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1440هـ الئحة االعتماد املؤسسي والرباجمي

تهدف هذه الالئحة إلى وضع املعايير والشروط واملتطلبات التي تستند عليها الهيئة السعودية
للتخصصات الصحية في اعتماد املراكز والبرامج التدريبية.
إن اعتماد املراكز والبرامج التدريبية يضمن توفر وتسخير كافة اإلمكانات اإلدارية والتعليمية
والسريرية باملراكز التدريبية ألغراض التدريب ،بما في ذلك مشاركة االستشاريين واألخصائيين
املؤهلين بصورة فعالة في برامج التدريب ،وخلق بيئة تعليمية متميزة للمتدربين ،تكون مبنية على
أسس التعليم الطبي ،ليتمكن املتدرب من الحصول على تدريب عالي يؤهله للممارسة املهنية
اآلمنة في مجال تخصصه.
تتيح هذه الالئحة للمؤسسات الصحية الحكومية والخاصة التقدم بطلب االعتماد بناء على ما
يرد من قواعد ومعايير ترتكز في إعدادها على التنسيق مع مختلف املجالس واللجان ذات
العالقة بعملية االعتماد في الهيئة.
تتنض ن هذه اللئحة سنة أبواب:
الباب األتل :التعريفات.
الباب ال اني :أحكام االعتماد املؤسس ي والبرامجي.
الباب ال ال  :اللجنة املركزية لالعتماد واللجان املنبثقة منها.
الباب الرابع :القرارات.
الباب الخام  :الرسوم.
الباب السادس :األحكام العامة لالئحة.
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التعريفات

الباب األول

املادة األتلى:
يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه الالئحة املعاني املوضحة بجانب كل منها:

الهذئة

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

اللجنة املركز ة

اللجنة املركزية لالعتماد بالهيئة.

املجال تاللجان
اليل ذة

املجالس واللجان العلمية بالهيئة.

االعن اد

االعتماد املؤسس ي أو البرامجي.

االعن اد املؤسس ي

اعتم ا اااد املؤسس ا ااة الص ا ااحية كمرك ا ااز ت ا اادريبي بع ا ااد تحق ا ااق مع ا ااايير
االعتماد الخاصة به.

االعن اد البرامجت

اعتماااد برنااامج فااي مركااز تاادريبي معتمااد بعااد تحقااق معااايير االعتماااد
الخاصة به.

املركزالندر بي

املؤسس ااة الص ااحية الحاص االة عل ااى االعتم اااد املؤسسا ا ي والبرامج ااي،
ويشار إليها باملركز في هذه الالئحة.

البرنامج الندر بي

البرنااامج التاادريبي املعتمااد ماان املجلااس التنفيااذل للتعلاايم والتاادريب
والذل تم استيفاء معايير االعتماد البرامجي لكامل البرنامج لتنفيذه
في مركز تدريبي واحد.
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البرنامج الندر بي املشترك

البرنامج التدريبي الذل يشترك بتنفيذه أكثر مان مركاز تادريبي واحاد
الستيفاء معايير االعتماد البرامجي الخاصة به.

املج وعة الندر بذة

مراكز تادريب معتمادة مان الهيئاة تشاترك الساتيفاء متطلباات تنفياذ
برنامج تدريبي مشترك.

الطاقة االستذيابذة

الطاقا ااة القصا ااوع السا ااتيعاب املتا اادربين ما اان جميا ااع املسا ااتويات فا ااي
البرنامج الواحد.

فر ق ز ارة النقذذا

الفريق املكون من الهيئة لزيارة املركز التدريبي لغرض االعتماد.

اللئحة
القواعد الننيذذية

الئحة االعتماد املؤسس ي والبرامجي.
القواعد التنفيذية لهذه الالئحة.
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الباب الثاني

أحكام االعتماد املؤسسي والرباجمي

املادة ال انذة:
تساارل أحكااام هااذه الالئحااة علااى املؤسسااة الصااحية الراغبااة فااي تنفيااذ ب ارامج التاادريب التااي تقرهااا
الهيئة.
املادة ال ال ة:
تحصل املؤسسة الصحية على االعتماد بعد توافر الشروط املوضحة في القواعد التنفيذية.
املادة الرابية:
للمؤسسة الصحية التقدم إلى الهيئة بطلب االعتمااد املؤسسا ي مرفقاا باه طلاب االعتمااد البرامجاي
لبرنامج واحد على األقل وفقا للمتطلبات التي تحددها القواعد التنفيذية لالئحة.
املادة الخامسة:
ال يجااو للمؤسسااة الصااحية الباادء بتنفيااذ بارامج التاادريب التااي تقرهااا الهيئااة أو قبااول متاادربين فااي
هذه البرامج إال بعد الحصول على االعتماد الال م.
املادة السادسة:
يلتزم املركز التدريبي بالطاقة االستيعابية من املتدربين املحددة في قرار اعتماد البرنامج.
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املادة السابية:
يلتاازم املركااز التاادريبي بطلااب تعااديل الطاقااة االسااتيعابية عنااد الحاجااة لااذلك ،ويتقاادم بطلبااه إلااى
اإلدارة املعنية باالعتماد مرفقا به مبررات الطلب.
املادة ال امنة:
يلتزم املركز التدريبي الحاصل على االعتماد باللوائح والقواعد التنفيذية والسياسات واإلجراءات
والقرارات والتعليمات التي تصدرها الهيئة عبر موقعها اإللكتروني او أحد قنواتها املعتمدة.
املادة الناسية:
في حال إخالل املركز التدريبي بمعايير االعتماد أو العملية التدريبية فيحق للهيئة إنذاره بتجميد
االعتماد أو تجميده مباشرة أو سحبه.
املادة الياشرة:
الهيئااة ااي الجهااة املختصااة واملسااؤولة عاان االعتماااد املؤسسا ي والبرامجااي ،وتمااار دورهااا اإلشارافي
ص
بما في ذلك يارات التقييم ،لضمان توافر الشروط واملتطلبات واملعايير التاي أصادر االعتمااد علاى
أساسها ،والتحقق من االلتزام بها ،في أل وقت خالل فترة االعتماد.
املادة الحادية عشرة:
يتم إرسال طلب اعتماد البرنامج التدريبي للهيئة وطلب تعديل الطاقة االستيعابية قبل انتهاء
الفترة املحددة الستالم الطلبات حسب القواعد التنفيذية لهذه الالئحة.
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املادة ال انذة عشرة:
ال يجو البدء في إجراءات االعتماد البرامجي إال بعد إقرار منهج البرنامج التدريبي مرفقا به معايير
اعتماده ،وتحدد القواعد التنفيذية إجراءات تطبيق ذلك.
املادة ال ال ة عشرة:
للهيئة اتخاذ اإلجراءات النظامية الال مة في حال أخال املركاز التادريبي أياا مان أحكاام هاذه الالئحاة
وقواعدها التنفيذية ،وتحدد القواعد التنفيذية إجراءات التطبيق.
املادة الرابية عشرة:
تصاادر قارارات االعتماااد أو تجمياادها أو سااح ها وفقااا ملااا تحاادده هااذه الالئحااة وقواعاادها التنفيذيااة
وتحدد القواعد التنفيذية إجراءات تطبيق ذلك.

