
 

 تقيمي معلية التدريب وقياس مس توى الرضا

ال من خالل التقيمي املس متر الشامل لعملية التدريب و  يعترب التحسني املس متر أ حد متطلبات جودة العمل ولن يتأ ىت ا 

من خالل أ ضالع العملية التدريبية الرئيس ية املدرب واملتدرب واحملتوى التدرييب ، ذلكل مت تصممي مناذج تقيمي 

الكرتونية للتقيمي عىل النظام الالكرتوين وكذكل غرف نقاش للك مقرر كام أ ن هناك مناذج شاكوى عىل حساب 

من  ةرب ومدير النظام بشلك مس متر ال بداء رأ يه وحل مشالكته والاس تفاداملتدرب متكنه من التواصل مع املد

 التجارب للتطوير والتحسني .

 للمتدرباس امترة تقيمي مقرر الكرتوين 

  امس املتدرب 

 املس توى  

 املقرر  

 الفرتة التدريبية  

 مالمئ  ل هداف ادلبلوم قرركيف تقمي مالمئة امل

 

ىل حد ما  ا 

 

 غري مالمئ

 )السبب(

 نعم  يف زايدة املعرفة يف اجملال املقرر هل سامه

 

ىل حد ما  ال ا 

 )السبب(

دراك حمتوايت ا  نعم  ملقررهل واهجت صعوبة يف فهم أ و ا 

 

ىل حد ما  ال ا 

 )السبب(

ىل حد ما مناسب كيف تقمي أ سلوب عرض املادة؟   غري مناسب ا 

 )السبب(

ىل حد ما نعم هل غطى الربانمج التدرييب اكفة ال هداف املطلوبة؟   ال ا 

 )السبب(

ىل حد ما مناسب نظام التعلمي الالكرتوين اخلاص ابملقرركيف تقمي    غري مناسب ا 

 )السبب(

 قصري طويل مناسب كيف تقمي مدة الربانمج التدرييب ؟ 



 
 غري مريض جيد ممتاز ما تقيميك دلرجة الزتام املدرب بوقت ادلورة؟ 

 )السبب(

يصال   غري مريض جيد ممتاز ايضاملقرر عرب الفصل الافرت كيف تقمي قدرة احملارض عىل ا 

 )السبب(

اخل د كيف تقمي قدرة املدرب عىل تشجيع النقاش وتبادل اخلربات 

 الفصل الافرتايض

 غري مريض جيد ممتاز

 )السبب(

 غري مريض جيد ممتاز عرض املقرر داخل املوقع الالكتورين كيف تقمي طريقة  

 )السبب(

 غري مريض جيد ممتاز التعامل مع نظام التعلمي اال لكرتوينكيف تقمي قدرة املدرب عىل 

 )السبب(

ىل حمتوايت املقرر الكرتونياما تقيميك    غري مريض مناسب ممتاز لسهوةل الوصول ا 

 )السبب(

 غري مريض مناسب ممتاز ادلمع الفين اخلاص ابملقرر عرب النظام الالكرتوين كيف تقمي  

 )السبب(

 غري مريض مناسب ممتاز فةاملوقع الاكرتوين لالهجزة الالكرتونية اخملتلكيف تقمي مناس بة  

 )السبب(

 ناسبغري م  مناسب ممتاز احملارضات كيف تقيمي توقيت 

 )السبب(

 غري مريض جيد ممتاز كيف تقمي اس تجابة ادلمع الفين 

 ) السبب ( 

  مالحطات أ خرى : 

  

 

  



 
 

:  للمدرب  اس امترة تقيمي النظام الالكرتوين  

  
   امس املدرب

 قررات امل 

 الفرتة التدريبية  

 غري مريض جيد ممتاز  معلية ادلخول عىل النظام وانشاء احلساب كيف تقمي 

 ) السبب ( 

نشاء امللف الشخيص   غري مريض جيد ممتاز كيف تقمي ا 

 ) السبب ( 

نشاء احملتوى الالكرتوين للمقرر  غري مريض جيد ممتاز كيف تقمي ا 

 ) السبب ( 

نشاء الفصل الافرتايض   غري مريض جيد ممتاز كيف تقمي ا 

 ) السبب ( 

نشاء غرف النقاش   غري مريض جيد ممتاز كيف تقمي ا 

 ) السبب ( 

نشاء ومتابعة الواجبات   غري مريض جيد ممتاز كيف تقيمي ا 

 ) السبب ( 

نشاء ومتابعة الاختبارات   غري مريض جيد ممتاز كيف تقمي ا 

 ) السبب ( 

 غري مريض جيد ممتاز كيف تقمي تقارير احلضور والغياب 

 ) السبب ( 

 غري مريض جيد ممتاز كيف تقمي اس تجابة ادلمع الفين 

 ) السبب ( 

 مالحظات أ خرى 

 



 
 

 

 

 

 
   

 


