
 

 

 



 

 لإلرشاد األكاديمي: مؤشرات األداء 

 تم تصميم مؤشري أداء لقياس مدي تطبيق وفاعلية اإلرشاد األكاديمي على النحو اآلتي:  ❖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المؤشر  هدف األداء  مؤشر

 . اآللية بتطبيق األكاديميين المرشدين التزام مدي قياس (kpi1)األول  األداء مؤشر

   حاالت  معالجة في اآللية وفاعلية تأثير مدي قياس (kpi2) الثاني األداء مؤشر
 األكاديمي  التعثر



 

 

 

 وفیما يلي عرض لهذين المؤشرين وكیفیة تنفيذهما مع األمثلة:

 مالحظات تنفيذه   كیفیة المؤشر  هدف األداء  مؤشر

   مؤشر
 األداء
 األول 

(KPI 1) 

 التااااااااازام مااااااااادي قيااااااااااس
 األكااااديميين المرشااادين

 .اآللية بتطبيق

 المقااااااااررات  الختيااااااااار الطالاااااااا   توجياااااااا 
 وهاااو دراسااايا  تعثااار  حالاااة فاااي المناسااا ة

 الطالااااا   األكااااااديمي المرشاااااد  يوجااااا  أن
 تسااااااج  إعاااااااد  إلااااااى أكاديميااااااا المتعثاااااار

 بهااااااا رساااااا   أن ساااااابق التااااااي المقااااااررات 
 العاا ء تقلياا  ماا  فيهااا وحصاا  الطالاا  

F أمكن ما الدراسي تقدير على. 

إجاااراء  علاااى المؤشااار هااا ا يعتماااد 
إتمااااااااام  بعااااااااد  إحصااااااااا ية دراسااااااااة
مان   يت عها  وما  التسجي   عمليات 
 واإلضااااااااااااافة االنسااااااااااااحا   فتاااااااااااار 

 األسااابو  خااا   المتاحاااة للطالااا  
 .دراسي فص  من ك  األو 

 مؤشر  
 األداء

 الثاني 
(KPI 2) 

قيااااااااااس مااااااااادي تاااااااااأثير 
وفاعليااااااااة اآلليااااااااة فااااااااي 
معالجااة حاااالت التعثاار 
األكاااااااااااديمي  بمعنااااااااااي 
معالجاة حااالت الطل اة 
المتعثاااااااارقن والااااااااوا عين 
تحااااااااااااااا  الم ح اااااااااااااااة 
األكاديميااااااااااة تحساااااااااااين 
أدا هااااااااااااام األكااااااااااااااديمي 
وبالتاااااااااااااااالي تحساااااااااااااااين 

 معدالتهم التراكمية

يعتماااد هااا ا المؤشااار علاااى إجاااراء دراساااة 
بعااااد  هااااور النتااااا ل النها يااااة للمقااااررات 

الطل اااة المتعثااارقن الااا ين  لتعاااداد حااااالت 
تمكنااااوا ماااان تحسااااين أدا هاااام األكاااااديمي 
وخرجااااااوا ماااااان حالااااااة تحاااااا  الم ح ااااااة 

 األكاديمية

يمكااااان إجاااااراء دراساااااة إحصاااااا ية 
ألعاااااااداد الطل اااااااة الااااااا ين تحسااااااان 
أدا هاااااااام األكاااااااااديمي فصاااااااالي أو 
سااااااااانوقار حسااااااااا   ااااااااارار جهاااااااااات 
االختصااااااااق  ممرفاااااااق نماااااااو   

 لعرض حاالت المتعثرقن(.
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 كیفیة عرض حاالت المتعثرين إحصائيا:

النسبة   العدد  الحالة 
 المئوية 

طلبةةة تحسةةند معةةدلترا الةراكمیةةة و رحةةوا مةةة تحةةد المالحظةةة األكاد میةةة  ةةالل   ةة  
 صیفي واحد

  

طلبةةة تحسةةند معةةدلترا الةراكمیةةة و رحةةوا مةةة تحةةد المالحظةةة األكاد میةةة  ةةالل   ةة  
 دراسي واحد

  

معةةدلترا الةراكمیةةة و رحةةوا مةةة تحةةد المالحظةةة األكاد میةةة  ةةالل   ةة  طلبةةة تحسةةند 
 دراسي واحد وصیفي واحد

