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معايير واشتراطات اعتماد البرامج المهنية المتخصصة

 في التطوير المهني المستمر



اشتراطات األهلية والقبول

ــر المهنــي باللوائــح واألنظمــة . 	 ــم برامــج التطوي ــزم الجهــات المعتمــدة لتقدي تلت

الســعودية  الهيئــة  تصدرهــا  التــي  المتخصصــة  المهنيــة  البرامــج  وتعليمــات 

الرســمية  قنواتهــا  أحــد  أو  اإللكترونــي  موقعهــا  عبــر  الصحيــة  للتخصصــات 

المعتمــدة. 

الهيئــة . 	 قبــل  مــن  مســتمر  مهنــي  تطويــر  كجهــة  معتمــدة  الجهــة  تكــون  أن 

الصحيــة. للتخصصــات  الســعودية 

مــا . 	 أو  الصحيــة  المهنيــة  الممارســة  نطــاق  فــي  البرنامــج  موضــوع  يكــون  أن 

يدعمهــا مــن مهــارات ومعــارف ويكــون الموضــوع يخــدم الممــارس الصحــي فــي 

تنميــة وتطويــر احتياجاتــه المهنيــة.

أن تكــون معاييــر قبــول المتدربيــن فــي البرنامــج عادلــة وقابلــة للتطبيــق، ُموضًحــا . 	

ــة، حصــول  ــة المطلوب ــرة العلمي ــول )مجــال التخصــص، الخب ــات القب فيهــا متطلب

المتدربيــن علــى موافقــة مســبقة لاللتحــاق بالبرنامــج( وغيرهــا مــن المســتندات 

الداعمــة األخــرى وفــق طبيعــة كل برنامــج.

ال تقــل مــدة البرامــج المهنيــة المتخصصــة المقدمــة لالعتمــاد عــن 		 يوًمــا وال . 	

تزيــد عــن ســنة. 

ضمــن . 	 مصنفــة  لالعتمــاد  المقدمــة  المتخصصــة  المهنيــة  البرامــج  تكــون  أال 

شــهادة    - الزمــاالت   – )الدبلــوم  مثــل  أكاديميــة  درجــة  تمنــح  التــي  البرامــج 

الدكتــوراة(.   – الماجســتير   – االختصــاص 



ــدار البرنامــج مــن ِقبــل مديــر فــي الجهــة يعنــى بــإدارة المحتــوى العلمــي وتطبيــق كافــة . 	 ُي

متطلبــات  إكمــال  تضمــن  والتــي  التنظيميــة  بالتعليمــات  وااللتــزام  التدريــب  متطلبــات 

البرنامــج بنجــاح ومنــح الشــهادة التدريبيــة.

أن تحصــل الجهــة علــى شــهادة اعتمــاد البرنامــج مــن الهيئة الســعودية للتخصصــات الصحية . 	

قبــل اإلعــالن عنــه أو قبــول طلبــات التســجيل فيه.

تعليــم طبــي . 	 الحصــول علــى ســاعات  المتخصصــة ال يتضمــن  المهنيــة  البرامــج  اعتمــاد 

مســتمر.

تســتغرق مــدة الدراســة واعتمــاد البرنامــج والنظــر فــي قبــول طلــب االعتمــاد ثالثــة أشــهر . 	

حيــث تتــم المراجعــة مــن قبــل لجنــة مراجعــة المحتــوى العلمــي.

تقــام البرامــج المهنيــة المتخصصــة المعتمــدة كمــا تمــت الموافقــة عليهــا وفــي حــال . 	

وجــود أي تعديــل يتــم التقديــم علــى خدمــات التعديــل ودفــع المقابــل المالــي.

تحديــد حــد أدنــى إلكمــال التقييــم بنجــاح والحصــول علــى شــهادة إكمــال البرنامــج بحيــث ال . 	

تقــل درجــة مســتوى األداء عــن 70%

تمنــح الشــهادة فقــط للمشــاركين الذيــن يســتوفون معاييــر األداء والكفــاءة واجتيــاز معاييــر . 7

التقييم.

