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الالئحة إلى وضع املعايير والشروط واملتطلبات التي تستند عليها الهيئة السعودية تهدف هذه 

 .تماد املراكز والبرامج التدريبيةللتخصصات الصحية في اع

والبرامج التدريبية يضمن توفر وتسخير كافة اإلمكانات اإلدارية والتعليمية إن اعتماد املراكز 

، بما في ذلك مشاركة االستشاريين واألخصائيين ملراكز التدريبية ألغراض التدريبوالسريرية با

ن مبنية على و ، تكق بيئة تعليمية متميزة للمتدربين، وخلين بصورة فعالة في برامج التدريباملؤهل

مارسة املهنية للم ، ليتمكن املتدرب من الحصول على تدريب عالي يؤهلهالتعليم الطبيأسس 

 .تخصصهمجال اآلمنة في 

على ما  بطلب االعتماد بناء   الحكومية والخاصة التقدمالصحية  ؤسساتتتيح هذه الالئحة للم

ان ذات ترتكز في إعدادها على التنسيق مع مختلف املجالس واللج من قواعد ومعايير يرد

 القة بعملية االعتماد في الهيئة.الع

 :بواباللئحة سنة أ تتنض ن هذه

 التعريفات. األتل:الباب 

 أحكام االعتماد املؤسس ي والبرامجي. ال اني:الباب 

 منها.اللجنة املركزية لالعتماد واللجان املنبثقة  ال ال :الباب 

 القرارات.الباب الرابع: 

 الرسوم. :الخام الباب 

 األحكام العامة لالئحة.: السادسالباب 

 الئحة االعتماد املؤسسي والرباجمي هـ1440
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 :األتلى املادة

  :منهاكل  بجانباملعاني املوضحة  الالئحةيقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه 

 .للتخصصات الصحيةالهيئة السعودية   الهذئة

 .اللجنة املركزية لالعتماد بالهيئة  اللجنة املركز ة

 تاللجان  املجال

 ةاليل ذ
 املجالس واللجان العلمية بالهيئة. 

 االعتماد املؤسس ي أو البرامجي.  االعن اد

  االعن اد املؤسس ي
كمركاااااااز تااااااادريبي بعاااااااد تحقاااااااق معاااااااايير الصاااااااحية  املؤسساااااااةاعتمااااااااد 

 االعتماد الخاصة به.

  االعن اد البرامجت
معااايير االعتماااد اعتماااد برنااامج فااي مركااز تاادريبي معتمااد بعااد تحقااق 

 الخاصة به.

  املركز الندر بي
الصاااااحية الحاصااااالة علاااااى االعتمااااااد املؤسسااااا ي والبرامجاااااي،  ؤسساااااةامل

 ويشار إليها باملركز في هذه الالئحة.

  البرنامج الندر بي

البرنااامج التاادريبي املعتمااد ماان املجلااس التنفيااذل للتعلاايم والتاادريب 

البرامجي لكامل البرنامج لتنفيذه والذل تم استيفاء معايير االعتماد 

 في مركز تدريبي واحد.

 التعريفات الباب األول 1
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  شتركاملندر بي البرنامج ال
البرنامج التدريبي الذل يشترك بتنفيذه أكثر مان مركاز تادريبي واحاد 

 الستيفاء معايير االعتماد البرامجي الخاصة به.

  املج وعة الندر بذة
متطلباات تنفياذ مراكز تادريب معتمادة مان الهيئاة تشاترك الساتيفاء 

 برنامج تدريبي مشترك.

  الطاقة االستذيابذة
فااااااي جمياااااع املسااااااتويات  ماااااانالقصااااااوع الساااااتيعاب املتاااااادربين الطاقاااااة 

 .البرنامج الواحد

 .لغرض االعتماد الفريق املكون من الهيئة لزيارة املركز التدريبي  فر ق ز ارة النقذذا

 الئحة االعتماد املؤسس ي والبرامجي.  اللئحة

 لهذه الالئحة.القواعد التنفيذية   لقواعد الننيذذيةا
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 املؤسسي والرباجمي العتمادأحكام ا الثانيالباب  2

 

 ال انذة:املادة 

تقرهااا  التاايالصااحية الراغبااة فااي تنفيااذ باارامج التاادريب  ؤسسااةتساارل أحكااام هااذه الالئحااة علااى امل

 الهيئة.

 املادة ال ال ة:

 على االعتماد بعد توافر الشروط املوضحة في القواعد التنفيذية.تحصل املؤسسة الصحية 

 املادة الرابية: 

  دبطلب االعتماا لى الهيئةإ التقدمالصحية  مؤسسةلل
 
طلاب االعتمااد البرامجاي  باه املؤسسا ي مرفقاا

  لبرنامج واحد على األقل
 
 التنفيذية لالئحة.القواعد التي تحددها  للمتطلبات وفقا

 :املادة الخامسة

متاادربين فااي  قبااول باارامج التاادريب التااي تقرهااا الهيئااة أو  الباادء بتنفيااذالصااحية  للمؤسسااةال يجااو  

 الال م. هذه البرامج إال بعد الحصول على االعتماد

 

 :السادسةاملادة 

 

 .البرنامجفي قرار اعتماد  املحددةيلتزم املركز التدريبي بالطاقة االستيعابية من املتدربين 
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 :السابيةاملادة 

 

ويتقااادم بطلباااه إلاااى  لاااذلك،الطاقاااة االساااتيعابية عناااد الحاجاااة  تعاااديليلتااازم املركاااز التااادريبي بطلاااب 

  باالعتماداإلدارة املعنية 
 
 به مبررات الطلب. مرفقا

 

 :ال امنةاملادة 

 

والسياسات واإلجراءات والقواعد التنفيذية للوائح الحاصل على االعتماد بااملركز التدريبي  يلتزم

 ت والتعليمات التي تصدرها الهيئة عبر موقعها اإللكتروني او أحد قنواتها املعتمدة.القراراو 

 

 :الناسيةاملادة 

 

في حال إخالل املركز التدريبي بمعايير االعتماد أو العملية التدريبية فيحق للهيئة إنذاره بتجميد 

  سحبه.االعتماد أو تجميده مباشرة أو 

 

 الياشرة:املادة 

 

الهيئااة  ااي الجهااة املختصااة واملسااؤولة عاان االعتماااد املؤسساا ي والبرامجااي، وتمااار  دورهااا اإلشاارافي 

صادر االعتمااد علاى لضمان بما في ذلك  يارات التقييم، 
ص
توافر الشروط واملتطلبات واملعايير التاي أ

 بها، في أل وقت خالل فترة االعتماد. االلتزامأساسها، والتحقق من 

 

 عشرة: املادة الحادية

 

انتهاء طلب تعديل الطاقة االستيعابية قبل و التدريبي للهيئة  طلب اعتماد البرنامج رسالإيتم 

 . الفترة املحددة الستالم الطلبات حسب القواعد التنفيذية لهذه الالئحة
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 عشرة: املادة ال انذة

 

 به معايير الت بعد إقرار منهج البرنامجإال االعتماد البرامجي في إجراءات البدء ال يجو  
 
دريبي مرفقا

 اعتماده، وتحدد القواعد التنفيذية إجراءات تطبيق ذلك.

