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الحمد لله وحده، والصالة والسالم على محمد وآله وصحبه .. أما بعد؛

آلية العمل  الريادة والتميز، لتحسين  التطوير والجودة مطلب هام لكل المنظمات الساعية نحو تحقيق  فيظل محور 
وتطوير المخرجات النهائية، وهذا ما تسعى إليه كلية علوم األغذية والزراعة بجامعة الملك سعود بأن تكون مخرجاتها 
أنها واحدة من كليات جامعة  بجدارة، وخصوصًا  األكاديمية متميزة ومنافسة  وبرامجها  العلمية  أقسامها  من جميع 
الملك سعود والتي تضع فيها القيادة طموحها بأن تكون على أعتاب الجامعات المتميزة عالميًا من خالل رؤية سمو 

ولي العهد -حفظه الله-.

البرامج  من  أربعًا  حصلت  فقد  والجودة  التطوير  مجال  في  بالكلية  العلمية  األقسام  تقدمها  التي  للجهود  وتتويجًا 
األكاديمية على االعتماد البرامجي الكامل من المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي التابع لهيئة لتقويم التعليم 
والتدريب وتتطمح الكلية أن يكون هناك مزيد من البرامج األكاديمية الحاصلة على االعتماد البرامجي في مختلف مراحل 

التعليم الجامعي (بكالوريوس وماجستير ودكتوراه).

كلمة التقرير
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الكلية وبرامجها  للجهود وداعمة ألقسام  التطوير والجودة بكلية علوم األغذية والزراعة محفزة  وتأتي جهود وحدة 
األكاديمية ومنسوبيها في تطبيق معايير الجودة لجميع البرامج األكاديمية، مما يسهم في الحفاظ على ما تم تحقيقه 

وأن يكون هناك مزيد من التقدم في هذا المجال على مستوى الكلية.

ونقدم لكم هذا التقرير السنوي ألعمال وبرامج وحدة الجودة للعام الجامعي 1442 والذي يتضمن إحصائيات عن جهود 
الوحدة ومساهمتها في قياس مؤشرات األداء الرئيسية للبرامج األكاديمية بالكلية.

ولمختلف  لنا  وتحفيز  كبير ودعم  اهتمام  توليه من  لما  بالجامعة  والجودة  التطوير  لعمادة  والتقدير  بالشكر  وأتقدم 
كليات الجامعة على تجويد العمل األكاديمي والسعي نحو التطوير المستمر، كما أتقدم بالشكر والتقدير لجميع الزمالء 
الذين أسهموا في جهود وأعمال الوحدة ممثًال في سعادة عميد الكلية أ.د. ناصر السحيباني وسعادة رؤساء األقسام 
بالكلية ومقرري لجان الجودة وأعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الكلية وطالبها، وأخص بالشكر وحدة التطوير والجودة  

بالكلية على ما يقدمونه من جهود أسهمت في إخراج هذا العمل المميز.

وكيل كلية علوم األغذية والزراعة للتطوير والجودة
د. محمد بن عبداللطيف النفيسة
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بسم الله والحمد لله، والصالة والّسالم على رسول الله، أّما بعد، 
فقد تّم بعون الله إكمال فقرات التقرير السنوي لوحدة التطوير والجودة بكلية علوم األغذية والزراعة، والــذي 
نتناول فيه كامل اإلنجـــــازات للعام الجامعي 1442هـ، وشمــــل قيـــــاس مؤشرات األداء لكافـــة برامج الكليــــة 
َمــــت لمنتسبي الكليــــة من أعضـــاء هيئـــة التدريـــس  (بكالوريــــوس، دراســــات عليا)، وأيضــــًا الدورات التــي ُقدِّ
والموظفين والمتعلقة بالجــودة، كذلك سعدنا باإلعـــالن عن تكريـــم الفائز في مسابقة (شارك بفكــرة) برعاية 

كريمة من عميد الكليـــــــة.

نشكـــــــر كـــــل من ساهــــم في هـذا العمل، بارك الله في الجميع، وأعاننا وأعانكــــم على الخير والتوفيق.

المقدمة

رئيس وحدة التطوير والجودة
م.يوسف بن ناصر المجحدي
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عن الوحدة 
هي وحدة مرتبطة بوكيل الكلية للتطوير 
والجـودة، وتعمل على ضمـــــــان الجــودة 
في األقسام العلميــــة للكليـة ومراكزها 
ووحداتهـــــــا، واإلدارات المسانـــــدة لها 

لتحقيق رسالة الكليــــــة وأهدافها.

الرؤية
وحدة متميزة في أدائها، محققـــة لرسالتها، ساعيــــة إلى تحقيق 

الجودة والتميز في الكلية.

الرسالة
السعي إلى تحقيق معايير الجودة ومتطلباتها في جميــــع أعمال 
الكلية األكاديمية ،واالرتقاء بالممارسات التعليميــــــة والبحثيــــة 

والخدمة االجتماعية، وفقًا لنظم الجودة الشاملة. 
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االعتماد األكاديمي للكلية محليًا وعالميًا.

دعم وتشجيع اإلبداع والتميز في الكلية.

نشر ثقافة الجودة والمساهمة في تطبيقها بالكلية.

تطبيق نظام إدارة الجودة الداخلي QMS – KSU لضمان الجودة.

اإلسهام مع إدارة الكلية وأقسامها العلمية في وضع تنفيذ 
خطة استراتيجية طويلة المدى.
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مهام الوحدة

نشـــــــــر ثقافـــــــة 
الجـــــــــودة فـــــي 
الكلية ووحداتها

تقييم مستوى 
األداء في الكلية

تنفيـــــــذ ومتابعــــــــة 
التقويم واالعتمـــــاد 

األكـــــاديمي

وضع وتنفيـــذ الخطط 
االستراتيجيـــــة للكلية

تحديد مــــواطن التحسين 
الممكنــــــــــــة واقتـــــــــراح 
المشاريــــــــــع الالزمـــــــــــة 
لتحقيقهـــا وفــــرق العمل 

الالزمة

تشجيع العاملين 
بالكلية على اإلبداع 

واالبتكار واقتراح 
المشاريع

تقديـم التسهيــــالت 
الالزمة لجميع فـــرق 
العمل القائمــة على 

تطبيق الجودة.

توثيق جهود ونتائج 
التطبيق والرفع بها 

للجهات المسئولة

جمـــــــــــع البيــــانـــــــات 
والمعلومـــات بشكـل 
مستمـــر عن أنشطـــة 

الجودة في الكلية.

إعداد تقاريــــر دوريــــة عن 
مستويـــــات األداء ورضــا 
المستفيديـــــن فـــي كـــل 

نشاط

متابعة سير إجـراءات 
جوائز التميــــــز فــــــي 

الكلية

إعداد تقريـر سنــــوي 
عــن سيـــــــر العمـــــل 
بالوحـــــدة ورفعـــــــه 
لوكيــــــــــل الكليـــــــة 
للتطويــر والجـــــودة

تحديد االحتياجـــــات 
وتوزيــــــع المهـــــام 
ومنـــــــح اإلجـــــازات 
لمنسوبي الوحــــدة

إعـــداد تقاريــــر تقييم 
أداء منســـــــوبـــــــــــي 

الوحدة

قيــاس مؤشـــــرات األداء 
لبرامج الكليـــــــة لمرحلتي 
البكالوريوس والدراسـات 

العليا
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الهيكل التنظيمي للوحدة

وحدة التطوير والجودة

اللجنة العليا
للتطوير والجودة

لجنة ملف
المقرر لجنة التطويرلجنة القياس

لجنة المراجعة
لجنة االستبانات

اإللكترونية لجنة الجودة
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إحصائيات
للعــــــــــام
الجـــامعي
1442هـ
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مستفيد205

مستفيد148

مستفيد133مستفيد470

أعضاء هيئـة التدريس

منسوبو الكلية

أرباب العمل

12

طالب الكلية (بكالوريوس)

الخريجون

مستفيد404

مستفيد125

طـالب الكليـة (دراسات عليا)

المستفيدون
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9000 +
رسائل بريد إلكتروني

رسالة

12000 +
رسالة

رسائل عبر تطبيق الواتساب

الرسائل
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1371210215485434

أعضاء
هيئـة التدريس

منسوبو
أرباب العملالكلية طالب الكلية

الخريجون(بكالوريوس) طـالب الكليـة
(دراسات عليا)

عدد الردود من االستبانات اإللكترونية



تقييم المقررات

ما أهمية تقييم المقررات؟
يدخل في حساب عدد 2 من مؤشـــرات األداء 

لبرامج البكالوريوس.
يدخل في حساب عدد 1 من مؤشــــرات األداء 

لبرامج الدراسات العليا.
ركيــــــــزة مهمة في كتابـــــــة تقرير البرنـــــــامج 

السنوي. 
تطوير المقررات الدراسية من خـــــالل التغذية 

الراجعة من قبل الطالب لكل مقرر.
مؤشــــر لقياس رضــــا الطـــــالب عن المقررات 

وأعضاء هيئة التدريس.
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مرحلة البكالوريوس

نسبة المقررات المقيمة

16

%77%77
%88%84

%95%96%100%100

قسم االرشاد
الزراعي

قسم علوم
التربة

قسم الهندسة
الزراعية

قسم وقاية
النبات

قسم اإلنتاج
النباتي

قسم االقتصاد
الزراعي

قسم اإلنتاج
الحيواني

قسم علوم
األغــــذيـــــــة
والتغذية



عدد المقررات

اجمالي عدد المقررات

مرحلة البكالوريوس

قسم علوم

ذيـــــــة
األغــــ

والتغذية
النتاج

قسم ا

الحيواني
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قسم االقتصاد

الزراعي

ألنتاج
قسم ا

لنباتي
ا

قسم وقاية

النبات

42

م الهندسة
قس

الزراعية

48

قسم علوم

التربة

8

قسم االرشاد

الزراعي

11

78
48

53

62

40

46

8

11

60

37

47

52

عدد المقررات المقيمة



نسبة مساهمة القسم في المقررات المقيمة

مرحلة البكالوريوس
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%13

%12

%15

%17

%16

%3

%4

%20

قسم االرشاد
الزراعي

قسم علوم
التربة

قسم الهندسة
الزراعية

قسم وقاية
النبات

قسم االنتاج
النباتي

قسم االقتصاد
الزراعي

قسم اإلنتاج
الحيواني

قسم علوم
األغــــذيـــــــة
والتغذية



نسبـــــة تقييم المقررات

مرحلة الماجستير 

االقتصاد الزراعي

اإلنتاج الحيواني

علوم التربة

االرشاد الزراعي

اإلنتاج النباتي

الهندسة الزراعية

علوم األغذية

وقاية النبات

%12

%13

%57

%6

%5

%6

%0

%0
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نسبـــــة تقييم المقررات

مرحلة الدكتوراة
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%12.9

%22.6

%37.6

%14.0

%1.1%1.1 %2.2

%8.6

االقتصاد
الزراعي

اإلنتاج
الحيواني

علوم
التربة

االرشاد
الزراعي

اإلنتاج
النباتي

الهندسة
الزراعية

علوم
األغذية

وقاية
النبات
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تتبع الدفعات
(بكالوريوس)
لحســـــــــاب مؤشــــــــري اإلتمــــــام 
الظاهـــــــــري ومعــــدل استبقـــــــاء 
الطالب ولمساعـــــــــدة البرامـــــــج 
األكاديميـــــــــة في تتبع دفعــــــات 

طالبهــــــــــــــا.
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طريقة حساب تتبع الدفعات
تقوم لجنة القياس بتتبع دفعات جميع برامج الكلية من النظام األكاديمي على النحو التالي:

يتم إحصاء عدد الطالب المسجلين للدفعة التي سيتم تتبعها.

حساب عدد الطالب المنسحبين أو المطوي قيدهم أو المفصولين.

يتم ترحيل عدد الطالب المواصلين للسنة التي تليها.

يتم حساب عدد الخريجين ابتداًء من السنة الرابعة. 

1

2

3

4
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حساب معدل استبقاء الطالب =
عدد الطالب في السنة الثانية

عدد الطالب الذين دخلوا البرنامج
% .... = 100 ×

حساب معدل اإلتمام الظاهري  =
عدد الخريجين في المدة المقررة من كل دفعة

عدد الطالب الذين دخلوا البرنامج

23
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بطاقة المؤشر والنتائج
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1-مؤشرات األداء البرامجي
    بكالوريــــــوس

 17 األكاديمي  واالعتماد  للتقويم  الوطني  المركز  حدد 
البرامجي،  المستوى  على  األداء  لمتابعة  رئيسًا  مؤشرًا 
وتتفق جميعها مع معايير االعتماد البرامجي المطورة. 
المطلوب  األدنى  الحد  هي  المؤشرات  هذه  وتعد 
مؤشرات  استخدام  يمكن  كما  دورية،  بصورة  قياسه 
إلى ذلك لضمان  الحاجة  البرنامج  رأى  إن  أداء إضافية؛ 
البرنامج بقياس مؤشرات  أن يقوم  الجودة. والمتوقع 
باستخدام  المرجعية  المقارنة  مع  الرئيسة  األداء 
البيانات  الرأي،  (استطالعات  مثل:  المناسبة،  األدوات 
اإلحصائية...إلخ) وفقًا لطبيعة كل مؤشر والهدف منه، 

وكذلك تحديد القيم التالية لكل مؤشر:
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مستوى األداء الفعلي.

مستوى األداء المستهدف.

مستوى األداء المرجعي الداخلي
(المقارنة المرجعية الداخلية).

مستوى األداء المرجعي الخارجي
(المقارنة المرجعية الخارجية).

مستوى األداء المستهدف الجديد.

وينتج عن ذلك تقرير لوصف وتحليل نتائج كل مؤشر 
(متضمنًا تغيرات األداء والمقارنات وفقًا للمقرات 
وجنس الطالب)، وتحديد دقيق وموضوعي لنقاط 

القوة والجوانب التي تحتاج إلى تحسين.
ويمكن االستفادة من النموذج الخاص بذلك 

والمعد من عمادة التقويم والجودة.
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مؤشــــــــــــــرات األداء
لبرامج البكالوريوس
وفـــق متطلبات المركــــز الوطني
للتقويـــــم واالعتماد األكـــــاديمي
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1- الرسالة واألهداف

KP
I-P

-0
نسبة المتحقق 1

من مؤشــــرات 
أهداف الخطـة 
التشغيليــــــــــــة 
للبرنـــــــــــــــــامج

جــــــــدول 
وحســاب 
المعادلة

سنوي

األسبـــــــــــــــــوع 
الســــادس مـن 
الفصـــــــــــــــــــــل 
الدراسي األول

النسبة المئوية لمؤشرات أداء أهــداف 
الخطة التشغيلية للبرنامج التي حققـت 
المستـــوى السنــــوي المستهـــدف إلى 
إجمالي عدد المؤشـــرات المستهدفــــة 
لهذه األهـــــداف فـــــي نفــس السنــــــة

3- التعليم والتعلم

KP
I-P

-0
تقويم الطالب 2

لجودة خبرات
التعلم في 

البرنامج

استطـالع رأي 
الطـــــــــــــــالب 
(تقويــــــــــــــــم 
برنــــــــــــــــامج)

فصلي
األسبوع 
العاشر من
كل فصل 

متوسط التقدير العام لطالب 
السنة النهائية لجودة خبرات 

التعلم في البرنامج، على 
مقياس من خمسة مستويات 

في مسح سنوي.

قيمــــة المؤشــــر = ((متوسط قيــــــم 
األسئلـــــــة 21-20-19-18-17-16-15) 
من (تقويم برنامج) + متوسط قيمة 
السؤال 22  من (تقويم برنامج) )/ 2

وقتالوصفالرمز
القياس طريقة/معادلة حساب المؤشر مؤشرات

دورةأداة القياساألداء الرئيسة
القياس

قيمــــــــة المؤشــــــر = عـــــــــــدد 
المؤشـــــــرات التــــــــــــي حققت 
المستـــــــوى المستهــــــدف) ÷ 
(العدد الكلي لمؤشرات األداء 
في الخطة التشغيليــة ) * 100

وقت القياسالوصفالرمز طريقة/معادلة حساب المؤشر مؤشرات
األداء الرئيسة

أداة
القياس

دورة
القياس
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KP
I-P

-0
4

معدل اإلتمام 
الظاهري

جدول 
وحساب 
المعادلة 

من النظام 
التعليمي

سنوي

األسبوع 
السابع من 

الفصل 
الدراسي 

األول 

وقتالوصفالرمز
القياس طريقة/معادلة حساب المؤشر مؤشرات

األداء الرئيسة
أداة

القياس
دورة

القياس

3- التعليم والتعلم

نسبة طالب البكالوريوس الذين 
أكملوا البرنامج في الحد األدنى 
من المدة المقررة للبرنامج من 

كل دفعة.

  قيمة المؤشر= ((عدد الطالب 
الذين أكملوا البرنامج في الحد 

األدنى من المدة المقررة 
للبرنامج ) ÷ ( إجمالي عدد 

الطالب لنفس الدفعة) )*100

KP
I-P

-0
تقييم الطالب 3

لجودة 
المقررات

استطالع 
رأي الطالب 

(تقويم 
مقرر)

فصلي
األسبوع 

العاشر من 
كل فصل 

متوسط تقدير الطالب العام لجودة 
المقررات على مقياس من خمس 

نقاط في مسح سنوي.

قيمة المؤشر= ((متوسط قيم 
األسئلة 20-21-22-23) من 

(تقويم مقرر) + (متوسط السؤال 
24) من (تقويم مقرر)) ÷2

KP
I-P

-0
معدل استبقاء 5

طالب السنة 
األولى

جدول 
وحساب 
المعادلة 

من النظام 
التعليمي

سنوي

األسبوع 
السابع من 

الفصل 
الدراسي 

األول

النسبة المئوية للطالب في السنة 
األولى في البرنامج الذين يستمرون 
في البرنامج للعام التالي إلى إجمالي 
عدد طالب السنة األولى في نفس 

السنة.

قيمة المؤشر= ((عدد الطالب 
(المنتظمين) في السنة الثانية) 

÷ ( إجمالي عدد الطالب في 
السنة األولى لنفس الدفعة)) 

100*

قيمة المؤشر= ((مجموع 
درجات الطالب الخريجين الذين 
أدوا االمتحان) ÷ (العدد الكلي 
للطالب الخريجين الذين أدوا 

االمتحان)) * 100 KP
I-P

-0
مستوى أداء 6

الطالب في 
االختبارات 

المهنية و/أو 
الوطنية

جدول 
وحساب 
المعادلة 

سنوي

األسبوع  
الثامن من 

الفصل 
الدراسي 
الثاني 

النسبة المئوية للطالب أو الخريجين 
الناجحين في االختبارات المهنية / 
أو الوطنية أو متوسط ووسيط 

درجاتهم فيها (إن وجدت).
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KP
I-P

-0
7

أ- قيمة المؤشر= ((عدد الخريجين 
للبرنامج الذين  توظفوا خالل السنة 
األولى من تخرجهم) ÷ ( إجمالي عدد 
الخريجين للبرنامج في نفس السنة)) 

100*
ب- قيمة المؤشر= ((عدد الخريجين 

للبرنامج الذين  التحقوا ببرنامج الدراسات 
العليا خالل السنة األولى من تخرجهم)÷ 

 (إجمالي عدد الخريجين للبرنامج في نفس 
السنة)) *100

KP
I-P

-0
8

معدل عدد 
الطالب في 

الصف

جدول 
وحساب 

المعادلة من 
النظام 
التعليمي

فصلي
األسبوع 

العاشر من 
كل فصل

متوسط عدد الطالب في 
الصف (في كل لقاء / نشاط 

تدريسي : محاضرة ، 
مجموعة صغيرة ، حلقات 
نقاش ، دروس معملية أو 

سريرية ).

قيمة المؤشر= ((أعداد الطالب 
المسجلين لجميع الشعب 

المطروحة في البرنامج) ÷ (عدد 
الشعب التدريسية المطروحة 

لنفس البرنامج)) * 100

قيمة المؤشر= متوسط التقدير 
لألسئلة من 1 إلى 14 من 
استطالع (جهات التوظيف)

KP
I-P

-0
تقويم جهات 9

التوظيف 
لكفاءة خريجي 

البرنامج

استطالع 
رأي جهات 
التوظيف 

(أرباب 
العمل)

سنوي

األسبوع  
الثامن من 

الفصل 
الدراسي 

الثاني

متوسط التقدير العام لجهات 
التوظيف لكفاءة خريجي 

البرنامج، على مقياس من 
خمسة مستويات في مسح 

سنوي..

توظيف 
الخريجين 

والتحاقهم 
ببرامج 

الدراسات 
العليا

جدول 
وحساب 
المعادلة 

سنوي

األسبوع  
الثامن من 

الفصل 
الدراسي 
الثاني 

النسبة المئوية لخريجي 
البرنامج الذين:

أ . توظفوا
ب . التحقوا ببرامج 

الدراسات العليا
خالل السنة األولى من 

تخرجهم إلى إجمالي عدد 
الخريجين في نفس السنة

وقتالوصفالرمز
القياس طريقة/معادلة حساب المؤشر مؤشرات

دورةأداة القياساألداء الرئيسة
القياس

3- التعليم والتعلم



31

KP
I-P

-1
1

نسبة الطالب 
إلى هيئة 
التدريس

جدول وحساب 
المعادلة من 

النظام 
التعليمي

فصلي
األسبوع 

التاسع من 
كل فصل 

نسبة إجمالي عدد الطالب إلى 
إجمالي عدد هيئة التدريس 
بدوام كامل أو ما يعادله 

بالبرنامج.

