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 التسجيل واإلرشاد األكاديميتقييم خدمتي 

 

  الطالب استبانة
 :أخي الطالب

من خالل تقييم علق بالتسجيل واإلرشاد األكاديمي، إلى استطالع رأيك فيما يت االستبانةتهدف هذه 
دارة شددد ون الطدددال  بالقسدددم أداء المرشدددد األكددداديمي الرتقددداء بالمسدددتود األكددداديمي سدددعيال إلدددى ا ،بالكليدددة وا 

علماً بأن بيانات ومعلوماات   ،في التطوير المستمر مع مراعاة الدقة والموضوعية القسمقيقال ألهداف وتح

 . االستبانة ستعامل بسرية تامة
 

 :معلومات عامة :أوال

 

 ............................................(..............اختياري: )اسم الطالب -1
 
 : التخصص -2

 

 .إدارة مبيعات  .....                          .موارد بشرية  .....
            

 

 .إدارة أعمال التأمين  .....                            .إدارة مالية  .....

  
 ..........................:......العام الدراسي:................. الفصل الدراسي -3

 

 :المستوى الدراسي -4
 

    رابع .....        ثالث   .....      ثاني .....    أول    .....

 
 

 ....................................................... :المعدل في الثانوية العامة -5
 

 ....................................................: ....المعدل التراكمي الحالي -6
 
 .................................................................. :عدد اإلنذارات -7
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 :تحت الخيار الذي يعبر عن وجهة نظرك للفقرات التالية( √)الرجاء وضع عالمة  :ثانيا

 العبارة
ال أوافق 

 بشدة
 أوافق محايد ال أوافق

أوافق 
 بشدة

تم إعالن نتائجي في المقررات على موقع الجامعة بعد ( 1)
           . نتهاء اختبار جميع المقرراتأيام من ا 3
           . كانت نتائجي في مقررات الفصل السابق متوقعة( 2)
كان من السهل مناقشة نتائجي في مقررات الفصل ( 3)

           . المقرراتالسابق مع مدرسي 
كنت على علم بالمقررات المطلوب تسجيلها للمستوى ( 4)

           . الحالي
           . كان لدي معرفة تامة بعملية التسجيل االلكتروني ( 5)
اإلضافة للمقررات استطعت أن أقوم بعملية الحذف و( 6)

           . الدراسية الكترونيا
           . أثناء عملية التسجيل االلكتروني لم تواجهني مشاكل( 7)
كانت مصادر مساعدتي الستكمال تسجيل المقررات ( 8)
           . توفرةم
أتيحت لي الفرصة الختيار األوقات المناسبة لي ( 9)

           . للمقررات المطروحة
توجهت للكلية في بداية اليوم الدراسي األول لتعديل  (11)

           . جدولي الدراسي
 القسمإرشادات واضحة في كانت هناك إعالنات و( 11)

           . رراتلمساعدتي في استكمال تسجيل المق
كان رئيس القسم متعاون معي لحل المشاكل التي ( 12)

           . واجهتني في استكمال تسجيل المقررات
كان المرشد األكاديمي في القسم متعاون معي لتحقيق  (13)

           . رغباتي في تسجيل المقررات 
القبول كانت عملية التسجيل عن طريق عمادة ( 14)

           . والتسجيل في الجامعة منظمة
كانت فترة االنتظار إلنهاء عملية التسجيل عن طريق  (15)

           . مقبولة القسمإدارة شؤون الطالب في 
وجدت تعاون من قبل الموظفين في شؤون الطالب ( 16)

           . لحل المشاكل التي واجهتني الستكمال تسجيل المقررات
تم إعالمي من قبل عمادة القبول والتسجيل بمواعيد ( 17)

تسجيل المواد والحذف واإلضافة وتغيير الشعب وفق 
           . اإلجراءات النظامية

لكلية بداية اليوم الدراسي األول لمتابعة توجهت إلى ا( 18)
           . إرشادي األكاديمي
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 العبارة
ال أوافق 

 بشدة
 أوافق محايد ال أوافق

أوافق 
 بشدة

 لقسماإرشادات واضحة في كان هناك إعالنات و (19)
           . لمساعدتي للحصول على اإلرشاد األكاديمي المناسب

شرح لي المرشد األكاديمي الصلة بين المقررات  (21)
           . للقسمالدراسية و تفاصيل الخطة الدراسية 

ساعدني المرشد األكاديمي في تسجيل الساعات ( 21)
           . النظام الجامعيوالدراسية المتوافقة مع قدراتي 

كتبية تواجد المرشد األكاديمي خالل الساعات المي (22)
           . المخصصة لإلرشاد األكاديمي

           . عالقتي جيدة بالمرشد األكاديمي (23)
كان المرشد األكاديمي ملتزم لتوجيهي أو لحل  (24)

           . مشكلتي
قدمي أثناء دى تكان المرشد األكاديمي متابعا لم (25)

           . الفصل الدراسي
التوجيه لمرشد األكاديمي يقدم لي النصح وكان ا (26)

           . خالل فترة الفصل الدراسي بأكمله
ر وجدت تشجيعاً من مرشدي األكاديمي لتطوي (27)

           . توجهاتي في مجال تخصصيأفكاري و
 القسمفي  كانت هناك إعالنات و إرشادات واضحة (28)

           . عن توزيع القاعات الدراسية منذ اليوم األول 
كان هناك نسبة حضور عالية للطالب في  (29)

           . للدراسة المحاضرات منذ اليوم األول
إلقاء المحاضرات منذ بدأ أعضاء هيئة التدريس ب (31)

           . اليوم األول
اليوم  منذلمقررات انتظمت بالدراسة في جميع ا(31)

           . األول
شكل عام عن مستوى جودة التسجيل أشعر بالرضا ب (32)
           .  القسماإلرشاد األكاديمي في و

 

 :اإلرشاد األكاديمياحات لتحسين التسجيل وقترا

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

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

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

 لجنة الجودة واالعتماد األكاديمي


