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مقدمة
تعَد  BMJ Learning هو المصدر العالمي الرائد 
في مجال التعّلم على اإلنترنت لالختصاصيين 

في المجال الطبي. ويتضّمن ما يزيد على 900 
وحدة يكتبها خبراء في المجال وتستند إلى 
أدلة وتغطي مجموعة كبيرة من الموضوعات 

اإلكلينيكية وغير اإلكلينيكية.

سيعّرفك هذا الدليل على عدد كبير من وظائف 
 BMJ Learning وميزاته المفيدة، وسيساعدك 

في تحقيق أقصى استفادة من تجربتك في 
التعّلم.
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التسجيل
الشروع في العمل

المستخدمون الُجدد
1  ."register for BMJ Learning" اضغط على الرابط 

سيأخذك هذا الرابط إلى My Account، حيث يمكنك إعطاؤنا 
بعض التفاصيل عنك. وسنقوم بتخصيص الموقع وتوصيتك بوحدات 
معينة حسب مهنتك واختصاصك وموقعك، لذا من المهم استيفاء 

2 هذه التفاصيل على نحو كامل قدر المستطاع. 

Shibbolethو Athensالوصول باستخدام رموز القسائم و
في حال زّودتك المؤسسة أو الشركة برمز قسيمة يخّول لك 

 BMJ Learning الوصول مجاًنا، أو إذا كنت ترغب في الوصول إلى
عبر Athens أو Shibboleth، انقر فوق زر "sign in" أعلى يمين 

3  الشاشة. 

Shibbolethو Athensالوصول باستخدام رموز القسائم و
إذا تم تزويدك بوسيلة الوصول من خالل المؤسسة التي تعمل 

فيها )ولكنك ال تملك رمز القسيمة أو إمكانية الوصول إلى 
Athens أو Shibboleth( عليك التسجيل ألول مرة في نطاق 

بروتوكول اإلنترنت )IP( الخاص بالمؤسسة حيث تعمل عبر 
اتباع الخطوات الواردة أعاله الخاصة بالمستخدمين ألول مرة. 

 BMJ Learning بعد التسجيل في مؤسستك، سيتذكرك موقع
وسيسمح لك بالوصول إلى موقع الويب من أي مكان بعيد.

المستخدمون الموجودون
انقر فوق زر "sign in" وأدِخل اسم المستخدم وكلمة المرور 
اللذين اخترتهما خالل عملية التسجيل األولي في الخانات 

 ،"remember me" إذا قمت بتحديد خانة ."my account" أسفل
فسيتم تسجيل دخولك تلقائًيا في المرة القادمة التي تزور فيها 

الموقع. 
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صفحتك الرئيسية الشخصية
بمجرد تسجيل الدخول، سترى صفحتك الرئيسية في 
BMJ Learning. يتم تخصيص هذه الصفحة باستخدام 

المعلومات المتوفرة لدينا عنك. ويمكنك التحقق من هذه 
المعلومات أو تحديثها في أي وقٍت باستخدام الشريط 

1 الموجود في أعلى الصفحة. 

بمجرد تسجيل دخولك، يمكنك زيارة صفحتك الرئيسية 
 "home" بالنقر فوق زر BMJ Learning الشخصية في

2 في أي وقت. 

في حالة توفير حق الوصول لك بواسطة مؤسسة معينة، 
سترى هذه التفاصيل في أعلى الصفحة.

كما سترى الوحدات الشائعة بين المستخدمين اآلخرين 
في نفس مهنتك أو اختصاصك، والوحدات التي يوصي بها 

3  .BMJ محررو الموضوعات اإلكلينيكية لدى

1
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وحدات 
 تتوفر وحدات BMJ Learning في عدة أشكال مختلفة:

سجل الحاالت التفاعلي – يرشدك BMJ Learning، باستخدام استشارات 
من واقع الحياة، إلى طبيعة الحالة حيث يختبر معلوماتك على مدار الوحدة 

وينشئ بيئة عمٍل تفاعلية لتوجيهك خالل عملية التعّلم.