قيمة المؤشر= (إجمالي عدد 
الطالب في البرنامج) ÷ (إجمالي 
عدد هيئة التدريس بدوام كامل 

أو ما يعادله في البرنامج)

وقتالوصفالرمز
القياس طريقة/معادلة حساب المؤشر مؤشرات

األداء الرئيسة

5- هيئة التدريس

أداة
القياس

دورة
القياس

4- الطالب

KP
I-P

-1
0

رضا الطالب 
عن الخدمات 

المقدمة

استطالعات 
الرأي (تقويم 

برنامج – 
خبرة طالب)

سنوي

األسبوع 
التاسع من 

الفصل 
الدراسي 

الثاني

متوسط تقدير رضا الطالب عن الخدمات 
المختلفة التي يقدمها البرنامج (المطاعم، 

النقل، المرافق الرياضية، المطاعم، 
اإلرشاد األكاديمي) على مقياس من 

خمسة مستويات في مسح سنوي

قيمة المؤشر=  (متوسط 
مجموع األسئلة 13-12-2-1 

من (تقويم برنامج) + متوسط 
السؤالين 10 – 11 من  (تقويم 

خبرة طالب) )÷ 2

وقتالوصفالرمز
القياس طريقة/معادلة حساب المؤشر مؤشرات

األداء الرئيسة
أداة

القياس
دورة

القياس

كلية علوم األغذية والزراعة - وحــدة التطوير والجودة
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KP
I-P

-1
2

النسبة 
المئوية لتوزيع 
هيئة التدريس

جدول وحساب 
سنويالمعادلة

األسبوع 
التاسع من 

الفصل 
الدراسي 

األول

النسبة المئوية لتوزيع 
فئات هيئة التدريس من 

حيث:
1- الجنس

2-الفروع

 3-الرتبة العلمية

1- قيمة المؤشر= ((عدد أعضاء 
هيئة التدريس الذكور) ÷ (إجمالي 

عدد هيئة التدريس للبرنامج)) * 100 

2- قيمة المؤشر= ((عدد أعضاء 
هيئة التدريس لكل فرع) ÷ (إجمالي 
عدد هيئة التدريس للبرنامج)) * 100 

3- قيمة المؤشر= ((عدد أعضاء 
هيئة التدريس لكل رتبة علمية) ÷ 

(إجمالي عدد هيئة التدريس 
للبرنامج)) * 100

KP
I-P

-1
3

نسبة تسرب 
هيئة التدريس 

من البرنامج

جدول 
وحساب 
المعادلة

سنوي

األسبوع 
التاسع من 

الفصل 
الدراسي 

األول

نسبة هيئة التدريس الذين 
يغادرون البرنامج سنويًا 
ألسباب غير بلوغ سن 

التقاعد إلى العدد اإلجمالي 
لهيئة التدريس.

قيمة المؤشر= ((عدد هيئة التدريس 
الذين يغادرون البرنامج سنويًا ألسباب 

غير بلوغ سن التقاعد) ÷ (العدد 
اإلجمالي لهيئة التدريس)) * 100

الوصفالرمز

5- هيئة التدريس

وقت
القياس طريقة/معادلة حساب المؤشر مؤشرات

األداء الرئيسة
أداة

القياس
دورة

القياس

32
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قيمة المؤشر=((عدد 
أعضاء هيئة التدريس 

الذين نشروا بحثًا واحدًا 
على األقل) ÷ (إجمالي 
أعضاء هيئة التدريس))* 

100

KP
I-P

-1
معدل البحوث 5

المنشورة لكل 
عضو هيئة 

تدريس

جدول 
وحساب 
المعادلة

سنوي

األسبوع 
السادس 

من الفصل 
الدراسي 

الثاني

متوسط عدد البحوث المحكمة أو المنشورة 
لكل عضو هيئة تدريس خالل السنة (إجمالي 

عدد البحوث المحكمة أو المنشورة إلى 
إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس بدوام 

كامل أو ما يعادله خالل السنة).

قيمة المؤشر= 
(إجمالي عدد البحوث 

المحكمة وأو 
المنشورة) ÷ (إجمالي 
أعضاء هيئة التدريس) 

KP
I-P

-1
النسبة 4

المئوية للنشر 
العلمي 

ألعضاء هيئة 
التدريس

جدول 
وحساب 
المعادلة

سنوي

األسبوع 
السادس 

من الفصل 
الدراسي 
الثاني 

النسبة المئوية ألعضاء هيئة التدريس بدوام 
كامل الذين نشروا بحثًا واحدًا على األقل 

خالل السنة إلى إجمالي أعضاء هيئة التدريس 
في البرنامج

وقتالوصفالرمز
القياس

طريقة/معادلة
حساب المؤشر

5- هيئة التدريس

مؤشرات
األداء الرئيسة

أداة
القياس

دورة
القياس

كلية علوم األغذية والزراعة - وحــدة التطوير والجودة



وقتالوصفالرمز
القياس

طريقة/معادلة
حساب المؤشر

مؤشرات
األداء الرئيسة

أداة
القياس

دورة
القياس
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قيمة المؤشر=(عدد 
االقتباسات في 

المجالت المحكمة من 
البحوث العلمية 

المنشورة)÷ (إجمالي 
البحوث المنشورة)

KP
I-P

-1
6

معدل 
االقتباسات 
في المجالت 
المحكمة لكل 

عضو هيئة 
تدريس

جدول 
وحساب 
المعادلة

سنوي

األسبوع 
السادس 

من الفصل 
الدراسي 
الثاني 

متوسط عدد االقتباسات في المجالت 
المحكمة من البحوث العلمية المنشورة 

لكل عضو هيئة تدريس في البرنامج 
(إجمالي عدد االقتباسات في المجالت 

المحكمة من البحوث العلمية المنشورة 
ألعضاء هيئة تدريس بدوام كامل أو ما 
يعادله إلى إجمالي البحوث المنشورة).

5- هيئة التدريس
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KP
I-P

-1
رضا 7

المستفيدين 
عن مصادر 

التعلم

استطالعات 
الرأي 

المختلفة 
لجميع 

المستفيدين 

سنوي

األسبوع 
التاسع من 

الفصل 
الدراسي 

الثاني

متوسط تقدير رضا 
المستفيدين عن كفاية 
مصادر التعلم وتنوعها 

(المراجع، الدوريات، 
قواعد المعلومات ... 
إلخ) على مقياس من 
خمسة مستويات في 

مسح سنوي.

قيمة المؤشر= (متوسط قيمة 
السؤال رقم 11  من (تقويم مقرر) + 
متوسط قيمة السؤال رقم 9  من 
(تقويم برنامج) + متوسط قيمة 
األسئلة  رقم 7-8-9 من (خبرة 

الطالب) + متوسط قيمة األسئلة 
2-3-5-7-8-9  من فقرة "و" ( 

استبانة أعضاء هيئة التدريس) +  
متوسط قيمة السؤال رقم 9 من 

فقرة "د" (استبانة منتسبي 
البرنامج) + متوسط قيمة األسئلة  
5-6 من الفقرة "جـ"  (استطالع آراء 

الخريجين)) ÷  6

وقتالوصفالرمز
القياس طريقة/معادلة حساب المؤشر مؤشرات

األداء الرئيسة

6- مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات

أداة
القياس

دورة
القياس

كلية علوم األغذية والزراعة - وحــدة التطوير والجودة
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بطـــاقـة
المؤشر ونتائجها
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المؤشر
تقويم الطالب لجودة خبرات التعلم في البرنامج

Students' Evaluation of quality of learning experience in the programKPI-P-02

تعريف المؤشر

مصدر البيانات
المسؤول عن
جودة المؤشر

المسؤول عن
حساب المؤشر

المسؤول عن
تحديد المستهدف

متوسط التقدير العام لطالب السنة النهائية لجودة خبرات التعلم في البرنامج، على مقياس 
من خمسة مستويات في مسح سنوي

بيانات استطالع تقويم البرامج 
األكاديميـــــة التي تـــــــوزع على 

طالب السنة النهائية

المعيار

3- التعليم والتعلم
3- Teaching and Learning

البيانات المطلوبة
لحساب المؤشـــــر

معادلة المؤشر

قيمة المؤشر= ((متوسط قيم األسئلة 21-20-19-18-17-16-15)
من (تقويم برنامج) + متوسط قيمة السؤال 22 من (تقويم برنامج) )/ 2

استطالع رأي الطالب 
وحدة التطوير والجودة البرامج األكاديمية(تقويم برنامج)

بالكلية/البرامج األكاديمية

وكالة الكلية للشؤون التعليمية 
واألكاديميـــــــــــــة / البرامــــــــــــــج 

األكاديمية
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N/Aالبيانات غير متوفرة

االقتصاد
الزراعي

5

اإلنتاج
الحيواني

اإلنتاج
النباتي

الهندسة
الزراعية

علوم األغذية
والتغذية

وقاية
النبات

1441هـ

3.30
3.68

3.59
3.81

4.36
4.18

3.88
3.69

3.17
3.53

3.95
4.05

1442هـ

38

تقويم الطالب لجودة خبرات التعلم في البرنامج
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المؤشر
تقييم الطالب لجودة المقررات

Students' evaluation of the quality of the coursesKPI-P-03

تعريف المؤشر

مصدر البيانات
المسؤول عن
جودة المؤشر

المسؤول عن
حساب المؤشر

المسؤول عن
تحديد المستهدف

متوسط تقدير الطالب العام لجودة المقررات على مقياس من خمس نقاط في مسح سنوي

بيانات استطالع 
تقويم مقرر   

المعيار

3- التعليم والتعلم
3- Teaching and Learning

البيانات المطلوبة
لحساب المؤشـــــر

معادلة المؤشر

 قيمة المؤشر= ((متوسط قيم األسئلة 23-22-21-20)
من (تقويم مقرر ) + (متوسط السؤال 24) من (تقويم مقرر)) ÷2

استطالع رأي الطالب 
وحدة التطوير والجودة البرامج األكاديمية(تقويم مقرر)

بالكلية/البرامج األكاديمية

وكالة الكلية للشؤون التعليمية 
واألكاديميـــــــــــــة / البرامــــــــــــــج 

األكاديمية

كلية علوم األغذية والزراعة - وحــدة التطوير والجودة



التقرير السنوي 1442هـ

االقتصاد
الزراعي

اإلنتاج
الحيواني

اإلنتاج
النباتي

الهندسة
الزراعية

علوم األغذية
والتغذية

وقاية
النبات

4.10
4.34

4.09
4.26

4.06

4.43

4.12
4.22

4.04
3.86

4.45

4.18

N/Aالبيانات غير متوفرة

1441هـ 1442هـ

5

تقييم الطالب لجودة المقررات

40
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كلية علوم األغذية والزراعة - وحــدة التطوير والجودة

المؤشر
معدل اإلتمام الظاهري

Completion rateKPI-P-04

تعريف المؤشر

مصدر البيانات
المسؤول عن
جودة المؤشر

المسؤول عن
حساب المؤشر

المسؤول عن
تحديد المستهدف

نسبة طالب البكالوريوس الذين أكملوا البرنامج في الحد األدنى من المدة المقررة للبرنامج 
من كل دفعة

عدد الطالب الذيــــــــن أكملـــــــوا 
البرنــــــامج في الحــــد األدنى من 
المـــــــــــدة المقـــــررة للبرنـــــامج.

إجمالي عدد الطالب

المعيار

3- التعليم والتعلم
3- Teaching and Learning

البيانات المطلوبة
لحساب المؤشـــــر

معادلة المؤشر

قيمة المؤشر= ((عدد الطالب الذين أكملوا البرنامج في الحد األدنى من المدة 
المقررة للبرنامج ) ÷ ( إجمالي عدد الطالب لنفس الدفعة)) *100

عمادة القبول والتسجيل 
وحدة التطوير والجودة البرامج األكاديمية(النظام األكاديمي)

بالكلية 

وكالة الكلية للشؤون التعليمية 
واألكاديميـــــــــــــة / البرامــــــــــــــج 

األكاديمية



التقرير السنوي 1442هـ
42

100

معدل اإلتمام الظاهري

N/Aالبيانات غير متوفرة

1441هـ 1442هـ

االقتصاد
الزراعي

اإلنتاج
الحيواني

اإلنتاج
النباتي

الهندسة
الزراعية

علوم األغذية
والتغذية

وقاية
النبات

9%

20%

10%
9%

8%7%

0% 0% 0% 0%0% 0%
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كلية علوم األغذية والزراعة - وحــدة التطوير والجودة

المؤشر
معدل استبقاء طالب السنة األولى

First-year students retention rateKPI-P-05

تعريف المؤشر

مصدر البيانات
المسؤول عن
جودة المؤشر

المسؤول عن
حساب المؤشر

المسؤول عن
تحديد المستهدف

النسبة المئوية للطالب في السنة األولى في البرنامج الذين يستمرون في البرنامج العام 
التالي إلى إجمالي عدد طالب السنة األولى في نفس السنة

عدد الطالب (المنتظمين) في 
السنة الثانية

إجمالي عدد الطالب في السنة 
األولى لنفس الدفعة

المعيار

3- التعليم والتعلم
3- Teaching and Learning

البيانات المطلوبة
لحساب المؤشـــــر

معادلة المؤشر

قيمة المؤشر= ((عدد الطالب (المنتظمين) في السنة الثانية)
÷ ( إجمالي عدد الطالب في السنة األولى لنفس الدفعة)) *100

عمادة القبول والتسجيل 
وحدة التطوير والجودة البرامج األكاديمية(النظام األكاديمي)

بالكلية 

وكالة الكلية للشؤون التعليمية 
واألكاديميـــــــــــــة / البرامــــــــــــــج 

األكاديمية



100

معدل استبقاء طالب السنة األولى

التقرير السنوي 1442هـ
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االقتصاد
الزراعي

اإلنتاج
الحيواني

اإلنتاج
النباتي

الهندسة
الزراعية

علوم األغذية
والتغذية

وقاية
النبات

100% 100%

78%

88%

60%

73%

93%

90%

97%
85%

75%

100%

N/Aالبيانات غير متوفرة

1441هـ 1442هـ



45
كلية علوم األغذية والزراعة - وحــدة التطوير والجودة

المؤشر
مستوى أداء الطالب في االختبارات المهنية و/ أو الوطنية

Students' performance in the professional and/or national examinationsKPI-P-06

تعريف المؤشر

مصدر البيانات
المسؤول عن
جودة المؤشر

المسؤول عن
حساب المؤشر

المسؤول عن
تحديد المستهدف

النسبة المئوية للطالب أو الخريجين الناجحين في االختبارات المهنية و
/أو الوطنية، أو متوسط ووسيط درجاتهم فيها (إن وجدت)

مجموع درجات الطالب 
الخريجين الذين أدوا االمتحان

العدد الكلي للطالب الخريجين 
الذين أدوا االمتحان

المعيار

3- التعليم والتعلم
3- Teaching and Learning

البيانات المطلوبة
لحساب المؤشـــــر

معادلة المؤشر

قيمة المؤشر= ((مجموع درجات الطالب الخريجين الذين أدوا االمتحان)
÷ (العدد الكلي للطالب الخريجين الذين أدوا االمتحان)) * 100

الجهات الوطنية التي 
وحدة التطوير والجودة البرامج األكاديميةعقدت االمتحانات

بالكلية / البرامج األكاديمية
وكالة الكلية للتطوير 

والجودة



التقرير السنوي 1442هـ
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االقتصاد
الزراعي

اإلنتاج
الحيواني

اإلنتاج
النباتي

الهندسة
الزراعية

علوم األغذية
والتغذية

وقاية
النبات

%73.26
%76.47

%72.50
%75.00

%73.43 %73.63
%70.48

%74.57 %72.00
%69.00

%0.00 N/A

100

مستوى أداء الطالب في االختبارات المهنية و/ أو الوطنية

N/Aالبيانات غير متوفرة

1441هـ 1442هـ
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كلية علوم األغذية والزراعة - وحــدة التطوير والجودة

المؤشر
توظيف الخريجين والتحاقهم ببرامج الدراسات العليا

Graduates’ employability and enrolment in postgraduate programsKPI-P-07

تعريف المؤشر

مصدر البيانات
المسؤول عن
جودة المؤشر

المسؤول عن
حساب المؤشر

المسؤول عن
تحديد المستهدف

النسبة المئوية لخريجي البرامج الذين:
1.توظفوا            2.التحقوا ببرامج الدراسات العليا خالل السنة األولى من تخرجهم

إجمالي عدد الخريجين للبرنامج في نفس السنة.
عدد الخريجين الذين توظفوا في السنة األولى.

عدد الخريجين الذين التحقوا ببرامج الدراسات 
العليا خالل السنة األولى من تخرجهم.

المعيار

3- التعليم والتعلم
3- Teaching and Learning

البيانات المطلوبة
لحساب المؤشـــــر

معادلة المؤشر

أ- قيمة المؤشر= ((عدد الخريجين للبرنامج الذين  توظفوا خالل السنة األولى من تخرجهم) 
÷ ( إجمالي عدد الخريجين للبرنامج في نفس السنة)) *100

ب- قيمة المؤشر= ((عدد الخريجين للبرنامج الذين  التحقوا ببرنامج الدراسات العليا خالل 
السنة األولى من تخرجهم)÷  (إجمالي عدد الخريجين للبرنامج في نفس السنة)) *100

استطالع رأي (آراء 
وحدة التطوير والجودة البرامج األكاديميةالخريجين)

بالكلية / البرامج األكاديمية
وكالة الكلية للتطوير 

والجودة / البرامج األكاديمية
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االقتصاد
الزراعي

اإلنتاج
الحيواني

اإلنتاج
النباتي

الهندسة
الزراعية

علوم األغذية
والتغذية

وقاية
النبات

50%

57%

14%

0%

6%

40%

48%

100% 100% 100%

0%0%

0%
5%

0%
0%

0% 0%

0%

توظفوادراسات عليا1441هـ
توظفوادراسات عليا1442هـ

19% 11%

37%

17%

0%0%

100

توظيف الخريجين والتحاقهم ببرامج الدراسات العليا

82%

67%

8%

N/Aالبيانات غير متوفرة
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كلية علوم األغذية والزراعة - وحــدة التطوير والجودة

المؤشر
معدل عدد الطالب في الصف

Average number of students in the classKPI-P-08

تعريف المؤشر

مصدر البيانات
المسؤول عن
جودة المؤشر

المسؤول عن
حساب المؤشر

المسؤول عن
تحديد المستهدف

متوسط عدد الطالب في الصف (في كل لقاء - نشاط تدريسي – محاضرة - مجموعة صغير- 
حلقات نقاش- دروس معملية أو سريرية)

أعداد الطالب المسجلين لجميع الشعب 
المطروحة في البرنامج

عدد الشعب التدريسية المطروحة 
لنفس البرنامج.

