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 :وتقديرشكر 

للجنة االعتماد وضمان الجودة  تتقدم األمانة العامة للمجلس العربي للختصاصات الصحية بالشكر والتقدير 

بعة امللحظات الواردة بخصوصها، على الجهد والوقت الكبيرين في إعداد املسودة األولى ومتافي األمانة العامة 

لى كل من ساهم في إعداد وتطوير دليل االعتماد والذي يعتبر نتاج عمل وجهد مثمر من إكما تتقدم بجزيل الشكر 

عدة مجموعات ابتداء من مكتب االعتماد وضمان الجودة واإلدارات األكاديمية واملجالس العلمية وصوال إلى 

في الدول العربية واملجتمع الطبي والعاملين في القطاع الصحي بصفة عامة من  استطلع رأي الهيئات املحلية

خلل نشر املسودة عبر موقع املجلس العربي على شبكة االنترنت، وجميعها ساهمت في الوصول إلى الصيغة 

 النهائية لهذا الدليل.
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 املقدمة

 ،تنص أهداف املجلس العربي لالختصاصات الصحية في نظامه األساس ي على تحسين الخدمات الصحية في الوطن العربي

ية وعلمية ورفع املستوى املنهي والعلمي ملقدمي الخدمات الصحية عن طريق تدريب وتأهيل اختصاصيين ذوي كفاءة مهن

ا لتحقيق رعاية صحية أفضل في مختلف املهن واإلختصاصات الصحية الرئيسة والدقيقة، وبالتعاون مع سعي   ؛رفيعة

 
 
 وعامليا

 
 واقليميا

 
استدامة االلتزام بمستوى عاٍل من الجودة في خدمات  لضمان ؛املؤسسات التعليمية والصحية املعنية محليا

 الرعاية الصحية.

 على رأس أولويات املجلس العربي وضع معايير لال ولتحقيق تلك ا
 
عتماد وتحديد وتطوير مواصفات التدريب ألهداف، كان دائما

وفقا للمعايير العاملية إلعداد اإلختصاصيين في فروع العلوم الصحية املختلفة، ومراقبة الجهات املختصة للعمل على تطبيقها 

ا وتطويرها ومواكبتها للتقدم العلمي واملستجدات العاملية في نظم عتها دوري  واستدامة مستواها املقرر مع بذل الجهد ملراج

 تقديم الرعاية الصحية املختلفة.

الركيزة األساسية للتدريب باملجلس العربي، وتقوم سياسة التدريب التخصص ي  تعتبر املؤسسات الصحيـة في الدول العربية

مهام التدريب والتأهيل بما يحقق رسالة املجلس  جلس العربي في الدول العربيةعلى تولي مراكز التدريب املعتمدة من قبل امل

تلك  كما حثتالعربي والتي تم التأكيد عليها ضمن قرارات مجلس وزراء الصحة العرب في دوراته املتتالية منذ التأسيس، 

ـل دولة لضمان أن يتم التدريب من خالل برامج على تقديم وتوفير الدعم الكـامل ملراكز التدريب بك القرارات الدول العربية

العامة ومجالسها  منظمة وممنهجة حسب أنظمة املجلس العربي لإلختصاصات الصحية، والذي يقوم من خالل األمانة

تطوير  العلمية باإلشراف العلمي واملنهي على تلك املؤسسات الصحيـة بالتنسيق مع الهيئات املحلية في الدول العربية بما يضمن

املناهج ووضع القواعد واللوائح التنظيمية وضمان الجودة واالعتماد للمؤسسات الصحيـة والبرامج التدريبية بها وتنظيم 

االمتحانات والتقييم ومتابعة التسجيل وقواعد بيانات املتدربين واملدربين باملؤسسات الصحيـة في مختلف اإلختصاصات 

 األهداف املرجوة من التدريب وتطويره. وسير العملية التدريبية بما يحقق

 لجودة التدريب ومخرجاته بتأهيل إختصاصيين ذوي كفاءة مهنية رفيعة. 
 
 لذات الغرض واستشرافا

 
يأتي هذا الدليل دعما

ومعايير ومتطلبات وإجراءات االعتماد للمؤسسات الصحية )االعتماد ، يشمل الدليل نظام الهيكلة اإلدارية لالعتماد

ا لالئحة التنظيمية للشؤون (، وللبرامج التدريبية )االعتماد البرامجي( وذلك كمنظومة لالعتماد وضمان الجودة وفق  املؤسس ي

 األكاديمية.
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 الباب األول 

 يات ودليل االعتمادالتعريف باملسم  
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 ودليل االعتماد ياتباملسم  الباب األول : التعريف 
 

 يات واملصطلحاتل: املسم  الفصل األو 
 

 يقصد باملسميات واملصطلحات الواردة في هذا الدليل املعنى املوضح لكـل منها أدناه:
 

 املجلس العربي لالختصاصات الصحية املجلس العربي 1

 العامة للمجلس العربي لالختصاصات الصحية األمانة العامة األمانة 2

 ام للمجلس العربي لالختصاصات الصحيةالع األمين العام األمين 3

دليل االعتماد، وهو دليل تعريفي والئحي يشمل معايير االعتماد ومتطلباته وإجراءاته  الدليل 4

 واستمارات االعتماد

االختصاص في الطب أو االختصاص الصحي الذي يكون قبول التسجيل فيه بعد شهادة  الرئيس االختصاص 5

 البكالوريوس

االختصاص املتفرع من االختصاص الرئيس ويكون قبول التسجيل فيه بعد إتمام فترة  الدقيق تصاصاالخ 6

 التدريب في االختصاص الرئيس بنجاح

املنشأة املشرفة والداعمة للتعليم والتدريب في  التجمع الصحي أو املؤسسة أو الراعيةاملؤسسة  7

رامج تدريبية تحت مظلة املجلس أو مجموعة ب ااالختصاصات الصحية وتدير برنامج

يدير  أو هيكال مركز رعاية صحية أوليةأو مستشفى جامعة أو العربي، ويمكن أن تكون 

 أو تعليمية منظومة صحية

املؤسس ي في متطلبات االعتماد معايير و التي تستوفي الراعية قرار يمنح للمؤسسة  االعتماد املؤسس ي 8

 املجلس العربي

املجلس  الذي يستوفي معايير ومتطلبات االعتماد البرامجي في قرار يمنح للبرنامج التدريبي ياالعتماد البرامج 9

 العربي

 شكل لتقييم املؤسسات الصحية أو البرامج التدريبية بهاتفرق من املختصين  فرق مقيمي االعتماد 10

 االستيفائه منفردةي برامجه املجلس العربي للتدريب ف املؤسسة الصحية التي يعتمدها املركز التدريبي 11

 مشاركتدريبي  أو أكثر كمركز موقع تدريبي آخرمع  بالتشاركملتطلبات التدريب أو 

برنامج التدريب لكل اختصاص في املجلس العربي الشامل لألنشطة العلمية والتدريبية  البرنامج التدريبي 12

تم تطبيقه على املتدرب في متدرجة على سنوات التدريب املعتمدة لكل اختصاص وي

 مراكز التدريب املعتمدة من قبل املجلس العربي
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صدار قرار االعتماد وله عتماد املؤسس ي والبرامجي إل املقياس الذي يستخدم كـأساس لال  الــمــعــيــار 13

 مؤشرات أساسية ومتقدمة:

 د واستمراره. املؤشرات األساسيـة: هي املؤشرات الواجب توفرها لتحقيق االعتما   -أ

ملؤشرات املتقـدمـة: هي املؤشرات التي يفضل توفرهـا لتحقيق درجة عاليـة من ا -ب

 الجودة.

 

 الدليل إعداد ومنهجيات مبادئالفصل الثاني: 
 

 املبادئ العامة في إعداد الدليل: -أوال

 البحث والتحليل للمعايير في أنظمة االعتماد الدولية واإلقليمية. -1

 ا في التعليم الطبي مع مراعاة السياق الخاص باملجلس العربي.م باملعايير املعمول بها عاملي  االلتزا -2

 صياغة املعايير ومؤشراتها بحيث تكون سهلة الفهم وقابلة للقياس والتطبيق. -3

 مشاركة األطراف املعنية باالعتماد والتدريب. -4
 

 املرجعيات: -ثانيا

 ية والالئحة التنظيمية للشؤون األكاديمية.النظام األساس ي والالئحة الداخل -1

 قرارات املكتب التنفيذي والهيئة العليا السابقة املتعلقة بإجراءات االعتماد. -2

 استمارات االعتماد البرامجي الحالية. -3

 (.2025-2021ختصاصات الصحية )الخمسية للمجلس العربي لال  اإلستراتيجيةالخطة  -4

   Accreditation Council for Graduate Medical Education العربية والعاملية مثلأنظمة االعتماد املؤسس ي والبرامجي  -5

(ACGME) و Royal College of Canada. 

 International Society for Quality in Healthcare (ISQua)الدولية لجودة الرعاية الصحية مثل  اتموجهات الجمعي -6

 Postgraduate Medical Education - WFME Global)ليم الطبي العالي موجهات الفدرالية العاملية ملعايير التع -7

Standards for Quality Improvement) (2015 Revision) 
 

 :خطوات ومنهجية إعداد الدليل -اثالث

 دراسة وتحليل املرجعيات أعاله. -1

 تحليل الوضع الراهن ومتطلبات التطوير. -2

 تحديد معايير االعتماد ومؤشراتها. -3

 املسودة األولية مع األمين العام. مناقشة -4

 املسودة األولية على املجالس العلمية والوحدات األكاديمية. عرض -5
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 .عبر موقع املجلس العربي على شبكة االنترنت وتعميمها على الهيئات املحلية في الدول العربيةعرض املسودة  -6

 مراجعة املقترحات واملالحظات من قبل فريق برئاسة األمين العام. -7

 فريق األمانة العامة.النهائية في اجتماع موسع للجنة االعتماد وضمان الجودة مع  على املسودة االتفاق -8

 لالعتماد األكاديمي. اإلستراتيجيةاللجنة  علىاملسودة في صيغتها النهائية  عرض -9

 قرار األمين العام باعتماد الدليل. -10

 االعتماد. وضع برنامج للتعريف بنظام االعتماد وتدريب فرق مقيمي  -11

 متابعة التغذية الراجعة الناشئة عن تنفيذ هذا الدليل لغايات التطوير املستمر. -12
 

 هيكـل الدليل وأهدافهالفصل الثالث: 
 

 هيكـل الدليل: -أوال

 .وإجراءات ومتطلبات معاييرؤسس ي والبرامجي على العتماد املايستند  -1

 :مخرجات الجودة، وتشمللنشاطات التدريبية و الهيكلية واصممت معايير االعتماد لتغطي البنى  -2

 .اا متقدم  ( مؤشر  13و) اأساسي   ا( مؤشر  25) تحتوي على ستة معايير لالعتماد املؤسس ي   -أ

 .امتقدم   ا( مؤشر  13و ) اأساسي   ا( مؤشر  35) تحتوي على لالعتماد البرامجي عامة معايير ثمانية -ب

ا والتي تعتبر جزء   عايير الخاصة بكل برنامج اختصاصالبرامجي املذكورة في هذا الدليل امليضاف إلى املعايير العامة لالعتماد  -3

 .ا لالعتماد البرامجيأساسي  

وهي  ،هيكـل املتطلبات واإلجراءات لالعتماد املؤسس ي واالعتماد البرامجي تحدده االستمارات الواردة في ملحقات هذا الدليل -4

 .مؤشراتها حسب كـل معيار و ا ونوع  الالزمة كوسائل للتحقق من استيفاء املتطلبات كم  تمثل استمارات لحصر البيانات 

 مستويات مؤشرات معايير االعتماد: -5

 وعلى النحو التالي:ضمن أربع فئات مؤشرات معايير االعتماد  مستوى إستيفاء التقييمعند املسح امليداني يحدد فريق 
 

