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 االفتراضية عن ُبعداالعتماد املؤسس ي زيارة وذج من

Virtual Institutional Accreditation Visit Form 

 

  Information of the Training Center ركز التدريبيامل بيانات
 لصحية(الهيئة السعودية للتخصصات ا مناملعتمدة  التدريبية البرامج)املركز التدريبي املسؤول عن 

 تاريخ الزيارة: 

Visit Date: 
 

 :د للمركز التدريبياالسم الرسمي املعتم

Official Training Center Name: 

 املدينة: 

City: 
 

 العنوان:

Address: 

 Information of Designated Institution Official  (DIO)معلومات املمثل النظامي للشؤون األكاديمية والتدريب
(املعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ةبرامج التدريبال)صاحب الصالحية املخول بالتوقيع عن املؤسسة الصحية واملسؤول عن اإلشراف على جميع   

 رقم الجوال: 
Mobile No. 

 االسم الثالثي: 

Full Name: 

 :يرسمااللكتروني الالبريد  
Official Email 

A.Ahmad@institution.org 

 البريد اإللكتروني الرسمي للمثل النظامي: 

Official DIO Email 
dio@institution.org 

  Information of Medical Director in the Training Centerاملركز التدريبيمعلومات املدير الطبي في 

 االسم الثالثي: 
Full Name: 

 :يرسمالبريد االلكتروني ال 
Official Email 

 رقم الجوال: 
Mobile No. 

  Information of all Sections' directors that have Accredited Training programs from SCFHSاملركز التدريبيبرامج تدريبية معتمدة من الهيئة في التي يوجد بها  ساء األقساممعلومات جميع رؤ 

 القسم الذي يرأسه

Section 

 البريد االلكتروني الرسمي

Official Email 

 رقم الجوال

Mobile No. 

 االسم الثالثي

Full Name 

 م

    1 

    2 

    3 
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  Information of all Program Directors of Accredited Training Programs from SCFHSاملركز التدريبيج التدريبية املعتمدة من الهيئة في معلومات جميع مدراء البرام

 البرنامج التدريبياسم 
Name of Training Program 

 البريد االلكتروني الرسمي

Official Email 

 رقم الجوال

Mobile No. 

 االسم الثالثي

Full Name 

 م

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 

    6 

  Information of all Trainers of Accredited Training Program from SCFHSفي املركز التدريبي برامج التدريبية  املعتمدة من الهيئة لل املدربينجميع معلومات 

 التخصص حسب التصنيف املنهي في الهيئة
Classified Specialty from SCFHS 

 البريد االلكتروني الرسمي

Official Email 

 رقم الجوال

Mobile No. 

 االسم الثالثي

Full Name 

 م

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 

    6 

    7 

  Information of all Trainees of Accredited Training Programs from SCFHSلهيئة في املركز التدريبيفي البرامج التدريبية املعتمدة من ا دربينمعلومات جميع املت

 املستوى التدريبي

Training Level 

 البرنامج التدريبي

Training Program 

 البريد االلكتروني الرسمي

Official Email 

 رقم الجوال

Mobile No. 

 االسم الثالثي

Full Name 

 م

     1 

     2 

     3 

     4 

     5 
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 عداالفتراضية عن بُ  املؤسس ياستيفائها للقيام بزيارة االعتماد  على املمثل النظامي للشؤون االكاديمية والتدريب باملركز التدريبي ضوابط رئيسية يتعين

Basic Regulations must be met by Designated Institution Official (DIO) to proceed Virtual Institutional Accreditation Visit  

• Ensure that the names, e-mails and mobile numbers of all participants whose names appear in 

the Virtual Institutional Accreditation Visit Form are correct. 

التأكد من صحححححححححححححة ااسححححححححححححم والبريد اال اروار ورقم ااروال ارميع امليححححححححححححارك   الواردة  سححححححححححححما  م في نمو    يارة  •

 املؤسس ي اافاراضية عن ُبعد. ااعتماد

• Fill this form electronically and send it within a period of not less than 21 days from the Virtual 

Institutional Accreditation Visit date. 

 وارسحححححال  دالل مدة ا ن   عن  •
ً
ملؤسحححححسححححح ي ايوم من التاريخ املحدد لزيارة ااعتماد  21تعبئة هذا النمو   إل ارونيا

 اافاراضية عن ُبعد.

