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 ثسى هللا انزحًٍ انزحُى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جق عهً حبنزكانخُبر انذٌ َُط فٍ انًسزطُم أيبو ( Xإشبرح ) َزجى يُك وضع
 

 أَصً ركش انعُظ

 

  ساو هللا  ظٍُُ   طىنكشو  تُد نؽى  انخهُم انًذَشَح

 

  يخرهطح   اَاز   ركىس  ظُظ انًذسعح 

 

 5ألم يٍ  -ألم يٍ عُح  عُىاخ انخثشج

 عُىاخ

 10ألم يٍ  – عُىاخ 5 

 عُىاخ 

  عُىاخ فأكصش 10 

 

  فأػهً ُشياظغر  دتهىو ػانٍ  تكانىسَىط انًؤهم انؼهًٍ

 

 ركُىنىجُب رَبضُبد عهىو نغخ اَجهُزَخ نغخ عزثُخ انزخصص

 

 

 

 دولة فمسطين
  وزارة التربيـة والتعمـيم

  المعهد الوطني لمتدريب التربوي

State Of Palestine 

Ministry of Education  

National Institute for Educational Training 

 المحترم: /ةالمعمم
 ياء من المجمعات التدريبية التالية:تاالنبعد  التعميم لممستقبلبرنامج يقوم المعيد الوطني لمتدريب التربوي بتقويم 

  التطور الميني المستمرمدخل الى برنامج  -
 (1النظرية والتخطيط والتطبيق ) م المتمركز حول المتعمم:يالتعم -
 (2التعميم المتمركز حول المتعمم: النظرية والتخطيط والتطبيق ) -
جابة عن بنود االستمارة بكل اىتمام ودقة؛ بحيث نستطيع نرجو التعاون معنا واإلىذا البرنامج  وبما أنك مشارك في  

 تطوير االجراءات في المستقبل؛ سعيًا نحو تحسين التدريبمن  نحتى نتمك ،المرتبطة بيذه المجمعاتالمقاءات  تقويم 
 . يقوم بو المعيد الوطني لمتدريب التربوي/ الوزارةالذي 
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 انًُبست: أيبو كم عجبرح رحذ انزقذَز  xاشبرح ثىضع  نزجبء اإلجبثخ عٍ األسئهخ اِرُخا
 

          ثشذح أعبرض .1              أعبرض . 2              أوافق .3               ثشذح أوافق .4

   

A خزجبد انزذرَتي 
 أوافك

 تشذج

 أػاسض اػاسض أوافك

 تشذج

A1 يكسبني التدريب ميارات جديدة     

A2 يزيد التدريب من قدرتي عمى التطور الميني     

A3 يساعدني التدريب عمى التأمل في نقاط القوة والضعف في أدائي     

A4 يتماشى التدريب مع احتياجاتي التدريبية     

    

B   ي انزذرَتيحزى 
 أوافك

 تشذج

 أػاسض اػاسض أوافك

 تشذج

B1 َرُاعة يؽرىي انرذسَة يغ أهذاف انثشَايط     

B2 ٍَشذثط يؽرىي انرذسَة تؼًه     

B3 َىاكة يؽرىي انرذسَة االذعاهاخ انرشتىَح انفؼانح انؽذَصح     

B4 َشاػٍ يؽرىي انرذسَة َشاػٍ انرغهغم انًُطمٍ نهًىضىػاخ     

B5 انًؽرىي انرذسَثٍ أششاً فٍ يغرىاٌ األكادًٍَ َرشن     

B6 ٍَُؽغٍ انًؽرىي انرذسَثٍ يٍ يغرىاٌ انًه     

B7 )ٍَعًغ يؽرىي انرذسَة تٍُ انعاَة انُظشٌ وانرطثُمٍ )انؼًه     

B8 َرى إخشاض انًؽرىي انرذسَثٍ تشكم واضػ ويُظى     

B9 َؼضص انًؽرىي انرذسَثٍ  انًًاسعح انًُذاَُح     

  C األسبنُت وانُشبطبد انزذرَجُخ 
 أوافك

 تشذج

 أػاسض اػاسض أوافك

 تشذج

C1  ٍذرُاعة األَشطح وأعانُة انرذسَة انًغرخذيح يغ انًؽرىي انًطشوغ ف

 انثشَايط

    

C2 واألعانُة انًغرخذيح يٍ: َماػ وذًاسٍَ ذذسَثُح،  األَشطح ذرُىع

 ويؽاضشاخ، يعًىػاخ ..."

    

C3 َشطح وأعانُة انرذسَة انرؼهى انزاذٍذشعغ األ     

C4 ذغرصُش األَشطح وأعانُة انرذسَة انًمرشؼح انرفكُش     

C5 ذىظف األَشطح وأعانُة انرذسَة انركُىنىظُا تصىسج يُاعثح     

D األيىر اإلدارَخ 
 أوافك

 تشذج

 أػاسض اػاسض أوافك

 تشذج

D1 َرهاء وولد االعرشاؼاخ، َرُاعة تشَايط انرذسَة و" عاػاخ انثذء، واال

" ...... 

