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 :تعريفات 

 

هو نظام إلكتروني للتقويم المستمر يساعد  في تنظيم و 

توزيع و تحصيل نماذج جدولة الدورات التدريبية و 

التقويم المستمر  أُنشئ للتخلص من األسلوب التقليدي 

 للنماذج  الورقية .

 نظام السجل االلكتروني

One45 

هي الجهة المسؤولة في الهيئة السعودية للتخصصات 

الصحية و التي تعنى بتنظيم و تطوير نظام السجل 

.اإللكتروني  

 قسم سجل المتدرب

E- Portfolio Department 

المنشأة الصحية المعتمدة مؤسسياً من قبل الهيئة لتقديم 

 برامج تدريبية للتخصصات الصحية .
 مركز التدريب

Training Center 

هو برنامج يتم اعتماد بعض دوراته في أحد المراكز 

التدريبية و يشترك مع مراكز تدريبية أخرى لتكوين 

متطلبات التدريب في مجموعة تدريبية مشتركة إلتمام 

 تخصص معين .

 برنامج تدريبي مشترك

Joint Program 

هو برنامج تدريبي استوفى معظم متطلبات االعتماد 

 البرامجي لتخصص معين.

 برنامج تدريبي مكتمل

Full Program 
 

هو المسؤول اإلداري المخول بالصالحيات ال خاصة 

للوائح للشؤون األكاديمية والتدريب في القطاع وفقاً 

 .وقواعد التدريب التنفيذية المنظمة لذلك

 المدير التنفيذي المشارك في القطاع
 

هو ممارس صحي يشارك كمدرب في العملية التدريبية 

 في أحد برامج الهيئة المعتمدة.

 المدرب

Trainer 
 

هو من تم قبوله و التحاقه ببرنامج التدريب المعتمد لدى 

 الهيئة .
 المتدرب

Trainee 
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هو المسؤول المخول باإلدارة و االشراف على برنامج 

 مدير البرنامج تدريبي .

Program Director 

هو المسؤول اإلداري المخول بالمهام اإلدارية والمكلف 

بمساعدة المدير التنفيذي المشارك في القطاع لبرنامج 

 مشترك معين على مستوى القطاع

 إداري التدريب المشترك في القطاع

Joint Program Training 

Administrator in sector 

هو المسؤول اإلداري في المركز التدريبي المكلف 

بمساعدة مدير البرنامج للقيام بالمهام اإلدارية على مستوى 

.البرنامج التدريبي  

 دور إداري التدريب المشترك بالمركز

Joint Program Training 

Administrator in center 

المسؤول اإلداري الذي تم تعيينه من قبل مدير إدارة هو 

لتقديم  One45 شؤون التدريب و تم تدريبه من قبل فريق

.الدعم لمستخدمي النظام  

 المستخدم الخبير للنظام

Super User 

هو المسؤول اإلداري في القطاع والمكلف بمساعدة مدير 

البرنامج البرنامج للقيام بالمهام اإلدارية على مستوى 

.التدريبي  

 عإداري التدريب البرامجي في القطا

Training Program Administrator in 

the Sector 
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 المهام: 

 

 :دور المدير التنفيذي المشارك في القطاع 

 

  ضمان التزام البرامج المعتمدة في المركز التدريبي مع سياسات الهيئة والخاصة بنظام السجل االلكتروني

One45.  

 .اإلشراف العام على اكتمال التقاويم للبرامج المعتمدة وفقا للجدول الزمني المحدد 

 ة.قياس اداء البرامج فيما يتعلق باكتمال التقاويم ومعالجة اداء البرامج المتدني 

  ربط مؤشر اداء نظام السجل اإللكترونيOne45  مع مؤشرات جودة التدريب للبرامج المعتمدة في

 القطاع واتخاذ الحلول الالزمة لتحسينها.

  التواصل مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية فيما يتعلق بأوجه تطوير الممارسات واألنظمة الخاصة

 One45 .بالسجل االلكتروني

  منهجي في استخدام بيانات نظام السجل اإللكتروني اتباع أسلوبOne45  الالزمة التخاذ القرار )ترقية

 .وغيرها( –اكمال التدريب  –

 

  :دور إداري التدريب المشترك في القطاع 

 

  التدريب البرامجي في القطاع إداريمتابعة ورفع مستوى أداء البرامج المشتركة مع.  

  الرفع للمدير التنفيذي المشارك بشكل ربع سنوي بخصوص البرامج التدريبية المشتركة الغير ملتزمة

التدريب البرامجي في القطاع لكل تخصص وذلك التخاذ  إداريباكتمال التقاويم بناء على ما يرفعه 

 اإلجراء الالزم.

