
:استمارة رقم 

-------------------------------------------_:Name of Center.------------------------------------:اسم الجهة  

kalsamman@mdps.gov.qa: لالستفسار 

44958524: االتصال 

 استمارة التدريب 
  TRAINING QUESTIONNAIRE   

1/1/2016 - 31/12/2016 

 :Phone No ...........................: رقم الهاتف
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نوع الشهادة الممنوحةلغة البرنامجاسالٌب التدرٌب
دولٌة-1عربً-1اسالٌب العرض-1

محلٌة-2انجلٌزي- 2اسالٌب المشاركة-2

خاصة-3تذكر,اخرى-3االنشطة الخارجٌة-3
تذكر,اخرى-4

Methods of TrainingPrgoram 

Language

Type of Certificate 

Awarded

1- Demonestration1- Arabic1- International

2- Participation2- English2- Local

3- External activities3- Other, mention3- Private

4- Other, mention
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Methods of Training: 
1- Demonestration methods: Lectures, practical/demonestrative applications

2- Participation methods: Discussions, case study, group discussion, social drama

3- External activities outside training halls: assigments projects, field visits / trips

Type of Certificate Awarded: 

1- International: certified by an international company or agency. 

2- Local: certified by a local agency (Ministry of Labour or Minsitry of 

Education)

3- Private: certified by the center itself

واليعتبز البزًبهح الوقسن على فتزتيي او اكثز في اليىم الىاحذ ببكثز , (الخطت السٌىيت)عذد تكزار البزًبهح ًفسه في السٌت الىاحذة: دوريت البرنامج    

.هي بزًبهح
.اسم الجهة التً تعتمد الشهادة الممنوحة من المركز :اسم الجهة المعتمدة للشهادة

No. of trainnes 

in the 

programe

عدد الساعات 

للٌوم الواحد

اسم الجهة المعتمدة 

للشهادة
م

No. of Hours 

per day

Name of agency 

certifying certificate

عدد المتدربٌن فً 

البرنامج

البرامج التدريبية

مدة البرنامج 

باالٌام

Name of Programs

. اإليضبحي/ الوحبضزة, التطبيق العلوي: أسبليب العزض-1: أساليب التدريب   

.الوٌبقشبث, دراست الحبلت, العصف الذهٌي, هدوىعبث الوٌبقشت, الذراهب االختوبعيت: أسبليب الوشبركت-2      

الزذ/ التكليفبث, الوشزوعبث, الشيبراث الويذاًيت: األًشطت خبرج قبعت التذريب-3      

.هعتوذة هي شزكت أو خهت دوليت–دوليت - 1 :نىع الشهادة الممنىحت 

.(وسارة شئىى العول أو وسارة التزبيت والتعلين)هعتوذة هي خهت هحليت–هحليت - 2     

.هعتوذة هي قبل الوزكش ًفسه–خبصت - 3     

Periodicity 

of the 

Program

Program 

duration in 

days

TRAINING PROGRAMS

دورٌة 

البرنامج اسم البرامج
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Type of Certificate Awarded: 

1- International: certified by an international company or agency. 

2- Local: certified by a local agency (Ministry of Labour or Minsitry of 

Education)

3- Private: certified by the center itself

Periodicity of the program: 
Nmber of frequncies that the same program is repeated in the same year (Annual Plan). The programe that is divided into two periods 

or more in the same day is not considered as more than one programe. 
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م

Ser.

انواع الوسائل المستخدمة فً التدرٌب

Type of methods used in the training

العدد

No.

م

Ser.

انواع الوسائل المستخدمة فً التدرٌب

Type of methods used in the training

العدد

No.

116

217

318

419

520

621

722

823

924

1025

1126

1227

1328

1429

1530

وسائل التدريب

:يوجد العديد من الوسائل على سبيل  المثال: انواع الوسائل التدرٌبٌة
. الكتب, األدبٌات, الصور الفوتوغرافٌة, والملصقات وغٌرها: المطبوعة ومنها- 1

.الطباشٌرٌة, البٌضاء, الورقٌة, الالصقة وغٌرها: السبورات ومنها- 2

الشرائح واألشرطة الفٌلمٌة, شرائط الفٌدٌو, الشفافٌات وأجهزة الكمبٌوتر وجهاز عرض المعلومات : المعروضة ومنها- 3

.وغٌرها

METHODS Of TRAINING 

Types of Training Methods: There are many methods e.g.