المعيار

3- التعليم والتعلم
3- Teaching and Learning

البيانات المطلوبة
لحساب المؤشـــــر

معادلة المؤشر

قيمة المؤشر= ((أعداد الطالب المسجلين لجميع الشعب المطروحة في البرنامج) ÷ 
(عدد الشعب التدريسية المطروحة لنفس البرنامج))

عمادة القبول والتسجيل 
وحدة التطوير والجودة البرامج األكاديمية(النظام األكاديمي)

بالكلية

وكالة الكلية للشؤون 
التعليمية واألكاديمية/ 

البرامج األكاديمية
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االقتصاد
الزراعي

اإلنتاج
الحيواني

اإلنتاج
النباتي

الهندسة
الزراعية

علوم األغذية
والتغذية

وقاية
النبات

6.26

7.63

3.96

5.82

3.92

5.67

6.18
6.24

8.88
8.00

4.42

7.06

N/Aالبيانات غير متوفرة

1441هـ 1442هـ

رقم

معدل عدد الطالب في الصف
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كلية علوم األغذية والزراعة - وحــدة التطوير والجودة

المؤشر
تقويم جهات التوظيف لكفاءة خريجي البرنامج

Employers' evaluation of the program graduate's proficiencyKPI-P-09

تعريف المؤشر

مصدر البيانات
المسؤول عن
جودة المؤشر

المسؤول عن
حساب المؤشر

المسؤول عن
تحديد المستهدف

متوسط التقدير العام لجهات التوظيف لكفاءة خريجي البرنامج، على مقياس من خمسة 
مستويات في مسح سنوي

بيانات استطالع أرباب العمل التي توزع 
على الجهات التي يعمل لديها خريجو 

البرنامج

المعيار

3- التعليم والتعلم
3- Teaching and Learning

البيانات المطلوبة
لحساب المؤشـــــر

معادلة المؤشر

قيمة المؤشر= متوسط التقدير لألسئلة من 1 إلى 14 من استطالع (جهات التوظيف)

استطالع رأي (جهات 
البرامج األكاديميةالتوظيف)

وحدة التطوير والجودة 
بالكلية

وكالة الكلية للتطوير 
والجودة/ البرامج األكاديمية



N/Aالبيانات غير متوفرة

1441هـ 1442هـ

5

تقويم جهات التوظيف لكفاءة خريجي البرنامج
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االقتصاد
الزراعي

اإلنتاج
الحيواني

اإلنتاج
النباتي

الهندسة
الزراعية

علوم األغذية
والتغذية

وقاية
النبات

4.57 4.23

3.71 3.26

2.71

3.83

4.10

3.90
3.58 3.85 3.75 3.64
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كلية علوم األغذية والزراعة - وحــدة التطوير والجودة

المؤشر
نسبة تقييم المقررات 

Proportion of courses evaluationKPI- Proposed-1

تعريف المؤشر

مصدر البيانات
المسؤول عن
جودة المؤشر

المسؤول عن
حساب المؤشر

المسؤول عن
تحديد المستهدف

نسبة المقررات التي قيمت من قبل الطالب إلى مقررات البرنامج  
خالل عام

عدد المقررات المقيمة – عدد مقررات 
البرنامج

المعيار

3- التعليم والتعلم
3- Teaching and Learning

البيانات المطلوبة
لحساب المؤشـــــر

معادلة المؤشر

يتم قياس هذا المؤشر من خالل حساب متوسط عدد المقررات التي قيمت إلى عدد 
مقررات البرنامج في نفس العام 

تقييم إلكتروني للمقررات 
البرامج األكاديميةوزع على جميع الطالب

وحدة التطوير والجودة 
بالكلية

وكالة الكلية للتطوير والجودة/ 
البرامج األكاديمية/ وكالة 
الكلية للشؤون األكاديمية



التقرير السنوي 1442هـ
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100

نسبة تقييم المقررات

N/Aالبيانات غير متوفرة

1441هـ 1442هـ

االقتصاد
الزراعي

اإلنتاج
الحيواني

اإلنتاج
النباتي

الهندسة
الزراعية

علوم األغذية
والتغذية

وقاية
النبات

90% 88%
94% 94%

77%

84%

96%

86%

76%

100%

95%

100%
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كلية علوم األغذية والزراعة - وحــدة التطوير والجودة

المؤشر
رضا الطالب عن الخدمات المقدمة

Students' satisfaction with the offered servicesKPI-P-10

تعريف المؤشر

مصدر البيانات
المسؤول عن
جودة المؤشر

المسؤول عن
حساب المؤشر

المسؤول عن
تحديد المستهدف

متوسط تقدير رضا الطالب عن الخدمات المختلفة التي يقدمها البرنامج (المطاعم – النقل – 
المرافق الرياضية – اإلرشاد األكاديمي) على مقياس من خمسة مستويات في مسح سنوي.

بيانات استطالع تقويم البرنامج التي 
توزع على طالب السنة النهائية

بيانات استطالع خبرة الطالب التي توزع 
على طالب البرنامج

المعيار

4- الطالب
4- Students

البيانات المطلوبة
لحساب المؤشـــــر

معادلة المؤشر

قيمة المؤشر=  (متوسط مجموع األسئلة 1-2-12-13 من (تقويم برنامج) + متوسط 
السؤالين 10 – 11 من  (تقويم خبرة طالب) )÷ 2

استطالع رأي (تقويم برنامج 
البرامج األكاديمية+ تقويم خبرة طالب)

وحدة التطوير والجودة 
بالكلية

وكالة الكلية للتطوير 
والجودة/ البرامج األكاديمية



0.00 N/A

N/Aالبيانات غير متوفرة

1441هـ 1442هـ

5

رضا الطالب عن الخدمات المقدمة

التقرير السنوي 1442هـ
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االقتصاد
الزراعي

اإلنتاج
الحيواني

اإلنتاج
النباتي

الهندسة
الزراعية

علوم األغذية
والتغذية

وقاية
النبات

3.79 3.68

4.27
4.05

3.26
3.81 3.71

3.88
3.59 3.55 3.69 3.70



57
كلية علوم األغذية والزراعة - وحــدة التطوير والجودة

المؤشر
نسبة الطالب إلى هيئة التدريس

Ratio of students to teaching staffKPI-P-11
تعريف المؤشر

مصدر البيانات
المسؤول عن
جودة المؤشر

المسؤول عن
حساب المؤشر

المسؤول عن
تحديد المستهدف

نسبة إجمالي عدد الطالب إلى إجمالي عدد هيئة التدريس بدوام كامل أو 
ما يعادله بالبرنامج.

إجمالي عدد الطالب المنتظمين في 
البرنامج

إجمالي عدد هيئة التدريس  بدوام كامل 
أو ما يعادله في البرنامج

المعيار

5- هيئة التدريس
5- Teaching Staff

البيانات المطلوبة
لحساب المؤشـــــر

معادلة المؤشر

قيمة المؤشر= (إجمالي عدد الطالب في البرنامج) ÷ (إجمالي عدد هيئة 
التدريس بدوام كامل أو ما يعادله في البرنامج)

عمادة الموارد البشرية + عمادة 
القبول والتسجيل (النظام 

األكاديمي) + البرامج األكاديمية 
(dqu-P42 :نموذج بيانات رقم)

البرامج األكاديمية
وحدة التطوير والجودة 

بالكلية
وكالة الكلية للتطوير 

والجودة/ البرامج األكاديمية



N/Aالبيانات غير متوفرة

1441هـ 1442هـ

رقم

نسبة الطالب إلى هيئة التدريس

التقرير السنوي 1442هـ
58

االقتصاد
الزراعي

اإلنتاج
الحيواني

اإلنتاج
النباتي

الهندسة
الزراعية

علوم األغذية
والتغذية

وقاية
النبات

1:7.27

1:6.36

1:2.47

1:3.23

1:1.55 1:1.58

1:6.00
1:6.47

1:11.76

1:6.83

1:1.79

1:0.75
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كلية علوم األغذية والزراعة - وحــدة التطوير والجودة

المؤشر
النسبة المئوية لتوزيع هيئة التدريس

Percentage of teaching staff distributionKPI-P-12
تعريف المؤشر

مصدر البيانات
المسؤول عن
جودة المؤشر

المسؤول عن
حساب المؤشر

المسؤول عن
تحديد المستهدف

النسبة المئوية لتوزيع فئات هيئة التدريس من حيث:
1. الجنس             2.الفروع              3.الرتبة العلمية

عدد أعضاء هيئة التدريس لكل فرع.
عدد أعضاء هيئة التدريس الذكور.

عدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على 
درجة دكتوراة مصادق عليها.

إجمالي عدد هيئة التدريس.

المعيار

5- هيئة التدريس
5- Teaching Staff

البيانات المطلوبة
معادلة المؤشرلحساب المؤشـــــر

1-قيمة المؤشر= ((عدد أعضاء هيئة التدريس الذكور) ÷ (إجمالي عدد هيئة التدريس للبرنامج)) * 100
2-قيمة المؤشر= ((عدد أعضاء هيئة التدريس لكل فرع) ÷ (إجمالي عدد هيئة التدريس للبرنامج)) * 

100
3-قيمة المؤشر= ((عدد أعضاء هيئة التدريس لكل رتبة علمية) ÷ (إجمالي عدد هيئة التدريس 

للبرنامج)) * 100

عمادة الموارد البشرية + عمادة 
القبول والتسجيل (النظام 

األكاديمي) + البرامج األكاديمية 
(dqu-P42 :نموذج بيانات رقم)

البرامج األكاديمية
وحدة التطوير والجودة 

بالكلية
وكالة الكلية للتطوير 

والجودة/ البرامج األكاديمية



التقرير السنوي 1442هـ
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االقتصاد
الزراعي

اإلنتاج
الحيواني

اإلنتاج
النباتي

الهندسة
الزراعية

علوم األغذية
والتغذية

وقاية
النبات

50
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%

50
.0

%
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%
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%

21
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%
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%

28
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%
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%
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%
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%
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%
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.8

%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%

26
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34
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%

31
.3

%

30
.4

%

34
.4

%

21
.7

%

14
.3

%

14
.3

%

71
.4

%

7%

N/Aالبيانات غير متوفرة

أستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذ1441هـ
أستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذ1442هـ

100

النسبة المئوية لتوزيع هيئة التدريس



61
كلية علوم األغذية والزراعة - وحــدة التطوير والجودة

المؤشر
نسبة تسرب هيئة التدريس من البرامج

Proportion of teaching staff leaving the programKPI-P-13
تعريف المؤشر

مصدر البيانات
المسؤول عن
جودة المؤشر

المسؤول عن
حساب المؤشر

المسؤول عن
تحديد المستهدف

نسبة هيئة التدريس الذين يغادرون البرنامج سنويًا ألسباب غير بلوغ سن التقاعد إلى العدد 
اإلجمالي لهيئة التدريس

عدد هيئة التدريس الذين يغادرون البرنامج 
سنويـــا ألسباب غير بلـــــوغ ســــــن التقاعــد.
العـــدد اإلجمــــــالي لهيئــــــة التدريـــــس في 

البرنامج.

المعيار

5- هيئة التدريس
5- Teaching Staff

البيانات المطلوبة
معادلة المؤشرلحساب المؤشـــــر

قيمة المؤشر= ((عدد هيئة التدريس الذين يغادرون البرنامج سنويا 
ألسباب غير بلوغ سن التقاعد) ÷ (العدد اإلجمالي لهيئة التدريس)) * 100

عمادة الموارد البشرية / 
البرامج األكاديمية (نموذج 
(dqu-P42 :بيانات رقم

وحدة التطوير والجودة البرامج األكاديمية
بالكلية

وكالة الكلية للشؤون 
التعليمية واألكاديمية / 

البرامج األكاديمية



التقرير السنوي 1442هـ
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االقتصاد
الزراعي

اإلنتاج
الحيواني

اإلنتاج
النباتي

الهندسة
الزراعية

علوم األغذية
والتغذية

وقاية
النبات

5%

0%0%0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0%

N/Aالبيانات غير متوفرة

1441هـ 1442هـ

100

نسبة تسرب هيئة التدريس من البرامج

36%
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كلية علوم األغذية والزراعة - وحــدة التطوير والجودة

المؤشر
النسبة المئوية للنشر العلمي ألعضاء هيئة التدريس

Percentage of publications of faculty membersKPI-P-14

تعريف المؤشر

مصدر البيانات
المسؤول عن
جودة المؤشر

المسؤول عن
حساب المؤشر

المسؤول عن
تحديد المستهدف

النسبة المئوية ألعضاء هيئة التدريس بدوام كامل الذين نشروا بحثًا واحدًا على األقل خالل 
السنة إلى إجمالي أعضاء هيئة التدريس في البرنامج

عدد أعضاء هيئة التدريس في البرنامج 
الذين نشروا بحثًا واحدًا على األقل

إجمالي أعضاء هيئة التدريس في البرنامج

المعيار

5- هيئة التدريس
5- Teaching Staff

البيانات المطلوبة
معادلة المؤشرلحساب المؤشـــــر

قيمة المؤشر= ((عدد أعضاء هيئة التدريس الذين نشروا بحثًا واحدًا على األقل) ÷ 
(إجمالي أعضاء هيئة التدريس)) * 100

عمادة البحث العلمي / 
البرامج األكاديمية (نموذج 
(dqu-P42 :بيانات رقم

وحدة التطوير والجودة البرامج األكاديمية
بالكلية

وكالة الكلية للدراسات العليا 
والبحث العلمي / البرامج 

األكاديمية



التقرير السنوي 1442هـ
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100

النسبة المئوية للنشر العلمي ألعضاء هيئة التدريس

االقتصاد
الزراعي

اإلنتاج
الحيواني

اإلنتاج
النباتي

الهندسة
الزراعية

علوم األغذية
والتغذية

وقاية
النبات

67%

93%

93%

N/A

86%

53%

58%
63%

59%

83%

39%

N/A

N/Aالبيانات غير متوفرة

1441هـ 1442هـ
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كلية علوم األغذية والزراعة - وحــدة التطوير والجودة

المؤشر
معدل البحوث المنشورة لكل عضو هيئة تدريس

Rate of published research per faculty memberKPI-P-15

تعريف المؤشر

مصدر البيانات
المسؤول عن
جودة المؤشر

المسؤول عن
حساب المؤشر

المسؤول عن
تحديد المستهدف

متوسط عدد البحوث المحكمة و/أو المنشورة لكل عضو هيئة تدريس خالل السنة (إجمالي 
عدد البحوث المحكمة و/أو المنشورة إلى إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل أو 

ما يعادله خالل السنة). 

إجمالي عدد البحوث المحكمة و/أو 
المنشورة 

إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس في 
البرنامج

المعيار

5- هيئة التدريس
5- Teaching Staff

البيانات المطلوبة
معادلة المؤشرلحساب المؤشـــــر

قيمة المؤشر= ((إجمالي عدد البحوث المحكمة و/أو المنشورة) ÷ (إجمالي أعضاء 
هيئة التدريس) )

عمادة البحث العلمي / 
البرامج األكاديمية (نموذج 
(dqu-P42 :بيانات رقم

وحدة التطوير والجودة البرامج األكاديمية
بالكلية

وكالة الكلية للدراسات العليا 
والبحث العلمي / البرامج 

األكاديمية



التقرير السنوي 1442هـ
66

N/Aالبيانات غير متوفرة

1441هـ 1442هـ

رقم

معدل البحوث المنشورة لكل عضو هيئة تدريس

االقتصاد
الزراعي

اإلنتاج
الحيواني

اإلنتاج
النباتي

الهندسة
الزراعية

علوم األغذية
والتغذية

وقاية
النبات

4.73

1.71
1.40 1.681.74

7.12

8.678.62

3.32

6.04 6.29

3.57
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كلية علوم األغذية والزراعة - وحــدة التطوير والجودة

المؤشر
معدل االقتباسات في المجالت المحكمة لكل عضو هيئة تدريس
Citations rate in refereed journals per faculty memberKPI-P-16

تعريف المؤشر

مصدر البيانات
المسؤول عن
جودة المؤشر

المسؤول عن
حساب المؤشر

المسؤول عن
تحديد المستهدف

متوسط عدد االقتباسات في المجالت المحكمة من البحوث العلمية المنشورة لكل عضو هيئة 
تدريس في البرامج (إجمالي عدد االقتباسات في المجالت المحكمة من البحوث العلمية 
المنشورة ألعضاء هيئة التدريس بدوام كامل أو ما يعادله إلى إجمالي البحوث المنشورة).

عدد االقتباسات في المجالت المحكمة من 
البحوث العلمية المنشورة خالل السنة

إجمالي عدد أعضاء التدريس بدوام كامل أو 
ما يعادله خالل السنة

المعيار

5- هيئة التدريس
5- Teaching Staff

البيانات المطلوبة
معادلة المؤشرلحساب المؤشـــــر

قيمة المؤشر=(عدد االقتباسات في المجالت المحكمة من البحوث العلمية 
المنشورة)÷ (إجمالي البحوث المنشورة) 

عمادة البحث العلمي / 
البرامج األكاديمية (نموذج 
(dqu-P42 :بيانات رقم

وحدة التطوير والجودة البرامج األكاديمية
بالكلية

وكالة الكلية للدراسات العليا 
والبحث العلمي / البرامـــــــــج 

األكاديمية



التقرير السنوي 1442هـ
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N/Aالبيانات غير متوفرة

1441هـ

رقم

معدل االقتباسات في المجالت المحكمة لكل عضو هيئة تدريس 1442هـ

االقتصاد
الزراعي

اإلنتاج
الحيواني

اإلنتاج
النباتي

الهندسة
الزراعية

علوم األغذية
والتغذية

وقاية
النبات

1.15

0.14 0.08

3.19
3.06

4.31

3.22
3.62

0.33

1.35 1.68

3.29
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كلية علوم األغذية والزراعة - وحــدة التطوير والجودة

المؤشر
أنشطة خدمة المجتمع 

community service activitiesKPI-Proposed-2

تعريف المؤشر

مصدر البيانات
المسؤول عن
جودة المؤشر

المسؤول عن
حساب المؤشر

المسؤول عن
تحديد المستهدف

نسبة أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل والموظفين اآلخرين المشاركين بنشاط في أنشطة 
خدمة المجتمع

 إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس 
والموظفين 

عدد أعضاء هيئة التدريس والموظفين 
المشاركين في أنشطة المجتمع 

المعيار

5- هيئة التدريس
5- Teaching Staff

البيانات المطلوبة
معادلة المؤشرلحساب المؤشـــــر

قيمة المؤشر = عدد أعضاء هيئة التدريس والموظفين المشاركين في انشطة 
خدمة المجتمع ÷  إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس والموظفين

وحدة التطوير والجودة البرامج األكاديميةالبرامج األكاديمية
بالكلية

وكالة الكلية للتطوير 
والجودة/ البرامج األكاديمية



التقرير السنوي 1442هـ

100

 أنشطة خدمة المجتمع

70

االقتصاد
الزراعي

اإلنتاج
الحيواني

اإلنتاج
النباتي

الهندسة
الزراعية

علوم األغذية
والتغذية

وقاية
النبات

20%

29%

N/A0%

29%

82%

47%
42%

9%

63%

0% N/A

N/Aالبيانات غير متوفرة

1441هـ 1442هـ
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كلية علوم األغذية والزراعة - وحــدة التطوير والجودة

المؤشر
رضا المستفيدين عن مصادر التعلم 

Satisfaction of beneficiaries with the learning resourcesKPI-P-17

تعريف المؤشر

مصدر البيانات
المسؤول عن
جودة المؤشر

المسؤول عن
حساب المؤشر

المسؤول عن
تحديد المستهدف

متوسط تقدير رضا المستفيدين عن كفاية مصادر التعلم وتنوعها (المراجع – الدوريات – قواعد 
المعلومات ...الخ) على مقياس من خمسة مستويات في مسح سنوي

نتائج استطالعات رأي (الطالب – 
أعضاء هيئة التدريس – الخريجين – 

الموظفين) عن مصادر التعلم 

المعيار

6-مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات
6 - Learning Resources,

Facilities, and Equipment

البيانات المطلوبة
لحساب المؤشـــــر

معادلة المؤشر

قيمة المؤشر= ( متوسط قيمة السؤال رقم 11  من (تقويم مقرر) + متوسط قيمة 
السؤال رقم 9  من (تقويم برنامج) + متوسط قيمة األسئلة  رقم 7-8-9 من (خبرة 

الطالب) + متوسط قيمة األسئلة 2-3-5-7-8-9  من فقرة "و" ( استبانة أعضاء هيئة 
التدريس) +  متوسط قيمة السؤال رقم 9 من فقرة "د" (استبانة الموظفين) + 

متوسط قيمة األسئلة  5-6 من الفقرة "جـ"  (استطالع آراء الخريجين) ) ÷  6 

استطالعات رأي (الطالب – 
أعضاء هيئة التدريس – 
الخريجين – الموظفين)

وحدة التطوير والجودة البرامج األكاديمية
بالكلية

وكالة الكلية للشؤون 
التعليمية واألكاديمية / 

البرامج األكاديمية



التقرير السنوي 1442هـ
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N/Aالبيانات غير متوفرة

1441هـ

رقم

1442هـ رضا المستفيدين عن مصادر التعلم

االقتصاد
الزراعي

اإلنتاج
الحيواني

اإلنتاج
النباتي

الهندسة
الزراعية

علوم األغذية
والتغذية

وقاية
النبات

3.93 3.98
3.55 3.45

3.71
3.44 3.25

3.523.66
3.38 3.513.58
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كلية علوم األغذية والزراعة - وحــدة التطوير والجودة

المؤشر
تقييم المستفيدين للمرافق والتجهيزات 

Stakeholder evaluation of facilities & equipmentKPI- Proposed-3

تعريف المؤشر

مصدر البيانات
المسؤول عن
جودة المؤشر

المسؤول عن
حساب المؤشر

المسؤول عن
تحديد المستهدف

تقييم المستفيدين للمرافق والتجهيزات للمواقع وخدمات التعليم اإللكتروني واألجهزة 
والبرامج... إلخ )

على مقياس من خمسة مستويات في مسح سنوي

نتائج استطالعات رأي ( الطالب – 
أعضاء هيئة التدريس – الخريجين – 

الموظفين  )  

6-مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات
6 - Learning Resources,

Facilities, and Equipment

المعيار

البيانات المطلوبة
معادلة المؤشرلحساب المؤشـــــر

قيمة المؤشر=   يتم قياس هذا المؤشر من خالل حساب متوسط نتائج استطالع (تقويم برنامج) والتي تستهدف 
جميع الطالب المنتظمين خالل العام الدراسي، وتم توزيعها إلكترونيًا على الطالب، ولحساب هذا المؤشر نوجد ( 

متوسط األسئلة رقم 10 – 11  )، يضاف إليها (متوسط األسئلة 3- 7 من الفقرة ( ز ) األسئلة 4- 6  من الفقرة ( و ) ) 
من استبانة أعضاء هيئة التدريس، يضاف إليها (متوسط األسئلة رقم 5-6-8 ) من استبانة خبرة الطالب، يضاف إليها 
(متوسط  األسئلة 2-3-4-5-6-7-8-9-10 من الفقرة (جـ )) من استطالع آراء الخريجين، يضاف إليها (متوسط أسئلة 

رقم 1-7- 9 من فقرة (د)) من استبانة الموظفين ليعطي تقييمًا على مستوى خمس درجات لكل برنامج. 

