
 
 
 
 

   
 

 معايير تقييم الحقيبة التدريبية 

 ة التدريبي ة تقييم الحقيباللجنة العلمية/ عداد: إ

 

من خالل تحقيق يهدف تقييم الحقائب التدريبية إلى ضمان جودة املادة العلمية املطروحة وحصول املتدرب على تجربة متميزة وفريدة ذات جودة عالية وذلك 

 املبنية على أحدث األسس العاملية في التدريب.والفرعية الحقيبة لعدد من املعايير الرئيسية 

بّينة أدناه باستخدام نموذج موحد للتقييم بحيث يثم إعطاء كل معيار فرعي ما بين درج
ُ
ة إلى خمسة درجات سيتم تقييم الحقائب التدريبة ِوفق املعايير امل

 ، جيد ، مقبول ، ضعيف( و بحد أقص ى 
ً
 . % 60 قل منأ درجة للحقيبة الواحدة. كما سيتم استبعاد أي حقائب حاصلة على  80)ممتاز ، جيد جدا

 شرحال املعيار الفرعي املعيار الرئيس ي

 . األهداف1
 ما تسعى الحقيبة التدريبية إلى تحقيقه، وما املتوقع تعلمه بعد االنتهاء من الدورة التدريبية  بيان  . األهداف العامة 1-1

 صورة تفصيلية أكثر عما تهدف إليه هذه الحقيبة في ضوء املواضيع التي تستعرضها إعطاء فرعية. األهداف ال1-2

 العام اإلطار. 2

 املحدد للبرنامجلوقت لبشكل مناسب   مواضيع الحقيبةفيه ع وزّ مُ ال بد من وجود جدول زمني  . الجدول الزمني 2-1

 وتقسيمها بشكل علمي مناسب املواضيع توزيع . تقسيم املواضيع2-2

 أو مراجعة مختصرة اختبارات قصيرةشكل  علىطريقة ملراجعة ما تم تعلمه سواء  وجود تحقيق أهداف الدورةكيفية . 2-3

 . املحتوى العلمي 3

  تعطي القائمة قائمة املحتويات . 3-1
ً
 ملا سيتم التطرق له في البرنامج للمتدرب نظرة

ً
 شمولية لعناصر الحقيبة، وتمهيدا

 وضوح املوضوع الذي تطرحه الحقيبة وعدم التباسه مع غيره من املواضيع وضوح املوضوع. 3-2

 التطرق لهترك أي جانب من جوانب املوضوع دون وعدم تكامل املوضوع من جميع جوانبه  شمولية املوضوع وتكامله. 3-3

  حداثة الطرح واالستشهاد. 3-4
ً
  يجب أن يكون طرح املوضوع حديثا

ً
 على مراجع حديثة ومعتمدا

 خلو الحقيبة من األخطاء اللغوية أو الغموض سالمة اللغة ووضوحها. 3-5

 قدر املستطاع شكال بيانيةأنماذج توضيحية و  استخدام شكال التوضيحيةاستخدام األ . 3-6

 إليهابالرجوع  تدربنصح املالتي يُ  أو ستخدمةبأهم املراجع العلمية امل وجود قائمة قائمة باملراجع العلمية. 3-7

 لة للتأكد من استيعاب املادة العلمية التي تم تقديمهاأمثطرح  وتمارين تطبيقية طرح أمثله عمليه. 3-8

 اإلخراج والتصميم. 4

 يحب ان يكون عنوان البرنامج متسق مع محتواه وان يعبر عن املوضوعات املدرجة فيه البرنامج التدريبي عنوان . 4-1

 وهو توصيف مهم يعّرِف باملدرب وخبرته، ويوضع إما في البداية أو في نهاية الحقيبة التدريبية توصيف املدرب وتعريفه . 4-2

 الخطوط وحجمها في كتابة الفقرات وتحديدها وفقا للعنوان أو العنوان الفرعيمثل توحيد نوع  التنسيق والطباعة. 4-3

 

 : املراجع

 معايير تقييم الحقيبه التدريبيه في الجمعية السعودية •

  املجلس الوطني للتدريب و التعليم •

 تطوير و تصميم الحقائب التدريبيةلخدمات حقيبتك  •
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