 

 عشرة: ال ال ةاملادة 

 

 مان أحكاام هاذه الالئحاة 
 
للهيئة اتخاذ اإلجراءات النظامية الال مة في حال أخال املركاز التادريبي أياا

 وقواعدها التنفيذية، وتحدد القواعد التنفيذية إجراءات التطبيق.  

 

 عشرة:  الرابيةاملادة 

 

 ملااا تحاادده هااذه الالئحااة تجمياادها أو سااح ها  تصاادر قاارارات االعتماااد أو
 
وقواعاادها التنفيذيااة وفقااا

   إجراءات تطبيق ذلك. وتحدد القواعد التنفيذية
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 اللجنة املركزية لالعتماد واللجان املنبثقة منها  الباب الثالث 3

 

 :عشرة الخامسةاملادة 

 
 
 بتشكيل اللجنة املركزية لالعتماد ويعين رئيسا

 
مان أعضااء  وتتشاكل لها،يصدر األمين العام قرارا

العلمياااااة، ورئااااايس لجناااااة االعتمااااااد املؤسسااااا ي، ورئااااايس لجناااااة االعتمااااااد يمثلاااااون املجاااااالس واللجاااااان 

 بوتاااارتب  البرامجااااي، ورئاااايس لجنااااة املقيمااااين، 
 
دف عماااال يهاااااملاااادير التنفيااااذل لالعتماااااد، و تنظيميااااا

باالعتمااااااد املتعلقاااااة والسياساااااات واإلجاااااراءات إلاااااى مراجعاااااة اللاااااوائح والقواعاااااد التنفيذياااااة اللجناااااة 

 بها.املناطة  املهام، وتطوير االعتماد وتحقيق جودته وفق ؤسس ي والبرامجي واقتراح تعديلهاامل

 عشرة: السادسةاملادة 

ولجناااة االعتمااااد  املؤسسااا ي،لجناااة االعتمااااد  التالياااة:نبثاااق مااان اللجناااة املركزياااة لالعتمااااد اللجاااان ت

 بتشكيل كل  لعام ويصدر األمين ااملقيمين، ولجنة  البرامجي،
 
 رئيسها. منها وتعيين قرارا

 :عشرة السابيةاملادة 

 اآلتي:تكون مهام اللجنة املركزية لالعتماد على النحو 

املتعلقاااااة باعتمااااااد املراكاااااز والسياساااااات واإلجاااااراءات  مراجعاااااة اللاااااوائح والقواعاااااد التنفيذياااااة (1

للتعلاايم  إلاى املجلاس التنفياذل والرفاع بهااا بياة واقتاراح تعااديلها حساب الحاجاةوالبارامج التدري

 العتمادها. والتدريب

االطااااالى علااااى التجااااارب العامليااااة الرائاااادة فااااي مجااااال االعتماااااد واالسااااتفادة منهااااا لتطااااوير عمليااااة  (2

 االعتماد املؤسس ي والبرامجي.

واملجاالس واللجاان العلمياة والجهاات  بثقاة منهاادراسة املوضوعات املرفوعاة مان اللجاان املن   (3

 .صدار التوصيات الال مة حيالهاإو  العالقة،ذات 

 البرامجااي،عتماااد اال دارة إو  املؤسساا ي،ليهااا ماان إدارة االعتماااد إدراسااة املوضااوعات التااي تحااال  (4

 حيالها.صدار التوصيات الال مة إو 
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 يعتمااااد البرامجااااال لجناااة و لجناااة االعتمااااد املؤسسااا ي  منهاااا:التوصاااية بتشاااكيل اللجاااان املنبثقاااة  (5

 العتمادها. إلى املجلس التنفيذل للتعليم والتدريب بهااملقيمين والرفع لجنة و 

ماد املؤسس ي الواردة من لجنة االعتماد املؤسس ي ومتابعة مراجعتها بشكل إقرار معايير االعت (6

 .دورل

 بعاااد لجناااة االعتماااد البرامجاااي الااواردة مااان ي للبااارامج التدريبياااةعتمااااد البرامجاااال إقاارار معاااايير   (7

 دورل.مراجعتها بشكل متابعة و  التوصية بها من قبل املجالس واللجان العلمية

رفوعاااة مااان اللجاااان دراساااة التوصااايات واملوضاااوعات املتعلقاااة بتجمياااد أو ساااحب االعتمااااد امل (8

 .وإصدار التوصيات الال مة حيالها املنبثقة منها

 أل اختصاص يرد في الالئحة وقواعدها التنفيذية. (9

 شر:املادة ال امنة ع

 تكون مهام لجنة االعتماد املؤسس ي على النحو اآلتي:

االطالى على التجارب العاملية الرائدة في مجاال االعتمااد املؤسسا ي واالساتفادة منهاا لتطاوير  (1

 عملية االعتماد املؤسس ي.  

عاااداد معاااايير االعتمااااد املؤسسااا ي ومراجعتهاااا بشاااكل دورل والرفاااع بهاااا إلقرارهاااا مااان اللجناااة إ (2

 املركزية لالعتماد. 

 املراكااااازحاااااال إليهاااااا مااااان إدارة االعتمااااااد املؤسسااااا ي فيماااااا يخااااا  دراساااااة املوضاااااوعات التاااااي ت (3

 الال م حيالها. واتخاذالتدريبية 

 واتخاذ الال م حيالها.فرق تقييم املراكز التدريبية ومالحظات  دراسة تقارير (4

 لتدريبياااة بعاااد دراساااة تقاااارير فااارق ا لمراكااازالتوصاااية باصااادار قااارارات االعتمااااد املؤسسااا ي ل (5

 التقييم.