استطالعات رأي (الطالب 
– أعضاء هيئة التدريس – 

وحدة التطوير والجودة البرامج األكاديميةالخريجين – الموظفين)
بالكلية

وكالة الكلية للشؤون 
التعليمية واألكاديمية / البرامج 

األكاديمية/وكالة الكلية 
للتطوير والجودة/ إدارة الكلية
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5

 تقييم المستفيدين للمرافق والتجهيزات

N/Aالبيانات غير متوفرة

1441هـ 1442هـ

االقتصاد
الزراعي

اإلنتاج
الحيواني

اإلنتاج
النباتي

الهندسة
الزراعية

علوم األغذية
والتغذية

وقاية
النبات

3.95 3.843.49 3.26
3.68

3.25 3.163.433.24 3.23 3.283.18
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2-مؤشرات األداء البرامجي 
    دراســـــــات عليا

حدد المركز الوطني للتقويــــــم واالعتماد األكاديمي 19
مؤشـــــرًا رئيسًا لمتابـــــــعة األداء على مستـــوى برامــــــج 
الدراسـات العليا،وتتفق جميعهــــا مع معايير االعتمـــــاد 

البرامجي المطــــــورة.
وتعد هـــــذه المؤشــــــرات هي الحـد األدنى المطلـــــوب 
قياسه بصـــــــورة دورية، كما يمكن استخدام مؤشرات 
أداء إضافية إن رأى البرنامــــج الحاجة إلى ذلك لضمان 

الجودة.
والمتوقع أن يقوم البرنامــــــج بقياس مؤشرات األداء 
األدوات  باستخدام  المرجعية  المقارنــــة  مع  الرئيسة 
المناسبة، مثل: (استطالعات الـرأي، البيانات اإلحصائية 

...إلخ) وفقًا لطبيعة كـــــل مؤشـــــــر والهدف منه،
وكذلك تحديد القيم التالية لكل مؤشر:
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مستوى األداء الفعلي.

مستوى األداء المستهدف.

مستوى األداء المرجعي الداخلي
(المقارنة المرجعية الداخلية).

مستوى األداء المرجعي الخارجي
(المقارنة المرجعية الخارجية).

مستوى األداء المستهدف الجديد.

وينتج عن ذلك تقرير لوصف وتحليل نتائج كل مؤشر 
(متضمنًا تغيرات األداء والمقارنات وفقًا للمقــــرات 
وجنس الطالب)، وتحديــــد دقيق وموضوعي لنقـاط 

القوة والجوانـــب التي تحتاج إلى تحسيــــن.
ويمـــكن االستفـــــادة من النمــــوذج الخـــــاص بذلك 

والمعــد من عمادة التقويم والجودة.
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مؤشرات األداء لبرامج
الدراســــــــات العليـــــــــا
وفـــق متطلبات المركــــز الوطنـــــــي
للتقويـــــم واالعتمــــــاد األكـــــاديمي
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1- الرسالة واألهداف

KP
I-P

G
-0

نسبة المتحقق 1
من مؤشرات 
أهداف الخطة 

التشغيلية 
للبرنامج

جــــــــدول 
وحســاب 
المعادلة

سنوي

األسبـــــــــــــــــوع 
الســــادس مـن 
الفصـــــــــــــــــــــل 
الدراسي األول

النسبة المئوية لمؤشرات أداء أهداف 
الخطة التشغيلية للبرنامج التي حققت 

المستوى السنوي المستهدف إلى 
إجمالي عدد المؤشرات المستهدفة 

لهذه األهداف في نفس السنة

3- التعليم والتعلم

KP
I-P

G
تقويم الطالب 2-

لجودة خبرات
التعلم في 

البرنامج

استطالع رأي 
الطالب ( 

تقويم 
برنامج- 

دراسات عليا)

استطالع رأي 
الطالب ( 

تقويم مقرر - 
دراسات)

فصلي
األسبوع 
العاشر من
كل فصل 

متوسط التقرير العام طالب 
السنة النهائية لجودة خبرات 

التعلم في البرامج على 
مقياس من خمسة مستويات 

في مسح سنوي

قيمة المؤشر = ((متوسط قيم 
األسئلة 21-20-19-18-17-16-15) 

من (تقويم برنامج) + متوسط قيمة 
السؤال 22 من (تقويم برنامج) )÷ 2

KP
I-P

G
-0

3

تقييم الطالب 
لجودة 

المقررات
فصلي

األسبوع 
العاشر من
كل فصل 

متوسط تقدير الطالب العام 
لجودة المقررات على مقياس 

من خمس نقاط في مسح 
سنوي .

قيمة المؤشر = ((متوسط قيم 
األسئلة 20-21-22-23) من (تقويم 
مقرر) + (متوسط السؤال 24) من 

(تقويم مقرر)) ÷2
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وقتالوصفالرمز
القياس طريقة/معادلة حساب المؤشر مؤشرات

دورةأداة القياساألداء الرئيسة
القياس

قيمة المؤشر = (عدد 
المؤشرات التي حققت 

المستوى المستهدف) ÷ 
(العدد الكلي لمؤشرات األداء 
في الخطة التشغيلية) * 100

وقت القياسالوصفالرمز طريقة/معادلة حساب المؤشر مؤشرات
األداء الرئيسة

أداة
القياس

دورة
القياس
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KP
I-P

G
-0

قيمة المؤشر = ((عدد الخريجين 7
للبرنامج الذين  توظفوا خالل السنة 
األولى من تخرجهم) ÷ ( إجمالي عدد 
الخريجين للبرنامج في نفس السنة)) 

100*

توظيف 
الخريجين

جدول 
وحساب 
المعادلة 

سنوي

األسبوع 
التاسع من 

الفصل 
الثاني

النسبة المئوية لخريجي البرنامج 
الذين توظفوا خالل السنة 

األولى من تخرجهم إلى إجمالي 
عدد الخريجين في السنة نفسها.

KP
I-P

G
-0

تقييم الطالب 4
لجودة 

اإلشراف 
العلمي

استطالع 
رأي الطالب 

( تقويم 
برنامج – 
دراسات 

عليا)

سنوي

األسبوع 
السابع من 

الفصل 
الدراسي 

األول 

متوسط تقدير الطالب العام 
لجودة اإلشراف العلمي على 
مقياس من خمس نقاط في 

مسح سنوي

KP
I-P

G
-0

5

متوسط المدة 
التي يتخرج 
فيها الطالب

جدول 
وحساب 

المعادلة من 
النظام 
التعليمي

سنوي

األسبوع 
التاسع من 

الفصل 
الثاني 

متوسط المدة الزمنية 
(بالفصول الدراسية ) للتخرج 

من البرنامج

قيمة المؤشر = ((مجموع عدد 
الفصول الدراسية للخريجين) ÷

( عدد الخريجين  لنفس الدفعة)) 

قيمة المؤشر = ((عدد الطالب 
المنسحبين من البرنامج للدفعة 
نفسها) ÷ (إجمالي عدد طالب 

الدفعة )) * 100 KP
I-P

G
-0

6

معدل تسرب 
الطالب من 

البرنامج

جدول 
وحساب 
المعادلة 

سنوي

األسبوع 
التاسع من 

الفصل 
الثاني

النسبة المئوية للطالب الذين  
لم يكملوا البرنامج إلى إجمالي 

عدد طالب الدفعة نفسها.

قيمة المؤشر = (متوسط مجموع 
األسئلة 1-2) من (تقويم برنامج- 

دراسات عليا )

وقتالوصفالرمز
القياس طريقة/معادلة حساب المؤشر مؤشرات

دورةأداة القياساألداء الرئيسة
القياس

3- التعليم والتعلم
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KP
I-P

G
-0

8

تقويم جهات 
التوظيف 

لكفاءة خريجي 
البرنامج

استطالع رأي 
جهات 

التوظيف ( 
أرباب العمل)

سنوي

األسبوع 
التاسع من 

الفصل 
الثاني

متوسط التقدير العام لجهات 
التوظيف لكفاءة خريجي البرنامج، 
على مقياس من خمسة مستويات 

في مسح سنوي .

قيمة المؤشر = متوسط 
التقدير لألسئلة من 1 إلى 14 

من استطالع (جهات التوظيف)

4- الطالب

KP
I-P

G
رضا الطالب 9-

عن الخدمات 
المقدمة

استطالعات 
الرأي 

(تقويم 
برنامج – 

خبرة طالب)
دراسات عليا

سنوي

األسبوع 
الثامن من 

الفصل 
الدراسي 

الثاني

متوسط تقدير رضا الطالب عن الخدمات 
المختلفة التي يقدمها البرنامج (المطاعم، 

النقل، المرافق الرياضية، المطاعم، 
اإلرشاد األكاديمي) على مقياس من 

خمسة مستويات في مسح سنوي

قيمة المؤشر =  (متوسط 
مجموع األسئلة 13-12-2-1 
من (تقويم برنامج- دراسات 
عليا) + متوسط السؤالين 10 

– 11 من  (تقويم خبرة طالب – 
دراسات عليا) )÷ 2
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وقتالوصفالرمز
القياس طريقة/معادلة حساب المؤشر مؤشرات

األداء الرئيسة
أداة

القياس
دورة

القياس

وقتالوصفالرمز
القياس طريقة/معادلة حساب المؤشر مؤشرات

دورةأداة القياساألداء الرئيسة
القياس

3- التعليم والتعلم
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KP
I-P

G
-1

نسبة الطالب 0
إلى أعضاء 

هيئة التدريس

جدول 
وحساب 
المعادلة 

من النظام 
التعليمي

فصلي
األسبوع 

التاسع من 
كل فصل 

نسبة إجمالي عدد الطالب إلى 
إجمالي عدد  أعضاء هيئة 
التدريس  المشاركين في 

تقديم البرنامج بدوام كامل أو 
يعادله

قيمة المؤشر = (إجمالي عدد 
الطالب في البرنامج) ÷  (إجمالي 
عدد هيئة التدريس المشاركين 

بتقديم البرنامج بدوام كامل أو ما 
يعادله)

KP
I-P

G
-1

النسبة 1
المئوية لتوزيع 
أعضاء هيئة 

التدريس 
بحسب الرتبة 

العلمية

جدول 
وحساب 
المعادلة

سنوي

األسبوع 
التاسع من 

الفصل 
الدراسي 

األول

النسبة المئوية لتوزيع 
أعضاء هيئة التدريس

المشاركين في تقديم 
البرنامج بحسب الرتبة 

العلمية

1- قيمة المؤشر = ((عدد أعضاء هيئة 
التدريس المشاركين بتقديم البرنامج برتبة 

أستاذ) ÷ (إجمالي عدد هيئة التدريس 
المشاركين بتقديم البرنامج)) * 100

2- قيمة المؤشر = ((عدد أعضاء هيئة 
التدريس المشاركين بتقديم البرنامج برتبة 

أستاذ مشارك) ÷ (إجمالي عدد هيئة 
التدريس المشاركين بتقديم البرنامج) * 

100
3- قيمة المؤشر = ((عدد أعضاء هيئة 

التدريس المشاركين بتقديم البرنامج برتبة 
أستاذ مساعد) ÷ (إجمالي عدد هيئة 

التدريس المشاركين بتقديم البرنامج) * 
100

وقتالوصفالرمز
القياس طريقة/معادلة حساب المؤشر مؤشرات

األداء الرئيسة

 5-أعضاء هيئة التدريس

أداة
القياس

دورة
القياس
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KP
I-P

G
-1

2

نسبة تسرب 
أعضاء هيئة 
التدريس من 

البرامج

جدول 
وحساب 
المعادلة

سنوي

األسبوع 
الثامن  من 

الفصل 
الدراسي 

الثاني

النسبة المئوية لهيئة التدريس 
الذين يغادرون البرنامج سنويًا 
ألسباب غير بلوغ سن التقاعد 
إلى العدد اإلجمالي  أعضاء 

هيئة التدريس

قيمة المؤشر = ((عدد هيئة التدريس 
المشاركين بتقديم البرنامج الذين 

يغادرون البرنامج سنويًا ألسباب غير 
بلوغ سن التقاعد) ÷ (العدد اإلجمالي 
لهيئة التدريس المشاركين بتقديم 

البرنامج)) * 100
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6- مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات

KP
I-P

G
-1

3

رضا 
المستفيدين 
عن مصادر 

التعلم

استطالعات 
الرأي 

المختلفة 
لجميع 

المستفيدين 

سنوي

األسبوع 
التاسع من 

الفصل 
الدراسي 

الثاني

متوسط تقدير رضا 
المستفيدين عن مصادر 
التعلم، على مقياس من 

خمسة مستويات في مسح 
سنوي، من حيث:

1. كفايتها وتنوعها (المراجع، 
الدوريات، قواعد، المعلومات 

.. إلخ)
2.خدمات الدعم المقدمة 

لالستفادة منها

قيمة المؤشر =  متوسط قيمة السؤال 
رقم 11  من (تقويم مقرر) + متوسط 

قيمة السؤال رقم 9  من (تقويم برنامج) 
+ متوسط قيمة األسئلة  رقم 7-8-9 من 
(خبرة الطالب) + متوسط قيمة األسئلة 
2-3-5-7-8-9  من فقرة "و" ( استبانة 
أعضاء هيئة التدريس) +  متوسط قيمة 
السؤال رقم 9 من فقرة "د" (استبانة 
منتسبي المؤسسة) + متوسط قيمة 

األسئلة  5-6 من الفقرة "جـ"  (استطالع 
آراء الخريجين)  ÷  6

وقتالوصفالرمز
القياس طريقة/معادلة حساب المؤشر مؤشرات

األداء الرئيسة
أداة

القياس
دورة

القياس

وقتالوصفالرمز
القياس طريقة/معادلة حساب المؤشر مؤشرات

دورةأداة القياساألداء الرئيسة
القياس

5- عضاء هيئة التدريس



وقتالوصفالرمز
القياس

طريقة/معادلة حساب المؤشر مؤشرات
األداء الرئيسة

أداة
القياس

دورة
القياس
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KP
I-P

G
-1

رضا 4
المستفيدين 
عن المرافق 
والتجهيزات 

البحثية

جدول 
وحساب 
المعادلة

سنوي

األسبوع 
السادس 

من الفصل 
الدراسي 

الثاني

متوسط تقدير رضا 
المستفيدين عن المرافق 
والتجهيزات البحثية (طبقًا 

لطبيعة البرنامج ) على 
مقياس خمسة مستويات 

في مسح سنوي

قيمة المؤشر =  متوسط األسئلة رقم 10 – 
11   من استطالع (تقويم برنامج)  + 

متوسط األسئلة 3- 7 من الفقرة " ز " + 
متوسط  األسئلة 4- 6  من الفقرة " و " ( 
استبانة أعضاء هيئة التدريس)  + متوسط 
األسئلة رقم 5-6-8  من (استبانة خبرة 

الطالب) + متوسط  األسئلة 
2-3-4-5-6-7-8-9-10 من الفقرة "جـ" 

(استطالع آراء الخريجين)  + متوسط أسئلة 
رقم 1-7- 9 من فقرة "د" من (منتسبي 

الكلية)  ÷ 6

قيمة المؤشر =((عدد أعضاء هيئة 
التدريس المشاركين بتقديم البرنامج 
الذين نشروا بحثًا واحدًا على األقل) ÷ 

(إجمالي أعضاء هيئة التدريس 
المشاركين بتقديم البرنامج)) * 100 KP

I-P
G

-1
النسبة 5

المئوية للنشر 
العلمي 

ألعضاء هيئة 
التدريس

جدول 
وحساب 
المعادلة

سنوي

األسبوع 
السادس 

من الفصل 
الدراسي 

الثاني

النسبة المئوية ألعضاء هيئة 
التدريس المشاركين في تقديم 
البرنامج الذين نشروا بحثًا واحدًا 

على األقل خالل السنة إلى إجمالي 
أعضاء هيئة التدريس في البرنامج

7- البحوث العلمية والمشاريع

وقتالوصفالرمز
القياس

طريقة/معادلة حساب المؤشر مؤشرات
األداء الرئيسة

أداة
القياس

دورة
القياس

6- مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات
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KP
I-P

G
-1

معدل البحوث 6
المنشورة لكل 

عضو هيئة 
تدريس

جدول 
وحساب 
المعادلة

سنوي

األسبوع 
السادس 

من الفصل 
الدراسي 

الثاني

متوسط عدد البحوث المحكمة 
و/أو المنشورة لكل عضو هيئة 
تدريس المشاركين خالل السنة 
(إجمالي عدد البحوث المحكمة 
و/أو المنشورة إلى إجمالي عدد 

أعضاء التدريس خالل السنة)

قيمة المؤشر = (إجمالي عدد البحوث 
المحكمة /أو المنشورة ألعضاء هيئة 
التدريس المشاركين بتقديم البرنامج) 

÷ (إجمالي أعضاء هيئة التدريس 
المشاركين بتقديم البرنامج ) 

KP
I-P

G
-1

معدل 7
االقتباسات 
في المجالت 
المحكمة لكل 

عضو هيئة 
تدريس

جدول 
وحساب 
المعادلة

سنوي

األسبوع 
السادس 

من الفصل 
الدراسي 

الثاني

متوسط عدد االقتباسات في المجالت 
المحكمة من البحوث العلمية 

المنشورة (إجمالي عدد االقتباسات 
في المجالت المحكمة من البحوث 

العلمية المنشورة ألعضاء هيئة 
التدريس المشاركين في تقديم 

البرنامج إلى إجمالي البحوث المنشورة)

قيمة المؤشر =(عدد االقتباسات في 
المجالت المحكمة من البحوث 
العلمية المنشورة ألعضاء هيئة 

التدريس المشاركين بتقديم 
البرنامج)÷ (إجمالي البحوث 

المنشورة  ألعضاء هيئة التدريس 
المشاركين بتقديم البرنامج)

KP
I-P

G
-1

8

نسبة النشر 
العلمي 
للطالب

جدول 
وحساب 
المعادلة

سنوي

األسبوع 
السادس 

من الفصل 
الدراسي 

الثاني

النسبة المئوية للطالب الذين:
1-نشروا بحوثهم في مجالت علمية 

محكمة
2-قدموا أوراقًا علمية في المؤتمرات 
إلى إجمالي عدد الطالب في البرنامج 

خالل السنة

قيمة المؤشر = (((إجمالي عدد 
البحوث المحكمة و/أو المنشورة 
لطالب البرنامج) + (إجمالي عدد 

األوراق العلمية للطالب المقدمة في 
المؤتمرات))÷  إجمالي عدد الطالب 
في البرنامج الذين أنهوا الساعات 

الدراسية)*100

84

وقتالوصفالرمز
القياس طريقة/معادلة حساب المؤشر

7- البحوث العلمية والمشاريع
مؤشرات

األداء الرئيسة
أداة

القياس
دورة

القياس
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KP
I-P

G
-1

عدد براءات 9
االختراع 
واالبتكار 

وجوائز التميز

جدول 
وحساب 
المعادلة

سنوي

األسبوع 
الثامن  من 

الفصل 
الدراسي 

الثاني

عدد:
1-براءات االختراع والمنتجات 

االبتكارية
2-جوائز التميز الوطنية 
والعالمية الحاصل عليها 
طالب/ منسوبو البرنامج 

سنويًا

قيمة المؤشر = (إجمالي براءات 
االختراع والمنتجات االبتكارية للطالب 
ومنسوبو البرنامج ) + (إجمالي جوائز 

التميز الوطنية والعالمية للطالب 
ومنسوبي البرنامج)

وقتالوصفالرمز
القياس طريقة/معادلة حساب المؤشر مؤشرات

دورةأداة القياساألداء الرئيسة
القياس

7- مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات
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بطـــاقـة
المؤشر ونتائجها
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المؤشر
تقويم الطالب لجودة خبرات التعلم في البرنامج

Students' Evaluation of quality of learning experience in the programKPI-PG-2

تعريف المؤشر

مصدر البيانات
المسؤول عن
جودة المؤشر

المسؤول عن
حساب المؤشر

المسؤول عن
تحديد المستهدف

متوسط التقدير العام لطالب السنة النهائية لجودة خبرات التعلم في البرنامج، على مقياس 
من خمسة مستويات في مسح سنوي

بيانات استطالع تقويم البرامج 
األكاديمية التي توزع على طالب 

السنة النهائية

المعيار

3- التعليم والتعلم
3- Teaching and Learning

البيانات المطلوبة
لحساب المؤشـــــر

معادلة المؤشر

قيمة المؤشر= ((متوسط قيم األسئلة 15-16-17-18-19-20-21) من (تقويم برنامج) 
+ متوسط قيمة السؤال 22 من (تقويم برنامج) )÷ 2

استطالع رأي الطالب 
(تقويم برنامج – دراسات 

عليا)
وحدة التطوير البرامج األكاديمية

والجودة بالكلية

وكالة الكلية للشؤون 
التعليمية واألكاديمية / 

البرامج األكاديمية



ماجستير

قيمة المؤشرالبرنامجالقسم

البرنامجالقسم

N/A: آراء الخريجينعدم توفر بيانات من.N/A6     أعداد الطالب.N/A5     تتبع الدفعات.N/A4     أرباب العمل.N/A3     تقييم مقررات.N/A2      تقويم برنامج.N/A1

قيمة المؤشر

التقرير السنوي 1442هـ
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4.674.68N/A1N/A13.96 3.75 5.00N/A1

5

تقويم الطالب لجودة خبرات التعلم في البرنامج

وقاية النباتاإلنتاج النباتياالقتصاد الزراعياإلرشاد الزراعي علوم التربةاألغذية والتغذيةالهندسة الزراعيةاإلنتاج الحيواني

