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 تتضمــن القائمــة مهــام ومســؤوليات الممثــل النظامــي للشــؤون األكاديميــة والتدريــب، 
العامــة  والبـــرامجي والالئحــة  المؤسســي  االعتمــاد  خــالل الئحــة  مــن  تــم حصرهــا  والتــي 
للتدريــب فــي برامــج الدراســات العليــا والالئحــة العامــة للتقييــم والقواعــد التنفيذيــة للوائــح 
االعتمــاد والتدريــب والتقييــم ومعاييــر االعتمــاد المؤسســي والبرامجــي، وتعتبر هــذه القائمة 
موجــزًا لمهــام ومســؤوليات الممثــل النظامــي للشــؤون األكاديميــة والتدريــب وال تغنـــي عــن 
الرجــوع للوائــح الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة وقواعدهــا التنفيذيــة باإلضافــة إلــى 

ــم. ــم الصــادرة والمختصــة باالعتمــاد والتدريــب والتقيي التعليمــات والتعامي

المســؤول المخــول بالتوقيــع عــن المؤسســة الصحيــة في جميع ما يخص الشــؤون األكاديمية 
والتدريــب واإلشــراف علــى جميــع برامــج التدريب المعتمدة من الهيئة الســعودية للتخصصات 
الصحيــة لتحمــل كافــة المســؤوليات والواجبــات المترتبــة علــى االعتمــاد والتدريــب والتقييــم 
حســب مــا نصــت عليــه اللوائــح والقواعــد التنفيذيــة والقــرارات والتعليمــات ذات العالقــة التــي 

تصدرهــا الهيئة. 

المقدمة ..

الممثل النظامي للشؤون األكاديمية والتدريب :
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متطلبــات 	  اســتيفاء  علــى  والعمــل  والبرامجــي  المؤسســي  االعتمــاد  بطلــب  التقــدم 
االعتمــاد.

ــة 	  ــن الجــدد وتهيئتهــم واألنشــطة التعليمي ــول المتدربي ــة قب ــى عملي اإلشــراف العــام عل
والتقويــم المســتمر واســتيفاء متطلبــات الترقيــة الســنوية وإكمــال التدريــب للبرامــج 

المكتملــة المعتمــدة فــي المركــز التدريبــي.
ــة المعتمــدة فــي المركــز 	  ــم الترتيــب التسلســلي للمرشــحين للبرامــج المكتمل إقــرار قوائ

ــك. ــة وفــق اإلجــراءات المنظمــة لذل ــول اإللكتروني ــة المطابقــة والقب ــر بواب عب
اإلشراف بشكل مباشر على سير العملية التدريبية في المركز التدريبي.	 
ــات اإلداريــة والتعليميــة والســريرية بالمركــز التدريبــي 	  العمــل علــى تســخير كافــة اإلمكان

ألغــراض التدريــب فــي برامــج الدراســات العليــا الصحيــة المهنيــة المعتمــدة مــن قبــل 
الهيئــة.

البيئــة التعليميــة المناســبة للمدربيــن والمتدربيــن مبنيــة علــى أســس التعليــم 	  توفيــر 
الصحــي ممــا يمكــن المتــدرب مــن الحصــول علــى  تدريــب  يؤهلــه للممارســة المهنيــة 

اآلمنــة فــي مجــال تخصصــه.
ــة عــن 	  ــة الســعودية للتخصصــات الصحي ــر ســنوي للهيئ ــى إعــداد ورفــع تقري اإلشــراف عل

أنشــطة لجنــة التدريــب المؤسســي وإنجازاتهــا.
التأكــد مــن تطبيــق األنظمــة واللوائــح والقــرارات الصــادرة مــن الهيئــة بشــأن العمليــة 	 

التدريبيــة.
التأكــد مــن القيــام بعمــل المراجعــة الداخليــة للبرامــج التدريبيــة المعتمــدة مــن الهيئــة بمــا 	 

ال يقــل عــن مــرة واحــدة خــالل فتــرة ســريان االعتمــاد.
تــرأس اجتماعــات لجنــة التدريــب المؤسســي وإدارتهــا، وعليــه تكليــف أحــد أعضــاء اللجنــة 	 

للقيــام بمهامــه عنــد غيابــه.
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إقــرار جــدول أعمــال جلســات لجنــة التدريــب المؤسســي بالمركــز التدريبــي، وإقــرار محاضرها 	 
خــالل خمســة عشــر يومــًا مــن تاريــخ صدورهــا.

ــة التدريــب المؤسســي، ورفــع صــورة 	  ــات الصــادرة مــن لجن إصــدار القــرارات وفــق التوصي
منهــا إلــى الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة خــالل خمســة عشــر يومــًا مــن تاريــخ 

صدورهــا.
تشــكيل فــرق عمــل مــن أعضــاء لجنــة التدريــب المؤسســي أو تكليــف أحــد أعضائهــا لدراســة 	 

مواضيــع أو القيــام بأعمــال ذات عالقــة بمهــام اللجنــة.
تعيين ممثل للمتدربين في عضوية لجنة التدريب المؤسسي.	 
العمــل علــى تبنــي تطبيــق برنامــج لدعــم ورعايــة المتدربيــن وتفعيــل تمثيلهــم فــي لجــان 	 

اإلشــراف علــى التدريــب وتقديــم اإلرشــاد المناســب لهــم.
العمل على تبني وتطبيق برنامج لتطوير مهارات المدربين وتقديم الحوافز لهم.	 
ــة، مــع إيجــاد نظــام مســتقل 	  ــق اإلجــراءات التأديبي ــل اســتصدار وتطبي ــى تفعي العمــل عل

يتيــح للمتدربيــن التظلــم علــى القــرارات الصــادرة تجاههــم وفــق اإلجــراءات المنظمــة 
لذلــك.

