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 ثسى هللا انشحًٍ انشحُى
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 دولة فمسطين
  وزارة التربيـة والتعمـيم

  المعهد الوطني لمتدريب التربوي

State Of Palestine 

Ministry of Education & Higher Education 

National Institute for Educational Training 

 :/ةالمحترم /ةالمتدرب
 "دعم قطاع التعميم في القدس " برنامجبالتدريب الخاص يقوم المعيد الوطني لمتدريب التربوي بتقويم 

 :القيادة المدرسيةبدبموم المتعمقة اآلتية و  مجمعاتالالتدريب في بعد 
   المدرسة الفمسطينية الفاعمة ومجاالت تطويرىا 

  مفيوم التطوير الذاتي وبناء الفريق 

   توظيف التقويم الذاتي 
نرجو التعاون معنا واإلجابة عن بنود االستمارة بكل اىتمام ىذا البرنامج  في /ةوبما أنك مشارك

ل؛ سعيًا نحو تطوير االجراءات في المستقبمن  نحتى نتمك ،المقاءاتتقويم يع ودقة؛ بحيث نستط
 يقوم بو المعيد الوطني لمتدريب التربوي/ الوزارة.الذي  تحسين التدريب
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 :كم عجبسح أيبو اإلخبثخسقى ثىضع  نشخبء اإلخبثخ عٍ األسئهخ اِرُخاانقسى األول: 
 

 .أوافق بشذة5 .أوافق4 .ال أوافق2 .ال أوافق بشذة1 رقن اإلجابت 

   

A سقى االخبثخ ذسَتيخشخبد انز 

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   سقى االخبثخ يحزىي انزذسَت 

B1  مع أىداف البرنامجيتناسب محتوى التدريب  

B2 يرتبط محتوى التدريب بعممي  

B3 يواكب محتوى التدريب االتجاىات التربوية الفعالة الحديثة  

B4 )يجمع محتوى التدريب بين الجانب النظري والتطبيقي )العممي  

B5 يترك المحتوى التدريبي أثرًا في مستواي األكاديمي  

B6 واي المينييحسن المحتوى التدريبي من مست  

B7 يعزز المحتوى التدريبي  الممارسة الميدانية  

B8 يتم إخراج المحتوى التدريبي بشكل واضح ومنظم  

B9 تتناسب الواجبات مع محتوى التدريب  

  C سقى االخبثخ األسبنُت وانُشبطبد انزذسَجُخ 

C1 ي البرنامجتتناسب األنشطة وأساليب التدريب المستخدمة مع المحتوى المطروح ف  

C2 
تتنوع  األنشطة واألساليب المستخدمة من: نقاش وتمارين تدريبية، ومحاضرات، 

 مجموعات ..."
 

C3 تشجع األنشطة وأساليب التدريب التعمم الذاتي  

C4 تشجع األنشطة وأساليب التدريب المقترحة التفكير  

C5 ةتوظف األنشطة وأساليب التدريب التكنولوجيا بصورة مناسب  

D سقى االخبثخ األيىس اإلداسَخ 

D1 " ...... ،يتناسب برنامج التدريب و" ساعات البدء، واالنتياء ووقت االستراحات  

D2 يتناسب وقت انعقاد المقاء التدريبي مع وقتي  

D3 )....تتوفر المواد الالزمة لمقاء التدريبي)قرطاسية، ورق قالب، أقالم فموماستر  

D4 اعات المقاء التدريبي خالل اليوم واألنشطةتتالئم عدد س  

E  سقى االخبثخ ثُئخ انزذسَت 

E1 يتناسب  عدد المتدربين وسعة قاعات التدريب  

E2 زودت قاعات التدريب بالوسائل التعميمية الالزمة  

E3 تتوفر الراحة في قاعات التدريب من حيث اإلضاءة والمقاعد والتيوية  

E4 تدريب الخدمات والتسييالت والمرافقتوفرت في مكان ال  
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F  سقى االخبثخ انزقىَى 

F1 .تستخدم أدوات تقويم متنوعة في البرنامج  

F2 تناسب وسائل وأدوات التقويم الميام التدريبية  

F3 .تستخدم عممية التقويم بصورة مستمرة  

F4 . يتاح الوقت الالزم لتنفيذ التقويم  

 

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 انزٍو عًهكيدبل  األيىس اسرجبطبً فٍ أكثش يب 
- 
- 
- 
 

H2 . مهمة؟ا تعتبرها ولماذ المقاءات؟هذه أخذتها في د انها مهمة و التي تعتقما الواجبات 
- 
- 
- 
 

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

H4 . يب األيىس انزٍ رشغت االسززادح وانزعًق فُهب  انهقبءاد،فٍ ضًٍ يحبوس ويىضىعبد انهقبءاد انزٍ رى رُبونهب

 الحقبً؟

- 
- 
- 

 نزطىَش خىاَت انزذسَت: يالحظبد أخشي

 

H5.1 . (، ...زذسَت فٍ انهقبءاد انىخبهُخ، وحهقبد انزعهىان: يىضىعبد وأسبنُت )يثالً اندىاَت انفُُخ 

 

 

 

H5.2 . ( انًكبٌ،  انزىقُذ، جشَبيح،ان)اندىاَت االداسَخ... 
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 /ٍَانقسى انثبٍَ: رقىَى انًذسة

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

 البنود الرقم المجاالت
 التقدير
 

اسموب 
 المدربين

  أسموب تقديم المدرب لمتدريب مثير الىتمام المتدربين 1
  بي بين المتدربينإيجاد المدرب لجو من التفاعل اإليجا 2
  تشجيع المدرب لممتدربين عمى المشاركة والنقاش 3
  استخدام المدرب لألساليب المتنوعة والمناسبة لمتدريب 4
  تمّكن المدرب من تنفيذ أنشطة الجمسة بفاعمية 5
  استخدام المدرب لألمثمة التي ترتبط بحاجات المتدربين وعمميم 6
  ات واضحة في موضوعات وأنشطة التدريب تقديم المدرب تعميم 7

مهارة ادارة 
 التدريب

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

  تقديم المدرب التدريب بشكل متسمسل 10
  تغطية المدرب لمموضوعات )المحتوى( المخطط ليا أثناء التدريب 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.
 

توضيح المدرب لممتدربين إمكانية تطبيق المعارف والميارات التي تناوليا التدريب  15
 ارساتيمفي مم

 

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
  فكار المطروحةإعطاء المدرب الفرصة لممتدربين لمتأمل في الميارات واأل 20

 

 َشكش نكى رعبوَكى

 

 قسى انذساسبد وانزقىَى


