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                                 كمية التمريض   
 آراء الطالباستطالع  انياستب

 التسجيل واإلرشاد األكادميييف خدمتي 

 
 معلوماثًعامتً:ً:ًأولاً

 أنثى        ذكـر          :سالجن -2 ............)اختياري(................:  /الطالبةالبـم الطـــاس -1
 .............................   :مـــقسال -4 ......................................... :ةالكميـــــ -3
 ..............................: الفصل الدراسي -6. .........................................: يسام الدراعال -5

 
ًً:أمامًكلًعبارةًألحدًالبدائلًلتدلًعلىًتفضيله(ً√)ًعلىًالطالب/الطالبتًوضعًعالمت:ثانياًا

 

 أبداً  نادراً  أحياناً  دائمًا  العبـــــــــــــــــــــارة م

 :لالتسجي -أ
   معرفة تامة بعممية التسجيل االلكتروني .  كلدي 1

2 
وفق  واإلضافةوالحذف  المقرراتمواعيد تسجيل عن  اإلعالنتم ي

 .الالئحة 
    

3 
لممقررات الدراسية الكترونيا استطع أن أقوم بعممية الحذف واإلضافة 

 . من خالل المرشد األكاديمي بعد انتهاء فترة التسجيل
    

4 
 استطع أن أقوم بعممية الحذف واإلضافة لممقررات الدراسية الكترونيا

 قبل انتهاء مدة التسجيل
    

     كانت مصادر مساعدتي الستكمال تسجيل المقررات متوافرة.  5

     الختيار األوقات المناسبة لتسجيل المقررات.أتيحت لي الفرصة  6

7 
رشادات واضحة في  لمساعدتي في استكمال  الكميةتوجد إعالنات وا 

 تسجيل المقررات . 
    

8 
متعاون معي لتحقيق رغباتي في  الخاص بىالمرشد األكاديمي 
 تسجيل المقررات . 

    

     منظمة.  كميةالتسجيل في ال عممية 9
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 أبداً  نادراً  أحياناً  دائماً  ـــــــــــــــــــــــارةالعبــ م

     :األكاديمياإلرشاد  -ب 

     فترة االنتظار إلنهاء عممية التسجيل مقبولة .  11

11 
وجدت تعاون من قبل الموظفين في شؤون الطالب لحل المشاكل التي واجهتني 

 الستكمال تسجيل المقررات . 
    

     . بمواعيد تسجيل المواد والحذف واإلضافة  شئون الطالبتم إعالمي من قبل  12
     أشعر بالرضا بشكل عام عن مستوى خدمة التسجيل لممقررات الدراسية . 13
     معمومات كافية عن أهمية اإلرشاد األكاديمي تمقيتهل  14
رشادات واضحة لمساعدتي لمحصول عمى  15      . نصح والتوجيهاليوجد إعالنات وا 

يشرح لي المرشد األكاديمي الصمة بين المقررات الدراسية وتفاصيل الخطة  16
 الدراسية لمقسم . 

    

17 
يساعدني المرشد األكاديمي في تسجيل الساعات الدراسية المتوافقة مع قدراتي 

 والنظام الجامعي . 
    

     صة لإلرشاد األكاديمي  يتواجد المرشد األكاديمي خالل الساعات المخص 18
     تربطني عالقة حسنة بالمرشد األكاديمي .  19
     المرشد األكاديمي ممتزم بتوجيهي وحل مشكالتي .  21

21 
المرشد األكاديمي متابعا لمدى تقدمي ويقدم لي النصح والتوجيه أثناء الفصل 

 الدراسي . 
    

22 
طوير أفكاري وتوجهاتي في مجال وجدت تشجيعًا من مرشدي األكاديمي لت

 تخصصي . 
    

23 
في مناقشة نتائجي في مقررات الفصل السابق مع  األكاديمييساعدني المرشد 

  مدرسي المقررات . 
    

     أشعر بالرضا بشكل عام عن مستوى خدمة اإلرشاد األكاديمي في القسم .  24
 
 ال )    (   نعم )     (    هل تواجهك مشاكل أثناء عممية التسجيل:: الثثا 

   .................................................................................................................  أذكرها 
 
 :األكاديمي واإلرشاداقتراحات لتحسين التسجيل :رابعًا  
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