 الوصف املستوى  الرمز

 وجودة مخرجاتهأهداف التدريب ق املؤشر بمستوى يحقعناصر  توفر مستوٍف  أ

  مستوٍف  ب
 
 جزئيــا

لتحقيق  تصويبهايمكن و  مؤثرةتوفر عناصر املؤشر مع وجود نواقص 

 أهداف التدريب وجودة مخرجاته

 غير مستوٍف  ج
حقق أهداف التدريب ال يبمستوى  ةأو متوفر  ةغير متوفر عناصر املؤشر 

 وجودة مخرجاته

 ينطبق ال د
غير مطلوب لعدم مناسبته لطبيعة املؤسسة أو البرنامج، وال يحسب ضمن 

 مؤشرات تقويم املعيار 
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 أهداف الدليل: -ثانيا

املعايير العامة واملتطلبات و  ،عايير واملتطلبات واإلجراءات الالزمة العتماد املؤسسات الصحية )االعتماد املؤسس ي(املتحديد  -1

 .لالئحة التنظيمية للشؤون األكاديميةا إلىا استناد  )االعتماد البرامجي( عتماد البرامج التدريبية بها واإلجراءات الالزمة ال 

نشر ثقافة االعتماد وضمان الجودة مما يمكن جميع املؤسسات الصحية واملراكز التدريبية الراغبة في الحصول على  -2

 العتماد.ل التقييم الذاتي استمارةاستخدام ( بSelf-Studyاعتماد املجلس العربي إجراء تقييم ذاتي )

 الصحية. والرعايةالتدريب مخرجات  جودة كفاءة و رفع ا لسعي   ؛تنظيم إجراءات االعتماد -3

 استخدام الدليل: -ثالثا

هذا الدليل مخصص لالستخدام كمرجعية ملتطلبات ومعايير وإجراءات االعتماد في املجلس العربي ولفائدة املؤسسات  -1

 ولبرامجها التدريبية.حية التي ترغب في اعتماد املجلس العربي لها كمراكز تدريبية الص

تقرأ منظومة ومعايير ومتطلبات االعتماد في هذا الدليل مقرونة مع ماورد في الالئحة التنظيمية للشؤون األكـاديمية  -2

 .واملعايير اإلضافية املحددة لكل اختصاص
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 الباب الثاني

 الهيكلة اإلدارية والتنظيمية للعتماد
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 الباب الثاني: الهيكلة اإلدارية والتنظيمية للعتماد
 

 الفصل األول: األمانة العامة
 

 مكتب االعتماد وضمان الجودة:

 املهام التالية:مسؤولة عن متابعة شؤون االعتماد في املجلس العربي، وتتولى إدارة في األمانة العامة 

 تنسيق إعداد معايير اعتماد املؤسسات الصحية والبرامج التدريبية والتعريف بها.   -1

 استقبال ودراسة طلبات االعتماد من املؤسسات الصحية ومتابعتها في مختلف مراحلها مع الجهات ذات الصلة.  -2

مجها والطلبات الواردة بزيادة القدرة االستيعابية واتخاذ ما استقبال ودراسة التقارير الخاصة بتقييم مراكز التدريب وبرا -3

 يلزم حيالها.

 .واتخاذ ما يلزم حيالها السنوية من املشرف العام للشؤون األكاديمية في مراكز التدريبالتقارير متابعة  -4

للمدربين وتحديث قاعدة  تنظيم وحفظ البيانات والوثائق الخاصة بمراكز التدريب ومن ضمنها توفير السير الذاتية  -5

 البيانات بشكل دوري.

 إعداد خطة لتدريب مقيمي االعتماد وتنفيذها. -6

مباشرة أو بعد العرض على لجنة االعتماد وضمان  دراسة ورفع التقارير والتوصيات الخاصة باالعتماد إلى األمين العام  -7

 .الجودة حسب املسار

لالعتماد األكاديمي من خالل  اإلستراتيجيةألكاديمي في املجلس ورفعه إلى اللجنة إعداد تقرير سنوي عن وضع االعتماد ا -8

 األمين العام.
 

 لجنة االعتماد وضمان الجودة:

 لجنة يشكلها األمين العام من املختصين في مجال االعتماد وضمان الجودة للقيام باملهام التالية:

 يتعلق باالعتماد وضمان الجودة. للمجلس فيما اإلستراتيجيةمتابعة تنفيذ الخطة  -1

 الجودة.ضمان اقتراح املبادرات واألنشطة التي تخدم تحقيق رؤية ورسالة املجلس في مجال االعتماد و  -2

 إعداد ومراجعة القواعد واإلجراءات التنفيذية لالعتماد املؤسس ي والبرامجي ورفعها لألمين العام. -3

 مكتب االعتماد وضمان الجودة ورفع التوصيات حولها إلى األمين العام.دراسة تقارير االعتماد الواردة من  -4

 بتعليق أو سحب االعتماد املؤسس ي.التوصية إلى األمين العام  -5

 لدليل االعتماد.املراجعة الدورية  -6
 

 :املجالس العلمية

 على والعمل للمركز التدريبي وى األداءمست من للتأكد التدريب مراكز في التدريبية العملية بمتابعة العلمية املجالس تقوم

 ليكونوا الصحية املجاالت في تأهيل اختصاصيين وضمان التدريبي البرنامج من املرجوة األهداف تحقيق مع يتالءم بما تحسينه

 :وتشمل العاملية، املعايير وفق عالية وعلمية مهنية كفاءة ذوي 
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 في الجودة وضمان االعتماد مكتب مع بالتنسيقلبرامج التابعة لها معايير االعتماد البرامجي الخاصة با وتحديث عدادإ -1

 التدريبي في البرنامج للتدريب اسنوي   للتسجيل بقبولهم سمحي   الذين املتدربين عدد احتساب قواعدبما فيها العامة  األمانة

 للشؤون األكاديمية.حسب أحكام الالئحة التنظيمية  التدريب مدة كامل خالل اإلجمالية االستيعابية والطاقة

 .البرامجيالعتماد فريق التقييم ل أعضاء ترشيح -2

 .االستيعابية الطاقة دراسة طلبات املراكز التدريبية بتعديل -3

 .خالل فترة االعتماداعتماد التعديالت في عضويتها راسة و اعتماد مدير برنامج االختصاص واملدربين في مراكز التدريب ود -4

 .هأو سحب هتعليقباالعتماد البرامجي أو تجديده أو التنفيذية من خالل اللجنة التوصية إلى األمين العام  -5

 :طريق التدريب عن مراكز في املتدربين تابعةم -6

 .العام لألمين حوله التوصيات ورفع التدريب مراكز من الصادر السنوي  التقرير وتقييم دراسة -أ

 من االختصاص، والتأكد برنامج مدير تماده منللمتدربين بعد اع  (Log Book)والعملي العلمي السجل مراجعة -ب

 .املعتمد التدريبي البرنامج تطابقه مع

 .املراكز بالتنسيق مع األمين العام املساعد في التدريب أغراض يخدم بما االختصاص برامج مديري  مع التواصل -ج

مكتب االعتماد وضمان الجودة باألمانة و دريب التإدارة التعليم الطبي و املعتمد بالتنسيق مع  التدريبي املنهاج تنفيذ متابعة -7

 .العامة

التدريب بالتنسيق مع الوحدات املعنية  جودة وتحسين تصويب بهدف بها املعتمدة والبرامج التدريب مراكز أداء متابعة -8

 :باألمانة العامة من خالل األمين العام املساعد، عن طريق

 .ناتواالمتحا التقييم في املتدربين أداء مراجعة -أ

 .املتدربين واملدربين ومالحظات آراء استبيان  -ب

 .ذلك تستدعي مؤشرات على بناء التدريب لبرامج تفقدية زيارات اقتراح -ج

 :مقيمي االعتماد املؤسس ي أو البرامجيفرق 

ا مجي، وفق  تشكل فرق التقييم من أعضاء املجالس العلمية الحالية والسابقين والخبراء املختصين في التقييم املؤسس ي والبرا

 للمتطلبات التالية:

 خبرة في مجال التقييم لالعتماد املؤسس ي والبرامجي في االختصاصات الصحية. -1

 رتبة أستاذ مشارك أو درجة استشاري في االختصاصات الطبية أو ما يعادلها بالنسبة لالختصاصات الصحية. -2

 ام بتطبيقه.نظام االعتماد حسب املذكور في الالئحة والدليل وااللتز املعرفة ب -3

 أي تداخل أو تضارب في املصالح مع املؤسسة املتقدمة لالعتماد.انتفاء  -4
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 مهام فريق التقييم:

 مما ورد في استمارة  -1
 
 األقسامعتماد املؤسس ي أو البرامجي ومرفقاتها من خالل تفقد التقييم الذاتي لال التحقق ميدانيـا

وعقد لقاءات مع املعنيين في إدارتها واملشرف العام للشؤون  مة لالعتماداملتقدالطبية والوحدات املساعدة باملؤسسة 

 البرامج واملدربين ومقابلة املتدربين في حال وجودهم في البرامج.  مديري األكاديمية و 

 خالل الزيارة من قبل رئيس الفريق ويصادق عليها إ لالعتماد املؤسس ي أو البرامجي تعبئة استمارة التقييم -2
 
 .األعضاءلكترونيا

 ق التقييم للعتماد:تشكيل فر 

ا حسب نوع من املجالس العلمية أو خارجهمن قبل األمين العام من املقيمين املعتمدين لالعتماد يتم تشكيل فرق التقييم 

 وطبيعة االعتماد.

 االعتماد املؤسس ي: -1

 املؤسسات الصحيـة ذات البرامج املتعددة: -أ

على النحو يح من مكتب االعتماد وضمان الجودة بعد التشاور مع األمين العام املساعد، و بترش ق التقييمتشكيل فرييتم 

 :التالي

o  دولـة املؤسسة.الرئيس من خارج 

o  دولـة املؤسسة.عضو من خارج 

o  املؤسسة.نفس يكون من  دولة املؤسسة على أن العضو من 

o ( يجوز إضافة عضو مراقب لغايات التدربObserver أو لضمان الجو )( دةQuality Assurance .) 
 

 املؤسسات الصحية ذات البرنامج الواحـد: -ب

 يكون التقييم لالعتماد املؤسس ي والبرامجي في نفس الزيارة. -1

بتوصية من األمين العام املساعد بناء على ترشيح من رئيس املجلس  ختصاصنفس اال  من ق التقييمتشكيل فرييتم  -2

 ، على النحو التالي:باملجلس العلمي جنة املختصةمع رئيس الل بالتوافقالعلمي 

o  دولـة املؤسسة.الرئيس من خارج 

o  دولـة املؤسسة.عضو من خارج 

o  املؤسسةنفس على أن ال يكون من دولة املؤسسة عضو من. 
 

ييم بترشيح من يتم تشكيل فريق التق ،لبرنامج أو أكثر االعتماد البرامجيبالتزامن مع طلب االعتماد املؤسس ي  طلبفي حال  -ج

، وبعدد أعضاء ومكتب االعتماد وضمان الجودة ةاملعني ةالعلمي املجالس /التنسيق مع املجلسعد األمين العام املساعد ب

 وال يزيد عن عدد البرامج املطلوب اعتمادها باإلضافة إلى رئيس الفريق، وفقا للضوابط التالية: ثالثةال يقل عن 

o .الرئيس من خارج دولة املؤسسة 
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o  خارج من يكونوا أن و  %50عن دولة الأن ال يزيد األعضاء من داخل األعضاء من خارج وداخل دولة املؤسسة على

 .املؤسسة

العـام بتوصية من  من خارج دولة املؤسسة يقدرها األمين أعضاءيجوز في حال وجود أسباب استثنائية تحول دون مشاركة  -د

وتعطى األولوية في املشاركة  ،من ممثلي الدولة من خارج املؤسسةريق التقييم األمين العام املساعد تشكيل ف

 بحد أقص ى 
 
لالختصاصات املعنية الستكمال إجراءات االعتماد املؤسس ي أو تجديده وفي هذه الحالة يعتبر االعتماد مؤقتا

 قابال للتجديد. عامين 

 االعتماد البرامجي: -2

بتوصية من األمين العام املساعد بناء على ترشيح من رئيس املجلس العلمي  ختصاصنفس اال  من ق التقييمتشكيل فرييتم   -أ

 ، على النحو التالي:بالتوافق مع رئيس اللجنة املختصة باملجلس العلمي

o املركز التدريبيدولـة خارج  أعضاء املجلس العلمي من من الرئيس. 

o املركز التدريبيدولـة  خارج عضو من. 

o  املركز نفس ة املركز التدريبي على أن ال يكون مندولعضو من. 

o يجوز إضافة عضو مراقب لغايات التدرب Observer) )لضمان الجودة أو Quality Assurance).)  

