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 عدفي زيارات االعتماد البرامجي االفتراضية عن ب   لدى اللجنة املركزية لالعتماد مثل املجلس العلمياالختيارية ملشاركة املتنظيم نموذج 

Participation of Scientific Council Representative at Central Accreditation Committee in Virtual Program Accreditation Visits Form 
 

  Information of Scientific Council Representative بيانات ممثل املجلس العلمي 

 االسم الثالثي:

Full Name 

 :البريد االلكتروني الرسمي 

Official E-mail 

 رقم الجوال: 

Mobile No. 

 

 العلمية اسم املجلس/ اللجنة

Scientific Council / Committee Name 

 

  List of all Training Programs that related to the Scientific Council لبرامج التدريبة التابعة للمجلس العلميأسماء ابجميع قائمة 

1  

2  

3  

4  
 

 عداستيفائها لحضور زيارة االعتماد البرامجي االفتراضية عن ب   لدى اللجنة املركزية لالعتماد على ممثل املجلس العلميضوابط رئيسية يتعين 

Basic Regulations must be met by Scientific Council  Representative at Central Accreditation Committee to attend the Virtual Program Accreditation Visit 

 .Confidentiality of the information and documents presented during the visit and avoid sharing them • مع أّي كان.املحافظة على سرية املعلومات والوثائق التي تعرض أثناء الزيارة وعدم مشاركتها  •

 بعدم إمكانية املداخلة أثناء الزيارة ويكتفى بالحضور واال  •
ً
 Note that interfering during the visit is not allowed, and the purpose of attending is only to see the content of • طالع فقط على مجريات الزيارة.اإلحاطة علما

the visit. 

 بعدم إمكانية التواصل مع أي من أعضاء فريق زيارة االعتماد أو املشاركين فيها أثناء  •
ً
 .Note that communicating with Accreditation Visit Team or participants is not allowed during the visit • الزيارة.اإلحاطة علما

 Note that communicating with the Accreditation Visit Team during the preparation of the visit report is not • االلتزام بعدم التواصل مع فريق الزيارة أثناء إعداد تقرير الزيارة. •

allowed. 

التواصل مع رئيس لجنة االعتماد البرامجي ورئيس اللجنة املركزية لالعتماد فقط في حال وجود أي مالحظات لديه  •

 أثناء حضور الزيارة.

• Only Communicating with the Chairman of the Program Accreditation Committee and the Chairman of the 

Central  Accreditation Committee if he/she has any observations while attending the visit. 
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  Information of Scientific Council Representative لدى اللجنة املركزية لالعتماد ممثل املجلس العلمي بيانات

الضوابط املذكورة أعاله عند حضور زيارة بما ورد في  وااللتزام، عداالفتراضية عن  ب   البرامجيبصحة جميع البيانات املدخلة  في هذا النموذج ويحق لإلدارة التنفيذية لالعتماد استخدام البيانات ألغراض زيارات االعتماد  لدى اللجنة املركزية لالعتماد ممثل املجلس العلميصفتي قر بأ

 .االعتماد البرامجي

I am Scientific Council Representative at Central Accreditation Committee 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 

Program Accreditation Visits, and I commit to all above regulations when I attend the Program Accreditation Visit. 

 
 تاريخ تعبئة النموذج

Date 
 

 لدى اللجنة املركزية لالعتماد ممثل املجلس العلمياسم 

 Scientific Council Representative at Central Accreditation 

Committee Name 

 
 الختم

Stamp 
 

 اإللكتروني التوقيع

Electronic Signature 

 


