه الخصوص

ممتاز   جيد جدا     جيد   مقبول            ضعيف 
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
................................................................................. 

ضع دائرة حول الكلمة المعبرة عن تقييمك لتجهيزات المكان  -
الدورة التدريبية بشكل عام، واكتب   ومحتوى ومالئمتها لمتطلبات

 :بجميع أشكالهاواإلعدادات مالحظاتك عن التجهيزات 
 ممتاز   جيد جدا     جيد   مقبول            

ضعيف 
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.................................................................................

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

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

................................................................................. 
ضع دائرة حول الكلمة المعبرة عن تقييمك لتواصل إدارة وحدة التدريب معك  -
ومحتوى ومتطلبات الدورة التدريبية، واكتب أي مالحظات لديك عن   مضمون حول

 :بشكل عام وتوفيرها لكافة متطلبات الدورة التدريبية  تواصلك مع إدارة الوحدة
 ممتاز   جيد جدا     جيد  مقبول        ضعيف 

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

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

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

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

..... ............................................................................
 ما أكثر ما أعجبك اليوم؟ -

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

.................................................................................
.................................................................................
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................................................................................. 
 ما أكثر ما ضايقك اليوم؟ -

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

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

................................................................................. 
 ؟(تستكمل في ظهر الورقة)هل لديك أية مالحظات أخرى  -

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

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

  توقيع مدير وحدة التدريب                                           توقيع المدرب 
 
 