دكتوراة

4.814.21 3.944.86 3.79 N/A14.45

وقاية النباتاإلنتاج النباتياإلرشاد الزراعي علوم التربةاألغذية والتغذيةالهندسة الزراعيةاإلنتاج الحيواني

العلـــــــــــوم في
اإلرشاد الزراعي

العلـــــــــــــــوم في
االقتصاد الزراعي

علــوم المراعي
 والغابات

علوم المحاصيل
علــوم البساتين

العلـــــــــــــــوم فــــــــي
أمـــــــــــــراض النبـــات

العلوم في الحشرات
العلوم في المبيدات

العلـــــــــــــوم في
العلـــــــــوم فـــــــي إنتــــــــاج الدواجن

الهندسة الزراعية العلوم في إنتاج
الحيوان المزرعي

العلـــــــوم في
 تغذية اإلنسان
العلـــــــوم في
علوم األغذيــة

العلـوم في
علوم التربة

الفلسفــــة في
اإلرشاد الزراعي

علــوم المراعي
 والغابات

علوم المحاصيل
علــوم البساتين

العلـــــــــــــــوم فــــــــي
أمـــــــــــــراض النبـــات

العلوم في الحشرات

الفلسفـــة فـــــــي
الهندسة الزراعية

تغذيـــــــــــــــــــة
 اإلنســــــــــــــان
علــــــــــــــــــــوم
األغذيـــــــــــــــة

العلـوم في
علوم التربة

إنتــــــــــــــــاج
حيوانــــــــي
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المؤشر
تقييم الطالب لجودة المقررات

Students' evaluation of the quality of the coursesKPI-PG-03

تعريف المؤشر

مصدر البيانات
المسؤول عن
جودة المؤشر

المسؤول عن
حساب المؤشر

المسؤول عن
تحديد المستهدف

متوسط تقدير الطالب العام لجودة المقررات على مقياس من خمسة 
نقاط في مسح سنوي

بيانات استطالع 
تقويم مقرر

المعيار

3- التعليم والتعلم
3- Teaching and Learning

البيانات المطلوبة
لحساب المؤشـــــر

معادلة المؤشر

قيمة المؤشر= ((متوسط قيم األسئلة 20-21-22-23) من( تقويم مقرر ) 
+ (متوسط السؤال 24) من (تقويم مقرر))÷2

استطالع رأي 
الطالب (تقويم 
مقرر- دراسات 

وحدة التطوير البرامج األكاديمية
والجودة بالكلية

وكالة الكلية للشؤون 
التعليمية واألكاديمية / 

البرامج األكاديمية

كلية علوم األغذية والزراعة - وحــدة التطوير والجودة
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5

تقييم الطالب لجودة المقررات ماجستير

3.684.18N/A24.304.78 3.60 4.92N/A2

االقتصاد الزراعياإلرشاد الزراعي

العلـــــــــــوم في
اإلرشاد الزراعي

العلـــــــــــــــوم في
االقتصاد الزراعي

علــوم المراعي
 والغابات

علوم المحاصيل
علــوم البساتين

العلـــــــــــــــوم فــــــــي
أمـــــــــــــراض النبـــات

العلوم في الحشرات
العلوم في المبيدات

العلـــــــــــــوم في
العلـــــــــوم فـــــــي إنتــــــــاج الدواجن

الهندسة الزراعية العلوم في إنتاج
الحيوان المزرعي

العلـــــــوم في
 تغذية اإلنسان
العلـــــــوم في
علوم األغذيــة

العلـوم في
علوم التربة

علــوم المراعي
 والغابات

علوم المحاصيل
علــوم البساتين

العلـــــــــــــــوم فــــــــي
أمـــــــــــــراض النبـــات

العلوم في الحشرات

الفلسفـــة فـــــــي
الهندسة الزراعية

تغذيـــــــــــــــــــة
 اإلنســــــــــــــان
علــــــــــــــــــــوم
األغذيـــــــــــــــة

العلـوم في
علوم التربة

إنتــــــــــــــــاج
حيوانــــــــي

الفلسفــــة في
اإلرشاد الزراعي

وقاية النباتاإلنتاج النباتي علوم التربةاألغذية والتغذيةالهندسة الزراعيةاإلنتاج الحيواني

دكتوراة

4.924.00 4.884.69 4.29 4.843.83

وقاية النباتاإلنتاج النباتياإلرشاد الزراعي علوم التربةاألغذية والتغذيةالهندسة الزراعيةاإلنتاج الحيواني

قيمة المؤشرالبرنامجالقسم

البرنامجالقسم

N/A: آراء الخريجينعدم توفر بيانات من.N/A6     أعداد الطالب.N/A5     تتبع الدفعات.N/A4     أرباب العمل.N/A3     تقييم مقررات.N/A2      تقويم برنامج.N/A1

قيمة المؤشر
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المؤشر
تقييم الطالب لجودة اإلشراف العلمي

Students' evaluation of the quality of scientific supervisionKPI-PG-04

تعريف المؤشر

مصدر البيانات
المسؤول عن
جودة المؤشر

المسؤول عن
حساب المؤشر

المسؤول عن
تحديد المستهدف

متوسط تقدير الطالب العام لجودة اإلشراف العلمي على مقياس من خمس 
نقاط في مسح سنوي

نتائج استطالع (تقويم 
برنامج – دراسات عليا)

المعيار

3- التعليم والتعلم
3- Teaching and Learning

البيانات المطلوبة
لحساب المؤشـــــر

معادلة المؤشر

قيمة المؤشر= (متوسط مجموع األسئلة 1-2) من (تقويم برنامج- دراسات عليا)

استطالع رأي (تقويم 
وحدة التطوير والجودة البرامج األكاديميةبرنامج- دراسات عليا)

بالكلية 

وكالة الكلية للدراسات 
العليا والبحث العلمي / 

البرامج األكاديمية
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ماجستير

4.603.97N/A1N/A13.83 2.84 4.00N/A1

االقتصاد الزراعياإلرشاد الزراعي

العلـــــــــــوم في
اإلرشاد الزراعي

العلـــــــــــــــوم في
االقتصاد الزراعي

علــوم المراعي
 والغابات

علوم المحاصيل
علــوم البساتين

العلـــــــــــــــوم فــــــــي
أمـــــــــــــراض النبـــات

العلوم في الحشرات
العلوم في المبيدات

العلـــــــــــــوم في
العلـــــــــوم فـــــــي إنتــــــــاج الدواجن

الهندسة الزراعية العلوم في إنتاج
الحيوان المزرعي

العلـــــــوم في
 تغذية اإلنسان
العلـــــــوم في
علوم األغذيــة

العلـوم في
علوم التربة

علــوم المراعي
 والغابات

علوم المحاصيل
علــوم البساتين

العلـــــــــــــــوم فــــــــي
أمـــــــــــــراض النبـــات

العلوم في الحشرات

الفلسفـــة فـــــــي
الهندسة الزراعية

تغذيـــــــــــــــــــة
 اإلنســــــــــــــان
علــــــــــــــــــــوم
األغذيـــــــــــــــة

العلـوم في
علوم التربة

إنتــــــــــــــــاج
حيوانــــــــي

وقاية النباتاإلنتاج النباتي علوم التربةاألغذية والتغذيةالهندسة الزراعيةاإلنتاج الحيواني

5

تقييم الطالب لجودة اإلشراف العلمي

دكتوراة

N/A63.50 N/A64.00 4.25 N/A1.63.94

وقاية النباتاإلنتاج النباتياإلرشاد الزراعي علوم التربةاألغذية والتغذيةالهندسة الزراعيةاإلنتاج الحيواني

قيمة المؤشرالبرنامجالقسم

البرنامجالقسم

N/A: آراء الخريجينعدم توفر بيانات من.N/A6     أعداد الطالب.N/A5     تتبع الدفعات.N/A4     أرباب العمل.N/A3     تقييم مقررات.N/A2      تقويم برنامج.N/A1

قيمة المؤشر

الفلسفــــة في
اإلرشاد الزراعي
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المؤشر
متوسط المدة التي يتخرج فيها الطالب

Average time for students’ graduationKPI-PG-05

تعريف المؤشر

مصدر البيانات
المسؤول عن
جودة المؤشر

المسؤول عن
حساب المؤشر

المسؤول عن
تحديد المستهدف

متوسط المدة الزمنية (بالفصول الدراسية ) للتخرج من البرنامج

عدد الخريجين
عدد الفصول الدراسية 

لكل خريج

المعيار

3- التعليم والتعلم
3- Teaching and Learning

البيانات المطلوبة
لحساب المؤشـــــر

معادلة المؤشر

قيمة المؤشر = (مجموع عدد الفصول الدراسية للخريجين) ÷ 
( عدد الخريجين  لنفس الدفعة)

عمادة القبول والتسجيل 
(النظام األكاديمي)

وحدة التطوير البرامج األكاديمية
والجودة بالكلية 

وكالة الكلية للدراسات العليا 
والبحث العلمي / البرامج 

األكاديمية
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ماجستير

8.0012.007.00

7.00

8.50

7.30

7.00

10.00

7.00

N/A4

8.00

5.80

7.005.00

رقم

متوسط المدة التي يتخرج فيها الطالب

اإلرشاد الزراعي

العلـــــــــــوم في
اإلرشاد الزراعي

العلـــــــــــــــوم في
االقتصاد الزراعي

علــوم المراعي
 والغابات

علوم المحاصيل

علــوم البساتين

العلـــــــــــــــوم فــــــــي
أمـــــــــــــراض النبـــات

العلوم في الحشرات

العلوم في المبيدات

العلـــــــــــــوم في
 إنتــــــــاج الدواجن

العلـــــــــوم فـــــــي
الهندسة الزراعية

العلوم في إنتاج
الحيوان المزرعي

العلـــــــوم في
 تغذية اإلنسان

العلـــــــوم في
علوم األغذيــة

العلـوم في
علوم التربة

علــوم المراعي
 والغابات

علوم المحاصيل
علــوم البساتين

العلـــــــــــــــوم فــــــــي
أمـــــــــــــراض النبـــات

العلوم في الحشرات

الفلسفـــة فـــــــي
الهندسة الزراعية

تغذيـــــــــــــــــــة
 اإلنســــــــــــــان

علــــــــــــــــــــوم
األغذيـــــــــــــــة

العلـوم في
علوم التربة

إنتــــــــــــــــاج
حيوانــــــــي

الفلسفــــة في
اإلرشاد الزراعي

وقاية النباتاإلنتاج النباتياالقتصاد الزراعي علوم التربةاألغذية والتغذيةالهندسة الزراعيةاإلنتاج الحيواني

دكتوراة

N/A4N/A4 N/A413.00 N/A4

9.00

N/A49.00

وقاية النباتاإلنتاج النباتياإلرشاد الزراعي علوم التربةاألغذية والتغذيةالهندسة الزراعيةاإلنتاج الحيواني

قيمة المؤشرالبرنامجالقسم

البرنامجالقسم

N/A: آراء الخريجينعدم توفر بيانات من.N/A6     أعداد الطالب.N/A5     تتبع الدفعات.N/A4     أرباب العمل.N/A3     تقييم مقررات.N/A2      تقويم برنامج.N/A1

قيمة المؤشر
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المؤشر
معدل تسرب الطالب من البرنامج

Rate of students dropping out of the programKPI-PG-06

تعريف المؤشر

مصدر البيانات
المسؤول عن
جودة المؤشر

المسؤول عن
حساب المؤشر

المسؤول عن
تحديد المستهدف

النسبة المئوية للطالب الذين  لم يكملوا البرنامج إلى إجمالي عدد 
طالب الدفعة نفسها

إجمالي عدد طالب الدفعة 
عدد الطالب المنسحبين من 

البرنامج للدفعة نفسها 

المعيار

3- التعليم والتعلم
3- Teaching and Learning

البيانات المطلوبة
لحساب المؤشـــــر

معادلة المؤشر

قيمة المؤشر = ((عدد الطالب المنسحبين من البرنامج للدفعة نفسها) 
÷ (إجمالي عدد طالب الدفعة )) * 100

عمادة القبول والتسجيل 
وحدة التطوير البرامج األكاديمية(النظام األكاديمي)

والجودة بالكلية

وكالة الكلية للدراسات العليا 
والبحث العلمي / البرامج 

األكاديمية
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ماجستير

0%0%0%

0%

25%

0%

0%

0%

40%

N/A4

40%

14%

14%33%

وقاية النباتاإلنتاج النباتياالقتصاد الزراعياإلرشاد الزراعي علوم التربةاألغذية والتغذيةالهندسة الزراعيةاإلنتاج الحيواني

100

معدل تسرب الطالب من البرنامج

دكتوراة

N/A4N/A4 N/A40% N/A4

25%

N/A422%

وقاية النباتاإلنتاج النباتياإلرشاد الزراعي علوم التربةاألغذية والتغذيةالهندسة الزراعيةاإلنتاج الحيواني

قيمة المؤشرالبرنامجالقسم

البرنامجالقسم

N/A: آراء الخريجينعدم توفر بيانات من.N/A6     أعداد الطالب.N/A5     تتبع الدفعات.N/A4     أرباب العمل.N/A3     تقييم مقررات.N/A2      تقويم برنامج.N/A1

قيمة المؤشر

العلـــــــــــوم في
اإلرشاد الزراعي

العلـــــــــــــــوم في
االقتصاد الزراعي

علــوم المراعي
 والغابات

علوم المحاصيل

علــوم البساتين

العلـــــــــــــــوم فــــــــي
أمـــــــــــــراض النبـــات

العلوم في الحشرات

العلوم في المبيدات

العلـــــــــــــوم في
 إنتــــــــاج الدواجن

العلـــــــــوم فـــــــي
الهندسة الزراعية

العلوم في إنتاج
الحيوان المزرعي

العلـــــــوم في
 تغذية اإلنسان

العلـــــــوم في
علوم األغذيــة

العلـوم في
علوم التربة

علــوم المراعي
 والغابات

علوم المحاصيل
علــوم البساتين

العلـــــــــــــــوم فــــــــي
أمـــــــــــــراض النبـــات

العلوم في الحشرات

الفلسفـــة فـــــــي
الهندسة الزراعية

تغذيـــــــــــــــــــة
 اإلنســــــــــــــان

علــــــــــــــــــــوم
األغذيـــــــــــــــة

العلـوم في
علوم التربة

إنتــــــــــــــــاج
حيوانــــــــي

الفلسفــــة في
اإلرشاد الزراعي
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المؤشر
توظيف الخريجين

Graduates’ employabilityKPI-PG-07

تعريف المؤشر

مصدر البيانات
المسؤول عن
جودة المؤشر

المسؤول عن
حساب المؤشر

المسؤول عن
تحديد المستهدف

النسبة المئوية لخريجي البرنامج الذين توظفوا خالل السنة األولى من تخرجهم 
إلى إجمالي عدد الخريجين في السنة نفسها

المعيار

3- التعليم والتعلم
3- Teaching and Learning

البيانات المطلوبة
لحساب المؤشـــــر

معادلة المؤشر

قيمة المؤشر = ((عدد الخريجين للبرنامج الذين  توظفوا خالل السنة األولى 
من تخرجهم) ÷ ( إجمالي عدد الخريجين للبرنامج في نفس السنة)) *100

استطالع رأي (استطالع 
آراء خريجي البرنامج- 

دراسات عليا)
وحدة التطوير البرامج األكاديمية

والجودة بالكلية
وكالة الكلية للتطوير 

والجودة / البرامج األكاديمية

إجمالي عدد الخريجين للبرنامج 
السنة الماضية.

عدد الخريجين الذين توظفوا في 
السنة األولى
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ماجستير

63%71%60%60%100% 52% 100%100%

وقاية النباتاإلنتاج النباتياالقتصاد الزراعياإلرشاد الزراعي األغذية والتغذيةالهندسة الزراعيةاإلنتاج الحيواني

100

توظيف الخريجين

علوم التربة

دكتوراة

N/A6100% N/A650% 100% N/A6100%

وقاية النباتاإلنتاج النباتياإلرشاد الزراعي

98

علوم التربةاألغذية والتغذيةالهندسة الزراعيةاإلنتاج الحيواني

قيمة المؤشرالبرنامجالقسم

البرنامجالقسم

N/A: آراء الخريجينعدم توفر بيانات من.N/A6     أعداد الطالب.N/A5     تتبع الدفعات.N/A4     أرباب العمل.N/A3     تقييم مقررات.N/A2      تقويم برنامج.N/A1

قيمة المؤشر

العلـــــــــــوم في
اإلرشاد الزراعي

العلـــــــــــــــوم في
االقتصاد الزراعي

علــوم المراعي
 والغابات

علوم المحاصيل
علــوم البساتين

العلـــــــــــــــوم فــــــــي
أمـــــــــــــراض النبـــات

العلوم في الحشرات
العلوم في المبيدات

العلـــــــــــــوم في
العلـــــــــوم فـــــــي إنتــــــــاج الدواجن

الهندسة الزراعية العلوم في إنتاج
الحيوان المزرعي

العلـــــــوم في
 تغذية اإلنسان
العلـــــــوم في
علوم األغذيــة

العلـوم في
علوم التربة

علــوم المراعي
 والغابات

علوم المحاصيل
علــوم البساتين

العلـــــــــــــــوم فــــــــي
أمـــــــــــــراض النبـــات

العلوم في الحشرات

الفلسفـــة فـــــــي
الهندسة الزراعية

تغذيـــــــــــــــــــة
 اإلنســــــــــــــان
علــــــــــــــــــــوم
األغذيـــــــــــــــة

العلـوم في
علوم التربة

إنتــــــــــــــــاج
حيوانــــــــي

الفلسفــــة في
اإلرشاد الزراعي
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المؤشر
تقويم جهات التوظيف لكفاءة خريجي البرنامج

  Employers' evaluation of the program graduates’ competencyKPI-PG-08

تعريف المؤشر

مصدر البيانات
المسؤول عن
جودة المؤشر

المسؤول عن
حساب المؤشر

المسؤول عن
تحديد المستهدف

متوسط التقدير العام لجهات التوظيف لكفاءة خريجي البرنامج، على مقياس 
من خمسة مستويات في مسح سنوي 

بيانات استطالع أرباب العمل التي 
توزع على الجهات التي يعمل لديها 

خريجو البرنامج 

المعيار

3- التعليم والتعلم
3- Teaching and Learning

البيانات المطلوبة
لحساب المؤشـــــر

معادلة المؤشر

قيمة المؤشر = متوسط التقدير لألسئلة من 1 إلى 14 من استطالع 
(جهات التوظيف)

استطالع رأي (جهات 
وحدة التطوير والجودة البرامج األكاديميةالتوظيف- دراسات عليا)

بالكلية

وكالة الكلية للدراسات 
العليا والبحث العلمي / 

البرامج األكاديمية
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ماجستير

N/A3

العلـــــــــــوم في
اإلرشاد الزراعي

العلـــــــــــــــوم في
االقتصاد الزراعي

علــوم المراعي
 والغابات

علوم المحاصيل
علــوم البساتين

العلـــــــــــــــوم فــــــــي
أمـــــــــــــراض النبـــات

العلوم في الحشرات
العلوم في المبيدات

العلـــــــــــــوم في
العلـــــــــوم فـــــــي إنتــــــــاج الدواجن

الهندسة الزراعية العلوم في إنتاج
الحيوان المزرعي

العلـــــــوم في
 تغذية اإلنسان
العلـــــــوم في
علوم األغذيــة

العلـوم في
علوم التربة

علــوم المراعي
 والغابات

علوم المحاصيل
علــوم البساتين

العلـــــــــــــــوم فــــــــي
أمـــــــــــــراض النبـــات

العلوم في الحشرات

الفلسفـــة فـــــــي
الهندسة الزراعية

تغذيـــــــــــــــــــة
 اإلنســــــــــــــان
علــــــــــــــــــــوم
األغذيـــــــــــــــة

العلـوم في
علوم التربة

إنتــــــــــــــــاج
حيوانــــــــي

الفلسفــــة في
اإلرشاد الزراعي

N/A34.863.572.79 5.00 4.32N/A3

وقاية النباتاإلنتاج النباتياالقتصاد الزراعياإلرشاد الزراعي األغذية والتغذيةالهندسة الزراعيةاإلنتاج الحيواني

5

تقويم جهات التوظيف لكفاءة خريجي البرنامج

علوم التربة

دكتوراة

N/A3N/A3 N/A34.71 N/A3 N/A3N/A3

وقاية النباتاإلنتاج النباتياإلرشاد الزراعي علوم التربةاألغذية والتغذيةالهندسة الزراعيةاإلنتاج الحيواني

100

قيمة المؤشرالبرنامجالقسم

البرنامجالقسم

N/A: آراء الخريجينعدم توفر بيانات من.N/A6     أعداد الطالب.N/A5     تتبع الدفعات.N/A4     أرباب العمل.N/A3     تقييم مقررات.N/A2      تقويم برنامج.N/A1

قيمة المؤشر
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المؤشر
رضا الطالب عن الخدمات المقدمة

Students' satisfaction with the provided servicesKPI-PG-09

تعريف المؤشر

مصدر البيانات
المسؤول عن
جودة المؤشر

المسؤول عن
حساب المؤشر

المسؤول عن
تحديد المستهدف

متوسط تقدير رضا الطالب عن الخدمات المختلفة التي يقدمها البرنامج (المطاعم – النقل – 
المرافق الرياضية – اإلرشاد األكاديمي) على مقياس من خمسة مستويات في مسح سنوي.