وفاق القواعاد  االعتماد املؤسسا ي للمراكاز التدريبياة تجميدأو  باإلنذار بالتجميد التوصية (6

 لهذه الالئحة. التنفيذية 

بسحب االعتماد املؤسس ي من املراكز التدريبية  لى اللجنة املركزية لالعتمادإرفع التوصية  (7

 وفق القواعد التنفيذية لهذه الالئحة. 

 املشتركة.التنسيق الفعال مع لجنة املقيمين ولجنة االعتماد البرامجي في املوضوعات  (8

 أل اختصاص يرد في الالئحة وقواعدها التنفيذية. (9
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 املادة الناسية عشر:

 البرامجي على النحو اآلتي:تكون مهام لجنة االعتماد 

االطاالى علاى التجاارب العاملياة الرائادة فاي مجاال االعتمااد البرامجاي واالساتفادة منهاا لتطاوير  (1

   البرامجي.عملية االعتماد 

مراجعااااة معااااايير االعتماااااد البرامجااااي الااااواردة ماااان املجااااالس واللجااااان العلميااااة بشااااكل دورل  (2

 العتماد.    والرفع بها إلقرارها من اللجنة املركزية ل

فيماااااا يخااااا  البااااارامج  يعتمااااااد البرامجااااااال حاااااال إليهاااااا مااااان إدارة دراساااااة املوضاااااوعات التاااااي ت (3

 واتخاذ الال م حيالها. التدريبية

 تقييم البرامج التدريبية واتخاذ الال م حيالها.ومالحظات فرق  دراسة تقارير  (4

بعااااد  الطاقااااة االسااااتيعابية وقاااارارات تعااااديل باصاااادار قاااارارات االعتماااااد البرامجاااايالتوصااااية   (5

 دراسة تقارير فرق التقييم.

التدريبيااة وفااق القواعااد  االعتماااد البرامجااي للباارامججميااد أو ت باإلنااذار بالتجميااد توصاايةال (6

 التنفيذية لهذه الالئحة.

من البرامج التدريبية  لى اللجنة املركزية لالعتماد بسحب االعتماد البرامجيإرفع التوصية   (7

 وفق القواعد التنفيذية لهذه الالئحة. 

 املشتركة.في املوضوعات  االعتماد املؤسس يالتنسيق الفعال مع لجنة املقيمين ولجنة  (8

 أل اختصاص يرد في الالئحة وقواعدها التنفيذية. (9
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 املادة اليشرتن:

 على النحو اآلتي: املقيمينتكون مهام لجنة 

 .ضواب  ومعايير اختيار املقيمين والرفع بها إلقرارها من اللجنة املركزية لالعتماد عدادإ (1

وإنشاااااااء قاعاااااادة بيانااااااات لهاااااام بمختلااااااف  واملعااااااايير،ترشاااااايح ماااااان تنطبااااااق علاااااايهم الضااااااواب    (2

 التدريبية. للمراكز والبرامجالتخصصات 

  يارة التقييم للمراكز والبرامج التدريبية.ضب  جودة عملية  (3

 .ال االعتماد لتطوير آلية التقييمبالتجارب الرائدة في مجاالستعانة  (4

 .دائهمأة دورات وورش عمل لتطوير وإقام املقيمين،التقييم الدورل ألعمال  (5

التنسااايق الفعااااال مااااع لجنااااة االعتماااااد املؤسساااا ي ولجنااااة االعتماااااد البرامجااااي فااااي املوضااااوعات  (6

 املشتركة.

 أل اختصاص يرد في الالئحة وقواعدها التنفيذية. (7

 

 :الحادية تاليشرتناملادة 

 اآلتي:ويتمثل هذا الدور في  لالعتماد،تضطلع املجالس واللجان العلمية بدور رافد للجنة املركزية 

للجناة  بهاوالرفع  ومراجعتها بشكل دورل ي للبرامج التدريبيةالبرامج االعتماد معايير اعداد (1

 االعتماد البرامجي تمهي
 
 .املركزية لالعتمادها من اللجنة إقرار لعرضها و دا

 ورفااااع التوصاااايات  تقياااايم جااااودة أداء الباااارامج املعتماااادة (2
 
لااااى لجنااااة االعتماااااد البرامجاااااي إدوريااااا

 لدراستها واتخاذ االجراءات النظامية حيالها.

لالعتماااد إبااداء املرئيااات حيااال املوضااوعات املتعلقااة باالعتماااد ورفعهااا إلااى اللجنااة املركزيااة  (3

 التخاذ الال م حيالها.

 صاص يرد في الالئحة وقواعدها التنفيذية.أل اخت (4
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 اليشرتن:ال انذة ت املادة 

 :يصدر املدير التنفيذل لالعتمادعلى توصية لجنة االعتماد املؤسس ي،  بناء   

 .يير االعتمادمعا استوفى الذل االعتماد املؤسس ي للمركز التدريبي قرار (1

ا يخال بمعاايير االعتمااد االعتمااد املؤسسا ي للمركاز التادريبي عناد وجاود ما تجميادبقرار اإلنذار  (2

ويجااب تصااحيحه خااالل  ،للعمليااة التدريبيااةتعطياال  لااىإخااالل ن يااؤدل هااذا اإل أ دون املؤسساا ي، 

مااادة ال تتجااااو  ساااتة أشاااهر مااان تااااريت صااادور القااارار، ويساااتطيع املركاااز التااادريبي االساااتمرار فاااي 

 دد خالل تلك الفترة. عملية التدريب وقبول متدربين ج

 أونذار للمركز التدريبي عند عدم معالجة الخلل خالل مدة اإل قرار تجميد االعتماد املؤسس ي  (3

ى تعطياال العمليااة التدريبيااة، ويجااب تصااحيحه خااالل ماادة ال تتجاااو  إلاايااؤدل وجااود خلاال عنااد 

عمليااة التاادريب سااتة أشااهر ماان تاااريت صاادور القاارار، ويسااتطيع املركااز التاادريبي االسااتمرار فااي 

  حتى يتم رفع التجميد. خالل تلك الفترة، ولكن ال يستطيع قبول متدربين جدد

 املادة ال ال ة تاليشرتن:

 قااااارار علاااااى توصاااااية اللجناااااة املركزياااااة لالعتمااااااد، يصااااادر املااااادير التنفياااااذل لالعتمااااااد  بنااااااء  
 
ساااااحب ب ا

 :االعتماد املؤسس ي للمركز التدريبي عند

التجمياد خاالل مادة ال تتجااو  الواردة في قارار  املؤسس ي معالجة ما يخل بمعايير االعتماد ( عدم1

 .يدر من تاريت صدور قرار التجمستة أشه

 ة التدريبية.ى تعطيل جوهرل للعمليإليؤدل  مما وجود ما يخل بمعايير االعتماد املؤسس ي( 2

خااااالل ماااادة سااااانتين ماااان تااااااريت باااادء التاااادريب التاااااالي لقاااارار االعتمااااااد  عاااادم انضاااامام أل متااااادرب( 3

 املؤسس ي والبرامجي.

