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المقدمة

تتطلــب الهيئــة الســعودية للمقيميــن المعتمديــن )تقييــم( بصفتهــا الجهــة المنظمــة لمهنــة التقييــم أن يســتمر 
أعضاءهــا بتحســين مهاراتهــم ومعارفهــم طــوال مســيرتهم المهنيــة وأن يظلــوا مؤهليــن مهنيــً، ويشــمل دور 
الهيئــة تعزيــز مهنــة التقييــم وتحســين كفــاءة المقيميــن أخالقًيــا ومهنًيــا. وبحســب نظــام المقيميــن المعتمديــن 
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/43( وتاريــخ 1344/7/9 هـــ: المــادة 23 الفقــرة 3، والمــادة 28 الفقــرة 6، فــإن للهيئــة 
واجــب والتــزام تجــاه تنظيــم ومراقبــة برامــج التعليــم المهنــي المســتمر لجميــع المقيميــن المعتمديــن. ويشــار 
إيًضــا إلــى ميثــاق آداب وســلوك مهنــة التقييــم: القســم رقــم 1 التمهيــد، والقســم رقــم 4 األحــكام العامــة )الفقــرة 7(، 

والقســم رقــم 5 المبــادئ األساســية، المــادة الثالثــة، الكفــاءة )الفقــرة 6(.

ويشــمل التعليــم المهنــي المســتمر أي برامــج تعليميــة تســاعد فــي الحفــاظ علــى المعرفــة ومهــارات حــل المشــكالت 
المقيميــن فــي كافــة فــروع  الفنيــة ومعاييــر األداء المهنــي، وتطويرهــا وتحســينها وزيادتهــا لجميــع  والمهــارات 

التقييــم.

يتحمــل جميــع أعضــاء »تقييــم« فــي جميــع فــروع التقييــم مســؤولية تجــاه أنفســهم وزمالئهــم األعضــاء وعمالئهــم 
لضمــان مواكبــة المعاييــر وأفضــل الممارســات فــي مهنــة التقييــم. ويضمــن ذلــك تقديمهــم لخدمــات ذات جــودة عاليــة 

لعمالئهــم ومنشــآتهم ومهنــة التقييــم.

فوائد االلتحاق ببرنامج التعليم المهني المستمر

لــكل نشــاط تعليمــي فوائــد علــى المــدى الطويــل ألعضــاء »تقييــم«، وتســاعد برامــج التعليــم المهنــي المســتمر 
أعضــاء »تقييــم« علــى التركيــز بانتظــام علــى كيفيــة أن يصبحــوا مهنييــن أكثــر كفــاءة وفعاليــة. تســاعد المشــاركة 
ــادة الثقــة واكتســاب الجــدارات الكافيــة ألداء جميــع جوانــب مهــام التقييــم المتخصصــة. فــي األنشــطة التدريبيــة علــى زي

تقــوم برامــج التعليــم المهنــي المســتمر بإعــداد أعضــاء »تقييــم« للتكيــف بشــكل إيجابــي مــع متطلبــات مهنــة 
التقييــم وفروعــه. ويســتفيد أعضــاء »تقييــم« بشــكل كبيــر مــن االســتخدام الفعــال لتخطيــط الوقــت والحضــور 

والتســجيل فــي برامــج التعليــم المهنــي المســتمر كدليــل علــى التطويــر المهنــي.

يعــد حضــور برنامــج التعليــم المهنــي المســتمر دليــل واضــح علــى االلتــزام بالتطويــر الذاتــي والمهنــي. ويتمتــع عضــو 
»تقييــم« بفرصــة تحديــد فجــوات المعرفــة والمهــارات وحلهــا الكتســاب المعرفــة والمهــارات التــي تنقصــه. وتعــد برامــج 
التعليــم المهنــي المســتمر إحــدى الطــرق التــي يمكــن ألعضــاء »تقييــم« مــن خاللهــا اكتســاب جــدارة معينــة يفتقــرون 

إليها. 

نموذج التعليم المهني المستمر

قبــل التســجيل فــي أحــد برامــج التعليــم المهنــي المســتمر، يجــب علــى المقيــم تحديــد احتياجاتــه مــن خــالل التفكيــر 
فــي التدريــب والتخطيــط لــه بنــاًء علــى المتطلبــات المهنيــة الحاليــة والمســتقبلية. ويجــب أن يكــون عضــو »تقييــم« 
قــادًرا علــى تحديــد الجــدارات المهنيــة التــي قــد تكــون مفيــدة لمهــام التقييــم المقبلــة ومتطلباتهــا فــي وقــت معيــن 

فــي الســوق.

