
  بنهاجامعة  –مركز القياس والتقويم 

         

 

 مركز القياس والتقويم جامعة بنها

 ...............................ورشة عمل دورة / استبيان تقييم 

 بيانات شخصية: 

 الوظيفة:..............................   االسم )اختياري(:........................           

 الكلية: .........................     ..................................القسم: 

  ؟ورشة العمل من اجلها بطريقة فعالة التي عقدت الدوره / األهدافمن وجهة نظر سيادتكم،هل تم عرض  .1

 *في حالة اإلجابة بـ"ال"يرجى تحديد األسباب :               □  ال   □        إلى حد ما  □   نعم   

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

 مقترحاتكم بشان التحسين . ● 

- ............................................................................................................................................. 

  ؟. من وجهة نظر سيادتكم،هل تم اإلجابة على االستفسارات واألسئلة بطريقة واضحة2

 *في حالة اإلجابة بـ"ال"يرجى تحديد األسباب :              □  ال   □       إلى حد ما  □   نعم   

- .......................................................................................................................................... 

 مقترحاتكم بشان التحسين . ● 

- ............................................................................................................................................. 

    ؟في بدايتها بصورة مقنعة ورشة العمل  /الدوره  عناصر . هل تم توضيح 3

 □  ال   □       إلى حد ما  □   نعم  

  ؟على مستوى مالئم وعملي ومفهوم ورشة العمل  /. هل وجدت المادة المقدمة في الدوره 4

 □  ال   □       إلى حد ما  □   نعم  

 الوقوف على أهم المشكالت التي قد تعيق التنفيذ  / ورشة العمل . من وجهة نظر سيادتكم،هل تم خالل الدوره5

 *في حالة اإلجابة بـ"ال"يرجى تحديد األسباب :            □  ال   □       إلى حد ما  □   عم  ن

- ............................................................................................................................................ 

 ين . مقترحاتكم بشان التحس● 

- ............................................................................................................................................ 

  ؟مالئما  ورشة العمل  /. من وجهة نظر سيادتكم،هل كان مكان انعقاد الدوره 6

 *في حالة اإلجابة بـ"ال"يرجى تحديد األسباب :      □ال   □       إلى حد ما  □   نعم  
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- ............................................................................................................................................... 

  ؟مناسبا   ورشة العمل /. من وجهة نظر سيادتكم،هل كان جدول أعمال الدوره 7

 *في حالة اإلجابة بـ"ال"يرجى تحديد األسباب :     □  ال   □       إلى حد ما  □   نعم  

- .............................................................................................................................................. 

 مقترحاتكم بشان جدول األعمال . ● 

 - ............................................................................................................................................ 

 . من وجهة نظر سيادتكم،هل تم اإلعالن عن الدوره  بطريقة مناسبة ؟   8

 *في حالة اإلجابة بـ"ال"يرجى تحديد األسباب :    □  ال   □       إلى حد ما  □   نعم  

- .......................................................................................................................................... 

 مقترحاتكم بشان جدول األعمال .● 

- ............................................................................................................................................ 

  ؟. من وجهة نظر سيادتكم،هل كان التنظيم وإدارة المناقشات مناسب9

 *في حالة اإلجابة بـ"ال"يرجى تحديد األسباب :   □ ال   □       إلى حد ما  □   نعم  

- ................................................................................................................................................ 

 ورشة العمل ؟ /دورةال. ما مدى استفادتك من 10

 □  إلى حد ما    □      متوسط □    كبير  

   ؟أو استخدامها بصورة موضوعية للتطبيق.ما هى الموضوعات التي قدمت في الدوره وتراها مناسبة 11

 الموضوعات (  % )برجاء تحديد تلك ------

 - ............................................................................................................................................. 

 - ............................................................................................................................................    

. بوجه عام هل لدى سيادتكم مقترحات من شانها أن تساعدنا على االرتقاء بمستوى األداء في الدورات / وورش العمل 12

 المقبلة)العناصر ،الموضوعية،المواعيد،البرامج، المكان،...الخ (

 - 

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

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

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