دعــم وتفعيــل اســتخدام نظــام الســجل اإللكترونــي المعتمــد مــن الهيئة لتقييــم المتدربين 	 
فــي المركــز مــن خــالل اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لذلك.

قــد 	  التــي  التحديــات  أمــام  معهــم  والوقــوف  المركــز  فــي  البرامــج  مديــري  مســاندة 
ُيواجهونهــا.

عقــد اجتماعــات دوريــة مــع مــدراء البرامــج المشــاركين للبرامــج المشــتركة فــي المركــز 	 
التدريبــي لمتابعــة ودعــم وتنســيق التدريــب لتلــك البرامــج.
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التواصــل الفعــال مــع المديــر التنفيــذي المشــارك للتدريــب فــي القطــاع التدريبــي لتحقيــق 	 
المصلحــة العامــة للتدريــب.

التواصــل المباشــر مــع الممثليــن النظامييــن للشــؤون األكاديميــة والتدريــب فــي المراكــز 	 
ــر  ــن، وإجــراءات تغيي ــة للمتدربي ــة المتبادل ــدورات التدريبي ــة المعتمــدة لتنســيق ال التدريبي
المركــز التدريبــي والمســاعدة فــي توزيــع المتدربيــن فــي حــال تــم ســحب االعتمــاد مــن 
أحــد البرامــج التدريبيــة التابعــة للمركــز التدريبــي وغيرهــا مــن أوجــه التعــاون المشــترك فــي 
التدريــب وفــق اإلجــراءات المنظمــة لذلــك، واطــالع المديــر التنفيــذي المشــارك للتدريــب 

فــي القطــاع التدريبــي بمــا يتــم بشــأن التنيســق مــع المراكــز التدريبيــة األخــرى.
الرفــع بالتقريــر الســنوي إلــى الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة بمــا يتضمــن ســير 	 

العمليــة التدريبيــة فــي المركــز التدريبــي وفــق اإلجــراءات المنظمــة لذلــك. 
االطــالع علــى الئحــة االعتمــاد المؤسســي والبرامجــي والالئحــة العامــة للتدريــب فــي 	 

برامــج الدراســات العليــا والالئحــة العامــة للتقييــم وقواعدهــا التنفيذيــة.
ــة والسياســات واإلجــراءات والقــرارات والتعليمــات 	  ــح والقواعــد التنفيذي ــزام باللوائ االلتـ

ذات العالقــة باالعتمــاد والتدريــب والتقييــم التــي تصدرهــا الهيئــة الســعودية للتخصصــات 
الصحيــة عبــر موقعهــا اإللكترونــي أو أحــد قنواتهــا المعتمــدة.

االطــالع علــى الدليــل اإلرشــادي للممثليــن النظامييــن للشــؤون األكاديميــة والتدريــب 	 
ــرامجي عــن ُبعــد  والنمــاذج  ــرامج التدريبيــة لزيــارات االعتمــاد المؤسســي والبـ ومــدراء البـ

ــه. ــزام بمــا ورد ب ــد علــى منســوبي المركــز التدريبــي بااللت المنظمــة لذلــك والتأكي
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االعتماد المؤسسي الجديد.	 
تجديد االعتماد المؤسسي.	 
إضافة اعتماد مقر تدريبي جديد للمركز التدريبي المعتمد.	 
تعديل مسمى المركز التدريبي المعتمد.	 
تعديل بيانات الممثل النظامي للشؤون األكاديمية والتدريب.	 
سحب االعتماد المؤسسي للمركز التدريبي المعتمد بناًء على رغبة المركز التدريبي.	 
االعتماد البرامجي الجديد.	 
تجديد االعتماد البرامجي.	 
اعتماد وحدة تدريبية.	 
تجديد اعتماد وحدة تدريبية.	 
تعديل الطاقة االستيعابية للبرنامج التدريبي المعتمد.	 
تحويل اعتماد برنامج تدريبي مشترك إلى مكتمل. 	 
تحويل اعتماد برنامج تدريبي مكتمل إلى مشترك.	 
إضافة اعتماد مقر تدريبي جديد للبرنامج التدريبي المعتمد.	 
اعتماد دورة تدريبية للبرنامج التدريبي المعتمد.	 
سحب االعتماد البرامجي للبرنامج التدريبي المعتمد بناًء على رغبة المركز التدريبي.	 
االعتمــاد 	  فــي الئحــة  ورد  مــا  والبرامجــي حســب  المؤسســي  االعتمــاد  رســوم  ســداد 

التنفيذيــة. وقواعدهــا  والبرامجــي  المؤسســي 

التقدم بالطلب لخدمات االعتماد التالية:




