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( استبانة تقييم برنامج تدرييب )
عزٌزي الوتدرب  /عزٌزتً الوتدربة:
السالم علٍكن ورحوة هللا وبزكاته ..وبعد،،
نأهل التكزم بإبداء الزأي واإلجابة بوىضىعٍة على عبارات االستبانة  ،آخذا ً باالعتبار أى إجابتك تسهن فً تطىٌز بزاهجنا .
هع جزٌل الشكز على الوشاركة ،،،
أو ًال  :املعلومات األولية :
1

عيواٌ الربىامج

2

تاريذ تيفيذ الربىامج

3

اصه املتدرب/املتدربة (اختياري)

4

الربيد اإللكرتوىي (اختياري)

ثاىياً :مً أجل تقييه الربىامج التدرييب  ،ىزجو لطفاً وضع التقييه املالئه لكل فقزة مً الفقزات التالية :
موافق

و

مقدو الربىامج

1

املدرب/احملاضز متنكً مً مادته العلنية

2

املدرب/احملاضز عزض حمتوى الربىامج بأصلوب ميظه

3

املدرب/احملاضز اصتددو وصائل مياصبة لعزض املعلومات

4

املدرب/احملاضز لدية تواسٌ بني مهارات العزض ومهارات اليقاش

5

املدرب/احملاضز يتنيش بطالقة احلديح ووضوح الصوت

6

املدرب/احملاضز لدية القدرة على بح روح املشاركة والتفاعل

7

املدرب/احملاضز التشو باجلدول الشمين للربىامج (بداية وىهاية)

و

املادة العلنية

1

موضوع الربىامج مهه

2

حمتوى املادة العلنية ميظه

3

اشتنل الربىامج على معلومات حديجة وقينة

بشدة

موافق
بشدة

موافق

موافق

حمايد

حمايد

غري
موافق

غري
موافق
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غري
موافق
بشدة

غري
موافق
بشدة
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موافق

و

التيظيه العاو للربىامج

1

آلية التضجيل والرتشيح يف الربىامج واضحة وميضزة

2

مكاٌ اىعقاد الربىامج مياصب ومهيئ

3

الفرتة الشميية للربىامج مياصبة

4

التجهيشات واملتطلبات للربىامج متوفزة

5

مضتوى الضيافة مياصب

بشدة

موافق

حمايد

غري
موافق

غري
موافق
بشدة

 4احتوى الربىامج على عدد مً األىشطة والتدريبات العنلية
5

أصهه حمتوى الربىامج يف إثزاء معاريف ومهاراتي

املقرتحات :
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

مالحظات على الربىامج :
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
نشكر لكم مشاركتكم في إكمال االستبيان.
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