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التقييم إستمارات نتائج

الثانية المجموعة -والخاص العام القطاعين بين الشراكة اساسيات في التخصصية الشهادة:البرنامج عنوان
:البرنامج تاريخ

Borja Rubio:المدربون

ًجدا جيدجيدمتوسطضعيفوتنظيمه التدريب محتوى 1-

00715؟ توقعاتك على البرنامجّ رد هل
0.00%0.00%31.82%68.18%

03910؟ كافية ةّالعملي التطبيقات  كانت هل
0.00%13.64%40.91%45.45%

001111؟واضحة التدريبية المواد كانت هل
0.00%0.00%50.00%50.00%

011110؟ المجموعة ضمن تفاعلك درجة مّقيُت كيف
0.00%4.55%50.00%45.45%

03145 ؟ لكً مفيدا ات/المشاركين مع الخبرات تبادل كان درجة أية إلى
0.00%13.64%63.64%22.73%

02911؟ الوظيفية بمهامك المطروحة التدريب مواضيع ارتبطت درجة أية إلى
0.00%9.09%40.91%50.00%

؟ للنشاط اللوجستي التنظيم مّتقي كيف 

00139القاعة
0.00%0.00%59.09%40.91%

1696 االستراحة
4.55%27.27%40.91%27.27%

0499التجهيزات
0.00%18.18%40.91%40.91%

ة/المدرب تقييم 2-

ًجدا جيدجيدمتوسطضعيفBorja Rubioاالول ة/المدرب وشهرة اسم

01912؟ناشطة ميةّتعل وتقنيات تفاعلي اسلوب ت/استخدم هل
0.00%4.55%40.91%54.55%

01912؟المعلومة ايصال من ت/نّتمك هل
0.00%4.55%40.91%54.55%

001210 ؟تساؤالتك على ت/رد هل
0.00%0.00%54.55%45.45%

001210؟فعال بشكل المجموعة ادارة من ت/نّتمك هل
0.00%0.00%54.55%45.45%

األول ة/المدرب ألداء العام تقييمك هو ما

المعدل012345678910
000000107948.71 0%0%0%0%0%0%5%0%33%43%19%



ًجدا جيدجيدمتوسطضعيفالتدريب أثر 3-

001012؟ البرنامج خالل جديدة مهارات / معارف اكتسابَ تم درجة اية إلى
0.00%0.00%45.45%54.55%

02128؟العمل مكان في المكتسبة  المهارات / المعارف تطبيق يمكن مدى اي إلى
0.00%9.09%54.55%36.36%

كالنعم

193؟عملك في تحسينها على ستعمد نواحي من هناك هل
86.36%13.64%

 ،نعم إذا
تطبيقها على ستعمد ةّعملي خطوات ثالثة حدد
:الخطوات اهم

الشروط دفاتر عبر الخاص القطاع بين العالقة اعداد تحسين

 ،كال إذا
العددالتطبيق تعيق التي االسباب او السبب حدد

إجراءات العمل الحالية �
1بيئة العمل الحالية �

يلزمني متابعة ومواكبة في مكان العمل �
يلزمني اكتساب مهارات اضافية �

2الحالية العمل اولويات مع الموضوع يتجانس ال 
آخر

:حدد ،آخر

ينطبق الكالنعم

1507؟ المباشر رئيسك على النشاط هذا في مشاركتك من اكتسبته ما ستعرض هل
68.18%0.00%31.82%

220؟ النشاط هذا بمتابعة زمالءك تنصح هل
100.0%0.0%

؟إضافية تدريبية حاجات لديك هل
الثاني للمستوى االشخاص نفس اعتماد

؟ اضافية مالحظات او إقتراحات لديك هل
Preparation and execution

كاف بشل المعلومات واستيعاب للدراسة وقت هناك يكن لم قصيرة التدريب مدة
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 ؟ النشاط على االجمالية الرضى درجة هي ما

المعدل012345678910
0000001251048.64 0%0%0%0%0%0%5%9%23%45%18%


