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 االرتقاء باألداء المهني الصحي في المملكة إلى المستوى العالمي 
  
  
  

 
 

تحديث معايير الرعاية الصحية من خالل تصممي  تتنيمي  بمرامل التمدري       
الصحي، تفعالية تسجيل تتصنيف الممارسمين الصمحيين تتيمجيل الثحمو      
تالتعلي  الطثي تالتطوير المهني المستمر في المملكمة ممن خمالل التنسمي      

 تاليراكة مل المؤسسات المحلية تالدتلية.
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  املقــدمـــة 

 يف الصحيني املمارسني تصنيف دليل) الكريم للممارس تقدم نأ الصحية للتخصصات السعودية اهليئة يسر
 فـو   والـي   هــ 12/4/1428 وتاريخ 28/أ/9 رقم اهليئة أمناء جملس بقرار الصادر( السعودية العربية اململكة

ــة التنفيـــي  اجمللـــس ــاد باهليئـ ــرأ تغـــي ات أ  باعتمـ ــدليل علـــ  تطـ ــة املســـتق ل يف الـ  يف املســـتتدات ملواك ـ
 .    املهين التستيل أو التصنيف

ــة مــ  ســعيًا اخلطــو  هــي  وتــيت  ــة اجلهــات يف للمســلولني الفرصــة تاحــةإل اهليئ  املمارســني بتوظيــف املعني
ــ  اإلطــال  مــ  العالقــة وذو  وال ــاح ني الصــحيني ــة املنظمــة القواعــد عل  الــي املعــاي  و التصــنيف لعملي

 مـا  وفـ   السـليمة  التعاقديـة  العالقـة  ذات اجلهـة  و املمـارس  مـن   إىل منها سعيًا العملية هي  يف اهليئة تت عها
 التصـنيف  وقـ   للهيئـة  قـدمها  الـي  العمليـة  والقـدرات  العلميـة  املـلهالت  مـ   تتناسـ   مهنيـة  درجـة  م  مين 

 واخلـاات  املـلهالت  تلـ   تقـدير  يف خطـي  علـ  بنـاءًا   املهنيـة  املمارسـة  يف خلـل   أ بين اهليئة ميانإ اىل اضافة
 . املريض صحة يهدد خطر عليه ينطو 
 مبـا  وخروجـه  الـدليل  مـ   املعدلـة  النسـخة  هـي   جتويد إىل الصحية للتخصصات السعودية اهليئة م  وسعيًا

 عــد  معــاي  وضــ  اعتمــدت قــد فإنهــا الــدول  و احمللــ  املســتويني علــ  الصــح  التعلــيم وخمرجــات يتوافــ 
 للحصــو ( اخلــا )والالحقــة( التــدري ) الســابقة العمليــة اخلــا  تقــدير يف املوضــوعية و الدقــة فيهــا روعــ 
 املقـر   الـاام   هـ   مهنيـة  درجـة   أل العلمـ   للتيهيـل  األدن  احلد بين علمًا املهين التدري  و الشهادات عل 

 . تصنيفها املطلوب الشهادات جلمي  املقياس باعت ارها السعودية العربية اململكة يف
 اهليئـة  جلـان  يف املختصـني  ق ـل  مـ   وتدقيقها مراجعتها مت  قد النسخة هي  أن عل  تلكد اهليئة أن كما

 اخلامسة النسخة صدارإ مني ملالحظاتها اهليئة تستيل نتاج كان  انها إىل ضافةإ املهنية التصنيف وجلنة
 رصـدها  ىلإ ضـافة إ املهـين  والتسـتيل  التصـنيف  جما  يف تنظيميٍة قرارٍت م  بعدها صدر وما 1430 العام يف

 خاضـعة  يضًاأ النسخة وهي  الصحية املهنية باملمارسة العالقة ذات العلمية الشهادات جما  يف للمستتدات
 املهـتمني  و للمتـابعني  وسـو  يتـا    وخمرجاتـه  الطـ   التعلـيم  جمـا   يف يستتد ما وف  التطوير و للتعديل
 والـي  اهليئـة  عـ   الصـادر   التعـاميم  نشـر   خال  م  التقرير هيا عل  ستدخل الي التعديالت عل  اإلطال 

 www.scfhs.org.sa        اإلنرتن  ش كة عل  اهليئة ملوق  ضافتهاإ ستتم
 بالشـكل  النسـخة  هـي   خـراج إ يف وفقـ   قـد  تكـون  أن الصـحية  للتخصصـات  السعودية اهليئة تيمل اخلتام ويف

 .منها املنشود اهلد  حيق  الي 
                                                                                                                    

 
 االستاذ الدكتور / عبدالعزيز بن حسن الصائغ

  الصحية للتخصصاتأمني عام اهليئة السعودية 
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 احملتوى 

 
 

 6 وأنظمه تعريفات:  األول الباب

 8 تعريفات : األوىل املاد 
 9 املهين والتستيل التصنيف ومعاي  أنظمة : ال انية املاد 

 9 امللهل
 9 التدري 

 10 الشهادات توثي 
 10 اخلا 

 10 املهنية املمارسة ع  االنقطا 
 11 املهين التقييم

 12 األمتحان فرص
 12 املهين التصنيف امتحانات يف الغش
 12 املهنية املمارسة جما  حتوير
 12 املهنية الفئة تعديل
 13 املهين والتستيل التصنيف تعلي  أو حت  أو تعديل

 13 املختلفة الصحية للفئات املهين للتصنيف املطلوبة العلمية امللهالت
 13 املختلفة الصحية للفئات املهين للتصنيف املطلوبة العلمية امللهالت

 14 املهين والتستيل التصنيف متطل ات
 15 امللق  الرتخيص
 15 املهين التستيل إعاد  متطل ات

 16 املهين التستيل إلعاد  الصحيني للممارسني املستمر املهين والتطوير الط  التعليم ساعات
 16 املهين التستيل إلعاد  الصحيني للممارسني املستمر املهين والتطوير الط  التعليم ساعات

 17 الزائرون األط اء
 17 الزائرون األط اء

 18 العمل م  من  / التيهيل عدم
 18 تصنيفها يتم ال الي الشهادات

 19 الرسوم
 19 الرسوم
 20 عــامة أحكــام
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 21 املهنية الفئات ملختلف الصحية الشهادات تصنيف:  الثاني الباب

 23 ال شر  الط  يف شهادات تصنيف : ال ال ة املاد 
 23 ال شر  الط  يف مقيم ط ي  درجة إىل التصنيف
 23 ال شر  الط  يف نائ  ط ي  درجة إىل التصنيف
 25 ال شر  الط  يف  إستشار  / أو  نائ  ط ي  درجة إىل التصنيف
 27 ال شر  الط  يف دقيقة ختصصات إىل التصنيف

 27 ال شر  الط  يف إضافية عالجية ممارسات إىل تصنف دورات/شهادات
 28 واألسنان الفم ط  يف شهادات تصنيف : الرابعة املاد 

 28 واألسنان الفم ط  يف نائ  / مقيم ط ي  درجة إىل التصنيف
 29 واألسنان الفم ط  يف استشار /أو  نائ  ط ي  درجة اىل  التصنيف
 29 واألسنان الفم ط  يف دقيقة ختصصات إىل التصنيف

 30 األسنان و الفم ط  يف إضافية عالجية ممارسات إىل تصنف دورات/شهادات
 31 الصيدلة يف شهادات تصنيف : اخلامسة املاد 

 31 الصيدلة يف صيدل  درجة إىل التصنيف
 31 الصيدلة يف أو  صيدل  درجة إىل التصنيف
 32 الصيدلة يف إستشار  / أو  صيدل  درجة إىل التصنيف

 32 التمريض يف شهادات تصنيف : السادسة املاد 
 32 متريض أخصائ  درجة إىل التصنيف
 33 متريض أو  أخصائ  درجة إىل التصنيف
 33 متريض إستشار  / أو  أخصائ  درجة إىل التصنيف

 33 التط يقية الط ية العلوم يف شهادات تصنيف : السابعة املاد 
 33 التخصص ذات يف أخصائ  درجة إىل التصنيف
 34 التخصص ذات يف أو  أخصائ  درجة إىل التصنيف
 34 التخصص ذات يف إستشار  / أو  أخصائ  درجة إىل التصنيف

 35 االجتماعية واخلدمة االجتما  علم يف شهادات تصنيف : ال امنة املاد 
 35 إجتماعية خدمة أو االجتما  علم أخصائ  درجة إىل التصنيف
 35 إجتماعية خدمة أو االجتما  علم أو  أخصائ  درجة إىل التصنيف
 35 إجتماعية خدمة أو االجتما  علم إستشار  / أو  أخصائ  درجة إىل التصنيف

 36 النفس علم يف شهادات تصنيف : التاسعة املاد 
 36 النفس علم يف مساعد أخصائ  درجة إىل التصنيف
 36 النفس علم يف أخصائ  درجة إىل التصنيف
 36 النفس علم يف أو  أخصائ  درجة إىل التصنيف
 37 النفس علم يف إستشار  / أو  أخصائ  درجة إىل التصنيف
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 37 مساند  صحية ختصصات يف شهادات تصنيف : العاشر  املاد 
 37 التخصص ذات يف فين درجة إىل التصنيف
 38 التخصص ذات يف صح  مساعد درجة إىل التصنيف

 39 الصحية التخصصات ملختلف اهليئة لدى املعتمدة املسميات:  الثالث الباب

 41 الصح  باجملا  العالقة ذات العامة للتخصصات اهليئة لدى املعتمد  املسميات : عشر احلادية املاد 
 41 ال شر  الط  لتخصصات اهليئة لدى املعتمد  املسميات : عشر ال انية املاد 
 46 واألسنان الفم ط  لتخصصات اهليئة لدى املعتمد  املسميات : عشر ال ال ة املاد 
 47 الصيدله لتخصصات اهليئة لدى املعتمد  املسميات : عشر الرابعة املاد 
 47 التط يقية الط ية العلوم لتخصصات اهليئة لدى املعتمد  املسميات : عشر اخلامسة املاد 
 52 املختلفة التمريض لتخصصات اهليئة لدى املعتمد  املسميات : عشر السادسة املاد 

 54 الدليل على التعديالت ملحق
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 أنظمـــة و تعريفــات الباب األول 1

 الباب األول : تعريفات وأنظمه 
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  مقدمــة  

       
 للتصــنيف  العلميــة املصــطلحات األوىل مادتــه يف يســتعر   حيــ  رئيســتني مــادتني اىل ال ــاب تقســيم مت 

 علــ  املهــين والتســتيل التصــنيف اعمــا  ركيــز  تعــد والــي الــدليل يف الحقــًا ســرتد الــي املهــين والتســتيل
 . اهليئة اعما  مستوى

 
 أحدى وعشرون يف واصفة املهين والتستيل التصنيف ومعاي  أنظمة إىل تطرق  فقد ال انية مادته اما       
 عملية خاات او علمية ملهالت م  لديه يتوفر ما او الصح  املمارس م  التعامل يف املت عة اإلجراءات ماد 

 وفـ   للتحدي  قابلة ستكون الي العامة االحكام م  لعدد بالتطرق والعشـرون احلادية مادته يف ال اب وختم
 ان ميكـ   مـا  اىل باالضـافة  سابقًا الدليل يف عرضها تستدع  ثابتة قواعد له يك  مل اجراءات م  يستتد ما

 . املشابهة احلاالت عل  االجراء فيها يعمم فردية حلاالت منضمة قرارات م  يصدر
 

 باحلـي   إمـا  اهليئـة  ُتحدثه تعديل وأ  ، املهين التصنيف عملية يف اساسا اإلجراءات أو التعريفات هي  وتعد
 التصـنيف  لـدليل  اإللكرتونيـة  النسـخة  يف إدراجـه  تـاريخ  مـ   بـه  للعمـل  ومعتمـداا  نافـياا  ُيَعـد    فإنـه  اإلضافة او

 . اإللكرتونية اهليئة صفحة عل  املنشور  الصحيني للممارسني املهين والتستيل
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 المادة األولى : تعريفات

 تعريفات  (  1املادة )  
 

 اهليئة السعودية للتخصصات الصحيــة اهليئة
هو من حيمل املـههتت العلميـة الصـحية رباتـاات التلمـة للعمـل آصـورع ىموـي ةلـد رب ياـة اـ دع آال  ـا               املمارس الصحي

 الصحي آاململكة.
إجراء تسلسلي يب أ آالتأك  من صحة املههتت رباتاات ربةتقتها آالعمل يف اجملال الصحي، مرربرًا  التصويف املهين

 مبوح ال رجة املهوية املواسبة.آالت ييم املهين للممارس الصحي ربيوتهي 
إجراء ت وم آي اهليئة لاحص معلومات املمارس الصحي يف جمال ختصصي ةن طريق دراسة الوثائق ربت بيق  الت ييم املهين

 االمتحانات الكتاآية ربالشاهية ربالسريرية.
اآعتي مهويًّا مع تعرياي مبعايري هو إة اد سجل للممارس الصحي يف قاة ع املعلومات آاهليئة لتسهيل مت التسجيل املهين

 ربأختقيات املهن الصحية آاململكة.
 حت يث آيانات املمارس الصحي ربمتاآعة التزامي آاامج التعليم ال يب املستمر ختل م ع التسجيل. إةادع التسجيل املهين

 من مص رها الشهاداتالتأك  من صحة  الشهادات توثيق
اليت حتتوي ةلد التخصصات الرئيسة يف ال ب ربيوج  آي طبيب استشاري أرب نائب أربل هي املهسسة الصحية  املستشاي

 رباح  ةلد األقل يف كل ختصص.
هو املوشاع الصحية املختصة آأح  فررب  ال ب أرب العلوم ال بية الت بي ية، ربيعمل آي استشاريون يف جمال  املركز املتخصص

 التخصص.
 املتخصص املعرتف آي من اهليئة أرب من جهة أكادميية معتاع ألغراض الت ريب. هو املستشاي أرب املركز مركز الت ريب

هو احلصول ةلد ت ريب حتت إشراف خمتصني الكتساب ت وية/خاع إضافية يف جمال التخصص ربال تع   الت ريب ةلد رأس العمل
 هذه شهادًع مههلًة حب  ذاتها.

