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دليل تطبيق معايير االعتماد لجهات التطوير المهني الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 

يهــدف هــذا الدليــل إلــى توفيــر مــادة توضيحيــة للجهــات المقدمــة ألنشــطة وبرامــج التطويــر المهنــي 
ــر اعتمــاد الجهــات وطــرق تطبيقهــا، أخــذ  المســتمر توضــح فيــه آليــات وسياســات وإجــراءات ومعايي
فــي الحســبان المســؤولية المشــتركة بيــن الهيئــة كجهــة رقابيــة تضــع معاييــر التطويــر المهنــي، 
ومســؤولية الجهــة فــي توفيــر تطويــر مهنــي علــى معاييــر عالية والممارســين الصحيين في المشــاركة 
باحتياجاتهــم التعليميــة والتزامهــم المهنــي واألخالقــي بتطويــر أنفســهم، وذلك لضمان أن األنشــطة 
صحــي  بمجتمــع  وتنهــض  الصحييــن،  الممارســين  احتياجــات  تلبــي  المقدمــة  التعليميــة  والبرامــج 
بكفــاءة وفــق رؤيــة اإلدارة التنفيذيــة للتطويــر المهنــي فــي الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة.

التطوير المهني:  	 

أنشــطة تعليميــة وتدريبيــة يلتــزم بهــا الممــارس تهــدف إلــى إيصــال المعلومــة والمهــارة الصحيــة 

الصحيحــة والحديثــة وفــق المبــادئ الجديــدة للتعلــم.

برنامج التطوير المهني: 	 

ــة البرنامــج ورســالته  ــر المهنــي المســتمر تتضمــن رؤي خطــة متكاملــة للجهــة لتنفيــذ أنشــطة التطوي

وأهدافــه.

مراجعة المحتوى العلمي: 	 

عمليــة منهجيــة تقــوم بهــا لجنــة علميــة محايــدة فــي الجهــة المقدمــة للنشــاط لمراجعــة المــادة 

العلميــة والتحقــق مــن أن المحتــوى العلمــي مبنــي علــى احتياجــات الفئــة المســتهدفة وأحــدث 

العلميــة. الدراســات والبراهيــن 

الجهة الُمقدمة لألنشطة والبرامج: 	 

الجهة التي تعتمدها الهيئة لتقديم األنشطة أو البرامج.

الجهة الُمعتِمدة لألنشطة والبرامج:	 

الجهة التي تعتمدها الهيئة العتماد األنشطة والبرامج الخاصة بها.

الجهة الُمقدمة لألنشطة والبرامج اإللكترونية: 	 

الجهة التي تعتمدها الهيئة لتقديم األنشطة والبرامج بصيغة إلكترونية فقط.

تضارب المصالح: 	 

وجــود فرصــة لــدى الفــرد أو الجهــة للتأثيــر علــى محتــوى النشــاط العلمــي بالدعــم أو التوصيــة علــى 

منتجــات أو خدمــات ذات مصلحــة تجاريــة.

 التعريفات مقدمــةمقدمــة
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الدعم التجاري:	 

المســاهمات النقديــة وغيــر النقديــة التــي تقدمهــا الجهــات ذات المصالــح التجاريــة لدفــع جميــع 

تكاليــف نشــاط التطويــر المهنــي المســتمر أو جــزء منهــا.

التحيز التجاري:	 

: تأثيــر الدعــم التجــاري علــى المحتــوى العلمــي أو التنظيمــي لألنشــطة والبرامــج بشــكل يخــدم 

تجاريــة. مصلحــة 

الجهة التجارية:	 

هــي الجهــة التــي تنتــج أو تســوق أو تــوزع منتجــات أو خدمــات الرعايــة الصحيــة التــي يســتهلكها 

المرضــى مثــل شــركات األدويــة أو المســتلزمات الطبيــة.

التفويض:	 

إجــراء وقتــي تقــوم بــه الجهــة إلعطــاء صالحيــات وإدارة عمــل لطــرف آخــر يتــم تحديدهــا مــن خــالل 

التعهــد بتفويــض طــرف آخــر.

طرف آخر: 	 

هــو فــرد أو جهــة علميــة أو جهــة خارجيــة أخــرى تقــدم الدعــم للجهــة مقدمــة الطلــب األساســية، 

ــة  ــة تقــدم استشــارات تخــص العملي ــرات علمي ــم النشــاط العلمــي كخب ــر أو تنظي ــى تطوي للعمــل عل

التدريبيــة. 