  

طلبةةة تحسةةند معةةدلترا الةراكمیةةة و رحةةوا مةةة تحةةد المالحظةةة األكاد میةةة  ةةالل   ةةلية 
 دراسيية واحد

  

طلبةةة تحسةةند معةةدلترا الةراكمیةةة و رحةةوا مةةة تحةةد المالحظةةة األكاد میةةة  ةةالل  ةةال  
   ول دراسیة

  

طلبةةة تحسةةند معةةدلترا الةراكمیةةة و رحةةوا مةةة تحةةد المالحظةةة األكاد میةةة  ةةالل  ةةال  
   ول و    دراسي واحد

  

 

 

  

4 



 

 

 

 

 

 المؤشر األو : أداء الطال  المتعثر أكاديميا 

 التعرقف بالمؤشر 
الطالااا  المتعثااار أكاديمياااا وفقاااا اللتزامااا  بتطبياااق  لياااات مساااتوح تحسااان أداء  المؤشر

 االرشاد األكاديمي
وهااو عاادم  اادر  الطالاا  علااى انهاااء متطل ااات البرنااامل األكاااديمي مالساااعات  تعرقف التعثر األكاديمي 

المعتماد  للبرناامل( وفااق الماد  الن امياة ممااا ياؤدح الاى فصاا  الطالا  بسااب  
الطالا  علاى إنا ارات متعادد  بساب  ان  ااض انتهاء مد  الدراسة او حصاو  
 (2معدل  التراكمي الى ا   من م

هااو أحااد مؤشاارات التاازام الطالاا  المتعثاار بتطبيااق  ليااات االرشاااد األكاااديمي   تعرقف المؤشر
وقعبر عن عدد المقررات المسجلة التي نجح الطالا  المتعثار فاي اجتياا  هاا 

 مخ   مد  التطبيق(.
مؤشااار نسااابى يهاااتم بالوصاااف العاااددي والنسااابي لعااادد المقاااررات المساااجلة هاااو  وصف المؤشر

التي نجح الطال  المتعثر في اجتيا  ها مخ   ماد  التطبياق(. وفقاا لتطبياق 
 ليااات االرشاااد األكاااديمي  و لاام بعااد إتمااام عمليااة التسااجي   ومااا يت عهااا ماان 

 فتر  االنسحا  واالضافة خ   األسابي  المحدد  ل لم.
قيااس عاادد المقاررات المسااجلة التااي نجاح فيهااا الطالاا  المتعثار ممقارنااة بعاادد  اس المؤشرفتر  قي

 المقررات المسجلة في بداية ال ص   يد القياس(
المؤشر ال رعي األو : أداء الطال  المتعثر  وقعبر عن نس ة عادد المقاررات  المؤشرات ال رعية 

ات المساااجلة مالرماااز التاااي اجتا هاااا الطالااا  بنجاااا  الاااى اجماااالي عااادد المقااارر 
SPI اختصارا لمصطلح أداء الطال  المتعثر ) 

المؤشر ال رعي الثااني: متوساأ أداء الطا   المتعثارقن فاي القسام األكااديمي 
( اختصاااااااارا لمصاااااااطلح أداء الطااااااا   المتعثااااااارقن فاااااااي القسااااااام DPIمالرماااااااز 

 األكاديمي
المعنيااة المؤشاار ال رعااي الثالااس: متوسااأ أداء الطاا   المتعثاارقن فااي ال ليااة 

 ( اختصارا لمصطلح أداء ال لية فيما ي ص الط   المتعثرقنCPIمالرمز  

 داء االرشاد األكاديميأمؤشرات قياس 
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المؤشااار ال رعاااي الرابااا : متوساااأ أداء الطااا   المتعثااارقن فاااي الجامعاااة ككااا   
( اختصااارا لمصااطلح متوسااأ تحساان أداء الجامعااة فيمااا ي ااص UPIمالرمااز 

 الط   المتعثرقن
أوال: على مساتوح الطالا  المتعثار  و لام بحساا  نسا ة عادد المقاررات التاي  طرققة حسا  المؤشر 