ُيتوقــع مــن أعضــاء »تقييــم« اتبــاع هــذا النمــوذج واإلســتدفادة منــه فــي أدوارهــم المهنيــة. وينبغــي علــى أعضــاء 
»تقييــم« اتبــاع عمليــة التعليــم المهنــي المســتمر مــن خــالل التفكيــر والتخطيــط واإلجــراء والتقييــم. 

مالحظــة: يقــع علــى عاتــق األعضــاء مســؤولية تحديــد وتخطيــط كيفيــة بنــاء مهاراتهــم وخبراتهــم ومعرفتهــم 
ليكونــوا مؤهليــن مهنًيــا.
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يتكون نموذج التعليم المهني المستمر من الخطوات التالية:

قــد تلــزم الهيئــة الســعودية للمقيميــن المعتمديــن أعضاءهــا بحضــور نشــاط محــدد مثــل دورة لتحديــث المعاييــر 
أو الميثــاق أو غيرهــا كشــرط لتجديــد العضويــة وذلــك حســب الضــرورة، وتعمــل الهيئــة علــى اعــداد أوتقديــم بعــض 
أنشــطة التعليــم المهنــي المســتمر، أو اعتمــاد أنشــطة محــددة تقدمهــا جهــات خارجيــة لتقديــم خدمــات التعليــم 

المهنــي المســتمر وذلــك فــي مقابــل رســوم ماليــة.

العضوية المهنية في »تقييم« والمتطلبات اإللزامية

يجــب أن يســتوفي أعضــاء »تقييــم« فــي كافــة فــروع التقييــم، متطلبــات التعليــم المهنــي المســتمر )األنشــطة 
المنظمــة وغيــر المنظمــة والموضحيــن فــي الفقــرة الالحقــة( مــن ســاعات التعليــم المهنــي المســتمر حســب فئــات 

العضويــة وذلــك علــى النحــو التالــي:

1. التفكير

 أ. تحديد ما تحتاج لمعرفته أو فعله
 ب. هل يضيف قيمة للمهنة؟ 

٢. التخطيط

أ. كيفية تعلم مهارة أو معرفه جديدة؟
ب. كيفية الموازنة بين الوقت واألنشطة االخرى؟

٣. اإلجراء

 أ. القيام بنشاط التعليم المهني المستمر
 ب. توثيق نشاط التعليم المهني المستمر

٤. التقييم

أ. ما الذي تعلمته؟
ب. كيف يمكن تطبيقه واإلستفادة منه في العمل؟

متطلبات التعليم المهني المستمر فئات العضويات

تحتســب ســاعات التعليــم المهنــي المســتمر المكتســبة مــن حضــور أنشــطة التعليــم 
المهنــي المســتمر كســاعات خبــرة غيــر مباشــرة ضمــن متطلبــات الحصــول علــى الزمالة.

1. العضو األساسي المؤقت

إجمالــي 24 ســاعة ســنوًيا مــن أنشــطة التعليــم المهنــي المســتمر المتعلقــة بفــرع 
التقييــم، منهــا 12 ســاعة كحــد أدنــى مــن األنشــطة المنظمــة، و12 ســاعة كحــد أقصــى 

مــن األنشــطة غيــر المنظمــة.

٢. العضو األساسي

إجمالــي 24 ســاعة ســنوًيا مــن أنشــطة التعليــم المهنــي المســتمر المتعلقــة بفــرع 
التقييــم، منهــا 12 ســاعة كحــد أدنــى مــن األنشــطة المنظمــة، و12 ســاعة كحــد أقصــى 

مــن األنشــطة غيــر المنظمــة.

٣. العضو األساسي الزميل

التعليــم  معفــى ولكــن تشــجع الهيئــة األعضــاء المنتســبين علــى حضــور أنشــطة 
المهنــي المســتمر وتحتســب ســاعات التعليــم المهنــي المســتمر كســاعات خبــرة غيــر 

مباشــرة ضمــن متطلبــات الحصــول علــى الزمالــة.