 هو املههل الصحي األكادميي األساسي للممارس.   التخصص األساسي
 هو التخصص الرئيس يف أح  جماالت ال ب أرب التخصصات الصحية األخرى. التخصص العام

هو ختصص مباشر يف أح  فررب  ال ب دربن احلصول ةلد شهادع ةليا يف االختصاص العام، ربيتم الت ريب  التخصص الارةي
 وريوس ربتكون املمارسة يف ذات التخصص.لي آع  احلصول ةلد شهادع البكال

هو ختصص يف فر  من فررب  التخصص العام أرب الارةي آع  احلصول ةلد املههل العالي يف التخصص العام  التخصص ال قيق
 أرب الارةي.

هو اكتساب مهارات/ت ويات إضافية ذات ةتقة مبجال االختصاص ربتت لب ممارستها احلصول ةلد  التخصص اإلضايف
 مج ت رييب م ون أرب خاع يف اجملال امل لوب يف مستشاي أرب مركز متخصص.آرنا

 توفر ةملهم جهات ت لب ملن الصحية،ربميوح املهوة ميارس ال ربلكوي صحيًا مههًت حيمل الذي الشخص هو غري ممارس
 .اهليئة أنظمة يف آي مسجل مهين تصويف ىخر أرب املهين اجملال ربفق التصويف ربيكون ساري مهين تسجيل

هي شهادع مهوية ةليا متوحها اهليئة لألطباء أرب األخصائيني الصحيني آع  إكمال آرنامج ت رييب م ون  شهادع االختصاص السعودية
 رباجتيال االمتحانات امل ررع، ربتعادل شهادع ال كتوراه مهويًا.

 هو ة م ممارسة االختصاص مل ع سوتني أرب أكثر. االن  ا 
متواصلة يف جمال االختصاص يف موشأع صحية يتوفر آها املت لبات رباملع يات اليت تضيف إىل هي ممارسة  اتاع

 خاات ربمهارات املمارس يف جمال التخصص.

املمارس الت ييم املهين آع  استوااذه الارص االمتحانية املتاحة لي  هو قرار تص ره اهليئة  يف حال ة م اجتيال قرار ة م التأهيل
ول آع ها موح املمارس تصوياًا مهويًا للعمل يف ال  ا  الصحي آاململكة إال آع  حصولي ةلد , ربال جينظامًا

 ت ريب أرب مههل أةلد.
املمارسة املهوية أرب أحكام قضائية أرب ما  من يف حاالت ربجود تزربير أرب غش أرب أمراض متوع هو قرار تص رع اهليئة  قرار موع من العمل

 اجتيال املمارس الارصة األمتحانية املمووحة لي آع  ص ربر قرار ة م التأهيل حب ي.، أرب يف حال ة م يف حكمها
 هو قرار تص رع اهليئة مبعادلة آرامج تأهيلية ربت ويرية مب تها. قرار معادلة آامل ع
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 المهني والتسجيل التصنيف ومعايير المادة الثانية : أنظمة

 املهين والتسجيل التصنيف ومعايري أنظمة (  2املادة )  
 المؤهل

 المؤهل  (2-1)

 .ةامليًا املعتم ع التعليمية رباهليئات اجلامعات من الصادرع الشهادات جبميع املب أ حيث من اهليئة تعرتف .1

 التعلــــيم  ربلارع قبــــل  مــــن ( دكتــــوراه  – ماجســــتري – آكــــالوريوس ) األكادمييــــة  الشــــهادات  معادلــــة  ضــــرربرع .2
 .اململكة خارج من ةليها احلاصلني للسعوديني العالي

 يف ربمــــن الســــعودية اجلامعــــات ةليهــــا تشــــرف الــــيت احملليــــة الصــــحي التــــ ريب آــــرامج جبميــــع اهليئــــة تعــــرتف .3
ــيت حكمهــا ــا توســجم ال ــا مــع آراجمه ــره م ــة ت  ــ ريب مــن اهليئ ــة ربحتــتا  ت ــاامج اســتبعاد حبــق لواســها اهليئ  ال

 .مبت لباتها تاي ال اليت

ــة تعـــــرتف .4 ــهادات اهليئـــ ــن الصـــــادرع آالشـــ ــ  مـــ ــات املعاهـــ ــة الصـــــحية ربالكليـــ ــات األهليـــ  املتوســـــ ة ربالكليـــ
ــة ــرخص  احلكوميـ ــا رباملـ ــًا هلـ ــن نظامـ ــات مـ ــة اجلهـ ــة املختصـ ــتا  آاململكـ ــة ربحتـ ــها اهليئـ ــق لواسـ ــتبعاد حبـ  اسـ

 .مبت لباتها تاي ال اليت الاامج

 يف آهـــــا املعمـــــول رباللـــــوائح آاألنظمـــــة الصـــــحي اجملـــــال يف العـــــاملني مـــــههتت تصـــــويف يف اهليئـــــة تسرتشـــــ  .5
ــة اململكـــة ــة ربنظـــام الصـــحية، الو ـــائف كتئحـ ــام الصـــحية، املهـــن مزاربلـ ــة الصـــحية املهسســـات ربنظـ  اتاصـ
 .العاملية رباملعايري ربلوائحها آاهليئة الت ريب ربأنظمة

ــعودية اجلامعــــات مــــن الصــــادرع الشــــهادات .6 ــا  ةلــــم ختصــــص يف األنتســــاب آوظــــام الســ  الــــواس ربةلــــم األجتمــ
 .الصحية رباإلدارع

ــهادات .7 ــاالت شــ ــهادات الزمــ ــاص ربشــ ــل االختصــ ــهادع مثــ ــس شــ ــي اجمللــ ــات العرآــ ــة، لتختصاصــ ــهادع ال بيــ  شــ
ــس ــيب اجمللـ ــي، ال ـ ــة األردنـ ــرية، الزمالـ ــورد املصـ ــي، البـ ــة األربرربآـ ــة الزمالـ ــة إخل... الاي انيـ ــني املمووحـ  ملمارسـ
ــة داخــــل م ــــيمني ــة الــــ ربل خــــارج دربل يف أرب اململكــ ــهادع ةلــــد آاحلصــــول ت ــــرتن أن جيــــب للشــــهادع املاحنــ  شــ
ــال ــ ريب إكمـــ ــرامج مـــــن التـــ ــة آـــ ــرامج أرب اهليئـــ ــة آـــ ــ ع ت ريبيـــ ــا لـــــ يها معتمـــ ــهادع ملعادلتهـــ ــاص آشـــ  االختصـــ
 .السعودية

ــهادات .8 ــيت الشــ ــتم مل الــ ــا يــ ــًا ذكرهــ ــذا نصــ ــ ليل آهــ ــاس تصــــوف الــ ــة مــــع آال يــ ــ ريب أنظمــ ــارية التــ  يف الســ
 .اململكة

ــ  .9 ــاري  يعـ ــاد تـ ــة اةتمـ ــن الوتيجـ ــل مـ ــة قبـ ــادع)  اجلامعـ ــول ةمـ ــجيل ال بـ ــات أرب( ربالتسـ ــة اهليئـ ــات التعليميـ  أربالكليـ
 .الشهادع ةلد للحصول فعليًا تارخيًا  امللكية

 .ال بول لشرط األدند ال خول مستوى حسب املههلة الصحية الشهادات تصوف .11

 .رفضها أرب مواسبة تراها اليت املهوية للائة شهادع أي تصويف يف حق للهيئة .11
   التدريب
  التدري  (2-2)

 .الشهادات تصويف يف املعتاع امل ع هي السريرية التخصصات يف العملي للت ريب الاعلية امل ع .1

ــاامج .2 ــة الـ ــة الت ريبيـ ــال يف ربالتأهيليـ ــحي اجملـ ــة الصـ ــ ى امل بولـ ــة لـ ــي اهليئـ ــاامج هـ ــة الـ ــيت امل ووـ ــق الـ ــا يلتحـ  آهـ
ــارس ــ رج املمــ ــا ربيتــ ــن آهــ ــتوى مــ ــتوى إىل مســ ــد مســ ــق أةلــ ــواآ  ربفــ ــ دع ضــ ــز يف اــ ــة مراكــ ــة ت ريبيــ  مههلــ
 .آالكااءع هلا ربمشهود

ــاالت .3 ــات لمـ ــة التخصصـ ــي ال قي ـ ــاامج هـ ــب ة ذات الـ ــة الصـ ــيت التأهيليـ ــل ربالـ ــا حيصـ ــ رب ةليهـ ــن املتـ ــتل مـ  خـ
ــ ريب ــال م ــــون تــ ــص ذات يف امتحــــان رباجتيــ ــة جهــــة مــــن التخصــ  ربتت لــــب آهــــا معــــرتف ربأكادمييــــة تعليميــ
 .العام التخصص يف العالي املههل ةلد احلصول
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 إكمـــــال شـــــهادع حاملـــــها ربميـــــوح آامتحـــــان توتهـــــي ال ربالـــــيت  ال قي ـــــة التخصصـــــات يف الت ريبيـــــة الـــــاامج .4
ــوح الـــيت كتلـــ  التـــ ريب ــة جهـــات مـــن متـ  التخصـــص يف العـــالي املههـــل آعـــ  تعليميـــة مستشـــايات أرب أكادمييـ

 . الاعلية الت ريبية م تها ربفق دربرات تعادل العام

 آرنـــامج ربهلـــا آهـــا لتلتحـــا  كامـــل تاـــر  خـــتل مـــن املتـــ رب ةليهـــا حيصـــل الـــيت التأهيليـــة الصـــحية الـــ ربرات .5
 .م تها آكامل حتتسب اهليئة ُت رُّه م ون

ــ ربرات .6 ــيت الـ ــل الـ ــي حيصـ ــ رب ةليـ ــر  دربن املتـ ــل التاـ ــ  الكامـ ــمام ربذلـ ــ  إىل آاالنضـ ــام أحـ ــيت األقسـ ــل الـ  تتماثـ
 للـــ ربرع، امل ـــررع املـــ ع نهايـــة يف امتحـــان دربن تـــ ريب شـــهادع فيهـــا املتـــ رب ربميـــوح التعـــاربني التـــ ريب نظـــام مـــع

 .الاعلية امل ع آوصف حتتسب

 . رباح ع مرع إال الحتسب خمتلاة مههتت ةلد للحصول الت ريب يف املت اخلة الارتات .7
   توثيق الشهادات
  اليهادات توثي  (2-3)

 خــــارج مـــن  الصـــادرع  تصـــوياها  املــــراد العمليـــة  رباتـــاات  الشـــهادات  مجيـــع  صــــحة مـــن  آالتأكـــ   اهليئـــة  ت ـــوم  .1
ــة ــن اململكـ ــ رها مـ ــلي، مصـ ــي األصـ ــة ربتكتاـ ــة اهليئـ ــيم مبعادلـ ــالي التعلـ ــرجيني العـ ــعوديني للخـ ــن السـ ــارج مـ  خـ
 .اململكة