قرار االعتماد: 	 

 القرار الصادر من الهيئة باعتماد الجهة المقدمة لألنشطة.
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ــر المهنــي 	  ــة لدراســة طلــب اعتمــاد جهــة لتقديــم أنشــطة وبرامــج التطوي دفــع الرســوم اإلداري

ــال مــن خــالل خدمــة ســداد.  ــغ قدرهــا )5000( ري المســتمر والبال

فــي حــال اســتيفاء متطلبــات االعتمــاد يتــم دفــع رســوم اعتمــاد الجهــة المقدمــة لخدمــات 	 

التطويــر المهنــي والبالــغ قدرهــا )15,000( ريــال للحصــول علــى قــرار االعتمــاد.

فــي حــال عــدم اكتمــال المعاييــر الخاصــة باعتمــاد الجهــة، تمنــح الجهــة مــدة 3 أشــهر مــن تاريــخ 	 

تقديــم طلــب االعتمــاد الســتكمال المعاييــر المطلوبــة وبعــد انقضــاء هــذه المــدة يعتبــر الطلــب 

ملغــي.

بعــد صــدور قــرار اعتمــاد الجهــة كمقــدم أنشــطة وبرامــج تطويــر مهنــي يحــق للجهــة اســتخدام 	 

شــعار الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة فــي اإلعالنــات الرســمية الخاصــة بأنشــطة وبرامــج 

التطويــر المهنــي المســتمر التــي تقدمهــا الجهــة المعتمــدة.

اســتحداث حســاب إلكترونــي خــاص بالجهــة إلدارة عمليــات التطويــر المهنــي فــي منصــة التطويــر 	 

المهنــي اإللكترونيــة بالهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة.

تدريــب منســوبي الجهــة المعتمــدة مــن قبــل إدارة التطويــر المهنــي علــى اســتخدام المنصــة 	 

اإللكترونيــة.

مشــاركة الجهــة المقدمــة ألنشــطة وبرامــج التطويــر المهنــي المســتمر فــي البرامــج التدريبيــة 	 

المتحــدة  الواليــات  فــي  الطبــي  التعليــم  اعتمــاد  مجلــس  مــع  بالتعــاون  المقدمــة  الخاصــة 

األمريكيــة )ACCME( ويكتفــى بتعهــد االلتــزام بحضــور هــذه الــدورات فــور اإلعــالن عنهــا، علمــًا 

بأنــه بعــد اإلعــالن ُتلــزم الجهــة بحضــور التدريــب المعنــي.

التــزام ممثلــي الجهــات مــن مــدراء ومنســقين بحضــور الفعاليــات العلميــة التــي تقيمهــا إدارة 	 

التطويــر المهنــي بالهيئــة أو بالتحديثــات التنظيميــة التــي يعلــن عنهــا.

 شروط اعتماد الجهات لتقديم أنشطة وبرامج التطوير المهني المستمرمقدمــة
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الجهة المقدمة ألنشطة وبرامج التطوير المهني المستمر: 	 

هــي الجهــات المســؤولة عــن تقييــم احتياجــات الممارســين الصحييــن والمرضــى فــي الجهــة وإعــداد 

البيئــة  وتهيئــة  االحتياجــات  تلــك  علــى  بنــاء  المســتمر  المهنــي  التطويــر  وبرامــج  أنشــطة  وتنفيــذ 

المناســبة للتعلــم، وأخيــرًا ضمــان أخالقيــات الممارســة المهنيــة.

مدير إدارة التطوير المهني في الجهة: 	 

الشــخص المخــول مــن الجهــة لتقديــم أنشــطة وبرامــج التطويــر المهنــي المســتمر أو تســجيل الحضــور 

أو كالهمــا.

منسق التطوير المهني في الجهة:	 

 الشــخص المخــول مــن الجهــة لتقديــم أنشــطة وبرامــج التطويــر المهنــي أو تســجيل الحضــور أو 

كالهمــا.

اللجنة العلمية في الجهة:	 

مجموعــة أعضــاء ذوي خبــرات فــي الجهــة المقدمــة للنشــاط لمراجعــة المــادة العلميــة والتحقــق 

مــن أن المحتــوى العلمــي مبنــي علــى احتياجــات الفئــة المســتهدفة ومبنــي علــى أحــدث الدراســات 

ــة. ــن العلمي والبراهي

رئيس اللجنة العلمية في الجهة: 	 

ــي  ــر المهن ــوى العلمــي ألنشــطة وبرامــج التطوي هــو الشــخص المخــول مــن الجهــة لمراجعــة المحت

المســتمر فــي الجهــة.

