
ا�سم املدرب/ املدربة ا�سم الربنامج 

)         ( �أياممدة الدورة /         /         14هـتاريخ االنعقاد 

عزيزي املوظف:

عزيزتي املوظفة:

 يعدُّ انطباعكم عن الربنامج م�ضدراً رئي�ضاً لتح�ضني جودة الربنامج، لذا ُيرجى و�ضع عالمة) ( يف خانة التقييم التي 

ترونها منا�ضبة.

ممتازجيد جداًجيدمقبول�ضعيفاأواًل: املدرب

�لتمكن من �ملحتوى �لعلمي للربنامج1 

�لقدرة على تو�صيل �ملعارف و �ملعلومات 2

�لقدرة على ربط �ملادة �لتدريبية بالو�قع �لعملي للمتدربني  3

تنوع �لأ�صاليب �لتدريبية و�لأن�صطة �مل�صتخدمة  4

�لقدرة على �إد�رة �لنقا�ش وحتفيز �مل�صاركني5

��صتخد�م �لو�صائل و�لتقنيات �لتدريبية �ل�صمعية و�لب�صرية 6

�إد�رة وقت �لربنامج7

                    
ممتازجيد جداًجيدمقبول�ضعيفثانيًا: الـحقيبة التدريبية

مالءمة توزيع مو�صوعات �حلقيبة على �جلدول �لزمني   1

كفاية مو�صوعات �حلقيبة لتحقيق �أهد�ف �لربنامج2

منا�صبة مو�صوعات �حلقيبة مل�صتويات �ملتدربني  3

تو�فق �لأن�صطة �لتدريبية مع مو�صوعات �حلقيبة4

�صالمة و�صال�صة �للغة �لتي كتبت بها �حلقيبة5

جاذبية �لإخر�ج �لعام للحقيبة6

ممتازجيد جداًجيدمقبول�ضعيفثالثًا: البيئة التدريبية

تاريخ تنفيذ �لربنامج 1

وقت �نعقاد �جلل�صات �لتدريبية 2

مدة �لربنامج3

�لقاعة �لتدريبية وجتهيز�تها )�لإ�صاءة،�لتهوية،�لأجهزة،..�إلخ(4

تنظيم جلو�ش �ملتدربني د�خل �لقاعة �لتدريبية5

�خلدمات �مل�صاندة )�لتن�صيق، �لت�صوير،...�إلخ (6

تقييم برنامج تدريبي

انطباعات اأخرى

حول املدرب/ املدربة     

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

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

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

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

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

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

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

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

انطباعات اأخرى

حول الـحقيبة      

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

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

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

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

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

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

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

لطفًا املتابعة

05011004   -  0409 

انطباعات اأخرى

حول البيئة التدريبية     

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

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

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

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

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

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

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

عمادة تطوير المهـارات



ممتازجيد جداًجيدمقبول�ضعيفرابعًا: من�سق الربنامج

ح�صن ��صتقبال �ملتدربني1

�ملهارة يف �لتعامل مع �ملتدربني2

ممتازجيد جداًجيدمقبول�ضعيفخام�سًا: وحدة الت�سجيل

�صهولة �لت�صجيل يف �لربنامج1

مهارة �لت�صال �لفعال لدى موظف �لت�صجيل2

اأهم املعارف واملهارات املكت�سبة من هذا الربنامج : 

 ........................................................................................................................................... )1

 ........................................................................................................................................... )2

 ........................................................................................................................................... )3

 ........................................................................................................................................... )4

 ........................................................................................................................................... )5

اأهم املقرتحات لتطوير هذا الربنامج: 

 ........................................................................................................................................... )1

 ........................................................................................................................................... )2

 ........................................................................................................................................... )3

 ........................................................................................................................................... )4

 ........................................................................................................................................... )5

برامج اأحتاج اإليها:

 ........................................................................................................................................... )1

 ........................................................................................................................................... )2

 

    �ل�صم )�ختياريًا(: ............................................................    رقم �جلو�ل: ........................................

انطباعات اأخرى

حول من�سق/ من�سقة الربنامج    

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

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

انطباعات اأخرى

حول وحدة الت�سجيل 

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

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

عمادة تطوير المهارات
إنجاز متميز  ..   والتزام  بالتطوير

d s d . k s u . e d u . s a

نشكركم على حسن تعاونكم
ورأيكم محل اهتمامنا


