نموذج استطالع رأي طالبة بجهة التدريب

رمز النموذج0130-F057 :

اإلصدار األول رمضان 1437هـ

اإلصدار األول رجب 1441هـ

 الهدف من االستبيان استطالع رأي الطالبة المتدربة في جهة التدريب الميداني بغرض التحسين والتطوير..
*( إلزامي )

الرقم

اسم الطالبة

الجامعي
*رمز
*التخصص

* الكلية

* إدارة

*جهة التدريب

التدريب
من14........../........./......... :هـ الموافق 2016........../........./.........م.

*فترة التدريب

المقرر

إلى14........../........./.......... :هـ الموافق 2016........./........./.........م.

*عدد أسابيع

التدريب

*اسم

مشرف/ـة

جهة التدريب

الصفحة  1من 3

نموذج استطالع رأي طالبة بجهة التدريب

اإلصدار األول رمضان 1437هـ
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االستطالع

اسئلة عامة

الجهة

التدريبية

1

برنامج التدريب كان واضحا ويتناسب مع تخصصي.

2

برنامج التدريب يتناسب مع قدراتي ومهاراتي.

3

تطابقت توقعاتي للبرنامج مع نتيجة التدريب.

4

ساعد التدريب الميداني في معرفة جوانب القوة والضعف لدي بشكل عام.

5

استفدت بشكل كبير من المقررات التي درستها في تطبيقها عمليا.

6

تجربة التدريب الميداني أثرت في رؤيتي لتخصصي بإيجابية.

8

سهولة التعامل مع الجهاز الفني واإلداري والعمالء في بيئة التدريب.

9

وفرت بيئة التدريب روح التعامل كفريق عمل واحد.

10

توفر بالبرنامج البيئة المناسبة للعمل كمتدربة من خالل توفير متطلبات التدريب.

11

توفرت وسائل اإلرشاد والتوجيه بشكل واضح.

12

سهولة الوصول للوائح وقوانين تنظيم العمل بجهة التدريب.

13

سهولة التعرف على السجالت والتقارير والنماذج المستخدمة.

14

رأي الطالبة المتدربة
موافق بشدة

موافق

محايد

نادرا

ال أوافق

سهولة التعرف على طبيعة العالقة بين جهة التدريب بغيرها من المؤسسات الحكومية
والخاصة.

15

تلتزم إدارة التدريب في تحقيق االستقرار النفسي والعدالة بين المتدربات.

16

وفرت جهة التدريب وسائل األمن والسالمة للطالبة المتدربة.
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االستطالع

المشرف/ـة
الميداني

17

استفدت من اإلشراف الميداني وأدى دوره في التطوير المهاري.

18

االشراف الميداني ساعد في تنمية مهاراتي في الحوار والمناقشة.

19

يدعم الحوار والمناقشة.

20

تقديم التغذية الراجعة بشكل مستمر لتحسين األداء المهني.

21

يتقبل األفكار والمقترحات بإيجابية ويعززها.

االستطالع

استفسارات



21

هل تقترحين تعديالت معينة في تنظيم إجراءات التدريب؟

22

من وجهة نظرك ما أهم المهارات التي اكتسبتيها من التدريب الميداني؟

23

هل تنصحين في توجيه زميالتك للتدريب في هذه الجهة التدريبية؟

24

مالحظات أخرى ترين أنها مناسبة لتحسين وتطوير التدريب؟

رأي الطالبة المتدربة
موافق بشدة

موافق

محايد

نادرا

ال أوافق

رأي الطالبة المتدربة

نشكر لك ابنتي الطالبة حرصك في تعبئة هذا االستطالع والذي يعود بالنفع بإذن الله على جامعتك ..

الصفحة  3من 3