 معلوماٌت موجزة وفورية – تزّودك هذه الوحدات بمعلومات أساسية حول 
الحاالت اليومية على نحو واضح وموجز وسريع. تحديث سريع يستند إلى 

 .BMJ Portfolio أدلة يمكنك إضافته إلى سجل المتابعة الخاص بك في

 اقرأ، فّكر، أِجب – هذه الوحدة مصّممة لمنحك فرصة القراءة حول الموضوع 
والتفكير في نقاط النقاش وآراء المستخدمين اآلخرين، ثم االستجابة 

بإضافة أفكارك وآرائك الخاصة.

الفيديو والصوت – توجد لدينا مجموعة كبيرة من هذه األنماط من الوحدة، 
حيث يمكنك االستماع إلى الخبراء أو مشاهدتهم وهم يناقشون موضوعاٍت 

أساسية.

أسئلة متعددة االختيارات – ترتبط هذه الوحدات بأحد المقاالت الواردة في 
إحدى مجالت مجموعة BMJ، وتتألف من اختبار موجز للتحقق من مدى 

استيعابك لهذا المقال بعينه.

دليل المستخدم
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تحديد الوحدات المراد إتمامها
هناك ثالث طرق يمكنك من خاللها اختيار الوحدات التي 

ترغب في إتمامها.

1. البحث – يمكنك استخدام شريط البحث لكتابة 
المواضيع أو الكلمات األساسية التي تقع في دائرة 

 BMJ اهتمامك. سيؤدي هذا إلى عرض قائمة بوحدات
1 Learning ذات الصلة بموضوع بحثك. 

2. تصفح الوحدات – يمكنك استخدام وظيفة التصفح 
الستعراض جميع الوحدات في الموقع، حيث يتم فرزها 
أبجديًّا وحسب المجموعات األساسية. ويمكنك تحديد 

إحدى مجموعات الوحدات في الجهة اليسرى من مربع 
التصفح أو األحرف المعروضة على امتداد الجزء العلوي 

من الصفحة لمشاهدة قائمة من الوحدات المتضّمنة في 
2 الفئة المختارة. 

3. تحديد الوحدات في الصفحة الرئيسية – سترى 
مجموعة منتقاة من الوحدات على صفحتك الرئيسية 
الخاصة في BMJ Learning. يتم اختيار هذه الوحدات 

خصيًصا لك استناًدا إلى مهنتك ومجال اختصاصك 
والتفاصيل األخرى التي قدمتها إلينا عند التسجيل. 

لعرض أي من هذه الوحدات، ما عليك سوى تحديد الرابط 
في الصفحة.

BMJ Learning
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االطالع على معلومات الوحدة
عندما تحدد أية وحدة، فستنتقل إلى صفحة معلوماٍت 

تساعدك في تحديد ما إذا كانت الوحدة مناسبة لك.

3 ستقدم الصفحة: 
•  نظرة عامة حول الوحدة، بما في ذلك أهداف الوحدة

•  الوقت المتوقع استغراقه في إتمام الوحدة
•  مؤلفو الوحدة

•  هيئات اعتماد الوحدة )يتم اعتماد معظم الوحدات من 
ِقبل أكثر من هيئة(

•  نوع الوحدة وما إذا كانت تتضّمن ملًفا صوتًيا أو فيديو
• تاريخ اإلصدار وتاريخ انتهاء الصالحية

دليل المستخدم
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إتمام الوحدات
بدء وحدة

بمجرد أن تتحقق من مدى مالءمة الوحدة بالنسبة إليك، 
 ."Add to portfolio" أو "Start module" :سُتمَنح خيارين

يمكنك إضافة الوحدة إلى سجل BMJ Portfolio الخاص بك 
إلتمامها في وقت الحق. أما إذا اخترت بدء الوحدة اآلن، 

فستتم إضافتها تلقائًيا إلى سجل BMJ Portfolio الخاص 
1 بك. 