    

D2 ٍَرُاعة ولد اَؼماد انهماء انرذسَثٍ يغ ولر     

D3  ذرىفش انًىاد انالصيح نهماء انرذسَثٍ)لشطاعُح، وسق لالب، ألالو

 فهىياعرش....(

    

D4 ذرالئى ػذد عاػاخ انهماء انرذسَثٍ خالل انُىو واألَشطح     
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E  ثُئخ انزذرَت 
 افكأو

 تشذج

 أػاسض اػاسض أوافك

 تشذج

E1 َرُاعة  ػذد انًرذستٍُ وعؼح لاػاخ انرذسَة     

E2 صودخ لاػاخ انرذسَة تانىعائم انرؼهًُُح انالصيح     

E3 ذرىفش انشاؼح فٍ لاػاخ انرذسَة يٍ ؼُس اإلضاءج وانًماػذ وانرهىَح     

E4 افكذىفشخ فٍ يكاٌ انرذسَة انخذياخ وانرغهُالخ وانًش     

F  انزقىَى 
 أوافك

 تشذج

 أػاسض اػاسض أوافك

 تشذج

F1 .ذغرخذو أدواخ ذمىَى يرُىػح فٍ انثشَايط     

F2 ذُاعة وعائم وأدواخ انرمىَى انًهاو انرذسَثُح     

F3 .ذغرخذو ػًهُح انرمىَى تصىسج يغرًشج     

F4 . َراغ انىلد انالصو نرُفُز انرمىَى     

 

Gقميمة جداً  قميمة متوسطة عالية عالية جداً  : التقييم بشكل عام 
كان التدريب الذي تمقيتو في ىذه المقاءات فعاال )استفدت منو 

 وسأقوم بتطبيق ما تعممتو في عممي(؟
     

 

H1؟انهقبءاد انسبثقخيٍ خالل  باكزسجزه وانزٍ األيىر اررجبطبً فٍ يجبل عًهك أكثز . يب 
- 
- 
- 
 

H2 . المقاءات؟ ولماذا تعتبرها مهمة؟هذه الواجبات التي تعتقد انها مهمة وأخذتها في ما 
- 
- 
- 
 

H3 . التي ستتبناها نتيجة لمتدريب؟ العمميةما الممارسات 
- 
- 
- 
 

H4ضًٍ يحبور ويىضىعبد انهقبءاد انزٍ رى رُبونهب فٍ انهقبءاد، يب األيىر انزٍ رزغت االسززادح وانزعًق فُهب الحقبً؟ . 

- 
- 
- 

 يالحظبد أخزي نزطىَز جىاَت انزذرَت:

 

H5.1)... ،انجىاَت انفُُخ )يثالً: يىضىعبد وأسبنُت انزذرَت فٍ انهقبءاد انىجبهُخ، وحهقبد انزعهى . 

 

 

H5.2)...  ،ٌانجىاَت االدارَخ )انجزَبيج، انزىقُذ، انًكب . 
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 َشكز نكى رعبوَكى 

 انقسى انثبٍَ: رقىَى انًذرة/ٍَ

 المشارك/ة: قّدر/ي درجة فاعمية المدرب/ين في كل من الممارسات اآلتية بحيث يعطى عزيزي/تي 
 أعمى تقدير.  5أدنى تقدير و 1حيث  5، أو 4، أو 3، أو 2، أو 1كل بند تقدير   -

 

 البنود الرقم المجاالت
 اسم المدرب
 

سموب أ
 المدرب

  أسموب تقديم المدرب لمتدريب مثير الىتمام المتدربين 1
  إيجاد المدرب لجو من التفاعل اإليجابي بين المتدربين 2
  تشجيع المدرب لممتدربين عمى المشاركة والنقاش 3
  استخدام المدرب لألساليب المتنوعة والمناسبة لمتدريب 4
  تمّكن المدرب من تنفيذ أنشطة الجمسة بفاعمية 5
  متدربين وعمميماستخدام المدرب لألمثمة التي ترتبط بحاجات ال 6
  تقديم المدرب تعميمات واضحة في موضوعات وأنشطة التدريب  7

دارة إمهارة 
 التدريب

  تقديم أجندة واضحة مع بداية التدريب 8
  انطالق المدرب من خبرات المتدربين ومياراتيم السابقة 9

  تقديم المدرب التدريب بشكل متسمسل 10
  )المحتوى( المخطط ليا أثناء التدريب تغطية المدرب لمموضوعات 11
  التزام المدرب بالوقت المخصص لمجمسة التدريبية 12
  إدارة المدرب لمجمسة التدريبية 13
تمكن المدرب من إيجاد لغة مشتركة بين المشاركين في المفاىيم المطروحة في  14

 المقاء.
 

ف والميارات التي تناوليا التدريب توضيح المدرب لممتدربين إمكانية تطبيق المعار  15
 في ممارساتيم

 

التأمل 
لتغذية او 

 الراجعة

  متابعة المدرب لألنشطة وعمل المجموعات 16
  تقديم المدرب التغذية الراجعة لممتدربين  17
  طرح المدرب أسئمة تقويمية مناسبة 18
  إجابة المدرب عن تساؤالت المشاركين 19
  لفرصة لممتدربين لمتأمل في الميارات واألفكار المطروحةإعطاء المدرب ا 20

 

 َشكز نكى رعبوَكى

 قسى انذراسبد وانزقىَى

 


