
 د.والء عمارة /اعداد                             

 اس تبيان حول الارشاد الأاكدميي

ىل اس تطالع رأأيك فامي يتعلق ابلإرشاد ة الطالبيتأأخ الأاكدميي، من خالل تقيمي أأداء : هتدف هذه الاستبانة اإ

ىل الارتقاء ابملس توى الأاكدميي وحتقيقًا لأهداف القسم يف التطوير املس متر مع  املرشد الأاكدميي ابلقسم سعيًا اإ

 .س تعامل برسية اتمةة مراعاة ادلقة واملوضوعية، علامً بأأن بياانت ومعلومات الاستبان

الي  اوافق املهام م

 حد ما

 ال اوافق

    كانت لدي معرفة تامة بعملية التسجيل االلكرتوني 1

    استطعت أن أقوم بعملية احلذف واإلضافة للمقررات الدراسية الكرتونيا 2

    مل تواجهين مشاكل أثناء عملية التسجيل االلكرتوني 3

    املقررات متوفرةكانت مصادر مساعدتي الستكمال تسجيل  4

    أتيحت لي الفرصة الختيار األوقات املناسبة لي للمقررات املطروحة 5

    يف بداية اليوم الدراسي األول لتعديل جدولي الدراسيكلية توجهت لل 6

    ملساعدتي يف استكمال تسجيل املقرراتكلية كانت هناك إعالنات وإرشادات واضحة يف ال 7

    القسم متعاون معي حلل املشاكل اليت واجهتين يف استكمال تسجيل املقرراتكان رئيس  8

    كان املرشد األكادميي يف القسم متعاون معي لتحقيق رغباتي يف تسجيل املقررات 9

وجدت تعاون من قبل املوظفني يف شؤون الطالب حلل املشاكل اليت واجهتين الستكمال  10

 تسجيل املقررات

   

    إعالمي من قبل عمادة القبول والتسجيل مبواعيد تسجيل املواد واحلذف واإلضافةمت  11

    توجهت إىل الكلية بداية اليوم الدراسي األول ملتابعة إرشادي األكادميي 12

كانت هناك إعالنات وإرشادات واضحة يف القسم ملساعدتي للحصول على اإلرشاد األكادميي  13

 املناسب

   

    املرشد األكادميي الصلة بني املقررات الدراسية و تفاصيل اخلطة الدراسية للقسم شرح لي 14

ساعدني املرشد األكادميي يف تسجيل الساعات الدراسية املتوافقة مع قدراتي والنظام  15

 اجلامعي

   

    يتواجد املرشد األكادميي خالل الساعات املكتبية املخصصة لإلرشاد األكادميي 16

    عالقيت جيدة باملرشد األكادميي 17

    كان املرشد األكادميي ملتزم لتوجيهي أو حلل مشكليت 18

    كان املرشد األكادميي متابعا ملدى تقدمي أثناء الفصل الدراسي 19

    كان املرشد األكادميي يقدم لي النصح والتوجيه خالل فرتة الفصل الدراسي بأكمله 20

    مرشدي األكادميي لتطوير أفكاري وتوجهاتي يف جمال ختصصي وجدت تشجيعًا من 21

كانت هناك إعالنات و إرشادات واضحة يف القسم عن توزيع القاعات الدراسية منذ اليوم  22

 األول
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 ملقرراتك ؟حلذف واإلضافة ما الصعوبات اليت واجهتك عند ا -
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....................................................................................................................................
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 االكادميي ؟ اإلرشادفهمك ملوضوع  ما مستوى -
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 ؟األكادميي لإلرشادمقرتحاتك حنو التفعيل املتميز ما  -

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

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

 

 