 ( التواصل بصورة مباشرة مع المستخدم الخبير للنظامSuper userف ) ي القطاع في حال وجود

استفسارات تخص سير العملية التدريبية للنظام أما المعوقات التقنية مثل: )تكرار الحساب، إعادة ضبط 

 الرمز السري( تحال لفريق سجل المتدرب عبر نظام تواصل.

  امج التدريب البرامجي في القطاع بالصالحيات الالزمة إلنشاء حسابات مدراء البر إداريوتزويد توجيه

   في النظام ثم ارسال معلومات الدخول لهم.
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  ( المستخدم الخبير للنظامSuper User:) 

 

  التدريب البرامجي في القطاع فيما يخص االستفسارات العامة  إلداريتقديم الدعم الفني والتدريب

اكمال بيانات المتدربين( ماعدا المعوقات  –كيفية التقييم  –نماذج التقاويم  –بالبرنامج )جداول المتدربين 

 التقنية تحال لقسم سجل المتدرب.  

 عمل الورش التدريبية للنظام حسب االحتياج في القطاع.  

 التدريب البرامجي في القطاع التابع له إداريداء البرامج المشتركة مع متابعة مستوى أ.  

  التدريب البرامجي في القطاعات يال داريتوفير الصالحيات الالزمة.  

  اإلجابة على استفسارات المستخدمين في ما يتعلق بالعملية التدريبية و ذلك عن طريق التذاكر المحالة

 نظام تواصل.  للمستخدم الخبير حسب القطاع في

 

  في القطاع التدريب البرامجي إداريدور (Training Program Administrator 

in the Sector)   : 

 

  تزويد فريق سجل المتدرب بكافة متطلبات تفعيل برنامج جديد بالنظام وفق النموذج المعد لذلك )مدة

أسماء الدورات التدريبية وذلك لتفعيل  -سجل الحاالت )إن وجد(  –نماذج التقييم  -الدورات التدريبية

 .البرنامج وضمان صحة المعلومات المدخلة

  إضافة المتدربين )ما عدا متدربي المستوى األول( في نظام السجل االلكترونيOne45 مع كامل البيانات

 صورة(. –البريد اإللكتروني  –رقم التسجيل  –رقم الهوية  –)االسم الثالثي 

  البرنامج في النظام في حال التغيير ونقل المهام المعلقة في حساب المدير السابق إنشاء حسابات مدير

 للمضاف حديثاً مع توفير الصالحيات الالزمة وذلك بعد توصية إداري التدريب المشترك في القطاع. 

 .التواصل مع إداري التدريب المشترك في المركز لمتابعة إضافة المدربين 

 ول الدورات التدريبية لكل المتدربين لكافة السنة التدريبية بناء على توصيات التأكد ومتابعة إضافة جد

 المشترك.  مدير البرنامج

 ( التأكد من ربط نماذج التقويم المطلوبةITER - DOP’s- MINI CEX- CBD بكل دورة تدريبية )

  وفق إعدادات النماذج المضافة بالموقع.

 معتمد للتقاويم ) التأكد و متابعة إضافة مدير البرنامج ك(Releaser  تفادياً لعدم ظهور النتائج في تقارير

 الترقية .

  كيفية التقييم  –نماذج التقاويم  –اإلجابة على جميع االستفسارات العامة بالبرنامج )جداول المتدربين- 

 اكمال بيانات المتدربين(.
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 ( التواصل بصورة مباشرة مع المستخدم الخبير للنظامSuper user في )حال وجود  القطاع في

 استفسارات تخص سير العملية التدريبية للنظام أما المعوقات التقنية تحال للفريق عبر نظام تواصل.

  في القطاع في حال عدم التجاوب  التدريب المشترك والرفع إلداريأداء البرنامج  تقارير مستوىسحب

 للبرامج المشتركة وذلك التخاذ اإلجراء الالزم. وضعف أداء فيما يتعلق باكتمال التقاويم الربع سنوية 

 .ترقية وحذف الخريجين من النظام 

  التجميد  –تغيير المركز او التخصص  –اتباع االجراء المحدد لتغيير حالة المتدرب الذي )أنهى التدريب

 االنقطاع(. –

 لمهمة.ضمان استدامه العمل من خالل القيام بتسليم المهام لمن يخلفه في حال تركه ل 

  رقم التسجيل – البريد االلكتروني–التخصص  –عمل مراجعة دورية لقوائم بيانات المتدربين )المركز– 

 صورة شخصية( في القطاع واتخاذ اإلجراءات الالزمة، على سبيل المثال: –رقم الجوال  –رقم الهوية

 قصة و المكررة.تجميد المتدربين المنقطعين والمؤجلين من النظام و اكمال البيانات النا 

 

 

  :دور مدير البرنامج المشترك في القطاع 

 

  التأكد من إضافة جداول الدورات التدريبية وضبط نماذج التقويم لكل دورة تدريبية وفقاً للمنهج وتوصيات

 اللجنة/المجلس العلمي.