ــوم .2 ــة ت ـ ــين   اهليئـ ــجيل املهـ ــهادات الرتخيص/التسـ ــق شـ ــ ان       آتوثيـ ــن آلـ ــ ع مـ ــة املعتمـ ــالس ال بيبـ ــن اجملـ ــادرع مـ الصـ
توثيـــق اتـــاع أرب كتـــاب احلـــاالت الســـريرية  مع األســـتمرار يف ،املمارســـني الصـــحيني متـــد ماكـــان ذلـــ  متاحـــاً 

ــاري ، ربمـــن فئـــة             ــة نائـــب ، نائـــب أربل ، ربإستشـ ــاء مـــن درجـ ــن مصـــ رها لائـــة األطبـ ــات اجلراحيـــة مـ للتخصصـ
ــاري ،    ــائي أربل ، ربإستشــ ــة أخصــ ــاء ل رجــ ــري األطبــ ــي غــ ــة ربتكتاــ ــا اهليئــ ــ ر مبــ ــن يصــ ــا  مــ ــومي ال  ــ  احلكــ

 . اململكة داخل من للخاات رباتاص
   الخبرة
 لخثممرةا (2-4)

ــل .1 ــاع ت بـ ــت إذا اتـ ــة كانـ ــلة ممارسـ ــال يف متواصـ ــاص جمـ ــأع يف االختصـ ــوفر موشـ ــا يتـ ــات آهـ ــات املت لبـ  رباملع يـ
 .التخصص جمال يف املمارس ربمهارات خاات إىل تضيف اليت

 جمـــال يف العمـــل ةـــن مو  ًعـــا الشـــخص ربيعـــ  حتتســـب ال فـــاتاع االختصـــاص جمـــال غـــري يف العمـــل كـــان إذا .2
 .االختصاص

 .آها الارةي أرب العام التخصص يف األساسي املههل الستب ال اتاات أرب ال ربرات مجع جيول ال .3

 املههـــل ةلـــد احلصـــول آعـــ  خـــاع ســـوة يســـتكملوا مل الـــذين الســـعوديني ل ـــري املهـــين التصـــويف طلبـــات الت بـــل .4
ــل ــة للعمـ ــتثود آاململكـ ــن ربيسـ ــ  مـ ــ  ذلـ ــة مواليـ ــيمني أرب اململكـ ــا امل ـ ــة فيهـ ــة إقامـ ــوا نظاميـ ــة ربأنهـ ــة دراسـ  الثانويـ
 .م ارسها يف األقل ةلد العامة

ــب .5 ــن يت لـ ــني مـ ــ يثي املمارسـ ــرج حـ ــذين التخـ ــوا مل الـ ــال فـــرتع ي ضـ ــ  امتيـ ــل آعـ ــي املههـ ــول األساسـ ــد احلصـ  ةلـ
ــاع ــة خـ ــوالي ةمليـ ــرتع تـ ــ ريب فـ ــال تـ ــر ع االمتيـ ــاامج يف امل ـ ـــة الـ ــواون احملليـ ــتل ربيصـ ــذه خـ ــرتع هـ ـــة اىل الاـ  درجــ
 ةليـــا  دراســـات  ل يـــي مـــن  ذلـــ  مـــن  ربيســـتثود  امل لوآـــة آـــاتاع  اإلياـــاء حلـــني (  فـــين /  مســـاة )  اقـــل  مهويـــة
 .الح ة

 
 

 

   المهنية الممارسة عن االنقطاع
 المهنية الممارسة عن االنقطاع (2-5)

 :  التالية اإلجراءات العمل ةن فيها ان  ع اليت امل ع حسب املهوية املمارسة ةن الصحي املمارس ان  ا  ةو  يت لب

 :سووات أرآع إىل سوتني من االن  ا  .1

ــزم ــع يلـ ــاء املو  ـ ــرتع آ ضـ ــة فـ ــة) ت ريبيـ ــهر ثتثـ ــت( أشـ ــراف حتـ ــارس اشـ ــوف ممـ ــن مصـ ــة مـ ــص ذات يف اهليئـ ــال التخصـ ــان رباجتيـ  امتحـ
 .اللجوة قبل من الت ييم أرب املهين التصويف
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 :سووات سبع إىل مخس من االن  ا  .2

ــزم ــع يلـ ــاء املو  ـ ــرتع آ ضـ ــة فـ ــتة)  ت ريبيـ ــهر سـ ــت( أشـ ــراف حتـ ــارس اشـ ــوف ممـ ــن مصـ ــة مـ ــص ذات يف اهليئـ ــال التخصـ ــان رباجتيـ  امتحـ
 .اللجوة قبل من الت ييم أرب املهين التصويف

 :سووات سبع من ألكثر االن  ا  .3

  ذات يف االمتيــال لســوة مماثلــة ةــام ملــ ع ت ريبيــة فــرتع آ ضــاء حكمهــم يف ربمــن العــامني املمارســني فئــة مــن املو  ــع يلــزم - أ
 .اللجوة قبل من الت ييم أرب املهين التصويف امتحان رباجتيال صحية، كليات أرب مستشايات يف تكون ان ةلد التخصص

 حتـت  ةـام  ملـ ع  ت ريب فرتع آ ضاء املختلاة التخصصات يف ربأةلد أربل أخصائي/ نائب فئة من املمارسني من املو  ع يلزم - ب
 .اللجوة قبل من الت ييم أرب املهين التصويف امتحان رباجتيال التخصص ذات يف استشاري  إشراف

 
 المهني التقييم

 المهني التقيي  (2-6)

 أسلوب ربتعتم  ربحاملها، الشهادع آني اهليئة متيز لذا للممارس، رباملهين العلمي رباملستوى الكااءع لتح ي  اهليئة آي ت وم إجراء 
 .املواسبة املهوية لل رجة املهوية ربخااتهم ق راتهم مع يتواسب مبا املمارسني لتصويف املهين الت ييم

 :التالية اإلجراءات آأح  املهين الت ييم يتم

 :خمتص استشاري قبل من ال لب ت ييم .1

 أح  رباختاذ التح ة رباتاات املههتت ربت ييم ل راستها التخصص ذات يف استشاريني ةلد استشاري لائة التصويف طلبات تعرض
 :التالية التوصيات

 مباشر آ رار آالتصويف التوصية. 

 ت ييم للجوة أرب/رب المتحان املمارس آإحالة التوصية. 

 أقل مهوية درجة إىل آالتصويف التوصية. 

 التصويف آع م التوصية. 

 :خمتصة جلوة قبل من املمارس ت ييم .2

 امتحــان اجتيــال ذلــ  َســَبَق ســواء ربالســريري العملــي للت يــيم الصــحيني املمارســني آعــ  احلاجــة ةوــ  اهليئــة ختضــع - أ
 ذات يف أخصـائيني  أرب استشـاريني  مـن  الت يـيم  جلوة ربتتكون آذاتي، مست ًت ت ييمًا كان أرب حتريري مهين تصويف
 للتخصــص، ربالعملــي العلمــي اجلانــب يف املمــارس ربت يــيم رباتــاات املــههتت مراجعــة ةلــد ربتعمــل املهــين، اجملــال
 . ةوي حجبها أرب املواسبة املهين التصويف درجة مبوحي اللجوة ربتوصي

 اةـادع  للممـارس  حيـق , املكتسب املههل من أقل مهوية ل رجة املمارس آتصويف الت ييم جلوة توصية كانت حال يف - ب
 .للت  يم أقصد ح  ربآ ربن سوويا ذل  تكرار ربميكوي, سوة مرربر آع  األةلد املهوية لل رجة ت ييمي طلب

 ةـ م  حـال  ربيف أقصـد،  أشـهرحب   سـتة  خـتل  اللجوـة  قبـل  مـن  الت يـيم  إلجتيال فرصتني السعودي غري املمارس ميوح - ت
 .تأهيل ة م قرار حب ي يص ر اجتياله

 .اللجوة قبل من الت ييم إلجتيال سوويَا فرص ثتث السعودي املمارس ميوح - ث

 :التحريرية املهين التصويف امتحانات ختل من املمارس ت ييم .3

 ختصصاتهم يف التحريرية املهين التصويف امتحانات آاجتيال ربأقل أربل أخصائي/أربل نائب فئة من الصحيني املمارسني مجيع يلزم
 هلا تص ر اليت املههتت ذل  من ربيستثد األةلد، الائات من املهين التصويف امتحانات اجتيالهم ضرربرع اهليئة ترى من إىل آاإلضافة
 . مباشر قرار اهليئة

 :التالي الوحو ةلد ربذل  األهلية الصحية املعاه  الئحة يف ربرد ما ةليها ي بق رباحلكومية اتاصة احمللية ال آلومات آرامج خيص فيما

   ختصصاتهم حسب لل تب امتحانًا اهليئة تع. 

   آوجاح األخري املكثف املي اني الت ريب فصل إكمال آع  االمتحان يع. 

 اهليئة من مص قة خترج شهادع ةلد للحصول االمتحان اجتيال األهلية املعاه  خرجيي ةلد. 
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   فرص األمتحان
 فرص األمتحان (2-7)

 من ا ربد لع د امتحانية جلان ربُتع   األسبو ، م ار ةلد إلكرتربنيًا التخصصات ملعظم املهين التصويف امتحانات اهليئة توفر
 .اململكة مستوى ةلد إلكرتربنيًا املتوفرع غري التخصصات

 .املهين التصويف امتحان الجتيال سوويًا فرص ارآع السعودي الصحي املمارس ُيْع د .1

 حال ربيف آاهليئة طلبة قبول من أشهر ستة ختل املهين التصويف امتحان الجتيال فرص ثتث السعوديني غري من املت  م ُيْع د .2
 .تأهيل ة م قرار حب ي يص ر احلضور ة م أرب االمتحان اجتيال ة م

/  أربل نائب درجة إىل) حيملي الذي املههل حسب للتصويف امل لوآة ال رجة حت ي ي ربة م االمتحان يف املمارس جناح حال يف .3
 لي املتب ية االمتحانية للارص اجللوس لي ربحيق, ةليها حصل اليت ال رجة ةلد آواء تصويف قرار لي يص ر( استشاري أرب أربل أخصائي
 ميكوي رب الساآق تصوياة درجة ةلد يب د لذل  حت ي ي ة م حال ربيف. األةلد املهوية ال رجة إىل للتصويف امل لوآة ال رجة لتح يق نظاما
 . للت  يم أقصد ح  آ ربن سوويًا ت ييمي طلب تكرار ربميكوي سوويًا ف   رباح ع امتحانية فرصة حيوها ربيع د سوة مرربر آع  الت  م

 :آاململكة اجملتمع ربكليات األهلية الصحية املعاه  خرجيي خيص فيما .4

 .أشهر ستة تتجاربل ال م ع ختل الشامل، لتمتحان للجلوس ااربالت ثتث طالب لكل تتاح - أ

 مالية رسوم فرض دربن( ت وية فصل) ال الب تأهيل آإةادع املعه  يلزم الثتث احملاربالت يف ال الب رسوب حال يف - ب
 ربمن حالتي دراسة آع  التخصص ذات يف أساتذتي آي يوصي ما حسب ربالعملي الوظري الت ريب ذل  يشمل إضافية،

 .أشهر ستة تتجاربل ال م ع ختل أخرى ااربلة لي تتاح ثم

 آاملعه  ت وية سوة آإةادع ال الب يلزم(  ب أ،) الا رتني مبوجب لي املمووحة الارص يف ال الب رسوب حال اـيت - ت
 ااربلتان لي تتاح ثم ربمن حالتي دراسة آع  أساتذتي آي يوصي ملا ربف ًا ربالعملي الوظري الت ريب يشمل أن ةلد

 إمجالي من%(  51) يتجاربل ال مبا الت وية سوة م اآل مالية رسوم ت اضي للمعه  ربحيق أشهر ستة ختل لتمتحان
 (.ال راسية السوة) السووية الرسوم

 .آذل  اهليئة ربخت ر قي ه املعه  ي وى( ت ب، أ،) الا رات يف املمووحة الارص اجتيال من ال الب متكن ة م حال يف

 

 امتحانية لارص اجللوس ت لب حال ربيف املهين التصويف امتحان الجتيال فرصتني املهين ربالتسجيل التصويف رسوم تتضمن .5
 .أخرى امتحانية ااربالت/  ااربلة توشي  رسوم تس ي  ذل  يستلزم إضافية