8

3

الباب الثالث

اللجنة املركزية لالعتماد واللجان املنبثقة منها

املادة الخامسة عشرة:
يصدر األمين العام قرارا بتشكيل اللجنة املركزية لالعتماد ويعين رئيسا لها ،وتتشاكل مان أعضااء
يمثل ااون املج ااالس واللج ااان العلمي ااة ،ورئ اايس لجن ااة االعتم اااد املؤسسا ا ي ،ورئ اايس لجن ااة االعتم اااد
البرامج ااي ،ورئ اايس لجن ااة املقيم ااين ،وت اارتب تنظيمي ااا بامل اادير التنفي ااذل لالعتم اااد ،ويها ادف عم اال
اللجن ااة إل ااى مراجع ااة الل ااوائح والقواع ااد التنفيذي ااة والسياس ااات واإلجا اراءات املتعلق ااة باالعتم اااد
املؤسس ي والبرامجي واقتراح تعديلها ،وتطوير االعتماد وتحقيق جودته وفق املهام املناطة بها.
املادة السادسة عشرة:
تنبث ااق م اان اللجن ااة املركزيااة لالعتماااد اللج ااان التالي ااة :لجن ااة االعتماااد املؤسس ا ي ،ولجنااة االعتم اااد
البرامجي ،ولجنة املقيمين ،ويصدر األمين العام قرارا بتشكيل كل منها وتعيين رئيسها.
املادة السابية عشرة:
تكون مهام اللجنة املركزية لالعتماد على النحو اآلتي:
)1

)2
)3
)4

مراجعا ااة اللا ااوائح والقواعا ااد التنفيذيا ااة والسياسا ااات واإلج ا اراءات املتعلقا ااة باعتما اااد املراكا ااز
والبارامج التدريبياة واقتاراح تعااديلها حساب الحاجاة والرفاع بهااا إلاى املجلاس التنفياذل للتعلاايم
والتدريب العتمادها.
االط ااالى عل ااى التج ااارب العاملي ااة الرائ اادة ف ااي مج ااال االعتم اااد واالس ااتفادة منه ااا لتط ااوير عملي ااة
االعتماد املؤسس ي والبرامجي.
دراسة املوضوعات املرفوعاة مان اللجاان املنبثقاة منهاا واملجاالس واللجاان العلمياة والجهاات
ذات العالقة ،وإصدار التوصيات الال مة حيالها.
دراسااة املوضااوعات التااي تحااال إليهااا ماان إدارة االعتماااد املؤسس ا ي ،وإدارة االعتماااد البرامجااي،
وإصدار التوصيات الال مة حيالها.
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)5
)6
)7
)8
)9

التوصااية بتشااكيل اللجااان املنبثقااة منهااا :لجنااة االعتماااد املؤسس ا ي ولجنااة االعتماااد البرامج اي
ولجنة املقيمين والرفع بها إلى املجلس التنفيذل للتعليم والتدريب العتمادها.
إقرار معايير االعتماد املؤسس ي الواردة من لجنة االعتماد املؤسس ي ومتابعة مراجعتها بشكل
دورل.
إق ارار معااايير االعتماااد البرامج اي للب ارامج التدريبيااة الااواردة ماان لجنااة االعتماااد البرامجااي بعااد
التوصية بها من قبل املجالس واللجان العلمية ومتابعة مراجعتها بشكل دورل.
دراسااة التوصاايات واملوضااوعات املتعلقااة بتجميااد أو سااحب االعتماااد املرفوعااة ماان اللجااان
املنبثقة منها وإصدار التوصيات الال مة حيالها.
أل اختصاص يرد في الالئحة وقواعدها التنفيذية.

املادة ال امنة عشر:
تكون مهام لجنة االعتماد املؤسس ي على النحو اآلتي:
 )1االطالى على التجارب العاملية الرائدة في مجاال االعتمااد املؤسسا ي واالساتفادة منهاا لتطاوير
عملية االعتماد املؤسس ي.
 )2إعااداد معااايير االعتماااد املؤسس ا ي ومراجعتهااا بشااكل دورل والرفااع بهااا إلقرارهااا ماان اللجنااة
املركزية لالعتماد.
 )3دراسا ااة املوضا ااوعات التا ااي تحا ااال إليها ااا ما اان إدارة االعتما اااد املؤسسا ا ي فيما ااا يخا ا املراكا ااز
التدريبية واتخاذ الال م حيالها.
 )4دراسة تقارير ومالحظات فرق تقييم املراكز التدريبية واتخاذ الال م حيالها.
 )5التوصااية باصاادار ق ارارات االعتماااد املؤسس ا ي للمراكااز التدريبيااة بعااد دراسااة تقااارير فاارق
التقييم.
 )6التوصية باإلنذار بالتجميد أو تجميد االعتماد املؤسسا ي للمراكاز التدريبياة وفاق القواعاد
التنفيذية لهذه الالئحة.
 )7رفع التوصية إلى اللجنة املركزية لالعتماد بسحب االعتماد املؤسس ي من املراكز التدريبية
وفق القواعد التنفيذية لهذه الالئحة.
 )8التنسيق الفعال مع لجنة املقيمين ولجنة االعتماد البرامجي في املوضوعات املشتركة.
 )9أل اختصاص يرد في الالئحة وقواعدها التنفيذية.
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املادة الناسية عشر:
تكون مهام لجنة االعتماد البرامجي على النحو اآلتي:
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9