 دوري. توزيع نماذج التقويم للمدربين ومن ثم اعتمادها في صفحة مدير البرنامج في النظام بشكل 

 .التأكد من استالم الحد األدنى من التقاويم واعتمادها بشكل عام لجميع المتدربين لكل دورة تدريبية 

  رقم التصنيف  –رقم الهوية  –إضافة المدربين المعنيين بعملية التقويم مع كامل البيانات )االسم الثالثي

 صورة(. –البريد اإللكتروني  –

 للمنهج وتوصيات إضافة جداول الدورات التدريبي ً ة وضبط نماذج التقويم لكل دورة تدريبية وفقا

 اللجنة/المجلس العلمي.

 .توفير الدعم واإلشراف على إداري التدريب المشترك في المركز للقيام بدوره بكل يسر 

  االستفادة من بيانات نظام السجل اإللكترونيOne45 .في اإلرشاد األكاديمي وتوجيه المتدربين 

  االستفادة من بيانات نظام السجل اإللكترونيOne45  في مناقشات لجنة البرنامج التدريبي التخاذ

 القرارات الخاصة بالترقية واكمال التدريب.

  االستفادة من بيانات نظام السجل اإللكترونيOne45  الخاصة بتقييم المدرب والدورة التدريبية ألغراض

 الجودة والتطوير.

 باشرة مع إداري التدريب البرامجي في القطاع في حال وجود استفسارات فيما يخص التواصل بصورة م

اكمال بيانات  –كيفية التقييم  –نماذج التقاويم  –سير العملية التدريبية للنظام مثل )جداول المتدربين 

 المتدربين( أما المعوقات التقنية تحال للفريق عبر نظام تواصل.  



 

 
 

9 

 

 

  شترك بالمركز:التدريب الم إداريدور 

 

 ( ربط نماذج التقويم المطلوبةITER - DOP’s- MINI CEX- CBD بكل دورة تدريبية وفق إعدادات )

 النماذج المضافة بالموقع.

  ربط نماذج جودة االداء(Faculty Evaluation Forms – Rotation Evaluation Forms)  بكل دورة

 .إعدادات النماذج المضافة بالموقعتدريبية وفق 

 .توزيع نماذج التقويم على المدربين المعنيين بعملية التقويم بداية كل دورة تدريبية 

  إضافة مدير البرنامج كمعتمدReleaser    لنموذجITERs  .لجميع المتدربين 

  التواصل بصورة مباشرة مع إداري التدريب البرامجي في القطاع في حال وجود استفسارات تخص سير

 العملية التدريبية للنظام أما المعوقات التقنية تحال للفريق عبر نظام تواصل. 

 

 :دور قسم سجل المتدرب اإللكتروني 

 

  النظم اإللكترونية األمثل لسجل المتدرب وبما القيام بدراسات االحتياج للبرامج والمراكز التدريبية واختيار

 يحقق أعلى مخرجات التدريب.

  التطوير المستمر للسياسات واإلجراءات الخاصة بسجل المتدرب اإللكتروني والمرتبط بعمليات التقويم

 المستمر. 

 ية ومالية التعاقد مع الشركات الموردة للنظم الخاصة بالسجل اإللكتروني وما يشمل ذلك من جوانب قانون

 وإدارية وتشغيلية.

  ربط تجربة المستفيدين من أنظمة سجل المتدرب اإللكتروني مع الشركات المزودة للخدمة وبما يضمن تقديم

 الحلول التقنية الالزمة للمستخدمين.

  التدريب في البرامج المشتركة والمكتملة عبر فريق مؤهل وذلك من خالل الورش  إلداريتقديم الدعم المباشر

  التدريبية المقامة لكل ربع سنة، نظام التذاكر اإللكترونية، رقم التحويلة المباشرة للدعم التقني. 

  إعداد برنامج ومحتوى لتدريب وتهيئة المستخدمين ضمن المصادر المتاحة على موقع الهيئة اإللكتروني

 والورش التدريبية المقدمة.