 . سوـوات مخس االمتحان نتيجة صتحية م ع .6
   المهني التصنيف امتحانات في الغش
 المهني التصنيف امتحانات في الغش (2-8)

 .آاململكة العمل من املمووةني قائمة يف ربيوضع العمل من موع قرار حب ي يص ر سعودي غري ممارس ةلد ال ش ثبوت حال يف .1

 . سوة مل ع االمتحان دخول من حيرم سعودي ممارس ةلد ال ش ثبوت حال يف .2

 .الصحي اجملال يف العمل من موع قرار حب ي يص ر سعودي ممارس من ال ش تكرار ثبوت حال يف .3

 املعوية املو  ة إمارع تبليغ ربيتم ةوي رباملمتحن املمتحن حق يف العمل من موع قرار اهليئة تص ر ممتحن شخصية انتحال حال يف .4
 .التلم الختاذ

   المهنية الممارسة مجال تحوير
 المهنية الممارسة مجال تحوير (2-9)

 :اآلتية الشرربط توفر ربآع  احل ربد أضيق يف املهوية املمارسة جمال حتوير جيول 

 .املهوية املمارسة جمال ذات يف اليي التحوير امل لوب ربالتخصص األساس املههل يكون أن .1

 .سوتني ةن م تها ت ل ال اجل ي ع املمارسة جمال يف دربرات/  خاع التحوير طالب ل ى يتوفر أن .2

 .اجل ي ع املهوية املمارسة جمال يف ت ييم المتحان املت  م خيضع .3
   تعديل الفئة المهنية
 المهنية الفئة تعديل (2-10)

 لذل  التلمة املت لبات ل ية توفرت ما إذا أةلد فئة إىل ساآ ًا لي املمووحة املهوية الائة تع يل طلب الصحي للممارس حيق 
 .ال ليل هذا يف ربرد ما حسب
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   المهني والتسجيل التصنيف تعليق أو حجب أو تعديل
 المهني تالتسجيل التصنيف تعلي  أت حج  أت تعديل (2-11)

 :التالية احلاالت يف الصحي للممارس املهين التسجيل ربش ب تعلي ي أرب حجبي أرب التصويف تع يل للهيئة حيق 

 .األمانة أرب آالشرف ختل جرمية ثبوت نتيجة قضائي حكم/أمر ص ربر .1

 .املمارس ي ين ال بية الشرةية اللجوة من قضائي حكم ص ربر .2

 ذل  توجب اليت ال انونية ربالوثائق املستو ات ربإرفا  األسباب توضيح مع املمارس ةمل مرجع من رمسي طلب .3
 ناسها اجلهة من لذل  املع  الوموذج ربتعبئة خ يًا،

 .ربلوائحها اهليئة أنظمة مع يتوافق ال الصادر التصويف قرار أن اهليئة إلدارع تبني إذا .4

 .ال بية رباالختقيات الصحية املهن مزاربلة نظام يف ربرد حسبما املهوة آأختقيات اإلختل .5
 المختلفة الصحية للفئات المهني للتصنيف المطلوبة العلمية المؤهالت

 المختلفة الصحية للفئات المهني للتصنيف المطلوبة العلمية المؤهالت (2-12)
  األطبـــاء  2-12-1 
ــالوريوس شــــهادع طبيب ةام / طبيب أسوان ةـام    ــة طــــب أرب رباجلراحــــة ال ــــب يف البكــ  الاــــم ربجراحــ

 االمتيال سوة ربإنهاء العام رباألسوان
 ســـــوة ربإكمـــــال ربالكاحــــل  ال ـــــ م طــــب  يف البكـــــالوريوس شــــهادع  طبيب ق م ربكاحـل   

 االمتيال
ــوة    - أ طبيب م يم   ــاء ســـ ــة ربإنهـــ ــالوريوس يف ال ـــــب رباجلراحـــ شـــــهادع البكـــ

ـــال االختصــــاص العـاالمتيــــال آاإلضــــافة إىل خــــاع يف جمــــ ام ـــ
ــي  ــوة  / فرةـ ــي سـ ــوم م تـ ــوتني أرب دآلـ ــن سـ ــ تها ةـ ــل مـ ، ارب ال ت ـ

 .ان يكون م ي  يف آرنامج ت رييب ل راسات العليا

شـــــهادع دراســـــات ةليـــــا تههـــــل إىل درجـــــة نائـــــب يف أحـــــ         - ب
ــم      ــب الاــــ ــري أرب طــــ ــب البشــــ ــص يف ال ــــ ــاالت التخصــــ جمــــ

ةـــن ســـوتني قبـــل اســـتكمال اتـــاع  رباالســـوان ال ت ـــل مـــ تها 
 امل لوآة للتصويف لائة نائب.

 ةــــن  مــــ تها ت ــــل  ال االختصــــاص جمــــال  يف ةليــــا دراســــات  شــــهادع طبيب نائب  
 يكـــــون حبيـــــث امل لوآـــــة اتـــــاات إكمـــــال إىل آاإلضـــــافة ســـــوتني
 .سووات أرآع رباتاع الت ريب م ع جممو 

 يعادهلا ما أرب السعودية االختصاص شهادع أربل نائب طبيب  
ــاع استشاري طبيب   ــل ال خـــ ــن ت ـــ ــتث ةـــ ــووات ثـــ ــ  ســـ ــل آعـــ ــالي املههـــ ــهادع) العـــ  شـــ

 .يعادهلا ما أرب( السعودية االختصاص
 ختصــــــص يف استشــــــاري طبيــــــب  

 فرةي
ــووات رباحلصـــول     ــن ثـــتث سـ ــي ةـ ــامج تـــ ريب ال ت ـــل م تـ إكمـــال آرنـ
ــاع يف       ــال خـ ــي ربإكمـ ــص الارةـ ــاص يف التخصـ ــهادع االختصـ ــد شـ ةلـ

ــص  ــاع     ذات التخصــ ــ ريب رباتــ ــووات التــ ــو  ســ ــل جممــ ــث ال ي ــ حبيــ
 ةن سبع سووات ربيكون الل ب يف التخصص الارةي حصرًا.

 ختصــــــص يف استشــــــاري طبيــــــب  
 دقيق

ــال  ــ  اكمـــــ ــارس امل آعـــــ ــة   مـــــ ــين ل رجـــــ ــويف املهـــــ ــات التصـــــ  مت لبـــــ
ــاري  ــاماستشــ ــويف    يف التخصــــص العــ ــب التصــ ــي الت ــــ م آ لــ ــق لــ حيــ

 ل رجة إستشاري يف التخصص ال قيق يف اح  احلاالت التالية:

شــــهادع إكمــــال تــــ ريب أرب لمالــــة يف ختصـــــص     احلصــــول ةلــــد   -
ــاع      ــافة إىل خـ ــوة  إضـ ــن سـ ــي ةـ ــل م تـ ــالي ال ت ـ ــل العـ ــ  املههـ دقيـــق آعـ

 حبيث ال ي ل جممو  م ع الت ريب رباتاع ةن ثتث سووات.

ــال خـــــاع يف - ــالي يف   إكمـــ ــ  املههـــــل العـــ التخصـــــص الـــــ قيق آعـــ
ــت      ــن ســ ــي ةــ ــل م تــ ــز معــــرتف آــــي ال ت ــ ــة يف مركــ ربحــــ ع متخصصــ

 سووات.
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  الصيادلي 2-12-2 
 شهادع البكالوريوس أرب ما يعادهلا  يف الصي لة.- صي لي   

ــي لة   - ــاالت الصــ ــ  جمــ ــا يف أحــ ــا يعادهلــ ــهادع املاجســــتري أرب مــ شــ
 صي لي أربل. قبل استكمال اتاات امل لوآة ل رجة

ــي لة   - صي لي أربل     ــاالت الصــ ــ  جمــ ــا يف أحــ ــا يعادهلــ ــهادع املاجســــتري أرب مــ شــ
ــ ع        ــو  مــ ــون جممــ ــث يكــ ــة حبيــ ــاات امل لوآــ ــال اتــ ــ  إكمــ آعــ

 الت ريب رباتاع أرآع سووات.

شـــهادع الـــ كتوراه أرب مـــا يعادهلـــا يف أحـــ  جمـــاالت الصـــي لة       -
 قبل استكمال اتاات امل لوآة ل رجة استشاري.

 الصـــــي لة جمـــــاالت أحــــ   يف يعادهلـــــا مــــا  أرب الـــــ كتوراه شــــهادع  صي لي إستشاري   
 .املههل ةلد احلصول آع  خاع سووات ثتث إىل إضافة

   
  الصحيون األخصائيون 2-12-3 
ــ  التخصصــــات      - أخصائي   ــالوريوس أرب مــــا يعادهلــــا يف أحــ شــــهادع البكــ

ــوة   ــافة إىل ســـــ ــة أربالتمـــــــري  إضـــــ ــال ال بيـــــــة الت بي يـــــ االمتيـــــ
 للتخصصات اليت تت لب ذل .

ــة    - ــات ال بيـ ــ  التخصصـ ــا يف أحـ ــا يعادهلـ ــتري أرب مـ ــهادع املاجسـ شـ
 الت بي ية أرب التمري  قبل استكمال اتاات امل لوآة.

ــة    - أخصائي أربل   ــات ال بيـ ــ  التخصصـ ــا يف أحـ ــا يعادهلـ ــتري أرب مـ ــهادع املاجسـ شـ
حبيــــث الت بي يــــة أرب التمــــري  آعــــ  إكمــــال اتــــاات امل لوآــــة  

 يكون جممو  م ع الت ريب رباتاع أرآع سووات.

شــــــهادع الــــــ كتوراه أرب مــــــا يعادهلــــــا يف أحــــــ  التخصصــــــات  -
ــاات      ــتكمال اتــــ ــل اســــ ــري  قبــــ ــة أرب التمــــ ــة الت بي يــــ ال بيــــ

 امل لوآة.
 ال بيــــة التخصصــــات أحــــ  يف يعادهلــــا مــــا أرب الــــ كتوراه شــــهادع  استشاري  

 .خاع سووات ثتث إىل إضافة التمري  أرب الت بي ية
    
 املساة ع الصحية التخصصات يف الاويون 2-12-4 
ــن م تـــي ت ـــل ال دآلـــوم مساة  صحي   ــة آعـــ  ســـوة ةـ  ختصـــص يف العامـــة الثانويـ

 اهليئة ت ره ما ارب اسوان صحي مساة  قبالة، األسعاف، التمري ،
 الح ًا مساة ع صحية ختصصات  من

 التخصص حسب العامة الثانوية آع  سوتني ةن م تي ت ل ال دآلوم فـوــي  
  

 
 
 
 
 
 

 
 متطلبات التصنيف والتسجيل المهني

 المهني تالتسجيل التصنيف متطلثات (2-13)

 املهين ربالتسجيل التصويف استمارع تعبئة .1

 . تصوياها املراد للشهادع املمارس مههل من موث ة صورع .2

 متد الصحيني املمارسني آل ان من املعتم ع ال بيبة اجملالس من الصادرع املهين التسجيل/الرتخيص شهاداتصورع موث ة من  .3
 من األطباء لائة مص رها من اجلراحية للتخصصات السريرية احلاالت كتاب أرب اتاع توثيق ربكذل متاحًا، ذل  ماكان
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 من يص ر مبا اهليئة ربتكتاي ، ربإستشاري ، أربل أخصائي ل رجة األطباء غري فئة ربمن ، ربإستشاري ، أربل نائب ، نائب درجة
 . اململكة داخل من للخاات رباتاص احلكومي ال  ا 

 احلصول تت لب اليت للتخصصات ربج  ان آ ي سا ممارسة تسجيل ربشهادع األكادميي ربالسجل االمتيال شهادع من صورع .4
 .ةليها

 ال املت  م كان إذا يو بق ال) ربالتخصص املهوية ربالائة املباشرع تاري  يوضح العمل جهة يف املو اني شهربن من تعريف خ اب .5
 (.يعمل

 السعوديني ل ري السار ربجوال اإلقامة من ربصورع للسعوديني، الوطوية اهلوية آ اقة من صورع .6

 .ح يثتان شخصيتان صورتان .7

 .املاعول سارية ،(Basic Life Support) األساسية احلياع ةلد احملافظة سبل شهادع .8

 .ةملي جهة غري جهة من سوة ربستون مخسة ةمره جتاربل ملن طيب ت رير .9

 للسعوديني آالوسبة العالي التعليم ربلارع قبل من( ال كتوراه املاجستري، البكالوريوس،) األكادميية الشهادات معادلة .11
 .اململكة خارج من الشهادع ةلد احلاصلني