 القرارات الباب الرابع 4
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 املادة الرابية تاليشرتن:

 :على توصية لجنة االعتماد البرامجي، يصدر املدير التنفيذل لالعتماد بناء  

 .يير االعتمادمعا استوفى الذل برنامج التدريبياالعتماد البرامجي لل قرار (1

الطاقااة االسااتيعابية للبرنااامج التاادريبي املعتمااد خااالل ماادة صااالحية قاارار االعتماااد قاارار تعااديل  (2

 البرامجي.

، ا يخال بمعاايير االعتماادعند وجود م االعتماد البرامجي للبرنامج التدريبيقرار اإلنذار بتجميد  (3

لااااى تعطياااال للعمليااااة التدريبيااااة، ويجااااب تصااااحيحه خااااالل ماااادة ال إخااااالل دون ان يااااؤدل هااااذا اإل 

وقباااااول فااااي البرنااااامج عمليااااة التاااادريب  تسااااتمرو  سااااتة أشااااهر ماااان تاااااريت صاااادور القاااارار، و تتجااااا

 متدربين جدد خالل تلك الفترة. 

 أونذار التدريبي عند عدم معالجة الخلل خالل مدة اإل  للبرنامج تجميد االعتماد البرامجيقرار  (4

تعطياال العمليااة التدريبيااة، ويجااب تصااحيحه خااالل ماادة ال تتجاااو   إلااىعنااد وجااود خلاال يااؤدل 

خااالل تلااك الفتاارة، فااي البرنااامج عمليااة التاادريب  أشااهر ماان تاااريت صاادور القاارار، وتسااتمر سااتة

  حتى يتم رفع التجميد. ولكن ال يستطيع قبول متدربين جدد

 تاليشرتن: الخامسةاملادة 

 د، يصااااادر املااااادير التنفياااااذل لالعتمااااااد قااااارار علاااااى توصاااااية اللجناااااة املركزياااااة لالعتماااااا بنااااااء  
 
ساااااحب ب ا

 :التدريبي عند االعتماد البرامجي للبرنامج

الاواردة فاي قارار التجمياد خاالل مادة ال تتجااو   البرامجاي عدم معالجة ما يخال بمعاايير االعتمااد( 1

 يد.ر من تاريت صدور قرار التجمستة أشه

 لى تعطيل جوهرل للعملية التدريبية.إيؤدل  مماما يخل بمعايير االعتماد البرامجي وجود ( 2

خااااالل ماااادة سااااانتين ماااان تااااااريت باااادء التاااادريب التاااااالي لقاااارار االعتمااااااد  عاااادم انضاااامام أل متااااادرب( 3

 املؤسس ي والبرامجي.
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 املادة السادسة تاليشرتن:

 االعتماد املؤسس ي والبرامجي.قرار تحدد القواعد التنفيذية مدة 

 تاليشرتن: سابيةالاملادة 

 .تعتبر قرارات االعتماد سارية الصالحية حتى صدور قرارات جديدة من الهيئة

 تاليشرتن: ال امنةاملادة 

،املؤسسااا ي أو البرامجاااي يعتبااار قااارار ساااحب االعتمااااد 
 
ويمكااان للمركاااز التااادريبي التقااادم بطلاااب  نهائياااا

 والبرامجي.املؤسس ي جديد لالعتماد 

 :الناسية تاليشرتناملادة 

بعااااد اسااااتيفاء كافااااة  بهااااا،بااااذات اإلجااااراءات التااااي صاااادر املؤسساااا ي والبرامجااااي يجاااادد قاااارار االعتماااااد 

 .الخاصة بهاملعايير 
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 ال لثون:املادة 

تبلااااام رساااااوم االعتمااااااد املؤسسااااا ي تقااااادم الهيئاااااة الخدماااااة فاااااي مجاااااال االعتمااااااد املؤسسااااا ي والبرامجاااااي و 

ويشامل ذلاك  ،املحاددة فاي قارار االعتمااد املؤسسا يلكامل فترة سريان االعتمااد ألف ريال  خمسون 

للسااااانة األولاااااى مااااان اعتمااااااد التااااادريبي األول فاااااي املركاااااز التااااادريبي  ي للبرناااااامجامجااااااالعتمااااااد البر رساااااوم 

 العتماد.م جميع عمليات متابعة االلتزام بمعايير اوتتضمن هذه الرسو البرنامج، 

 :ال لثون ت  الواحدةاملادة 

،الف آخمساااة بي الواحاااد تبلااام رساااوم اعتمااااد البرناااامج التااادري
 
وتتضااامن هاااذه الرساااوم  رياااال سااانويا

 .االعتمادمعايير بجميع عمليات متابعة االلتزام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرسوم الباب اخلامس 5
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 املادة ال انذة تال لثون:

 تنشر هذه الالئحة، ويعمل بها من تاريت نشرها.

 

 املادة ال ال ة تال لثون:

 يضع املجلس التنفيذل للتعليم والتدريب القواعد التنفيذية لالئحة.

