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 .1هـدف برنامج التعليم المهني المستمر:
يهــدف برنامــج التعليــم المهنــي المســتمر لتحديــث المعلومــات ،والمهــارات المهنيــة والفنيــة فــي
الموضوعــات ذات العالقــة بمهنــة المحاســبة ،والمراجعــة بغــرض المحافظــة علــى الكفــاءة المهنيــة
والفنيــة ،والعمــل علــى االرتقــاء بهــا.

 .٢إلزامية التعليم المهني المستمر:
ُّ
 1/2يجــب علــى ِّ
وكل عضــو
الم َر َخــص لهــم بمزاولــة المهنــة،
كل عضــو مــن أعضــاء الهيئــة األساســيين ُ
الم َر َخــص لهــم بتقديــم خدمــات الــزكاة والضرائب ،أو خدمات محاســبية،
مــن أعضــاء الهيئــة المهنييــن ُ
يتــم
إكمــال مائــة وعشــرين ســاعة تعليــم مهنــي مســتمر ،آلخــر ثــاث ســنوات متتاليــة ،علــى ْ
أن َّ
ويتعيــن َّأل تقـ َّ
ـل ســاعات التعليــم
إلكترونيــا خــال شــهر مــن انتهــاء الســنة الميالديــة،
تقديــم البيانــات
َّ
ً
المهني المستمر ألي سنة عن عشرين ساعة.
ُّ
 2/2يجــب علــى ِّ
وكل مــن
الم َر َخــص لهــم بمزاولــة المهنــة،
كل عضــو مــن أعضــاء الهيئــة األساســيين غيــر ُ
اجتــاز اختبــار زمالــة الهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين؛ ولــم ينتســب لعضويــة الهيئــة أو أي
خالفــا للفئــات الســابق ذكرهــا،
يتــم إلزامهــا بمتطلبــات التعليــم المهنــي المســتمر
ً
فئــة أخــرىُّ ،
ويتعيــن َّأل تقـ ّ
ـل ســاعات
إكمــال تســعين ســاعة تعليــم مهنــي مســتمر ،آلخــر ثــاث ســنوات متتاليــة،
َّ
التعليم المهني المستمر ألي سنة عن خمس عشرة ساعة.
 3/2يجــب علــى ِّ
كل موظــف فنــي يعمــل فــي مكتــب محاســبة إكمــال ســتين ســاعة تعليــم مهنــي
ويتعيــن َّأل تقـ ّ
ـل ســاعات التعليــم المهنــي المســتمر ألي ســنة
مســتمر ،آلخــر ثــاث ســنوات متتاليــة،
ّ
عن عشر ساعات.
ُ 4/2ي ْع َفــى ُّ
بالحــد
فــرد ُملــزم مــن الفئــات المذكــورة فــي  1/2و 2/2و 3/2أعــاه مــن االلتــزام
كل
ٍ
ِّ
األدنــى الســنوي خــال الســنة األولــى ،مــن انطبــاق قواعــد التعليــم المهني المســتمر عليــه ،إذا كان
وجــوب التزامــه بهــذه القواعــد بــدأ خــال النصــف الثانــي مــن الســنة الميالديــة ،ويكــون بدايــة
َّ
بمتطلبات برنامج التعليم المهني المستمر من بداية السنة الميالدية التالية.
إلزامه
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ُ 5/2ي ْع َفــى ُّ
فــرد ُملــزم تنطبــق عليــه جميــع الشــروط التاليــة ،شــريطة اســتمرارها ،مــن االلتــزام
كل
ٍ
َّ
بمتطلبات برنامج التعليم المهني المستمر:
الملزم من الفئة الوارد ذكرها في (.)1/2
أَّ .أل يكون الفرد ُ
الملزم عضوية في مجلس إدارة شركة مساهمة أو جهة حكومية.
بّ .أل يشغل الفرد ُ
الملزم متقاعد عن العمل.
جْ .
أن يكون الفرد ُ
الملزم قد تجاوز ِسن  60سنة (ميالدية).
دْ .
أن يكون الفرد ُ
ملزمــا بالحـ ِّـد األدنــى
الملــزم
ً
وفــي حــال انتفــى أحــد الشــروط الــوارد ذكرهــا فــي ( ،)5/2يصبــح الفــرد ُ
وي ْع َفى
الســنوي ،إذا كان وجــوب التزامــه بهــذه القواعــد ،بــدأ خــال النصــف األول مــن الســنة الميالديــةُ ،
مــن االلتــزام بالحـ ِّـد األدنــى الســنوي ،إذا كان وجــوب التزامــه بهــذه القواعــد بــدأ خــال النصــف الثانــي
َّ
بمتطلبــات برنامــج التعليــم المهنــي المســتمر مــن بدايــة
مــن الســنة الميالديــة ،ويكــون بدايــة إلزامــه
الســنة الميالديــة التاليــة.