يتم تشكيل فريق التقييم بترشيح من األمين العام املساعد بعد  ،كثر من برنامجأاعتماد املركز التدريبي  في حال طلب -ب

وال يزيد عن عدد البرامج املطلوب اعتمادها باإلضافة  ثالثةاملجالس العلمية املعنية، وبعدد أعضاء ال يقل عن  التنسيق مع

 ا للضوابط التالية:إلى رئيس الفريق، وفق  

o .الرئيس من خارج دولة املؤسسة 

o  خارج من يكونوا  أنو  %50األعضاء من خارج وداخل دولة املؤسسة على أن ال يزيد األعضاء من داخل الدولة عن

 .املؤسسة

العام بناء على توصية األمين العام املساعد بالتنسيق مع رئيس املجلس العلمي املعني يجوز  في حاالت خاصـة يقدرهـا األمين -ج

 أعاله. في /أ/ األساتذة املشاركين في االمتحانات التي تعقد في دولة املركز وفق العضوية املذكورةتشكيل فريق من 

العـام بتوصية من  من خارج دولة املركز التدريبي يقدرها األمين أعضاءفي حال وجود أسباب استثنائية تحول دون مشاركة   -د

 بحد أقص ى عامين 
 
األمين العام املساعد يجوز تشكيل فريق التقييم من ممثلي الدولة وفي هذه الحالة يعتبر االعتماد مؤقتا

 قابل للتجديد. 
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 الفصل الثاني: مراكز التدريب
 

 :املؤسسة الراعية

املنشأة املشرفة والداعمة للتعليم والتدريب في االختصاصات الصحية وتقوم بإدارة برنامج  التجمع الصحي أو هي املؤسسة أو

تشفى أو مسجامعة أو أو مجموعة برامج تدريبية في االختصاصات الصحية تحت مظلة املجلس العربي، ويمكن أن تكون 

 .أو تعليمية يدير منظومة صحية أو هيكال مركز رعاية صحية أولية

يتضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسة الراعية إدارة عليا لها السلطة واملسؤولية الكلية على برامجها التدريبية، ويوضح العالقة 

األخرى للتدريب في املؤسسة الراعية  بين املشرف العام للشؤون األكاديمية واللجنة العامة لشؤون التدريب واملكونات

متضمنة مدراء البرامج واملراكز التدريبية فيها، ويعمل املشرف العام للشؤون األكاديمية في املؤسسة الراعية مع اللجنة العامة 

 وكافة برامجها بمعايير االعتماد املؤسس ي والبرامجي. لشؤون التدريب على ضمان التزامها الراسخ

 للشؤون األكاديمية:املشرف العام 

يعتبر املسؤول ، هاقبل من تسميته يتم األكاديمية للشؤون عام مشرفمؤسسة تتقدم لالعتماد كمركز تدريبي  لكل يكون  -1

 مدة من املجلس العربي في املؤسسةجميع برامج التدريب املعتالبرامجي لعن اإلشراف على استمرار االعتماد املؤسس ي و 

ا ملتطلبات وفق   بهاالوقت الكافي والصالحيات واملسؤوليات التي تمكنه من إدارة برامج التدريب ، تمنحه الدعم و الراعية

 ويكون له رديف مؤهل ينوب عنه. االعتماد باملجلس العربي،

 أن يكون ممارس  اختياره  في يراعى -2
 
ا برتبـة استشاري أو ما يعادلها، وبخبرة ال تقل عن خمس سنوات بعد شهادة ا صحيــ

 ختصاص أو ما يعادلها ولديه خبرة أو مؤهالت في مجال التعليم والتدريب في االختصاصات الصحية.اإل 

 ( من الالئحة التنظيمية للشؤون األكاديمية وتشمل:15-4يمارس املهام املحددة في املادة )  -3

 .باالعتماد املؤسس ي والبرامجي الخاصة العربي املجلس ولوائح نظم تطبيق ضمان   -أ

 التدريبي. املركز داخل التدريب لشؤون العامة اللجنة رئاسة -ب

 .االختصاص برامج مديري  بين التنسيق -ج

 .التدريبي املركز داخل جودته وضمان للتدريب الداعمة البيئة توفير على العمل -د

 .التدريبي املركز داخل االختصاصات لبرامج املشتركة العلمية األنشطة تنظيم -هـ

 .التدريبي املركز داخل العلمي البحث خدمات توفر ى العمل عل -و

 .املؤسسس ي باالعتماد املتعلقة التدريبي املركز بيانات تحديث  -ز

 .والتقويم التدريب ومنهجيات بطرائق متعلقة دورات تنظيم -ح

 .باملجلس العربيمكتب االعتماد وضمان الجودة  التدريبي إلى املركز في التدريب سير السنوي عن تقديم التقرير -ط

 .التدريب جودة يعزز  فيما مكتب االعتماد وضمان الجودة باملجلس العربي مع التواصل -ي
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 اللجنة العامة لشؤون التدريب:

يكون لكل مركز تدريبي لجنة عامة لشؤون التدريب تقوم بإدارة العملية التدريبية واإلشراف عليها في املركز التدريبي يتم  -1

 املؤسسة أو من يفوضه وعلى النحو التالي كحد أدنى: تشكيلها من مدير

o .)للجنـة 
 
 املشرف العام للشؤون األكـاديميـة )رئيسـا

o  برامج التدريب املعتمـدة في املركز التدريبي. مديرو 

o  ثالثة بحد أقص ى من ممثلي املتدربين في البرامج يتم ترشيحهم من ممثلي املتدربين ويراعى في االختيار التنويع في

 االختصاصات الرئيسة والدقيقة.

o .ممثل إلدارة الجودة الصحيـة وسالمة املرض ى 

 لحضور اجتماعاتها وفق  
 
 ا لآللية التي يحددها قرار تشكيل اللجنة.ولرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسبا

 ضرها.أربع مرات في العام على األقل، وعند الضرورة بدعوة من رئيسها، مع توثيق محا تجتمع اللجنة -2

 تمارس اللجنة املهام التالية: -3

إعداد وتنفيذ سياسات وإجراءات واضحـة فيما يتعلق بجودة التدريب وبيئة العمل للمتدربين في جميع البرامج التدريبيـة   -أ

 املعتمـدة بما يتوافق مع متطلبات ومعايير االعتماد في املجلس العربي وتشمل:

o إدارة  ن املتدربين فيما يتعلق بحقوقهم املاليـة واإلداريـة وتقديم التوصيات إلىآلية جمع املعلومات واملالحظات م

 بذلك. الراعية املؤسسة

o  الراعية برامج التدريب في املؤسسة مديري آليات التواصل مع. 

ربين وضمان اإلشراف على برامج التدريب للتأكد من تطبيقها الرعاية الصحية الالزمة واإلحتياجات التعليميـة للمتد -ب

 تحقيق التدرج بمسؤولياتهم.

التأكد من أن كـل برنامج تدريبي يحتوي على املنهج التدريبي والبيئة التعليميـة التي تمكن املتدربين من الحصول على  -ج

 كفايات التدريب حسب ما هو مقرر من قبل املجلس العربي.

املؤسس ي والبرامجي لجميع برامج التدريب وتقديم فرص  تصميم وتنفيذ خطة عمل واضحة ملراجعة متطلبات االعتماد -د

 تحسينها وتطويرهـا.

متابعة أوضاع املتدربين ويشمل ذلك عملية اختيـار املتدربين والتقويم والترقيـة السنويـة واإلنتقال بين برامج التدريب  -هـ

 ومدى اإللتزام بمتطلبات االعتماد املؤسس ي والبرامجي.

البرامج لتجديد االعتماد وزيادة الطاقـة اإلستيعابيـة للمتدربين ورفعها ملكتب االعتماد  مديري املقدمة من مراجعـة الطلبات  -و

 وضمان الجودة.
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إعداد تقرير سنوي إلدارة املركز التدريبي واملجلس العربي يشمل األنشطة األكاديمية والتدريبيـة وطرق التقويم  -ز

املرض ى وجودة التعليم الطبي وجودة الرعاية الصحية ويتضمن وضع البرامج واملساهمات املقدمـة في مجال سالمة 

 التدريبيـة املعتمـدة باملركز.

 ا.تشكيل لجان فرعية منها دائمة أو مؤقتة لتنفيذ مهامها بحسب ما تراه مناسب   -ح

 مدير برنامج التدريب: 

من قبل املركز التدريبي  تسميته يتم مدير برنامج مداملعت التدريب مركز ضمن دقيق أو رئيس اختصاص برنامج لكل يكون  -1

الكافي والصالحيات واملسؤوليات التي تمكنه من  والوقتالدعم  الراعيةوتمنحه املؤسسة ، في االختصاص املدربين بين من

 ويكون له رديف مؤهل ينوب عنه.ا ملتطلبات االعتماد البرامجي باملجلس العربي، إدارة البرنامج وفق  

  وتشمل: إليه املوكلة باملهام للقيام تؤهله التي املواصفات توفر اختياره في اعىير  -2

 العمل في املؤسسة بدوام نظامي كامل.  -أ 

 .لالختصاص التدريبي البرنامج وتطوير التقييم بأسس املعرفة -ب

  والتدريب.وضمان الجودة اإلملام بأنظمة املجلس العربي املتعلقة باالعتماد  -ج

كانية االستمرار في موقعـه ملدة كـافيـة تحقق املحافظـة على استقرار برنامج التدريب ال تقل عن دورة واحدة لكامل إم -د

 .مدة التدريب للبرنامج قابلة للتجديد

 ( من الالئحة التنظيمية للشؤون األكاديمية وتشمل:14-4يمارس املهام  املحددة في املادة ) -3

 لتدريب وتطوير البرنامج ولجنة تقويم الكفايات السريرية  للمتدربين.تشكيل ورئاسة لجنة ا   -أ

  :خالل من التدريبي لالختصاص البرنامج اعتماد مقومات وتعزيز التدريب في الجودة ضمان العمل على -ب

o االختصاص. في العربي املجلس وإجراءات أنظمة تطبيق من التأكد 

o  واملتدربين ومراقبـة وتعديل ساعات العمل في التعليم والتدريب بما يفي توزيع السياسات واإلجراءات على املدربين

 .ينبمتطلبات التدريب وال يتسبب في ارهاق املتدرب

o .تدقيق واعتماد الوثائق الخاصـة باملتدربين ويشمل ذلك نموذج قبول املتدربين عنـد االلتحاق بالبرنامج 

o  العربي املجلس بيانات قاعدة ضمنأوال بأول  تحديثها على عملمتابعـة سجالت التدريب الخاصـة باملتدربين وال 

 .االلكترونية

o التدريب والتزامات فرص بين التوازن  تحقيق مراعاة مع املدربين على املتدربين وتوزيع العملي التدريب خطة وضع 

 .تقديم الرعاية الصحية

o بما فيها أجنحة التنويم  في مواقع التدريب للمتدربين السريري  للعمل الزمنية بالجداول  االلتزام على اإلشراف

 .املشاركةالتدريبي واملراكز التدريبية  املركز داخل عاف والطوارئ والعمليات والعيادات الخارجيـةسواإل 

o السنوية. املتدربين إلجازة خطة ووضع اليومية العمل لساعات الزمنية بالجداول  االلتزام على اإلشراف 



 

 ليل االعتماد           د                                                                                                                                      

 المجلس العربي لالختصاصات الصحية

 

 

17 

 

o  ا فوق املعتاد مراقبة احتياج املتدربين حينما تتطلب مسؤوليات رعاية املرض ى جهود  تعديل جداول املناوبات و

