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 الجودة والتطویر المستمر

 

استطالع رأي لتقویم ورشة عمل

تاریخ             :ورشة العملمكان   
نرجو من سیادتكم اإلجابة بموضوعیة على االستبیان التالي ورش العمل/ لتحقیق الجودة المطلوبة في الدورات التدریبیة

 البنــــود

هدافاألمحتوي المادة التدریبیة مرتبط بو  األهداف التدریبیة واضحة ومعلنة منذ بدایة التدریب

 .ذات قیمة وظیفیة في تنمیة مهارات المتدربین

.الموضوعات منظمةو أهداف التدریب شاملة لكافة أشكال الخبرات المرتبطة بمجال التدریب 

أرغب في حضور دورات و  الخبرات التدریبیـة تلبي احتیاجاتك الفعلیة من المهارات التطبیقیـة

 .اللغة المستخدمة في عرض المادة التدریبیـة مناسبة للمتدربین وثقافتهم وطبیعة عملهم

 .المادة التدریبیة تشمل ما یستخدم أثناء التدریب من شرائح وحاالت وتمارین وغیرها

 .استخدامها في العمل المیدانيالمادة التدریبیة مخرجـة بشكل یساعد المتدربین على 

مكان التدریب مریحاتتوافر الوسائل المساعدة من أجهزة عرض 

الناحیة النظریة أو التطبیقیةالفترة الزمنیـة للتدریب مناسبة لتغطیة جمیع موضوعات التدریب سواء من 

 .توقیتات االستراحات مناسبة وكافیة

 .بالمهارات العملیة لموضوع التدریبو  المدرب علي درایة كافیة بالخلفیة النظریة

 .تدریبیة فعالـة أثناء التدریب

 .یتیح المدرب الفرصة ألسئلة المتدربین واستفساراتهم،  ویشارك الجمیع في اإلجابة علیها 

 .المدرب استخدام الوسائل التعلیمیـة وفقًا لطبیعة الموقف التدریبي

 .لدي المتدربینالمدرب قادر على توصیل المعلومات وتنمیة المهارات 

 .یلتزم المدرب بالتوقیتات المعلنة للتدریب

 .المدربین - أرغب في حضور دورة تدریبیة أخرى مع نفس المدرب
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لتحقیق الجودة المطلوبة في الدورات التدریبیة
 

 المادة التدریبیـة:أوالً 

 والمحتوي األهداف-أ

األهداف التدریبیة واضحة ومعلنة منذ بدایة التدریب .١

ذات قیمة وظیفیة في تنمیة مهارات المتدربینوالمحتوي أهداف التدریب  .٢

أهداف التدریب شاملة لكافة أشكال الخبرات المرتبطة بمجال التدریب  .٣

الخبرات التدریبیـة تلبي احتیاجاتك الفعلیة من المهارات التطبیقیـة .٤

 طریقة اإلخراج-ب

اللغة المستخدمة في عرض المادة التدریبیـة مناسبة للمتدربین وثقافتهم وطبیعة عملهم .٥

المادة التدریبیة تشمل ما یستخدم أثناء التدریب من شرائح وحاالت وتمارین وغیرها .٦

المادة التدریبیة مخرجـة بشكل یساعد المتدربین على  .٧

 :التجھیزات واإلجراءات  -:ثانیا

 المكان-أ

 و مساحة قاعات التدریب مالئمة .٨

 التوقیتات - ج 

الفترة الزمنیـة للتدریب مناسبة لتغطیة جمیع موضوعات التدریب سواء من  .٩

 االستراحة -د

توقیتات االستراحات مناسبة وكافیة .١٠
  

 :اسم المدرب 

 مضمون التدریب-أ

المدرب علي درایة كافیة بالخلفیة النظریة .١

 مهارات التدریب-ب

تدریبیة فعالـة أثناء التدریب یستخدم المدرب إستراتیجیات .٢

یتیح المدرب الفرصة ألسئلة المتدربین واستفساراتهم،  ویشارك الجمیع في اإلجابة علیها  .٣

المدرب استخدام الوسائل التعلیمیـة وفقًا لطبیعة الموقف التدریبيو یوظف  ینوع  .٤

المدرب قادر على توصیل المعلومات وتنمیة المهارات  .٥

یلتزم المدرب بالتوقیتات المعلنة للتدریب .٦

أرغب في حضور دورة تدریبیة أخرى مع نفس المدرب .٧
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  ھل تشارك بمھام وانشطة منظومة الجودة بمؤسستك؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  الجامعة؟–المعھد /الكلیة-الوحدة –القسم العلمى 

--------------------------------------------------------------------------------

  ماھي مقترحاتك لتحسین االستفادة ؟

  ما ھي النسبة المئویة لالستفادة ؟
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ھل تشارك بمھام وانشطة منظومة الجودة بمؤسستك؟

  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  
القسم العلمى : ماھو مستوى المشاركة 

  
--------------------------------------------------------------------------------

  
ماھي مقترحاتك لتحسین االستفادة ؟

o  
o  
o  
o  
o   

  
ما ھي النسبة المئویة لالستفادة ؟

  
 

           :اسم المتدرب

           :الوظیفة

           :رقم الموبیل 

           :البرید االلكتروني

 
 

 :منسق الدورة
 
 

:المعھد/متابع الكلیة

  
  


