
Feedback and Evaluation Questionnaire 

  

 ما مدى رضاآم عن المؤتمر عمومًا ؟ (1
Overall, how satisfied were you with the Conference? 
 غير راٍض إطالقًا  غير راٍض  راٍض  راٍض جدًا

 Very Satisfied  Satisfied  Dissatisfied  Very Dissatisfied 
 
 ما مدى رضاآم عن المتحدثين بصورة عامة؟ (2
Overall, how satisfied were you with the speakers/presenters? 
 غير راٍض إطالقًا  غير راٍض  راٍض  راٍض جدًا

 Very Satisfied  Satisfied  Dissatisfied  Very Dissatisfied 
 
 ما عدد الجلسات التي حضرتموها (3
How many sessions did you attend? 

 1-3  3-6  
 
 آيف آانت مدة جلسات المؤتمر برايك؟ (4
How did you feel about the length of conference’s sessions? 
 قصيرة جدًا  طويلة جدًا مناسبة

 Just about right  Too long  Too short 
 
 آان محتوى الجلسات مناسبًا وثري بالمعلومات (5
The content of sessions was appropriate and informative. 
 ال أوافق بشدة  أوافق    ال أوافق أوافق بشدة

 Strongly Agree  Agree  Disagree  Strongly Disagree 
 
.للمشروبات منظمًا بشكل جيد  سادسالعربي ال والمعرض المؤتمرآان  (6  
The ABCE 2015 Conference was well organized. 
 ال أوافق بشدة  أوافق    ال أوافق أوافق بشدة

 Strongly Agree  Agree  Disagree  Strongly Disagree 
 
 آان آادر الموظفين لطيفًا ومتعاونًا (7
The Staff was helpful and courteous. 
 ال أوافق بشدة  أوافق    ال أوافق أوافق بشدة

 Strongly Agree  Agree  Disagree  Strongly Disagree 
:للمشروبات سادسللمؤتمر والمعرض العربي ال العناصر التالية عنمدى رضاك  يرجى بيان (8  
Please indicate your satisfaction with the following elements of the ABCE 2016 
 
 Location   المكان
غير راٍض     راٍض   راٍض جدًا  غير راٍض إطالقًا  

 Very Satisfied   Satisfied  Dissatisfied  Very Dissatisfied 
 
 

Thank you for taking the time to participate in this evaluation 

 شكرًا  للمشارآة في هذا التقييم
 



 
 

 

 Discussed Topics   الموضوعات المطروحة
غير راٍض     راٍض    راٍض جدًا  غير راٍض إطالقًا  

 Very Satisfied   Satisfied  Dissatisfied  Very Dissatisfied 
 
 Out Comes     المخرجات
را ٍض     راٍض جدًا   غير راٍض       غير راٍض إطالقًا     

 Very Satisfied   Satisfied  Dissatisfied  Very Dissatisfied 
 
 Networking Opportunities    فرص التواصل  
را ٍض     راٍض جدًا   غير راٍض       غير راٍض إطالقًا     

 Very Satisfied   Satisfied  Dissatisfied  Very Dissatisfied 
 
 Translation     الترجمة
را ٍض     راٍض جدًا   غير راٍض       غير راٍض إطالقًا     

 Very Satisfied   Satisfied  Dissatisfied  Very Dissatisfied 
 
 :Other please specify أخرى، يرجى ذآرها

 

 
 

 
 ما هي الطرق التي يمكن بها تطوير وتحسين هذا المؤتمر إذا عقد مرة أخرى؟ (9
In what ways could this Conference be improved if held again?  
 
 
 
العربي؟صناعة المشروبات في الوطن هل ألقى المؤتمر الضوء على آفاق جديدة  (10  
Did the conference highlight new perspectives for Beverages Industry in the Arab World? 

  نعم  ال     

 Yes  No 
 
If No please state why :السببذآر الرجاء  ال آان الجواب إذا  
 
 
 
 ما مدى رضاآم عن خدمات النقل المقدمة من مطار عمان إن وجدت ؟   (11
How satisfied were you with the transfer services offered at Amman airport, if applicable? 

راٍض جدًا                     را ٍض      غير راٍض       غير راٍض إطالقًا     

 Very Satisfied  Satisfied  Dissatisfied  Very Dissatisfied 
 
إجراءات عملية الحجز الفندقية وأماآن اإلقامة والخدمات الفندقية المقدمة إن وجدت  مدى رضاآم عن ما (12  
How satisfied were you with the process of booking the accommodation & hotel services offered, if 
applicable? 

راٍض جدًا                     را ٍض      غير راٍض       القًاغير راٍض إط     

 Very Satisfied  Satisfied  Dissatisfied  Very Dissatisfied 
 

:في عمان او في دولة اخرى مؤتمر العام القادمالهل تفضل اقامة   
Would you prefer to hold this conference next year in Amman – Jordan or in other country? 

األردن -دولة أخرى                       عمان  

 Amman- Jordan  Other Country 
 
If other country please specify 
Will most likely mean that visitors from that particularly country will participate 



 
 

 

 
 هل توصي بحضور هذا المؤتمر ألي أحد (13
Would you recommend this conference to any one? 

  نعم  ال     

 Yes  No 
 
"األمن العالمي للصناعة المشروبات " :جلسة األولى بعنوانللما هو تقييمك  (14  
How do you evaluate the First Session titled: “The Global Beverage Security” 
 أقل من المستوى المتوقع جيد  جيد جدًا ممتاز

Excellent  Very Good  Good  Less than expected 
 
" اآلفاق الجديدة في صناعة المشروبات " :جلسة الثانية بعنوانللماهو تقييمك  (15  
How do you evaluate the Second Session titled: “New horizons in Beverage Industry” 
 أقل من المستوى المتوقع جيد  جيد جدًا ممتاز

Excellent  Very Good  Good  Less than expected 
 
" التزامات الصحة " :الثالثة بعنوانجلسة للماهو تقييمك  (16  
How do you evaluate the Third Session titled: “Commitments to Health” 
 أقل من المستوى المتوقع جيد  جيد جدًا ممتاز

Excellent  Very Good  Good  Less than expected 
 
" واإلبتكارات على المستوى التالي وما بعدهآخر التطورات  " :الرابعة بعنوان للجلسةماهو تقييمك  (17  

How do you evaluate the Fourth Session titled: “Product and Packaging Innovation to the next level and 
beyond” 
 أقل من المستوى المتوقع جيد  جيد جدًا ممتاز

Excellent  Very Good  Good  Less than expected 
 
"القضايا البيئية" :جلسة الخامسة بعنوانللماهو تقييمك  (18  
How do you evaluate the Fifth Session titled: “Environmental Issues”  
 أقل من المستوى المتوقع جيد  جيد جدًا ممتاز

Excellent  Very Good  Good  Less than expected 
 
"آيف يجب قطاع المشروبات ان يعالج الرسائل السيئة  " :جلسة الحوار المفتوحة بعنوانللماهو تقييمك  (19  

How do you evaluate the Round Table Discussion titled: “How should the Beverage Industry tackle the 
bad messages?”  
 أقل من المستوى المتوقع جيد  جيد جدًا ممتاز

Excellent  Very Good  Good  Less than expected 
 

تودون التحدث عنهامعينة اي مالحظات اضاقية عن محاضرات   
Any additional remarks on specific presentations would you like to add 
 
 
 
 
 
 
 
رجو منكم تزويدنا بأية مالحظات إضافية لم يتم ذآرها في نموذج التقييم مع الشكرن (20  
Thank you for sharing more comments that were not highlighted in our evaluation form 
 
 
 
 
 


