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 ) يوزع هذا االستبيان على الطلبة في االسبوع األول بعد إنتهاء عمليات السحب واإلضافة(  :الجدول الدراسي موضوع االستبيان 
  الفصل/السنة الدراسية  القسم

 
د وجدت هذه ، فقاعزائي الطلبة! نضع بين أيديكم هذا االستبيان لتساهموا معنا في تحسين عمليات إعداد وتنفيذ الجداول الدراسية 

مونه الجداول لتأمين بيئة تدريسية مالئمة ومتجاوبة مع احتياجاتكم، ويهمنا تقييمكم لها، لذا نرجوا تزويدنا برأيكم، ونعدكم بأن كل ما تقد
 لنا من معلومات أو اقتراحات ستجد كل االهتمام  والمتابعة من قبلنا. مع تحيات أسرة القسم.

 رابعة  ثالثة  نيةثا  أولى  السنة الدراسية للطالب
 في الفصل الحالي  في الفصل السابق  عملية التسجيلبمتى قمت 

 ال  نعم  هل احتجت الى عملية السحب/االضافة
 )مالحظة: الرجاء قراءة األسئلة كلها، قبل البدء باالجابة عليها( ( في خانة االجابة التي تراها مناسبة ضع اشارة ) 

 ال جزئيا   نعم البند الرقم
    المواد التي رغبت في تسجيلها؟ يةوجدت أن الجدول الدراسي مناسب الحتياجاتك األكاديمية من ناح هل 1
    ت الشعب التي رغبت في تسجيلها؟يوقتهل وجدت أن الجدول الدراسي مناسب الحتياجاتك األكاديمية من ناحية  2
    ناحية مدرسي الشعب  التي رغبت في تسجيلها؟هل وجدت أن الجدول الدراسي مناسب الحتياجاتك األكاديمية من  3
    هل كانت إجراءات عملية التسجيل سلسة، من ناحية تعاون المعنيين في القسم معك؟ 4
    هل كانت إجراءات عملية التسجيل سلسة، من ناحية تعاون المعنيين في دائرة القبول والتسجيل معك؟ 5
    عة ومناسبة، لك؟هل كانت إجراءات عملية التسجيل سري 6
    هل كان هناك تطابق في الشعب والمواد الدراسية بين اختياراتك في نموذج التسجيل، وما تم اعتماده في جدولك الدراسي؟ 7
    هل ساهمت عملية إرشادك ، في تحسين اختياراتك أو تصويبها أثناء عملية التسجيل؟ 8
    تجد أن عملية إرشاد الطلبة أثناء التسجيل ، وأثناء عملية السحب واالضافة ضرورية؟هل  9

    هل واجهتك مشكلة وجود شعب مغلقة أثناء عملية التسجيل أو السحب واإلضافة؟ 11
     الذي اخترته لتدريسك في  الشعب الدراسية لهذا الفصل؟ التدريسية تغيير عضو الهيئة تك مشكلة ههل واج 11
    فيها، نتيجة إلغائها من الجدول الدراسي؟ بالتسجيلهل تم سحبك سحبًا فنيًا من شعب قمت  12

أو اجراءات التسجيل  أو عملية اإلرشاد و/ عزيزي الطالب، إذا كان لديك أي إقتراح أو مالحظة أو شكوى حول الجدول الدراسي و/
 والسحب واإلضافة، نرجوا تدوينها هنا:

 
 
 
 
 

 رين لكم حسن تعاونكم ومساهمتكم القيمة في تحسين األداء وتطوير النتائج، مع تحيات أسرة القسمشاك
 نسخة الى ملف الجدول الدراسي 