االطاالى علاى التجاارب العاملياة الرائادة فاي مجاال االعتمااد البرامجاي واالساتفادة منهاا لتطاوير
عملية االعتماد البرامجي.
مراجع ااة مع ااايير االعتم اااد البرامج ااي ال ااواردة م اان املج ااالس واللج ااان العلمي ااة بش ااكل دورل
والرفع بها إلقرارها من اللجنة املركزية لالعتماد.
دراسا ااة املوضا ااوعات التا ااي تحا ااال إليها ااا ما اان إدارة االعتما اااد البرامج ا اي فيما ااا يخ ا ا الب ا ارامج
التدريبية واتخاذ الال م حيالها.
دراسة تقارير ومالحظات فرق تقييم البرامج التدريبية واتخاذ الال م حيالها.
التوص ااية باص اادار قا ارارات االعتم اااد البرامج ااي وقا ارارات تع ااديل الطاق ااة االس ااتيعابية بع ااد
دراسة تقارير فرق التقييم.
التوصااية باإلنااذار بالتجميااد أو تجميااد االعتماااد البرامجااي للبارامج التدريبيااة وفااق القواعااد
التنفيذية لهذه الالئحة.
رفع التوصية إلى اللجنة املركزية لالعتماد بسحب االعتماد البرامجي من البرامج التدريبية
وفق القواعد التنفيذية لهذه الالئحة.
التنسيق الفعال مع لجنة املقيمين ولجنة االعتماد املؤسس ي في املوضوعات املشتركة.
أل اختصاص يرد في الالئحة وقواعدها التنفيذية.
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املادة اليشرتن:
تكون مهام لجنة املقيمين على النحو اآلتي:
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7

إعداد ضواب ومعايير اختيار املقيمين والرفع بها إلقرارها من اللجنة املركزية لالعتماد.
ترشا اايح ما اان تنطبا ااق علا اايهم الضا ااواب واملعا ااايير ،وإنشا اااء قاعا اادة بيانا ااات لها اام بمختلا ااف
التخصصات للمراكز والبرامج التدريبية.
ضب جودة عملية يارة التقييم للمراكز والبرامج التدريبية.
االستعانة بالتجارب الرائدة في مجال االعتماد لتطوير آلية التقييم.
التقييم الدورل ألعمال املقيمين ،وإقامة دورات وورش عمل لتطوير أدائهم.
التنس اايق الفع ااال م ااع لجن ااة االعتم اااد املؤسس ا ي ولجن ااة االعتم اااد البرامج ااي ف ااي املوض ااوعات
املشتركة.
أل اختصاص يرد في الالئحة وقواعدها التنفيذية.

املادة الحادية تاليشرتن:
تضطلع املجالس واللجان العلمية بدور رافد للجنة املركزية لالعتماد ،ويتمثل هذا الدور في اآلتي:
)1
)2
)3
)4

اعداد معايير االعتماد البرامجي للبرامج التدريبية ومراجعتها بشكل دورل والرفع بها للجناة
االعتماد البرامجي تمهيدا لعرضها وإقرارها من اللجنة املركزية لالعتماد.
تقي اايم ج ااودة أداء البا ارامج املعتم اادة دوري ااا ورف ااع التوص اايات إل ااى لجن ااة االعتم اااد البرامج ااي
لدراستها واتخاذ االجراءات النظامية حيالها.
إبااداء املرئيااات حيااال املوضااوعات املتعلقااة باالعتماااد ورفعهااا إلااى اللجنااة املركزيااة لالعتماااد
التخاذ الال م حيالها.
أل اختصاص يرد في الالئحة وقواعدها التنفيذية.
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القرارات