فــي حــال الحاجــة لتكــرار أو إعــادة اعتمــاد البرنامــج المهنــي المتخصــص البــد مــن أن يكــون . 	

المطلوبــة والتــي تتضمــن  تقاريــر األداء  البرنامــج مكتمــل ومســتوفي كافــة متطلبــات 

ــي:  التال

تقييم البرنامج بعد انعقاده حسب النموذج المعتمد من الهيئة.	 

تقريــر التقييــم الذاتــي للبرنامــج بواســطة مقيميــن مــن داخــل البرنامــج، والتقييــم الكلــي 	 

للممارســين الصحييــن وطاقــم التدريــس المشــاركين فــي البرنامــج حــول جــودة البرنامــج 

ومالئمــة أســاليب التعلــم والمــوارد المســتخدمة ومخرجــات تعلــم المشــاركين.

كتابة الخطة المستقبلية التطويرية للبرنامج بشكل مفصل.	 

المعايير التنظيمية



أن ُيطبق البرنامج المهني المتخصص معايير ضمان الجودة التالية:. 	

توافق االحتياجات التدريبية للفئة المستهدفة مع أهداف البرنامج التعليمية.	 

أن تكون األهداف التعليمية للبرنامج محددة وقابلة للتنفيذ والقياس.	 

أن يكون البرنامج مبني على البراهين واألدلة العلمية الحديثة.	 

أن يكون المتحدثين من ذوي الخبرة األكاديمية والعملية الموثقة في مجال البرنامج.	 

توافق األسلوب العلمي أو التدريبي المستخدم في البرنامج مع أهدافه التعليمية.	 

وجود آلية تسمح للممارس الصحي بتقييم تجربته التعليمية.	 

وجــود تقييــم نظــري أو عملــي أو كالهمــا للممــارس الصحــي حســب أهــداف البرنامــج 	 

التعليميــة.

تحديــد لجنــة علميــة متخصصــة للبرنامــج مســؤولة عــن تصميــم وتنفيــذ وتقييــم البرنامــج . 	

ــة. ــر المطلوب المهنــي المتخصــص وتقديــم التقاري

تتابــع الجهــة برامجهــا المهنيــة المتخصصــة المعتمــدة مــن خــالل التقييــم المســتمر وتقديم . 	

التقاريــر بعــد إقامــة كل برنامــج ليتــم مراجعتهــا مــن قبــل لجنــة مراجعــة المحتــوى العلمــي 

فــي الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة. 

تجــرى عمليــة التقييــم بطريقــة موحــدة فــي بيئــة آمنــة حســب معاييــر الجهــة ويربــط التقييــم . 	

مباشــرة بنتائــج التعلــم لــكل مجــال تعليمــي محــدد.

ــك لضمــان أن تكــون المعرفــة . 	 ــة شــهادة إكمــال البرنامــج، وذل ــة لصالحي يحــدد مــدة زمني

محدثــة للممارســين ولتعزيــز مواصلــة التطويــر.

إكمــال . 	 تقييــم  وتقاريــر  المتخصــص  المهنــي  البرنامــج  بوثائــق  البرنامــج  مقــدم  يحتفــظ 

ســنوات. ثــالث  لمــدة  وذلــك  البرنامــج 

معايير اإلدارة وضمان الجودة



 تقــدم الجهــة البرنامــج المهنــي المتخصــص ووســائله التعليميــة بمحتــوى علمــي خالــي مــن     . 	

إرشــادات،  علــى  الحصــول  المســتمر  المهنــي  التطويــر  لمقدمــي  يمكــن  التجــاري، وال  التحيــز 

ســواء كانــت دقيقــة أو مباشــرة، بشــأن محتــوى البرامــج أو حــول مــن ينبغــي عليــه تقديــم هــذا 

المحتــوى. وعلــى مقــدم التطويــر المهنــي المســتمر ضمــان أن تكــون القــرارات التاليــة غير خاضعة 

ــة أو موظفيهــا علــى وجــه التحديــد للســيطرة، وبــدون تدخــل أو مشــاركة مــن أي مصلحــة تجاري

تحديد احتياجات التطوير المهني المستمر.	 

تحديد األهداف التعليمية.	 