بيانات استطالع تقويم البرنامج التي 
توزع على طالب السنة النهائية

بيانات استطالع خبرة الطالب التي توزع 
على طالب البرنامج

4- الطالب
4- Students

المعيار

البيانات المطلوبة
لحساب المؤشـــــر

معادلة المؤشر

قيمة المؤشر =  (متوسط مجموع األسئلة 1-2-12-13 من (تقويم برنامج- دراسات عليا) 
+ متوسط السؤالين 10 – 11 من  (تقويم خبرة طالب – دراسات عليا) )÷ 2

استطالع رأي (تقويم 
برنامج + تقويم خبرة 
طالب- دراسات عليا) 

البرامج األكاديمية
وحدة التطوير والجودة 

بالكلية

وكالة الكلية للشؤون 
التعليمية واألكاديمية / 

البرامج األكاديمية
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ماجستير

4.084.04N/A1N/A14.09 3.53 4.67N/A1

العلـــــــــــوم في
اإلرشاد الزراعي

العلـــــــــــــــوم في
االقتصاد الزراعي

علــوم المراعي
 والغابات

علوم المحاصيل
علــوم البساتين

العلـــــــــــــــوم فــــــــي
أمـــــــــــــراض النبـــات

العلوم في الحشرات
العلوم في المبيدات

العلـــــــــــــوم في
العلـــــــــوم فـــــــي إنتــــــــاج الدواجن

الهندسة الزراعية العلوم في إنتاج
الحيوان المزرعي

العلـــــــوم في
 تغذية اإلنسان
العلـــــــوم في
علوم األغذيــة

العلـوم في
علوم التربة

علــوم المراعي
 والغابات

علوم المحاصيل
علــوم البساتين

العلـــــــــــــــوم فــــــــي
أمـــــــــــــراض النبـــات

العلوم في الحشرات

الفلسفـــة فـــــــي
الهندسة الزراعية

تغذيـــــــــــــــــــة
 اإلنســــــــــــــان
علــــــــــــــــــــوم
األغذيـــــــــــــــة

العلـوم في
علوم التربة

إنتــــــــــــــــاج
حيوانــــــــي

الفلسفــــة في
اإلرشاد الزراعي

اإلرشاد الزراعي

قيمة المؤشرالبرنامجالقسم

البرنامجالقسم

N/A: آراء الخريجينعدم توفر بيانات من.N/A6     أعداد الطالب.N/A5     تتبع الدفعات.N/A4     أرباب العمل.N/A3     تقييم مقررات.N/A2      تقويم برنامج.N/A1

قيمة المؤشر

وقاية النباتاإلنتاج النباتياالقتصاد الزراعي األغذية والتغذيةالهندسة الزراعيةاإلنتاج الحيواني

5

رضا الطالب عن الخدمات المقدمة

علوم التربة

دكتوراة

4.534.29 3.934.69 4.03 N/A14.07

وقاية النباتاإلنتاج النباتياإلرشاد الزراعي علوم التربةاألغذية والتغذيةالهندسة الزراعيةاإلنتاج الحيواني
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المؤشر

KPI-PG-10 نسبة الطالب إلى هيئة التدريس 
Ratio of students to faculty members

تعريف المؤشر

مصدر البيانات
المسؤول عن
جودة المؤشر

المسؤول عن
حساب المؤشر

المسؤول عن
تحديد المستهدف

نسبة إجمالي عدد الطالب إلى إجمالي عدد هيئة التدريس المشاركين بتقديم 
البرنامج بدوام كامل أو ما يعادله

إجمــــــالي عــــــدد الطالب المنتظمين فـــــي 
البرنامج.

إجمالي عــــدد هيئــــة التدريس المشاركيــــن 
بتقديم البرنامج  بدوام كامل أو ما يعادله.

5- هيئة التدريس
5- Teaching Staff

المعيار

البيانات المطلوبة
لحساب المؤشـــــر

معادلة المؤشر

قيمة المؤشر = (إجمالي عدد الطالب في البرنامج) ÷ (إجمالي عدد هيئة التدريس 
المشاركين بتقديم البرنامج بدوام كامل أو ما يعادله )

عمادة الموارد البشرية / البرامج األكاديمية 
(نموذج بيانات رقم: dqu-PG42) + عمادة 

القبول والتسجيل (النظام األكاديمي)
البرامج األكاديمية

وحدة التطوير والجودة 
بالكلية

وكالة الكلية للشؤون 
التعليمية واألكاديمية / 

البرامج األكاديمية
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ماجستير

1:1.001:1.381:0.00

1:0.00

1:0.07

1:1.00

1:0.33

1:0.67

1:0.53

1:0.75

1:0.46

1:4.12

1:0.92

1:1.83

1:1.08

1:2.331:0.47

وقاية النباتاإلنتاج النباتياالقتصاد الزراعياإلرشاد الزراعي علوم التربةاألغذية والتغذيةالهندسة الزراعيةاإلنتاج الحيواني

دكتوراة

1:1.331:0.571:0.87

1:0.42

1:0.07

1:1.42

1:1.331:1.67

وقاية النباتاإلنتاج النباتياإلرشاد الزراعي األغذية والتغذيةالهندسة الزراعيةاإلنتاج الحيواني

رقم

نسبة الطالب إلى هيئة التدريس 

علوم التربة

قيمة المؤشرالبرنامجالقسم

البرنامجالقسم

N/A: آراء الخريجينعدم توفر بيانات من.N/A6     أعداد الطالب.N/A5     تتبع الدفعات.N/A4     أرباب العمل.N/A3     تقييم مقررات.N/A2      تقويم برنامج.N/A1

قيمة المؤشر

العلـــــــــــوم في
اإلرشاد الزراعي

العلـــــــــــــــوم في
االقتصاد الزراعي

علــوم المراعي
 والغابات

علوم المحاصيل

علــوم البساتين

العلـــــــــــــــوم فــــــــي
أمـــــــــــــراض النبـــات

العلوم في الحشرات

العلوم في المبيدات

العلـــــــــــــوم في
 إنتــــــــاج الدواجن

العلـــــــــوم فـــــــي
الهندسة الزراعية

العلوم في إنتاج
الحيوان المزرعي

العلـــــــوم في
 تغذية اإلنسان

العلـــــــوم في
علوم األغذيــة

العلـوم في
علوم التربة

علــوم المراعي
 والغابات

علوم المحاصيل

علــوم البساتين

العلـــــــــــــــوم فــــــــي
أمـــــــــــــراض النبـــات

العلوم في الحشرات

الفلسفـــة فـــــــي
الهندسة الزراعية

تغذيـــــــــــــــــــة
 اإلنســــــــــــــان

علــــــــــــــــــــوم
األغذيـــــــــــــــة

العلـوم في
علوم التربة

إنتــــــــــــــــاج
حيوانــــــــي

الفلسفــــة في
اإلرشاد الزراعي
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المؤشر
النسبة المئوية لتوزيع هيئة التدريس

Percentage of faculty members’ distribution based on academic rankingKPI-PG-11

تعريف المؤشر

مصدر البيانات
المسؤول عن
جودة المؤشر

المسؤول عن
حساب المؤشر

المسؤول عن
تحديد المستهدف

النسبة المئوية لتوزيع فئات هيئة التدريس المشاركين بتقديم البرنامج 
من حيث الرتبة العلمية  

عدد أعضاء هيئة التدريس المشاركين بتقديم البرنامج 
برتبة أستاذ

عدد أعضاء هيئة التدريس المشاركين بتقديم البرنامج 
برتبة أستاذ مشارك

عدد أعضاء هيئة التدريس المشاركين بتقديم البرنامج 
برتبة أستاذ مساعد

المعيار

5- هيئة التدريس
5- FACULTY MEMBERS

البيانات المطلوبة
معادلة المؤشرلحساب المؤشـــــر

قيمة المؤشر = ((عدد أعضاء هيئة التدريس المشاركين بتقديم البرنامج برتبة أستاذ) ÷ (إجمالي عدد هيئة 
التدريس المشاركين بتقديم البرنامج)) * 100

قيمة المؤشر = ((عدد أعضاء هيئة التدريس المشاركين بتقديم البرنامج برتبة أستاذ مشارك) ÷ (إجمالي 
عدد هيئة التدريس المشاركين بتقديم البرنامج)) * 100

قيمة المؤشر = ((عدد أعضاء هيئة التدريس المشاركين بتقديم البرنامج برتبة أستاذ مساعد) ÷ (إجمالي 
عدد هيئة التدريس المشاركين بتقديم البرنامج)) * 100

عمادة الموارد البشرية / البرامج 
األكاديمية (نموذج بيانات رقم: 

(dqu-PG42
البرامج األكاديمية

وحدة التطوير والجودة 
بالكلية

وكالة الكلية للتطوير 
والجودة/ البرامج األكاديمية
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ماجستير

56%46%47%

43%

57%

67%33%

60%

42%

33%

العلـــــــــــوم في
اإلرشاد الزراعي

العلـــــــــــــــوم في
االقتصاد الزراعي

علــوم المراعي
 والغابات

علوم المحاصيل

علــوم البساتين

العلـــــــــــــــوم فــــــــي
أمـــــــــــــراض النبـــات

العلوم في الحشرات

العلوم في المبيدات

العلـــــــــــــوم في
العلـــــــــوم فـــــــي إنتــــــــاج الدواجن

الهندسة الزراعية العلوم في إنتاج
الحيوان المزرعي

العلـــــــوم في
 تغذية اإلنسان

العلـــــــوم في
علوم األغذيــة

العلـوم في
علوم التربة

علــوم المراعي
 والغابات

علوم المحاصيل

علــوم البساتين

العلـــــــــــــــوم فــــــــي
أمـــــــــــــراض النبـــات

العلوم في الحشرات

الفلسفـــة فـــــــي
الهندسة الزراعية

تغذيـــــــــــــــــــة
 اإلنســــــــــــــان

علــــــــــــــــــــوم
األغذيـــــــــــــــة

العلـوم في
علوم التربة

إنتــــــــــــــــاج
حيوانــــــــي

الفلسفــــة في
اإلرشاد الزراعي

24%

54%

67%

50%

50%53%

أستـــــــــــــــــاذ

وقاية النباتاإلنتاج النباتياالقتصاد الزراعياإلرشاد الزراعي علوم التربةاألغذية والتغذيةالهندسة الزراعيةاإلنتاج الحيواني

دكتوراة

56%64%60%

42%

57%

45%

67%53%

وقاية النباتاإلنتاج النباتياإلرشاد الزراعي علوم التربةاألغذية والتغذيةالهندسة الزراعيةاإلنتاج الحيواني

قيمة المؤشرالبرنامجالقسم

البرنامجالقسم

N/A: آراء الخريجينعدم توفر بيانات من.N/A6     أعداد الطالب.N/A5     تتبع الدفعات.N/A4     أرباب العمل.N/A3     تقييم مقررات.N/A2      تقويم برنامج.N/A1

قيمة المؤشر

100

النسبة المئوية لتوزيع هيئة التدريس
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ماجستير

النسبة المئويةالبرنامجالقسم

النسبة المئوية البرنامجالقسم

0%8%27%

29%

14%

33%

17%

11%

13%

33%

25%

35%

31%

33%

17%

17%13%

وقاية النباتاإلنتاج النباتياالقتصاد الزراعياإلرشاد الزراعي

أستاذ مشارك

علوم التربةاألغذية والتغذيةالهندسة الزراعيةاإلنتاج الحيواني

دكتوراة

0%

العلـــــــــــوم في
اإلرشاد الزراعي

العلـــــــــــــــوم في
االقتصاد الزراعي

علــوم المراعي
 والغابات

علوم المحاصيل

علــوم البساتين

العلـــــــــــــــوم فــــــــي
أمـــــــــــــراض النبـــات

العلوم في الحشرات

العلوم في المبيدات

العلـــــــــــــوم في
 إنتــــــــاج الدواجن

العلـــــــــوم فـــــــي
الهندسة الزراعية

العلوم في إنتاج
الحيوان المزرعي

العلـــــــوم في
 تغذية اإلنسان

العلـــــــوم في
علوم األغذيــة

العلـوم في
علوم التربة

علــوم المراعي
 والغابات

علوم المحاصيل

علــوم البساتين

العلـــــــــــــــوم فــــــــي
أمـــــــــــــراض النبـــات

العلوم في الحشرات

الفلسفـــة فـــــــي
الهندسة الزراعية

تغذيـــــــــــــــــــة
 اإلنســــــــــــــان

علــــــــــــــــــــوم
األغذيـــــــــــــــة

العلـوم في
علوم التربة

إنتــــــــــــــــاج
حيوانــــــــي

الفلسفــــة في
اإلرشاد الزراعي

21%13%

33%

43%

32%

0%13%

وقاية النباتاإلنتاج النباتياإلرشاد الزراعي علوم التربةاألغذية والتغذيةالهندسة الزراعيةاإلنتاج الحيواني

100

النسبة المئوية لتوزيع هيئة التدريس
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44%46%27%

14%

43%

0%

17%

56%

27%

25%

42%

41%

15%

0%

33%

33%33%

أستاذ مساعد

وقاية النباتاإلنتاج النباتياالقتصاد الزراعياإلرشاد الزراعي علوم التربةاألغذية والتغذيةالهندسة الزراعيةاإلنتاج الحيواني

دكتوراة

44%14%27%

25%

0%

23%

33%33%

وقاية النباتاإلنتاج النباتياإلرشاد الزراعي علوم التربةاألغذية والتغذيةالهندسة الزراعيةاإلنتاج الحيواني

100

النسبة المئوية لتوزيع هيئة التدريس

قيمة المؤشرالبرنامجالقسم

البرنامجالقسم

N/A: آراء الخريجينعدم توفر بيانات من.N/A6     أعداد الطالب.N/A5     تتبع الدفعات.N/A4     أرباب العمل.N/A3     تقييم مقررات.N/A2      تقويم برنامج.N/A1

قيمة المؤشر

العلـــــــــــوم في
اإلرشاد الزراعي

العلـــــــــــــــوم في
االقتصاد الزراعي

علــوم المراعي
 والغابات

علوم المحاصيل

علــوم البساتين

العلـــــــــــــــوم فــــــــي
أمـــــــــــــراض النبـــات

العلوم في الحشرات

العلوم في المبيدات

العلـــــــــــــوم في
 إنتــــــــاج الدواجن

العلـــــــــوم فـــــــي
الهندسة الزراعية

العلوم في إنتاج
الحيوان المزرعي

العلـــــــوم في
 تغذية اإلنسان

العلـــــــوم في
علوم األغذيــة

العلـوم في
علوم التربة

علــوم المراعي
 والغابات

علوم المحاصيل

علــوم البساتين

العلـــــــــــــــوم فــــــــي
أمـــــــــــــراض النبـــات

العلوم في الحشرات

الفلسفـــة فـــــــي
الهندسة الزراعية

تغذيـــــــــــــــــــة
 اإلنســــــــــــــان

علــــــــــــــــــــوم
األغذيـــــــــــــــة

العلـوم في
علوم التربة

إنتــــــــــــــــاج
حيوانــــــــي

الفلسفــــة في
اإلرشاد الزراعي
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المؤشر
نسبة تسرب هيئة التدريس من البرامج.

Proportion of faculty members leaving the programKPI-PG-12

تعريف المؤشر

مصدر البيانات
المسؤول عن
جودة المؤشر

المسؤول عن
حساب المؤشر

المسؤول عن
تحديد المستهدف

نسبة هيئة التدريس الذين يغادرون البرنامج سنويًا ألسباب غير بلوغ سن التقاعد 
إلى العدد اإلجمالي لهيئة التدريس

عدد هيئة التدريس المشاركين بتقديم 
البرنامج الذين يغادرون البرنامج سنويا ألسباب 

غير بلوغ سن التقاعد
العدد اإلجمالي لهيئة التدريس المشاركين 

بتقديم البرنامج في البرنامج

المعيار

5- هيئة التدريس
5- FACULTY MEMBERS

البيانات المطلوبة
لحساب المؤشـــــر

معادلة المؤشر

 قيمة المؤشر = ((عدد هيئة التدريس المشاركين بتقديم البرنامج الذين يغادرون 
البرنامج سنويًا ألسباب غير بلوغ سن التقاعد) ÷ (العدد اإلجمالي لهيئة التدريس 

المشاركين بتقديم البرنامج)) * 100

عمادة الموارد البشرية / 
البرامج األكاديمية (نموذج 
(dqu-PG42 :بيانات رقم

البرامج األكاديمية
وحدة التطوير والجودة 

بالكلية

وكالة الكلية للشؤون 
التعليمية واألكاديمية / 

البرامج األكاديمية
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العلـــــــــــوم في
اإلرشاد الزراعي

العلـــــــــــــــوم في
االقتصاد الزراعي

علــوم المراعي
 والغابات

علوم المحاصيل
علــوم البساتين

العلـــــــــــــــوم فــــــــي
أمـــــــــــــراض النبـــات

العلوم في الحشرات
العلوم في المبيدات

العلـــــــــــــوم في
العلـــــــــوم فـــــــي إنتــــــــاج الدواجن

الهندسة الزراعية العلوم في إنتاج
الحيوان المزرعي

العلـــــــوم في
 تغذية اإلنسان
العلـــــــوم في
علوم األغذيــة

العلـوم في
علوم التربة

علــوم المراعي
 والغابات

علوم المحاصيل
علــوم البساتين

العلـــــــــــــــوم فــــــــي
أمـــــــــــــراض النبـــات

العلوم في الحشرات

الفلسفـــة فـــــــي
الهندسة الزراعية

تغذيـــــــــــــــــــة
 اإلنســــــــــــــان
علــــــــــــــــــــوم
األغذيـــــــــــــــة

العلـوم في
علوم التربة

إنتــــــــــــــــاج
حيوانــــــــي

الفلسفــــة في
اإلرشاد الزراعي

0%0%0%0%0% 0% 0%0%

وقاية النباتاإلنتاج النباتياالقتصاد الزراعياإلرشاد الزراعي علوم التربةاألغذية والتغذيةالهندسة الزراعيةاإلنتاج الحيواني

100

نسبة تسرب هيئة التدريس من البرامج

دكتوراة

0%0% 0%0% 0% 0%0%

وقاية النباتاإلنتاج النباتياإلرشاد الزراعي علوم التربةاألغذية والتغذيةالهندسة الزراعيةاإلنتاج الحيواني

قيمة المؤشرالبرنامجالقسم

البرنامجالقسم

N/A: آراء الخريجينعدم توفر بيانات من.N/A6     أعداد الطالب.N/A5     تتبع الدفعات.N/A4     أرباب العمل.N/A3     تقييم مقررات.N/A2      تقويم برنامج.N/A1

قيمة المؤشر
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المؤشر
رضا المستفيدين عن مصادر التعلم

Satisfaction of beneficiaries with learning resourcesKPI-PG-13

تعريف المؤشر

مصدر البيانات
المسؤول عن
جودة المؤشر

المسؤول عن
حساب المؤشر

المسؤول عن
تحديد المستهدف

متوسط تقدير رضا المستفيدين عن مصادر التعلم، على مقياس من خمسة مستويات في 
مسح سنوي، من حيث:

أ. كفايتها وتنوعها (المراجع، الدوريات، قواعد المعلومات...إلخ)
ب. خدمات الدعم المقدمة لالستفادة منها 

نتائج استطالعات رأي ( الطالب – 
أعضاء هيئة التدريس – الخريجين – 

الموظفين ) عن مصادر التعلم. 

