
 

 

 

  

        
 هـ 4014/1414 األولللفصل الدراسي )طالب(اإلرشاد األكاديمي الفصلي عن قرير الت      

 :مقدمة

 لرؤية ورسالة برنامج اإلدارة بمن معايير ضمان الجودة في برنامج التعليم العالي والخاص  الرابعملتطلبات املعيار  ء  استيفا                
 
الطالب ،وتحقيقا

قام منسق االرشاد األكاديمي بقسم اإلدارة العامة بطرح استبيان الستطالع راء أعضاء هيئة  ،العامة واستجابة لوحدة التطوير والجودة بالكلية

 .التدريس عن نظام اإلرشاد األكاديمي



 

 

 

 النسبة لكل عبارة العبارة م   

 %60 حضر الطالب للمتابعة معك كمرشد بمستوى   .1
 % 90 توزيع مهام اإلرشاد الحالي مناسب بمستوى   .2

 %100 األكاديمي بالقسم معك كمرشد بمستوى تفاعل املرشد   .3
 %98 تفاعلت إدارة البرنامج معك كمرشد بمستوى   .4
  %98 تفاعلت إدارة اإلرشاد األكاديمي بالكلية معك كمرشد بمستوى   .5

 %95 تفاعلت اإلدارة األكاديمية بالكلية معك كمرشد بمستوى   .6
 %75 توفرت لك معينات العمل من أدوات مكتبية بمستوى   .7
 %83 توفرت لك وسائل االتصال بالطالب بمستوى   .8

 %85 نظام اإلرشاد األكاديمي في القسم فعال بمستوى   .9
  %97 توضح كمرشد أكاديمي أنظمة ولوائح الجامعة للطالب  .10
 %97 تشرح كمرشد أكاديمي الخطة الدراسية للطالب   .11

 %100 تتواجد كمرشد أكاديمي بمكتبك خالل ساعات اإلرشاد األكاديمي   .12
  %100 تحتفظ كمرشد أكاديمي بملف لكل طالب  .13
 %97 تتأكد كمرشد أكاديمي من عدم وجود تعارض في الجدول الدراس ي للطالب  .14

 %97 تتابع كمرشد أكاديمي وضع الطالب الدراس ي    .15
 %90 تساعد كمرشد أكاديمي الطالب في عملية تسجيل املقررات   .16

 %93 تشرح كمرشد أكاديمي للطالب طريقة حساب املعدل الفصلي والتراكمي   .17

 %100 تعقد كمرشد أكاديمي لقاءات جماعية وفردية   .18
 %93 تتعرف كمرشد أكاديمي على قدرات وميول الطالب   .19
 %100 تعامل كمرشد أكاديمي الطالب تحت إشرافك باحترام   .20

 %93 تساعد كمرشد أكاديمي الطالب في طريقة إدارة الوقت واملذاكرة   .21
 %92.4 النسبة الكلية
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