 وتفوق طاقة املتدربين

o  رسة  واملما املعرفة في الفجوات تحديد بغرض والعملية العلمية سجالتهم واعتماد املتدربين على اإلشراف متابعة

 .املناسبة الحلول  وإيجاد العملية

o العلمي املعني. املجلس إلى أمين سر ورفعه تنفيذه متابعة مع له مشرف وتسمية رباملتد بحث مشروع اعتماد 

o املتدربين وتقييم والتدريبية والتعليمية التنظيمية األمور  في املدربين إشراك. 

o  خلق بيئـة تعليميـة وعمليـة تشجع املتدربين على إبداء مقترحاتهم والعمل على  املتدربين مع دورية اجتماعات عقد

ا إلى سعي  ؛ والتعامل معها بمهنية التي تواجههم التحديات على للتعرف التدريبية العملية ومالحظاتهم حول سير

 تطوير وضع املتدربين وبرنامج التدريب.

o التقرير التراكمي  تقديم التقارير نصف السنوية والسنوية عن أداء املتدربين شاملة نماذج التقويم باإلضافـة إلى

 أمين سر املجلس العلمي املعني. م لالمتحـان النهائي الكتابي إلىقبل التقـد

o  إلى اللجنة العامة لشؤون التدريب. االختصاص في عن البرنامج والتدريب السنوي  التقرير تقديم 

 .لالختصاص التدريبي للبرنامج العلمية الشؤون يخص فيما العربي باملجلس لالختصاص العلمي املجلس مع التعاون   -ج

 .بياناتهم تحديث ومتابعة في االختصاص من خالل املشرف العام للشؤون األكاديمية املدربين باعتماد التوصية رفع  -د

 .االختصاص في املتدربين ممثل دعم وإرشاد -هـ

 إعداد طلب تجديد االعتماد البرامجي وتعديل الطاقة االستيعابية وتحديث وضع املدربين واملتدربين ورفعها إلى -و

 .اللجنة العامة لشؤون التدريب

 املدربون:

 ا لآلتي:العربي، وفق   التدريبي ويعتمدهم املجلس املدربين املؤهلين يسميهم املركز ا منتدريبي عدد   برنامج يضم كل -1

o  حيازة شهادة املجلس العربي أو ما يعادلها في االختصاص الرئيس، باإلضافة إلى خبرة ال تقل عن ثالث سنوات بعـد

مؤهل معتمد في للحاصلين على  لحصول على شهادة االختصاص الرئيس للتدريب به، ويمكن معادلة سنوات الخبرة ا

 التعليم الطبي.

o   خبرة التقل عن عشر سنوات في االختصاص حيازة شهادة املجلس العربي أو ما يعادلها في االختصاص الدقيق أو

 .قيق للتدريب بهشهادة االختصاص الدالدقيق لغير الحاصلين على 

 مهام أي من املدربين. أداء في قصور  أو مخالفة ثبوت حال في سحبها أو املدرب عضوية تعليق العربي للمجلس -2

 ( من الالئحة التنظيمية للشؤون األكاديمية وتشمل:13-4املهام املحددة في املادة ) املدربون يمارس  -3
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o البرنامج التدريبي وفق واملطلوبة املتاحة اآلليات خالل من واملهنية ملهاريةوا املعرفية املتدربين خبرات تنمية على العمل 

 وأقسام الطوارئ  العمليات غرف في والتواجد الخارجية والعيادات الداخلية األقسام على املرور مثل، لالختصاص

 .االختصاص حسب لخإ...

o الخبرات املطلوبة اكتسابهم يضمن بما إليهم وكلةامل املهام أداء أثناء وتوجيههم عليهم واإلشراف املتدربين متابعة ،

 .املرض ى سالمة ضمانو 

o بها للقيام املتدربين على األدوار وتوزيع العلمية األنشطة وحضور  تنظيم. 

o بأول  أوال وتوقيعها والعملي العلمي السجل في املسجلة التدريبية األنشطة توثيق مراجعة. 

o التدريب سنوات خالل التدريبي املركز داخل البحثية شطةاألن في االنخراط على املتدربين تشجيع. 

o التدريبي واملستوى  كفاءته تقييم حسب للمتدرب واملهنية الفنية املسؤولية مستوى  رفع على العمل. 

o مع تقديم االختصاص برنامج ملدير ورفعه لالختصاص املعتمد التدريبي الجدول  حسب للمتدرب دوري تقييم إجراء 

 .للمتدربين الراجعة يةبالتغذ اإلرشاد

 ممثل املتدربين:

ا آللية يكون لكل برنامج ممثل للمتدربين به يتم تسميته من قبل مدير البرنامج بعد اختياره من قبل املتدربين في البرنامج وفق  

 اختيار محددة ومعلنة للمتدربين.

 لجنة التدريب وتطوير البرنامج:

 ق مع املشرف العام للشؤون األكاديمية على النحو التالي: تشكل بقرار من مدير البرنامج بالتنسي -1

o .مدير البرنامج التدريبي 

o على األقل من املدربين بالبرنامج. اثنان 

o .ممثل املتدربين في البرنامج 

 لحضور اجتماعاتها وفق  
 
 ا لآللية التي يحددها قرار تشكيل اللجنة. ولرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسبا

 ا له.ة مدير البرنامج التدريبي أو من يسميه ويكون أحد املدربين رديف  يرأس اللجن -2

 مرتين في العام على األقل، وعند الضرورة بدعوة من رئيسها، مع توثيق محاضرها. تجتمع اللجنة -3

 معاونة مدير البرنامج في املهام التالية: -4

لس العربي من خالل إعداد وتنفيذ سياسات وإجراءات واضحـة العمل على استيفاء متطلبات االعتماد البرامجي في املج  -أ

 فيما يتعلق بجودة التدريب للبرنامج وبيئة العمل للمتدربين، ومنها:

o .مراقبة تنفيذ برنامج التدريب وفق املنهج التدريبي وكفاياته 

o  للمتدربين وضمان تحقيق حتياجات التعليميـة اإلشراف على التدريب بما يتوائم مع الرعاية الصحية الالزمة واال

 التدرج بمسؤولياتهم.
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o ية جمع املعلومات واملالحظات من املتدربين فيما يتعلق بحقوقهم املاليـة واإلداريـة وتقديم التوصيات من خالل آل

 بذلك. الراعيةإدارة املؤسسة  املشرف العام للشؤون األكاديمية إلى

o  مع متطلبات االعتماد املؤسس ي والبرامجي.ساعات العمل في التعليم والتدريب بما يتوافق 

سعاف اإلشراف على االلتزام بالجداول الزمنية للعمل السريري للمتدربين في مواقع التدريب بما فيها أجنحة التنويم واإل   -ب

 .املشاركةوالطوارئ والعمليات والعيادات الخارجيـة داخل املركز التدريبي واملراكز التدريبية 

 ضاع املتدربين ويشمل ذلك عملية اختيـارهم وأدائهم في االمتحانات.متابعة أو  -ج

 استطالع آراء املتدربين حول العملية التدريبية التخاذ الالزم حيالها. -د

 إعداد التقرير السنوي عن البرنامج الذي يرفعه مدير البرنامج إلى املشرف العام للشؤون األكاديمية.  -هـ

 ملراجعة متطلبات االعتماد البرامجي وتقديم فرص تحسينه وتطويره.إعداد خطة عمل واضحة   -و

 إعداد طلبات تجديد االعتماد البرامجي أو تعديل الطاقة االستيعابية. -ز

 السريرية: الكفاياتلجنة تقويم 

 .من املدربين على األقلثالثـة تشكل بقرار من مدير البرنامج وبرئاسته وعضوية  -1

 في املهام التالية:  مدير البرنامجمعاونة  -2

o  التقويم الـمنهجي ألداء املتدربين بما يتناسب مع كفايات املراحل التدريبيـة املقررة من املجلس العربي بما ال يقل عن

 مرتين في العام األكاديمي.

o مراجعـة سجل تقويم املتدرب من مصادر التقييم املتعددة. 

أثناء مراحل التدريب بما في ذلك معايير الترقيـة السنويـة وإجراءات  إعداد توصيات ملدير البرنامج حول تطور املتدرب -3

 .ن وجدت(إالتقويم والتصحيح ألوجه التحسين لديه وكذلك العقوبات اإلداريـة )
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 الباب الثالث: االعتماد املؤسس ي
 

 العتماد املؤسس يا عايير مالفصل األول: 
 

 املعيار األول: الحوكمة

 املؤشرات األساسية:

 يجب توفر:

 . رؤية ورسالة في املؤسسة معلنة للمدربين واملتدربين، تعكس التزامها بالتعليم والتدريب وتوفير متطلباته.1-1

االت وباألخص في حالة وقوع الكوارث . سياسات وإجراءات تبين الدعم الفني واإلداري واملادي لبرامج التدريب في جميع الح1-2

 الخدمات الطبية للمرض ى أو توقف البرامج التدريبيـة ألي سبب.أو انقطاع 

 حسب الشروط واملهام املحددة في الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا الدليل.. مشرف عام للشؤون األكاديمية ورديفه 1-3

لجنة عامة لشؤون التدريب يترأسها املشرف العـام للشؤون األكـاديميـة وتقوم بمهامها حسب املحدد في الفصل الثاني . 1-4

 من الباب الثاني من هذا الدليل.

 امجة الراعية واملركز التدريبي للبرنتوضح مسؤوليات التدريب في االختصاصات الصحية بين املؤسس اتفاقية أو وثيقة. 1-5

 راعية أو تحت سلطتها اإلدارية.الؤسسة املهو كن املركز التدريبي يإذا لم 

 املؤشرات املتقدمـة:

 تبني منهجية البحث العلمي في تحديد أولويات التعليم والتدريب ومتطلبات تطويرها. . 1-6

لتعليم والتدريب في . عضوية اللجنة العامة لشؤون التدريب ممن لديهم درجات علمية في اإلدارة األكاديمية أو في ا1-7

 االختصاصات الصحية.

 املعيار الثاني: االختصاصات الصحية

 املؤشرات األساسية:

 توفر:

 . االختصاصات الرئيسة 2-1

في املؤسسة الوالدة وأمراض النساء(  -طب األطفال  -األمراض الباطنة  -)الجراحة الرئيسة  األربعةاالختصاصات  أ.  

 ذات االختصاصات املتعـددة.

 الرئيس في املؤسسة ذات االختصاص الواحد. . االختصاصب

. نظام استدعاء أو تحويل فاعل مع املؤسسات الصحية املتعاونة معها لضمان تكامل منظومة التدريب والرعاية الصحية 2-2

 في املؤسسة.

 املؤشرات املتقدمـة:

 .ةأو عاملي ةأو إقليمي ة. اتفاقات شراكة مع مؤسسات محلي2-3
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 يار الثالث: الخدمات التشخيصيـة والعلجيـة واملسانـدةاملع

 تتوقف املؤشرات على طبيعة املؤسسة:

 املستشفيات متعددة االختصاصات: -أ

 املؤشرات األساسية:

 يجب توفر:

 :مثل. الخدمات التشخيصيـة والعالجيـة املسانـدة، 3-1

 .الطوارئ والحوادث 

 .التخدير والعناية املركزة  

 جراحية وأجهزة التنظير األساسية.العمليات ال 

 .العيادات الخارجية 

 .األشعة والتصوير الطبي األساسية 

 .املختبرات الطبية األساسية 

 .بنك الدم 

 .الصيدلية 

 .السجالت الطبية 

 املؤشرات املتقدمـة:

 والطب النووي. األشعة التداخليـة. مختبرات طبية وخدمات تشخيصية متقدمة ومتكاملة مثل 3-2

 ملراكز الصحية ذات االختصاص الواحد )بما فيها مراكز الرعاية الصحية األولية(:ا -ب 

 .لبرنامجالخاصة باحسب معايير االعتماد البرامجي  الخدمات التشخيصيـة والعالجيـة واملسانـدةتوفر 

 املنظومة الصحية: -ج

 في املستشفيات واملراكز الصحية بصفة تكاملية.التشخيصيـة والعالجيـة واملسانـدة املذكورة في )أ( أعاله توفر الخدمات 

 املعيار الرابع: الجودة الصحية وسلمة املرض ى

 املؤشرات األساسيـة:

 يجب توفر:

  . نظام إلدارة الجودة وسالمة املرض ى.4-1

ء فريق االنعاش . لجـان دائمـة في املؤسسة تعنى بمناقشة الوفيات واإلمراضات وضبط العدوى ومراجعـة امللف الطبي وأدا4-2

 القلبي الرئوي.