6-مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات
6 - Learning Resources,

Facilities, and Equipment

المعيار

البيانات المطلوبة
معادلة المؤشرلحساب المؤشـــــر

قيمة المؤشر =  متوسط قيمة السؤال رقم 11  من (تقويم مقرر) + متوسط قيمة السؤال 
رقم 9  من (تقويم برنامج) + متوسط قيمة األسئلة  رقم 7-8-9 من (خبرة الطالب) + 

متوسط قيمة األسئلة 2-3-5-7-8-9  من فقرة "و" ( استبانة أعضاء هيئة التدريس) +  
متوسط قيمة السؤال رقم 9 من فقرة "د" (استبانة منتسبي المؤسسة) + متوسط قيمة 

األسئلة  5-6 من الفقرة "جـ"  (استطالع آراء الخريجين)  ÷  6 

استطالعات رأي (الطالب 
دراسات عليا – أعضاء هيئة 

التدريس – الخريجين دراسات 
عليا – الموظفين) 

البرامج األكاديمية
وحدة التطوير والجودة 

بالكلية
وكالة الكلية للشؤون 

التعليمية واألكاديمية / 
البرامج األكاديمية
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3.623.64N/A1.2N/A13.89 3.47 4.22N/A1.2

وقاية النباتاإلنتاج النباتياالقتصاد الزراعياإلرشاد الزراعي علوم التربةاألغذية والتغذيةالهندسة الزراعيةاإلنتاج الحيواني

5

رضا المستفيدين عن مصادر التعلم

دكتوراة

N/A63.82 N/A63.78 3.83 N/A1.63.35

وقاية النباتاإلنتاج النباتياإلرشاد الزراعي علوم التربةاألغذية والتغذيةالهندسة الزراعيةاإلنتاج الحيواني

قيمة المؤشرالبرنامجالقسم

البرنامجالقسم

N/A: آراء الخريجينعدم توفر بيانات من.N/A6     أعداد الطالب.N/A5     تتبع الدفعات.N/A4     أرباب العمل.N/A3     تقييم مقررات.N/A2      تقويم برنامج.N/A1

قيمة المؤشر

العلـــــــــــوم في
اإلرشاد الزراعي

العلـــــــــــــــوم في
االقتصاد الزراعي

علــوم المراعي
 والغابات

علوم المحاصيل
علــوم البساتين

العلـــــــــــــــوم فــــــــي
أمـــــــــــــراض النبـــات

العلوم في الحشرات
العلوم في المبيدات

العلـــــــــــــوم في
العلـــــــــوم فـــــــي إنتــــــــاج الدواجن

الهندسة الزراعية العلوم في إنتاج
الحيوان المزرعي

العلـــــــوم في
 تغذية اإلنسان
العلـــــــوم في
علوم األغذيــة

العلـوم في
علوم التربة

العلـــــــــــوم في
اإلرشاد الزراعي

علــوم المراعي
 والغابات

علوم المحاصيل
علــوم البساتين

العلـــــــــــــــوم فــــــــي
أمـــــــــــــراض النبـــات

العلوم في الحشرات

الفلسفـــة فـــــــي
الهندسة الزراعية

تغذيـــــــــــــــــــة
 اإلنســــــــــــــان
علــــــــــــــــــــوم
األغذيـــــــــــــــة

العلـوم في
علوم التربة

إنتــــــــــــــــاج
حيوانــــــــي

الفلسفــــة في
اإلرشاد الزراعي
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المؤشر
رضا المستفيدين عن المرافق والتجهيزات البحثية

Satisfaction of beneficiaries with research facilities and equipmentKPI-PG-14
تعريف المؤشر

مصدر البيانات
المسؤول عن
جودة المؤشر

المسؤول عن
حساب المؤشر

المسؤول عن
تحديد المستهدف

متوسط تقدير رضا المستفيدين عن المرافق والتجهيزات البحثية (طبقًا لطبيعة 
البرنامج ) على مقياس خمسة مستويات في مسح سنوي

6-مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات
6 - Learning Resources,

Facilities, and Equipment

نتائج استطالعات رأي ( الطالب – أعضاء 
هيئة التدريس – الخريجين – الموظفين ) 

عن مصادر التعلم 

المعيار

البيانات المطلوبة
معادلة المؤشرلحساب المؤشـــــر

قيمة المؤشر =  متوسط األسئلة رقم 10 – 11   من استطالع (تقويم برنامج)  + 
متوسط األسئلة 3- 7 من الفقرة " ز " + متوسط  األسئلة 4- 6  من الفقرة " و " ( 
استبانة أعضاء هيئة التدريس)  + متوسط األسئلة رقم 5-6-8  من (استبانة خبرة 
الطالب) + متوسط  األسئلة 2-3-4-5-6-7-8-9-10 من الفقرة "جـ" (استطالع آراء 
الخريجين)  + متوسط أسئلة رقم 1-7- 9 من فقرة "د" من (منتسبي الكلية)  ÷ 6

استطالعات رأي (الطالب 
دراسات عليا – أعضاء هيئة 

التدريس – الخريجين دراسات 
عليا – الموظفين) 

وحدة التطوير والجودة البرامج األكاديمية
بالكلية

وكالة الكلية للشؤون 
التعليمية واألكاديمية / 

البرامج األكاديمية
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3.683.76N/A1N/A13.91 3.38 3.95N/A1

5

رضا المستفيدين عن المرافق والتجهيزات البحثية

وقاية النباتاإلنتاج النباتياالقتصاد الزراعياإلرشاد الزراعي علوم التربةاألغذية والتغذيةالهندسة الزراعيةاإلنتاج الحيواني

دكتوراة

N/A63.53 N/A63.81 3.77 N/A1.63.22

العلـــــــــــوم في
اإلرشاد الزراعي

العلـــــــــــــــوم في
االقتصاد الزراعي

علــوم المراعي
 والغابات

علوم المحاصيل
علــوم البساتين

العلـــــــــــــــوم فــــــــي
أمـــــــــــــراض النبـــات

العلوم في الحشرات
العلوم في المبيدات

العلـــــــــــــوم في
العلـــــــــوم فـــــــي إنتــــــــاج الدواجن

الهندسة الزراعية العلوم في إنتاج
الحيوان المزرعي

العلـــــــوم في
 تغذية اإلنسان
العلـــــــوم في
علوم األغذيــة

العلـوم في
علوم التربة

علــوم المراعي
 والغابات

علوم المحاصيل
علــوم البساتين

العلـــــــــــــــوم فــــــــي
أمـــــــــــــراض النبـــات

العلوم في الحشرات

الفلسفـــة فـــــــي
الهندسة الزراعية

تغذيـــــــــــــــــــة
 اإلنســــــــــــــان
علــــــــــــــــــــوم
األغذيـــــــــــــــة

العلـوم في
علوم التربة

إنتــــــــــــــــاج
حيوانــــــــي

الفلسفــــة في
اإلرشاد الزراعي

وقاية النباتاإلنتاج النباتياإلرشاد الزراعي علوم التربةاألغذية والتغذيةالهندسة الزراعيةاإلنتاج الحيواني

قيمة المؤشرالبرنامجالقسم

البرنامجالقسم

N/A: آراء الخريجينعدم توفر بيانات من.N/A6     أعداد الطالب.N/A5     تتبع الدفعات.N/A4     أرباب العمل.N/A3     تقييم مقررات.N/A2      تقويم برنامج.N/A1

قيمة المؤشر
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المؤشر
النسبة المئوية للنشر العلمي ألعضاء هيئة التدريس 

Percentage of publications of faculty membersKPI-PG-15

تعريف المؤشر

مصدر البيانات
المسؤول عن
جودة المؤشر

المسؤول عن
حساب المؤشر

المسؤول عن
تحديد المستهدف

النسبة المئوية ألعضاء هيئة التدريس المشاركين بتقديم البرنامج  بدوام كامل الذين نشروا 
بحثًا واحدًا على األقل خالل السنة إلى إجمالي أعضاء هيئة التدريس المشاركين بتقديم 

البرنامج في البرنامج

عدد أعضاء هيئة التدريس المشاركين بتقديم 
البرنامج في البرنامج الذين نشروا بحثًا واحدًا على 

األقل
إجمالي أعضاء هيئة التدريس المشاركين بتقديم 

البرنامج في البرنامج

المعيار

7- البحوث العلمية والمشاريع
7-RESEARCH AND PROJECTS

البيانات المطلوبة
معادلة المؤشرلحساب المؤشـــــر

 قيمة المؤشر = ((عدد أعضاء هيئة التدريس المشاركين بتقديم البرنامج 
الذين نشروا بحثًا واحدًا على األقل) ÷ (إجمالي أعضاء هيئة التدريس 

المشاركين بتقديم البرنامج)) * 100 

عمادة البحث العلمي / 
البرامج األكاديمية (نموذج 
(dqu-PG42 :بيانات رقم

وحدة التطوير والجودة البرامج األكاديمية
بالكلية

وكالة الكلية للدراسات العليا 
والبحث العلمي / البرامج 

األكاديمية
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ماجستير

67%100%100%100%89%

100%

50%

71%

75%

العلـــــــــــوم في
اإلرشاد الزراعي

العلـــــــــــــــوم في
االقتصاد الزراعي

علــوم المراعي
 والغابات

علوم المحاصيل
علــوم البساتين

العلـــــــــــــــوم فــــــــي
أمـــــــــــــراض النبـــات

العلوم في الحشرات

العلوم في المبيدات

العلـــــــــــــوم في
العلـــــــــوم فـــــــي إنتــــــــاج الدواجن

الهندسة الزراعية العلوم في إنتاج
الحيوان المزرعي

العلـــــــوم في
 تغذية اإلنسان

العلـــــــوم في
علوم األغذيــة

العلـوم في
علوم التربة

علــوم المراعي
 والغابات

علوم المحاصيل
علــوم البساتين

العلـــــــــــــــوم فــــــــي
أمـــــــــــــراض النبـــات

العلوم في الحشرات

الفلسفـــة فـــــــي
الهندسة الزراعية

تغذيـــــــــــــــــــة
 اإلنســــــــــــــان

علــــــــــــــــــــوم
األغذيـــــــــــــــة

العلـوم في
علوم التربة

إنتــــــــــــــــاج
حيوانــــــــي

الفلسفــــة في
اإلرشاد الزراعي

87%

وقاية النباتاإلنتاج النباتياالقتصاد الزراعياإلرشاد الزراعي علوم التربةاألغذية والتغذيةالهندسة الزراعيةاإلنتاج الحيواني

دكتوراة

67%100% 100%100% 86%

48%

67%87%

وقاية النباتاإلنتاج النباتياإلرشاد الزراعي

100

النسبة المئوية للنشر العلمي ألعضاء هيئة التدريس 

علوم التربةاألغذية والتغذيةالهندسة الزراعيةاإلنتاج الحيواني

قيمة المؤشرالبرنامجالقسم

البرنامجالقسم

N/A: آراء الخريجينعدم توفر بيانات من.N/A6     أعداد الطالب.N/A5     تتبع الدفعات.N/A4     أرباب العمل.N/A3     تقييم مقررات.N/A2      تقويم برنامج.N/A1

قيمة المؤشر
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المؤشر
معدل البحوث المنشورة لكل عضو هيئة تدريس

Rate of published research per faculty memberKPI-PG-16

تعريف المؤشر

مصدر البيانات
المسؤول عن
جودة المؤشر

المسؤول عن
حساب المؤشر

المسؤول عن
تحديد المستهدف

متوسط عدد البحوث المحكمة و/أو المنشورة لكل عضو هيئة التدريس المشاركين بتقديم 
البرنامج خالل السنة (إجمالي عدد البحوث المحكمة و/أو المنشورة إلى إجمالي عدد أعضاء 

هيئة التدريس المشاركين بتقديم البرنامج بدوام كامل أو ما يعادله خالل السنة). 

إجمالي عدد البحوث المحكمة و/أو المنشورة 
ألعضاء هيئة التدريس المشاركين بتقديم 

البرنامج
إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس المشاركين 

بتقديم البرنامج في البرنامج

7- البحوث العلمية والمشاريع
7-RESEARCH AND PROJECTS

المعيار

البيانات المطلوبة
معادلة المؤشرلحساب المؤشـــــر

 قيمة المؤشر = (إجمالي عدد البحوث المحكمة و/أو المنشورة ألعضاء هيئة التدريس 
المشاركين بتقديم البرنامج) ÷ (إجمالي أعضاء هيئة التدريس المشاركين بتقديم 

البرنامج ) 

عمادة البحث العلمي / 
البرامج األكاديمية (نموذج 
(dqu-PG42 :بيانات رقم

وحدة التطوير والجودة البرامج األكاديمية
بالكلية

وكالة الكلية للدراسات العليا 
والبحث العلمي / البرامج 

األكاديمية



رقم

معدل البحوث المنشورة لكل عضو هيئة تدريس
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ماجستير

315

5

4

61

4

1

6

5

5.54

5.83

4.75

13

وقاية النباتاإلنتاج النباتياالقتصاد الزراعياإلرشاد الزراعي علوم التربةاألغذية والتغذيةالهندسة الزراعيةاإلنتاج الحيواني

دكتوراة

2.675.294

1.33

9.71

4.71

12.80

العلـــــــــــوم في
اإلرشاد الزراعي

العلـــــــــــــــوم في
االقتصاد الزراعي

علــوم المراعي
 والغابات

علوم المحاصيل

علــوم البساتين

العلـــــــــــــــوم فــــــــي
أمـــــــــــــراض النبـــات

العلوم في الحشرات

العلوم في المبيدات

العلـــــــــــــوم في
العلـــــــــوم فـــــــي إنتــــــــاج الدواجن

الهندسة الزراعية العلوم في إنتاج
الحيوان المزرعي

العلـــــــوم في
 تغذية اإلنسان

العلـــــــوم في
علوم األغذيــة

العلـوم في
علوم التربة

علــوم المراعي
 والغابات

علوم المحاصيل

علــوم البساتين

العلـــــــــــــــوم فــــــــي
أمـــــــــــــراض النبـــات

العلوم في الحشرات

الفلسفـــة فـــــــي
الهندسة الزراعية

تغذيـــــــــــــــــــة
 اإلنســــــــــــــان

علــــــــــــــــــــوم
األغذيـــــــــــــــة

العلـوم في
علوم التربة

إنتــــــــــــــــاج
حيوانــــــــي

الفلسفــــة في
اإلرشاد الزراعي

وقاية النباتاإلنتاج النباتياإلرشاد الزراعي علوم التربةاألغذية والتغذيةالهندسة الزراعيةاإلنتاج الحيواني

قيمة المؤشرالبرنامجالقسم

البرنامجالقسم

N/A: آراء الخريجينعدم توفر بيانات من.N/A6     أعداد الطالب.N/A5     تتبع الدفعات.N/A4     أرباب العمل.N/A3     تقييم مقررات.N/A2      تقويم برنامج.N/A1

قيمة المؤشر
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المؤشر
معدل االقتباسات في المجالت المحكمة لكل عضو هيئة تدريس
Citations rate in refereed journals per faculty memberKPI-PG-17

تعريف المؤشر

مصدر البيانات
المسؤول عن
جودة المؤشر

المسؤول عن
حساب المؤشر

المسؤول عن
تحديد المستهدف

متوسط عدد االقتباسات في المجالت المحكمة من البحوث العلمية المنشورة ألعضاء هيئة 
التدريس المشاركين بتقديم البرنامج (إجمالي عدد االقتباسات في المجالت المحكمة من 

البحوث العلمية المنشورة ألعضاء هيئة التدريس المشاركين بتقديم البرنامج بدوام كامل أو ما 
يعادله إلى إجمالي البحوث المنشورة).

7- البحوث العلمية والمشاريع
7-RESEARCH AND PROJECTS

عدد االقتباسات في المجالت المحكمة من البحوث 
العلمية المنشورة ألعضاء هيئة التدريس المشاركين 

بتقديم البرنامج خالل السنة
إجمالي عدد البحوث المنشورة ألعضاء هيئة التدريس 
المشاركين بتقديم البرنامج بدوام كامل أو ما يعادله 

خالل السنة

المعيار

البيانات المطلوبة
معادلة المؤشرلحساب المؤشـــــر

قيمة المؤشر =(عدد االقتباسات في المجالت المحكمة من البحوث العلمية 
المنشورة ألعضاء هيئة التدريس المشاركين بتقديم البرنامج)÷ (إجمالي البحوث 

المنشورة  ألعضاء هيئة التدريس المشاركين بتقديم البرنامج) 

عمادة البحث العلمي / 
البرامج األكاديمية (نموذج 
(dqu-PG42 :بيانات رقم

وحدة التطوير والجودة البرامج األكاديمية
بالكلية

وكالة الكلية للدراسات العليا 
والبحث العلمي / البرامج 

األكاديمية
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ماجستير

1.780.10
6.10

5.14

12.42

5.65

4.22

5.29

2.45

1.40

1.88

1.85

6.43

13.03

12.74

3.314.90

وقاية النباتاإلنتاج النباتياالقتصاد الزراعياإلرشاد الزراعي علوم التربةاألغذية والتغذيةالهندسة الزراعيةاإلنتاج الحيواني

دكتوراة

1.755.622.55

1.31

2.55

2.63

4.674.52

وقاية النباتاإلنتاج النباتياإلرشاد الزراعي

رقم

معدل االقتباسات في المجالت المحكمة لكل عضو هيئة تدريس

علوم التربةاألغذية والتغذيةالهندسة الزراعيةاإلنتاج الحيواني

قيمة المؤشرالبرنامجالقسم

البرنامجالقسم

N/A: آراء الخريجينعدم توفر بيانات من.N/A6     أعداد الطالب.N/A5     تتبع الدفعات.N/A4     أرباب العمل.N/A3     تقييم مقررات.N/A2      تقويم برنامج.N/A1

قيمة المؤشر

العلـــــــــــوم في
اإلرشاد الزراعي

العلـــــــــــــــوم في
االقتصاد الزراعي

علــوم المراعي
 والغابات

علوم المحاصيل

علــوم البساتين

العلـــــــــــــــوم فــــــــي
أمـــــــــــــراض النبـــات

العلوم في الحشرات

العلوم في المبيدات

العلـــــــــــــوم في
 إنتــــــــاج الدواجن

العلـــــــــوم فـــــــي
الهندسة الزراعية

العلوم في إنتاج
الحيوان المزرعي

العلـــــــوم في
 تغذية اإلنسان

العلـــــــوم في
علوم األغذيــة

العلـوم في
علوم التربة

علــوم المراعي
 والغابات

علوم المحاصيل

علــوم البساتين

العلـــــــــــــــوم فــــــــي
أمـــــــــــــراض النبـــات

العلوم في الحشرات

الفلسفـــة فـــــــي
الهندسة الزراعية

تغذيـــــــــــــــــــة
 اإلنســــــــــــــان

علــــــــــــــــــــوم
األغذيـــــــــــــــة

العلـوم في
علوم التربة

إنتــــــــــــــــاج
حيوانــــــــي

الفلسفــــة في
اإلرشاد الزراعي



121
كلية علوم األغذية والزراعة - وحــدة التطوير والجودة

المؤشر
نسبة النشر العلمي للطالب

Percentage of students' publicationKPI-PG-18

تعريف المؤشر

مصدر البيانات
المسؤول عن
جودة المؤشر

المسؤول عن
حساب المؤشر

المسؤول عن
تحديد المستهدف

النسبة المئوية للطالب الذين:
1-نشروا بحوثهم في مجالت علمية محكمة               2-قدموا أوراقًا علمية في المؤتمرات 

إلى إجمالي عدد الطالب في البرنامج خالل السنة

إجمالي عدد البحوث المحكمة أو المنشورة 
لطالب البرنامج

إجمالي عدد األوراق العلمية لطالب البرنامج
إجمالي عدد الطالب في البرنامج الذين أنهوا 

الساعات الدراسية

7- البحوث العلمية والمشاريع
7-RESEARCH AND PROJECTS

المعيار

البيانات المطلوبة
معادلة المؤشرلحساب المؤشـــــر

قيمة المؤشر = (((إجمالي عدد البحوث المحكمة و/أو المنشورة لطالب البرنامج) + 
(إجمالي عدد األوراق العلمية لطالب المقدمة في المؤتمرات البرنامج))÷  إجمالي عدد 

الطالب في البرنامج الذين أنهوا الساعات الدراسية)*100

عمادة البحث العلمي / 
البرامج األكاديمية (نموذج 
(dqu-PG42 :بيانات رقم

وحدة التطوير والجودة البرامج األكاديمية
بالكلية

وكالة الكلية للدراسات العليا 
والبحث العلمي / البرامج 

األكاديمية
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ماجستير

0%6%N/A5

N/A5

0%

العلـــــــــــوم في
اإلرشاد الزراعي

العلـــــــــــــــوم في
االقتصاد الزراعي

علــوم المراعي
 والغابات

علوم المحاصيل

علــوم البساتين

العلـــــــــــــــوم فــــــــي
أمـــــــــــــراض النبـــات

العلوم في الحشرات
العلوم في المبيدات

العلـــــــــــــوم في
 إنتــــــــاج الدواجن

العلـــــــــوم فـــــــي
الهندسة الزراعية

العلوم في إنتاج
الحيوان المزرعي

العلـــــــوم في
 تغذية اإلنسان

العلـــــــوم في
علوم األغذيــة

العلـوم في
علوم التربة

علــوم المراعي
 والغابات

علوم المحاصيل

علــوم البساتين

العلـــــــــــــــوم فــــــــي
أمـــــــــــــراض النبـــات

العلوم في الحشرات

الفلسفـــة فـــــــي
الهندسة الزراعية

تغذيـــــــــــــــــــة
 اإلنســــــــــــــان

علــــــــــــــــــــوم
األغذيـــــــــــــــة

العلـوم في
علوم التربة

إنتــــــــــــــــاج
حيوانــــــــي

الفلسفــــة في
اإلرشاد الزراعي

67%

100%

0% 64%

9%

17%

64%

77%

0%71%

وقاية النباتاإلنتاج النباتياالقتصاد الزراعياإلرشاد الزراعي األغذية والتغذيةالهندسة الزراعيةاإلنتاج الحيواني

100

نسبة النشر العلمي للطالب

علوم التربة

دكتوراة

75%113%131%

20%

700%

16%

0%36%

وقاية النباتاإلنتاج النباتياإلرشاد الزراعي علوم التربةاألغذية والتغذيةالهندسة الزراعيةاإلنتاج الحيواني

قيمة المؤشرالبرنامجالقسم

البرنامجالقسم

N/A: آراء الخريجينعدم توفر بيانات من.N/A6     أعداد الطالب.N/A5     تتبع الدفعات.N/A4     أرباب العمل.N/A3     تقييم مقررات.N/A2      تقويم برنامج.N/A1

قيمة المؤشر
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المؤشر
عدد براءات االختراع واالبتكار وجوائز التميز