٤. العضو المنتسب

معفــى ولكــن تشــجع الهيئــة الطــالب علــى حضــور أنشــطة التعليــم المهنــي المســتمر 
وتحتســب ســاعات التعليــم المهنــي المســتمر كســاعات خبــرة غيــر مباشــرة ضمــن 

ــة. متطلبــات الحصــول علــى الزمال

5. العضو الطالب

معفى 6. عضو الشرف
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طبيعة التعليم المهني المستمر

يشــمل التعليــم المهنــي المســتمر أنشــطة منظمــة وأخــرى غيــر منظمــة. ويجــب أن تركــز أنشــطة التعليــم المهنــي 
المســتمر المنظمــة علــى أهــداف ومخرجــات التعلــم وهــي أكثــر رســمية وتتطلــب إثباًتــا أو دليــًلا رســمًيا، كمــا يجــب أن 
تكــون ذات صلــة بالمعــارف والمهــارات والقــدرات والجــدارات ذات الصلــة بفــرع التقييــم. أمــا أنشــطة التعليــم المهنــي 

المســتمر غيــر المنظمــة فهــي التعلــم الذاتــي ذو الصلــة بالــدور المهنــي للمقيــم. 

ــن يتــم احتســاب أي نشــاط متعلــق بمهــام العمــل أو القــراءة غيــر  ــا مختلفــة ولكــن ل ُيمكــن أن يتخــذ التعليــم طرًق
المنظمــة أو التواصــل االجتماعــي أو التدريــب علــى موضوعــات عامــة أو اجتماعــات العمــل أو المشــاركة فــي التجمعــات  
أو األنديــة أو المجالــس اإلجتماعيــة، كمــا أنــه لــن يقبــل تكــرار نفــس النشــاط أو احتســابه ضمــن أكثــر مــن نــوع مــن 
األنشــطة. ال تحتســب الــدورات التدريبيــة ضمــن برامــج تأهيــل المقيميــن للحصــول علــى شــهادة زمالــة الهيئــة ضمــن 
ســاعات التعليــم المهنــي المســتمر. وُتقبــل »تقييــم« أنشــطة التعليــم المهنــي المســتمر التــي تــم القيــام بهــا خــالل 

ســنة العضويــة فقــط.

ــاه أنشــطة التعليــم المهنــي المســتمر المنظمــة وغيــر المنظمــة، وقــد تضيــف الهيئــة أنشــطة  يوضــح الجــدول أدن
أخــرى حســب تقديرهــا:

التعليم المهني المستمر المنظم التعليم المهني المستمر غير المنظم

1. تدريس دورات في فرع التقييم 
2. التدريس في برامج »تقييم« إلعتماد  المقيمين 

3. الدراسات واألبحاث الخاصة ذات العالقة
4. التدريب على رأس العمل

5. توجيه أوتقييم المرشحين لعضويات منظمات التقييم
6. تقديم أو قيادة ندوات وفعاليات متعلقة بفرع التقييم

7. المشاركة في لجان منظمات التقييم المعترف بها 
8. نشر المقاالت أو الكتب في مجال التقييم

1. اجتياز دورات أكاديمية متعلقة بفرع التقييم
2. اجتياز برامج تعليمية متعلقة بفرع التقييم  

3. الندوات والملتقيات وورش العمل التي تقيمها تقييم
4. التعلم المنظم وحلقات دراسية عبر اإلنترنت 

5. التدريب المهني من منظمات التقييم المعترف بها
6. حضور مؤتمرات تقييم

7. المشاركة في لجان أو مجموعات عمل أو مؤتمرات »تقييم« 
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معايير منح ساعات التعليم المهني المستمر

الساعات المستحقة األنشطة الفئة

24 ساعة تعليم مهني مستمر لكل 
سنة أو على أساس تناسبي لما يقل 

عن السنة.

اجتياز دورات أكاديمية ذات صلة بفروع التقييم مقدمة 
من الجامعات والكليات المعترف بها.

 

التعليم المهني 
المستمر المنظم

ساعة واحدة للتعليم المهني المستمر 
لكل ساعة صفية

إكمال برنامج تعليمي متعلق بالفرع مقدم من جهة 
غير "تقييم"

ساعة واحدة للتعليم المهني المستمر 
لكل ساعة دورة أو ندوة

حضور دورات أو ندوات أو ورش عمل أو ملتقيات 
"تقييم" للتعليم المهني المستمر.

