احصائيات استبيان اإلرشاد األكاديمي
في ما يلي تحليل موجز لنتائج استبيان مركز االر شاد االكاديمي عن كل عام درا سي موجهه لطالب المرحلة الجامعية في جامعة قطر ،يهدف هذا االستبيان لتقييم مدى
تأثير خدمات اإلرشاد األكاديمي في جامعة قطر .تتم مشاركه هذه النتائج إلعطاء نظرة على تجربة الطالب مع خدمات اإلرشاد األكاديمي باإلضافة إلى تحفيز الطالب
على تقديم آرائهم من خالل استبيانات اإلرشاد األكاديمي.
يركز االستتتتت على دى ضى لطتتتتت ااإلىاا دى ا ل تتتتتى ا كى يمي وااخىضىت اامقىضة  ،كمى يح وي دى الاء  3943طىاا و طىاعة ضن جملع ااكىلىت ،أي ضى يعى ل
 %27ضن ااإلالب ا اامسجىلن في فصل لبلع.2016 .
تُ لح اا غذية ااراجعة ضن االس على اىمسؤوالن في جىضعة قإلر اا عرف دى ضجىالت اا إلوير بى طىفة اا تحسلن ااخىضىت اامقىضة اىإلالب .
فئات الطالب




فئات الطالب
Female



Male

ضعىل االس جىبة بشكل دىم هو
%27
ضعىل اس جىبه ا نىث أدى ضن
ااذكول ( %76ضقىبل )%24
ااإلىاعىت ااقإلريىت اس جعن
االس على بنسعه أدى ضن
ااإلالب ااقإلريلن (%61

39%
61%

76%



33%

24%

ااإلالب ااذكول ااغلر قإلريلن
اس جىبوا االس على بنسعه أدى

67%

Total

ضقىبل )%33

ضن ااإلالب ااذكول ااغلر
قإلريلن ( %67ضقىبل )%39

Non-Qatari

Qatari

مستوى رضى الطالب على توافر المرشد االكاديمي ودقة المعلومات المقدمة
مقارنة نتائج االستبيان بين العامين الدراسيين  2014\15و2015\16

نسبة الطالب الراضين على مدى توفر المرشد وتقديمه
للمعلومات الدقيقة
Strongly Disagree/Disagree
7%

Strongly Agree/Agree
7%

11%

93%

89%

2015/2016

2014/15

15%
93%
85%
2015/2016

2014/2015

My advisor has provided me with My advisor is available to meet
accurate information
with me on designated advising
days





ارتفع مستوى رضى الطالب على
دقة المعلومات المقدمة لهم من قبل
المرشد االكاديمي بنسبة %4
خالل .2016/2015
ارتفعت نسبة رضى الطالب على
توافر المرشد االكاديمي للقاء به
الى  %8خالل .2016/2015

مستوى رضى الطالب بشكل عام على المرشد األكاديمي والخدمات اإلرشادية
مقارنة نتائج االستبيان بين العامين الدراسيين  2014\15و2015\16

نسبة الطالب الراضين على مرشدهم األكاديمي والخدمات
اإلرشادية
Very/Moderately dissatisfied

Very/Moderately satisfied

 ارتفع مستوى رضى الطالب
على مرشدهم األكاديمي بنسبة

7%

6%

93%

94%

2015/2016

2014/2015

7%

9%

 %2خالل .2016/2015
 انخفض مستوى رضى الطالب

Overall, how satisfied are you
with academic advising services
?at Qatar University

على الخدمات اإلرشادية بنسبة
93%

2015/2016

91%

 %1خالل .2016/2015

2014/2015

Overall, how satisfied are you
?with your advisor

ويأتي هذا االصدار المختصر لنتائج استبيان االرشاد االكاديمي التزاما ً بالوعود التي أعطاها مركز االرشاد األكاديمي لطالب جامعة قطر وذلك بمشاركتهم
بنتائج االستبيان بشكل عام .كما يشجع مركز االرشاد االكاديمي الطالب على متابعة إبداء آرائهم واقتراحاتهم عن طريق االستجابة الستبيان السنة الحالية
والذي يمكن الوصول إليه عن طريق بريدهم اإللكتروني الخاص بجامعة قطر ،وهذا االستبيان سوف يكون متوفرا في ربيع .2018