 .. آلية إلشراك املتدربين في لجـان الجودة الصحية وسالمة املرض ى4-3
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 واملستفيدين من خدمات املؤسسة. العاملينمن إجراءات للتغذية الراجعة نظام و . 4-4

 املؤشرات املتقدمـة:

 دة الصحية من جهات محلية أو عاملية.في مجال الجو  مراكز التدريب التابعة للمؤسسة الراعيةاعتماد  .4-5

لكتروني لإلبالغ عن األخطاء الطبية واآلثار الجانبية لإلجراءات العالجية، بما في ذلك األدوية والظروف غير اآلمنة إ. نظام 4-6

ة ، كل ذلك بطريقة محفزة تمنح املتدربين الفرصة للمساهمة في تحليل واستنباط األسباب الجذريوالعاملينللمرض ى 

 رها من عمليات املخاطر املماثلة.أو غي

 

 للمتدربين املوارد البشريةنظام املعيار الخامس: 

 املؤشرات األساسية:

 يجب توفر:

من الالئحة التنظيمية للشؤون  /2-3و / /1-3. آلية لتطبيق شروط قبول املتدربين في املجلس العربي املحددة في املادتين /5-1

 األكاديمية. 

وإجراءات معلنة الختيار املتدربين تراعي أسس العدالة والشفافية واملساواة، وتتضمن آلية معلنة للمقابلة . سياسة 5-2

 الشخصية للمفاضلة وفق إجراءات ومعايير موثقة. 

 اإلدارية واملاليـة والقانونية. موحقوقه ميوضح فيه مدة التعاقد ومسؤولياته ين. عقد مع املتدرب5-3

 لفني واإلداري والقانوني للمتدربين، يشمل:. نظام للدعم ا5-4 

 آلية للدعم املالي واإلداري والقانوني الالزم للمتدربين حتى يمارسوا مسؤولياتهم في البرامج التدريبيـة. .أ

 واألنظمة النافذة في بلد التدريب(. تأمين ضد األخطاء الطبية للمتدربين )حسب طبيعة االختصاص .ب

 .الرعاية الصحية للمتدربين .ج

 البنيـة األساسية املناسبة ملنامات واستراحات املتدربين املناوبين. .د

 .( ساعة للممارسين الصحيين املناوبين24خدمات اإلعاشة والرفاهية على مدار )  .ه

 .األرصدة املعتمدة النقاط أو للتطوير املنهي املستمر وفق نظام الساعات أو ومفعلة معلنة. سياسة 5-5

 املؤشرات املتقدمـة:

 إجراءات للتغذية الراجعة من املتدربين.نظام و . 5-6

 .على الجودة والتميز .  إجراءات ومبادرات للتحفيز5-7
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 ملعيار السادس: البيئة التعليمية والعمليةا

 :األساسيةاملؤشرات 

 :توفر يجب

يم مالحظاتهم حول البيئة التعليميـة . بيئـة تعليميـة وعملية داعمة للمتدربين للتعبير عن التحديات التي يواجهونها وتقد6-1

وتشجعهم على املبادرة واقتراح الحلول وفق آليات تضمن االستفادة  والعمليـة والبرامج التدريبيـة واالحتياجات األخرى 

 منها ووصولها إلى الجهات املعنية في املؤسسة.

شخصية املناسبة للمتدربين بما في ذلك آليات الحماية من . بيئة صحية وآمنة للمتدربين تشمل تدابير األمن والسالمة ال6-2

 عنف املرض ى أو مرافقيهم.

 ختصاص. لال املعتمدة  لكفاياتا تمكنهم من اكتسابأكاديمية للمتدربين  . أنشطة6-3

يما هو تخفيف العبء على املتدربين وضمان عدم تأثر خبرتهم التعليمية فتعمل على لرعايـة الصحيـة وأنظمة ل . خدمات6-4

مرض ى تقديم خدمة عالية الجودة وآمنة للو نطاق عملهم كممارسين صحيين، التعليمية و  العملية عن أهداف خارج

 :وتشمل، وملرافقيهم وملقدمي الخدمة

 خدمات دعم املرض ى مثل سحب الدم وتركيب الخط/املسرب الوريدي. .أ

األهداف التعليمية وتدعم تقديم خدمة خدمات نقل املرض ى ونقل عينات املرض ى بطريقة مناسبة تتماش ى مع  .ب

 عالية الجودة وآمنة للمرض ى وملقدمي الخدمة.

خدمات املختبر وعلم األمراض واألشعة تقدم بطريقة تتماش ى مع األهداف التعليمية وتدعم تقديم خدمة عالية  .ج

 .الرعاية الصحيةقدمي وم الجودة وآمنة للمرض ى

 لكترونإا أو نظام السجالت الطبية )ورقي   .د
 
 على مدار ا( يضمن توثيق مراحل عالج املريض ورعايته وأيـ

 
ن يكون متاحا

 .ة( ساع24)

 مساندة لألنشطة العلمية والتطوير املنهي املستمر ويشمل:وموارد . خدمات 6-5

 قاعات االجتماعات الطبية مجهزة بوسائل االيضاح املطـلوبة لالجتماعات واملحاضرات. .أ

 راجع الطبية بسهولة ويسر. لمصادر وامللإمكانية الوصول  .ب

قاعدة بيانات متاحة للمتدربين لالستفادة منها واملشاركة في مبادرات تحسين البيئة التعليمية وأنظمة الرعاية  .ج

 .الصحية

 :وتشمل ،. آليات وأنظمة تعزز الثقافة املهنية لدى املدربين واملتدربين6-6

ممارسين الصحيين بما في ذلك التزامهم بأخذ الراحة املناسبة توعية املدربين واملتدربين باملسؤوليات املهنية لل .أ

 واللياقة الكافية لتوفير الرعاية الصحية اآلمنة.
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العلمية واإلكمال الدقيق للوثائق املطلوبة من قبل  األنشطةأنظمة ملتابعة أداء املدربين واملتدربين ويدخل في ذلك  .ب

 املتدربين.

 .صحية بالسلوكيات املهنية املثلىتوعية املتدربين ومقدمي الرعاية ال .ج

 توفير آلية لإلبالغ عن السلوكيات املغايرة والتحقيق فيها ومعالجتهـا. .د

 . آليات تمكن املتدربين من اإلبالغ عن ضعف اإلشراف دون تردد.6-7

 . تحليل دوري للبيانات وإصدار نشرات دورية ملؤشرات الكفاءة والجودة. 6-8

 املؤشرات املتقدمـة:

 .آليات لتطوير البيئة التعليمية استنادا على البحوث والدراسات ذات الصلة. 6-9

 لكترونية والدوريات العلمية ذات العالقة.شتراك بقواعد املعلومات اإل. اال 6-10

 .مراكز التدريبلكتروني للمعلومات الصحية في إنظام . 6-11

 .مراكز التدريبيات . استخدام قواعد املعلومات الصحية املحوسبة إلدارة عمل6-12

 -متاحة للمدربين واملتدربين (Wi-Fi) شبكة اتصال انترنت السلكي) مثل: مراكز التدريبلتقنيـة التواصل في  متقدمة. بنيـة 6-13

 .(لكترونيـة للحوكمة الصحيـةإشبكة  - الرعاية الصحيةواصل مباشر بين املتدربين واملدربين وبين املرض ى ومقدمي ت

 

 االعتماد املؤسس ي وإجراءات : متطلباتالفصل الثاني
 

 املتطلبات:

 واملشرف العام للشؤون األكاديمية مع ختم هاخطاب موقع من قبل مدير طلب االعتماد املؤسس ي باستمارة التقدم ب  -1

حسب النموذج املخصص لذلك، والذي يتضمن بيانات املؤسسة واملشرف العام للشؤون األكاديمية ورديفه  املؤسسة

 اء البرامج املتوقع طلب اعتمادها واإلقرار بما يلي:وأسم

 بهما. ورد بما الالئحة التنظيمية للشؤون األكاديمية ودليل االعتماد وااللتزام على االطالع -أ

يصدرها  التي والتقييم والتدريب باالعتماد العالقة ذات والتعليمات واإلجراءات والقرارات واألنظمة باللوائح االلتزام -ب

 .جلس العربيامل

مع املجلس العربي في كل ما يتعلق بشؤون  الراعيةتفويض املشرف العام للشؤون األكاديمية بتمثيل املؤسسة  -ج

 التدريب بها وكافة املسؤوليات والواجبات املترتبة على االعتماد.

 اجة لذلك.خالل مدة االعتماد إذا دعت الح الراعيةحق املجلس العربي بالقيام بتقييم املؤسسة  -د

 مع إرفاق السيرة الذاتية للمشرف العام للشؤون األكاديمية ورديفه. لالعتماد املؤسس ي التقييم الذاتيتعبئة استمارة  -2

 حسب املحدد في نظام املجلس العربي. التقييم فريق تسديد رسوم االعتماد املؤسس ي وتحمل تكاليف زيارة -3

 ملحددة في الفصل األول من هذا الباب.بمعايير االعتماد املؤسس ي ا اإليفاء -4
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 اإلجراءات:

 االعتماد الجديد:

 التقدم بطلب الحصول على االعتماد املؤسس ي: -1

طلب االعتماد استمارة التقدم بعتمادهـا كمركز تدريبي في املجلس العربي بتعبئة بإبداء رغبتهـا ال  الراعيةتقوم املؤسسة 

 املؤسس ي.

 ة للعتماد:التحقق من أهلية املؤسس -2

 بما يلي:ها وإخطار يقوم مكتب االعتماد وضمان الجودة بدراسة أهلية املؤسسة 

 املض ي في خطوات وإجراءات االعتماد. -أ

 االعتذار مع بيان األسباب. -ب

 :املؤسس ي للعتماد تعبئة استمارة التقييم الذاتي -3

رفاق السيرة الذاتية للمشرف العام إمع  ؤسس يامل لالعتماد التقييم الذاتيبتعبئة استمارة  الراعيةتقوم املؤسسة  -أ

للشؤون األكاديمية ورديفه وكذلك استمارات البرامج املطلوب اعتمادها في نفس الوقت ومرفقاتها املبينة في باب 

 االعتماد البرامجي ضمن هذا الدليل.

ل ى األمين العام لتشكيل فريق يقوم مكتب االعتماد وضمان الجودة بالتأكد من استيفاء البيانات املطلوبة والرفع إ -ب

 عتماد املؤسس ي.التقييم لال 

 يباشر بإجراءات االعتماد البرامجي بعد الحصول على االعتماد املؤسس ي وفق خطوات وإجراءات االعتماد البرامجي. -ج

 لعتماد املؤسس ي وتحديد موعد الزيارة:التقييم لتشكيل فريق  -4

 ؤسسة حسب اآللية الواردة في الفصل األول من الباب الثاني من هذا الدليل.فريق لزيارة املالالعام  يشكل األمين -أ

الفريق وجدول الزيارة وتنسيق موعد  أعضاءيقوم مكتب االعتماد وضمان الجودة بمخاطبة املؤسسة لإلبالغ بأسماء  -ب

 الزيارة.

التقييم  ثائق املؤيدة ملا ورد في استمارةتقوم املؤسسة باتخاذ ما يلزم من ترتيبات لوجيستية والتحضير للزيارة والو  -ج

العتماد املؤسس ي وكـل ما يتيح للفريق التقييم املوضوعي للمؤسسة الصحيـة واملتابعة مع مكتب االعتماد الذاتي ل

 وضمان الجودة. 