الباب الرابع

املادة ال انذة تاليشرتن:
بناء على توصية لجنة االعتماد املؤسس ي ،يصدر املدير التنفيذل لالعتماد:
 )1قرار االعتماد املؤسس ي للمركز التدريبي الذل استوفى معايير االعتماد.
 )2قرار اإلنذار بتجمياد االعتمااد املؤسسا ي للمركاز التادريبي عناد وجاود ماا يخال بمعاايير االعتمااد
املؤسسا ي ،دون أن يااؤدل هااذا اإلخااالل إلااى تعطياال للعمليااة التدريبيااة ،ويجااب تصااحيحه خااالل
ماادة ال تتجاااو سااتة أشااهر ماان تاااريت صاادور الق ارار ،ويسااتطيع املركااز التاادريبي االسااتمرار فااي
عملية التدريب وقبول متدربين جدد خالل تلك الفترة.
 )3قرار تجميد االعتماد املؤسس ي للمركز التدريبي عند عدم معالجة الخلل خالل مدة اإلنذار أو
عنااد وجااود خلاال يااؤدل إلاى تعطياال العمليااة التدريبيااة ،ويجااب تصااحيحه خااالل ماادة ال تتجاااو
سااتة أشااهر ماان تاااريت صاادور الق ارار ،ويسااتطيع املركااز التاادريبي االسااتمرار فااي عمليااة التاادريب
خالل تلك الفترة ،ولكن ال يستطيع قبول متدربين جدد حتى يتم رفع التجميد.
املادة ال ال ة تاليشرتن:
بنا اااء علا ااى توصا ااية اللجنا ااة املركزيا ااة لالعتما اااد ،يصا اادر املا اادير التنفيا ااذل لالعتما اااد قا ارارا بسا ااحب
االعتماد املؤسس ي للمركز التدريبي عند:
 )1عدم معالجة ما يخل بمعايير االعتماد املؤسس ي الواردة في قارار التجمياد خاالل مادة ال تتجااو
ستة أشهر من تاريت صدور قرار التجميد.
 )2وجود ما يخل بمعايير االعتماد املؤسس ي مما يؤدل إلى تعطيل جوهرل للعملية التدريبية.
 )3ع اادم انض اامام أل مت اادرب خ ااالل م اادة س اانتين م اان ت اااريت ب اادء الت اادريب الت ااالي لقا ارار االعتم اااد
املؤسس ي والبرامجي.
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املادة الرابية تاليشرتن:
بناء على توصية لجنة االعتماد البرامجي ،يصدر املدير التنفيذل لالعتماد:
 )1قرار االعتماد البرامجي للبرنامج التدريبي الذل استوفى معايير االعتماد.
 )2قارار تعااديل الطاقااة االسااتيعابية للبرنااامج التاادريبي املعتمااد خااالل ماادة صااالحية قارار االعتماااد
البرامجي.
 )3قرار اإلنذار بتجميد االعتماد البرامجي للبرنامج التدريبي عند وجود ما يخال بمعاايير االعتمااد،
دون ان ي ااؤدل ه ااذا اإلخ ااالل إل ااى تعطي اال للعملي ااة التدريبي ااة ،ويج ااب تص ااحيحه خ ااالل م اادة ال
تتج اااو س ااتة أش ااهر م اان ت اااريت ص اادور القا ارار ،وتس ااتمر عملي ااة الت اادريب ف ااي البرن ااامج وقب ااول
متدربين جدد خالل تلك الفترة.
 )4قرار تجميد االعتماد البرامجي للبرنامج التدريبي عند عدم معالجة الخلل خالل مدة اإلنذار أو
عنااد وجااود خلاال يااؤدل إلااى تعطياال العمليااة التدريبيااة ،ويجااب تصااحيحه خااالل ماادة ال تتجاااو
سااتة أشااهر ماان تاااريت صاادور الق ارار ،وتسااتمر عمليااة التاادريب فااي البرنااامج خااالل تلااك الفتاارة،
ولكن ال يستطيع قبول متدربين جدد حتى يتم رفع التجميد.
املادة الخامسة تاليشرتن:
بنا اااء علا ااى توصا ااية اللجنا ااة املركزيا ااة لالعتما اااد ،يصا اادر املا اادير التنفيا ااذل لالعتما اااد قا ارارا بسا ااحب
االعتماد البرامجي للبرنامج التدريبي عند:
 )1عدم معالجة ما يخال بمعاايير االعتمااد البرامجاي الاواردة فاي قارار التجمياد خاالل مادة ال تتجااو
ستة أشهر من تاريت صدور قرار التجميد.
 )2وجود ما يخل بمعايير االعتماد البرامجي مما يؤدل إلى تعطيل جوهرل للعملية التدريبية.
 )3ع اادم انض اامام أل مت اادرب خ ااالل م اادة س اانتين م اان ت اااريت ب اادء الت اادريب الت ااالي لقا ارار االعتم اااد
املؤسس ي والبرامجي.
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املادة السادسة تاليشرتن:
تحدد القواعد التنفيذية مدة قرار االعتماد املؤسس ي والبرامجي.
املادة السابية تاليشرتن:
تعتبر قرارات االعتماد سارية الصالحية حتى صدور قرارات جديدة من الهيئة.
املادة ال امنة تاليشرتن:
يعتباار ق ارار سااحب االعتماااد املؤسس ا ي أو البرامجااي نهائيااا ،ويمكاان للمركااز التاادريبي التقاادم بطلااب
جديد لالعتماد املؤسس ي والبرامجي.
املادة الناسية تاليشرتن:
يج اادد قا ارار االعتم اااد املؤسسا ا ي والبرامج ااي ب ااذات اإلجا اراءات الت ااي ص اادر به ااا ،بع ااد اس ااتيفاء كاف ااة
املعايير الخاصة به.
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5

الرسوم

الباب اخلامس

املادة ال لثون:
تق اادم الهيئ ااة الخدم ااة ف ااي مج ااال االعتم اااد املؤسسا ا ي والبرامج ااي وتبل اام رس ااوم االعتم اااد املؤسسا ا ي
خمسون ألف ريال لكامل فترة سريان االعتمااد املحاددة فاي قارار االعتمااد املؤسسا ي ،ويشامل ذلاك
رس ااوم االعتم اااد البرامجا اي للبرن ااامج الت اادريبي األول ف ااي املرك ااز الت اادريبي للس اانة األول ااى م اان اعتم اااد
البرنامج ،وتتضمن هذه الرسوم جميع عمليات متابعة االلتزام بمعايير االعتماد.
املادة الواحدة تال لثون:
تبلاام رس ااوم اعتم اااد البرن ااامج التاادريبي الواح ااد خمس ااة آالف ري ااال ساانويا ،وتتض اامن ه ااذه الرس ااوم
جميع عمليات متابعة االلتزام بمعايير االعتماد.
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6

األحكام العامة لالئحة

الباب السادس

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.

املادة الرابية تال لثون:
تلغي هذه الالئحة كل ما يتعارض معها.
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القواعد التنفيذية لالئحة

االعتماد املؤسسي والرباجمي
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القواعد التنفيذية لالئحة االعتماد املؤسسي والرباجمي

مقدمة القواعد التنفيذية لالئحة االعتماد املؤسسي والرباجمي

أص س سسدرت ه س سسذه القواع س سسد بن س س ًساء عل س سسى ق س سسراراملجلس س س الننيذ س سسذل للنيل س سسذا
تالنس س س سسدر فس س س سست اعن اعس س س س األتل ليس س س سسا 1440ه س س س س  2019 /بقس س س سسراررقس س س سسا
 2019000978تتار خ 1440/06/01هس.
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القواعد التنفيذية لالئحة االعتماد املؤسسي والرباجمي

تهسسدذ هسسذه القواعسسد ولسسى بذسسان تتيسسسذط القواعسسد تاألس س لنطبذسسق الئحسسة االعن سساد املؤسس س ي
تالبرامجسستت تتتسسذا هسسذه القواعسسد لل ؤسسسسات الاسسحذة الح ومذسسة تالخاصسسة تالخيريسسة الراغبسسة
بالحس سسول عل سسى االعن سساد املؤسس س ي تالبرامج سست ألح سسد الب سسرامج ال سسي تقره سسا ت ش سسرذ عل ه سسا الهذئ سسة
السيودية للنخسسات الاحذة.