• Ensure that all necessary documents that meet Institutional Accreditation Standards are 

available in order to share them during the Virtual Accreditation Visit. 

التأكد من نوف ر جميع املسحححححححلندات الال مة اسحححححححليتاا معاي ر ااعتماد املؤسحححححححسححححححح ي و ل  ل ر  عرضحححححححها من دالل  •

 الياشة  ثناا  يارة ااعتماد اافاراضية.

• Ensure that the video feature is opened during the virtual tour of the training center facilities. • .التأكد من فتح داصية التيديو  ثناا ال يام باارولة اافاراضية في مرافق املركز التدريبي 

 عداالفتراضية عن بُ  املؤسس ياستيفائها للقيام بزيارة االعتماد على املشاركين الواردة أسمائهم في األعلى ضوابط رئيسية يتعين 

Basic Regulations must be met by all above participants to proceed Virtual Institutional Accreditation Visit 

• Read the Manual of Virtual Institutional Accreditation Visit and work according to it. • بما جاا في .ااطالع على الدلي  اإلرشادي لزيارة ااعتماد املؤسس ي اافاراضية عن ُبعد والعم   

• Download the virtual platform application that used in the Virtual Institutional Accreditation 

Visit to be able to enter the visit. 

نحمي  نطبيق املنصة اافاراضية املستخدمة في  يارة ااعتماد املؤسس ي اافاراضية عن ُبعد للتم ن من الددول  •

 للزيارة من دالل .

• Awareness of using the virtual platform application during Virtual Institutional Accreditation 

Visit. 

 اإلملام باستخدام نطبيق املنصة اافاراضية لزيارة ااعتماد املؤسس ي اافاراضية عن ُبعد. •

• Respond to the invitation of the Virtual Institutional Accreditation Visit within 48 hours from 

receiving the invitation. 

سحححححححاعة من  48الرد على الدعوة للميحححححححاركة في  يارة ااعتماد املؤسحححححححسححححححح ي اافاراضحححححححية عن ُبعد دالل مدة ا نت او   •

 استالم الدعوة.

• Provide internet coverage during the Virtual Institutional Accreditation Visit. • .نوفر الت طية الال مة ليب ة اانارنت  ثناا  يارة ااعتماد املؤسس ي اافاراضية عن ُبعد 

• Being personally in the virtual platform and using the correct names registered by the SCFHS 

and avoid using Nicknames. 

 في املنصححححة  •
ً
اافاراضححححية واسححححتخدام اصسححححماا الصحححححيحة واملوححححرلة لدم الهيئة وعدم اسححححتخدام التواجد شححححخصححححيا

 اصسماا املستعارة.

• Note that the virtual meetings of the visit will be recorded for viewing only by the Chairman of 

the Institutional Accreditation Committee and the Chairman of the Central Accreditation 

Committee and for reference to it whenever are needed, not exceeding 30 days from the date of 

the Institutional Accreditation Decision.  

 بححأ  ااجتمححاعححات اافاراضححححححححححححيححة  ثنححاا الزيححارة سححححححححححححت و  موححححححححححححرلححة  اإلحححاطححة •
ً
ف ط من قبحح  رس ل ارنححة  لالطالععلمححا

 30 ااعتماد املؤسحححححححححححسححححححححححح ي ورس ل اللرنة املركزية لالعتماد وللرجوع إلل ا مملد ما دعت ااحاجة لذل  ملدة ا نت او  

 .من ناريخ صدور قرار ااعتماد املؤسس ييوم 
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 املمثل النظامي للشؤون األكاديمية والتدريب بيانات

Designated Institution Official Details (DIO) 

 ة التنفيذية لالعتماد استخدام البيانات ألغراض زيارات االعتماد املؤسس ي االفتراضية عن  بعداقر بصفتي املمثل النظامي للشؤون االكاديمية والتدريب في املركز التدريبي بصحة جميع البيانات املدخلة  في هذا النموذج ويحق لإلدار 

I am the Designated Institution Official (DIO) of the Training Center I acknowledge the validity of all data that written in this form, and the Executive Administration of Accreditation has the right to use the data for the 

purposes of Virtual Institutional Accreditation Visits 

 
 تعبئة النموذجتاريخ 

Date: 
 

للشؤون  اسم املمثل النظامي

 األكاديمية والتدريب

DIO Full Name 

 

 

 الختم

Stamp 

 

 

 التوقيع اإللكتروني

Electronic Signature 

 

 


