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 هذه الدورة؟هدفك الرئيسي بعد االنتهاء من ما هو 

 
 التحضير او التحديث لمنتج جديد -1
 اكتساب مهارات ومعارف جديدة -2
 التحضير الجتياز االمتحان -3
 ____________________  غير ذلك ) نرجو التوضيح(: -4

 

 

 

 

       ?What is your main objective after completing this course 

                                                                                      
Preparation for new product or software upgrade  
Building new skills and knowledge 
Prepare for Certification exam 
Others (please specify) ____________________ 

 

 

 

 

 How else can we serve you better in the future, any comments وإال كيف يمكننا خدمتك بشكل أفضل في المستقبل ، أي تعليقات واقتراحات؟
and suggestions? 

 
 

Thank You for answering this Form  
 شكرا لك على تعبئة هذا النوذج 

PERSONAL DETAILS شخصة بيانات 

 Name (optional) \ )اختياري( االسم

 
    

   Course Title\اسم الدورة 

 
   Instructor Name\ اسم المدرب  

  Sales Executive Name \ اسم موظف المبيعات  # Room\ رقم القاعة  Date\ التاريخ

 

DIRECTION:  PLEASE RATE TPI BY TICKING ACCORDING TO THESE POINTS:  
A-OUTSTANDING, B-GOOD, C-SATISFACTORY, D-INADEQUATE 

 التالية النقاط خالل من التدريب مركز تقييم نرجو التعليمات:
A-رائع ،    B-جيد ،    C- مرضي ،    D-  مالئم غير 

COURSE FEEDBACK A B C D التدريبية الدورة تققيم 

1. Clarity of the course content and its learning outcomes      والنتائج التعليمية وضوح و بساطة محتوى الدورة  

2. Course duration is suitable to cover its content     المدة الزمنية مناسبة لتغطية جميع محتويات الدورة 

3. The Theoretical and Practical exercises as well as the visual 
aid, are helpful to support its content 

    
نت التدريبات النظرية و العملية  اضافة الى الشروحات النظرية كا

 مناسبة لتغطية محتوبات الدورة

4. This course will help me- develop my performance at work.     هذه الدورة ستساعدك على تطوير ادائك في العمل 

5. Learning objectives are met throughout the sessions     تم تغطية االهداف التعليمية خالل ايام الدورة 

INSTRUCTOR’S SKILLS  
 

A B C D المدرب مهارات تقييم 

1.  The Trainer presents each course effectively     استطاع المدرب شرح جميع محتويات الدورة بشكل فعال 

2.  Knowledgeable and Professional in every session     يملك معرفة جيدة في جميع مساقات الدورة 

3.  Ability to motivate trainees to participate and interact in 
discussion or group activities. 

    
القدرة على تحفيز المتدربين على المشاركة والتفاعل في 

اتمناقشال  

4. Gives good example and relates to practical life experience.     ليةيستخدم امثلة جيدة لتوضيح االفكار من واقع الحياة العم  

5. Answers question directly and efficiently.       االجابة على جميع االسئلة بشكل واضح وفعال 

QUALITY EVALUATION  A B C D تقييم الجود 

1. Classroom ambiance is good. AC in cool condition, free of dust 
and lightings are appropriate.  

    
يف تكياجواء قاعة التدريب مناسبة من ناحية االضائة والتجهيزات ، ال

 يعمل بشكل جيد و خالية من الغبار 

2.  Laboratory: hardware and software performance are 
 working properly 

 المختبرات: المعدات و انظمة التشغيل تعمل بشكل جيد وفعال     

3. Materials/hand-outs, note pads and pens were given just on 
time and in good condition 

    
سب الكتب الدراسية و دفاتر المالحظات تم تسليمها في الوقت المنا

 وبجودة ممتازة

4.  Up to what extent this training meet your objective in the 
development of theoretical and practical experiences  

    
تك اهدافك في تطوير مهاراتك وخبرا هذه الدورة الى اي مدى  حققت 

 النظرية والعملية

5.  Credit Transfer and Recognition of Prior Learning were properly 
explained. 

 تم شرح تحويل الرصيد و التعرف المسبق على التعليم بشكل جيد    

6.  Course requirements and expectations were clearly provided 
during the induction procedure. 

    
ء متطلبات الدورة التدريبية والتوقعات بوضوح أثناء إجراشرح تم 

 التعريفي.

GENERAL FEEDBACK  A B C D  تقييم عام 
1.  Reception representatives are warm and friendly  
            (greet and smile)          

 تم استقبالك من قبل موظفي االستقبال بالترحيب واالبتسامة     

2.  Customer representatives assists and guides effectively      والتوجيه من قبل موظفي خدمة العمالء  تم تقديم المساعدة 

3.  Proper Course induction or orientation was done on my first   
day 

 في اليوم األول للدورة تم إجراء التوجيه أو االتجاه الصحيح      

4.  This course meets my expectations     تناسب التدريب مع احتياجاتي و توقعاتي 

5.  Course impression from the start up to this point     ةتقييم العام لهذه الدورة من البداية وحتى النهايال 

  Y  N  

Is this your first time in Training Plus Institute?   ؟ المعهدالمرة االولى التي تتعامل بها مع  هي هل هذه 

http://www.trainingplusbh.com/
mailto:info@trainingplusbh.com