Number of patents, innovative products, and awards of excellenceKPI-PG-19

تعريف المؤشر

مصدر البيانات
المسؤول عن
جودة المؤشر

المسؤول عن
حساب المؤشر

المسؤول عن
تحديد المستهدف

عدد:
1-براءات االختراع والمنتجات االبتكارية

2-جوائز التميز الوطنية والعالمية الحاصل عليها طالب منسوبو البرنامج سنويًا

إجمالي عدد براءات االختراع والمنتجات 
االبتكارية للطالب ومنسوبي البرنامج 

إجمالي عدد جوائز التميز الوطنية والعالمية 
الحاصل عليها طالب ومنسوبو البرنامج

7- البحوث العلمية والمشاريع
7-RESEARCH AND PROJECTS

المعيار

البيانات المطلوبة
لحساب المؤشـــــر

معادلة المؤشر

قيمة المؤشر = (إجمالي عدد براءات االختراع والمنتجات االبتكارية 
للطالب ومنسوبي البرنامج ) + (إجمالي عدد جوائز التميز الوطنية 

والعالمية للطالب ومنسوبي البرنامج)

عمادة البحث العلمي / 
البرامج األكاديمية (نموذج 
(dqu-PG42 :بيانات رقم

وحدة التطوير والجودة البرامج األكاديمية
بالكلية

وكالة الكلية للدراسات العليا 
والبحث العلمي / البرامج 

األكاديمية
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ماجستير

00000 3

0

10

اإلرشاد الزراعي

رقم

عدد براءات االختراع واالبتكار وجوائز التميز

وقاية النباتاإلنتاج النباتياالقتصاد الزراعي علوم التربةاألغذية والتغذيةالهندسة الزراعيةاإلنتاج الحيواني

دكتوراة

000 3

0

00

وقاية النباتاإلنتاج النباتياإلرشاد الزراعي علوم التربةاألغذية والتغذيةالهندسة الزراعيةاإلنتاج الحيواني

قيمة المؤشرالبرنامجالقسم

البرنامجالقسم

N/A: آراء الخريجينعدم توفر بيانات من.N/A6     أعداد الطالب.N/A5     تتبع الدفعات.N/A4     أرباب العمل.N/A3     تقييم مقررات.N/A2      تقويم برنامج.N/A1

قيمة المؤشر

العلـــــــــــوم في
اإلرشاد الزراعي

العلـــــــــــــــوم في
االقتصاد الزراعي

علــوم المراعي
 والغابات

علوم المحاصيل
علــوم البساتين

العلـــــــــــــــوم فــــــــي
أمـــــــــــــراض النبـــات

العلوم في الحشرات
العلوم في المبيدات

العلـــــــــــــوم في
العلـــــــــوم فـــــــي إنتــــــــاج الدواجن

الهندسة الزراعية العلوم في إنتاج
الحيوان المزرعي

العلـــــــوم في
 تغذية اإلنسان
العلـــــــوم في
علوم األغذيــة

العلـوم في
علوم التربة

الفلسفة في
اإلرشاد الزراعي

علــوم المراعي
 والغابات

علوم المحاصيل
علــوم البساتين

العلـــــــــــــــوم فــــــــي
أمـــــــــــــراض النبـــات

العلوم في الحشرات

الفلسفـــة فـــــــي
الهندسة الزراعية

تغذيـــــــــــــــــــة
 اإلنســــــــــــــان

علــــــــــــــــــــوم
األغذيـــــــــــــــة

العلـوم في
علوم التربة

إنتــــــــــــــــاج
حيوانــــــــي
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قامت لجنــــة ملف المقرر بإنشـــاء بوابـــــة 
إلكترونية توزع على كافــــــة أعضاء هيئــــة 
التدريس في نهايــــة كـــــل فصل دراســـي؛ 
ليتم رفع محتويات ملف المقرر المطلوبة

ملـــف المقـــــــرر
اإللكترونـــــــــــــي
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مراحل تنفيذ ملف المقـرر اإللكترونــــي

النظام األكاديمي 1

2

3

4

5

6

7

8

حصر المقررات

نشر البوابة على
المستفيدين

إدراجها في بوابة
ملف المقرر اإللكتروني

رفع محتويات
ملف المقرر

المراجعة

تزويد البرامج بنسخة
من ملف المقرر

االعتماد والحفظ
في قاعدة البيانات
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إحصائيات ملف المقرر 

عدد المقررات

166

المقررات المكتملة 

157
غير المكتملة 

7
اليوجد لها ملف

2

الفصــــل األول 1442هـ
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نسبة المقررات المكتملة

128

اإلرشاد الزراعي االقتصاد الزراعي اإلنتاج الحيوانيوقاية النباتاإلنتاج النباتي الهندسة الزراعية علوم
األغذية والتغذية

50%53%63%67%67%79%90%100%

50%47%37%33%33%21%10%0%

علوم التربة

نسبة المقررات الغير مكتملة
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عدد المقررات

175

المقررات المكتملة 

146
غير المكتملة 

4
اليوجد لها ملف

25

إحصائيات ملف المقرر 
الفصــل الثاني 1442هـ
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نسبة المقررات الغير مكتملةنسبة المقررات المكتملة

73%73%81%90%93%96%100%100%

27%27%19%10%7%4%0%0%

اإلرشاد الزراعي االقتصاد الزراعي اإلنتاج الحيوانيوقاية النباتاإلنتاج النباتي الهندسة الزراعية علوم
األغذية والتغذية

علوم التربة
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الـــــدورات
واللقاءات
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التاريخالدورة

اشتقـــــــــاق مخرجـــــــــات التعلــم للبرامـــــج مــن
اإلطـــــــــار الوطنـــــــي للمؤهـــــــالت

10-1442/7/9هـ

24-1442/7/23هـ

9-1442/8/8هـ
اشتقــــــاق مخرجــــــات التعلم للمقررات وفـــــق
مجاالت ومستويات اإلطار الوطني للمؤهالت

قيـــاس مخرجـــــات التعلم للبرامــج والمقـــررات
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كرم سعادة عميد الكلية األستاذ الدكتور / ناصر بن عبدالرحمن السحيباني
أصحــــــاب المشاركـــــات المميــــــزة فـــي مشـــــروع ( شــــــارك بفكـــــــرة )

مثمنًا لهم جهودهم ومتمنيًا لهم التوفيق
المكرمون

أ. عبدالله احمد عطاالله الحربيأ. أحمد عبدالله علي الزهرانيد. عبدالحكيم بن عبدالله الزهراني



إحصائيات
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التقرير السنوي 1442هـ

إداري إستثماري بحثي تطوير تعليمي بحثيمالي
وتعليمي

0%

10%
5% 5%

10% 10% 10%

20% 20%

30%

40% 40%

50%

مجال الفكرة

136
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هل الفكرة جديدة

35%
ال

65%
نعم
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حسب المؤهل العلمي

ماجستيربكالوريوسثانويدكتوراة دبلوم مختبرات
كيميائية

10% 10% 10%

25%

45%



آلية إتمام
المهــــــــام
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المخطط الزمني إلتمام المهام

المهام
األسبـــــــــــــــــــــــــوع

الفصل الدراسي األول

تحديث بيانات المستفيدين
توزيع استبانة هيئة التدريس
توزيع استبانة منسوبو الكلية

تحديد منسقي المقررات
حصر البيانات المطلوبة من البرامج

توزيع استبانة استطالع الخريج
تتبع الدفعات

توزيع استبانة أرباب العمل
حصر مقررات الكلية

توزيع استبانة تقويم برنامج

توزيع استبانة خبرة طالب
توزيع استبانة تقويم مقرر

ملف المقرر اإللكتروني
استبانة تدريب تعاوني
قياس مخرجات التعلم
إعداد التقرير السنوي

حصر المقررات المقيمة وإعداد تقرير دوري لها

قياس مؤشرات األداء

123456789101112131415123456789101112131415

الفصل الدراسي الثاني
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المهمة 1

النهاية | األسبوع الثالث من كل فصل دراسيالبداية | األسبوع األول من من كل فصل دراسي

تحديث بيانات المستفيدين

المسؤول عن حفظ البيانات وفرزهاموجه إلى

مكان الحفظ

اإلجراءات | كتابة خطاب من وكيل الكلية للتطوير والجودة بطلب تحديث بيانات المستفيدين

األقسام األكاديمية  •
إدارة الكلية  •

الوحدات  •
كراسي األبحاث  •

أ.سعد أبو قحاص

كمبيوتر الوحدة المشترك
مجلد ( بيانات المستفيدين )
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المهمة 2

النهاية|األسبوع السادس من الفصل الدراسي األولالبداية|األسبوع الثاني من الفصل الدراسي األول

توزيع استبانة هيئة التدريس

المسؤول عن حفظ البيانات وفرزهاموجه إلى

مكان الحفظ

فتح البوابة وتحديثهااإلجراءات |  •
إرسال االستبانة عن طريق الواتساب والبريد اإللكتروني   •

فرز االستجابات  •
إرسال البيانات للجنة القياس  •

أعضاء هيئة التدريس رئيس الوحدة          •   م. محمد المطيري•   •

كمبيوتر رئيس الوحدة
كمبيوتر  م. محمد المطيري
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المهمة 3

النهاية|األسبوع الخامس من الفصل الدراسي األولالبداية|األسبوع  الثاني من الفصل الدراسي األول

توزيع استبانة منسوبو الكلية

المسؤول عن حفظ البيانات وفرزهاموجه إلى

مكان الحفظ

فتح البوابة وتحديثهااإلجراءات |  •
إرسال االستبانة عن طريق الواتساب والبريد اإللكتروني  •

فرز االستجابات  •
إرسال البيانات للجنة القياس  •

منسوبو الكلية رئيس الوحدة          •   م. محمد المطيري•   •

كمبيوتر رئيس الوحدة
كمبيوتر  م. محمد المطيري
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المهمة 4

النهاية|األسبوع السادس من الفصل الدراسي األولالبداية|األسبوع الثالث من الفصل الدراسي األول

تحديد منسقي المقررات

المسؤول عن حفظ البيانات وفرزهاموجه إلى

مكان الحفظ

كتابة خطاب من وكيل الكلية للتطوير والجودة بطلب منسقي المقرراتاإلجراءات |  •
      التي لها أكثر من شعبة

حفظ البيانات الواردة من األقسام  •
تزويد لجنة ملف المقرر اإللكتروني بالبيانات العتمادها في البوابة  •

األقسام األكاديمية أ.سلطان الدوسري            أ. عادل الخضير• 

مجلد ( منسقي المقررات )
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المهمة 5

النهاية|األسبوع السادس من الفصل الدراسي األولالبداية|األسبوع الثالث من الفصل الدراسي األول

حصر البيانات المطلوبة من البرنامج

المسؤول عن حفظ البيانات وفرزهاموجه إلى

مكان الحفظ

كتابة خطاب من وكيل الكلية للتطوير والجودة بطلب البيانات المطلوبة اإلجراءات |  •
إرسال النماذج وتعبئتها إلكترونيًا من قبل األقسام األكاديمية  •

األقسام األكاديمية أ.سلطان الدوسري• 

كمبيوتر الوحدة المشترك
مجلد ( وارد األقسام )
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المهمة 6

النهاية|األسبوع السادس من الفصل الدراسي األولالبداية|األسبوع الثالث من الفصل الدراسي األول

توزيع استبانة استطالع الخريج

المسؤول عن حفظ البيانات وفرزهاموجه إلى

مكان الحفظ

فتح البوابة وتحديثهااإلجراءات |  •
إرسال االستبانة عن طريق الواتساب والبريد اإللكتروني  •

فرز االستجابات  •
إرسال البيانات للجنة القياس  •

خريجو الكلية (بكالوريوس، دراسات عليا)  •

كمبيوتر رئيس الوحدة
كمبيوتر  م. محمد المطيري

رئيس الوحدة          •   م. محمد المطيري  •
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المهمة 7

النهاية|األسبوع الخامس من الفصل الدراسي األولالبداية|األسبوع الرابع من الفصل الدراسي األول

تتبع الدفعات

المسؤول عن حفظ البيانات وفرزهاموجه إلى

مكان الحفظ

الدخول على بوابة النظام األكاديمياإلجراءات |  •
إحصاء عدد الطالب المسجلين للدفعة التي سيتم تتبعها  •

حساب عدد الطالب المنسحبين أو المطوي قيدهم أو المفصولين  •
حساب عدد الخريجين  •

حساب مؤشر اإلتمام الظاهري  •
حساب مؤشر معدل استبقاء الطالب للسنة األولى  •

لجنة القياس أ. سعد أبو قحاص• 

كمبيوتر الوحدة المشترك
كمبيوتر أ. سعد أبو قحاص
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المهمة 8

النهاية|األسبوع السابع من الفصل الدراسي األولالبداية|األسبوع  الرابع من الفصل الدراسي األول

توزيع استبانة أرباب العمل

المسؤول عن حفظ البيانات وفرزهاموجه إلى

مكان الحفظ

فتح البوابة وتحديثهااإلجراءات |  •
إرسال االستبانة عن طريق الواتساب وااليميل  •

فرز االستجابات  •
إرسال البيانات للجنة القياس  •

أرباب العمل رئيس الوحدة          •   م. محمد المطيري•   •

كمبيوتر رئيس الوحدة
كمبيوتر  م. محمد المطيري
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المهمة 9

النهاية|األسبوع الثامن من كل فصل دراسيالبداية|األسبوع الخامس من كل فصل دراسي

حصر مقررات الكلية

المسؤول عن حفظ البيانات وفرزهاموجه إلى

مكان الحفظ

الدخول على بوابة النظام األكاديمياإلجراءات |  •
حفظ قائمة المقررات  •

كتابة خطاب من وكيل الكلية للتطوير والجودة لألقسام مرفق به  •
      قائمة المقررات للتعديل

رفع قائمة المقررات لبوابة ملف المقرر اإللكتروني  •

األقسام األكاديمية أ.عادل الخضير•   •

سكرتارية الوحدة
مجلد ( مقررات الكلية )
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المهمة 10

النهاية|األسبوع الثامن من كل فصل دراسيالبداية|األسبوع السادس من كل فصل دراسي

توزيع استبانة تقويم برنامج

المسؤول عن حفظ البيانات وفرزهاموجه إلى

مكان الحفظ

فتح البوابة وتحديثهااإلجراءات |  •
إرسال االستبانة عن طريق الواتساب والبريد اإللكتروني  •

فرز االستجابات  •
إرسال البيانات للجنة القياس  •

الطالب (بكالوريوس، دراسات عليا) رئيس الوحدة          •   م. محمد المطيري•   •

كمبيوتر رئيس الوحدة
كمبيوتر  م. محمد المطيري
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المهمة 11

النهاية|األسبوع  العاشر من الفصل الدراسي األولالبداية|األسبوع  السابع من الفصل الدراسي األول

قياس مؤشرات األداء

المسؤول عن حفظ البيانات وفرزهاموجه إلى

مكان الحفظ

جمع البياناتاإلجراءات |  •
تحليل البيانات  •

قياس المؤشرات لجميع برامج الكلية (بكالوريوس، دراسات عليا).  •
تزويد األقسام األكاديمية بمؤشرات األداء لكافة برامجهم وكذلك  •

     التغذية الراجعة من االستبانات اإللكترونية.

األقسام األكاديمية م. محمد المطيري• 

كمبيوتر م. محمد المطيري
كمبيوتر الوحدة المشترك
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المهمة 12

النهاية|األسبوع الثاني عشر من كل فصل دراسيالبداية|األسبوع التاسع من كل فصل دراسي

توزيع استبانة خبرة طالب

المسؤول عن حفظ البيانات وفرزهاموجه إلى

مكان الحفظ

فتح البوابة وتحديثهااإلجراءات |  •
إرسال االستبانة عن طريق الواتساب وااليميل  •

فرز االستجابات  •
إرسال البيانات للجنة القياس  •

الطالب (بكالوريوس، دراسات عليا) رئيس الوحدة          •   م. محمد المطيري•   •

كمبيوتر رئيس الوحدة
كمبيوتر  م. محمد المطيري
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المهمة 13

النهاية|األسبوع الرابع عشر من كل فصل دراسيالبداية|األسبوع الحادي عشر من كل فصل دراسي

توزيع استبانة تقويم مقرر

المسؤول عن حفظ البيانات وفرزهاموجه إلى
رئيس الوحدة          •   م. محمد المطيري  •

مكان الحفظ

فتح البوابة وتحديثهااإلجراءات |  •
إرسال االستبانة عن طريق الواتساب وااليميل  •

فرز االستجابات  •
إرسال البيانات للجنة القياس  •

الطالب (بكالوريوس، دراسات عليا)  •

كمبيوتر م. محمد المطيري
كمبيوتر الوحدة المشترك
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المهمة 14

النهاية|األسبوع الرابع عشر من كل فصل دراسيالبداية|األسبوع الحادي عشر من كل فصل دراسي

حصر المقررات المقيمة وإعداد تقرير دوري لها

المسؤول عن حفظ البيانات وفرزهاموجه إلى

مكان الحفظ

الدخول على بوابة تقييم المقرراتاإلجراءات |  •
حفظ آخر تحديث من التقييم  •

مراسلة أساتذة المقررات وإرفاق نسبة تقييم المقرر الخاص بهم  •

أعضاء هيئة التدريس أ.سعد أبو قحاص•  رئيس الوحدة           •   •

كمبيوتر الوحدة المشترك
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المهمة 15

النهاية|األسبوع الثاني من الفصل التاليالبداية|األسبوع الثاني عشر من كل فصل دراسي

ملف المقرر اإللكتروني

المسؤول عن حفظ البيانات وفرزهاموجه إلى
أ .عادل الخضير  •

مكان الحفظ

فتح البوابة وتحديثهااإلجراءات |  •
إرسال االستبانة عن طريق الواتساب والبريد اإللكتروني  •

مراجعة الملفات المرفقة  •
إرسال تقرير عن حالة الملفات المرفقة ألستاذ المقرر   •

إرسال البيانات للجنة القياس  •
تزويد األقسام األكاديمية بكامل الملفات  •

لجنة القياس  •

كمبيوتر أ. عادل الخضير
كمبيوتر الوحدة المشترك
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المهمة 16

النهاية|األسبوع الخامس من الفصل الدراسي الثانيالبداية|األسبوع الثاني من الفصل الدراسي الثاني

توزيع استبانة تدريب تعاوني

المسؤول عن حفظ البيانات وفرزهاموجه إلى

مكان الحفظ

فتح البوابة وتحديثهااإلجراءات |  •
ارسال االستبانة عن طريق الواتساب وااليميل  •

فرز االستجابات  •
ارسال البيانات للجنة القياس  •

الطالب (بكالوريوس)

كمبيوتر رئيس الوحدة
كمبيوتر  م. محمد المطيري

رئيس الوحدة         •  م. محمد المطيري  •
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المهمة 17

النهاية|األسبوع السادس من الفصل الدراسي الثانيالبداية|األسبوع الثالث من الفصل الدراسي الثاني

قياس مخرجات التعلم

فتح البوابة وتحديثهااإلجراءات |  •
ارسال االستبانة عن طريق الواتساب وااليميل  •

فرز االستجابات  •
ارسال البيانات للجنة القياس  •

المسؤول عن حفظ البيانات وفرزهاموجه إلى
رئيس الوحدة         •  م. محمد المطيري  •

مكان الحفظ

الطالب (بكالوريوس، دراسات عليا)

كمبيوتر رئيس الوحدة
كمبيوتر  م. محمد المطيري
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المهمة 18

النهاية|األسبوع  السابع من الفصل الدراسي الثانيالبداية| األسبوع  الثالث من الفصل الدراسي الثاني

إعداد التقرير السنوي

المسؤول عن حفظ البيانات وفرزهاموجه إلى

مكان الحفظ

جمع البياناتاإلجراءات |  •
كتابة التقرير  •

تصميم التقرير وطباعته  •
رفع التقرير على موقع الكلية اإللكتروني  •

م. محمد المطيري----  •

كمبيوتر م. محمد المطيري
كمبيوتر الوحدة المشترك
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التوجهات المستقبلية
للوحــــــــــــــــدة

تعزيز ثقافة الجودة بشكل أكبر وتحفيز 
منسوبي الكلية لتطوير قدراتهم من خالل 

الدورات التدريبية، ورسائل وتصاميم خاصة 
ُترَسل أسبوعيًا لكافة المستفيدين.

مساندة وتشجيع البرامج األكاديمية في 
الحصول على االعتماد األكاديمي لبرامج 

الدراسات العليا

حث ومساندة األقسام التي في طور 
االعتماد على إكمال المتطلبات بالشكل 

الصحيح

1

2

3

158



التقرير السنوي 1442هـالتقرير السنوي 1442هـ
158

العمل على وجود نظام جودة داخلي في 
كافة أقسام الكلية

تعزيز التواصل مع المستفيدين (داخليًا 
وخارجيًا) من خالل قنوات التواصل المتاحة

تحفيز منسوبي الكلية للمشاركة في أعمال 
التطوير والجودة، للمشاركة في مشروع 
(شارك بفكرة) واستقبال األفكار المميزة 

وتكريم أصحابها
5

4

6



منسوبو الوحدة
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منسوبو الوحدة

رئيس الوحدة
يوسف بن ناصر المجحدي

مساعد الرئيس
م. محمد بن سعود المطيري

سكرتير الوحدة
أ .سلطان بن رزين الدوسري

األعضاء
أ.سعد بن علي أبو قحاص
أ.عادل بن محمد الخضير
أ. محمد بن علي الجارالله
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