 6/2تتحمــل مكاتــب المحاســبة المرخصــة مســؤولية التــزام موظفيهــا الفنييــن بإكمــال ســاعات التعليــم
المهني المستمر.
أن يكــون  %30علــى األقـ ّ
الملزمــون بالتعليــم المهنــي
 7/2يجــب ْ
ـل مــن الســاعات التــي يكملهــا األفــراد ُ
ســنويا ،مــن برامــج وأنشــطة الهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين ،أو المعاهــد
المســتمر
ً
التابعة لها.

 .3نطاق برامج التعليم المهني المستمر:
الملزميــن بالتعليــم المهنــي المســتمر نطــاق واســع مــن الموضوعــات عنــد اختيــار
 1/3يتوافــر لألفــراد ُ
برنامــج التعليــم المهنــي المســتمر ،الــذي يناســب نشــاطاتهم المهنيــة .فالمبــدأ األساســي هــو
أن األنشــطة المهنيــة التــي يحتاجهــا خــال العــام مــن دراســات مهنيــة وتطويــر إدارة الوقــت وإدارة
َّ
أيضــا برامــج مقبولــة ألغــراض التعليــم المهنــي المســتمر .كمــا
قيــادة الفريــق ،يمكــن اعتبارهــا ً
أن البرامــج التــي تســاهم فــي التطويــر والمحافظــة علــى المهــارات المهنيــة األخــرى؛ مثــل :البرامج
َّ
ِّ
المتعلقــة بموضوعــات الحاســوب ،والســلوك المهنــي ،والعلــوم الســلوكية ،واإلحصــاء ،واإلدارة،
أيضا برامج مقبولة ألغراض التعليم المهني المستمر.
يمكن اعتبارها ً
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الحد األدنى من ساعات التعليم المهني المستمر للفئة المذكورة في  1/2أعاله في
 2/3يكون
ُّ
نفس مجال ترخيص المهنة ،وفق اآلتي:
َّ
تقــل عــدد ســاعات
 األعضــاء األساســيين الممارســين المرخــص لهــم بمزاولــة المهنــة :يجــب َّألالتعليــم المهنــي المســتمر عــن اثنيــن وأربعيــن ســاعة رســمية ،فــي مجــال المحاســبة والمراجعــة
والمعاييــر المهنيــة ،وثــاث ســاعات رســمية فــي قواعــد ســلوك وآداب المهنــة.
 األعضــاء المهنييــن المرخــص لهــم بتقديــم خدمــات الــزكاة والضرائــب :يجــب َّأل تقـ َّـل عــدد ســاعات
التعليــم المهنــي المســتمر عــن اثنيــن وأربعيــن ســاعة رســمية ،فــي مجــال األنظمــة الزكويــة
والضريبيــة والمحاســبة عنهــا ،وثــاث ســاعات رســمية فــي قواعــد ســلوك وآداب المهنــة.
 األعضــاء المهنييــن المرخــص لهــم بتقديــم خدمــات محاســبية :يجــب َّأل تقـ َّـل عــدد ســاعات التعليــم
المهنــي المســتمر عــن اثنيــن وأربعيــن ســاعة رســمية ،فــي مجــال المحاســبة والمعاييــر المهنيــة،
وثالث ساعات رسمية في قواعد سلوك وآداب المهنة.

 .4مراقبة االلتزام:
سنويا بالتحقق من االلتزام بمتطلبات برنامج التعليم المهني المستمر.