20

القواعد التنفيذية لالئحة االعتماد املؤسسي والرباجمي

الباب األول

1

أحكام االعتماد املؤسسي والرباجمي

القاعدة األتلى:
يتقدم املمثل النظامي للمؤسسة الصحية بطلب الحصول على االعتماد املؤسس ي إلى اإلدارة التنفيذية
لالعتماد بالهيئة وذلك بالقيام بما يلي:
.1

.2
.3
.4
.5
.6

تقا ااديم خطا اااب للهيئا ااة يتضا اامن طلا ااب الحصا ااول علا ااى االعتما اااد املؤسس ا ا ي ويشا اامل الخطا اااب تسا اامية
املسااؤول التنفيااذل املخااول بااالتوقيع عاان املؤسسااة الصااحية (أو ماان ينيبااه) بجميااع مااا يخ ا الشااؤون
األكاديميااة والتدريبيااة واإلداريااة واملاليااة فااي املؤسسااة الصااحية ،ويعتباار املسااؤول فااي املؤسسااة الصااحية
عن اإلشراف على جميع برامج التدريب املعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
تق ااديم نم ااوذ طل ااب الحص ااول عل ااى االعتم اااد املؤسسا ا ي موقع ااا م اان قب اال املس ااؤول التنفي ااذل املخ ااول
بالتوقيع عن املؤسسة الصحية (أو من ينيبه) ،شامال طلب اعتماد ما ال يقل عن برنامج تدريبي واحد.
تقديم نموذ التقييم الذاتي الخاص باالعتماد املؤسس ي.
تقديم نموذ التقييم الذاتي الخاص باالعتماد البرامجي للبرنامج التدريبي األول.
تزويد الهيئة بأل نماذ أو بيانات أو مستندات قد تطل ها.
سداد رساوم االعتمااد املؤسسا ي وقادرها خمساون ألاف رياال ساعودل لكامال فتارة ساريان االعتمااد (أرباع
ساانوات) ،وتتضاامن هااذه الرسااوم االعتماااد البرامجااي للبرنااامج التاادريبي األول فااي املركااز التاادريبي للساانة
األولى من اعتماد البرنامج وجميع عمليات متابعة االلتزام بمعايير االعتماد.
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القواعد التنفيذية لالئحة االعتماد املؤسسي والرباجمي

القاعدة ال انذة:
تتق اادم املؤسس ااة الص ااحية املعتم اادة بطل ااب االعتم اااد البرامج ااي إل ااى اإلدارة التنفيذي ااة لالعتم اااد بالهيئ ااة وذل ااك
بالقيام بما يلي:
.1

.2
.3
.4

تق ااديم نم ااوذ طل ااب الحص ااول عل ااى االعتم اااد البرامج ااي ،موقع ااا م اان قب اال املس ااؤول التنفي ااذل املخ ااول
بااالتوقيع عاان املؤسسااة الصااحية (أو ماان ينيبااه) ،بماادة ال تقاال عاان سااتة أشااهر ماان التاااريت املحاادد لفااتح
بوابة القبول والتسجيل للمتقدمين.
تقديم نموذ التقييم الذاتي للبرنامج التدريبي.
تزويد الهيئة بأل نماذ أو بيانات أو مستندات قد تطل ها.
س ااداد رس ااوم االعتم اااد البرامج ااي وق اادرها خمس ااة آالف ري ااال س ااعودل ع اان ك اال س اانة للبرن ااامج الت اادريبي
الواحد ،وتتضمن هذه الرسوم جميع عمليات متابعة االلتزام بمعايير االعتماد.

القاعدة ال ال ة:
يجب أن يكون املوقع على طلب االعتماد املؤسس ي أو البرامجي مخاوال نظاماا باالتوقيع عان املؤسساة الصاحية أو
املركااز التاادريبي لتحماال كافااة املسااؤوليات والواجبااات املترتبااة علااى االعتماااد حسااب اللااوائح والقواعااد التنفيذيااة
والسياسات واإلجراءات والقرارات والتعليمات ذات العالقة التي تصدرها الهيئة.
القاعدة الرابية:
تقااوم اإلدارة التنفيذيااة لالعتماااد بمراجعااة وتاادقيق طلبااات االعتماااد ،ولهااا أن تطلااب ماان املؤسسااة الصااحية أو
املركااز التاادريبي اسااتكمال النااواق أو تزوياادها باملسااتندات والبيانااات الال مااة السااتكمال التاادقيق عباار وسااائل
االتصال املبينة في الطلب.
القاعدة الخامسة:
علااى املؤسسااة الصااحية أو املركااز التاادريبي اسااتكمال النااواق أو تزويااد الهيئااة باملسااتندات والبيانااات الال مااة
خالل املدة املحددة في إشعار التبليم من قبل الهيئة وإال فلها الحق باعتبار الطلب الغيا.
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القواعد التنفيذية لالئحة االعتماد املؤسسي والرباجمي