 

 تال لثون: رابيةاملادة ال

 تلغي هذه الالئحة كل ما يتعارض معها.
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 لالئحة القواعد التنفيذية
 املؤسسي والرباجمياالعتماد 
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 والرباجميالقواعد التنفيذية لالئحة االعتماد املؤسسي  مقدمة

بنسسسسسسسساًء علسسسسسسسسى قسسسسسسسسرار املجلسسسسسسسس  الننيذسسسسسسسسذل للنيلسسسسسسسسذا القواعسسسسسسسسد  أصسسسسسسسسدرت هسسسسسسسسذه

بقسسسسسسسسسسسرار رقسسسسسسسسسسسا   2019/  سهسسسسسسسسسسس1440يسسسسسسسسسسسا  ل األتل تالنسسسسسسسسسسسدر   فسسسسسسسسسسست اعن اعسسسسسسسسسسس  

 .هس01/06/1440تتار خ  2019000978
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تهسسسدذ هسسسذه القواعسسسد ولسسسى بذسسسان تتيسسسسذط القواعسسسد تاألسسسس  لنطبذسسسق الئحسسسة االعن سسساد املؤسسسسس ي 

الراغبسسسة  الخيريسسسةتالبرامجسسستت تتتسسسذا هسسسذه القواعسسسد لل ؤسسسسسات الاسسسحذة الح ومذسسسة تالخاصسسسة ت 

بالحسسسسسول علسسسسى االعن سسسساد املؤسسسسسس ي تالبرامجسسسست ألحسسسسد البسسسسرامج ال سسسسي تقرهسسسسا ت شسسسسرذ عل هسسسسا الهذئسسسسة 

 السيودية للنخسسات الاحذة.
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 :األتلىالقاعدة 

إلى اإلدارة التنفيذية  االعتماد املؤسس ي الحصول على مؤسسة الصحية بطلبلل يتقدم املمثل النظامي

 :بالهيئة وذلك بالقيام بما يلي لالعتماد

 تقااااااديم خطاااااااب للهيئااااااة يتضاااااامن طلااااااب الحصااااااول علااااااى االعتماااااااد املؤسساااااا ي ويشاااااامل الخطاااااااب تساااااامية .1

الشااؤون )أو ماان ينيبااه( بجميااع مااا يخاا   التنفيااذل املخااول بااالتوقيع عاان املؤسسااة الصااحيةاملسااؤول 

، ويعتباار املسااؤول فااي املؤسسااة الصااحية املؤسسااة الصااحية فااييبيااة واإلداريااة واملاليااة والتدر  األكاديميااة

 عن اإلشراف على جميع برامج التدريب املعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

 ماااان قباااال  العتماااااد املؤسساااا يطلااااب الحصااااول علااااى ا نمااااوذ تقااااديم  .2
 
التنفيااااذل املخااااول املسااااؤول موقعااااا

  )أو من ينيبه(، الصحية بالتوقيع عن املؤسسة
 
 يقل عن برنامج تدريبي واحد. اعتماد ما ال طلبشامال

 .الذاتي الخاص باالعتماد املؤسس ي نموذ  التقييم قديمت .3

 األول.لبرامجي للبرنامج التدريبي اتقديم نموذ  التقييم الذاتي الخاص باالعتماد  .4

 تطل ها.تزويد الهيئة بأل نماذ  أو بيانات أو مستندات قد  .5

)أرباع  ساعودل لكامال فتارة ساريان االعتماادألاف رياال  خمساون وقادرها االعتمااد املؤسسا ي رساوم  سداد .6

رساااوم االعتمااااد البرامجاااي للبرناااامج التااادريبي األول فاااي املركاااز التااادريبي للسااانة ال سااانوات(، وتتضااامن هاااذه

 ماد.وجميع عمليات متابعة االلتزام بمعايير االعت األولى من اعتماد البرنامج

 

 

 

 

 أحكام االعتماد املؤسسي والرباجمي الباب األول 1
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 :ال انذةالقاعدة 

بالهيئاااااة وذلاااااك  إلاااااى اإلدارة التنفيذياااااة لالعتماااااادتتقااااادم املؤسساااااة الصاااااحية املعتمااااادة بطلاااااب االعتمااااااد البرامجاااااي 

 :بالقيام بما يلي

 ماااان قباااال االعتماااااد البرامجااااي، الحصااااول علااااى نمااااوذ  طلااااب  قااااديمت .1
 
التنفيااااذل املخااااول املسااااؤول موقعااااا

)أو ماان ينيبااه(، بماادة ال تقاال عاان سااتة أشااهر ماان التاااريت املحاادد لفااتح  بااالتوقيع عاان املؤسسااة الصااحية

 .بوابة القبول والتسجيل للمتقدمين

  نموذ  التقييم الذاتي للبرنامج التدريبي.قديم ت .2

 تزويد الهيئة بأل نماذ  أو بيانات أو مستندات قد تطل ها. .3

 التاااادريبي عاااان كاااال ساااانة للبرنااااامج سااااعودلعتماااااد البرامجااااي وقاااادرها خمسااااة آالف ريااااال اال  سااااداد رسااااوم .4

 ، وتتضمن هذه الرسوم جميع عمليات متابعة االلتزام بمعايير االعتماد.الواحد

 :ال ال ةالقاعدة 

 
 
 باالتوقيعيجب أن يكون املوقع على طلب االعتماد املؤسس ي أو البرامجي مخاوال

 
الصاحية أو  ةعان املؤسسا نظاماا

حسااب اللااوائح والقواعااد التنفيذيااة  االعتمااادلتحماال كافااة املسااؤوليات والواجبااات املترتبااة علااى  املركااز التاادريبي

 والقرارات والتعليمات ذات العالقة التي تصدرها الهيئة. تواإلجراءاوالسياسات 

 :رابيةالالقاعدة 

املؤسسااة الصاااحية أو اإلدارة التنفيذيااة لالعتماااد بمراجعااة وتاادقيق طلباااات االعتماااد، ولهااا أن تطلااب ماان  قااومت

املركااز التاادريبي اسااتكمال النااواق  أو تزوياادها باملسااتندات والبيانااات الال مااة السااتكمال التاادقيق عباار وسااائل 

 االتصال املبينة في الطلب.

 :خامسةالالقاعدة 

ماااة أو املركاااز التااادريبي اساااتكمال الناااواق  أو تزوياااد الهيئاااة باملساااتندات والبياناااات الال   املؤسساااة الصاااحية علاااى

.
 
 خالل املدة املحددة في إشعار التبليم من قبل الهيئة وإال فلها الحق باعتبار الطلب الغيا
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 :سادسةالالقاعدة 

عنااااد اكتمااااال تاااادقيق الطلااااب، يااااتم تقياااايم املؤسسااااة الصااااحية أو املركااااز التاااادريبي ماااان قباااال فريااااق التقياااايم الااااذل 

للتأكااااد ماااان اسااااتيفاء معااااايير االعتماااااد املؤسساااا ي أو تشاااكله الهيئااااة لزيااااارة املؤسسااااة الصااااحية أو املركااااز التااادريبي 

 البرامجي.