ستقوم الهيئة
ً

الملزم بالتعليم المهني المستمر:
 .5تغيير صفة ُ
ـم إعــادة احتســاب عــدد الســاعات المطلوبــة
الملــزم بالتعليــم المهنــي المســتمر يتـ ُّ
عنــد تغييــر صفــة ُ
ِّ
ِّ
ولــكل
لــكل ســنة،
يتــم اســتخدام المتوســط الســنوي
منــه خــال الثــاث ســنوات األخيــرة ،بحيــث ُّ
صفــة( ،بالنســبة لألعضــاء األساســيين الممارســين أو األعضــاء المهنييــن :يبلــغ المتوســط الســنوي
ُّ
وكل مــن اجتــاز اختبــار زمالــة
أربعيــن ســاعة للعضــو ،وبالنســبة لألعضــاء األساســيين غيــر الممارســين،
الهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين؛ ولــم ينتســب لعضويــة الهيئــة؛ يبلــغ المتوســط الســنوي
أن أي ســنة تكــون عضويــة العضو األساســي الممــارس ،أو العضو
ثالثيــن ســاعة للفــرد ،مــع مالحظــة َّ
يومــا مــن الســنة ؛ فإنَّ ــه ُيلــزم بالمتوســط الســنوي أربعيــن ســاعة.
المهنــي ســارية ،لمــدة تتجــاوز ً 182
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 .6التوقف عن االلتزام بمتطلبات برنامج التعليم المهني المستمر:
َّ
بمتطلبــات برنامــج التعليــم المهني
 1/6يجــوز عنــد وجــود أســباب مقبولــة التوقــف المؤقــت عــن االلتــزام
المســتمر ،شــريطة تقديــم طلــب بذلــك إلــى لجنــة التعليــم والتدريــب بالهيئــة ،وذلــك قبــل التوقــف
بثالثة أشهر.
 2/6للجنــة تقديــر مــدى قبــول أو رفــض التوقــف وفــق طبيعة أســباب التوقف ،ومن األســباب المسـ ّـوغة
للتوقف على سبيل المثال ما يلي:
أ .اإلقامة خارج المملكة:
أن يتضمــن الطلــب ذكــر الدولــة التــي يقيــم فيهــا ،أو اســم جهــة العمــل والمهــام
يجــب ْ
مانعــا
والمســئوليات الرئيســة التــي يقــوم بهــا ،واألســباب التــي تجعــل اإلقامــة خــارج المملكــة
ً
َّ
بمتطلبات برنامج التعليم المهني المستمر.
للوفاء
ب .الحالة الصحية:
أن يتضمــن الطلــب طبيعــة العــارض الصحــي ،اســم وعنــوان الجهــة المعالجــة ،والســبب
يجــب ْ
ّ
بمتطلبــات برنامــج التعليــم المهنــي المســتمر.
مانعــا للوفــاء
الــذي يجعــل العــارض الصحــي
ً
ج .باحث عن عمل:
أن يتضمن الطلب الوثائق والمستندات الرسمية من الجـــهات المنظمة للعمل بالمملكة،
يجـــب ْ
ّ
بمتطلبات برنامج التعليم المهني المستمر.
التي تثبت تعطله عن العمل خالل الفترة المانعة؛ للوفاء
د .أسباب أخرى مشابهة:
وافيــا عــن طبيعــة األســباب ،التــي حالـــت دون الوفــاء
إيضاحــا
أن يتضمــن الطلــب
يجــب ْ
ً
ً
ّ
بمتطلبات برنامج التعليم المهني المستمر.

 .7تطوير برامج تعليم مهني مستمر:
 1/7يجب على الجهة التي تقوم بتطوير برامج للتعليم المهني المستمر مراعاة ما يلي:
أن يكون
أن يكــون للبرنامــج أكثــر مــن هــدف واحد ،شــريطة ْ
أ .تحديــد وبيــان أهــداف البرنامــج ،ويمكــن ْ
متسقا مع الموضوعات التي يتضمنها البرنامج.
ً
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ّ
المتطلبات األساسية للمشاركين في البرنامج ،ومنها درجة التأهيل العلمي والمهني.
ب .بيان
ّ
بدقــة ،حتــى يمكــن للمشــاركين المرتقبيــن
ويتعيــن إيضــاح
المتطلبــات األساســية للبرنامــج ّ
ّ
إن كانــوا مؤهليــن للبرنامــج ،ومــا إذا كان مســتوى الموضوعــات التــي
أن يحــددوا بســهولة ْ
ْ
مالئما لهم.
يغطيها البرنامج
ً
ج .تحديـد مستوى البرنامج (أساسي ،متوسط ،متقدم).
أن يكــون مطــورو البرنامــج مؤهليــن فــي موضــوع البرنامــج ،ولديهــم إلمــام بعمليــة تصميــم
 2/7يجــب ْ
الخطــة التعليميــة ،ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــال توافــر التأهيــل العملــي ،أو المهنــي ،أو الخبــرة
العملية المناسبة ،أو كليهما.
