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مؤسسة عامة

القطاع الخاص

القطاع الخيري
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املقدمة:
تسعى اإلدارة التنفيذية لالعتماد إلى توفير بيئة إدارية حديثة من خالل التحول التقني للقيام بزيارات االعتماد املؤسس ي والبرامجي االفتراضية عن
ُبعد.

عن الدليل اإلرشادي:
يقدم هذا الدليل إرش ا ااادات توعلوية ومعلومات قس ا اااس ا ااية ملقي ي وقخص ا ااا يين االعتماد املؤسا ا اسا ا ا ي والبرامجي بب ا ااالن ملية القيام بزيارات االعتماد
املؤساسا ي والبرامجي االفتراضااية عن ُبعدُ ُوعساااعد يي تؤوين رضية وامااية فيما يتعل بتراي اليارات االعتماد املؤساسا ي والبرامجي االفتراضااية عن
ُبعد.

مفهوم زيارة االعتماد املؤسس ي والبرامجي االفتراضية عن بعد في مرحلتها األولى الحالية:
تقييم املراكز والبرامج التدريبية من خالل الوقوف على حالة استيفاء معايير االعتماد املؤسس ي والبرامجي عبر اليارة االعتماد االفتراضية عن ُبعدُ
ً
ووفقا لذات اآللية املتاعة يي اليارات االعتماد املؤسس ي والبرامجي امليدانية وتؤون بغرض تقييم اعتماد املراكز والبرامج التدريبية ألي من املترلاات
التي تستدعي التنسي لزيارة االعتماد حسب ما هو منصوص عليه يي ال حة االعتماد املؤسس ي والبرامجي وقواعدها التنفيذية.

املستفيدون من هذا الدليل اإلرشادي:
 .1مقي ي االعتماد املؤسس ي والبرامجي.
 .2قخصا يين االعتماد املؤسس ي والبرامجي.
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مراحل إطالق نظام متابعة االعتماد املؤسس ي والبرامجي عن بعد:
 املرحلة األولى 1( :يوليو 2020م –  30يونيو 2021م)
يتم اإلعداد لزيارات االعتماد املؤسس ي والبرامجي االفتراضية عن ُبعد وف اآللية اليالية للزيارات امليدانية املنصوص عللوا يي ال حة االعتماد
ُ
املؤسس ي والبرامجي وقواعدها التنفيذية والسياسات واإلعراءات املعدة لهذا الغرضُ مع إضافة النماذج واملترلاات الالالمة إلتمام ذلك.
 املرحلة الثانية 1( :يوليو 2021م –  30يونيو 2022م)
 .1استادال اليارات االعتماد املؤسس ي والبرامجي املانية على املقابالت للمباركين يي العملية التدريبية باسترالع إلكتروني للوقوف على حالة
استيفاء معايير االعتماد املؤسس ي والبرامجي.
 .2القيام بالزيارات امليدانية قو االفتراضية عن ُبعد حسب حالة استيفاء معايير االعتماد املؤسس ي والبرامجي التي يتم عمعها من خالل
االسترالع اإللكتروني.
 املرحلة الثالثة 1( :يوليو 2022م –  30يونيو 2023م)

يتم بناء قرار االعتماد على ما يلي:
 .1االسترالع االلكتروني ملعايير االعتماد بما يي ذلك استرالع تجربة املستفيدين من الخدمات الصيية باملركز التدريبي.
 .2مؤشرات عودة مخرعات التدريب.
 .3التقارير الذاتية التي يتم رفعها من قال املراكز والبرامج التدريبية وف النماذج املعدة لذلك.
 .4القيام بالزيارات امليدانية او االفتراضية عن بعد حسب حالة استيفاء معايير االعتماد املؤسس ي والبرامجي التي يتم عمعها من خالل
الوسا ل املذكورة قعاله.
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آلية إدارة زيارات االعتماد املؤسس ي والبرامجي االفتراضية عن بعد:
تتم وف سياسات وإعراءات اليارات االعتماد االفتراضية عن ُبعد.

 مسؤوليات ومهام أخصائي االعتماد املؤسس ي والبرامجي:

 مراععة مترلاات اليارات االعتماد املؤسس ي والبرامجي االفتراضية عن ُبعد والتالكد من استيفائوا.
 إرسال دعوة للمباركة يي اليارة التقييم إلى فري التقييم وتحديد املوعد املناسب لها.
 تزويد املمثل النظامي للبئون األكاديمية والتدريب باملوعد املادئي للزيارةُ وذلك للتالكد من مال مة املوعد مع املركز التدريبي.
 إرسا ا ا ااال نموذج اليارة االعتماد املؤس ا ا ا اس ا ا ا ا ي قو البرامجي االفتراضا ا ا ااية عن ُبعد عند إرسا ا ا ااال دعوة الزيارة إلى املمثل النظامي للب ا ا ا ائون
األكاديمية والتدريب باملركز التدريبي.
 إرس ااال تذكير للممثل النظامي للبا ائون األكاديمية والتدريب يي حال عدم اس ااتالم النموذج قال مدة ال تقل عن  21يوم من التاريخ
امليدد للزيارة.
 إعادة عدولة الزيارة وإخرار املعنيين بذلك يي حال لم يتم استالم النموذج قال مدة ال تقل عن  14يوم من التاريخ امليدد للزيارة.
 إرسال تالكيد الزيارة ملقي ي االعتماد املباركين يي اليارة التقييم وإبالغهم باملوعد امليدد لها.
 تزويد فري اليارة التقييم برابط الزيارة االفتراضااية عن ُبعد ونموذج الزيارة االفتراضااية عن ُبعدُ ونسااخة من نموذج التقييم الذاتي
ملعايير االعتماد املؤسس ي والبرامجي مع نسخة من قرار االعتماد املؤسس ي قو البرامجي الساب (إن وعد)ُ وخراب الدعوة للمباركة
يي اليارة االعتمادُ ونس ا ااخة من الدليل االرش ا ااادي ملقي ي االعتماد املؤس ا اس ا ا ي والبرامجي وس ا ااياس ا ااات وإعراءات لمنة مقي ي االعتماد
ً
مرفقا بوا نموذج التقييم الباملُ خالل مدة ال تقل عن قساوعين قال تاريخ الزيارة.
 إرس ا ااال الدعوات لمميع املعنيين املب ا ااار إللوم يي نموذج الزيارة االفتراض ا ااية عن ُبعد لالعتماد املؤس ا اس ا ا ي والبرامجي متض ا اامنة رابط
الزيارة االفتراضية عن ُبعد خالل  48ساعة من استالم النموذج.
 إرس ا ااال بريد إلكتروني للتذكير بموعد الزيارة إلى املمثل النظامي للب ا ائون األكاديمية والتدريب باملركز التدريبي وفري اليارة التقييمُ
ويتم ذلك قال ساعة قيام من موعد الزيارةُ مع إعادة التذكير قال يوم واحد من موعدها.
 الدخول إلى املنصة االفتراضية قال  30دقيقة من املوعد امليدد لادء الزيارة وتسليم قيادة الزيارة إلى مقررها للادء بجدول األعمال
يي موعدها امليدد بتواعد عميع مقي ي االعتماد املباركين يي الزيارة.
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 مسؤوليات ومهام فريق مقيمي زيارة االعتماد املؤسس ي والبرامجي:
 الدخول إلى املنص ا ااة االفتراضا ا ااية قال  30دقيقة من املوعد امليدد لادء الزيارة ويتولى قيادتوا مقرر الزيارة للادء بجدول األعمال يي
موعدها امليدد بتواعد عميع مقي ي االعتماد املباركين يي الزيارة.
 قيادة اليارة االعتماد املؤسا ا اسا ا ا ي قو البرامجي االفتراض ا ااية عن ُبعد من خالل مقرر الزيارة والتالكد من توالعع املهام بين مقي ي االعتماد
املباركين وإدارة دخول املباركين يي الزيارة ً
بناء على املوعد امليدد يي عدول األعمال.
 يتولى مقرر الزيارة قو من ينياه السماح بدخول املباركين عبر خاصية Admit
 يس ا ا ااتوعب على مقرر الزيارة لب فتح خاص ا ا ااية الفيديو من قال عميع املب ا ا اااركين عند الادء يي الزيارة للتعريف بالنفس ا ااهم ويمكن
إغالقه بعد ذلك.
 إحا ة املب اااركين يي اليارة االعتماد املؤسا اسا ا ي قو البرامجي االفتراض ااية عن ُبعد من قال مقرر الزيارة بالن الزيارة مس ااملة مع اليفا
على خصوصية وسرية ما ُيررح قثناء الزيارة.
 يس ا ا ااتوعب على مقرر اليارة االعتماد املؤس ا ا اس ا ا ا ي االفتراض ا ا ااية عن ُبعد إحا ة املمثل النظامي للب ا ا ااؤون األكاديمية والتدريب باملركز
التدريبي عند الادء بالمولة االفتراضااية على املركز فتح خاصااية الفيديو للتالكد من اسااتيفاء معايير االعتماد املؤساسا ي املومااية يي
معايير االعتماد املؤسس ي.

 يس ا ااتوعب على مقرر اليارة االعتماد البرامجي االفتراض ا ااية عن ُبعد إحا ة مدير البرنامج التدريبي باملركز التدريبي عند الادء بالمولة
االفتراضا ا ااية على مراف البرنامج التدريبي فتح خاص ا ا ااية الفيديو للتالكد من اس ا ا ااتيفاء معايير االعتماد البرامجي املوم ا ا ااية يي معايير
االعتماد البرامجي.

 تسا ا االيم تقرير اليارة االعتماد املؤس ا ا اس ا ا ا ي قو البرامجي االفتراضا ا ااية عن ُبعد إلى قخصا ا ااائي االعتماد خالل مدة ال تتجاوال 48سا ا اااعة من
استكمال الزيارة.
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في حال انقطاع االتصال أثناء زيارة االعتماد االفتراضية عن بعد يتم اتباع اإلجراء التالي:
 العودة للدخول إلى املنصة االفتراضية من خالل نفس الرابط الخاص بالزيارة.