القاعدة السادسة:
عن ااد اكتم ااال ت اادقيق الطل ااب ،ي ااتم تقي اايم املؤسس ااة الص ااحية أو املرك ااز الت اادريبي م اان قب اال فري ااق التقي اايم ال ااذل
تش ااكله الهيئ ااة لزي ااارة املؤسس ااة الص ااحية أو املرك ااز الت اادريبي للتأك ااد م اان اس ااتيفاء مع ااايير االعتم اااد املؤسس ا ي أو
البرامجي.
القاعدة السابية:
تتااولى اإلدارة التنفيذيااة لالعتماااد تنساايق يااارات التقياايم لغاارض االعتماااد الجديااد للمراكااز والب ارامج التدريبيااة
خااالل ماادة ال تزيااد عاان رالرااة أشااهر ماان تاااريت اسااتالم طلااب االعتماااد املكتماال أو ماان تاااريت اسااتكمال املتطلبااات،
ويتم إصدار القرار املناسب حيال ذلك خالل مدة ال تتجاو رالرة أشهر من تاريت الزيارة.
القاعدة ال امنة:
تتااولى اإلدارة التنفيذيااة لالعتماااد تنساايق يااارات التقياايم الدوريااة للمراكااز أو الب ارامج التدريبيااة املعتماادة خااالل
ماادة ال تقاال عاان رالرااة أشااهر ماان التاااريت املحاادد لااذلك بقارار االعتماااد ،ويااتم إصاادار القارار املناسااب حيااال ذلااك
خالل مدة ال تتجاو رالرة أشهر من تاريت الزيارة.
القاعدة الناسية:
تشااكل اإلدارة التنفيذيااة لالعتماااد فاارق التقياايم للمراكااز والب ارامج التدريبيااة املختلفااة ماان ضاامن قاعاادة بيانااات
مقيمي االعتماد املكونة من قبل لجنة املقيمين.
القاعدة الياشرة:
يجب االلتزام بمبدأ الحياد واملوضوعية وعدم تضارب املصالح عند تشكيل فريق يارة التقييم.
القاعدة الحادية عشرة:
صيراعى عند تشكيل فريق التقييم أن يكون مقرر الفرياق مان نفاس التخصا
تقييمه.
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العاام املنادر تحتاه البرناامج املاراد

القواعد التنفيذية لالئحة االعتماد املؤسسي والرباجمي

القاعدة ال انذة عشرة:
يقااوم فرياق التقياايم بزيااارة املركااز التاادريبي للتأكااد ماان اسااتيفاء املعااايير الخاصااة باالعتماااد املؤسسا ي والبرامجااي،
وللفريق االجتماى مع من يراه مناسبا عند الحاجة ،ويلتزم املركز التادريبي بتزوياد الفرياق بالوراائق املطلوباة ذات
العالقة.
القاعدة ال ال ة عشرة:
لفريق يارة التقييم الحق في تأجيل عملية التقييم في حال رأع الفريق عدم إمكانية استكمال الزياارة ألل سابب
يراه وجيها ،أو رأع إعاقة لعمله بأل شكل كان.
القاعدة الرابية عشرة:
تخض ااع جمي ااع تق ااارير فا ارق ي ااارة التقي اايم وتوص اايات اللجن ااة املركزي ااة لالعتم اااد واللج ااان املنبثق ااة منه ااا لل ااوائح
والقواعااد التنفيذيااة والقارارات اإلداريااة والتعاااميم والسياسااات واإلجاراءات املعمااول بهااا فااي الهيئااة ،وال يجااو أن
تخالف أيا منها.
القاعدة الخامسة عشرة:
يرفاع فريااق يااارة التقياايم تقرياار الزيااارة إلااى لجنااة االعتماااد املؤسسا ي أو البرامجااي فااور انتهاااء الزيااارة وفااق النمااذ
املعتمدة ،على أن تكون النماذ مستوفية كافة معايير التقييم وموقعة من جميع أعضاء الفريق.
القاعدة السادسة عشرة:
يتعين على املركز التدريبي املعتمد االلتازام بكافاة املالحظاات والتوصايات املنصاوص عليهاا فاي قارار االعتمااد ،ولاه
الحااق فااي الاارد علااى تلااك املالحظااات كتابيااا خااالل ماادة ال تزيااد عاان رالرااين يومااا ماان تاااريت صاادور الق ارار ،ويجااو
للمركااز التاادريبي أن يااتظلم ماان أيااة ق ارار تصاادره الهيئااة ،وذلااك بتقااديم الااتظلم إلااى األمااين العااام ،ويقااوم األمااين
العام باصدار قراره بشأن التظلم خالل رالرين يوما من تاريت استالمه.
القاعدة السابية عشرة:
توص ا ي اللجنااة املعني ااة باالعتم اااد املؤسس ا ي أو البرامج ااي بحال ااة االعتم اااد م اان عدم ااه وفق ااا مل ااا ورد ف ااي تقري اار فري اق
التقييم ،وفي حال اختلف رأل اللجنة عما ورد في تقرير فريق التقيايم فيجاب تبريار االخاتالف ماع فرياق التقيايم،
والرفع بذلك عند الحاجة إلى اللجنة املركزية لالعتماد للتوصية بالقرار املناسب حياله.
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القاعدة ال امنة عشرة:
يح ااق للجن ااة االعتما اااد املؤسسا ا ي أو البرامجا ااي إع ااادة تشا ااكيل وإرس ااال فريا ااق ي ااارة التقيا اايم للمرك ااز أو البرنا ااامج
التدريبي في حال رأت ذلك بناء على أسباب وجيهة تستدعي ذلك ،ولم يتم استيفاءها من فريق الزيارة األول.
القاعدة الناسية عشرة:
صيح اادد ق ارار اعتم اااد البرن ااامج الت اادريبي ع اادد املت اادربين ف ااي ك اال مس ااتوع ف ااي البرن ااامج ،عل ااى أال يتج اااو مجم ااوعهم
الطاقة االستيعابية للبرنامج في جميع املستويات.
القاعدة اليشرتن:
يق ا اادم املس ا ااؤول التنفي ا ااذل املخ ا ااول ب ا ااالتوقيع ع ا اان املؤسس ا ااة الص ا ااحية (أو م ا اان ينيب ا ااه) طلب ا ااا لتع ا ااديل الطاق ا ااة
االستيعابية في البرنامج التدريبي بمدة ال تقل عان رالراة أشاهر مان التااريت املحادد لفاتح بواباة القباول والتساجيل
للمتقدمين.
القاعدة الحادية تاليشرتن:
يقدم مدير البرنامج التدريبي املشترك طلباا لتعاديل الطاقاة االساتيعابية للبرناامج التادريبي املشاترك بمادة ال تقال
عن رالرة أشهر من التاريت املحدد لفتح بوابة القبول والتسجيل للمتقدمين.
القاعدة ال انذة تاليشرتن:
تعاارض طلبااات تعااديل الطاقااة االسااتيعابية علااى لجنااة االعتماااد البرامجااي لدراسااتها وإصاادار التوصاايات الال مااة
حيالها خالل مدة ال تتجاو ستة أسابيع من تاريت استالم الطلب املكتمل.
القاعدة ال ال ة تاليشرتن:
بن اااء عل ااى توصا ااية لجن ااة االعتم اااد البرامجا ااي باملوافق ااة عل ااى طلا ااب تع ااديل الطاق ااة االسا ااتيعابية ،يص اادر املا اادير
التنفيااذل لالعتماااد ق ارارا بتحااديح حالااة االعتماااد البرامجااي خااالل ماادة ال تتجاااو سااتة أسااابيع ماان تاااريت عاارض
الطلب على لجنة االعتماد البرامجي.
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القاعدة الرابية تاليشرتن:
يتضامن قارار االعتمااد البرامجااي قائماة املراكاز التدريبيااة التاي تشاترك بتنفياذ البرنااامج التادريبي املشاترك ،علااى أن
يبا ااين الق ا ارار عا اادد املتا اادربين فا ااي كا اال مسا ااتوع ،وأال يتجا اااو مجما ااوعهم الطاقا ااة االسا ااتيعابية للبرنا ااامج التا اادريبي
املشترك في جميع املستويات.
القاعدة الخامسة تاليشرتن:
تكون مدة قرار االعتماد الجديد أربع سنوات ،ويجاو أن يكاون قارار االعتمااد مشاروطا ملادة ال تتجااو سانتين فاي
حال وجود مالحظات على املركز أو البرنامج التدريبي يتعين استيفاءها خالل تلك املدة.
القاعدة السادسة تاليشرتن:
تك ااون م اادة ق ارار تجدي ااد االعتم اااد أرب ااع س اانوات ،ويعتب اار الق ارار س ااارل الص ااالحية حت ااى ص اادور ق ارار جدي ااد م اان
الهيئة.
القاعدة السابية تاليشرتن:
تكون مدة قرار اإلنذار بالتجميد ستة أشهر.
القاعدة ال امنة تاليشرتن:
تكون مدة قرار التجميد ستة أشهر.
القاعدة الناسية تاليشرتن:
يسارل قارار ساحب االعتمااد مان التااريت املحادد باالقرار ،ويتحمال املركاز التادريبي املساؤولية والتبعاات القانونيااة
تجا اااه املتا اادربين أو الغيا اار ،وذلا ااك نتيجا ااة لسا ااحب االعتما اااد ما اان املركا ااز التا اادريبي وفقا ااا ألحكا ااام الئحا ااة االعتما اااد
املؤسس ا ي والبرامجااي ،وال تتحم اال الهيئااة أل مس ااؤولية نتيجااة لااذلك ،ويحااق للمؤسسااة الص ااحية التقاادم بطل اب
جديد لالعتماد املؤسس ي والبرامجي بعد مرور سنة من تاريت صدور قرار سحب االعتماد.
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القاعدة ال لثون:
يجو للمراكز التدريبية واملجالس واللجان العلمية بالهيئة اقتراح تأسيس برنامج تدريبي جديد ،وذلك بتقديم
طلب موجه إلى الرئيس التنفيذل للشؤون األكاديمية بالهيئة ،ويصدر القرار باملوافقة أو الرفض من املجلس
التنفيذل للتعليم والتدريب بناء على توصية املجلس أو اللجنة العلمية املختصة ،ويتم إحالته لإلدارة
التنفيذية لالعتماد بعد إقراره من املجلس التنفيذل للتعليم والتدريب وإعداد املنهج التدريبي الخاص به،
على أن ترفق به معايير اعتماده باالتفاق مع لجنة االعتماد البرامجي.
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2