  دير التنفيذي المشارك لكل قطاع بشكل ربع سنوي ألغراض داء البرامج المشتركة للمامتابعة رفع تقارير

 الجودة.

  إنشاء وتفعيل البرامج الجديدة في نظام السجل اإللكترونيOne45. 

  كتيب الحاالت( في نظام السجل اإللكتروني  –تطوير وإضافة وسائل التقويم المستمر )مثل: نماذجOne45  

  .تقديم الدعم التقني للنظام عبر برنامج تواصل 
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  .إضافة متدربي المستوى األول من المقبولين الجدد لكافة البرامج 

   تنقيح وتصفية قاعدة بيانات المتدربين وذلك للتأكد من موائمة حسابات المتدربين في النظام بما يتناسب مع

 حالتهم في نظام التدريب بشكل دوري. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عامة:أحكام 

 

يمكن مناقلة المهام بين إدارة شؤون التدريب بناء على ما تقتضيه مصلحه القطاع بعد 

 موافقة المدير التنفيذي المشارك في القطاع.
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 سياسة تنظيم العملية التدريبية للبرامج المكتملة في 

 One45سجل المتدرب اإللكتروني 
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 الهدف من السياسة: 

 الهدف من هذه السياسة هو تنظيم آليات التقويم المستمر ومتابعة المتدربين عبر نظام السجل االلكتروني 

One45  في برامج الدراسات العليا الصحية بين الهيئة السعودية للتخصصات الصحية و المراكز المعتمدة

 اعتمادا مؤسسياً.   

 التعريفات: 

هو نظام إلكتروني للتقويم المستمر يساعد  في تنظيم و 

جدولة الدورات التدريبية و توزيع و تحصيل نماذج 

التقليدي التقويم المستمر  أُنشئ للتخلص من األسلوب 

 للنماذج  الورقية .

 نظام السجل االلكتروني

One45 

هي الجهة المسؤولة في الهيئة السعودية للتخصصات 

الصحية و التي تعنى بتنظيم و تطوير نظام السجل 

.اإللكتروني  

 قسم سجل المتدرب

E- Portfolio Department 

المنشأة الصحية المعتمدة مؤسسياً من قبل الهيئة لتقديم 

 برامج تدريبية للتخصصات الصحية .
 مركز التدريب

Training Center 

هو برنامج يتم اعتماد بعض دوراته في أحد المراكز 

التدريبية و يشترك مع مراكز تدريبية أخرى لتكوين 

مجموعة تدريبية مشتركة إلتمام متطلبات التدريب في 

 تخصص معين .

 برنامج تدريبي مشترك

Joint Program 

برنامج تدريبي استوفى معظم متطلبات االعتماد هو 

 البرامجي لتخصص معين.

 برنامج تدريبي مكتمل

Full Program 
 

هو المسؤول االداري المخول بالصالحيات الخاصة 

للشؤون األكاديمية و التدريب في المركز  وفقا للوائح و 

 قواعد التدريب التنفيذية لمنظمة لذلك .

 األكاديمية والتدريبالممثل النظامي للشؤون 

(DIO )Designated Institutional Official 

هو ممارس صحي يشارك كمدرب في العملية التدريبية 

 في أحد برامج الهيئة المعتمدة.
 المدرب

Trainer 

 
 

 سياسة تنظيم العملية التدريبية للبرامج المكتملة في

 One45سجل المتدرب اإللكتروني 



 

 
 

13 

 

هو من تم قبوله و التحاقه ببرنامج التدريب المعتمد لدى 

 الهيئة .
 المتدرب

Trainee 

باإلدارة و االشراف على برنامج هو المسؤول المخول 

 تدريبي .
 مدير البرنامج

Program Director 

المسؤول اإلداري الذي تم تعيينه من قبل الممثل النظامي  

للشؤون األكاديمية في المركز التدريبي للقيام بالمهام 

 اإلدارية على مستوى المركز التدريبي.

 تدريب مؤسسي إداري

Institutional Training Administrator 

هو  المسؤول اإلداري في المركز التدريبي المكلف 

بمساعدة مدير البرنامج للقيام بالمهام اإلدارية على مستوى 

 البرنامج التدريبي

 إداري تدريب برامجي

Program Training  Administrator 

خطة توزيع  الدورات التدريبية للمتدربين خالل السنة 

مع المنهج العلمي للبرنامج. األكاديمية بما يتوافق  

 الدورات التدريبية

Master Rotations: 

هي التصميم المتبع  للفترة  الزمنية لكل دورة تدريبية.) 