اختيار المحتوى وعرضه.	 

عمليــة اختيــار جميــع األشــخاص والمنظمــات التــي ســتكون فــي وضــع يمكنهــا مــن التحكــم فــي 	 

محتــوى التطويــر المهنــي المســتمر. 

اختيار األساليب التعليمية.	 

تقييم البرنامج.	 

	.    تفصــح الجهــة عــن أي تضــارب فــي المصالــح فــي البرنامــج المقــام، ويمنــع الترويــج للمنتجــات 

أو اإلعــالن عــن أي منتــج خــاص مــن أي نــوع فــي محتــوى برنامــج التطويــر المهنــي المســتمر أو أثنــاء 

إقامتــه.

	.   يمكــن للجهــات المقدمــة للبرامــج المهنيــة المتخصصــة تلقــي المــوارد الماليــة كدعــم مــن 

المؤسســات التــي تنتــج أو تســوق أو تــوزع منتجــات الرعايــة الصحيــة المســتخدمة مــن قبــل المرضــى 

بالشــروط التاليــة:

 التــزام الجهــات المقدمــة للبرامــج المهنيــة المتخصصــة المعتمدة بإدارة المــوارد المالية للبرامج 	 

مــن أي مصلحــة تجاريــة بشــكل قانونــي مناســب حيــث أن جميــع المــوارد الماليــة المــزودة مــن 

المصالــح التجاريــة تعتبــر دعــم تجــاري، كمــا يجــب عــدم منــح أي مدفوعــات أو مــوارد ماليــة مــن 

مصلحــة تجاريــة لــكل مــن )مديــر البرنامــج، أعضــاء اللجــان العلميــة، مطــوري المحتــوى العلمــي، 

المتحدثيــن أو أي شــخص آخــر معنــي بالبرنامــج المدعــوم(. 

اإلفصاح والتحيز التجاري



تتحمــل الجهــات المقدمــة للبرامــج المهنيــة المتخصصــة مســؤولية القــرارات المرتبطــة ببرامــج 	 

التطويــر المهنــي المتخصصــة وتضمــن عــدم تدخــل أو تأثيــر الداعــم التجــاري بشــكل مباشــر أو 

غيــر مباشــر علــى البرنامــج.

التعليمــي 	  البرنامــج  بدايــة  قبــل  المتخصصــة  المهنيــة  للبرامــج  المقدمــة  الجهــات  تفصــح 

للممارســين الصحييــن المشــاركين عــن مصــادر جميــع األمــوال الممنوحــة كدعــم مــن قبــل أي 

مصلحــة تجاريــة.

	.    ُتعــرف الجهــة الممارســين الصحييــن المشــاركين فــي البرنامــج بخصــوص المســؤولين عــن 

اعتمــاد أنشــطة برنامــج التطويــر المهنــي المتخصــص:

للبرنامــج 	  التعليميــة  المــواد  فــي  المعتمــد  المتخصــص  المهنــي  البرنامــج  توفــر معلومــات 

الجهــة. قبــل  مــن  الموزعــة  والمنشــورات  واإلعالنــات 

تضمين معلومات االعتماد في حال إضافة معلومات تفصيلية كاألهداف والمتحدثين.	 

تضميــن بيــان اإلفصــاح فــي مــواد البرنامــج المهنــي المتخصــص التــي ســيتم عرضهــا واطــالع 	 

المشــاركين فــي البرنامــج عليهــا قبــل البــدء فــي األنشــطة التعليميــة )مثــل كتيــب البرنامــج 

والشــريحة التــي يفتتــح بهــا العــرض التعليمــي ومــا إلــى ذلــك(

خلــو جميــع المــواد التعليميــة للبرنامــج مــن شــعارات المنتجــات أو األســماء التجاريــة أو رســائل 	 

الداعميــن.



الرسوم الخدمة

الرسوم اإلدارية لدراسة الطلب 000	 ريال

اعتماد برنامج مهني متخصص  0000	 ريال

تعديل معلومات برنامج مهني متخصص معتمد 00	 ريال

تعديل محتوى برنامج مهني متخصص معتمد 000	 ريال
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