الباب الثاني

اللجنة املركزية لالعتماد واللجان املنبثقة منها

القاعدة الحادية تال لثون:
صيكلاف املاادير التنفيااذل لالعتماااد منسااقا أو أكثار لتنسايق اجتماعااات اللجنااة املركزيااة لالعتماااد واللجااان املنبثقاة
منها ،وإعداد محاضرها وجداول أعمالها ،ومتابعة آلية عملها.
القاعدة ال انذة تال لثون:
تت ااولى اللجن ااة املركزي ااة لالعتم اااد مهامه ااا وفق ااا مل ااا تح اادده الئح ااة االعتم اااد املؤسس ا ي والبرامج ااي والئح ااة مج ااالس
ولج ااان الهيئ ااة التنفيذي ااة والعلمي ااة واملهني ااة ،وم ااا يص اادره املجل ااس التنفي ااذل للتعل اايم والت اادريب م اان قواع ااد ال
تتعارض مع هذه اللوائح ،وتكون آلية عمل اللجان املنبثقة منها على النحو اآلتي:
.1

.2

.3

.4
.5

تجتمااع اللجااان باادعوة ماان رئيسااها متااى مااا دعاات الحاجااة إلااى ذلااك ،وبحسااب مااا ياارد إليهااا ماان موضااوعات
بمعاادل ال يق اال ع اان ماارة واح اادة ف ااي الشااهر ،ويراع ااى ف ااي ذلااك س اارعة اتخ اااذ الق ارارات املناس اابة مل ااا ي اادخل
ضمن اختصاصها ،وبما يحقق جودة العمل.
يعاد تشكيل اللجان كل سنتين أو متى ما دعت الحاجة إلى ذلك ،على أن يراعى اساتمرار نصاف أعضااء
اللج ااان عن ااد إع ااادة تش ااكيلها ،ويق ااوم امل اادير التنفي ااذل لالعتم اااد بترش اايح رئيس ااا له ااا ورالر ااة أعضاااء م اان
اللجنا ااة املركزيا ااة لالعتما اااد ورالرا ااة أعضا اااء ما اان خارجها ااا ،باإلضا ااافة إلا ااى عضا ااوية ما اادير إدارة االعتما اااد
املؤسس ي ،ومدير إدارة االعتماد البرامجي ،ويصدر األمين العام قرارا بتشكيل كل منها وتعيين رئيسها.
ف ااي ح ااال غي اااب العض ااو ع اان حض ااور اجتماع ااات اللجن ااة ل ااثال م ارات متتالي اة أو خم ااس م ارات متفرق ااة
خالل عام واحد ،أو في حال عدم قيامه بمهامه أو اعتذاره عن االستمرار في عضاوية اللجناة فاناه يحاق
لارئيس اللجناة إساقاط عضاويته وطلاب ترشايح عضاو باديل ،وذلاك باالرفع للمادير التنفياذل لالعتماااد،
تمهيدا للرفع إلى سعادة األمين العام إلصدار قرارا بشأنه.
ص
تقر التوصيات داخل اللجناة بأغلبياة األصاوات ،وفاي حاال تسااوت األصاوات فاي الجاانبين يارجح الجاناب
الذل صوت معه الرئيس ،ويدون ذلك في محضر اجتماعها ،ويوقع من كافة األعضاء الحاضرين.
صيعتمد محضر اللجنة املركزية لالعتماد من قبل رئيس اللجنة خالل خمسة أيام من تاريت االجتماى.

28

القواعد التنفيذية لالئحة االعتماد املؤسسي والرباجمي

ص
 .6تعتمد محاضر اللجان املنبثقة من اللجنة املركزية لالعتماد من قبل رئيس كل لجنة ،وترفاع محاضارها
لالطالى إلى رئيس اللجنة املركزية لالعتماد خالل خمسة أيام من تاريت عقد االجتماى.
 .7ترفع اللجنة املركزية لالعتماد واللجان املنبثقة منها محاضرها وتوصاياتها إلاى املادير التنفياذل لالعتمااد
خالل مدة ال تتجاو خمسة أيام من تاريت عقد االجتماى ،وذلك إلصدار القرارات الال مة حيالها.
 .8تقوم اللجنة املركزية لالعتماد واللجان املنبثقة منها باعداد ومراجعة السياساات واإلجاراءات والنمااذ
الخاص ااة باالعتم اااد املؤسسا ا ي والبرامج ااي ومقيم ااي االعتم اااد بش ااكل دورل ،وذل ااك بالتنس اايق م ااع م ااديرل
إدارتااي االعتماااد املؤسس ا ي والبرامجااي ،وتت ااولى اإلدارة التنفيذيااة لالعتماااد مراجعته ااا ،ومتابعااة إج اراءات
اعتمادها.
القاعدة ال ال ة تال لثون:
تقااوم اإلدارة التنفيذيااة لالعتماااد بتنساايق يااارات متابعااة االلتازام بمعااايير االعتماااد املؤسسا ي والبرامجااي للمراكاز
والبارامج التدريبيااة مااع اللجنااة املركزيااة لالعتماااد ،واللجااان املنبثقااة منهااا ،بناااء علااى مؤشارات أداء جااودة التاادريب
أو املالحظاات الاواردة مان املجااالس واللجاان العلمياة ،واملعنااين بالعملياة التدريبياة ماان مادربين ومتادربين ومراكااز
تدريبية ،ويرفع فريق الزياارة تقرياره إلاى اللجناة املعنياة إلصادار التوصايات الال ماة حيالاه ،وإصادار قارار بتعاديل
حالة االعتماد عند الحاجة لذلك.
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3

الباب الثالث

أحكام رسوم االعتماد املؤسسي والرباجمي

1

القاعدة الرابية تال لثون:
ص
تس ااتحق رس ااوم االعتم اااد عن ااد اس ااتالم الطل ااب املكتم اال ،وال يج ااو اس ااترداد الرس ااوم ف ااي ح ااال ص اادور ق ارار ع اادم
االعتماد.
القاعدة الخامسة تال لثون:
 .1تشمل رسوم االعتماد املؤسس ي والبالغة خمسون ألف ريال فترة دورة االعتماد املؤسس ي الكاملاة بمادة
أقصاها  4سنوات من تاريت صدور قرار االعتماد املؤسس ي األول.
ص
 .2تس ااتحق رس ااوم تجدي ااد االعتم اااد املؤسس ا ي والبالغ ااة خمس ااون أل ااف ري ااال ك اال أربع ااة س اانوات م اان ت اااريت
صدور قرار االعتماد املؤسس ي األول إال في حال صدور قرار سحب االعتماد املؤسس ي.
 .3مااع عاادم اإلخااالل برسااوم االعتماااد املؤسسا ي البالغااة خمسااون ألااف ريااال ،يجااو أن يكااون سااداد رسااوم
االعتماد املؤسس ي سنويا بما يعادل ارني عشر ألفا وخمسمائة ريال.
القاعدة السادسة تال لثون:
ص
 .1تستحق رسوم تجديد االعتماد البرامجي والبالغة خمسة آالف ريال سنويا ابتداء من تااريت صادور قارار
االعتماد البرامجي األول إال في حال صدور قرار سحب االعتماد البرامجي.
 .2يلت ازم املركااز التاادريبي بسااداد رسااوم تجديااد االعتماااد البرامجااي والبالغااة خمسااة االف ريااال ساانويا لكاال
برنامج تدريبي معتمد ،ويشمل ذلك البرنامج التدريبي املكتمل أو املشترك أو الوحدة التدريبية.
القاعدة السابية تال لثون:
تشا اامل رسا ااوم االعتما اااد املؤسس ا ا ي والبرامجا ااي جميا ااع املق ا ارات التدريبيا ااة املعتما اادة فا ااي ق ا ارار االعتما اااد املؤسس ا ا ي
والبرامج ااي ،ويشا اامل أل مقا اار تا اادريبي صيعتم ااد ويضا اااف الحقا ااا إلا ااى املرك ااز التا اادريبي املعتما ااد أو البرنا ااامج التا اادريبي
املعتمد.
1
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