ساعة واحدة للتعليم المهني المستمر 
لكل ساعة دراسية )حسب ساعات 

الدراسة المقررة للمؤسسة( بحد أقصى 
24 ساعة لكل سنة

إكمال تدريب منظم عبر اإلنترنت - دورات التعلم 
عن بعد أو المراسلة، حزم الدراسة الخاضعة لإلشراف، 
تشمل برنامًجا للقراءة المنظمة، محاضرات مسجلة، 

ندوة عبر اإلنترنت من مؤسسات معترف بها  

ساعات التعليم المهني المستمر وفًقا 
لسياسة الجهة المهنية. بحد أقصى 12 
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مؤتمر اتها 
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المستمر

غير المنظم
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اإلعفاء من التعليم المهني المستمر 

يجــوز اإلعفــاء مــن االمتثــال لمتطلبــات التعليــم المهنــي المســتمر وتحتســب علــى أســاس تناســبي للفتــرات أقــل مــن 
الســنة وذلــك فــي الحــاالت التاليــة:

1. العضوية المعلقة.
2.  إجازة الوضع لمدة محددة.

3.  األمراض الشديدة. 
األعضاء المتوقفون عن ممارسة المهنة والذين ال يزالون مسجلين.  .4

ُتمنح جميع اإلعفاءات وفًقا لتقدير إدارة العضويات.

ينبغــي علــى أي عضــو فــي »تقييــم« فــي فتــرة التوقــف عــن الممارســة أو الدراســة بالخــارج أن يحــاول اللحــاق بالتطــورات 
ــة خاصــًة فيمــا يتعلــق  المهنيــة مــن خــالل البحــث عــن دعــم األقــران واإللتحــاق بالتعليــم المهنــي المســتمر ذا الصل
بتطبيــق أي تحديثــات تطــرأ علــى اإلطــار التنظيمــي للهيئــة الســعودية للمقيميــن المعتمديــن مــن أنظمــة ولوائــح 

وميثــاق ومعاييــر التقييــم المعتمــدة واألدلــة المهنيــة للفــروع ذات الصلــة.

تسجيل التعليم المهني المستمر

يلــزم علــى أعضــاء »تقييــم« االحتفــاظ بســجل لجميــع أنشــطتهم فــي التعليــم المهنــي المســتمر خــالل الســنة 
المهنــي  تعليمهــم  تحديــث  األعضــاء  علــى  ويجــب  بالمســتندات.  وتدعيمــه  منــه  إلكترونيــة  بنســخة  واالحتفــاظ 
ــق الداعمــة عــن كل ســنة بشــكل دوري بحــد أقصــى خــالل  المســتمر علــى المنصــة التــي تتيحهــا الهيئــة مــع الوثائ
شــهر مــن تجديــد العضويــة. مــن وقــت آلخــر قــد تقــوم إدارة العضويــات بإجــراء تدقيــق علــى أنشــطة التعليــم المهنــي 
ــر المهنــي وقــد  المســتمر المســجلة مــن أي عضــو فــي »تقييــم« باالســتعانة بفــرع التقييــم المعنــي أو إدارة التطوي
يطلــب منــه تقديــم المســتندات الداعمــة ألغــراض االمتثــال. ويوضــح الجــدول التالــي كيفيــة هيكلــة ســجل التعليــم 

ــره: ــا لتقدي ــر أو إضافــة أقســام فــي هــذا الســجل وفًق المهنــي المســتمر ويمكــن للعضــو تغيي

تطبيقات 
المخرجات

مخرجات برنامج 
التعليم المهني 

المستمر

 أسباب االلتحاق 
ببرنامج التعليم 
المهني المستمر

عنوان برنامج 
التعليم المهني 

المستمر

المدينة والدولة / 
عن بعد

التاريخ

عقوبات عدم االمتثال

يلتــزم جميــع أعضــاء »تقييــم« -مــن الفئــات غيــر المعفــاة- تجــاه الهيئــة باســتيفاء متطلبــات برامــج التعليــم المهنــي 
المســتمر لتطويــر أنفســهم مــن حيــث المعرفــة والمهــارات والخبــرة وزيــادة كفاءاتهــم لصالــح عمــالء التقييــم والمهنة 
والمصلحــة العامــة ككل. وتؤكــد إدارة التطويــر المهنــي علــى أن االمتثــال لمتطلبــات هــذه السياســة هــو شــرط 
لتجديــد جميــع فئــات العضويــة غيــر المعفــاة، ويمنــح العضــو مهلــة شــهر واحــد كحــد أقصــى منــذ تجديــد عضويتــه 
ــة ويتعيــن  لتســجيل أنشــطة التعليــم المهنــي التــي قــام بهــا خــالل الســنة الســابقة، ويتــم بعدهــا إلغــاء العضوي
علــى الملغــاة عضويتــه التقــدم بطلــب عضويــة جديــدة واســتيفاء مــا يترتــب علــى ذلــك مــن اختبــارات وســاعات خبــرة 

وغيرهــا مــن المتطلبــات.