 الزيارة امليدانية وإعداد تقرير الفريق: -5

 .املعد لهذا الغرض وفق النموذج لالعتماد املؤسس ي تقييمالفريق استمارة بالتقييم وتعبئة فريق ال أعضاءيقوم 

 دراسة تقرير الفريق وإصدار قرار االعتماد: -6

مكتب االعتماد وضمان الجودة برفع تقرير الفريق إلى لجنة االعتماد وضمان الجودة ملناقشته ورفع توصيتها إلى  يقوم -أ

 العـام. األمين
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 باالعتماد املؤسس ي يتضمن: در األمينفي حال كانت التوصية املوافقـة يص -ب
 
 العـام قرارا

o :تحديد نوع االعتماد على النحو التالي 

 ( اعتماد كاملFull Accreditation) ملدة ست سنوات. 

 ( اعتماد مبدئيProvisional Accreditation)  ملدة سنة واحدة أو سنتين كحد أقص ى ويعاد التقييم في موعد

 ان الجودة للتأكد من استيفاء أوجه التحسين املطلوبة.ينسقه مكتب االعتماد وضم

o  مشرف عام الشؤون األكـاديمية ورديفه ووسائل التواصل.تثبيت اسم 

o .املالحظات وأوجه التحسين أو متطـلبات إضافية محددة بفترات زمنية محددة إن وجدت 

حسب املتفق عليه مع الدولة  الراعيةملؤسسة في حال كانت التوصية بعدم املوافقـة يتم إبالغ الهيئة املحلية أو ا -ج

 بالقرار وأسبابه.

 املتابعة بعد االعتماد: -7

ا تتم متابعة االعتماد من قبل املجلس العربي من خالل التقرير السنوي من املشرف العام للشؤون األكاديمية ويتضمن موجز  

ملنخرطين في برامج املجلس واألنشطة التي تم تنفيذها لتعزيز عن نشاط املركز وسير العملية التعليمية فيه وأعداد املتدربين ا

 وتطوير العملية التدريبية به، وللمجلس القيام بزيارات تفقدية إذا دعت الحاجة.

 تجديد االعتماد:

منه  ويطلب األقل على أشهر ستة قبل االعتماد مدة انتهاء بقرب التدريبي املركز بإبالغ يقوم مكتب االعتماد وضمان الجودة

 .االعتماد انتهاء تاريخ قبل أشهر ثالثة بمدة ال تقل عناملؤسس ي  العتمادالتقييم الذاتي ل استمارة تعبئة

 تعليق االعتماد:

ا إلى توصية لجنة االعتماد وضمان يعلق االعتماد بقرار من األمين العام بناء على تقرير مكتب االعتماد وضمان الجودة استناد  

 حد في الحاالت التالية:الجودة ملـدة عام وا

 عدم اعتماد أي برنامج خالل سنتين من تاريخ االعتماد املؤسس ي. -1

 التوقف عن قبول متدربين ملدة سنتين متتاليتين في جميع البرامج املعتمدة به. -2

 عدم التقدم لتجديد االعتماد خالل املدة املحددة أعاله. -3

بما يؤثر على أهداف التدريب وجودة مخرجاته مع إمكانية التصويب  اإلخالل بمؤشرات معايير االعتماد أو تراجع مستواها -4

 خالل فترة التعليق.

 :تبعات تعليق االعتماد

 تجميد طلبات االعتماد البرامجي قيد الدراسة وعدم األحقية بالتقدم بطلب العتماد برامج جديدة. -1

 رامجه املعتمدة خالل فترة التعليق.تجميد طلب زيادة الطاقة االستيعابية السنوية والكلية ألي من ب -2
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ويرفع التقرير إلى لجنة االعتماد وضمان الجودة من خالل مكتب باآللية التي يراها مناسبة،  لمجلس العربي إعادة التقييمل -3

 االعتماد وضمان الجودة.

 ت التالية:ين العام بإحدى الحاال تقوم لجنة االعتماد وضمان الجودة بدراسة التقرير والتوصية لألم -4

 رفع التعليق. -أ

تمديد التعليق ملدة محددة أقصاها سنة واحدة مع اإلنذار بسحب االعتماد في حال عدم تصويب أسباب التعليق  -ب

 قبل انتهائها.

  سحب االعتماد. -ج

 سحب االعتماد:

توصية لجنة االعتماد  ا إلىيسحب االعتماد بقرار من األمين العام بناء على تقرير مكتب االعتماد وضمان الجودة استناد  

 وضمان الجودة في الحاالت التالية:

 .قبل انتهاء مدته التعليق أسباب زوال أو تصويب عدم -1

 مؤشرات معايير االعتماد األساسية والتي ال يؤمل تصويبها بتعليق االعتماد.ب اإلخالل -2

 طبيعته. تغيير أو اإلغالق بسبب التدريبي املركز أهلية انتفاء -3

 :سحب االعتماد تبعات

 مركز تدريبي إلىوتتحمل املؤسسة مسؤولية تسهيل انتقال املتدربين  الراعيةيسحب اعتماد جميع البرامج املعتمدة في املؤسسة 

 .معتمـد من قبل املجلس العربي في نفس االختصاص

 االعتماد: إعادة

تتقدم بطـلب جديـد وفق األحكـام املنصوص عليهـا في الالئحة  التي تم سحب اعتمادها املؤسس ي أن الراعيةيجوز للمؤسسة  

 التنظيمية للشؤون األكاديمية ومعايير ومتطلبات وإجراءات االعتماد املؤسس ي الواردة في هذا الدليل.
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 الباب الرابع : االعتماد البرامجي

ملحقة بهذا  لكل برنامج تدريبيخاصة االعتماد البرامجي من معايير عامة تم تفصيلها في هذا الباب، ومعايير يتكون 

 الدليل حسب كل اختصاص.
 

 لعتماد البرامجيل العامة عايير املالفصل األول: 
 

 املعيار األول: الحوكمة

 : األساسية املؤشرات

 يجب توفر

 التي يتبع لها البرنامج. الراعية. اعتماد مؤسس ي للمؤسسة 1-1

 بذاته ضمن 1-2
 
مركز تدريبي ضمن مؤسسة راعية معتمدة من املجلس أو بالتشارك مع  املركز التدريبي. أن يكون البرنامج قائما

شترط أن ال تزيد ي فإنه ة من املجلس العربيغير معتمدضمن مؤسسة  املركز التدريبي املشارك ، وفي حال كانالعربي

 عن ربع مدة التدريب املعتمدة للبرنامج. فيهمدة التدريب 

وأي موقع آخر يتطلبه البرنامج كمركز تدريبي مشارك  وثيقة توضح مسؤوليات التدريب بين البرنامج التدريبياتفاقية أو . 1-3

 .السلطة اإلدارية للمؤسسة الراعيةخارج اذا كان 

 الثاني من الباب الثاني من هذا الدليل.حسب الشروط املحددة في الفصل مدير للبرنامج ورديفه . 4.1

  بالتشكيل واملهام املحددة في الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا الدليل. لتدريب وتطوير البرنامج"لجنة "ا. 1-5

 " بالتشكيل واملهام املحددة في الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا الدليل.تقويم الكفايات السريرية. لجنة "1-6

 . سياسات وآليات تمكن مدير البرنامج من القيام بمهامه.1-7

 املؤشرات املتقدمـة:

 . عضوية لجان البرنامج ممن لديهم درجات علمية في اإلدارة األكاديمية أو في التعليم والتدريب في االختصاصات الصحية.1-8
 

 املعيار الثاني: املوارد البشرية

 األساسية:  املؤشرات

 يجب توفر

 هذا الدليل. املحددة في الفصل الثاني من الباب الثاني من  وفقا للشروطالعدد املطلوب في البرنامج من املدربين املؤهلين  .2-1

 .للبرنامج  املحدد من الكوادر الصحية والفنية املساعدة حسبوالتنوع املطلوب العدد  -أ. 2-2

 للبرنامج.  املحدد ة حسبالعيادات والخدمات املساندالعدد والتنوع املطلوب من -ب

 .بما يضمن تقديم بيئة تعليمية فاعلة للبرنامج من املوارد البشرية واملهنيـة املساندة األخرى والتنوع املطلوب العدد . 2-3

 . منسق إداري للبرنامج بتفرغ كاف ومناسب يمكنه من القيام بالدعم اإلداري للبرنامج.2-4
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 املؤشرات املتقدمـة:

 بيئة تحفيزيـة للمدربين لتقديم األنشطة التعليميـة. .2-5

 . آليات لدعم وتطوير املدربين والكوادر البشرية األخرى لتحسين جودة وفعالية األنشطة العلمية والبحثية للبرنامج.2-6

 

 املعيار الثالث: املتدربون 

 األساسية:  املؤشرات

 يجب توفر

 ي الالئحة التنظيمية للشؤون األكاديمية.شروط القبول املحددة ف. االلتزام ب3-1

. االلتزام بالطاقة االستيعابية السنوية والكلية املحددة للبرنامج ويشمل ذلك الـمتدربين في ذات البرنامج تحت مظلة هيئات 3-2

 .اختصاص أخرى 

 .نامجالبر في  كل سنة من سنوات التدريب حسب املحددفي من املتدربين  الحد األدنىااللتزام ب. 3-3

 . إجراءات للتغذية الراجعة للمتدربين.3-4

 املؤشرات املتقدمـة:

 . آلية معلنة لقبول املتقدمين للتدريب -أ. 3-5

 الرغبة.إتاحة الفرصة للتقدم ألكثر من مركز تدريبي حسب  -ب

 املعيار الرابع: البنية األساسية

 األساسية:  املؤشرات

 يجب توفر

 . حسب املحدد للبرنامجاألسرة  ب منوالتنوع املطلو  عددال -أ. 4-1

 حسب املحدد للبرنامج.املرافق التشخيصيـة والعالجيـة والتنوع املطلوب من  عددال-ب

 .. املوارد الالزمة لتنفيذ األنشطة التدريبية املطلوبة بشكـل منتظم4-2

 راجع العلمية والتطبيقية في البرنامج.. املوارد الكافيـة للتعليم الطبي مثل قاعات االجتماعات واملحاضرات وامل4-3

 .لتحقيق أهداف البرنامجوالتنوع في الحاالت من املرض ى الكافي العـدد . 4-4

. البنيـة األساسية املناسبة ملنامات واستراحات املتدربين املناوبين وخدمات اإلعاشة والرفاهية حسب املعيار الرابع من 4-5

  .معايير االعتماد املؤسس ي

 البحثيـة.التعليمية و  املوارد الكافية لتسهيل انخراط املتدربين في األنشطة. 4-6

 املؤشرات املتقدمـة:

 . إجراءات للتغذية الراجعة حول جودة البنية األساسية للبرنامج.4-7
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 . إجراءات  ومبادرات تقييم وتطوير البنية األساسية للبرنامج.4-8

 نتاج محاضراتهم وبحوثهم العلمية.إبين في لكترونية لدعم املتدر إ. توفير أنظمة 4-9
 

 املعيار الخامس: البرنامج التدريبي

 األساسية:  املؤشرات

 يجب توفر

يمكن و  دة واملحتوى والتدرج في املستوى تدريبي يستند على اإلطار العام للبرنامج في املجلس العربي من حيث املالنهاج امل. 5-1

 لعلمية واملهارية والسلوكية التالية:الحصول على الكفايات ااملتدرب  من 

 .   الكفايات املهنيـة:أ

 االلتزام باملسؤوليات املهنية وقواعـد أخالقيـات املهنة.

 لرعاية الصحية واملهارات العمليـة:ب. ا

 القدرة على تقديم الرعاية الصحية املناسبة والفاعلة ملعالجـة املشاكل الصحية وتدعيم الصحة.

 طبيـة:املعرفـة ال  ج.

 املعرفـة بالعلوم الطبيـة الحيويـة والسريريـة والبيئيـة والسلوكيـة وتطبيق هذه املعرفـة في الرعايـة الصحيـة.

 تطوير املمارسة املهنيـة والعلميـة:   د.

طوير القدرة على التحليل وتقييم الرعاية الصحية ملرضاه بما يتماش ى ومبادئ الطب املبني على البراهين وبما يحقق ت

 على التقييم الذاتي واستمرارية التطوير العلمي.
 
