
 
                                                                                                                                                                                                   

 )جميع الدورات(  الدورةاستمارة تقييم 
 قسم ضمان الجودة 

 

نامج   القسم البر

 عنوان الدورة رمز الدورة 

  التاري    خ  1المحاضر 

   2المحاضر 

ر  جدا   قيمة مالحظاتك كمشارك  االستمارة  هذه بملء التكرم نرجو . مستقبال  للدورة المستمر  للتحسي 

 
   )√)  عالمة بوضع التالية العبارات من كل  عىل  نظركم وجهات  تقديم الرجاء . أ 

 المناسب  المرب  ع فر
 بشدة موافق غب   1        موافق غب   2      مرض   3أوافق         4بشدة         أوافق 5 . ب

 

 التدريب 5 4 3 2 1

حها بشكل واضح .1       الغرض وأهداف الدورة تم ذكرها وشر

  الحلقة الدراسية عىل اساس المعلومات الحديثة وصلتها بالموضوع .2     
 تم ايصال المادة فر

 الموضوع  للمادة بطريقة واضحة وممتعة كان الطرح  .3     

 كانت الفرص كافية ومتاحة للمشاركة  .4     

ر مع اعطاء امثلة بناءة .5       تم االجابة عىل جميع االسئلة المطروحة من قبل المشاركي 

ة تقديم الدورة كانت مالئمة وتم دارة الوقت بطريقة فعالة  .6       مدة ووتب 

 التعلم 

     1.   
  ساعدتنر

 الدورة عىل تحقيق أهدافر

     2.   
  ومعرفن 

 أضافت الدورة لمعلومات 

  المهنية أو الشخصية  .3     
 تعتبر الدورة ذات صلة بأهدافر

  الدورة ذات صلة بمتطلبات عمىل   .4     
  اكتسبتها فر

 المعلومات والمهارات الن 

     5.   
  معرفن 

 ساعدت االختبارات التقييمية واالستنتاجات فر

 التدريبية المادة 

ها( كافية ومناسبة  .1        الصف )مثل السبورة الذكية، واألثاث وغب 
 المصادر فر

ة ومدة الدورة مالئمة .2       فب 

ات.  مثلمصادر التعلم المتاحة كافية ومناسبة  .3       المكتبة والمختبر

 الجوانب اإلدارية والدعم 

 الدورةتم تقديم المعلومات والنصائح المفيدة قبل بدء  .1     

     2.   
  معهد ال قام الفريق اإلداري فر

 بتقديم الدعم الالزم لتحقيق أهدافر

ونية سهلة االستخدام وتقدم معلومات كافية  .3        لشبكة المعهد والتطبيقات االلكب 
وتر  الموقع اإللكب 

ونية كانت كافية ومناسبة  .4       المصادر االلكب 

 ............................................................................................   ال            لماذا؟ك    نعم               أوص  بهذه الدورة لآلخرين              . ت

  االطالع عنها  . ث
 ................. ............................................................................................................................. دورات أخرى أرغب فر

  حازت عىل إعجاتر   . ج
 ................................................................. ..................................................................................... األمور الن 

ر  . ح   تحتاج للتحسي 
 ........................... ............................................................................................................................. األمور الن 
  إىلإذا كنت ترغ

وتر يد االلكب    تقديم مالحظات أخرى يرجر إرسالها عبر البر
 csooperations@bibf.com  ب فر


