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IAU & KFHU is accredited by: 

 

 

 ورش العمل التي نفذت لمنسوبي الكليات والعمادات بجامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل 
9810-8102للعام الجامعي  - الثانيبالفصل الدراسي   

 

 التاري    خ المحاضر الجهة المستفيدة  اسم البرنامج التدريبي  م
عدد 

 المستفيدين

1 

Key Performance Indicators and 

Benchmarking 

 مؤشرات األداء والمقارنة المرجعية

 

هيئة تدريس من   أعضاء

 كلية األداب
 82 15/1/2019 د . ميادة األسمر

2 

Writing Program and Courses Learning 

Outcomes 

 صياغة مخرجات التعلم

هيئة تدريس من   أعضاء

 كلية األداب
 28 22/1/2019 د. محمد عوض الله

3 
Assessment of Learning Outcomes 

 تقويم مخرجات التعلم على المستوى البرامجي

هيئة تدريس من   أعضاء

 كلية األداب
 02 29/1/2019 د. محمد عوض الله

4 

Course and Field Experience Specification 

and Reports 

والخبرة الميدانيةتوصيف المقررات   

هيئة تدريس من   أعضاء

 كلية األداب
 89 5/2/2019 د . ميادة األسمر

5 

.Annual Program Report 

 التقارير الدورية للبرامج االكاديمية

 

هيئة تدريس من   أعضاء

 كلية األداب
 01 21/2/2019 د . ميادة األسمر

6 
Self Study Report for Program 

للبرامج االكاديميةالدراسة الذاتية   

أعضاء من هيئة كلية 

 العلوم الطبية والتطبيقية

 د. أرون فيجاي

 أ. أجاين 
15/1/2019 28 

7 
Assessment Plan of Learning Outcomes 

 تقويم مخرجات التعلم على المستوى البرامجي

أعضاء من هيئة كلية 

 العلوم الطبية والتطبيقية

 د. أرون فيجاي
88 /1/2019 81 

8 

Key Performance Indicators and 

Benchmarking 

 مؤشرات األداء والمقارنة المرجعية

أعضاء من هيئة كلية 

 الصيلة اإلكلينكية

 د. أرون فيجاي

12/2/2019 09 

9 
field Experience Specification  & Report 

 توصيف المقررات والخبرة الميدانية

أعضاء من هيئة كلية 

 التمريض

 د. عال رمزي
15/1/2019 82 
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10 

Key Performance Indicators and 

Benchmarking 

 مؤشرات األداء والمقارنة المرجعية

عضو من كلية العمارة  89

 و التخطيط
 د. أرون فيجاي

29/01/2019 

 
81 

 التحضير والمراجعة لزيارة التحقق لالعتماد االكاديمي 01
هيئة تدريس  ةعضو  01

كلية االتصاميممن    
عوض الله د. محمد   

28/04/2019 

 
01 

12 
Program Specification 

 توصيف البرامج االكاديمية

هيئة تدريس من   أعضاء

 كلية ادارة االعمال
 17 10/2/2019 أ . أجاين 

13 
Course  Specification 

 توصيف المقررات االكاديمية

هيئة تدريس من   أعضاء

 كلية ادارة االعمال
 17 10/3/2019 د. أرون فيجاي

14 

Analyzing Data and Using Question result for 

continuous Quality Improvement 

 استخدام نتائج االستبيانات في تحسين الجودة

هيئة تدريس  ةعضو  81

كلية الهندسةمن    
 15 9/4/2019 د. أرون فيجاي

15 
Assessment Plan of Learning Outcomes 

البرامجي تقويم مخرجات التعلم على المستوى  

هيئة تدريس من  أعضاء 

 كلية الشريعة والقانون
 01 27/2/2019 د. محمد سليمان 

16 

Analyzing Data and Using Question result for 

continuous Quality Improvement 

 استخدام نتائج االستبيانات في تحسين الجودة

هيئة تدريس من  أعضاء 

 كلية العلوم
 42 10/1/2019 د. أرون فيجاي

17 

Key Performance Indicators and 

Benchmarking 

 مؤشرات األداء والمقارنة المرجعية

هيئة تدريس من  أعضاء 

 كلية العلوم
 21 20/1/2019 د . ميادة األسمر

18 
Writing Program and Courses Learning 

Outcomes صياغة مخرجات التعلم   

هيئة تدريس من  أعضاء 

المجتمعكلية   
 81 24/01/2019 د. محمد جبريل 

19 
Program Specification 

 توصيف البرامج االكاديمية

هيئة تدريس من  أعضاء 

 كلية المجتمع
 81 14/02/2019 د. محمد جبريل 

20 
Course  and Field Experience Report 

 التقارير الدورية للمقررات والخبرة الميدانية

أعضاء هيئة تدريس من  

 كلية الهندسة
 81 5/2/2019 د. محمد جبريل

21 

 صياغة  مخرجات التعلم على المستوى البرامجي

Writing Program and Courses Learning 

Outcomes 

أعضاء هيئة تدريس من  

كلية  العلوم والدراسات  

 االنسانية

 82 6/2/2019 د. محمد جبريل 
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22 
Course  Specification and Report 

وتقرير المقررات االكاديميةتوصيف   

أعضاء هيئة التدريس من 

 عمادة السنة التحضيرية
 21 20/1/2019 د. محمد عوض الله

23 

Key Performance Indicators and 

Benchmarking 

 مؤشرات األداء والمقارنة المرجعية

 

أعضاء هيئة التدريس من 

 عمادة السنة التحضيرية

 د. أرون فيجاي

30/1/2019 29 

24 
Assessment Plan of Learning Outcomes 

 تقويم مخرجات التعلم على المستوى البرامجي

أعضاء  هيئة تدريس من  

 كلية الصحة العامة

 د. أرون فيجاي
6/02/2019 81 

25 

 صياغة  مخرجات التعلم على المستوى البرامجي

Writing Program and Courses Learning 

Outcomes 

من   أعضاء  هيئة تدريس

التربية  كلية  
 28 5/02/2019 د. محمد عوض الله

 

 

 

 

 د.أحمد عبدالله الكويتي

 المشرف العام

كاديمي  عمادة الجودة واالعتماد األ

 

 

 


