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 ج إستطالع رأيذنمو
 

 و إضافة اى مالحظالت. و بوضوح المتخصص، رجاء االجابة بعنایة یعتبر ھذا االستبیان جزءا من المجھودات المستمرة التى تبذل لرفع كفائة التدریب

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 الشھادة الجامعیة تؤھلك للحصول على فرصة عمل بسھولة -

 (د) ال اوافق بشدة  (ج) ال اوافق    (ب) اوافق   (ا) اوافق بشدة
 
 التدریب المتخصص فى مجال عملك یرفع من فرص ترقیتك و حصولك على وظیفة مرموقة و راتب مجزى -

 ال اوافق بشدة (د)  (ج) ال اوافق    (ب) اوافق   (ا) اوافق بشدة
 
 التدریب المتخصص فى التنمیة البشریة یرفع من فرص ترقیتك و حصولك على وظیفة مرموقة و راتب مجزى -

 (د) ال اوافق بشدة  (ج) ال اوافق    (ب) اوافق   (ا) اوافق بشدة
 
 الدراسات العلیا ترفع من فرص ترقیتك و حصولك على وظیفة مرموقة و راتب مجزى -

 (د) ال اوافق بشدة  (ج) ال اوافق    (ب) اوافق   بشدة(ا) اوافق 
 
              ما ھو الدافع األساسى لحضورك دورة تدریبیة؟ -

 و قدراتى ي(د) لرفع كفائت عامةال ي(ج) لزیادة معلومات  (ب) متطلبات صاحب العمل  (ا) للبحث عن فرصة عمل
 
 من وجھة نظرك؟ ماھو نظام التدریب المناسب -

 (د) التعلیم عن بعد (ج) حضور دورة تدریبیة  DVD(ب) الألنترنت و   المراجع يف يالدراسة  بنفس(ا) 
 
 من وجھة نظرك؟ لجلسة التدریبالمناسبة  مدةالما ھى  -

 ساعات ي(د) ثمان  (ج) أربع ساعات   ثالث ساعات(ب)     (ا) ساعتان
 
 الفترة التدریبیة المناسبة من وجھة نظرك؟ يما ھ -

 (ج) أثناء عطلة نھایة األسبوع  الفترة التدریبیة المسائیة يف العمل الرسمیة(ب) أیام  الفترة التدریبیة الصباحبة يف العمل الرسمیة(ا) أیام 
 
 مجال واحد فقط فھل تفضل: يتدریبیة ف ةاذا سمحت لك الفرصة لحضور دور -
 التسویق و اإلدارة(ج)      (ب) التنمیة البشریة   (ا) تكنولجیا المعلومات 

 ح
 ك السنویة المخصصة للتدریب؟تما ھى میزانی -

 (د) أكثر من خمسة أالف جنیھ (ج) من الف الى خمسة أالف جنیھ (ب) اقل من الف جنیة     (ا) ال یوجد
 
 اذا سمحت لك الفرصة بوجود میزانیة مخصصة للتدریب فھل تفضل حضور: -

 بدون شھادة و لكن بربع الثمنتدریبیة الدورة ال نفس (ب)  باھظة الثمن لكنودولیة ادة (ا) دورة تدریبیة تؤھلك للحصول على شھ
 

 مالحظات
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