عضو اللجنة العلمية في الجهة:	 

ــي  ــر المهن ــوى العلمــي ألنشــطة وبرامــج التطوي هــو الشــخص المخــول مــن الجهــة لمراجعــة المحت

فــي الجهــة.

مهام وأدوار المسؤولين في الجهات المقدمة ألنشطة وبرامج التطوير مقدمــة
المهني المستمر:

سكرتير اللجنة العلمية في الجهة:	 

 هــو الشــخص المخــول مــن الجهــة لتنســيق اجتماعــات اللجنــة العلميــة لمراجعــة المحتــوى العلمــي 

وتوثيقهــا. 
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المــدة المقــّدرة لخدمــة اعتمــاد جهــة ُمقدمــة ألنشــطة وبرامــج التطويــر المهنــي المســتمر هــي . 1

3 أشــهر وفــي حــال إلغــاء الطلــب فــإن الرســوم غيــر مســتردة.

المــدة المقــّدرة لطلــب مرجــع للجهــة للتعديــل هــي 15 يــوم عمــل ثــم ســيتم إشــعار الجهــة . 	

المقدمــة لالعتمــاد عــن طريــق النظــام وفــي حــال عــدم الــرد خــالل 5 أيــام ســيتم إلغــاء الطلــب، 

ــأن الرســوم اإلداريــة غيــر مســتردة. علمــا ب

المــدة المقــّدرة للتقديــم علــى طلــب اعتمــاد جهــة مــره آخــرى هــي بعــد 	1 شــهر مــن رفــض . 3

طلــب اعتمــاد الجهــة األول.

المدة المقّدرة لسداد فاتورة الرسوم اإلدارية هي 30 يوم ثم يلغى الطلب.. 	

مستوى اتفاقية الخدمة

الوصف
مستند من جهة حكومية يخول الجهة ممارسة نشاطها ويكون ساري المفعول، 

أو رقم السجل التجاري للجهات الخاصة، والجهات حسب االختصاص يكتفى بتوفير 
رقم الترخيص عند تقديم الطلب اإللكتروني وسيتم التحقق منه إلكترونيًا.

المثال/النموذج

وزارة الصحة.	 
وزارة التعليم.	 
المركز الوطني للطب البديل والتكميلي.	 
ترخيص المراكز الخاصة )الهيئة السعودية للتخصصات الصحية(.	 

الوصف
تقوم الجهة بتكليف ممارسًا صحيًا مسؤواًل عن إدارة التطوير المهني لديها 

ويكون مسجل ومصنف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بشرط أال 
يشغل منصب رئاسة اللجنة العملية في نفس الجهة.

المثال/النموذج
تقديم رقم التصنيف والتسجيل المهني للممارس الصحي المكلف مسؤواًل عن 

إدارة التطوير المهني في الجهة.

معايير اعتماد الجهات لتقديم أنشطة وبرامج مقدمة للتطوير المهني

معايير األهلية والقبول)معايير إلزامية(:
هــي المعاييــر التــي يلــزم الجهــة طالبــة االعتمــاد تحقيقهــا ليتــم قبــول الطلــب والتحقــق مــن أهليــة 

الجهــة لتكــون مقدمــة تطويــر مهنــي.

المعيار األول:	 

 وجود ترخيص رسمي صادر من الجهة المختصة ساري المفعول حسب مجال التخصص.

المعيار الثاني:	 

أن يكون المسؤول عن إدارة التطوير المهني في الجهة ممارسًا صحيًا.
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الوصف
يوجد في الجهة سياسات تتعلق باللجان العلمية ألنشطة وبرامج التطوير المهني 

المستمر ومراجعة محتواها العلمي.

المثال/النموذج

وجود لوائح تنظم عمل اللجان العلمية والتنظيمية.	 
توثيق اجتماعات اللجنة العلمية للنشاط. 	 
توضيح المخاطبات بين اللجنة العلمية أو رئيس اللجنة العلمية وبين 	 

المتحدثين في اللقاء.
اعتماد البرنامج العلمي للنشاط من قبل اللجنة العلمية لمراجعة المحتوى 	 

العلمي.
عدد أعضاء اللجنة ال يقل عن ثالثة أعضاء.	 

الوصف

هي دورات تدريبية إلزامية تقدمها الهيئة لمدراء ومنسقي الجهات الُمقدمة 
والمعتِمدة للتطوير المهني وتهدف إلى تزويدهم بالمعارف والمهارات الالزمة 

لتطبيق معايير التطوير المهني ومتطلبات إدارة العملية التعليمية والتطوير 
المهني بكفاءة.