فنيا ،حديثة ،وكافية لمقابلة األهداف التعليمية للبرنامج.
 3/7يجب أن تكون مواد البرنامج صحيحة ً ً
 4/7يجــب مراجعــة مــواد البرنامــج قبــل اعتمادهــا مــن قبــل شــخص أو أشــخاص مؤهليــن ،بخــاف
فنيــا  ،وحداثتهــا  ،وكفايتهــا لتحقيــق
األشــخاص الذيــن قامــوا بتطويرهــا؛ للتأكــد مــن صحتهــا ً
األهداف التعليمية.

 .8تنفيذ برامج تعليم مهني مستمر:
يجب على الجهة المنفذة لبرامج للتعليم المهني المستمر:
ّ
والمتطلبات األساســية ،ومســتوى وموضوعات
مقدمــا باألهــداف التعليميــة،
 1/8إخطــار المشــاركين
ً
ـم اســتخدامها ،أو
البرنامــج ،وطبيعــة ومــدى االســتعداد الــازم
مقدمــا ،وطــرق التدريــب التــي يتـ ُّ
ً
ّ
المتعلقــة بالبرنامــج.
ـميا أم غيــر رســمي ،واإلجــراءات اإلداريــة
مــا إذا كان البرنامــج ُي َعـ ُّـد
تعليمــا رسـ ً
ً
يتم ذلك من خالل إعداد نشرات ،أو أي وسائل أخرى مالئمة.
ويمكن ْ
أن َّ
أن تقصر المشاركة في البرنامج على األفراد الذين لديهم التعليم ،أو الخبرة المناسبة ،أو كالهما.
ْ 2/8
 3/8اختيار مدربين مؤهلين في موضوع البرنامج ،ولديهم المهارة الكافية في استخدام طرق التدريب.
أن عدد المشاركين والوسائل التدريبية المستخدمة ،مناسبة لطرق التدريب المعتمدة
 4/8التأكد من َّ
من قبل الجهة التي طورت البرنامج.
 5/8توافر وسائل فعالة لتقويم نوعية البرنامج .وذلك بغرض التحقق مما يلي:
تم تحقيقها.
أَّ .
إن األهداف التعليمية قد َّ
َّ
المتطلبات األساسية للبرنامج كانت ذات أهمية نسبية.
إن
بَّ .
تم توزيعها على نحو يحقق محتوى األهداف التعليمية.
جَّ .
إن مواد البرنامج قد َّ
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ومتوافقا مع الوقت.
مالئما
إن محتوى البرنامج كان
ً
دَّ .
ً
إن معلومات المدرب ومهاراته في العرض كانت فعالة.
هـَّ .
إن التسهيالت كانت مرضية.
وَّ .
تتم تعبئتها بعد انتهاء البرنامج،
ومن وسائل التحقق التي يمكن العمل بها على سبيل المثال ،استبانات ُّ
ومعلومات شفهية من المشاركين ،أو بإجراء اختبارات لمعرفة فعالية البرنامج.
دوريا للتأكد من فاعليتها.
 6/8مراجعة عملية التقويم
ً
 7/8يجب على الجهات المنفذة للدورات التدريبية االحتفاظ بما يلي:
أن تحتفظ بسجالت تبين أسماء المشاركين.
أ .سجل المشاركة ،حيث يجب على الجهات المنفذة ْ
أن تعكــس هــذه الســجالت ســاعات التعليــم المهني المســتمر المعتمــدة التي حققها ُّ
كل
ويجــب ْ
مبكرا.
مشارك ،بما في ذلك األشخاص الذين اعتذروا ،أو تغيبوا ،أو تأخروا في الوصول ،أو غادروا
ً
ب .نسخة من مواد البرنامج.
ج .تاريخ التنفيذ.
د .موقع التنفيذ.
هـ .بيانات المدرب (المدربون).
و .عدد ساعات حضور البرنامج.
ز .ملخص تقويم البرنامج.
ح .دليل إثبات االلتزام بالمسئوليات المنصوص عليها بهذه القواعد.

 .9قياس ساعات التعليم المهني المستمر:
تم تحقيقه من ساعات التعليم المهني المستمر ،سواء
1/9
يتعين اتّ باع نظام الساعات عند احتساب ما َّ
َّ
يتعيــن َّأل تزيد ســاعات
التعليــم المهنــي المســتمر الرســمي أو غيــر الرســمي .وفــي جميــع األحــوال َّ
التعليــم المهنــي المســتمر غيــر الرســمي عــن  %50مــن إجمالــي ســاعات التعليم المهني المســتمر.