1- Printed: books, literature, photographic images, posters etc. 

2- Boards: Chalk, white, paper, adhesive etc. 

3- Shows: Slides, film tapes, video tapes, computers and data show 

equipments
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. الكتب, األدبٌات, الصور الفوتوغرافٌة, والملصقات وغٌرها: المطبوعة ومنها- 1

.الطباشٌرٌة, البٌضاء, الورقٌة, الالصقة وغٌرها: السبورات ومنها- 2

الشرائح واألشرطة الفٌلمٌة, شرائط الفٌدٌو, الشفافٌات وأجهزة الكمبٌوتر وجهاز عرض المعلومات : المعروضة ومنها- 3

.وغٌرها

1- Printed: books, literature, photographic images, posters etc. 

2- Boards: Chalk, white, paper, adhesive etc. 

3- Shows: Slides, film tapes, video tapes, computers and data show 

equipments
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النوع
Sex

الجنسٌة
Nationality

سنة المٌالد

المؤهل التعلٌمً
Educational 

Status

الحالة العملٌة
Employment Status

ذكر-1

انثى-2

 

قطري-1

غٌر قطري-2

دون الثانوي-1

ثانوي ودبلوم-2

جامعً- 3

ما فوق الجامعً-4

ٌعمل- 1

الٌعمل - 2

1-M

2-F

1-Qatari

2-NonQatari1-less than Secondary

2-Secondary and 

diploma

3- University

4-Post-University

1 - Employed

2 - Unemployed
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جهةالعمل

Workplace

استمارة المتدربين

المهنة

Occupation

Trainning Questionnaire

  

للمتدربٌن الذٌن لدٌهم عمل
The trainees who have a job

مده البرنامج 

باالٌام

Program 

duration 

in days

اسم البرنامج

Name of 

course or 

program

االسم ورقم البطاقة الشخصٌة
Name and ID Number

  
  
  
ل 

س
سل

م
S

e
ri

a
l

Year of Birth

9 1

اسم التخصص
Name 

Specialization

فقط

 للجامعً وما فوق الجامعً

Only for university 

graduates and above

6
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المؤهل التعلٌمً
Academic 

Qualification

طبٌعة العمل
Nature of 

work
دوام كامل-1اقل من جامعً-1

دوام جزئً-2جامعً-2ذكر-1

زائر-3اعلى من جامعً-3انثى-2

1- Male1- Below 

University

1- Full time

2- Female2- University2- Part time

3- Post-University3- visiter
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عدد سنوات 

الخبرة فً التدرٌب

.عدد السنوات التً أمضاها الفرد فً مجال التدرٌب:عدد سنوات الخبرة فً التدرٌبوهو المجال الذي ٌقوم بتدرٌبة او تقدٌمه للمتدربٌن: مجال التدرٌب

S
e
r.

 

سنة المٌالد
Year of Birth

االسم سل
سل

م

NameNationality

التخصص

Field of training: It is the field in which he is training or presenting to the trainees Number of years of experience in training: Number of years spent by the indivdual in 

the field of training. 

Field of 

Training

No. of years of 

experience in 

training

Specialization

االستمارة الخاصة بالمدربين

    Questionnaire for trainers 

مجال التدرٌب

النوع
Gender

الجنسٌة
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Administrative staff: includes administrators and workers only

المؤهل التعلٌمً
Academic Qualification

اقل من جامعً-1

جامعً-2ذكر-1

اعلى من جامعً-3انثى-2

1- Male1- Below University

2- Female2- University

3- Post-University
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المسمى الوظٌفً

NameNationalityYear of BirthSpecializationTitle Job

سل
سل

م

االسم

النوع
Gender

سنة المٌالدالجنسٌة

التخصص

االستمارة الخاصة بالكادر االداري

    Questionnaire for administrative staff

ٌشمل جمٌع اإلدارٌٌن والعمال باستثناء المدربٌن:الكادر االداري
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