المثال/النموذج

إرفاق شهادة حضور البرنامج التدريبي المقدم من إدارة التطوير المهني بالهيئة 
السعودية للتخصصات الصحية. 

نموذج 1  •

المعيار الثالث:	 

تشــكيل لجنــة علميــة مســؤولة عــن مراجعــة المحتــوى العلمــي ألنشــطة وبرامــج التطويــر المهنــي 

المســتمر لــدى الجهــة أو وجــود آليــة لالســتفادة مــن خبــرات علميــة أو لجــان أو جمعيــات أخــرى 

حســب اختصــاص المحتــوى العلمــي.

المعيار الرابع:	 

ــر المهنــي البرنامــج التدريبــي الخــاص بهــم والمقــدم مــن  ــاز مــدراء ومنســقي جهــات التطوي اجتي

إدارة التطويــر المهنــي بالهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة.

الوصف

تعهد عام يؤكد التزام الجهة التام بكل ما ورد في الالئحة التنظيمية والقواعد 
التنفيذية واإللمام بما يترتب على ذلك من مخالفات أو التزامات مالية تخص 
خدمات التطوير المهني أو يتم من خالل توقيع النموذج اإللكتروني بالنظام 

والذي يعتبر وثيقة رسمية على الجهة.

نموذج 	المثال/النموذج  •

المعيار الخامس:	 

التعهد بااللتزام بمعايير واشتراطات اعتماد مقدمي التطوير المهني حسب األحكام المنصوص 

عليها في الالئحة التنظيمية للتطوير المهني وقواعدها التنفيذية.

معايير اإلفصاح واألخالقيات المهنية:
هــي تعهــدات والتزامــات يقدمهــا مديــر إدارة التطويــر المهنــي ممثــاًل الجهــة، وتتنــاول اإلقــرار بحــاالت 

معينــة تخــص إدارة العمليــة التدريبيــة والتطويريــة فــي الجهــة بمــا يتــالءم مــع توجــه الهيئــة فــي 

الئحتهــا التنظيميــة.
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الوصف

تعهد عام يؤكد التزام الجهة التام بكل ما ورد في الوثيقة األخالقية، التي تعّدها 
لجنة التطوير المهني في الهيئة والمعلنة للجهات، واإللمام بما يترتب على 

ذلك من مخالفات أو عقوبات قانونية أو محاكمات سواء كانت تخص الهيئة أو 
الممارسة المهنية عمومًا، ويتم من خالل توقيع النموذج اإللكتروني بالنظام 

والذي يعتبر وثيقة رسمية على الجهة.

نموذج 3	 المثال/النموذج

الوصف

تعهد عام يؤكد االلتزام التام بأن الجهة مقدمة أنشطة وبرامج التطوير 	 
المهني المستمر مستقلة عن أي تدخل أو سيطرة أو تتضمن مصلحة تجارية 

كما هو محدد بتعاريف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للمصلحة 
التجارية ولتضارب المصالح التجارية وبأنها هي المسؤولة عن إدارة محتوى 

األنشطة التعليمية بشكل كامل بما يضمن تحقيق االشتراطات المذكورة في 
نموذج اإلفصاح عن تضارب المصالح والدعم التجاري وعدم تدخله أو التحيز 
في المحتوى العلمي لهذه األنشطة أو  المتحدثين أو المنظمين أو مدراء 

التطوير المهني أو اللجنة العلمية خالل العملية التدريبية، حيث يجب أن يتم 
توضيح مثل هذه العالقات ماليًا أو عينيًا إن وجدت.

كما يلزم عند تقديم طلب االعتماد إرفاق وثيقة اتفاقية موقعة بين مقدم 	 
األنشطة والداعم التجاري للنشاط عند إقامته بحيث يتم توضيح اآلليات 

المستخدمة لدى مقدم أنشطة التطوير المهني المستمر الستالم وإنفاق 
الدعم التجاري إن وجد، وتحديد أوجه العالقات المالية للدعم التجاري المقدم 
ألنشطة التطوير المهني المستمر وتحديدها للمشاركين في هذه األنشطة. 

ويتضمن اإلفصاح أيضا تقديم إقرارات خطية من المشاركين في إدارة 	 
المحتوى العلمي سواء متحدثين أو منظمين أو لجنة علمية.

