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 إستطالع رأي الطلبة حول اإلرشاد األكاديمي المقدم لهم
جراءات اإلليات و آعزيزي الطالب نظرا ألهمية رأيك في تطوير  بداء رأيك وذلك كاديمي في كليتك، يرجى التكرم بإرشاد األا 

 جابة التي تراها مناسبة:أمام اإل( Xشارة )إبوضع 
مالرق باتقري نعم الفقرة   ال 
رشادات واضحة في الكلية لمساعدة الطلبة للحصول على اإلرشاد اإعالنات و هل هناك  1 ألكاديمي ا 

؟المناسب  
   

رشادات واضحة في الكلية لمساعدة الطلبة على إستكمال إجراءات تعالنات و إ هل هناك  2 سجيل ا 
؟المواد  

   

؟في تسجيل الموادرغباتك لتحقيق معك األكاديمي متعاون هل المرشد  3     
     بانتظام؟ األكاديميرشادك إهل تحرص على متابعة  4
؟الخطة الدراسية للتخصصد و المرشد األكاديمي للطلبة العالقة بين المواهل يوضح  5     
واألنظمة  كقدراتتي تتوافق مع المرشد األكاديمي على تسجيل الساعات الدراسية الهل ساعدك  6

؟التعليمات الجامعيةو   
   

األنظمة و قدراتك شد األكاديمي على تسجيل المواد واألوقات التي تتوافق مع المر هل ساعدك  7
؟والتعليمات الجامعية  

   

لإلعتماد عليه ك بكشف الخطة التفصيلية المتعلق و لتخصصك بالخطة الدراسية هل يتم تزويدك  8
؟التسجيلفي   

   

د األكاديمي شاالمرشد األكاديمي في مكتبه خالل الساعات المكتبية المخصصة له لإلر هل يتواجد  9
؟اإلضافةخالل فترة التسجيل والسحب و   

   

؟خالل الفصلتقدمك المرشد األكاديمي هل يتابع  11     
؟خالل فترة الفصل بأكمله كاإلرشاد لالمرشد األكاديمي النصح و هل يوجه  11     
صك؟تخصفي مجال أفكارك وتوجهاتك  األكاديمي لتطويرمرشدك التشجيع من هل وجدت  12     
؟جودة اإلرشاد في الكليةبالرضا بشكل عام عن مستوى و هل تشعر  13     
؟ياإلرشاد األكاديمعلى التوجيه و حصولك الدراسة بعد باألداء األفضل في هل تشعر  14     
؟لإلرشاد األكاديميتحتاج لم معرفة بالمواد الواجب تسجيلها و  علىهل كنت  15     
؟يمي قبل التسجيلبطلب الحصول على اإلرشاد األكاد ةك الطلبئزمالهل تنصح  16     
؟المرشد المعرفة الكافية بحل المشكالت التي تواجه الطالبهل لدى  17     
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األكاديمي للطالب داخل كليتك؟ هل لديك أي مالحظات  تتعلق باإلرشاد  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 في المربع المناسب:( Xاشارة )يرجى وضع 

 غير أردني  ةالجنسي أردني   أنثى  الجنس ذكر 
 خامسة  رابعة  ثالثة  ثانية  المستوى الدراسي ولىأ 

 البرنامج الدراسي بكالوريوس  ماجستير  الكلية والتخصص  
 
 


