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 بمشاركي الخاص االستبيانخالصة 

 الخاصة بـ)نظام جرد المواد الكيمياوية والبايولوجية(الدورة التدريبية 

 32/3/3102مركزنا بتاريخ في المقامة 

  

مشنناركي الندارل التدريبينة الخاصننة منن خنالا النتمان النند ال ندااا ادننا  يتبننين ان مسنتا  ر نا 

بصارل عامة ) يد( ايمكن االسنتاادل منن مركزنا بـ)نظام  رد المااد الكيميااية االبايالا ية( المقامة في 

آراء باض المستايدين امالحظاتهم ااعتبارها نقد بناء للمركز ابما يخدم تطاير فاالينا  المركنز بصنارل 

منا ي نمن اسنتمرار االلبناا علند بالصناابا  التني تاا نل المسنتايدين اعامة ,ا افة الند  نرارل تنلليا 

 المركز ارفع نسبة المتقدمين لطلب الخدمة.

 

مشارك من مختلف ال اماا  االمااهد ( 52عدد المشاركين في الدارل التدريبية الخاصة كان : ):  ااالا 

 .الارالية

 

, تاا د الماظف  احية سرعة اسهالة ان از اال راءا ن من : نتي ة تقييم الخدمة المقدمة من المركز ثانياا 

تاامنا الماظنف بلبالنة االمبنادرل بتقنديم المسناعدل ادرايتنل باملنل االقندرل  في مكان عملل أل راء المهنام ,

 . %( جيدة59)كان  :  علد اال ابة علد كافة االستاسارا ,

 

 المايار  
نسبة التقييم 
 بـ)نام(

 %99 مألداء عمله المركزماظاي مد  مالئمة  0

 %95 بالصالحيا  الكافية ينمد  تمتع الماظا 3

 %52 مد  اعتبار نمالج التقييم الحالي مناسباا  2
 

 المايار
مطلاب 
 بشدل

  يدل

 %25 %53 كان  باالستبيان الخطال بأخل رأي المستايدين 
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 المايار
سرعة 
 االن از

تادد 
 الم اال 

التااما 
 ال يد

 %25 %32 %32 االمار التي  ال  المستايد يختار خدما  المركز

 

 : الصاابا   ثالثاا 

تنندا علنند عنندم ا نناد صنناابا  فنني الخنندما  التنني يقنندمها االسننتبيانا  مننن  %(93كاننن  نسننبة )

  نافا كان  بسبب ح نار عندد مشناركين المتافرل حاسبا  المركز , مع للك كان للباض رأي بقلة ال

, كللك رأي للينا في ازارل التاليم الاالي االبحث الالمي من لبا دائرل البحث االتطاير عليلتاق الادد الم

 كثرل عدد المشاركين الغير متالع.رغم   داا با اد صاابة في تنايل النظام

 

 : المالحظا  االخر   رابااا 

 باض تت من:الاغلب االستبيانا  كان  تدا علد عدم ا اد مالحظا  اال انل بناس الال  كان  

 الشكر ال زيا لل هاد المبلالة في ألامة هل  الدارل التدريبية.  -

 الشكر علد  هاد االستقباا.  -

 التااما ال يد اسرعة االن از كان  اكثر من المتالع. -

 االتصاا المستمر بين المركز االمستايدين. -

 