المثال/النموذج

يتم احاطة المشاركين في النشاط بعدم وجود أي تضارب مصالح من قبل 	 
المتحدث لكل فقرة من البرنامج العلمي.

وجود لوائح تتعلق بالضوابط الخاصة بتضارب المصالح.	 
وجود عقد موقع بين الجهة الداعمة ومقدمي النشاط.	 
ال يوجد في اللجان العلمية أو التنظيمية أعضاء من الجهات الداعمة.	 
ال يوجد تحديد أو شروط في العقد لكيفية صرف مبالغ الدعم أو التصرف 	 

فيها، بحيث يكون ذلك بما تراه الجهة المنظمة.
وجود لوائح تتعلق بالضوابط الخاصة بالتحيز والنفوذ التجاري. وال يوجد أي 	 

عالقة أو تواصل بين الجهات والمصالح التجارية وبين المتحدثين.
وجود لوائح تنظيمية تتعلق بطرق صرف الدعم المالي.	 
ال يسمح للداعم التجاري التواصل المباشر أو دفع تكاليف السفر أو اإلقامة 	 

أو األتعاب الشخصية أو نفقات المشاركين أو غير المشاركين في النشاط 
العلمي. 

يجب أن يكون لدى مقدم النشاط العلمي بيانات دقيقة توضح تفاصيل 	 
االستالم والصرف للدعم التجاري للنشاط.  

نموذج 		 

المعيار السادس:	 

 التعهــد بااللتــزام بمــا تنــص عليــه الوثيقــة األخالقيــة لمقدمــي أنشــطة وبرامــج التطويــر المهنــي 

المســتمر.

المعيار السابع:	 

التعهــد بااللتــزام باإلفصــاح عــن تضــارب المصالــح والدعــم التجــاري حســب األحــكام المنصــوص 

عليهــا فــي النمــوذج وهــي كاالتــي:

ــر المهنــي المســتمر . 1 تحديــد أوجــه العالقــات الماليــة للدعــم التجــاري المقــدم ألنشــطة التطوي

وتحديدهــا للمشــاركين فــي هــذه األنشــطة. 

ــة . 	 ــة مســتقلة عــن أي تدخــل أو ســيطرة أو تتضمــن مصلحــة تجاري ضمــان أن االنشــطة التعليمي

كمــا هــو محــدد بتعاريــف الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة للمصلحــة التجاريــة ولتضــارب 

المصالــح التجاريــة. 

إدارة محتــوى األنشــطة . 3 المســؤول عــن  المســتمر هــو  المهنــي  التطويــر  أنشــطة  أن مقــدم 

كامــل. بشــكل  التعليميــة 

إرفــاق وثيقــة اتفاقيــة موقعــة بيــن مقــدم األنشــطة والداعــم التجــاري للنشــاط عنــد إقامتــه . 	

المســتمر  المهنــي  التطويــر  أنشــطة  لــدى مقــدم  المســتخدمة  اآلليــات  توضيــح  يتــم  بحيــث 

الســتالم وإنفــاق الدعــم التجــاري إن وجــد، ســواء كان الدعــم ماليــًا أو عينيــًا.

ضمــان أن اإلعالنــات عــن المنتجــات الدعائيــة األخــرى منفصلــة عــن المحتــوى والمــواد التعليميــة . 5

المقدمــة للفئــة المســتهدفة. ويشــمل ذلــك المــواد المطبوعــة، المــواد التعليميــة المعلنــة عــن 

طريــق االنترنــت، التســجيالت الصوتيــة والمرئيــة، والمــادة العلميــة التــي يقدمهــا المحاضريــن.
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الوصف

إجراء رسمي تقوم به الجهة إلعطاء صالحيات إدارة العملية التعليمية أو أحد 
محاورها من محتوى علمي أو تنظيم أو طلب المساعدة أو االستشارة من 

جهات ومصادر مختلفة وغير ذلك لفترة محددة، وتوضيح نطاق العمل أو اتخاذ 
القرار للطرف اآلخر الذي قد يكون فرد أو مجموعة علمية أو جهة خارجية توفر 

الدعم المتفق عليه لمقدم الطلب األساسي في تطوير أو تنظيم النشاط 
التعليمي بشكل عام عند اعتماد الجهة أو بشكل خاص لكل نشاط يتم تقديمه 

بعد االعتماد

المثال/النموذج

استخدام النموذج العام في تفويض طرف آخر كمتطلب لالعتماد - 	 
)نموذج 5(

استخدام نموذج تفويض طرف آخر عند تفويض جهة خارجية بعد االعتماد 	 
لكل نشاط، كتفويض لجنة علمية خارجية أو شركة تنظيم مؤتمرات 