 الرعاية الصحية معتمـدا

 مهارات التواصل:   هـ.

 اكتساب مهارات التواصل التي تساهم في تبادل املعلومات والتواصل مع املرض ى وعائالتهم واملمارسين الصحيين.

 املمارسة املبنيـة على النظم: و. 

الرعاية الصحية بما في ذلك املحددات االجتماعية للصحة العامة والتجاوب معها  خلق الوعي الكافي عن أنظمة

 في النظام الصحي لتوفير رعاية صحية نموذجية. والقدرة على االستفادة من املوارد املتاحة

 . األنشطة التعليميـة املجدولـة5-2

 كة في األنشطة التعليمية املجدولـة.أ.    تخصيص الوقت الكافي واملحمي للمتدربين من أجل املشار 

 .ب. اشتمال املنهج التدريبي على املحتوى املعرفي ملخرجات التدريب في اإلختصاص

 ج.   تنوع األنشطة التعليميـة مثل:

 .الندوات املجتمعة من اإلختصاصات املختلفة 

 .املجالت العلميـة 

 .مناقشة الحاالت املرضية املميزة 
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 .املحاضرات 

 جالت الطبية.ندوة امل 

 .ورش عمل تدريبية 

 . الخبرات السريريـة والعملية5-3

 تطبيق التدرج في املسؤولية للمتدرب في الرعاية الصحية ومهارات القيادة واإلشراف والتدريب واإلدارة.

 .  النشاط البحثي العلمي5-4

 النشاط البحثي الخاص باملتدربين:  .أ

 ملعرفـة لعمل البحوث الطبية وخطوات اجراء البحث العلمي وتقييمه ج التدريبي على أساسيات اااحتواء املنه

 كيفية تطبيقه على الرعاية الصحية.و 

 .مساهمة املتدربين في النشاطات البحثية 

 األنشطة البحثيـة الخاصة باملدربين: .ب

  مساهمة املدربين في األنشطة البحثية مثل:

  والتعليم الطبي وترجمة العلوم الصحيـة.البحوث في العلوم األساسية والتطبيقية والسريرية 

 .املنح البحثيـة الصادرة من مؤسسات علميـة 

  البحوث املبنيـة على التقييم والتحليل ومراجعة املقاالت العلمية وكتابة أبواب في كتب طبيـة أو نشر تقرير

 .لحاالت مرضيـة

 ترونيـة.لكتأليف املناهج وطرق التقويم واألنشطة التعليميـة الورقية واإل 

 .العضويـة النشطة في اللجان والجمعيات العلمية املحلية والعاملية وتولي مناصب قيادية في مؤسسات تعليمية 

  بتكارات في مجال التعليم الطبي.اال 

 املؤشرات املتقدمـة:

 . التعليم والتدريب باستخدام تقنية املعلومات واملحاكاة.5-5

 .واملؤتمرات العلمية في الدوريات املحكمة للمتدربين ميـةنتائج ومخرجات األبحاث العل نشر. 5-6

 إجراءات للتغذية الراجعة لالستفادة منه في التطوير املستمر للبرنامج.. 5-7

  املعيار السادس: تقويم املتدربين

 األساسية:  املؤشرات

 يجب توفر

6-1 
 
 امها املحددة في الفصل الثاني من الباب الثاني.مكن لجنة تقويم الكفايات السريرية من القيام بمه. سياسات وآليات ت

 إجراءات وآليات واضحة لتحقيق أهداف نظام التقويم املستمر والتراكمي، على النحو التالي: .6-2
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أ.   تطبيق نظام التنوع في املقيمين للمتدرب ويشمل األقران واملدربين واملمارسين الصحيين واملرض ى باإلضافة إلى التقييم 

 .الذاتي

ب. تقديم التغذية الراجعة ألداء املتدربين بعد نهاية الدورات التدريبيـة مباشرة أو بعد قيامهم بالواجبات األكاديميـة 

 .املشابهـة وتوثيقها بعد نهاية هذه الواجبات

 :والذي يشمل (E-portfolio) لكترونيمتابعة السجل العلمي والعملي للمتدرب الورقي أو اإل ج. 

 جة للكفايات في رعايـة املرض ى، الجوانب املعرفيـة الطبيـة، التعليم املبني على املمارسة والتطوير، تقاويم ممنه

 .مهارات التواصل، املهنيـة، واملمارسة املبنيـة على النظم

  داء املتدرب بما يتناسب مع مستواه العلمي في كـل مرحلة من مراحل التدريبأتوثيق التطور املتتالي في.  

 ـل متدرب في نهاية كـل ستة أشهر بنتيجة تقييمه مع التغذية الراجعة من أجل تطوير خطط التعليم تزويد ك

 .الخاصة بهم ودعم نقاط القوة ونقاط التحسين والتطوير

 د.  تطبيق متطلبات الجودة في التقويم املستمر ألداء املتدربين بحيث:

  سياسات املؤسسةتكون متاحة للمراجعـة من قبل املتدرب بما يتناسب مع. 

 تشمل مراجعـة حجم الحاالت وتنوعها ومدى صعوبتهـا سواء للمرض ى املنومين أو مرض ى العيادات الخارجيـة. 

 تشمل الجانب املعرفي للمتدرب بواسطة استخدام االمتحانات الذهنيـة املمنهجـة. 

 ات الضرورية للدخول في تعكس أداء املتدرب خالل فترة التدريب بما في ذلك أن يكتسب املتدرب الكفاي

 .شراف مباشرإاملمارسة العمليـة بدون 

 ه.  مراجعة وتحليل منهجيات التقويم واساليب االمتحانات بشكـل دوري من قبل لجنة مختصة في البرنامج. 

 املؤشرات املتقدمـة:

 ج تقارير التقويم.لكترونية للتقويم املستمر والتراكمي والتغذية الراجعة للمتدربين واستخراإ. منظومة 6-3

 املعيار السابع: تقويم البرنامج

 األساسية:  املؤشرات

 يجب توفر

من  . سياسات وآليات تمكن لجنة التدريب وتطوير البرنامج من القيام بمهامها املحددة في الفصل الثاني من الباب الثاني7-1

 .هذا الدليل

 :شمليبرنامج التدريبي مرة واحدة في العام على األقل، و أداء املدربين فيما يتعلق بالوتطوير تقييم نظام ل. 7-2

 .تقييم موثق من املتدربين محمي بعدم ذكر أسمائهم 

 قدرات املدرب التعليمية السريرية والتزامه بالبرنامج التعليمي ومساهمته في تطوير البرنامج تقييم. 
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  ،ويتم ذلك بطرق مختلفة مثل املحاضرات وورش العمل تنمية قدرات املتدربين املعرفـية واملهارية والبحثيـة واملهنية

 .واملؤتمرات االفتراضية بهدف تطوير أدائهم

 .توثيق أنشطة التقويم والتطوير بشكل منتظم 

تقييم جودة وأداء البرنامج ملرة واحدة في العام على األقل تبين لتستند على أهداف البرنامج التدريبي سياسة وإجراءات  .7-3

املدربين  قيامو وفرص التحسين وتشمل أداء املتدرب في جميع مراحل التدريب واملدربين والخريجين، مواطن القوة 

 .محميةتقييم البرنامج بطريقة بواملتدربين والخريجين 

 املؤشرات املتقدمة:

 . استخدام نتائج تقييم البرنامج التدريبي لتطويره.7-4

 ية: جودة البيئة التعليمية والعلمالثامناملعيار 

 األساسية:  املؤشرات

 يجب توفر

بين متطلبات التعليم  وتراعي التوازن  ،. سياسات وإجراءات تؤكد االلتزام باملسؤولية تجاه التكوين املنهي للمتدرب ورفاهيته8-1

 والتدريب ومهام تقديم الرعاية الصحية.

روح الفريق الواحد املبني على العالقة الجيدة دعم الرعاية الصحية املعتمدة على سالمة املرض ى و سياسات وإجراءات ت .8-2

 :، وتشملبين املمارسين الصحيين

 ن بفاعلية في أنظمة سالمة املرض ى بما يعزز هذه الثقافة.ين واملتدربيمساهمة املدرب أ.   

 ، عن طريق:تثقيف في مجال سالمة املرض ىال ب.

   ليات والتقنيات التي تعزز سالمة املرض ى.تثقيفية ممنهجة تدعم األهداف واآلتعليمية و نشطة أر يتوف 

   مسؤولياتهم في توثيق الحاالت املتعلقة بسالمة املرض ىمقدمي الرعاية الصحية باملؤسسة باملتدربين و تعريف 

 واإلجراءات الوقائية والتصحيحية التي يتم اتخاذها واإلجراءات املتبعة في التوثيق. 

 لعكسية واألخطاء الطبية وطريقة التحقيق فيها والتعامل معها.وجود نظام لالبالغ عن النتائج ا   ج.

مقدمي الرعاية الصحية أسماء بجداول واستمرار رعايتهم الصحية يشمل  نظام لتحويل املرض ى بما يضمن سالمتهم   د.

 فيهم املتدربين. نبم املسؤولين عن رعاية املرض ى
 

 :املسؤوليةو شراف اإل  .8-3

 .بما يتناسب مع مستواهم التدريبي من مدربيهم ى اإلشراف الكافيحصول املتدربين عل   أ.

 الصحية وكمايلي:رعاية ال تقديم خاللعلى املتدربين اإلشراف  وجود سياسة تبين مستويات ب.

 :ايكون فيه املمارس الصحي املشرف  اإلشراف املباشر   موجود 
 
 .مع املتدرب واملريض شخصيا
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  ايكون فيه املمارس الصحي املشرف  في الحال ألي طارئ:التواجد  مكانيةإاإلشراف غير املباشر مع ضمن  موجود 

 .نطاق رعاية املريض بحيث يقدم اإلشراف املباشر الطارئ عند الحاجة

  غير  املشرف يكون فيه املمارس الصحي مكانية التواجد والتواصل عند الحاجة:إاإلشراف غير املباشر مع

 .اإلشراف املباشر عند الحاجةع إمكانية التواصل معه وتوفير منطاق رعاية املريض متواجد في 

 :عند تقديم التغذية الراجعة لجميع  اإلشراف )الرقابة( عن بعـد 
 
يكون فيه املمارس الصحي املشرف متوفرا

 .عمليات رعاية املرض ى املقدمة من قبل املتدربين
 

 

 للمتدربين: املنهي التكوين .8-4

 :وواجباتهم تجاه ذلك، مثل باملسؤوليات واألخالقيات املهنية حية بما فيهم املتدربينمقدمي الرعاية الصتثقيف  .أ

  وعائلتهتقديم رعاية صحية ترتكز على املريض. 

 تقديم الرعاية الصحية املثلى لهمو املرض ى  سالمة ورفاهية. 

  واملضاعفات الجانبية الناتجة عن الخطة العالجيةاألخطاء الطبية توثيق. 

 احتياجات املرض ى الخاصة واحترام رغباتهم العالجية ضمن امليثاق االخالقي املتعارف عليه بما في  تفاعل معال

 .ممارس صحي آخر مؤهل وأكثر جاهزية ذلك تحويل رعاية املرض ى تحت ظروف معينة إلى

فيهم  نصحية بمللمرض ى وأسرهم ومقدمي الرعاية ال هانة الشخصيةاإل  من توفير البيئة املهنية الالئقة والخالية .ب

 املتدربين.
 

 

  :يناملتدرب رفاهيـــة -8-5

والضغوط واالضطرابات النفسية االحتراق الوظيفي وتفادي اإلجهاد و الصحية  املتدربين ورعايتهم رفاهية أ.  دعم

 معالجتها، مثل:و واكتشافها 

 داري الالزم بما يحقق م اإل التنبه لجداول الدورات التدريبيـة واملناوبات وزخم وضغوطات العمل وتقديم الدع

 رفاهية املتدربين.