ومن أمثلة التعليم المهني الرسمي المستمر:
إلكترونيــا (عبــر االتصــال المرئي) ،والتي
حضوريــا أو
أ .الــدورات المتخصصــة المتزامنــة التــي تُ عقــد
ً
ً
يوجــد فيهــا تفاعــل مــع مــدرب وأفــراد آخريــن ،ومــن أمثلتهــا الــدورات التــي تنفذهــا الهيئــة
والمعاهــد التابعــة لهــا ،أو الــدورات المتخصصــة التــي تنفذهــا الجهــات األخــرى؛ مثــل :الجامعات
واألكاديميات والمعاهد.
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ب .حضور المؤتمرات والندوات ذات العالقة بمهنة المحاسبة والمراجعة.
ج .المشاركة في اللجان الفنية ذات العالقة بمهنة المحاسبة والمراجعة.
د .إعداد البحوث ،والمحاضرات ،وأوراق العمل ذات العالقة بمهنة المحاسبة والمراجعة.
ومن أمثلة التعليم المهني غير الرسمي ما يلي:
أ .الدراسة الذاتية ،أو الدورات التدريبية اإللكترونية غير المتزامنة التي ال تتضمن عملية تقويم،
أو أي نشاط آخر ال يوجد فيه تفاعل مع أفراد آخرين ،وال يتضمن عملية تقويم.
العامــة ،ومــن أمثلتهــا قــراءة المقــاالت ذات العالقــة بالمهنــة المنشــورة فــي أوعية
ب .القــراءة
َّ
المعلومــات ،ويجــب َّأل يتجــاوز هــذا الجــزء  %25مــن إجمالــي التعليــم المهنــي المســتمر غيــر
الملزم بالتعليم المهني المســتمر من
الرســمي ،وأال يزيد سـ ً
ـنويا عن خمس ســاعات ،إذا كان الفرد ُ
الملزم بالتعليم المهني المستمر من
الفئة الوارد ذكرها في ( ،)1/2وأربع ساعات
ً
سنويا ،إذا كان ُ
الفئة الوارد ذكرها في ( 2/2و  )3/2أعاله.
الملزم في الفئة الوارد ذكرها في ( )1/2بالمشاركة في
ج .التدريب الميداني ،عند قيام الفرد ُ
ميدانيا ،ويجب َّأل يتجاوز هذا الجزء
تدريــب وتوجيــه طلبــة الجامعــات المتخصصيــن فــي المحاســبة
ً
 %50مــن إجمالــي التعليــم المهنــي المســتمر غيــر الرســميَّ ،
ـنويا عــن عشــر ســاعات.
وأل يزيــد سـ ً
وأل َّ
أن ســاعة المشــاركة هي  50دقيقةَّ .
يقل أقصر برنامج ألغراض
 2/9تقاس جميع البرامج على أســاس َّ
فإن البرنامج الذي يســتمر
اعتماد التعليم المهني المســتمر عن ســاعة واحدة من المشــاركة .وبذلك َّ
أن البرنـامج الذي يستمر لمدة تزيـد عـن خمسيـن
لمدة  100دقيقة تحسب له ساعتان مشـاركـة ،غير ّ
ُّ
وتقل عن مائة دقيقة فتحسب له ساعة مشاركة واحدة.
دقيقة
 3/9يحتســب للمدربيــن واألشــخاص الذيــن يشــاركون فــي تقديم برامج التعليم المهني المســتمر ســاعات
ويتم
تعليــم مهنــي مســتمر رســمية ،مقابــل الوقــت الذي أمضوه في التطوير والتنفيــذ لتلك البرامج.
ُّ
قيــاس الســاعات المعتمــدة لهــم وفــق ســاعات المشــاركة التــي أمضوهــا فــي التدريــب .ويراعى َّأل
يزيــد الحـ َّـد األقصــى للســاعات المعتمــدة ،مــن خــال التطويــر والتنفيــذ لعمليــة التدريــب عــن  %40من
ً
فمثل إذا كان المطلوب من المدرب هو 120
إجمالي الساعات المعتمدة للتعليم المهني المستمر.
