
 

 

 

 اململكت العربيت السعىديت
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 عت للدراساث العليا والبحج العلميوكالت اجلام 
 االستشاريت والتدريبمعهد البحىث والدراساث 
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 تقييم برنامج تدرييب ( استمارة) 

 عزيزي املتدرب / عزيزتي املتدربة:

 الشالو عليكه ورمحة اهلل وبركاته.. وبعد،،

خالل فرتة الربىامج.... ومشاهنة ميك يف  والتدريب جبامعة اجلوف لقد سعدىا بك يف معهد البحوث والدراسات االستشارية

لربامج التدريبية حتى ميكييا اليهوض مشتقبال با إكنال االستنارةتطوير الربامج التدريبية اخلاصة باملعهد ىأمل ميك 

 رة احرتافية.بصو

 ،،، جزيل الشكر على املشاركةمع 
 

 أواًل : املعلومات األولية :

  عيواٌ الربىامج 1

  تازيذ تيفير الربىامج 2

  اضه املتدزب/املتدزبة )اختيازي( 3

  الربيد اإللكرتوىي )اختيازي( 4

 الربىامج التدزييب ، ىسجو لطفًا وضع التقييه املالئه لكل فقسة مً الفقسات التالية : ثاىيًا: مً أجل تقييه 

 مقدو الربىامج و
 موافق

 بشدة
 حمايد موافق

 غري

 موافق

غري 

موافق 

 بشدة

      متنكً مً مادتُ العلنيةاملدزب/احملاضس  1

      عسض حمتوى الربىامج بأضلوب ميعهاملدزب/احملاضس  2

      اضتددو وضائل مياضبة لعسض املعلوماتاملدزب/احملاضس  3

      لدية تواشٌ بني مَازات العسض ومَازات اليقاشاملدزب/احملاضس  4

      يتنيص بطالقة احلديح ووضوح الضوتاملدزب/احملاضس  5

      لدية القدزة على بح زوح املشازكة والتفاعلاملدزب/احملاضس  6

      (بداية وىَاية)باجلدول الصمين للربىامج  املدزب/احملاضس التصو 7
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 املادة العلنية و
 موافق

 بشدة
 حمايد موافق

 غري

 موافق

غري 

موافق 

 بشدة

      موضوع الربىامج مَه 1

      حمتوى املادة العلنية ميعه 2

      اشتنل الربىامج على معلومات حديجة وقينة 3

      العنليةج على عدد مً األىشطة والتدزيبات الربىاماحتوى  4

      أضَه حمتوى الربىامج يف إثساء معازيف ومَازاتي 5

 ثالجًا: ىأمل اضتكنال العبازات التالية:

 ( ما اىطباعاتك يف موضوع الربىامج بضفة عامة ؟ أ)  

 ضعيفة             متوضطة                            جيدة                                                            

 ( ما ىقاط القوة يف ٍرا الربىامج التدزييب ؟ب)  

......................................................................................................................................................... 

 ( ما ىقاط الضعف يف ٍرا الربىامج التدزييب ؟ج) 

......................................................................................................................................................... 

 ( أكتب أي مقرتحات أو ملخوظات تسغب يف ذكسٍا ؟د) 

.........................................................................................................................................................    

 ال    )         (            (             ىعه    )                          (  ٍل ضتوصي اآلخسيً بربامج املعَد؟ٍـ) 

 (  كيف عسفت عً ٍرا الربىامج؟      و) 

الشاشات اإلعالىية  ()          زضالة ىضية على اجلوال     ( )          الربيد االلكرتوىي   (  )        جوجل (  )           تويرت (  )   

 خسى  أ (  )             باجلامعة  

 ..االستنارةلكه مشاركتكه يف إكنال ىشكر 

 

 التيعيه العاو للربىامج و
 موافق

 بشدة
 حمايد موافق

 غري

 موافق

غري 

موافق 

 بشدة

      آلية التطجيل والرتشيح يف الربىامج واضخة وميطسة 1

      الربىامج مياضب ومَيئمكاٌ اىعقاد  2

      الفرتة الصميية للربىامج مياضبة 3

      التجَيصات واملتطلبات للربىامج متوفسة 4

      مطتوى الضيافة مياضب 5