اجتا هااااا الطالاااا  بنجااااا  الااااى عاااادد المقااااررات المسااااجلة.  و لاااام ماااان خاااا   
 (C1) / (C2) = (SPI)*  100المعادلة         

(  وعاادد المقااررات التااي اجتا هااا الطالاا  C1عاادد المقااررات المسااجلة مالرمااز 
 (C2بنجا  مالرمز 

ثانيا: على مستوح القسم األكااديمي: حساا  متوساأ أداء الطا   المتعثارقن 
 في القسم األكاديمي

 Σ (SPI) / n = (DPI) 1و لم من خ   المعادلة        
 تساوح أجمالي عدد الط   المتعثرقن في القسم n 1حيس 

ثالثاااا: حساااا  متوساااأ أداء الطااا   المتعثااارقن علاااى مساااتوح جامعاااة الحااادود 
 الشمالية. 

 Σ (CPI) / n = (UPI) 2و لم من خ   المعادلة          
 تساوح عدد ال ليات  n 2حيس 

 عماد  القبو  والتسجي  مصدر البيانات 
حسا   عن  المسؤو  

 المؤشر
 وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية

تحقيق  عن   المسؤو  
 م رجات المؤشر

 ال ليات المعنية
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 طريقة حساب مؤشر التحسن النسبي ألداء الطالب المتعثر أكاديمي 

رمو   المقرر الثالس  المقرر الثاني  المقرر األو  المؤشرات ال رعية 
 المؤشرات 

 ( أداء  الطال  المتعثر(SPI المستوح األو : الطال  
100  *(SPI) = (C2) / (C1) 

 المقرر: عدد المقررات المسجلة
 الر م المرجعي:

عاااااادد الساااااااعات 
 المعتمد:

 المقرر:
 الر م المرجعي:

عاااااادد الساااااااعات 
 المعتمد:

 

 المقرر:
 الر م المرجعي:

عاااادد الساااااعات 
 المعتمد:

C1)) 

عدد المقررات التي اجتا ها  
 الطال  بنجا  

   C2)) 

اجتا ها  نس ة عدد المقررات التي 
الطال  بنجا  الى عدد المقررات 

 المسجلة

   SPI)) 

 (  متوسأ أداء الط   المتعثرقن في القسم االكاديمي(DPI المستوح الثاني: القسم 
   1 (DPI) = Σ (SPI) / n 
1 n تساوح أجمالي عدد الط   المتعثرقن في القسم األكاديمي 

 (  متوسأ أداء الط   المتعثرقن على مستوح ال لية(CPI : ال لية لس الثاالمستوح 
  2 (CPI) = Σ (DPI) / n 
2 n تساوح أجمالي عدد األ سام االكاديمية 

 المتعثرقن على مستوح الجامعة( متوسأ أداء الط   UPIم : الجامعة راب الالمستوح 
   3 (UPI) = Σ (CPI) / n 
3 n  تساوح عدد ال ليات 
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 المؤشر الثاني: مؤشر ك اء  االرشاد األكاديمي 

 التعرقف بالمؤشر 
تقاادير ك اااء  االرشاااد األكاااديمي ماان خاا   قياااس مااردودات  ليااات االرشاااد األكاااديمي فااي  المؤشر

 األكاديميحاالت التعثر 
وهاااو عااادم  ااادر  الطالااا  علاااى انهااااء متطل اااات البرناااامل األكااااديمي مالسااااعات المعتماااد   تعرقف التعثر األكاديمي 

للبرنامل( وفق المد  الن امية مماا ياؤدح الاى فصا  الطالا  بساب  انتهااء ماد  الدراساة او 
 (2ا   من محصو  الطال  على إن ارات متعدد  بسب  ان  اض معدل  التراكمي الى 

هو أحد مؤشرات ك اء  مردودات  ليات االرشاد األكاديمي للط   المتعثرقن  وقعبر عان  تعرقف المؤشر
 التحسن النسبي للطال  المتعثر مخ   مد  التطبيق(.