الحد األقصى من الساعات التي
فإن
ساعة في التعليم المهني المستمر آلخر ثالث سنوات متتاليةَّ ،
َّ
يمكن اعتمادها مقابل تطوير برامج التعليم المهني المستمر ،أو تنفيذها يساوي ثمانية وأربعين ساعة
ِّ
سنويا عن ست عشرة ساعة للفئات الوارد ذكرها في الفقرة (،)1/2
لكل ثالث سنوات ،على َّأل تزيد
ً
واثنتــي عشــرة ســاعة للفئــات الــوارد ذكرهــا فــي ( ،)2/2وثمانــي ســاعات للفئــة الــوارد ذكرهــا
في (.)3/2
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 4/9يحتســب ُ
لكتّ ــاب المقــاالت المنشــورة ،والكتــب ،وحقائــب برامــج التعليم المهني المســتمر ســاعات
تعليــم مهنــي رســمي مســتمر ،مقابــل الوقــت الــذي يمضونــه فــي البحــث والكتابــة ،إذا كان مثــل
ـؤدي إلــى زيــادة كفاءتهــم المهنيــة .وتقــاس الســاعات المعتمــدة لهــم بســاعات
ذلــك النشــاط يـ ِّ
فإن المقــال ،أو الكتاب ،أو
ـادا للتعليــم المهنــي المســتمر؛ َّ
المشــاركة .ولكــي يتلقــى الكاتــب اعتمـ ً
ـميا ونشــره مــن قبــل جهة ناشــرة ال
حقيبــة ،أو برنامــج التعليــم المســتمر ،يجــب ْ
ـم مراجعتــه رسـ ً
أن تتـ َّ
تخضع لســيطرة الكاتب .كما يجب َّأل تزيد ســاعات التعليم المهني المســتمر لمثل هذا النشــاط عن
 %20من إجمالي الســاعات المعتمدة للتعليم المهني المســتمر المطلوبة لثالث ســنوات ،على َّأل
سنويا عن ثماني ساعات للفئات الوارد ذكرها في ( ،)1/2وست ساعات للفئات الوارد ذكرها
تزيد
ً
في ( )2/2وأربع ساعات للفئة الوارد ذكرها في (.)3/2

 .10توثيق التعليم المهني المستمر:
 1/10يتحمــل األفــراد الملزمــون بالتعليــم المهني المســتمر مســئولية توثيق وحفظ الوثائــق ،التي ِّ
تؤكد
َّ
بمتطلبات برنامج التعليم المهني المســتمر ،ومســئولية تقديمها للهيئة ،فور طلبها على
وفاءهم
أن تحتوي الوثائق على ما يلي:
ْ
أ .اسم البرنامج أو النشاط.
ب .وصف محتوى البرنامج أو النشاط.
ج .الجهة المنفذة.
د .مكان وتاريخ التنفيذ.
هـ .عدد ساعات الحضور في البرنامج.
وفيما يلي أمثلة للوثائق المقبولة لتوثيق التعليم المهني المستمر:
أ .الدورات والمؤتمرات والندوات :شهادة ،أو أي وثيقة أخرى صادرة من الجهة المنفذة.
ب .البرامج التي تنظمها الجامعات أو المعاهد :سجل بالدرجات يثبت اجتيازه البرنامج.
مدربا بالبرنامج.
ج .تقديم البرامج التدريبية :خطاب صادر من الجهة المنفذة يفيد بالعمل
ً
د .الدراســة الذاتيــة :شــهادة صــادرة مــن الجهــة المنفــذة بعــدد الســاعات المعتمــدة للــدورة ،ومــا
ِّ
ذاتيا.
أتم دراسته ً
يؤكد المشاركة فيها .أو اسم البرنامج ،أو الكتب التي ّ
هـ .المقاالت ،والكتب أو برامج التعليم المهني المنشورة :دليل إثبات النشر.
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 .11عدم االلتزام بمتطلبات برنامج التعليم المهني المستمر:
ّ
بمتطلبــات برنامــج
مــا لــم يكــن هنــاك مسـ ّـوغ مقبــول مــن لجنــة التعليــم والتدريــب بالهيئــة لعــدم االلتــزام
ـؤدي إلــى إلغــاء العضويــة بالهيئــة بقــرار
التعليــم المهنــي المســتمر؛ فـ َّ
ـإن عــدم االلتــزام بهــذه القواعــد يـ ِّ
يصــدر مــن مجلــس اإلدارة.

 .12تاريخ السريان:
ـارا مــن 1443/05/28هـــ الموافــق
تســري القواعــد المنظمــة لبرنامــج التعليــم المهنــي المســتمر اعتبـ ً
2022/01/01م.
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