وغيرها من الحاالت –) نموذج 6(

الوصف

يجب أن تحدد الرؤية »الوضع المستقبلّي« الذي تطمح إليه الجهة كمقدم 
ألنشطة وبرامج التطوير المهني المستمر ويتم تضمينها في اللوائح التنظيمية 

إلدارة التطوير المهني الخاصة بالجهة، ويجب أن تعبر الرسالة عن األهداف 
العامة للتطوير المهني والفئة المستهدفة والنتائج المتوقعة من األنشطة 

التطويرية في الجهة.

الملحقات - )ملحق - 1(	 المثال/النموذج

الوصف
يقصد بالبيئة التعليمية المكان كأول عناصر تلك البيئة، واألسلوب التعليمي، 

والطرق والنظم التربوية والتعليمية التفاعلية والتي تعزز من فعالية التعلم لدى 
الكبار بحيث تكون مرتبطة باالحتياجات التعليمية واألهداف المحددة.

المثال/النموذج

نقاش جماعي.	 
ورش تدريبية.	 
التدريب القائم على المحاكاة.	 
محادثة فورية.	 
قاعات افتراضية. 	 
الملحقات - )ملحق -  3(	 

المعيار الثامن:	 

التعهــد بااللتــزام باألحــكام المنصــوص عليهــا فــي نمــوذج تفويــض طــرف آخــر بــإدارة العمليــة 

التعليميــة وتقديــم هــذا النمــوذج فــي حــاالت التفويــض.

المعيار التاسع:	 

وجود رؤية ورسالة معلنة لمقدم أنشطة وبرامج التطوير المهني المستمر.

المعيار العاشر:	 
وصــف البيئــة التعليميــة المتوفــرة فــي الجهة والمناســبة لتطبيق األســاليب التعليميــة المختلفة 
أو توفيــر مــا يوضــح وجــود بيئــة بديلــة مناســبة لتقديم أنشــطة وبرامــج التطوير المهني المســتمر.

معايير تنظيمية:
التطويــر  أنشــطة وبرامــج  الجهــة مــن تقديــم  التــي تمّكــن  التنظيميــة واآلليــة  هــي المســتلزمات 

واســتمرارها. نجاحهــا  تضمــن  عاليــة  بجــودة  المســتمر  المهنــي 
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الوصف

وجود إدارة التطوير المهني في الهيكل التنظيمي للجهة حيث يتولى 
المسؤولية عن اإلدارة/ القسم ممارس صحي مسجل ومصنف من الهيئة 

السعودية للتخصصات الصحية ويفضل أن يكون لديه تأهيل علمي في التعليم 
الطبي، أو خبرة عملية في التطوير المهني مع وجود تكليف رسمي له 

كمسؤول عن إدارة التطوير المهني.

المثال/النموذج
وجود الهيكل التنظيمي إلدارة التطوير المهني في الجهة ويتضمن 	 

المرجعية اإلدارية وعدد الموظفين المسؤولين عن التطوير المهني.

المعيار الحادي عشر:	 

وجــود هيكلــة تنظيميــة لألشــراف المباشــر علــى تطبيــق معاييــر أنشــطة وبرامــج التطويــر المهنــي 

المستمر.

المعيار الثاني عشر:	 

التاليــة وحفــظ  التشــغيلية  والمتطلبــات  التدريبيــة  العمليــات  إجرائيــة إلدارة  وجــود سياســات 

ســجالتها:

كيفية إدارة بيانات المدربين وخلفياتهم العلمية وطرق التواصل معهم.. 1

اللوائــح الماليــة واإلداريــة ومصــادر الدعــم الخاصــة بــإدارة العمليــة التدريبيــة لمقــدم أنشــطة . 	

التطويــر المهنــي المســتمر.

المهنــي . 3 التطويــر  وبرامــج  أنشــطة  لمقدمــي  التدريبيــة  واألدوات  بالمعــدات  قائمــة  تحديــد 

الجهــة. تقدمهــا  التــي  التدريبيــة  العمليــة  المســتمر حســب متطلبــات 

للعامليــن . 	 وواضحــة  معلنــة  بطريقــة  والســالمة  لألمــن  وإرشــادات  تعليمــات  يوفــر  وصــف 

والمتدربيــن.