( ... -شهري  –أسبوعي   

 هيكل الوحدة التدريبية

Block Structure 

 هي وسائل التقويم التكويني للجوانب المعرفية و المهارية

و السلوكية والتي يتم تحديدها ضمن منهج البرنامج 

ويشكل اإليفاء بها متطلب لقرارات الترقية واكمال 

 التدريب .

 وسائل التقويم المستمر

Formative Assessment Tools 

عملية تقييم المتدرب للمدربين و الدورات التدريبية  هي 

 في نهاية كل دورة.

 يبيةتقييم المدربين و الدورات التدر

Faculty and Rotation Evaluation 

 هي نماذج  تقاويم أداء ميدانية للمتدربين.
 نماذج تقويم ميدانية

 (Workplace Based Assessment (WBA 

هو التقرير الخاص بجوانب التقويم للمتدرب أثناء العملية 

 التدريبية.

 تقارير التقويم أثناء التدريب

ITERs 

قائمة الحاالت او اإلجراءات الطبية هو سجل يحتوي على 

أو الجراحية او العملية التي يقوم بها المتدرب خالل 

 العملية التدريبية.

 تكتيب الحاال

Logbook 

نموذج تقويم مستمر يختص بمهارات سريرية إلعطاء 

 تغذية راجعة للمتدرب.

 نموذج المشاهدة المباشرة لمهارات إجرائية

Direct Observation Of Procedural 

Skills (DOPs) 
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نموذج تقويم مستمر يختص بمهارات سريرية إلعطاء 

 تغذية راجعة للمتدرب.

 نموذج تمرين التقويم السريري المصغر

MINI Clinical Evaluation Exercise 

(MINI CEX) 

نموذج تقويم مستمر لتطبيقات  المعارف و المهارات عبر 

اليومية إلعطاء تغذية نقاش حاالت واقعية من الممارسة 

 راجعة للمتدرب.

 مناقشة الحالة

Case Based Discussion(CBD) 

 

 :السياسات 

 

  الممثل النظاميDesignated Institutional  Official (DIO)   : 

من  One45 السجل االلكترونييشكل دور الممثل النظامي عامال حيويا إلنجاح تطبيق التقويم المستمر عبر نظام 

 :خالل المهام التالية

  ضمان التزام البرامج المعتمدة في المركز التدريبي مع سياسات الهيئة و الخاصة بنظام السجل االلكتروني

One45. 

 .اإلشراف العام على اكتمال التقاويم للبرامج المعتمدة في المركز التدريبي وفقا للجدول الزمني المحدد

  

 البرامج المتدنية. ومعالجة أداءداء البرامج فيما يتعلق باكتمال التقاويم قياس أ 

  والتغذية الراجعة.العمل على تطوير بيئة تدريبية محفزة للتقويم التكويني المستمر  

 اإللكتروني داء نظام السجل لتدريب في المركز عبر ربط مؤشر أتقييم استراتيجية اOne45   مع معايير

 لبرامج المعتمدة في المركز .جودة التدريب ل

  التواصل مع  الهيئة السعودية للتخصصات الصحية فيما يتعلق بأوجه تطوير الممارسات و األنظمة

 الخاصة بالسجل االلكتروني. 

 

 تدريب مؤسسي /   إداري Institutional Training Administrator : 

 : ال تقل أهمية دور إداري التدريب المؤسسي عن دور الممثل النظامي للمركز و تتمثل مهامه في 

  الخاصة بالسجل االلكتروني  مستوى الممارساتمتابعة ورفعOne45    إداريعبر دعم و متابعة 

 التدريب البرامجي للبرامج المعتمدة في المركز.

  االلكتروني  لمستخدمي السجلإعطاء الصالحيات الالزمةOne45 و المتدربين و مدراء  )المدربين

 مع توفير التدريب الالزم لهم . المسؤولين(البرامج و 

  المحدد.التأكد من اكتمال جميع نماذج التقويم المطلوبة بالوقت 

  موتقارير نظامن بيانات  والمدربين التأكد من تطبيق الخطوات المطلوبة لتقديم التغذية الراجعة للمتدربين 

 .One45السجل اإللكتروني 
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   اتباع أسلوب منهجي في استخدام بيانات نظام السجل اإللكترونيOne45   الالزمة التخاذ القرار ) ترقية

.... (  من قبل لجان االشراف على التدريب في المركز مع تحديث حالة المتدرب  -اكمال التدريب  –

 وفقا لذلك في النظام.

  خالل القيام بتسليم المهام لمن يخلفه في حال تركه للمهمة.ضمان استدامة العمل من 

  في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية فيما يتعلق بالدعم الفني  مع الفريقالتواصل بصورة مباشرة

  للنظام.

