
                                                                                                                                                                                                                                                                       

االفتراضية عن ُبعداالعتماد املؤسس ي زيارة نموذج                                 

 

ركز التدريبيامل بيانات                                            
لصحية(الهيئة السعودية للتخصصات ا مناملعتمدة  التدريبية )املركز التدريبي املسؤول عن البرامج  

 :د للمركز التدريبياالسم الرسمي املعتم  تاريخ الزيارة: 

 العنوان:  املدينة: 

 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   

 االسم الثالثي:  رقم الجوال: 

 :يرسمالبريد االلكتروني ال 

A.Ahmad@institution.org 

 النظامي:البريد اإللكتروني الرسمي للمثل  
dio@institution.org 

 ةاملركز التدريبيمعلومات املدير الطبي في 

 االسم الثالثي: 

 رقم الجوال:  :يرسمالبريد االلكتروني ال 

 املركز التدريبيبرامج تدريبية معتمدة من الهيئة في التي يوجد بها  ساء األقساممعلومات جميع رؤ 

 م االسم الثالثي رقم الجوال الرسمي البريد االلكتروني القسم الذي يرأسه

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 

املركز التدريبيج التدريبية املعتمدة من الهيئة في معلومات جميع مدراء البرام  

 م االسم الثالثي رقم الجوال البريد االلكتروني الرسمي البرنامج التدريبياسم 

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 
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في املركز التدريبي برامج التدريبية  املعتمدة من الهيئة لل املدربينجميع معلومات   

 م االسم الثالثي رقم الجوال البريد االلكتروني الرسمي التخصص حسب التصنيف املنهي في الهيئة

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 

لهيئة في املركز التدريبيفي البرامج التدريبية املعتمدة من ا دربينمعلومات جميع املت  

 م االسم الثالثي رقم الجوال البريد االلكتروني الرسمي البرنامج التدريبي املستوى التدريبي

     1 

     2 

     3 

     4 

     5 

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

  عد.لجميع املشاركين الواردة أسمائهم في نموذج زيارة االعتماد املؤسس ي االفتراضية عن ب   ورقم الجوالوالبريد االلكتروني التأكد من صحة االسم 

 وارساله النموذجهذا  تعبئة 
ً
 عد.يوم من التاريخ املحدد لزيارة االعتماد ملؤسس ي االفتراضية عن ب   21خالل مدة ال تقل عن  إلكترونيا

  االفتراضية.التأكد من توفير جميع املستندات الالزمة الستيفاء معايير االعتماد املؤسس ي وذلك لغرض عرضها من خالل الشاشة أثناء زيارة االعتماد 

  في مرافق املركز التدريبي. االفتراضيةأثناء القيام بالجولة  الفيديوخاصية فتح التأكد من 

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

  ما جاء فيه.عد والعمل باالعتماد املؤسس ي االفتراضية عن ب  االطالع على الدليل اإلرشادي لزيارة 

 عد للتمكن من الدخول للزيارة من خالله.زيارة االعتماد املؤسس ي االفتراضية عن ب  ملنصة االفتراضية املستخدمة في تحميل تطبيق ا 

 عد.ب   باستخدام تطبيق املنصة االفتراضية لزيارة االعتماد املؤسس ي االفتراضية عن اإلملام 

   ساعة من استالم الدعوة. 48عد خالل مدة ال تتجاوز الرد على الدعوة للمشاركة في زيارة االعتماد املؤسس ي االفتراضية عن ب 
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   عد.توفر التغطية الالزمة لشبكة االنترنت أثناء زيارة االعتماد املؤسس ي االفتراضية عن ب 

  في املنصة االفتراضية واستخدام التواجد 
ً
 عدم استخدام األسماء املستعارة.حيحة واملسجلة لدى الهيئة و األسماء الصشخصيا

 بأن االجتماعات االفتراضييييييييية أثناء الزيارة سييييييييت ون مسييييييييجلة  اإلحاطة 
ً
عت الحاجة فقط من قبل رئيس لجنة االعتماد املؤسييييييييسيييييييي ي ورئيس التجنة املركزية لالعتماد وللرجوع إل ها م   ما د لالطالععلما

 .من تاريخ صدور قرار االعتماد املؤسس ييوم  30 تتجاوز  لذلك ملدة ال

 املمثل النظامي للشؤون األكاديمية والتدريب بيانات

Designated Institution Official Details 

 ويحق لإلدارة التنفيذية لالعتماد استخدام البيانات ألغراض زيارات االعتماد املؤسس ي االفتراضية عن  بعد ون االكاديمية والتدريب في املركز التدريبي بصحة جميع البيانات املدخلة  في هذا النموذجاقر بصفتي املمثل النظامي للشؤ 

 األكاديمية والتدريب للشؤون اسم املمثل النظامي  تاريخ تعبئة النموذج 

 
 

 الختم
 

 

 اإللكتروني التوقيع
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