ً
 يي حال لم تتمكن من العودة إلى املنصة االفتراضية من خالل نفس الرابطُ يتم التواصل هاتفيا مااشرة مع قخصائي االعتماد املسؤول
عن تنسي الزيارة إلخراره بذلك.
ً
 ض ا اارورة التواعد للتواص ا اال هاتفيا قو من خالل الواتسا ا ااب والبريد اإللكتروني لتالكيد العودة إلى املنص ا ااة االفتراض ا ااية عند إص ا ااالح الخلل
الفني من قال قخصائي االعتماد.
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:جدول أعمال زيارة االعتماد املؤسس ي
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Time

Minutes

Agenda

8:00 - 08:30

30

Meeting the Designated Institutional Official (DIO)

8:30 - 09:15

45

Documents Review (Part 1)

9:15 - 10:00

45

Meeting with the Program Directors

10:00 - 10:45

45

Meeting with the Trainees

10:45 - 11:30

45

Meeting with the Faculty Trainers

11:30 - 12:15

45

Meeting with the Institution Medical Director and Department Heads

12:15 - 13:00

45

Break

13:00 - 13:45

45

Facility Tour

13:45 - 15:15

90

Documents Review (Part 2)
Surveyors Closed Meeting & Preparing the Survey Report

15:15 – 16:00

45

Exit De-Brief with the Designated Institutional Official

Remarks

On-Call Rooms,
Lounge, Training
Classrooms, OPD,
Wards, ER, OR, Lab,
Radiology, Pharmacy

:جدول أعمال زيارة االعتماد البرامجي

Time

Minutes

8:00 - 09:00

60

Meeting the Program Director

9:00 - 10:00

60

Documents Review (Part 1)

10:00 - 11:00

60

Meeting with the Trainees

11:00 - 11:40

40

Meeting with the Faculty Trainers

11:40 - 12:15

35

Meeting with the Head of Department

12:15 – 13:00

45

Break

13:00- 13:45

45

Facility Tour

13:45 - 15:15

90

15:15 – 16:00

45

Documents Review (Part 2)
Surveyors Closed Meeting & Preparing the Survey
Report
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Agenda

Exit De-Brief with the Program Director

Remarks

On-Call Rooms, Lounge, Training
Classrooms, OPD, Wards, ER, OR,
Lab, Radiology, Pharmacy

إلدارة زيارة االعتماد املؤسس ي أو البرامجي االفتراضية عن بعد بنجاح يجب التأكد من:

يجب التالكد من توفر شاكة انترنت فعالة لتفادي قي مباكل تقنية كامل مدة الزيارة.
التالكد من عاهزية المهاال املستخدم للدخول للمنصة وشينه لؤامل مدة الزيارة.

تفعيل خاصية كتم الصوت لغير املباركين.

التالكد من إعدادات الصوت ( استخدام سماعات ذات عود عالية)

يي حال رغاة املباركين يي الزيارة بررح مباركة قو تساضل يترلب تفعيل خاصية Raise Hand
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دليل املستخدم للمنصة االفتراضية من قبل أخصائي االعتماد

 .1تحميل البرنامج من خالل  Google Play – App Storeأو من خالل موقع الشركة.
https://zoom.us/support/download

 .2إدخال البريد االلكتروني وكلمة السر:
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 .3للبدء في جدولة الزيارة اضغط على
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تعليمات تنسيق إعدادات زيارة االعتماد االفتراضية عن بعد

Topic

إلدراج اسم الزيارة

Description
When
Duration
Time Zone
Registration
Meeting ID
Meeting Password
Video
Audio

إلدراج وصف الزيارة
إلدراج موعد الزيارة
إلدراج مدة الزيارة
إلدراج التوقيت الزمني للزيارة
إللزام املشاركين بالتسجيل قبل الزيارة
اختيار Generate Automatically
إلقفال االجتماع بكلمة سر
لفتح او اقفال خاصية الفيديو للمشارك واملنسق
لفتح او اقفال خاصية الصوت للمشارك واملنسق
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اختيارات ومز ايا إضافية:

للسماح بدخول الزيارة قبل املنسق
لكتم صوت املشاركين عند دخول الزيارة
تفعيل خاصية غرفة االنتظار
لتسجيل الزيارة تلقائيا

Enable join before host
Mute participants upon entry
Enable waiting room
Record the meeting automatically

 عند االنتهاء من االعدادات يتم الضغط على:

Save

 يظهررابط الزيارة ويتم إرساله إلى املشاركين على البريد االلكتروني من خالل الضغط على:

Copy the invitation

 ضر ر رررورة تفعيل خاصر ر ررية تنظيم دخول املشر ر رراركين في الزيارة حسر ر ررب الوقت اوحدد للمجموعات املشر ر ررارإل ها في جدول أعمال زيارة
االعتماد املؤسس ي والبرامجي االفتراضية عن بعد من خالل الضغط على:
Enable waiting room

15

16

