جامعـة البحريـن
قطاع الشؤون اإلدارية والمالية

نمـوذج تقـويـم دورة تـدريبيـة

مكتـــب التـدريـــب اإلداري

إسم المتدرب (إختياري)-----------------------:

جهـة العمـل بالجامعـة-----------------------:

المسمـى الوظيفـي-------------------------:

رقـــم الهاتـــف------------------------:

عنوان الدورة التدريبية------------------------:

إســم المحاضــر-------------------------:

تاريخ عقد الدورة :من:

022 /م إلى:

/

/

022 /م

جهـة تنفيـذ الـدورة--------------------------:

بهدف اإلرتقاء ببرامج التدريب اإلداري التي توفرها جامعة البحرين لمختلف منسوبيها ،واعدادها وتطويرها بما يصب في
مصلحتكم وينسجم مع إحتياجاتكم الوظيفية المتطورة ،نرجو تكرمكم باإلجابة على األسئلة التالية بكل دقة ووضوح
وموضوعية ،بوضع عالمة (  ) أمام اإلختيار األفضل لديكم ،حيث إن مالحظاتكم ومقترحاتكم تساهم بشكل أساسي
في رفع وتطوير مستوى برامج التدريب اإلداري مستقبالً.
المـوضـــــــــوع

ممتــاز

جيدجـداً

جيــد

متوسـط

ضعيف

 .1مدى فائدة الدورة التدريبية في تطوير عملك:
 .2تـوقيــت الــدورة:
 .3مكـان عقـد الـدورة:
 .4جودة تحضير المادة التدريبية:
 .5عـرض المـادة التدريبيـة:
 .6إلتزام المدرب بمحتوى وأوقات الدورة:
 .7وضوح األهداف من التدريب:
 .8جـــودة التـدريـــب:
 .9أسلـوب تدريـب المـدرب:
.11

التنويع في أساليب التدريب:

.11

قـدرات المـدرب للتدريـب:

.12

إستعـداد المـدرب للتدريـب:

.13

مدى التفاعل بين المدرب والمتدربين:

(تمارين نظرية وعملية ،مناقشات ،دراسة حالة)

يتبـع بالخلـف 

* أهـم إيجابيـات الـدورة التدريبيـة:
------------------------------------------- ----------------------------- -.1
----------------------------------------------- -------------------------- .2
--------------------- -------------------------- -------------------------- .3
----------------------------------------------- -------------------------- .4
------------------------------------------------- ------------------------ .5
* أكبـر سلبيـات الـدورة التدريبيـة:
------------------------------ ------------- ------------------ ------------ .1
-------------------------------------------------- ----------------------- .2
-------------------------------------------------- ----------------------- .3
---------------------------------- --------------------------------------- .4
-------------------------------------- --------------------------------------- .5
* ما الذي تقترح تطبيقه في موقع العمل مما إكتسبته من الدورة التدريبية التي ابتعثت لها بهدف تطوير العمل:
--------------------------------------------------- ---------------------- .1
-------------------------------------------------------- ----------------- .2
----------------------------------------------------------- -------------- .3
------------------------------------------------------------ ------------- .4
------------------------------------------------------ ------------------- .5
* ما هي الدورات التدريبية التي ترى ضرورة مشاركتك فيها مستقبالً ،لتطوير مستوى عملك:
-------------------------------------------------- ----------------------- .1
---------------------------------- ------------------ --------------------- .2
---------------------------------------------------- --------------------- .3
----------------------------------------------------- -------------------- .4
----------------------------------------------------- -------------------- .5

التقـويــم العــام للــدورة التدريبيــة:

ممتــاز

التوقيع----------------------- ------ :

جيدجـداً

التاريخ:

جيــد

/

متوسـط

ضعيف

211 /م

شاكـريــن لكم حســن تعـاونكــم معنــا.
* إعداد مكتب التدريب اإلداري بتاريخ 19 :محرم  1438هـ ،الموافق 21 :أكتوبر 2116م.

إنتهـــــى 