 .تقييم سالمة أماكن العمل 

  في العيادات الطبية والرعاية الصحية. كمرض ى حضور مواعيدهم الشخصية تسهيل 

 ملساعدة من  ونظامفي كيفية استكشاف أعراض االحتراق الوظيفي والضغوط واالضطرابات النفسية تثقيف ال

 . الخصوصية بطريقة تضمن يعانون منها

  ا عندما يصبح املتدرب غير قادر على العمل بسبب الظروف جازة الكافيـة بحدود املسموح به نظام  منح اإل

 املرضية أو العائليـة.

  منازلهم.إلى  باإلجهاد مما قد يؤثر على سالمتهم في العودة  اإلصابةتوفر منامات كـافيـة وطرق نقل آمنة في حالة 
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 م واملناوبات يتضمن االلتزام باآلتي: الدوا ألوقاتب. نظام 

 األنشطة التعليمية وتقديم الرعاية وع ويشمل ذلك جميع بساعة في األس (80) عدم تجاوز عدد ساعات العمل

 وساعات الحضور إلى العمل أثناء املناوبة من املنزل. متابعة العمل عن بعدالصحية بما في ذلك 

  بتقديم الرعاية الصحيةبحيث اليكلف فيه األقل  علىمنح املتدرب يوم راحـة في األسبوع. 

  ساعات على األقل بعد املناوبات وتسليم الحاالت، وتكون  (8)منح املتدرب الوقت الكـافي من الراحة بحيث يكون

 العمل.ساعة متواصلة في  (24)ساعة على األقل في حال كـانت املناوبـة  (14)الراحة ملدة 

  ويستثنى من ذلك املناوبات من املنزل ( ساعة متواصلة24) أو احدة كل ثالث ليال عدم تجاوز املناوبات مرة و ، 

 أداء املتدرب ووقت راحته. تؤثر على الالتي 

  ( ساعة متواصلة24لـ )املناوبة مرض ى جدد بعد  التكليف باستقبالعدم. 

 :متقدمـةات ؤشر م

 ز والجودة في البيئة التعليمية والعملية، مثل:. تبني املركز والبرنامج التدريبي مسارات ومبادرات التمي8-6

 بروح الفريق الواحدالبيئة التعليمية والعملية والعمل  جودةفي فعاليات وخطط تحسين  املتدربينأ.  تحفيز مشاركة 

 نحو الجودة.

 .وسالمة املرض ى ي شكاو برفاهيتهم و مشاركة املتدربين في اللجان التي تعنى ب. 

 ئة التعليمية بناء على دراسات منهجية.ج.  آليات لتطوير البي
 

 االعتماد البرامجيوإجراءات الفصل الثاني: متطلبات 
 

 املتطلبات:

 تدريبي.البرنامج الالحصول على االعتماد املؤسس ي بشكل مسبق أو بالتزامن مع طلب اعتماد  -1

مج واملشرف العام للشؤون األكاديمية ومدير مدير البرنامن قبل موقع خطاب ب البرامجيطلب االعتماد استمارة التقدم ب  -2

 ما يلي:اإلقرار باملؤسسة الصحية حسب النموذج املخصص لذلك، والذي يتضمن 

 وااللتزام بما ورد فيها. املطلوب اعتماده لبرنامجاملحددة ل إلى املعايير ضافةباإل العامة  معايير االعتماد البرامجي االطالع على -أ

يصدرها  التي والتقييم والتدريب باالعتماد العالقة ذات واإلجراءات والتعليمات والقرارات واألنظمة حباللوائ االلتزام -بـ

 .املجلس العربي

 حق املجلس العربي بالقيام بتقييم البرنامج خالل مدة االعتماد إذا دعت الحاجة لذلك. -جـ

في حال وجود ير الذاتية ملدير البرنامج ورديفه واملدربين، ومع ارفاق الس لالعتماد البرامجي تعبئة استمارة التقييم الذاتي -3

 مع بيان آلية التنسيق بين املراكز لتنفيذ البرنامج. االعتمادطلب في ملحق باستمارة ناته تدوين بيا مشاركمركز تدريبي 

 لس العربي.حسب املحدد في نظام املج التقييم فريق البرامجي وتحمل تكاليف زيارةتسديد رسوم االعتماد  -4

معايير االعتماد البرامجي باإلضافة إلى العتماد البرامجي املحددة في الفصل األول من هذا الباب لعامة لعايير ابامل اإليفاء -5

 .مطلوب اعتماده كل برنامجالخاصة ب
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 اإلجراءات:

 :االعتماد الجديد

 التقدم بطلب الحصول على االعتماد البرامجي: -1

التقييم لتقديم الطلب و  ةاملخصصاالستمارة ي بإبداء رغبته باعتماد برنامج تدريبي أو أكثر بتعبئة املركز التدريب يقوم

 مكتب االعتماد وضمان الجودة قدم إلىتدير البرنامج ورديفه واملدربين و رفاق السير الذاتية ملإالعتماد البرامجي مع الذاتي ل

 .عليه مع الدولة مباشرة أو من خالل الهيئة املحلية حسب املتفق

 للعتماد:البيانات املطلوبة  استكمالالتحقق من  -2

 .للبيانات املطلوبة التأكد من استيفائهوا اومرفقاته االستمارةدراسة ب وضمان الجودة قوم مكتب االعتمادي

  لعتماد وتحديد موعد الزيارة:التقييم لتشكيل فريق  -3

 م البرنامج حسب اآللية الواردة في الفصل األول من الباب الثاني من هذا الدليل.لتقييفريق الالعام  يشكل األمين  -أ 

وجدول الزيارة وتنسيق  الفريق أعضاءبمخاطبة املؤسسة لإلبالغ بأسماء مكتب االعتماد وضمان الجودة قوم ي-ب

 .موعدها

التقييم لزيارة والوثائق املؤيدة ملا ورد في استمارة لر تحضيالو  ما يلزم من ترتيبات لوجيستيةاتخاذ يقوم املركز التدريبي ب  -ج

 . للبرنامج واملتابعة مع مكتب االعتماد وضمان الجودةالتقييم املوضوعي  للفريقكـل ما يتيح عتماد البرامجي و الذاتي لال 

 الزيارة امليدانية وإعداد تقرير الفريق: -4

 .املعد لهذا الغرض وفق النموذج لالعتماد البرامجي التقييم فريق ةاستمار فريق بالتقييم وتعبئة ال أعضاء قوم ي

 وإصدار قرار االعتماد:دراسة تقرير الفريق  -5

تقرير فريق عرض ب وضمان الجودة بعد التأكد من سير اإلجراءات وفق نظام املجلس العربي مكتب االعتماد يقوم  -أ

 .والتدريب / لجنة االختصاص( للدراسة والتوصية البرامججنة على اللجنة املعنية باملجلس العلمي )ل التقييم

 يتضمن: املوافقـة يصدر األمينبكانت التوصية في حال   -ب
 
 العـام قرارا

o نوع االعتماد  

  كاملاعتماد (Full Accreditation   )ملدة ست سنوات. 

  اعتمـاد( مبدئيProvisional Accreditation  ) ويعاد التقييم في ين كحد أقص ى ملدة سنة واحدة أو سنت

 .ينسقه مكتب االعتماد وضمان الجودة للتأكد من استيفاء أوجه التحسين املطلوبةموعد 

o .تاريخ قبول أول دفعة من املتدربين 

o   الطاقة االستيعابيـة من املتدربين سنوي 
 
 ا للبرنامج.ا واجماليــ

o  واملدربين املعتمـدين.ورديفه أسمـاء مدير البرنامج 

o الحظات وأوجه التحسين أو متطـلبات إضافية محددة بفترات زمنية محددة إن وجدتامل. 
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بالقرار املتخذ بشأن طـلب االعتماد مع  حسب املتفق عليه مع الدولة مدير املركز التدريبيالهيئة املحلية أو يتم إبالغ   -ج

 .نسخة إلى رئيس املجلس العلمي املعني

 .املركز التدريبي بالقرار ومبرراتهإبالغ الهيئة املحلية أو املوافقـة يتم في حال كانت التوصية بعدم   -د

 بعد االعتماد:املتابعة  -6

املشرف العام  املقدم من املؤسس ي من قبل املجلس العربي من خالل التقرير السنوي البرامجي تتم متابعة االعتماد 

 .وللمجلس القيام بزيارات تفقدية، للشؤون األكاديمية
 

 يارة التفقدية:الز 

 الحاالت التاليـة: لألمين العام تشكيل فريق للقيام بزيارة تفقدية للمركز التدريبي خالل فترة االعتماد البرامجي في

 شكوى من املتدربين أو املدربين. -1

 النجاح في االمتحانات.نسبة من املجلس العلمي بسبب تدني مستوى التدريب أو  توصية -2

 عامين متتاليين.جدد لمتدربين تسجيل عدم  -3

 أية أسباب أخرى تستدعي ذلك. -4
 

 تجديد االعتماد:

، األقل على أشهر ستة قبل االعتماد مدة انتهاء بقرب مكتب االعتماد وضمان الجودة قبل من التدريبي املركز إعالم يتم

 .االعتماد انتهاء تاريخ قبل أشهر ثالثة بمدة ال تقل عن ستمارةاال تعبئة منه ويطلب
 

 عتماد:تعليق اال 

ا إلى توصية اللجنة املختصة استناد  االعتماد بقرار من األمين العام بناء على تقرير مكتب االعتماد وضمان الجودة  يعلق 

 :ملـدة عام واحد في الحاالت التاليةباملجلس العلمي املعني )لجنة البرامج والتدريب / لجنة االختصاص( 

 تعليق االعتماد املؤسس ي. -1

 .أعاله خالل املدة املحددةديد االعتماد البرامجي لتجعدم التقدم  -2

بمؤشرات معايير االعتماد أو تراجع مستواها بما يؤثر على أهداف التدريب وجودة مخرجاته مع إمكانية اإلخالل  -3

  .التصويب خالل فترة التعليق
 

   االعتماد: تعليق تبعات

 لحالة تعليق االعتماد.عه بخضو املتدربين واملتقدمين للقبول  إخطار البرنامجعلى  -1

 .طلب زيادة الطاقة االستيعابية السنوية والكلية للبرنامج خالل فترة التعليقتجميد  -2

)لجنة  املعني باملجلس العلمي املختصةاللجنة إلى  باآللية التي يراها مناسبة، ويرفع التقرير إعادة التقييمللمجلس العربي  -3

 من خالل مكتب االعتماد وضمان الجودة. اص(والتدريب / لجنة االختص البرامج
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 بإحدى الحاالت التالية:تقوم اللجنة بدراسة التقرير والتوصية لألمين العام  -4

 رفع التعليق.   -أ

قبل تمديد التعليق ملدة محددة أقصاها سنة واحدة مع اإلنذار بسحب االعتماد في حال عدم تصويب أسباب التعليق  -ب

 .انتهائها

 االعتماد. سحب   -ج

 سحب االعتماد:

استنادا إلى توصية اللجنة  يسحب االعتماد البرامجي بقرار من األمين العام بناء على تقرير مكتب االعتماد وضمان الجودة

 :في الحاالت التالية برامج والتدريب / لجنة االختصاص(املختصة باملجلس العلمي املعني )لجنة ال

 الذي ينتمي إليه البرنامج.سحب االعتماد املؤسس ي للمركز  -1

  .قبل انتهاء مدته االعتماد البرامجي  تعليق أسباب زوال أو تصويب عدم -2

 .مؤشرات معايير االعتماد البرامجي األساسية والتي ال يؤمل تصويبها بتعليق االعتمادب اإلخالل -3
 

 سحب االعتماد: تبعات

من قبل  معتمـد مركز تدريبي إلىؤولية تسهيل انتقال املتدربين يتحمل املركز التدريبي مس البرامجي في حال سحب االعتماد

 .ختصاصاملجلس العربي في نفس اال 
 

 :االعتماد إعادة

الالئحة  بطـلب جديـد وفق األحكـام املنصوص عليهـا فيتقدم يأن الذي تم سحب اعتماد أحد برامجه  لمركز التدريبيليجوز 

 .هذا الدليلة ومعايير ومتطلبات وإجراءات االعتماد البرامجي الواردة في التنظيمية للشؤون األكاديمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