 :سابيةالالقاعدة 

 تتاااولى اإلدارة التنفيذياااة لالعتمااااد تنسااايق  ياااارات التقيااايم لغااارض االعتمااااد الجدياااد للمراكاااز والبااارامج التدريبياااة 

، سااتكمال املتطلباااتخااالل ماادة ال تزيااد عاان رالرااة أشااهر ماان تاااريت اسااتالم طلااب االعتماااد املكتماال أو ماان تاااريت ا

 من تاريت الزيارة. ويتم إصدار القرار املناسب حيال ذلك خالل مدة ال تتجاو  رالرة أشهر

 : امنةالالقاعدة 

ل املعتمااادة خاااالأو البااارامج التدريبياااة  الدورياااة للمراكاااز التقيااايمتنسااايق  ياااارات اإلدارة التنفيذياااة لالعتمااااد  تتاااولى

، ويااتم إصاادار القاارار املناسااب حيااال ذلااك املحاادد لااذلك بقاارار االعتمااادماادة ال تقاال عاان رالرااة أشااهر ماان التاااريت 

 خالل مدة ال تتجاو  رالرة أشهر من تاريت الزيارة.

 :ناسيةالقاعدة ال

بيانااات والباارامج التدريبيااة املختلفااة ماان ضاامن قاعاادة للمراكااز التقياايم  فاارق  اإلدارة التنفيذيااة لالعتمااادتشااكل 

 من قبل لجنة املقيمين.مقيمي االعتماد املكونة 

 :الياشرةالقاعدة 

 ق  يارة التقييم.يعند تشكيل فر يجب االلتزام بمبدأ الحياد واملوضوعية وعدم تضارب املصالح 

 :ةعشر  لحاديةالقاعدة ا

نفاس التخصا  العاام املنادر  تحتاه البرناامج املاراد الفرياق مان التقييم أن يكون مقرر  قيراعى عند تشكيل فر يص 

 تقييمه.
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 عشرة: نذةالقاعدة ال ا

 والبرامجااي، يالخاصااة باالعتماااد املؤسساا  ملعاااييرا اسااتيفاءتأكااد ماان لل املركااز التاادريبيق التقياايم بزيااارة يااقااوم فر ي

  لفريقول
 
ذات  تزوياد الفرياق بالوراائق املطلوباةيلتزم املركز التادريبي بالحاجة، و  عنداالجتماى مع من يراه مناسبا

 العالقة.

 عشرة: ال ة القاعدة ال

سابب  ألل الزياارة عدم إمكانية استكمال ع الفريقي تأجيل عملية التقييم في حال رأالحق فالتقييم  يارة  فريقل

، أو رأع إعاقة لعمله بأل شكل كان.ي
 
 راه وجيها

 عشرة: رابيةالقاعدة ال

ااااا تخضاااااع رق  ياااااارة التقيااااايم وتوصااااايات اللجناااااة املركزياااااة لالعتمااااااد واللجاااااان املنبثقاااااة منهاااااا للاااااوائح جمياااااع تقاااااارير ف 

ن والقواعااد التنفيذيااة والقاارارات اإلداريااة والتعاااميم والسياسااات واإلجااراءات املعمااول بهااا فااي الهيئااة، وال يجااو  أ

 منها.
 
 تخالف أيا

 عشرة: خامسةالقاعدة ال

اذ  فااق النماافااور انتهاااء الزيااارة و  ع فريااق  يااارة التقياايم تقرياار الزيااارة إلااى لجنااة االعتماااد املؤسساا ي أو البرامجااييرفاا

 . الفريقاملعتمدة، على أن تكون النماذ  مستوفية كافة معايير التقييم وموقعة من جميع أعضاء 

 عشرة: دسةالقاعدة السا

 لاهبكافاة املالحظاات والتوصايات املنصاوص عليهاا فاي قارار االعتمااد، و  لتازامالا يتعين على املركز التدريبي املعتمد

 خاااالل 
 
 ال تزياااد عااان  مااادةالحاااق فاااي الااارد علاااى تلاااك املالحظاااات كتابياااا

 
، ويجاااو  مااان تااااريت صااادور القااارار رالراااين يوماااا

األماااين  للمركااز التاادريبي أن يااتظلم ماان أيااة قاارار تصاادره الهيئااة، وذلااك بتقااديم الااتظلم إلااى األمااين العااام، ويقااوم

 من تاريت استالمه.
 
 العام باصدار قراره بشأن التظلم خالل رالرين يوما

 عشرة: سابيةالقاعدة ال

 ملاااا ورد فاااي تقريااار فر بحالاااة االعتمااااد مااان عدماااه  باالعتمااااد املؤسسااا ي أو البرامجاااي عنياااةتوصااا ي اللجناااة امل
 
 قياااوفقاااا

االخاتالف ماع فرياق التقيايم، تقيايم فيجاب تبريار ورد في تقرير فريق ال ماعاللجنة  رأل وفي حال اختلف ،التقييم

 والرفع بذلك عند الحاجة إلى اللجنة املركزية لالعتماد للتوصية بالقرار املناسب حياله. 
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 عشرة:  امنةالقاعدة ال

يحاااااق للجناااااة االعتمااااااد املؤسسااااا ي أو البرامجاااااي إعاااااادة تشاااااكيل وإرساااااال فرياااااق  ياااااارة التقيااااايم للمركاااااز أو البرناااااامج 

 ولم يتم استيفاءها من فريق الزيارة األول.، تستدعي ذلك وجيهةعلى أسباب  حال رأت ذلك بناء   التدريبي في

 :ناسية عشرةالقاعدة ال

يتجاااااو  مجمااااوعهم  أالحاااادد قاااارار اعتماااااد البرنااااامج التاااادريبي عاااادد املتاااادربين فااااي كاااال مسااااتوع فااااي البرنااااامج، علااااى يص 

 الطاقة االستيعابية للبرنامج في جميع املستويات.

