
 

 

 الجامعت التكنولوجيت

 مركز الحاسبت االلكترونيت

 وحدة األداء الجامعي

 عملتقييم ورشة خالصة 

 

 حوافزالنظام  اسم ورشة العمل

 6/4/5102 تاريخ اقامة ورشة العمل

 المحاضر
 بان محمد صالح/مركز الحاسبة االلكترونية

 اسامة عبد هللا / االمانة العامة للمكتبة المركزية

 01 المشاركينعدد 

 الجامعة التكنولوجيةو دوائر  اقسام الجهات المستفيدة

 التقييم السؤال ت

0 
هل تم توضيح أهداف ورشة العمل لك منذ 

 البداية )مثالً عبر الدعوة التي تلقيتها(؟

 لم تكن واضحة -

 إلى حٍد ما كانت واضحة 51%

 جداً  كانت واضحة 01%

5 
عام من حيث  بشكلكيف تقيم هذه الورشة 

 الفائدة؟

 غير مفيدة على اإلطالق -

 مفيدة إلى حٍد ما 00%

 مفيدة جداً  66%

0 
 ؟حاضرما هو مستوى رضاك عن أداء الم

 

 غير جيد -

 جيد 21%

 ممتاز 21%

 ما هو تقييمك لدليل المستفيد ؟ 4

 غير جيد 0%

 جيد 64%

 ممتاز 50%

 بدون تقييم 01%  

 تقيم سير ورشة العمل؟كيف  2

 بطئية جداً  -

 مقبولة 00%

 سريعة جداً  06%



 

 

 الجامعت التكنولوجيت

 مركز الحاسبت االلكترونيت

 وحدة األداء الجامعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : المالحظات واالقتراحات

 بعض تتضمن:كانت تدل على عدم وجود مالحظات اال انه بنفس الوقت كانت ال اغلب آراء المشاركين 

 وسيساهم بشكل كبير في دقة وسرعة انجاز العمل.ان النظام جيد جداً وملبي للطموح  -

 تنظيم ورشة عمل اخرى لغرض تطبيق النظام بشكل جيد وتدقيقه مع اعضاء اللجان في االقسام. -

 من االفضل لو كان توزيع مدة المحاضرة على يومين لكثرة المعلومات وقلة الوقت. -

 ضر وزيادة االستيعاب.يفضل تنصيب النظام على حاسبات المشاركين للتواصل مع المحا -

 توزيع اقراض تخص النظام في نهاية الورشة. -

 بعد العمل على النظام سيكون باالستطاعة اقتراح مالحظات اكثر وحالياً مجرد نظرة عامة للنظام. -

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 نسخة منه /

 الجامعيملف وحدة االداء  -

 كيف تقيم طول ورشة العمل؟ 6

 قصيرة جداً  04%

 مقبولة 00%

 طويلة جداً  0%

 ما هو تقييمك حول تنظيم ورشة العمل؟ 6

 غير راٍض على اإلطالق -

 راٍض إلى حٍد ما 41%

 راٍض جداً  61%

0 
تطبيق ما تعلمته في مجال  كباستطاعتسيكون 

 ؟عملي

 لن استطيع تطبيق ما تعلمته -

 قليالً  51%

 كثيراً  01%

 

            وحدة األداء الجامعي  

9/4 /5102 