 .األسوان ربأطباء لألطباء آالوسبة ال بية األخ اء ض  ال يب التأمني ربثي ة .11

 .املعتم ع الرسوم دفع .12

 . ذل  إجراء لي يسبق مل ملن تصوياها املراد الشهادات توثيق .13

( للمت ــ مني اجلــ د يف التخصصــات اجلراحيــة ربالت اخليــة حبســب احلاجــة ربحســب        Logbookإرفــا  كشــف العمليــات )    .14
ملهويـة ( ملـن أكملـوا اتـاع     التخصص موث ة للخاع الساآ ة ، مع إلزاميتة كمت لب إساسي يف حال الرتقية ) تع يل ال رجة ا

 داخل اململكة ربذل  حسب الوموذج املعتم  من اهليئة حبيث يتم تعبئة من قبل مرجع املمارس . 
   الترخيص المؤقت
 المؤقت الترخيص (2-14)

 آاهليئة  تصوياي إجراءات من اإلنتهاء حلني مهقت ترخيص ةلد احلصول املهين للتصويف طلبي ت  يم ةو  للممارس جيول 
 . املهقت الرتخيص رسوم دفع( 13-2) يف ماذكر اىل إضافًة يت لب ربذل 

 آاهليئة للممارس املهين التصويف إجراءات امتام حلني اقل مهوية ربآ رجة أشهر ستة اقصاها مل ع املهقت الرتخيص يص ر . 
   متطلبات إعادة التسجيل المهني

 المهني التسجيل إعادة متطلثات (2-15)

 املهين التسجيل إةادع استمارع تعبئة .1

 ختصصي مزاربلة يف املمارس استمرارية  يوضح العمل جهة يف املو اني شهربن من تعريف خ اب .2

 سوة كل ةن فئة لكل امل لوب آالع د املستمر ال يب التعليم ساةات ت  يم .3

 ح يثتان شخصيتان صورتان .4

 املاعول سارية( Basic Life Support) األساسية احلياع ةلد احملافظة سبل شهادع .5

 ةملي جهة غري من سوة ربستون مخسة ةمره جتاربل ملن طيب ت رير .6

 األسوان ربأطباء لألطباء ال بية األخ اء ض  ال يب التأمني ربثي ة .7

 املعتم ع الرسوم دفع .8

 ذل  إجراء لي يسبق مل ملن املصواة الشهادات توثيق .9
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 للممارسين الصحيين إلعادة التسجيل المهني ساعات التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر

 ساعات التعلي  الطثي تالتطوير المهني المستمر للممارسين الصحيين إلعادة التسجيل المهني (2-16)
 

 التااصيل الساةات امل لوآة الائة
  مخس سووات ثتث سووات سوة رباح ع 

  األربىلالائة  ساةة151 ساةة 91 ساةة31 األسوان ربأطباء األطباء
  :التالية األنش ة نوةية ربتشمل سوويًا أقصد حب  ساةة 31  

 املتخصصـة،تأليف  الت ريبيـة  الـ ربرات  العمل، الو ربات،ربرش املهمترات،
 .األحباث حتكيم العلمية، األربرا  نشر الكتب،

  الائة الثانية
 :التالية األنش ة نوةية ربتشمل سوويًا اقصد حب  ساةة 11

األنشـــ ة ال اخليـــة، األنشـــ ة املعتمـــ ع ةـــن طريـــق اإلنرتنـــت، ربحل ـــات  
 الو اش،ربرش العمل العامة.

 

 التااصيل الساةات امل لوآة الائة
  مخس سووات ثتث سووات سوة رباح ع 
 الصيادلة

 )األستشاريني(
  الائة األربىل ساةة111 ساةة61 ساةة21

 :التالية األنش ة نوةية ربتشمل سوويًا أقصد حب  ساةة 21 
 املتخصصـة،تأليف  الت ريبيـة  الـ ربرات  العمل، الو ربات،ربرش املهمترات،
 .األحباث حتكيم العلمية، األربرا  نشر الكتب،

  الائة الثانية
 :التالية األنش ة نوةية ربتشمل سوويًا اقصد حب  ساةة 11

ربحل ـــات األنشـــ ة ال اخليـــة، األنشـــ ة املعتمـــ ع ةـــن طريـــق اإلنرتنـــت،  
 الو اش،ربرش العمل العامة.

 

 التااصيل الساةات امل لوآة الائة
  مخس سووات ثتث سووات سوة رباح ع 
 املمرضون

األخصائيني رب )
 األستشاريني(

  الائة األربىل ساةة75 ساةة45 ساةة15
 :التالية األنش ة نوةية ربتشمل سوويًا أقصد حب  ساةة 15 

 املتخصصـة،تأليف  الت ريبيـة  الـ ربرات  العمـل،  الو ربات،ربرش املهمترات،
 .األحباث حتكيم العلمية، األربرا  نشر الكتب،

  الائة الثانية
 :التالية األنش ة نوةية ربتشمل سوويًا اقصد حب  ساةة 11

ــات    األنشـــ ة ال اخليـــة، األنشـــ ة املعتمـــ ع ةـــن طريـــق اإلنرتنـــت، ربحل ـ
 الو اش،ربرش العمل العامة.
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 التااصيل الساةات امل لوآة الائة
  مخس سووات ثتث سووات سوة رباح ع 
 الاويون

 (جلميع فئات الاووني)
   ساةة51 ساةة31 ساةات11

 :التالية األنش ة نوةية ربتشمل 
 املتخصصة،تأليف الت ريبية ال ربرات العمل، الو ربات،ربرش املهمترات،
األنشـ ة ال اخليـة،    .األحبـاث  حتكـيم  العلميـة،  األربرا  نشـر  الكتب،

األنشــ ة املعتمــ ع ةــن طريــق اإلنرتنــت، ربحل ــات الو ــاش،ربرش العمــل     
 العامة.
 
 

 

 التااصيل الساةات امل لوآة الائة
  مخس سووات ثتث سووات سوة رباح ع 

املهن ال بيبة الت بي ية 
 األخرى

)األخصائيني 
 رباألستشاريني(

  األربىلالائة  ساةة111 ساةة61 ساةة21
 :التالية األنش ة نوةية ربتشمل سوويًا أقصد حب  ساةة 21 

 املتخصصـة،تأليف  الت ريبيـة  الـ ربرات  العمل، الو ربات،ربرش املهمترات،
 .األحباث حتكيم العلمية، األربرا  نشر الكتب،

  الائة الثانية
 :التالية األنش ة نوةية ربتشمل سوويًا اقصد حب  ساةة 11

األنشـــ ة ال اخليـــة، األنشـــ ة املعتمـــ ع ةـــن طريـــق اإلنرتنـــت، ربحل ـــات  
 الو اش،ربرش العمل العامة.

 

 نظـارات،  معمـل  فـين : ربمـوهم  الاوـيني  ربآع  ختصصاتهم جبميع الصحيني املساة ين مجيع املستمر ال يب التعليم ساةات من املستثواع الائات
 امللـتح ني  الصـحيني  املمارسـني  ربايضـا  طبيـة،  أجهـزع  فـين  طبيـة،  سـكرتارية  فـين  ،معلوماتيـة صـحية    فـين  مستشـايات،  أرب صـحية  إدارع فين

 .دراستهم أثواء صحية ةليا دراسات آاامج
 األطباء الزائرون

  األطثاء الزائرتن ( 2-17)
 :التالية الشرربط ربفق الزائرين األطباء اهليئة تصوف- 

 .اجل ي ع ربالت ويات اململكة حتتاجها اليت التخصصات ذربي ربمن آل ه يف استشاري مرتبة يف يكون أن .1

 .آل ه يف املهوة ملزاربلة املاعول ساري ترخيص ل يي يكون أن .2

 .سبب ألي اململكة من استبعاده مت أرب طيب خ أ آسبب قضائي حبكم ةليي حكم ممن يكون أاّل .3

 لتح يـ   خمتصـة  جلوـة  ةلـد  ملاـي  ةـرض  آعـ   ف ـ   رباحـ ع  ملرع الزائر ال بيب آاست  ام آاملواف ة توصية اهليئة متوح .4
 . لت ييمي احلاجة ربم ى املهين مستواه

 حسـب  املهـين  ربالتسـجيل  التصـويف  إجـراءات  استكمال يشرتط الزائر ال بيب ناس است  اب تكرار اجلهة رغبة حال يف-
 .الوظام

 اململكة يف للعمل لي دائم مهين تصويف شهادع الزائر ال بيب آاست  ام اهليئة توصية تع  ال-
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 العمل من منع/  التأهيل عدم

   العمل من منل/  التأهيل عدم ( 2-18)

 :العمل من موع/  تأهيل ة م قرار اهليئة آها تص ر اليت احلاالت 

 . نظامًا للممارس املتاحة الارص استوااد آع  املهين الت ييم اجتيال ة م .1

 ال لب مع املرف ة الوثائق أرب الشهادات يف تزربير ثبوت .2

 . اهليئة تع  ها اليت االمتحانات أثواء املمارس من غش حالة ثبوت .3

 . األمانة أرب آالشرف ختل جرمية ثبوت أرب قضائد حكم/أمر ص ربر .4

 خ يًا ذل  توجب اليت ال انونية ربالوثائق املستو ات ربإرفا  األسباب توضيح مع املمارس ةمل مرجع من رمسي طلب .5

 
  تصنيفها يتم ال التي الشهادات
 تصنيفها يت  ال التي اليهادات ( 2-19)

 جمال يف م ون ةملي أرب سريري ت ريب ةلد احلصول دربن األطباء ةليها حيصل اليت البحثية الصب ة ذات الشهادات .1
 .االختصاص

 .آالتخصص مباشرع ةتقة هلا يكون أن دربن اآلخرربن الصحيون املمارسون ةليها حيصل اليت البحثية الصب ة ذات الشهادات .2

 .الشرفية الصاة ذات الصحية الشهادات .3

 . الب يل ربال ب الشعيب آال ب املتعل ة الشهادات .4

 .الصحي آاجملال ةتقة هلا ليس اليت رباملعاه  الكليات من الصادرع الشهادات .5

 .اتاصة ربالرتآية املوزلي رباالقتصاد املوزلية الرتآية مثل، الرتآوية التخصصات يف البكالوريوس .6

 ةلم الايزياءأرب أرب الوبات ةلم أرب احليوان ةلم أرب األحياء أرب الكيمياء مثل ال بية غري املختاات يف ربال آلوم البكالوريوس .7
  .األدربية

 .للت ريب آها معرتف غري مراكز يف العمل أثواء ةليها احلصول يتم اليت أرب آي معرتف ت رييب لانامج ختضع ال اليت الشهادات .8

 امتحانات اجتيال آع  متوح اليت اجلمعيات لبع ( العضوية) االنتساب شهادات أرب للعمل الرتخيص ملوح التسجيل شهادات .9
 .األمريكية املتح ع الواليات مثل ال ربل آع  يف الرتخيص

 . العالي التعليم ربلارع قبل من إةتمادها يتم ربمل اربخارجية داخلية جهات من الصادرع آع  ةن التعليم شهادات .11

 . معادلتها العالي التعليم ربلارع رف  للهيئة يتبني اليت الصحية األكادميية الشهادات .11

 ( .سريري ال ري األةضاء رب ائف ةلم,  البشري التشريح ةلم) مثال ال ب، جمال يف سريرية ال ري األساسية العلوم يف شهادات .12

 ربيستثود من ذل  السعوديني ربمن يف حكمهم .  االسوان ربطب ال ب جمال يف  اربكرانيا من الصادرع الشهادات .13

 

 

 تصوياها اليتم اليت الشهادات مسميات ةلد للتعرف للهيئة اإللكرتربنية الصاحة ليارع ميكن
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 الرسوم

 الرسوم (2-21) 
 

هين
ف امل

صني
الت

 

 الرسوم البيان م
 1100 أطباء ةامون ربم يمني 1

 1500 أطباء )نائب/نائب أربل( 2

 1800 أطباء استشاريون 3

 600/1100 معادلة دربرات آامل ع / تصويف لماالت ختصصات دقي ة )اطباء(/ لماالت اضافية دقي ة اخرى يف ذات التخصص 4