هاااو مؤشااار نسااابى يهاااتم بالتحليااا  النسااابي للمعاااد  التراكماااي للطالااا  المتعثااار  مااان خااا    وصف المؤشر
  التراكمااي  باا  فتاار  التطبيااق بقيمتاا  بعااد فتاار  التطبيااق. وفقااا آلليااات مقارنااة قيمااة المعااد 
 االرشاد األكاديمي 

قياس قيمة المعد  التراكمي للطالا  المتعثار مفاي بداياة ال صا  الدراساي  ياد القيااس( ما   فتر  قياس المؤشر
التحسااان النسااابي مقارنتااا  بمعدلااا  بعاااد اتماااام ال صااا  الدراساااي  ياااد القيااااس لتحدياااد مساااتوح 

 للطال .
المؤشاااار ال رعااااي األو : التحساااان النساااابي للطالاااا  المتعثاااار: و لاااام  ساااامة قيمااااة المعااااد   المؤشرات ال رعية 

التراكماااي للطالااا  المتعثااار منهاياااة ال صااا  الدراساااي( علاااى قيماااة المعاااد  التراكماااي لااان   
 الطال  المتعثر مبداية ال ص  الدراسي(

 Student Relativeتحساان النسااابي للطالااا  ( اختصاااارا لمصاااطلح الSRIمالرمااز  
Improvement  

المؤشاااار ال رعااااي الثاااااني: متوسااااأ التحساااان النساااابي لاااادح الطاااا   المتعثاااارقن فااااي القساااام 
 األكاديمي

 Relative Improvement( اختصاارا لمصاطلح التحسان النسابي للقسام DRIمالرماز 
Department  

 الط   المتعثرقن في ال لية المعنية المؤشر ال رعي الثالس: متوسأ التحسن النسبي لدح
 ( اختصارا لمصطلح التحسن النسبي لل لية فيما ي ص الط   المتعثرقنCRIمالرمز  

   Relative Improvement Collage  
 المؤشر ال رعي ا: متوسأ التحسن النسبي لدح الط   المتعثرقن في الجامعة كك 
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النسابي للجامعاة فيماا ي اص الطا     ( اختصارا لمصطلح متوساأ التحسانURIمالرمز   
 المتعثرقن

 Relative Improvement University 
 أوال: على مستوح الطال  المتعثر: و لم من خ   المعادلة          طرققة حسا  المؤشر 

100  *(SRI) = (G2) / (G1) 
 األكاديميثانيا: على مستوح ال لية المعنية: حسا  متوسأ التحسن النسبي للقسم 

تسااوح أجماالي  n 1حياس  Σ (SRI) / n = (DRI) 1و لم مان خا   المعادلاة        
 عدد الط    

 ثالثا: على مستوح ال لية المعنية: حسا  متوسأ التحسن النسبي لل لية
 Σ (DRI) / n = (CRI) 2و لم من خ   المعادلة       

 عماد  القبو  والتسجي  مصدر البيانات 
  حسا    عن   المسؤو 
 المؤشر

 وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية

تحقي المسؤو      عن 
 المؤشر

 ال ليات المعنية
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 طريقة حساب المؤشر الثاني: مؤشر كفاءة االرشاد األكاديمي 

 

 

 

 

 

 

 طرققة حسا  المؤشر  المؤشرات ال رعية 
 مستوح الطال  المتعثر( التحسن النسبي على SRIم المستوح األو : الطال  

 (G1) قيمة المعد  التراكمي  ب  فتر  التطبيق 
 (G2) قيمة المعد  التراكمي بعد فتر  التطبيق. 

 (G1)  / (G2) = (SRI)*   100 التحسن النسبي على مستوح الطال  
( متوسأ التحسن النسبي علاى مساتوح علاى مساتوح اجماالي DRIم المستوح الثاني: القسم 

 الط   المتعثرقن بالقسم
   1 (DRI) = Σ (SRI) / n 
1 n تساوح أجمالي عدد الط   المتعثرقن في القسم 

( متوسااااأ التحساااان النساااابي علااااى مسااااتوح اجمااااالي الطاااا   CRIم المستوح الثاني: ال لية 
 المتعثرقن بال لية

  2 (CRI) = Σ (DRI) / n 
2 n ل ليةتساوح أجمالي عدد األ سام االكاديمية في ا 

( متوساااااأ التحسااااان النسااااابي علاااااى مساااااتوح اجماااااالي URIم  المستوح الثاني: الجامعة 
 الط   المتعثرقن بالجامعة