اإلجابة على أسئلة الوحدة
بعد تحديد "Start module"، يمكنك التنقل عبر صفحات 

الوحدة عن طريق النقر فوق زر "next" في أسفل 
الشاشة. كما يمكنك الرجوع إلى الخلف عبر النقر فوق 

2 "previous" أو طباعة الصفحة أو حفظها عند أي موضع. 

لإلجابة على األسئلة، انقر فوق األزرار بجانب اإلجابات 
3 المختارة. 

إذا أردت إيقاف الوحدة مؤقًتا في أي وقت والمتابعة الحًقا، 
فما عليك سوى تحديد "save" )انظر الصفحة 15 للحصول 

على معلومات حول كيفية االستئناف(.

في الصفحة األخيرة من الوحدة، سترى مراجع وموارد 
مفيدة لمزيد من القراءة واالطالع. 

BMJ Learning
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podcast ملفات الفيديو وملفات
تتضّمن بعض الوحدات مشاهدة فيديو قصير أو االستماع 

إلى ملف podcast. لتشغيل التسجيل، انقر فوق رمز 
4 السهم. 

إنهاء وحدة
عندما تصل إلى نهاية وحدة، سترى صفحة تخبرك بإتمام 

الوحدة. إذا كانت الوحدة تتضّمن اختباًرا، فستخبرك 
5 الصفحة بما إذا كنت قد اجتزت االختبار أم ال. 

إعطاء تقرير تقييمي وإضافة مالحظات 
في نهاية كل وحدة، ستحظى بفرصة إضافة بعض 
 المالحظات إلى سجل BMJ Portfolio الخاص بك. 

كما يمكنك إرسال تقرير تقييمي إلينا حول رأيك في 
الوحدة. يفيدنا هذا التقرير كثيًرا إذ يساعدنا في تحسين 
تجربتك على الموقع. بمجرد اإلفادة بتقريرك التقييمي، 

6  ."submit" انقر فوق زر

في حالة الرسوب في وحدة
في حالة عدم اجتياز الوحدة، يمكنك اآلن المحاولة  

مجدًدا أو في وقٍت الحق. للمحاولة مجدًدا اآلن، ُيرجى 
."to try it again click here" النقر فوق

دليل المستخدم
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في ختام الوحدة

أمامك اآلن ثالثة خيارات: 

1. الشهادة – تستطيع اآلن الحصول على شهادتك، 
 حيث يمكن طباعتها أو تنزيلها وحفظها في 

1 سجالتك. 

في حالة تحديد هذا الخيار، سيكون أمامك الخيار لتحديد 
الجهة التي تود أن تعتمد الوحدة، من قائمة تتضّمن 

هيئات االعتماد. وبذلك، يمكنك الحصول على التطوير 
المهني المستمر )CPD(/التعليم الطبي المستمر 

(CPD(، الذي يمكنك استخدامه في تقييماتك. إذا لم 
تختر جهة اعتماد في سجل BMJ Portfolio الخاص بك، 
فسوف يتم عرض BMJ Learning بصفته جهة االعتماد 

االفتراضية لك. لتحديد خيار آخر، انقر فوق القائمة 
2 المنسدلة. 

في النهاية، حدد "get certificate" للتنزيل أو الطباعة. 

2. سجل المتابعة – يتيح لك تحرير المعلومات المتعلقة 
بالوحدة، والتي سيتم تخزينها في BMJ Portfolio الخاص 

بك. انقر فوق هذا الخيار إلضافة عالمات ومالحظات 
إضافية إلى الوحدة التي قمت بإتمامها. للحصول على 

مزيد من المعلومات حول BMJ Portfolio الخاص بك، 
3 ُيرجى الرجوع إلى الصفحة 11. 

3. حفظ وإنهاء – حدد هذا الزر لحفظ الوحدة التي قمت 
4 بإتمامها والعودة إلى صفحتك الرئيسية المخّصصة. 