 :اليشرتنالقاعدة 

  التنفيااااااذل املخااااااول بااااااالتوقيع عاااااان املؤسسااااااة الصااااااحية )أو ماااااان ينيبااااااه(يقاااااادم املسااااااؤول 
 
تعااااااديل الطاقااااااة لطلبااااااا

 والتساجيل القباول واباة لفاتح باالستيعابية في البرنامج التدريبي بمدة ال تقل عان رالراة أشاهر مان التااريت املحادد 

 .قدمينللمت

 تاليشرتن: حاديةالقاعدة ال

 مدير ايقدم 
 
قال تتعاديل الطاقاة االساتيعابية للبرناامج التادريبي املشاترك بمادة ال للبرنامج التدريبي املشترك طلباا

 قدمين.للمت والتسجيل القبول وابة ملحدد لفتح بعن رالرة أشهر من التاريت ا

 تاليشرتن: نذةالقاعدة ال ا

لدراساااتها وإصااادار التوصااايات الال ماااة  البرامجااايعلاااى لجناااة االعتمااااد تعااارض طلباااات تعاااديل الطاقاااة االساااتيعابية 

 حيالها خالل مدة ال تتجاو  ستة أسابيع من تاريت استالم الطلب املكتمل.

 تاليشرتن:  ال ةالقاعدة ال

املااااادير يصااااادر ، تعاااااديل الطاقاااااة االساااااتيعابيةعلاااااى طلاااااب بنااااااء  علاااااى توصاااااية لجناااااة االعتمااااااد البرامجاااااي باملوافقاااااة 

 قاارار التنفيااذل لالعتماااد 
 
سااتة أسااابيع ماان تاااريت عاارض  ال تتجاااو  تحااديح حالااة االعتماااد البرامجااي خااالل ماادة ب ا

 الطلب على لجنة االعتماد البرامجي.
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 تاليشرتن: رابيةالقاعدة ال

ن أيتضامن قارار االعتمااد البرامجااي قائماة املراكاز التدريبيااة التاي تشاترك بتنفياذ البرنااامج التادريبي املشاترك، علااى 

يتجااااااو  مجماااااوعهم الطاقاااااة االساااااتيعابية للبرناااااامج التااااادريبي  وأاليباااااين القااااارار عااااادد املتااااادربين فاااااي كااااال مساااااتوع، 

 املشترك في جميع املستويات.

 تاليشرتن: الخامسةالقاعدة 

 تك
 
فاي ال تتجااو  سانتين  ملادةون مدة قرار االعتماد الجديد أربع سنوات، ويجاو  أن يكاون قارار االعتمااد مشاروطا

 حال وجود مالحظات على املركز أو البرنامج التدريبي يتعين استيفاءها خالل تلك املدة.

 :سادسة تاليشرتنالقاعدة ال

القاااارار سااااارل الصااااالحية حتااااى صاااادور قاااارار جديااااد ماااان ، ويعتباااار تكااااون ماااادة قاااارار تجديااااد االعتماااااد أربااااع ساااانوات

 الهيئة.

 :السابية تاليشرتنالقاعدة 

 تكون مدة قرار اإلنذار بالتجميد ستة أشهر.

 :ال امنة تاليشرتنالقاعدة 

 .شهرتكون مدة قرار التجميد ستة أ

 :الناسية تاليشرتنالقاعدة 

املحادد باالقرار، ويتحمال املركاز التادريبي املساؤولية والتبعاات القانونيااة  تااريتاليسارل قارار ساحب االعتمااد مان 

 ألحكاااااام الئحاااااة االعتمااااااد 
 
 لساااااحب االعتمااااااد مااااان املركاااااز التااااادريبي وفقاااااا

 
تجااااااه املتااااادربين أو الغيااااار، وذلاااااك نتيجاااااة

ب قااادم بطلاااالت للمؤسساااة الصاااحيةويحاااق املؤسسااا ي والبرامجاااي، وال تتحمااال الهيئاااة أل مساااؤولية نتيجاااة لاااذلك، 

  د.من تاريت صدور قرار سحب االعتمامرور سنة  والبرامجي بعدجديد لالعتماد املؤسس ي 
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 :ال لثون القاعدة 

يم ، وذلك بتقدجديدتأسيس برنامج تدريبي  يجو  للمراكز التدريبية واملجالس واللجان العلمية بالهيئة اقتراح

املجلس  بالهيئة، ويصدر القرار باملوافقة أو الرفض من للشؤون األكاديمية رئيس التنفيذللا طلب موجه إلى

لإلدارة  تهويتم إحالب بناء  على توصية املجلس أو اللجنة العلمية املختصة، التنفيذل للتعليم والتدري

 ،الخاص به التدريبي قراره من املجلس التنفيذل للتعليم والتدريب وإعداد املنهجإبعد التنفيذية لالعتماد 

 مع لجنة االعتماد البرامجي. تفاقه باالفق به معايير اعتمادعلى أن تر 
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 اللجنة املركزية لالعتماد واللجان املنبثقة منها الباب الثاني 2

 

 :الحادية تال لثون القاعدة 

ايص   أو أك ف املااديركل 
 
ة املنبثقاار لتنسايق اجتماعااات اللجنااة املركزيااة لالعتماااد واللجااان ثااالتنفيااذل لالعتماااد منسااقا

 ول أعمالها، ومتابعة آلية عملها.امنها، وإعداد محاضرها وجد

 :ال انذة تال لثون القاعدة 

 ملااااا تحاااادده الئحااااة االعتماااااد املؤسساااا ي والبرامجااااي والئحااااة مجااااالس 
 
تتااااولى اللجنااااة املركزيااااة لالعتماااااد مهامهااااا وفقااااا

ماااان قواعااااد ال  للتعلاااايم والتاااادريب التنفيااااذلولجااااان الهيئااااة التنفيذيااااة والعلميااااة واملهنيااااة، ومااااا يصاااادره املجلااااس 

 لية عمل اللجان املنبثقة منها على النحو اآلتي:آ، وتكون تتعارض مع هذه اللوائح

 بحسااب مااا ياارد إليهااا ماان موضااوعاتمتااى مااا دعاات الحاجااة إلااى ذلااك، و  باادعوة ماان رئيسااها تجتمااع اللجااان .1

ويراعاااى فاااي ذلاااك سااارعة اتخااااذ القااارارات املناسااابة ملاااا يااادخل  فاااي الشاااهر، مااارة واحااادة بمعااادل ال يقااال عااان

 بما يحقق جودة العمل.صها، و اختصا ضمن

إلى ذلك، على أن يراعى اساتمرار نصاف أعضااء  دعت الحاجة متى ماكل سنتين أو ان يعاد تشكيل اللج .2

 لهاااا ورال
 
ضااااء مااان راااة أعاللجاااان عناااد إعاااادة تشاااكيلها، ويقاااوم املااادير التنفياااذل لالعتمااااد بترشااايح رئيساااا