   3 (URI) = Σ (CRI) / n 
3 n تساوح عدد ال ليات في جامعة الحدود الشمالية 
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 مؤشرات االرشاد االكاديمي        عمادة القبول والتسجيل                                                                                                        

 

 نموذج اعتماد مؤشرات االرشاد األكاديمي 

 المؤشر االول أداء الطالب المتعثر أكاديميا

   الطالبمستوى التطبيق: 

 الفصل الدراسي: 

 الكلية:

 القسم:

 المرشد األكاديمي: 

 

 الرقم الجامعي  اسم الطالب

  

 املقررات الدراسية املسجلة 

̂  الرقم املرجعي  رمز املقرر  املقرر   اجتياز املقرر

    

    

    

 اجتياز املقرر^ تعبر عن نجاح الطالب املتعثر او رسوبه 

 (SPI)  أداء الطالب املتعثر 

(C1)   عدد املقررات املسجلة = 

(C2)  عدد املقررات التي اجتازها الطالب بنجاح = 

100   *(SPI) = (C2) /  (C1) 

 االعتماد 
 التوقيع  األسم 

   المرشد االكاديمي 

   رئيس  القسم 
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 االرشاد االكاديميمؤشرات         عمادة القبول والتسجيل                                                                                                        

 

 نموذج اعتماد مؤشرات االرشاد األكاديمي 

 المؤشر االول أداء الطالب المتعثرين أكاديميا

 القسم  مستوى التطبيق: 

 الكلية:                                                                الدراسي:   الفصل 

 القسم:

  

 االعتماد 
 التوقيع  األسم 

   المرشد االكاديمي 

   رئيس  القسم 
 

 

(SPI) الطالب المتعثرين أسماء  الرقم الجامعي  م 

   1 

   2 

   3 

   4 

   5 

تعبر عن    أداء الطالب املتعثر   (SPI)  

 األكاديمي: حساب متوسط أداء الطالب املتعثرين في القسم األكاديمي على مستوى القسم 

 Σ (SPI) / n = (DPI) 1         وذلك من خالل املعادلة

    n  1أجمالي  عدد الطالب املتعثرين في  القسم  =     
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 االرشاد االكاديميمؤشرات         عمادة القبول والتسجيل                                                                                                        

 

 نموذج اعتماد مؤشرات االرشاد األكاديمي 

 المؤشر االول أداء الطالب المتعثرين أكاديميا

 الكلية  مستوى التطبيق: 

 الكلية:                                                             الدراسي:   الفصل 

  

 االعتماد 
 التوقيع  األسم 

وكيل الكلية للشؤون  
 االكاديمية 

  

 

(DPI)  م األقسام االكاديمية عدد الطالب المتعثرين 

 1 القسم االول  

 2 القسم الثاني   

 3 القسم الثالث   

 4 القسم الرابع  

 5 القسم الخامس   

   6 

   7 

أداء الطالب املتعثرين على مستوى  القسم الواحد  تعبر عن متوسط         (DPI) 

  (CPI)  متوسط أداء الطالب املتعثرين على مستوى الكلية 

  2 (CPI) = Σ (DPI) / n 

2 n  تساوى أجمالي  عدد  األقسام االكاديمية 
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                                                                                                                               مؤشرات االرشاد االكاديمي         عمادة القبول والتسجيل                                                                                                        

 

 نموذج اعتماد مؤشرات االرشاد األكاديمي 

 المؤشر االول أداء الطالب المتعثرين أكاديميا

 الجامعة مستوى التطبيق: 

 الدراسي: الفصل 

  

 االعتماد 
 التوقيع  األسم 

مدير وحدة اإلرشاد  
 األكاديمي بالجامعة 

  

 

 

(CPI) م األقسام االكاديمية عدد الطالب المتعثرين في الكلية 

 1 الكلية االولى  

 2 الكلية الثانية   

 3 الكلية الثالثة  

 4 الكلية الرابعة  

   5 

   6 

أداء الطالب املتعثرين على مستوى  الكلية الواحدة   تعبر عن متوسط         (CPI) 

  (UPI) متوسط أداء الطالب املتعثرين على مستوى الجامعة 

  3 (UPI) = Σ (CPI) / n 

 3 n    تساوى أجمالي  عدد  الكليات في الجامعة 
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