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 استمارة التغذية الراجعة لورشة العمل 
 

 ________________________ :التاريخ ______________________________ (:اختياري) االسم

 

 :الرجاء ضع دائرة حول اإلجابة التي تشعر بأنها األكثر صحة أو اكتب إجابتك في الفراغ  في األسفل 

 

 ______________________________  كم عمرك؟ .1

 

 
 ال/ نعم   ؟ كانية الوصول اليههل لديك هاتف محمول مع كاميرا، أو ام .2

 

 
 ال/ نعم     هل لديك جهاز حاسوب في البيت؟  .3

 

 
 ال/ نعم     ؟  سوفت وير للمونتاجهل لديك برنامج  .4

 

 
 ال/ نعم     هل لديك خدمة وصول الى االنترنت؟ .5

 

 .(على أكثر من إجابةيمكنك وضع دائرة )من أين تحصل على خدمة االنترنت؟  .6

 ..................أخرى  مركز المجتمع  المكتبة  المدرسة  البيت

 

 ال/ نعم    هل يجب عليك الدفع للحصول على الخدمة؟ .7

 

 
 ______________________________كم تبعد عن مكان سكنك؟ ، "نعم"إذا كانت اإلجابة  .8

 هل تعلم طبيعة االتصال باالنترنت التي تمتلكها؟ .9

 .................أخرى   لست متأكدا    اتصال واسع النطاق  اتصال عبر الهاتف

 كم مرة تستخدم االنترنت؟  .11
 أبدا    نادرا    شهريا    أسبوعيا    يوميا  

 ال/ نعم    هل تستخدم االنترنت إذا كان متاحاً لك؟  .11

 
 ال/ نعم     هل تملك هاتفاً محموالً؟  .11
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 ال/ نعم   مكانه تصوير فيديو؟ ، هل بإ"نعم"إذا كانت اإلجابة  .13
 

 ال/ نعم  ، هل استخدمته قبل ورشة العمل؟"نعم"إذا كانت اإلجابة  .14
 

 ال/ نعم   هل سمعت من قبل عن صنع األفالم باستخدام جهاز المحمول قبل ورشة العمل؟ .15
 

 ال/ نعم   هل خضعت ألي تجربة في صنع األفالم قبل ورشة العمل؟   .11
 

 لمتها في المساق؟ ما هي المهارات التي تع .11
 

......................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 

 ما هو الشيء الذي رأيته األكثر متعة للتعلم؟  .11
......................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

 (مكنك وضع دائرة حول أكثر من واحدةي)ما هي األدوار التي قمت بها خالل الورشة؟  .11
 ..........أخرى   التحرير  اإلنتاج  اإلخراج  التمثيل

 

 ما هو الدور الذي استمتعت به أكثر شيء؟ .12
......................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

 

 أكثر متعة أو أوضح لك؟ هل هناك أي شيء يمكن للمعلمين أن يفعلوه ليجعلوا ورشة العمل .11

......................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

 

 ، كم تقيم المعلمين في الورشة؟11إلى  1على مقياس من  .11
 

 : ......................اسم المعلم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     1  2 3 4 5 6 7 8 9 11 

 (ممتاز= 11)        (سيئ= 1)  

 : .....................اسم المعلم  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   1  2 3 4 5 6 7 8 9 11 

 (ممتاز= 11)        (سيئ= 1)  

 

 

 :الرجاء اكتب قائمة بأي أفكار لتحسين عمل الورشة .13
 

......................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

 

 ال/ نعم      هل تخطط لعمل أفالم أكثر؟  .14

 ال/ نعم   هل أنت على استعداد لتحميل أفالمك على االنترنت؟  .15

  هل أنت مهتم بالتدريب في صنع األفالم، أم العمل في مجال صنع األفالم والبرامج التلفزيونية؟  .11
.........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 

  هل تتوقع أنك سوف تستمر في استخدام منصات نشر الفيديوهات على االنترنت؟    .27
......................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

 :الرجاء إخبارنا عن أكثر األشياء التي أحببتها في ورشة العمل .28
 

......................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

 

 