 1100 الصيادلة رباألخصائيون الصحيون آكالوريوس/ماجستري 5

 1500 الصيادلة رباألخصائيني الصحيني)دكتوراه( 6

 600 الصحيونالاويون /املساة ربن  7

 500 آكالوريوس اجلامعات السعودية احلكومية لل رار املباشر 8

 1500 الرتاخيص األضافية 9
 

هين
ل امل

جي
تس

ال
 

 الرسوم البيان م
 سنوات 5 سنوات 3

 1250 750 استشاري)اطباء( 1

 1000 600 نائب + نائب أربل 2

 800 480 طبيب م يم + ةام/أسوان 3

 600 360 أخصائي/صي لي 4

 800 480 أخصائي أربل  / صي لي اربل 5

 1000 600 استشاري غري اطباء 6

 400 240 فويون ربمساة ربن صحيون 7
 

ية 
ضاف

ة إ
الي

م م
سو

ر
 

 الرسوم البيان م
 200 أشهر اىل سوة )اطباء / صيادلة( 6رسوم تأخري تسجيل مهين من  1

 عن كل سنة اضافية(100 )  400 صيادلة( رسوم تأخري أكثر من سوة )أطباء 2

 100 مساة ين( -فويني  -اشهر اىل سوة ) أخصائيني  6رسوم تأخري تسجيل مهين من  3

 عن كل سنة اضافية( 50)  200 مساة ين( -فويني  -رسوم تأخري تسجيل مهين اكثر من سوة ) أخصائيي  4

 300 اطباء -اشهر  6ترخيص مهقت مل ع  5

 200 صيادلة ربأخصائيني  -اشهر  6ترخيص مهقت مل ع  6

 100 ممرضيني  -فويني -اشهر  6ترخيص مهقت مل ع  7

 300 رسوم تأخري للتسجيل يف األمتحانات الكتاآية  8

 400 رسوم توشي  ااربلة امتحانية 9

 رسوم التصويف رسوم إةادع ت ييم من قبل جلوة 11

 600 استشاري)  لائر( طبيب 11

 300 ترمجة قرار/ إةتماد شهادات 12

 200 ( نيتع يل قرار/ /آ ل فاق  )للاوي 13

 300 إص ار شهادع آ ل فاق  ربتع يل قرار األطباء ربالصيادلة رباألخصائيني ربمن يف حكمهم 14

 150 تع يل آ اقة / إص ار آ اقة آ ل فاق  للتسجيل املهين 15

 300 شهادع آراءع مهوية / مزاربلة مهوية  16

 400 صحة الشهادات )اطباء(  توثيق 17

 350 صحة الشهادع )ل ري االطباء(  توثيق 18
    

  مالحظــة
 إلمتحـــان جلوســـي ةـــ م شـــري ة امل فوةـــي الرســـوم مـــن% 21 إداريـــة رســـوم خصـــم يـــتم رســـومي رباســـرتاد طلبـــي إل ـــاء املمـــارس طلـــب حـــال يف

 . ال لب ت  يم تاري  من أشهر مخسة ميضي ال أن ربةلد املهين التصويف
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 احكام عامة

  أحكممام عممامة ( 2-21)

 

 .التصويف من فئة أقل إىل فئة أةلد آواًء ةلد مههل ج ي  يت لب ت  يم طلب ربت ييم ج ي ين .1
 .مع املرجع ال يص ر قرار التصويف املهين ةلد فئة استشاري ملوسوآي ال  ا  احلكومي إال آالتوافق .2
يلـــزم املمـــارس آإكمـــال الـــ ربرع االمتحانيـــة للتخصـــص الـــذي ت ـــ م آ لـــب تصـــوياي ربيف حـــال إخااقـــي يف حت يـــق    .3

 درجة الوجاح ال جيول لي طلب ت يري التخصص آواء ةلد مههتت أخرى أقل. 

ــري   .4 ــي التمـ ــول لاويـ ــادات    جيـ ــات العيـ ــاات ربجممعـ ــحية رباملستوصـ ــز الصـ ــاملني يف املراكـ ــذين اخا ـــ  العـ وا يف ربالـ
 . المتحان فئة مساة  صحي متري  اجللوس اجتيال امتحان التصويف املهين

 ة م حضور املمارس للت ييم / ااربلة امتحانية يعتا مبثاآة استوااذ لارصة امتحانية. .5
ول إةـــادع التصـــويف ملـــن صـــ ر حب ـــي قـــرار ةـــ م تأهيـــل آعـــ  قضـــاء فـــرتع تـــ ريب )خـــارج اململكـــي ل ـــري              جيـــ .6

 حملـــاربلتني امتحانيـــة  حـــال ةـــ م اجتيـــال املمـــارس    ربيف  مـــ تها ةـــن ســـوة يف ذات التخصـــص   الســـعوديني( ال ت ـــل  
 موع من العمل.يص ر حب ي قرار 

  الحق يعامل ك لب تصويف ج ي . ةلد مههل أةلدحصل رب من ص ر حب ي قرار ة م تأهيل  .7

ــرا      .8 ــولة ةلـــد قـ ــل يف حـــال حصـ ــة أقـ ــة مهويـ ــرار تصـــويف مهـــين ل رجـ ــارس الصـــحي قـ ــوح املمـ ــول مـ ــويف ال جيـ ر تصـ
 (11-2، دربن املارات اليت ربردت ) مهين ل رجة  مهوية أةلد

ال جيـــول تصـــويف املمــــارس الصـــحي للممارســــة يف أكثـــر مـــن ختصــــص يف الوقـــت ناســــي ربيكـــون التصــــويف         .9
 املهين مبويًا ةلد املمارسة املهوية الاعلية.  

ــي       .11 ــع املههـــل الصـــحي الـــذي يليـ ــتم التعامـــل مـ ــحي يـ ــال الصـ ــارج اجملـ ــان املههـــل األســـاس للممـــارس خـ ــال كـ يف حـ
 ةلد أني املههل األساس يف التخصص حسب درجة املههل.  

 يشرتط يف أةضاء جلان الت ييم املهين احلصول ةلد التصويف املهين من اهليئة. .11

 يف ذل  حاجة للتأك  من كااءتي املهوية. حيق للهيئة إةادع ت ييم املمارس الصحي متد رأت .12

ــت ألي             .13 ــة مهقـ ــرخيص مزاربلـ ــل ( تـ ــي آالعمـ ــرح لـ ــري مصـ ــق غـ ــة )مرافـ ــة إقامـ ــي يف آ اقـ ــار لـ ــارس املشـ ــوح املمـ ال ميـ
 سبب.

ــال      .14 ــرارتهم آعــــ  اكمــ ــائي أربل الت ــــ م لتعــــ يل قــ ــة نائب/أخصــ ــول للممارســــني الصــــحيني املــــههلني اىل درجــ جيــ
 ع امتحان التصويف املهين.اتاات التلمة دربن اجللوس الةاد

يكــون جت يــ  التســجيل املهــين ملــن جتــاربل ةمــره مخســة ربســتون ســوة ســوويًا حســب مت لبــات إةــادع التســجيل                .15
 املهين.

ــائيون ( احلاصـــلني ةلـــد           .16 ــاء األســـوان / الصـــيادلة / األخصـ ــني الصـــحيني ) األطبـــاء / أطبـ ــتم تصـــويف املمارسـ يـ
ــ كتوراع ( أرب     ــعودية ) الـــ ــاص الســـ ــهادع األختصـــ ــة    شـــ ــد درجـــ ــواني ةلـــ ــا رباملصـــ ــي لي /  مايعادهلـــ ــب /صـــ ) نائـــ

ــانه     ــاري فــ ــة استشــ ــين آ رجــ ــويف مهــ ــد تصــ ــول ةلــ ــون يف احلصــ ــائي ( ربيرغبــ ــد   مأخصــ ــويف ةلــ ــون آالتصــ يلزمــ
ــويف        ــد التصــ ــول ةلــ ــاري  احلصــ ــن تــ ــوة مــ ــي ســ ــ  مضــ ــائي أربل ( آعــ ــي لي أربل / أخصــ ــب أربل / صــ ــة ) نائــ درجــ

  هم مت لبات الرتقية اىل درجة ) إستشاري ( . املهين آ رجة )نائب /صي لي / أخصائي ( ثم ت بق حب

ــلون .17 ــا    احلاصـ ــ كتوراع ( أرب مايعادهلـ ــعودية ) الـ ــاص السـ ــهادع األختصـ ــد شـ ــواني  ةلـ ــب أربل   رباملصـ ــة )نائـ ــد درجـ ةلـ
/ صـــــي لي أربل / أخصـــــائي أربل ( الـــــذين يرغبـــــون يف احلصـــــول ةلـــــد تصـــــويف مهـــــين آ رجـــــة ) إستشـــــاري (   

ــة    ــاع املهويـ ــن اتـ ــد مـ ــ  األدنـ ــون احلـ ــة     يكـ ــويف املهـــين آ رجـ ــد التصـ ــول ةلـ ــة للحصـ ــن اهليئـ ــة مـ ــة امل بولـ امل لوآـ
ــاع         ــوة خـ ــموة سـ ــائي اربل ( متضـ ــي لي أربل أخصـ ــب اربل / صـ ــام ) نائـ ــة مبهـ ــل مهويـ ــووات ةمـ ــتث سـ ــاري ) ثـ إستشـ

 مهوية من تاري  احلصول ةلد التصويف املهين آ رجة )نائب أربل / صي لي أربل / أخصائي أربل ( .

 ستثواء مما ربرد يف هذا ال ليل من أحكام ةو  الضرربرع .جيول لألمني العام اال .18
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 الصحية الشهادات تصنيف الثانيالباب  2
 املهنية الفئات ملختلف

 المهنية الفئات لمختلف الصحية الشهادات الباب الثاني : تصنيف
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  مقدمــة  

       
 مـ   وعلميـة  أكادمييـة  ملسسـات  مـ   الصـادر   للهيئـة  ورودًا الصـحية  الشهادات أك ر ال اب هيا يستعر   

 الــي الشــهادات أن كمــا. الســعودية العربيــة باململكــة للعمــل هلــا املهــين التصــنيف درجــة وحيــدد العــامل، دو 
 مــ  املهــين تصــنيفها درجــة علــ  االطــال  ميكــ  ال ــاب هــيا يف ذكرهــا يــرد ومل اهليئــة معهــا تعاملــ  أن سـ   
 خيـص  فيمـا  أمـا (. الصـفحة  عنـوان ) الشـهادات  تصـنيف  عنـوان  حت  للهيئة اإللكرتونية الصفحة زيار  خال 

 التصــنيف جلنــة ق ــل مــ  لدراســة ختضــ  فإنهــا اهليئــة معهــا تعاملــ  أن يســ   مل الــي اجلديــد  الشــهادات
 معهـا  للتعامـل  املهـين  التصـنيف  دليـل  ضـم   وإدراجها اعتمادها ثم وم  حياهلا، املناس  القرار الختاذ املهين

 . نفسه باملعيار مستق اًل
 

 عليـه  ي نـ   أساسـاً  شـهاد   كل أمام صحية فئة كل مقدمة يف املدونة واملالحظات الوارد  املتطل ات تعد       
 بـه  للعمـل  ومعتمـداا  نافـياا  ُيَعـد   شـهاد   أ  تصنيف درجة عل  اهليئة ُتحدثه تعديل وأ  املهين، التصنيف قرار
 املنشـور    الصـحيني  للممارسـني  املهـين  والتسـتيل  التصـنيف  لدليل اإللكرتونية النسخة يف إدراجه تاريخ م 

 .اإللكرتونية اهليئة صفحة عل 
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 البشري الطب في شهادات المادة الثالثة : تصنيف

  تصنيف شهادات يف الطب البشري (  3املادة )  
 

 طثي  مقي  في الط  الثيريالتصنيف إلى درجة  (3-1)
 تـ رييب  آرنـامج  ةلـد  حصـوهلم  ةلـد  آوـاءً  ف ـ   ربالارةيـة  العامـة  التخصصـات  يف م ـيم  طبيـب  درجة إىل األطباء يصوف 

 ال التخصـص  جمـال  يف خـاع  أرب سـوة،  ةـن  م تـي  ت ـل  ال البشري ال ب يف الارةية أرب العامة التخصصات أح  يف م ون
 شــهادع ةلــد حصــوهلم آعــ   ةليــا لل راســات ت ريبيــة آــرامج يف م يــ ين األطبــاء يكــون أن أرب ســوتني، ةــن مــ تها ت ــل

 .االمتيال ربسوة رباجلراحة ال ب يف مايعادهلا أرب البكالوريوس
 

 البشري الطب يف مقيم طبيب درجة أمثلة للشهادات اليت تصنف إىل 
 

 متحظات مص رها الشهادع
 دآلوم يف صحة ال ال

Diploma in Child Health (DCH) 
 اهلو 

 مصر دآلوم م ع سوة ربأكثر تعادل آ آلوم م تي سوة
 ربلارع الصحة )سوريا( شهادع تسجيل األختصاص

 يمكن زيارة الصفحة اإللكترتنية للهيئة للتعرف على بقية اليهادات التي تصنف على الدرجة نفسها تل  ترد في الجدتل.

