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 اإلداري والتدريب إدارة التطوير الخاص ب قياس رضا املستفيدين استبيان

  مقـدمة:

 من إدارة التطوير اإلداري والتدريب بأهمية وجود هيكل عمل متكامل ومتميز بالكفاءة والدقة يعمل 
ً
إيمانا

على إرضــاء املســتبدا بكاتة متطه.اتتق تتقدا إدارة التطوير اإلداري والتدريب بطرا هالا ايســتبيان لهتعر  

 خدماتق على رأيكم تيما تقدمت أقساا إدارة التطوير اإلداري والتدريب من

      

  الوزارة؟هل س.ق أن شاركت في أحد البرامج التدريبية التي تقدمها         نعم          ي   

                                 ايس.اب: كر يرجى ذبال، كانت ايجابة  إذا

  )اختياري( ايسم

  التاريخ

  القطاع

  ايدارة

 سنة تأكثر 24-34 35-44 45   24أقل من  العمر                                 أنثى  ذكر     الجنس

 أقل من الثانوي                                 ثانوي  دبهوا    جامعي   دراسات عهيا املستوى التعهيمي  

 مستشار موظف رئيس قسم    مراقب مدير  رئيس مهندسين وكيل املسمى الوظيفي

  سنوات الخدمة

 

 

 وزارة الكهرباء و الماء

 

 دولة الكويت
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 تيما يلي بنود ايست.انة التي ت.ين من خاللها مدى رضائك عن خدماتنا:

 

 

  

ــــ ت ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــؤالـــــالســــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــ
 ي أواتق بشدة   ي أواتق   ي أعهم   أواتق أواتق بشدة  

1 2 3 4 5 

      دور ايدارة في تحسين وتطوير العالقة بين املراجعين واملوظفين مرض ي  1

      لهموظفينا  لسد ايحتياجات التدريبية كتعال و  نظاا التدريب 2

      املوظف الالي يجب أن يكون على رأس عمهت يبداالتدريب اإللكتروني  3

      بشكل م.اشر في تطوير أداء املوظفين البرامج التدريبية تساهم  4

      البرامج التدريبية متنوعة و تبدا كاتة مجايت العمل  5

      يغطي ايحتياجات التدريبية لكاتة قطاعات الوزارةالتدريب  6

      باإلدارةمط.قة  استبداا التكنولوجيا الحديثة لتط.يق البرامج التدريبية  7

      مرض ي  مشاريع التأهيل التدريبي مستوى  8

      و مرن  سهل التواصل مع منسقي التدريب 9

      فاعل ايدارة مع احتياجات التطوير و التدريبتت 10

      تقديم الخدماتنة في التعامل وفي أوقات ايدارة مر  11

      امل.ادرة بالتفاعل مع احتياجات العمالء وتطوير الخدمات املقدمة لهم 12

      جودةتقدا ايدارة خدمات تدريبية و تطويرية ذات  13

      وانجازها في الوقت املحدد دقيقة الخدمات املقدمة 14

      تعالدور ايدارة في تبسيط إجراءات الخدمات املقدمة  15

      تسعى ايدارة الى التنمية املستمرة ألساليب تطوير العمل 16

 هل واجهت أي مشكهة أو صعوبة ؟

                                           نعم    ي 

 أن كانت اجابتك بنعم اذكرها
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