باإلضااااااافة إلاااااى عضااااااوية مااااادير إدارة االعتماااااااد  ،ورالراااااة أعضاااااااء مااااان خارجهاااااا اللجناااااة املركزياااااة لالعتماااااااد

 
 
 بتشكيل كل منها وتعيين رئيسها.  املؤسس ي، ومدير إدارة االعتماد البرامجي، ويصدر األمين العام قرارا

ة أو خماااس مااارات متفرقاااة اللجناااة لاااثال  مااارات متتاليااا حضاااور اجتماعااااتفاااي حاااال غيااااب العضاااو عااان  .3

أو في حال عدم قيامه بمهامه أو اعتذاره عن االستمرار في عضاوية اللجناة فاناه يحاق  عام واحد،خالل 

، وذلاك باالرفع للمادير التنفياذل لالعتماااد، باديللارئيس اللجناة إساقاط عضاويته وطلاب ترشايح عضاو 

 بشأنه.
 
 للرفع إلى سعادة األمين العام إلصدار قرارا

 
 تمهيدا

4.  
ص
تسااوت األصاوات فاي الجاانبين يارجح الجاناب وفاي حاال قر التوصيات داخل اللجناة بأغلبياة األصاوات، ت

 وقع من كافة األعضاء الحاضرين.ي، و هارئيس، ويدون ذلك في محضر اجتماعالالذل صوت معه 

عتمد محضر اللجنة املركزية لالعتماد من قبل رئيس اللجنة خالل خمسة أيام من تاريت  .5  .االجتماىيص
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عتمد محاضر اللجان املنبثقة من اللجنة املركزية لالعتماد من قبل رئيس كل لجنة، وترفاع محاضارها  .6
ص
ت

 االجتماى. عقد يام من تاريتأخالل خمسة إلى رئيس اللجنة املركزية لالعتماد  لالطالى

اد ترفع اللجنة املركزية لالعتماد واللجان املنبثقة منها محاضرها وتوصاياتها إلاى املادير التنفياذل لالعتما .7

 إلصدار القرارات الال مة حيالها.، وذلك االجتماى عقد يام من تاريتأخمسة مدة ال تتجاو  خالل 

لسياساات واإلجاراءات والنمااذ  تقوم اللجنة املركزية لالعتماد واللجان املنبثقة منها باعداد ومراجعة ا .8

الخاصااااة باالعتماااااد املؤسساااا ي والبرامجااااي ومقيمااااي االعتماااااد بشااااكل دورل، وذلااااك بالتنساااايق مااااع مااااديرل 

إدارتاااي االعتمااااد املؤسسااا ي والبرامجاااي، وتتاااولى اإلدارة التنفيذياااة لالعتمااااد مراجعتهاااا، ومتابعاااة إجاااراءات 

 .اعتمادها

 

 :ال ال ة تال لثون القاعدة 

 زللمراكاااملؤسساا ي والبرامجااي  االعتمااادمعااايير بتنساايق  يااارات متابعااة االلتاازام ب اإلدارة التنفيذيااة لالعتمااادتقااوم 

ريب مااع اللجنااة املركزيااة لالعتماااد، واللجااان املنبثقااة منهااا، بناااء  علااى مؤشاارات أداء جااودة التااد والباارامج التدريبيااة

 املعنااين بالعملياة التدريبياة ماان مادربين ومتادربين ومراكاازأو املالحظاات الاواردة مان املجااالس واللجاان العلمياة، و 

ل تدريبية، ويرفع فريق الزياارة تقرياره إلاى اللجناة املعنياة إلصادار التوصايات الال ماة حيالاه، وإصادار قارار بتعادي

 حالة االعتماد عند الحاجة لذلك.
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 1أحكام رسوم االعتماد املؤسسي والرباجمي الباب الثالث 3

 

  :الرابية تال لثون القاعدة 

ساااتحق رساااوم االعتمااااد عناااد اساااتالم الطلاااب املكتمااال، وال يجاااو  اساااترداد الرساااوم فاااي حاااال صااادور قااارار عااادم 
ص
ت

 .االعتماد

 :الخامسة تال لثون القاعدة 

ألف ريال فترة دورة االعتماد املؤسس ي الكاملاة بمادة  خمسون تشمل رسوم االعتماد املؤسس ي والبالغة  .1

 .سنوات من تاريت صدور قرار االعتماد املؤسس ي األول  4أقصاها 

ساااتحق رسااااوم تجدياااد االعتماااااد املؤسساااا ي والبالغاااة  .2
ص
ألااااف رياااال كاااال أربعااااة سااانوات ماااان تاااااريت  خمسااااون ت

 .صدور قرار االعتماد املؤسس ي األول إال في حال صدور قرار سحب االعتماد املؤسس ي

ألااف ريااال، يجااو  أن يكااون سااداد رسااوم  خمسااون مااع عاادم اإلخااالل برسااوم االعتماااد املؤسساا ي البالغااة  .3

 وخمسمائة ريال
 
 بما يعادل ارني عشر ألفا

 
 .االعتماد املؤسس ي سنويا

 :السادسة تال لثون القاعدة 

 ابتداء  من تااريت صادور قارار  .1
 
ستحق رسوم تجديد االعتماد البرامجي والبالغة خمسة آالف ريال سنويا

ص
ت

 .ل صدور قرار سحب االعتماد البرامجياالعتماد البرامجي األول إال في حا

 لكااال ايلتااا .2
 
زم املركاااز التااادريبي بساااداد رساااوم تجدياااد االعتمااااد البرامجاااي والبالغاااة خمساااة االف رياااال سااانويا

 .برنامج تدريبي معتمد، ويشمل ذلك البرنامج التدريبي املكتمل أو املشترك أو الوحدة التدريبية

 :تال لثون  السابيةالقاعدة 

االعتمااااااد املؤسسااااا ي والبرامجاااااي جمياااااع املقااااارات التدريبياااااة املعتمااااادة فاااااي قااااارار االعتمااااااد املؤسسااااا ي تشااااامل رساااااوم 

 
 
عتماااااد ويضااااااف الحقاااااا إلاااااى املركاااااز التااااادريبي املعتماااااد أو البرناااااامج التااااادريبي  والبرامجاااااي، ويشااااامل أل مقااااار تااااادريبي يص

 املعتمد.
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