 
 

 الثيري الط  في نائ  طثي  درجة إلى التصنيف (3-2)
 تـ ريب  آرنـامج  آهـا  يتـوفر  شـهادات  ةلـد  حصـوهلم  ةوـ   السـريرية  التخصصات يف نائب طبيب درجة إىل األطباء يصوف 

 البكــالوريوس آعــ  سـوتني  ةــن م تـي  ت ــل ال البشـري  ال ــب يف الارةيــة أرب العامـة  التخصصــات أحـ   يف م ــون سـريري 
 .سووات أرآع  التح ة  رباتاع الانامج م ع تكون حبيث التخصص جمال يف ةملية خاع إىل آاإلضافة

 

 البشري الطب يف نائب طبيب درجة أمثلة للشهادات اليت تصنف إىل 
 

 متحظات مص رها الشهادع 
 دكتواره يف ال ب اإلكليويكي

(Clinical MD)     
  تعادل آسوتني يف جمال التخصص. )السودان( جملس ال راسات ال بية العليا

 مصر (PhD)دكتوراه الالساة 
ــل ةــن      ــ ريب ســريري ال ي  ــا  ت ضــرربرع إرف

 سوتني
 — )مصر( اللجوة العليا للتخصصات ال بية الزمالة املصرية يف طب األسرع

 — جامعة ال اهرع شهادع املاجستري يف اجلراحة العامة

 ربلارع الصحة املصرية دآلوم طب األسرع
 األسـرع  بحتت إشـراف اجمللـس العلمـي ل ـ    

 آاهليئة ربمصر

 شهادع املاجستري
 ربلارع التعليم العالي

 — سوريا

 شهادع ال راسات العليا
 ربلارع التعليم العالي

 — سوريا

 شهادع االختصاص السورية
 ربلارع الصحة
 — )سوريا(
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MD = Doctor of Medicine 
McH = Master of Surgical 

DNB = Diplomat of National Board 

 — اهلو 

 االختصاص العالي األردنيةشهادع 
 اجلامعة األردنية

 — )األردن(

 شهادع االختصاص األردنية 
 )الزمالة األردنية(

 اجمللس ال يب
 األردني

للممارســــني احلاصــــلني ةليهــــا مــــن داخــــل 
الســـــعودية أرب مـــــن دربل خـــــارج األردن دربن    
احلصول ةلـد شـهادع إكمـال التـ ريب مـن      
 آـــرامج اهليئــــة أرب إكمـــال آــــرامج ت ريبيــــة  
معتم ع ل يها ملعادلتهـا آشـهادع االختصـاص    

 السعودية. 
 — فلس ني شهادع االختصاص الالس يوية

 شهادع االختصاص اليموية
 اجمللس ال يب اليمين

 — )اليمن(

شهادع لمالة كلية األطباء رباجلراحني 
 الباكستانية

Fellowship of the College of Physicians & 

Surgeons (FCPS) 

 م2115للخرجني قبل ةام  آاكستان

شهادع ةضوية كلية األطباء رباجلراحيني 
 الباكستانية

Member of College of Physicians & 

Surgeons (MCPS) 

 — آاكستان

 العضويات ربالزماالت الاي انية رباآليرلو ية
Membership of the Royal Colleges of 

Physicians-MRCP 
Member of the Royal College of Surgeons-

MRCS 

MRCGP 

 آري انيا ربىيرلو ا

 معـرتف  مستشاد يف سوتني مل ع خاع ارفا 
ــي ــن آــ ــل مــ ــة قبــ ــص يف اهليئــ ــل التخصــ  قبــ

 الح ـة  خاع ربسوتني  الشهادع ةلد احلصول
 .الشهادع ةلد احلصول لتاري 

شهادع إكمال الت ريب يف آرامج شهادع 
 .االختصاص السعودية

ــ اهليئة السعودية للتخصصات الصحية 
 السعودية

اجتيال االمتحان الكتاآي الوهـائي للانـامج   
ــويف املهـــــين يف   ــان التصـــ ــال امتحـــ أرب اجتيـــ

 التخصص.
 يمكن زيارة الصفحة اإللكترتنية للهيئة للتعرف على بقية اليهادات التي تصنف على الدرجة نفسها تل  ترد في الجدتل.

 

 

  متحظــة 
 من تب أ التخصص جمال يف سوتني خاع إىل آاإلضافة سوتني ةن م تهما جممو  ي ل ال آعضا لبعضهما مكملني دآلومني تصويف ميكن
 .نائب طبيب درجة إىل الثاني ال آلوم ةلد احلصول تاري 
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 الثيري الط  في نائ  أتل / إستياري  طثي  درجة إلى التصنيف (3-3)
 يف م ـون  سـريري  تـ ريب  آرنـامج  ةلد ربتشتمل السعودية، االختصاص لشهادع  التعليمية األه اف حت ق اليت الشهادات 

 إىل تصــوف املاحنــة البلــ  يف املهويـة  الشــهادات أةلــد ربتكـون  البشــري، ال ــب يف الارةيـة  أرب العامــة التخصصــات أحـ  
 ت ل ال التخصص جمال يف خاع إمتام آع  استشاري درجة إىل للتصويف الت  م للممارس ربتتيح أربل، نائب طبيب درجة
 .املههل ةلد حصولي آع  سووات ثتث  ةن م تها

 

 البشري الطب يف نائب أول / إستشاري  طبيب درجة أمثلة للشهادات اليت تصنف إىل 
 

 متحظات مص رها الشهادع
 — اهليئة السعودية للتخصصات الصحية شهادع األختصاص السعودية

  السعودية السعوديةلماالت اجلامعات 

 الزمالة العمانية
 اجمللس ال يب

 العماني 
 

 — املعه  الكوييت لتختصاصات ال بية االختصاص الكويتية

 البورد الكو ي )الزمالة الكو ية(
 الكلية امللكية لألطباء رباجلراحني

 — )كو ا(

 البورد الكو ي )الزمالة ( يف طب األسرع
 الكلية الكو ية ألطباء األسرع

 )كو ا(

ــ ع ــ ريب مـ ــووات 3 التـ ــان إذا رب سـ ــ ع كـ  مـ
ــ ريب ــزم ســوتني الت ــة ســوة إضــافة يل  ت ريبي

 يف الارةي التخصص جماالت أح  يف ثالثة
  األسرع طب

 البورد األمريكد
 اجمللس األمريكي للتخصصات ال بية

 — )الواليات املتح ع األمريكية(

شـــهادات االختصـــاص الارنســـية املعتمـــ ع    
(CES)(DIS)(DES+DESC) شهادات االختصاص الارنسية 

ــهادات  تههـــل مباردهـــا اىل درجـــة   ( DES)شـ
 نائب اربل يف آع  التخصصات.

 اجمللس األمريكي ل ب األسرع البورد األمريكي طب األسرع

ــ ع ــ ريب مـ ــووات 3 التـ ــان إذا رب سـ ــ ع كـ  مـ
ــ ريب ــزم ســوتني الت ــة ســوة إضــافة يل  ت ريبي

 يف الارةي التخصص جماالت أح  يف ثالثة
 األسرع طب

 االختصاص األردنية
 اجمللس ال يب األردني

 )األردن(

للممارسـني احلاصــلني ةلــد شــهادع إكمــال  
ــال    ــعودية أرب إكمـ ــة السـ ــن اهليئـ ــ ريب مـ التـ
ــ ع لــ ى اهليئــة       ــرامج ت ريبيــة أخــرى معتم آ

 مماثلي للارتع ناسها. 

 الزمالة العرآية
 اجمللــــس العرآــــي لتختصاصــــات ال بيــــة    

 )سوريا(

للممارسـني احلاصــلني ةلــد شــهادع إكمــال  
ــال    ــعودية أرب إكمـ ــة السـ ــن اهليئـ ــ ريب مـ التـ
ــ ع لــ ى اهليئــة       ــرامج ت ريبيــة أخــرى معتم آ

 مماثلي للارتع ناسها. 

 االختصاص اللبوانية
اجلامعــة اللبوانيــة، رباجلامعــة األمريكيــة،   
ــة    ــ  اترييــــ ــة امل اصــــ ــاي مجعيــــ ربمستشــــ

 )لبوان( اإلستمية اللبوانية
— 
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MD + DM 

 Medical  doctor + Doctor of Medicine للتخصصات الباطوية اهلو  ربآاكستان رب آوجتدش 
MS or McH + MD 

 Medical Doctor of Surgery or  

Master of Surgical + Medical doctor 
 للتخصصات اجلراحية اهلو  ربآاكستان رب آوجتدش

FCPS  الزمالي الباكستانية 
Fellowship of the College of Physicians & 

Surgeons (FCPS) 

ــراحني الباكســـتانية    ــة األطبـــاء رباجلـ  كليـ
 )الباكستان(

م أربمــــن 2115للحاصـــلني ةليهــــا مـــن ةــــام   
أرب  لـ يهم خـاع يف العمـل كأسـتاذ مسـاة      

سـووات موث ـة أرب    3مل ع ال ت ل ةـن   مايعادلي
مص قة من قبـل كليـة األطبـاء رباجلـراحني     

 الباكستانية 

 مصر الزمالة املصرية يف التخصصات العامة
الزمتت اليت تتوافق مـع مت لبـات التـ ريب    

 لشهادع االختصاص السعودية
 — مصر (MD)ال كتوراه يف ال ب 

 )اجلزائر( ربلارع التعليم العالي دآلوم ال راسات ال بية العليا
ليس آالضرربرع تـوفر شـهادع البكـالوريوس    

 يف ال ب.
 — جووب إفري يا اء جبووب إفري يالمالة كلية األطب

 الزماالت ربالعضويات الاي انية رباإليرلو ية
MRCP,  FRCS, , MRCPath, FRCR 

 آري انيا ربإيرلو ا

استشــاري ربفــق يصــوف حاملوهــا إىل درجــة  
 التسلسل  التالي : 

 نائب التصويف اىل درجة  .1

التصــــويف اىل درجــــة نائــــب أربل  .2
ســــــووات خــــــاع  6آعــــــ  تــــــوفر 
ــات  ــة  رب للتخصصـــــ  4اجلراحيـــــ

ســــــووات خــــــاع للتخصصــــــات   
الباطويــة يف مستشــايات معتمــ ع 

  للت ريب ل ى اهليئة

ثتث سووات خاع آع  التصويف  .3
 ةلد درجة نائب أربل .

 االختصاص الاي انية
Certificate of Completion Specialty 

Training-C.C.S.T 

Intercollegiate FRCS 

 — آري انيا ربىيرلو ا

 أربرربآا ربرربآيالبورد األ

شري ة احلصول ةلد ت ريب م ـون ربشـهادع   
اختصاص أخرى تعـادل شـهادع االختصـاص    
الســعودية أرب احلصــول ةلــد شــهادع إكمــال 
التــــ ريب يف آـــــرامج شـــــهادع االختصـــــاص  

 السعودية.
  تركيا االختصاص الرتكية

 ماليزيا املاجستري 
، تعــــادل آشـــــهادع االختصـــــاص الســـــعودية 

تــ ريب م ــون يعــادل شــري ة احلصــول ةلــد 
 لشهادات األختصاص السعودية .

