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  تدريبية تقييم دورة
 

 

 ..................... التاريخ:
 

 
 لمحترمون امشتركو الدورة التدريبية 

 

 ،تحية وبعد،
، يرجى قراءة هاالمقدمة من قبلجودة الدورة التدريبية  ستوىمتقييمًا ل يجري قسم التعلم المستمر/ دائرة العالقات العامة والدوليةتجري الجامعة    

تحسين ، علمًا أن إجاباتك سوف تعامل بسرية تامة، وسيتم استخدامها لغايات التطوير والتحديث و بانة واإلجابة عنها بموضوعيةفقرات االست
 .الخدمات وتلبية احتياجاتكم

 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،
 

 .................................................................................................................................: تدريبيةالدورة العنوان 

 .....................................................: تدريبيةالدورة المدة  ............................................................. :اسم المدرب
 

 معلومات عامـة
أحددددددددد أفددددددددراد المجتمدددددددد   خريج الجامعة    طالب الجامعة    : صفة المتدرب

 المحلي
     

   أنثى    ذكر    : الجنس
 بكالوريوس     دبلوم     الثانوية العامة    دون الثانوية العامة    : المؤهل العلمي

   دكتوراه    ماجستير أو دبلوم عالي     
 بال عمل    مال حرةأع    خاص    عام    : قطاع العمل

   غير أردنية    أردنية    : الجنسية
 30أقل من  -سنة 20من     سنة 20أقل من     : العمر

 سنة
أقل من  -سنة 30من    

 سنة 40
أقل من  -سنة 40من 
 سنة 50

    سنة فأكثر 50      

 1000 – 701من      دينار 700 – 401من     دينار 400أقل من     : مستوى الدخل

 دينار  
 دينار 1500 – 1001من    

    دينار 1500 أكثر من     
  خدمي    تجاري    صناعي    : مجال العمل

وســـيلة المعربـــة اورشـــة العمـــل/ 
 الدورة التدريبية

وسددددددددددددددددددددائل التواصددددددددددددددددددددل     برشورات ومطويات    :
 االجتماعي

عالنددددددددددددددددات الجريدددددددددددددددددة إ     التلفاز    
 يةالرسم

   أحد افراد الجامعة    صديق     
 بادية     مخيم    قرية    مدينة    : مكان السكن/ حدد
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( تعندي 3، والدرجدة )وافدق( تعندي م4، والدرجدة )جدداً  موافدق( تعندي 5أن الدرجة ) علماً  ،( في المكان المخصصXالرجاء وض  إشارة ) مالحظة:
 على اإلطالق. وافق( تعني غير م1، والدرجة )قواف( تعني غير م2متوسط، والدرجة )

 

 1 2 3 4 5 فقراتلا الرقم

 المحتوى المجال األول: 
      .المفاهيم والمعلومات التي طرحت في الدورة التدريبية 1
      .النظري والعملي انالجانب يترابط 2
      .منظم وسلسبأنه أسلوب عرض محتوى الدورة التدريبية يتصف  3
      .متسلسل بطريقة تساعد على استيعاب المعلومات وتنمية المهارات الفعلية الالزمةبأنه حتوى المادة العلمية م 4
      .المادة العلمية تحقق أهداف الدورة التدريبية 5
      .اللغة المستخدمة في عرض محتوى الدورة التدريبية تناسب المشتركين وثقافاتهم وطبيعة عملهم 6
      .أهدافها لدورة التدريبيةلالفترة الزمنية طي تغ 7

 وسائل التدريب واألجهزة المستخدمة: المجال الثاني
      .وسائل التدريب واألجهزة المستخدمة المتوفرة بموضوع الدورة التدريبيةترتبط  8
      تتميز بالحداثة.وسائل التدريب واألجهزة المستخدمة و  تتنوع 9

      .استخدام وسائل التدريب واألجهزة من قبل المشتركين والمدرب يسهل 10
 المدربالمجال الثالث: 

      .التمكن المعرفي بمحتوى المادة العلميةيتصف المدرب ب 11
      .القدرة على إدارة المداخالت والنقاشات والتفاعل م  المشاركينيمتاز ب 12
      .ل التدريب واألجهزة المختلفةالقدرة على استخدام وسائيتمت  ب 13
      .لدورة التدريبيةلالموضوعة ما جاء في الخطة يلتزم ب 14
      .القدرة على إدارة الوقت وااللتزام بهيتمت  ب 15
      .الدورة التدريبيةيتعاون م  المشاركين في  16
يصال المعلو يتمت  ب 17       .مات بالطرق واألساليب المختلفةالقدرة على شرح محتوى المادة العلمية وا 
      .الدورة التدريبيةهم في وأفكار المشاركين راء آ يحترم 18

 المرابق/ نوعية الخدمات: رابعالمجال ال

      .الدورة التدريبيةفي مكان  الكافية إلضاءةتتوفر ا 19
      .الدورة التدريبيةالمناسبة في مكان  توفر التهوية 20
      .انعقاد الدورة التدريبية بمستوى عاٍل من النظافةمكان ت  يتم 21
      .بشكل مريح وواس  يتوفر مكان لالستراحة 22
      .توقيت االستراحة مناسب وكافٍ  23
      .مهيأ الستخدام وسائل وأجهزة عرض بصرية وسمعية انعقاد الدورة التدريبيةمكان  24
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 1 2 3 4 5 لفقراتا الرقم

 بالدورة التدريبيةعام الرأي ال: خامسالمجال ال
      .مدة الدورة التدريبية كانت كافية 25
      .نوعية الدورة التدريبية مفيدة 26
      .التفاعل بين المشاركين أنفسهم كان رائعاً  27
      .الدورة التدريبيةى إمكانية تطبيق محتو  28

 
 
 

  توصيات(:أية مالحظات أخرى )اقتراحات و 
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