 

 مدير البرنامج (Program Director) : 

 متابعة العملية التدريبية الخاصة ببرنامجه من خالل : يتمثل دور مدير البرنامج  في 

  التأكد من إضافة جداول الدورات التدريبية( (Master Rotation و ضبط نماذج التقويم لكل دورة

 تدريبية وفقا للمنهج و توصيات اللجنة/المجلس العلمي .

  عام لجميع المتدربين لكل دورة تدريبية من  اعتمادها بشكل والتأكد من استالم الحد األدنى من التقاويم

 قائمة المهام.

 السجل اإللكتروني   االستفادة من بيانات نظامOne45  . في اإلرشاد األكاديمي و توجيه المتدربين 

  االستفادة من بيانات نظام السجل اإللكترونيOne45  في مناقشات لجنة البرنامج  التدريبي التخاذ

 رقية و اكمال التدريب .القرارات الخاصة بالت

  رفع القرارات الخاصة بالترقية و اكمال التدريب مع نهاية كل سنة تدريبية للهيئة السعودية للتخصصات

 وفقا لإلجراء المنظم لذلك . الصحية

   االستفادة من بيانات نظام السجل اإللكترونيOne45   الخاصة بتقييم المدرب و الدورة التدريبية

 التطوير . ألغراض الجودة و

 .التواصل بصورة مباشرة مع الممثل النظامي للشؤون األكاديمية والتدريب في المركز للدعم الالزم 

 

  المشترك في المركز  وإداري التدريبإداري التدريب البرامجي(Program Training 

Administrator):  

 بمتابعة  متطلبات التقويم اإللكتروني من خالل :يتمثل دور إداري التدريب البرامجي في مساعدة مدير البرنامج 

   إضافة المتدربين الى نظام السجل اإللكتروني One45رقم  –الثالثي  مع إدخال كامل البيانات ) االسم

صورة "اختياري"( ومن ثم القيام بإرسال معلومات الدخول   –البريد اإللكتروني  –رقم التسجيل  –الهوية 

 وفق اإلجراء الموضح الحقا.

  رقم  –رقم الهوية  –إضافة المدربين المعنيين بعملية التقويم المستمر مع كامل البيانات ) االسم الثالثي

صورة " اختياري"( ومن ثم القيام بإرسال معلومات الدخول  وفق  –لكتروني البريد اإل –التصنيف 

 اإلجراء الموضح الحقا.  .
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 إضافة جدول الدورات التدريبية(Master Rotation)   لكل المتدربين لكافة السنة التدريبية بناء على

 توصيات مدير البرنامج.

  ( ربط نماذج التقويم المطلوبة على سبيل المثالITER - DOPs-  MINI CEX- CBD  بكل دورة )

 تدريبية وفق إعدادات النماذج المضافة بالموقع. 

 داء ربط نماذج جودة األ( Faculty Evaluation Forms – Rotation Evaluation Forms)   بكل

 دورة تدريبية وفق إعدادات النماذج المضافة بالموقع .

 التأكد من إضافة مدير البرنامج كمعتمد(Releaser)   لنموذج(ITERs)  .لجميع المتدربين 

  بعملية التقويم بداية كل دورة تدريبية. المدربين المعنيينتوزيع نماذج التقويم على 

  تقييم المدرب والدورة التدريبية ليتمكنوا من االطالع على  باستكمال نماذجالتأكد من قيام جميع المتدربين

 تقارير االداء.

  متابعة كافة النماذج المعلقة. المحدد وجميع نماذج التقويم المطلوبة بالوقت التأكد من اكتمال 

  أنهى التدريب . المتدرب الذياتباع االجراء المحدد لتغيير حالة 

  التنسيق مع إداري التدريب المؤسسيInstitutional Training Administrator  في المركز ألي

 دعم الزم.

 لقيام بتسليم المهام لمن يخلفه في حال تركه للمهمة.ضمان استدامه العمل من خالل ا 

  المركز في حال وجود استفسارات فيما يخص  المؤسسي فيالتواصل بصورة مباشرة مع إداري التدريب

اكمال بيانات  –كيفية التقييم  –نماذج التقاويم  –سير العملية التدريبية للنظام مثل )جداول المتدربين 

 سجل المتدرب عبر نظام تواصل.   المتدربين( أما المعوقات التقنية يتم احالتها للفريق

 

 اإلجراءات  : 

 

 إجراءات إضافة المتدربين : 

 

  ( عن  البريد االلكتروني–رقم التسجيل –رقم الهوية  –يتم إضافة المتدربين مع كامل البيانات ) االسم الثالثي

 طريق النظام من:

 Rolodexes > residents> add> INT> type the last name> create a new internal 

resident> add the required information> submit. 

