
 

 اتفاقية تعاون في مجال التدريب

 الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتنفيذ البرامج املعتمدة من

 

 

 

 مقدمة:

في تنفيذ برامج الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وفق ما تنص عليه اللوائح إلى التعاون  االتفاقيةتهدف هذه 

مركزين معتمدين هما   ...........مستشفى......و  ..................مستشفى وحيث أن  الهيئة.املنظمة للعملية التدريبية في والقواعد التنفيذية 

بالتفاهم والتراض ي التام على ا فقد اتفق، الهيئة التدريبية لبرامجكمؤسسات تدريبية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من 

 وفق بنود وأحكام هذه االتفاقية.بينهما فيهما من الهيئة والتي يشتركان بتنفيذها لتنفيذ البرامج املعتمدة التعاون 

 املادة األولى:

 ضمن بنودها األساسية.من و  االتفاقيةال يتجزأ من هذه  اتعتبر املقدمة أعاله جزء  

 املادة الثانية:

ظمة للعملية التدريبية املنالقرارات اإلدارية والتعاميم والقواعد التنفيذية والسياسات واإلجراءات و لوائح النظمة و األ تعتبر 

 االتفاقية واملفسرة لها.الهيئة السعودية للتخصصات الصحية هي الحاكمة على هذه في 

 الثالثة:املادة 

 بتنفيذه.يعتبر املركزان مسؤوالن بالتضامن عن أي قصور أو إخالل بالعملية التدريبية في البرنامج التدريبي الذي يشتركان 

 :الرابعةاملادة 

كما تم إقراره واعتماده من الهيئة الذي يشتركان بتنفيذه كال املركزين التدريبي املعتمد في ن بتنفيذ البرنامج الطرفييلتزم كال 

 الصحية.السعودية للتخصصات 

 الخامسة:املادة 

وتبادل املعلومات والوثائق املتعلقة  املحدد،يلتزم كال الطرفين بقبول املتدربين املقرر انتقالهم بين املركزين في الوقت 

 وفق، كل ذلك املنتقلين بينهماباملتدربين 
 
 التدريبي.لطاقة االستيعابية املعتمدة للبرنامج ل ا

 السادسة:املادة 

 لهم.بعدم تكليف املتدربين املنتقلين إليهما بأعمال ال تتعلق بالبرنامج التدريبي أو املسؤولية الوظيفية  يلتزم كال املركزين

 السابعة:املادة 

اللوائح والقواعد التنفيذية املنصوص عليها في حقوق الكافة ب املنتقلين إليهماضمان حصول املتدربين بكال املركزين يلتزم 

 واملشترك.ومن ضمنها تمثيل املتدربين في لجان التدريب املؤسس ي  املنظمة للعملية التدريبية في الهيئة.

 :املادة الثامنة

 .درب لكامل مدة البرنامج التدريبياملركز التدريبي الذي ينتمي له املتدرب كافة املستحقات املالية للمتيتحمل 

 :التاسعةاملادة 

باملهام املحددة في الئحة و  بينهما،في كال املركزين بالتنسيق املستمر والفعال فما يلتزم مدير البرنامج ومدير البرنامج املشارك 

في اجتماع لجنة التدريب  واملشاركة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية،التدريب وقواعدها التنفيذية الصادرة من 

 املشترك.

 :العاشرةملادة ا

 من تاريخ توقيعها وبكامل مدة سريان االتفاقية هذه تعتبر
 
البرامجي في أي من  أواملؤسس ي  االعتماد سارية املفعول اعتبارا

 تدريبي معتمد. في أي برنامج املركزين التدريبين املعتمدين

 

 



 :الحادية عشرةملادة ا

على أطرافها إلى حين انتهاء مدة للهيئة في حال انتهاء هذه االتفاقية ألي سبب من األسباب تستمر االلتزامات املترتبة بموجبها 

 .رنامج قبل إيقاف التعاون املشتركبالبشغيل آلخر متدرب ملتحق التدريب والت

 :عشرة الثانيةملادة ا

، ويتم فيما يتعلق بالبرنامج التدريبي الذي يشتركان بتنفيذه برنامج ومدير البرنامج املشارك بإعمال هذه املذكرةيلتزم مدير ال

 .املذكرةهذه التواصل بينهما ملتابعة وتنفيذ وتقويم بنود 

 :عشرة الثالثةملادة ا

تم حل أي خالف بين ييلتزم املركزان بتنفيذ هذه االتفاقية وفق مبدأ حسن النية، وتقديم املصلحة الوطنية العليا، و 

.
 
 الطرفين وديا

 :عشرة الرابعةملادة ا

 اآلخر. تجاه طرف ألي مالية رسوم أو أتعاب أو التزامات أي املذكرة هذه تنفيذ على يترتب ال

 :عشرة الخامسةاملادة 

 وملحقاتها والبيانات واملعلومات املتبادلة بينهما.يلتزم الطرفان بالحفاظ على السرية التامة لهذه املذكرة ومضمونها 

 عشرة: السادسةاملادة 

 بالتوقيع عليها، وتنفيذ بنودها والتزاماتها.
 
 يقر املوقعان على هذه االتفاقية أنهما مخوالن نظاما
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