الوصف

تلتزم الجهة بتقديم مستندات العمل أو مستندات تشرح بشكل عام 	 
آليات عمل وسياسات وإجراءات إدارة العملية التدريبية حسب المتطلبات 

المذكورة في المعيار.
وتلتزم بحفظ سجالت خاصة بكل متطلب سواء بيانات أو لوائح أو قوائم 	 

أو إرشادات لتقديمها حسب طلب الهيئة وفي أي وقت لتسهيل عمليات 
اإلشراف والمتابعة على أداء الجهات المعتمدة من الهيئة أو إلعادة 

اعتمادها فيما بعد.
ويلزم أيضا توضيح مصادر الميزانية المحددة سنويًا إلدارة التطوير المهني 	 

في الجهة.

المثال/النموذج

وجود قاعدة بيانات توفر جميع المعلومات المطلوبة.	 
توفير الالئحة المالية الخاصة بالجهة.	 
وصف للقاعات التدريبية وما تتضمنه من معدات وأدوات تعليمية.	 

الوصف

تحديد الطرق المستخدمة لإلعالن عن أنشطة وبرامج التطوير المهني 	 
المستمر التي تقدمها الجهة. 

توضيح كيفية توثيق وتسجيل حضور المتدربين في النشاط التعليمي 	 
والتفريق بين قوائم التسجيل المبدئية من القوائم النهائية لحضور النشاط 
بعد اتمامه وإثبات حضور الدورة واستحقاق المتدرب للساعات التعليمية 

المعتمدة لها إن وجدت.

المثال/النموذج

اإلعالن من خالل مواقع التواصل االجتماعي أو الموقع اإللكتروني 	 
الخاص بالجهة. 

وجود سجالت حفظ يدوية أو إلكترونية تتضمن أسماء وبيانات المتدربين 	 
لفترة ال تقل عن 3 سنوات.

تسجيل الوقت الفعلي للحضور. 	 
أن يكون تسليم الشهادات في آخر يوم للنشاط بعد إثبات حضور الدورة 	 

واستحقاق المتدرب لها

المعيار الثالث عشر:	 
وصف طريقة اإلعالن عن أنشطة الجهة وآلية ضبط تسجيل الحضور للمتدربين.
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المراجع

المراجع
الوصف

تتضمن جوانب أداء مقدم أنشطة التطوير المهني المستمر وتقييم العملية 
التعليمية، وتقييم أداء مقدمي أنشطة التطوير المهني المستمر من لجان 

علمية أو منظمين أو مدربين أو متدربين بحيث تشمل عمليات االختيار والتنفيذ 
وتقييم األثر الرجعي للعملية التعليمية من خالل المرئيات، أو تقييم المتدربين أو 

عمل تقارير دورية عن جودة األداء.

المثال/النموذج
تقرير دوري عن جوانب األداء لمقدم أنشطة التطوير المهني المستمر. 	 

الملحقات - )ملحق -  	(.	 

المعيار الرابع عشر:	 
وجــود آليــة ونظــام فّعــال للرصــد والمراجعــة الدوريــة لجميــع جوانــب األداء لمقــدم أنشــطة 

المســتمر. المهنــي  التطويــر  وبرامــج 

الوصف

وجود آلية للتواصل الفّعال بين الجهة مقدمة نشاط أو برنامج التطوير المهني 
المستمر والفئات المستهدفة لكل عملية تعليمية كبريد إلكتروني، أو هاتف 
موحد أو وسائل وقنوات تواصل أخرى تحددها الجهة، ويتم من خاللها توفير 

المعلومات التي يحتاجها الممارسين الصحيين لاللتحاق بهذه األنشطة أو 
البرامج التطويرية.

المثال/النموذج

بريد إلكتروني. 	 
هاتف موحد. 	 
موقع إلكتروني.	 

الوصف
تحديد الطريقة المستخدمة لتحديد أو تحليل االحتياجات التدريبية للممارسين 

الصحيين لدى الجهة.

الملحقات - )ملحق – 	(	 المثال/النموذج

المعيار الخامس عشر:	 
توفير آلية لتحديد قنوات تواصل واضحة مع الممارسين/المتدربين وآلية الرد عليهم.

المعيار السادس عشر:	 
وجود آلية لتحديد االحتياجات التدريبية لألنشطة والبرامج التعليمية على أن تكون محّدثة 

ومبنية على البراهين لتحديد أهداف أنشطة التطوير المهني المستمر المقدمة.

معايير إدارة العملية التدريبية وضمان الجودة:

تعتبــر العمليــة التعليميــة مجموعــة منّظمــة ومنّســقة مــن األنشــطة واإلجــراءات التــي تهــدف إلــى 

تلبيــة االحتياجــات التعليميــة ضمــن الشــروط واألهــداف التــي تحددهــا الجهــة، حيــث ترتكــز العمليــة 

التعليميــة علــى المبــادئ األساســية مــن اكســاب المتعلــم العديــد مــن المهــارات التعليميــة بجــودة 

تناســب تطــوره المهنــي وتخــدم توجــه الهيئــة نحــو ممارســة صحيــة بكفــاءة.
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الوصف

توفير النماذج أو اآلليات المستخدمة في تقييم النشاط التعليمي بهدف 
استخدام نتائج التقييم لتحسين المادة التعليمية أو األداء في األنشطة أو 

البرامج المستقبلية ولقياس مدى االستفادة من النشاط. من حيث:
توافقه مع األهداف الموضوعة له. 	 
مدى استفادة المتدربين منه.	 
مدى مالئمة محتوى األنشطة والبرامج لمستويات المتدربين وخلفياتهم 	 

العلمية والمهنية.
وضوح المحتوى العلمي ومدى ارتباطه باألهداف الخاصة بالنشاط.	 
مدى قدرة المتدرب على تطبيق األنشطة.	 

الملحقات - )ملحق – 	(	 المثال/النموذج

الوصف

وجود آليه واضحة لدى الجهة لما يتم استخدامه من تقنيات في إدارة 	 
العملية التعليمية أو األرشفة اإللكترونية لجميع معلومات األنشطة 

التدريبية اآلنفة الذكر في المعايير التنظيمية.
ووجود آلية للمراجعة الدورية لجوانب أداء الجهة في التطوير المهني.	 

المثال/النموذج
وجود موقع إلكتروني للجهة المقدمة للنشاط مشتماًل على أيقونة 	 

خاصه بالتطوير المهني تقدم معلومات عن األنشطة والبرامج التي 
تقدمها الجهة.

الوصف
تقديم وصف للسياسات التي بموجبها يتم اختيار المتحدثين في األنشطة 

العلمية، بحيث تكون هذه السياسات معتمدة لدى الجهة وتضمن الكفاءة 
والمرجعية العلمية في اختيار المؤهلين في مجال تخصص النشاط العلمي.

المثال/النموذج

اختيار المتحدثين عن طريق السيرة الذاتية. 	 
بناء على طلب من الفئة المستهدفة.	 
بناء على اختيار اللجنة العلمية. 	 
المتحدثين ذوي الخبرات العلمية الشهيرة من ذوي التخصص في مجال 	 

النشاط.

المعيار السابع عشر:	 
تقديــم وصــف أو نمــاذج تقييــم األنشــطة التعليميــة وتقييــم المتدربيــن للمــادة العلميــة والعملية 

التدريبيــة بمــا يخــدم أهــداف أنشــطة وبرامــج التطويــر المهني المســتمر.

المعيار الثامن عشر:	 
وصــف آليــة فّعالــة ومحّدثــة لتوفيــر معلومــات العمليــة التدريبيــة إلكترونيــًا وتوفيــر الموقــع 

اإللكترونــي للجهــة إن وجــد.

المعيار التاسع عشر:	 
وصف آلية اختيار المتحدثين في البرامج العلمية والتأكد من كفاءتهم.

الوصف
يضمن هذا المعيار توفر آلية للفئات المستهدفة لتقديم مرئياتهم لمقدم 
النشاط فيما يخص كفاءة المتحدثين في تقديم المحتوى العلمي للنشاط 

وكيفية االستفادة من ذلك كقاعدة بيانات مرجعية للتطوير المهني.

المثال/النموذج

استبيان إلكتروني يشمل النقاط اآلتية على سبيل المثال ال الحصر:
رأي المتدربين في المحتوى العلمي المقدم في النشاط.	 
رأي المتدربين في المستوى العلمي للمتحدثين ومدى توافقه مع 	 

المحتوى العلمي للنشاط.
أن تكون الموضوعات المقدمة في النشاط مفيدة وفترة انعقاد النشاط 	 

كافية. 

المعيار العشرون:	 
وجــود آليــة لتقييــم المتحدثيــن بانتظــام وفــق معاييــر محــددة وتقديــم التغذيــة الراجعــة لهــم بمــا 
يخــدم تحســين أداءهــم فــي إدارة المحتــوى العلمــي ألنشــطة وبرامــج التطويــر المهنــي المســتمر.
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النماذج 
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