  و التأكد من إرسال معلومات الدخول بعد اإلضافة منPersonal Information> E-mail login 

instructions . 
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  : إجراءات إضافة المدربين 

 

  ( البريد االلكتروني–رقم التصنيف  –رقم الهوية  –يتم إضافة المدربين مع كامل البيانات ) االسم الثالثي

 عن طريق النظام من:

 Rolodexes > consultant> add faculty  > type the last name> create a new faculty> 

add the required  information> submit 

   التأكد من إرسال معلومات الدخول بعد اإلضافة منPersonal Information> E-mail login 

instructions  

 

  إجراءات إضافة جدول الدورات التدريبيةMaster Rotation : 

وفي حال عدم وجودها يتم   Setup > manage rotationيتم مراجعة قائمة الدورات التدريبية المضافة من 

 كالتالي:  create a new rotationإنشائها من 

 Rotation full name listed in the curriculum-rotation abbreviation-center name: 

 E.g. General Surgery-King Fahad Medical City 

 GS-KFMC 

  بعد ذلك يتم جدولة الدورات التدريبية منschedule > Rotation schedule   

  و اختيار المتدرب المراد إضافة الدورة التدريبية له و من ثم اختيار  الدورة التدريبية و المدة المراد إضافتها

 التدريب.على حسب ما نصت عليه لوائح  له 

وفي حال وجود إجازة يتم إنشاؤها كدورة تدريبية ومن ثم جدولتها في جدول الدورات التدريبية بنفس الطريقة 

 أعاله.

 

 1.4.4   : إجراءات ضبط نماذج التقويم المستمر 

 

 جراءات ربط تقرير التقويم أثناء التدريبإReport  In Training Evaluation 

(ITER)   : 

بعدها يتم اختيار الدورة   Setup > Evaluation Workflowالتقويم أثناء التدريب ( من النموذج  )يتم ربط 

 التدريبية المراد إضافة النموذج  لها كالتالي:
 Add form   

  اختيار نموذجITERs   من القائمة المتاحة 

  ( 14اختيار وقت ارسال النموذج  ) يوم 

  اختيار الهدف من التقويمconsultant > resident  

 . اختيار المتدربين الداخليين فقط 

 . اختيار جميع المستويات 
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  تعيين موزع لنموذج التقويم  منOne form distribution will decide for all resident    و إدخال

 اسم الموزع.

 تعيين مدير البرنامج كمعتمدReleaser   لنموذج التقييم منSum  . و إدخال اسم مدير البرنامج 

   تعيين حالة نموذج التقويم و اختيارNO    منEvaluator name will be shown on the results  

  اختيار وقت ظهور نتائج التقويم(after they have completed the forms of this rotation & 

the rotation is finished ) 

  اختيار ايقونة االعتمادSubmit  

 نموذج تقويم المتدرب للدورة التدريبية  إجراءات ربطRotation Evaluation by 

Trainee   : 

بعدها يتم اختيار الدورة   Setup > Evaluation Workflowمن   Rotation Evaluation by Traineeيتم ربط 

 التدريبية المراد إضافة النموذج لها و من ثم : 

 Add form   

 . اختيار النموذج من القائمة المتاحة 

  ( 14اختيار وقت ارسال النموذج . ) يوم 

 ( اختيار الهدف من التقويمResident > Rotation  .  ) 

 . اختيار المتدربين الداخليين فقط 

 . اختيار جميع المستويات 

  اختيارNo   من قائمةHead Evaluator . 

   تعيين حالة نموذج التقويمYes   من  Evaluator name will be hidden from the results . 

  اختيار ايقونة االعتمادSubmit . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 

 
 

19 

 

       إجراءات ربط نموذج تقويم المتدرب للمدربFaculty  Evaluation by Trainee  : 

بعدها يتم اختيار   Setup > Evaluation Workflowمن  )  (Faculty Evaluation by Traineeيتم ربط 

 الدورة التدريبية المراد إضافة النموذج لها و من ثم : 

 form   Add  

  .اختيار النموذج من القائمة المتاحة 

  ( 14اختيار وقت إرسال النموذج . ) يوم 

 ( اختيار الهدف من التقويمResident > Consultant     ) 

 . اختيار المتدربين الداخليين فقط 

 لمستويات .اختيار جميع ا 

  اختيار each resident will decide for themselves   . من قائمة التوزيع 

  اختيار NO   من قائمة Head Evaluator . 