BMJ Learning
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دليل المستخدم

 BMJ كيفية استخدام
PORTFOLIO

إّن BMJ Portfolio عبارة عن سجل متابعة على اإلنترنت 
 BMJ مجاني وسهل االستخدام. يمكنك استخدام

Portfolio لمتابعة تطورك المهني المستمر وتسجيله 
وتنظيمه وإعداد تقرير عنه.

الدخول إلى BMJ Portfolio الخاص بك
يمكنك الدخول إلى BMJ Portfolio في أي وقت عن 

.portfolio.bmj.com طريق زيارة موقع

 ،BMJ Learning عندما تقوم بتسجيل الدخول إلى
ستعرض صفحتك الرئيسية المخّصصة جزًءا من سجل 

1 المتابعة الخاص بك يعرض أحدث خمسة عناصر لديك. 
يمكنك النقر فوق "Go to my portfolio" لالطالع على 

جميع الوحدات الخاصة بك وأية معلومات أخرى قمت 
2 بتسجيلها. 

إّن استخدام BMJ Portfolio مجاني تماًما. وإذا كنت 
مسجاًل بالفعل في BMJ Learning )سواَء كان لديك 

اشتراك ساٍر أم ال(، فبإمكانك استخدام المعلومات 
.BMJ Portfolio نفسها للدخول إلى

1
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 BMJ Portfolio إضافة معلومات إلى
الخاصة بك

ثمة العديد من الطرق التي يمكنك من خاللها إضافة 
معلومات إلى سجل المتابعة الخاص بك.

•  عند بدء وحدة على BMJ Learning ، فإنها ُتضاف تلقائًيا 
إلى سجل المتابعة الخاص بك

 •  يمكنك حفظ أية وحدة لوقت الحق عن طريق النقر فوق 
" add to portfolio" بداًل من بدء الوحدة  1

•  في BMJ Portfolio، يمكنك إضافة معلومات عن طريق 
النقر فوق "new item". يجب أن تحدد عنواًنا للعنصر، 

 ولكن ما عدا ذلك، يمكن تركه أو تعبئته في وقٍت
الحق.  2

•  يمكنك تحميل ملف إلى أي عنصر في سجل المتابعة، 
مما يتيح لك تخزين معلومات إضافية إذا أردت

تنظيم BMJ Portfolio الخاص بك
يمكنك فرز العناصر في سجل المتابعة الخاص بك 

وتنظيمها بعدة طرق. انتقل إلى "site settings" من 
أجل:  3

•  اختيار األعمدة المراد عرضها
•  االختيار من مجموعات العالمات الجاهزة )العالمات 

اختيارية، لكنها تسمح لك بتسمية العناصر في سجل 
المتابعة الخاص بك. وتعكس مجموعات العالمات 
الجاهزة المقررات التي قد تكون بصدد متابعتها(

•  اختيار ما إذا كنت تريد الحصول على نقاط أو ساعات 
في التطوير المهني المستمر/التعليم الطبي المستمر
•  اختيار هيئة اعتماد، أو اختيار "none" لرصد نقاطك في 

التطوير المهني المستمر/التعليم الطبي المستمر

BMJ Learning
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استخدم العالمات أو شريط المرشح من أجل:  4
•  ترشيح سجل المتابعة الخاص بك استناًدا إلى 

العالمات التي وضعتها على عناصر سجل المتابعة 
)هذه العالمات عبارة عن تسميات اختيارية تتيح لك 

تنظيم سجل أدائك كيفما تريد(
•  عرض الوحدات اعتباًرا من نطاق تاريخ محدد، أو التبديل 

بين عرض الوحدات التي لم تبدأ بها بعد أو الوحدات 
الجاري العمل فيها أو الوحدات التي تم إتمامها

•  الرجوع إلى الخلف لعرض جميع الوحدات الخاصة بك 
5  "clear filters" عن طريق النقر فوق

•  يمكنك أيًضا استخدام مربع البحث لعرض الوحدات 
وعناصر سجل المتابعة التي تتضّمن كلمات أساسية 

محددة

انقر فوق الجزء العلوي من كل عمود للفرز حسب هذا 
العمود 

•  شريط مكتمل /قيد التقدم / لم يتم البدء فيه بعد 
 (Complete/ in progress /not yet started bar)

 •  بحسب ترتيب الحروف األبجدية للعناوين 
(Alphabetically by title)
 • بحسب الترتيب الزمني 

(In date order)   

دليل المستخدم
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BMJ Portfolio إضافة عالمات إلى 
الخاص بك  1

العالمات عبارة عن تسميات اختيارية تتيح لك تنظيم 
سجل المتابعة الخاص بك كيفما تريد.