  اختيارYes  من قائمة معلومات النموذجEvaluator name will be hidden from the result . 

  اختيارNo  . من قائمة ظهور نتائج التقويم للمدرب 

  اختيار ايقونة االعتمادSubmit . 

 

 



 

 
 

20 

 

 

 نماذج  إجراءات ربط (WBA) Workplace Based Assessment (DOPs – MINI 

CEX – CBD  ): 

بعدها يتم اختيار الدورة التدريبية المراد إضافة النموذج   Setup > Evaluation Workflowمن   WBAيتم ربط 

 لها و من ثم : 

 Form  Add . 

  .اختيار النموذج من القائمة المتاحة 

  ( 0اختيار وقت إرسال النموذج . ) يوم 

 ( اختيار الهدف من التقويمConsultant > Resident    .  ) 

 . اختيار المتدربين الداخليين فقط 

 . اختيار جميع المستويات 

  من قائمة التوزيع يتم اختيارThere is no distribution required , this is a self-send scenario)  (. 

  اختيارNO)   ) من قائمةHead Evaluator)  ). 

  اختيار(No)   من قائمة معلومات النموذجEvaluator name will be shown on the result) ). 

  اختيار وقت ظهور نماذج التقويمYES, as soon as the results are available)  (. 

  اختيار ايقونة االعتمادSubmit)  ). 

  بعد ذلك يتم الضغط على حرف(S)   . بجانب نموذج التقويم 

  اختيار الخيار(Yes)  . للسماح للمتدرب بإرسال نموذج التقويم للمقيم 

  اختيار(neither)  . للسماح لكافة المدربين بإرسال النماذج 

 

 : إجراءات إرسال نماذج التقويم  

 –أكتوبر (أشهر   3يتم إرسال نماذج التقويم بداية كل دورة تدريبية كاملة مثالً ) إذا كانت مدة الدورة التدريبية 

 يتم إرسالها كاملة حسب مدة الدورة التدريبية  عن طريق : )ديسمبر –نوفمبر 

  اختيار(Send out ). 

  اختيارmonthly) أو Weekly  (. حسب المدة الزمنية للبرنامج 

  يتم الضغط على المربع الخاص بالمدة الزمنية ومن ثم( Start )   و بعدها (Send) . 

 .  يتم تكرار الخطوة أعاله بحسب مدة الدورة التدريبية 
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  للموزع(إجراء  توزيع نماذج التقويم على المدربين المعنيين بعملية التقويم(  : 

 : يتم الضغط على One45بعد الدخول إلى نظام 

 TO DO List. 

  اختيار أيقونة (Form to Distribute) . 

  اختيار نموذج التقويم المراد توزيعه و الضغط على(Distribute) . 

  اختيار(Add Consultant) . 

  مقيميمكن اختيار اكثر من   (ادخال  اسم المدرب المراد إرسال التقويم له. ) 

  بعد ذلك اختيار(send) . 

  المعلقة  :إجراءات متابعة النماذج 

 إلرسال تذكير بكافة النماذج المعلقة يتم الضغط على :

 *Send out> outstanding forms > Custom queries> All outstanding forms > Get 

forms> Bulk e-mail reminder. 

 

 :  إجراءات سحب التقارير 

 :    Report > Report Centerلسحب التقرير يتم الضغط على            

  اختيار(Promotion Report) . 

 . اختيار النموذج المراد سحب التقرير عنه 

  ربع سنوي ( اختيار الفترة الزمنية– Quarterly .) 

  الضغط على(Run Report) . 

  الضغط على) Excel  (   اكسللتحميلها كملف . 
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 :  إجراءات ترقية و حذف الخريجين 

 :لترقية الخريجين

 يتم الضغط علىSetup > Manage PGY levels)  ( 

 . اختيار أسماء المتدربين المراد ترقيتهم 

  الضغط علىPromote) ) 

 :لحذف الخريجين 

 المراد حذفه من قائمة  اسم المتدرب يتم الضغط علىRolodexes) )  

 ( من الملف الشخصي للمتدربPersonal Information) 

  الضغط علىDeactivate this person) ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : قنوات التواصل 

 : إلداريي التدريب المؤسسي One45@scfhs.org 

 :إلداريي التدريب البرامجي ومدراء البرامج 

https://www.scfhs.org.sa/eservices/Pages/HelpDesk.aspx 

mailto:One45@scfhs.org
https://www.scfhs.org.sa/eservices/Pages/HelpDesk.aspx