•  يمكنك وضع عالمة على عنصر إلضافته إلى سجل 
المتابعة الخاص بك، أو في أي وقت عن طريق النقر 

فوق عنوان العنصر
•  يمكنك االختيار من مجموعات العالمات الجاهزة في 

قائمة "site settings". تعكس مجموعات العالمات 
الجاهزة المقررات التي قد تكون بصدد متابعتها

•  بعد النقر فوق عنوان وحدة لتحريرها، يمكنك اختيار 
عالمات من مجموعات العالمات الخاصة بك عن طريق 

استخدام القائمة المنسدلة "tag sets". اضغط على زر 
عالمة الجمع إلضافة عالمة بعد تحديدها

 •  إلضافة عالمتك الخاصة، اكتب شيًئا في مربع
"my tags" ثم اضغط على زر عالمة الجمع إلضافتها

•  لرؤية جميع العالمات في إحدى المجموعات، انقر فوق 
سهم التوسيع بجوار عنوان مجموعة العالمات. لرؤية 
العناصر المميزة بعالمة معينة، ما عليك سوى النقر 

فوق هذه العالمة. إلزالة عامل التصفية، انقر فوق زر 
التقاطع )×( بجوار العالمة

تصدير التقارير  2
لتصدير تقرير، استخدم وظيفتي البحث والتصفية لعرض 

ما تريد رؤيته في تقريرك على الشاشة. انقر بعد ذلك 
فوق "export report" واختر CSV.  )تنسيق جدول 

بيانات يتم فتحه باستخدام Excel أو برنامج مشابه( 
أو PDF. وإذا كنت تريد تقريًرا يتضّمن العديد من أعمدة 

.Excel المالحظات، فقم بتصديره إلى

BMJ Learning
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استئناف وحدة 
يمكنك استئناف أية وحدة كنت قد بدأتها سابًقا إلتمامها 

 BMJ Portfolio في أي وقت، إذ سيتم حفظها في
الخاص بك. ما عليك سوى االنتقال إلى سجل المتابعة 

الخاص بك وتحديد رمز الرابط بجوار اسم الوحدة التي 
ترغب في استئنافها.  1 سيعيدك ذلك إلى الوحدة حيث 

2  ." resume module" يتعّين عليك النقر فوق

طباعة شهادة
 من BMJ Portfolio – انقر فوق رمز الرابط.  3

سيأخذك ذلك إلى موقع ويب BMJ Learning. انقر فوق 
 زر "certificate" واتبع الخطوات في الصفحة 10. 

يمكنك طباعة شهادة ألية وحدة قمت بإتمامها في أي 
وقت. 

دليل المستخدم

1
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BMA House, Tavistock Square,  
London WC1H 9JR, UK  
+44 (0)20 7387 4410

group.bmj.com

مزيد من المساعدة
في حالة الحاجة إلى أية مساعدة إضافية في 

 ،BMJ Portfolio أو BMJ Learning  استخدام
ُيرجى إرسال بريد إلكتروني إلى فريق خدمة 

 . support@bmjgroup.com العمالء لدينا على
 أو يمكنك االتصال، بداًل من ذلك، على الرقم

6160 7383 20(0) 44 + )طوال أيام األسبوع 
بين التاسعة صباًحا والخامسة مساًء بتوقيت 

المملكة المتحدة(.
إذا كنت ترغب في ترتيب الحصول على التدريب 

لك ولزمالئك، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى
.trainingandsupport@bmjgroup.com