  اجمللس ال يب العماني االختصاص العمانية
  صرآيا –يوغستفيا  االختصاص من يوغستفيا رب صرآيا

 ماة ا ختصصات طب األسرع رباجملتمع اجمللس ال ومي السوداني الزمالة السودانية شهادع
 للتعرف على بقية اليهادات التي تصنف على الدرجة نفسها تل  ترد في الجدتل.يمكن زيارة الصفحة اإللكترتنية للهيئة 
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 الثيري الط  في تخصصات دقيقة إلى التصنيف (3-4)
 شـري ة  التلمـة  رباتـاات  املـههتت  ةلـد  حصـوهلم  آعـ   ال قي ـة  التخصصـات  يف استشـاري  درجـة  إىل األطبـاء  يصوف 

 الارةي أرب العام التخصص يف استشاري درجة إىل التصويف مت لبات حت ي هم
 

 البشري الطب يف ختصص دقيق أمثلة للشهادات اليت تصنف إىل 
 

 متحظات مص رها الشهادع 
ــات    ــ  التخصصــ ــعودية يف أحــ ــاالت الســ الزمــ
ــة يف    ــة أرب الارةيـ ــات العامـ ــة للتخصصـ ال قي ـ

 ال ب البشري

 اهليئة السعودية  للتخصصات الصحية
 )السعودية(

 

ــاالت  ــ   لمـــــ ــعودية يف أحـــــ ــات الســـــ اجلامعـــــ
التخصصــات ال قي ــة للتخصصــات العامــة أرب  

 الارةية يف ال ب البشري
  السعودية

ــات    ــ  التخصصــ ــة يف أحــ ــاالت الكو يــ الزمــ
ــة يف    ــة أرب الارةيـ ــات العامـ ــة للتخصصـ ال قي ـ

 ال ب البشري

 الكلية امللكية لألطباء رباجلراحني
 )كو ا(

 

الزمـــاالت األمريكيـــة يف أحـــ  التخصصـــات  
ــة يف    ــة أرب الارةيـ ــات العامـ ــة للتخصصـ ال قي ـ

 ال ب البشري

 اجمللس األمريكي للتخصصات ال بية
 )الواليات املتح ع األمريكية(

 

 يمكن زيارة الصفحة اإللكترتنية للهيئة للتعرف على بقية اليهادات التي تصنف على الدرجة نفسها تل  ترد في الجدتل.
 

 متحظــة 
 اآّل شري ة ال قيق التخصص جمال يف آالكااءع لي ربمشهود خمتص قسم يف املمارس اكتسبها حال يف آاتاع املههل استب ال ميكن
 .سووات ست ةن م تها ت ل

 

 

 الثيري الط  في إضافية عالجية ممارسات إلى تصنف دترات/شهادات (3-5)
 حصـوهلم  آعـ   البشـري  ال ـب  جمـال  يف إضـافية  ةتجيـة  ملمارسـات  إضـايف  ترخيص ةلد للحصول الت  م لألطباء حيق 

 .حامليها ربت يم اهليئة تعتم ها اإلضافية املمارسة جمال يف خاع شهادات أرب دربرات أرب شهادات ةلد
 

  البشري الطب يف إضافية عالجية ممارسات إىل تصنف اليت الدورات/  للشهادات أمثلة 
 

 املستح ي الائة اإلضايف للتصويف امل لوب الارةي/العام التخصص اإلضافية العتجية املمارسة 
 استشاري أطباء جراحة العيون املعاجلة آالليزر للعيون

 نائب أربل /استشاري أطباء اجلل ية استعمال الليزر إللالة الشعر رباألكزمير

استعمال الليزر ربالضوء املكثف ربموجات         
 الراديو ربالعتج الضوئي ال يواميكي

 /استشاري نائب أربل أطباء اجلل ية

 استشاري أطباء اجلل ية ربجراحة التجميل لراةة الشعر
 نائب أربل /استشاري أطباء الباطوية، األطاال، اجلراحة العامة  Endoscopyةمليات املوا ري 

 اتتان
األطباء آاستثواء أطباء جراحة املسال  البولية أرب جراحة 

 األطاال أرب اجلراحة العامة أرب جراحة التجميل
 أربل /استشارينائب 

 استشاري أطباء التخصصات اجلراحية جراحة املوا ري
 نائب أربل /استشاري أمراض الوساء ربالتولي  املوجات فو  الصوتية
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 نائب أربل /استشاري األطباء األشعة فو  الصوتية ل ري أطباء األشعة

 العتج آاإلآر الصيوية
احلصــول ةلــد دربرع ال ت ــل مــ تها ةــن لألطبــاء البشــريني ةلــد درجــة طبيــب نائــب أربل شــري ة  

( ساةة ت ريب أرب ما يعادل ت ريبًا مل ع شهرين آ ربام كامل يف جمـال العـتج آـاإلآر    211مائيت )
 الصيوية يف مركز معرتف آي.

 
 

 واألسنان الفم طب في شهادات المادة الرابعة : تصنيف

 واألسنان الفم طبتصنيف شهادات يف  (  4املادة )  
 

 تاألسنان الف  ط  في نائ /  مقي  طثي  درجة إلى التصنيف (4-1)
يصوف أطباء الام رباألسوان إىل درجة طبيب م يم ةو  حصوهلم ةلد شهادات يتوفر آها آرنامج ت ريب سريري م ون يف  

أح  ختصصـات طـب األسـوان العامـة ربالارةيـة ال ت ـل م تـي ةـن سـوتني آعـ  البكـالوريوس حلـني اسـتكماهلم تـاع               
ملية يف جمال التخصص حبيـث تكـون مـ ع الانـامج رباتـاع  التح ـة أرآـع سـووات قبـل تعـ يل قـرار تصـوياهم إىل             ة

 ال مهوية خاع توفر آع  م يم طبيب ل رجة للتصويف ربالاكني الوجي ربيستثود من ذل  ختصص جراحة . درجة نائب
يف طــب  البكــالوريوسآعــ  شــهادع  ةـسوــ ةــن م تــي ت ــل ال معتمــ  ومــــــدآل أرب كــبري مستشــاد يف ســوتني ةــن ت ــل

 ربالاكني . الوجي جلراحة قسم آي مستشاد يف الساآ ة اتاع تكون أن ةلد ،االسوــــــان
 

 واألسنان الفم طب يف  نائب طبيب درجة إىل تصنف اليت للشهادات أمثلة 
 

 متحظات مص رها الشهادع 
 سريري ت ريب شهادع إرفا  ) السعودية ( جامعة املل  سعود األسوان طب ةلوم يف ماجستري
 — األردن سوريا، أمريكا، آري انيا، مصر، املاجستري شهادع

 رباإليرلو يــــة الاي انيــــة ربالعضــــويات الزمـــاالت 
 األسوان طب ختصصات أح  يف رباألسرتالية

MORTH, MRD, MPED, MOS, RACDS 

 األسوان ألطباء امللكية الكلية

 (اسرتاليا ىيرلو ا، آري انيا،)

 داخــــل مــــن ةليهــــا احلاصــــلني للممارســــني
 املاحنــة  الــ ربل خــارج دربل مــن أرب الســعودية
 إكمـال  شـهادع  ةلـد  حصـوهلم  دربن للشهادع
 أرب مايعادهلـــا أرب اهليئـــة آـــرامج مـــن التـــ ريب
 تـــ ريب  آشـــهادع م رربنـــة ماجســـتري شـــهادع
 ســـوتني  ةـــن  م تـــي ت ـــل  ال م ـــون  ســـريري
 .اهليئة من معتم ع

 اجلامعي ال آلوم شهادع
 DU 

 — فرنسا

 — سويسرا األسوان طب يف املاجستري

  طـب  ختصـص  يف الاي انيـة  الزمالـة  شـهادات 
 العام األسوان

Membership In Dental Surgery Of Royal 

College -FDSRCS 

Membership Of Faculty Of  Dental Surgery –
MFDS 

Membership Of Faculty Of  General Dental 

Practice –MFDS 

 آري انيا ربإيرلو ا  

 معـرتف  مستشاد يف سوتني مل ع خاع ارفا 
ــي ــن آــ ــل مــ ــة قبــ ــص يف اهليئــ ــل التخصــ  قبــ

 الح ـة  خـاع  ربسـوتني  الشهادع ةلد احلصول
 .الشهادع ةلد احلصول لتاري 

 نفسها تل  ترد في الجدتل.يمكن زيارة الصفحة اإللكترتنية للهيئة للتعرف على بقية اليهادات التي تصنف على الدرجة 
 

  متحظــة 
 من تب أ التخصص جمال يف سوتني خاع إىل آاإلضافة سوتني ةن م تهما جممو  ي ل ال آعضا لبعضهما مكملني دآلومني تصويف ميكن
 .نائب طبيب درجة إىل الثاني ال آلوم ةلد احلصول تاري 
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 تاألسنان الف  ط  في استياري/أتل نائ  طثي  درجة الى  التصنيف (4-2)
 م ـون،  سـريري  تـ ريب  آرنـامج  ةلـد  ربتشـتمل  السـعودية،  االختصـاص  لشهادع  التعليمية األه اف حت ق اليت الشهادات 

ــد آــذل  ربتكــون ــ  يف املهويــة الشــهادات أةل ــيح أربل، نائــب طبيــب درجــة إىل تصــوف املاحنــة البل  الت ــ م للممــارس ربتت
 . املههل ةلد حصولي آع  سووات ثتث  ةن ت ل ال التخصص جمال يف خاع إمتام آع  استشاري درجة إىل للتصويف

 

 واألسنان الفم طب يف  إستشاري/  أول نائب طبيب درجة إىل تصنف اليت للشهادات أمثلة 
 

 متحظات مص رها الشهادع 

 البورد الكو ي
 األسوان ألطباء الكو ية امللكية الكلية

 — (كو ا)

 — )الواليات املتح ع األمريكية(  البورد األمريكي

الزماالت ربالعضويات  الاي انية رباإليرلو ية 
 رباألسرتالية

MORTH, MRD, MPED, MOS, RACDS 

The Royal Colleges of Dental 

Surgeons  

The Council of the Royal 

Australian college of dental 

Surgeons  

 )آري انيا، إيرلو ا، اسرتاليا(

لألطباء احلاصلني ةلد إكمال الت ريب من 
 داخل ال ربل املاحنة للشهادع.

يشرتط ةلد األطباء احلاصلني ةليها من 
خارج تل  ال ربل احلصول ةلد شهادع إكمال 

أرب  يعادهلا ما أرب  الت ريب من آرامج اهليئة
شهادع ماجستري م رربنة آت ريب سريري م ون 
ال ت ل م تي ةن سوتني من اجلامعات 

سعودية أرب جامعات أخرى معادلة هلا ال
ربمعتم ع ل ى اهليئة حبيث تكون م ع 
الانامج الت رييب رباتاع التح ة لي أرآع 

 سووات.

 (   (MOS شهادع تصوف جلراحة الام ف  

 األسوان ألطباء األردني اجمللس األردنية االختصاص

شري ة احلصول ةلد شهادع إكمال الت ريب 
أرب شهادع  أرب مايعادهلا من آرامج اهليئة

ماجستري م رربنة  آت ريب سريري م ون ال 
ت ل م تي ةن سوتني من اجلامعات السعودية 
أرب جامعات أخرى معادلة هلا ربمعتم ع ل ى 
اهليئة، حبيث تكون م ع الانامج الت رييب 

 سووات مخسرباتاع التح ة لي 
 يشرتط أن حتتوي ةلد ت ريب سريري  سويسرا األسوان طب يف ال كتوراه

  السوي   السوي ية الزمالة 
  املانيا الااخرست() االملانية االختصاص شهادع

 يمكن زيارة الصفحة اإللكترتنية للهيئة للتعرف على بقية اليهادات التي تصنف على الدرجة نفسها تل  ترد في الجدتل.

 

 تاألسنان الف  ط  في دقيقة تخصصات إلى التصنيف (4-3)
 التلمــة رباتــاات املــههتت ةلــد حصــوهلم آعــ  ال قي ــة التخصصــات يف استشــاري درجــة إىل األســوان أطبــاء يصــوف 

 .الارةي أرب العام التخصص يف استشاري درجة إىل تصويف ةلد أرباًل حصوهلم شري ة
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 واألسنان الفم طب يف دقيق ختصص إىل تصنف اليت للشهادات أمثلة 
 

 متحظات مص رها الشهادع 
 — الصحية للتخصصات السعودية اهليئة األسوان لراةة يف الزمالة

 — ( األمريكية املتح ع الواليات)  الص غي املاصل يف الزمالة

 — ( األمريكية املتح ع الواليات)   ربالاكني الوجي استعاضة يف الزمالة

 على بقية اليهادات التي تصنف على الدرجة نفسها تل  ترد في الجدتل.يمكن زيارة الصفحة اإللكترتنية للهيئة للتعرف 
 

 األسنان ت الف  ط  في إضافية عالجية ممارسات إلى تصنف دترات/شهادات (4-4)
ــة مــن األســوان ألطبــاء ميكــن  ــد احلصــول ةــام ربطبيــب ربنائــب استشــاري طبيــب فئ  آعــ  ملزاربلــة إضــايف تــرخيص ةل

 ةلــد اجملــال ذات يف ةليــا دراســات شــهادات ةلــد احلصــول دربن االســوان طــب جمــال يف اإلضــافية العتجيــة املمارســات
 :التالي الوحو

 

 زراعــة األسنــان  
 :التعويضي الشق/األسنان زراعة يف اإلضايف الرتخيص 

 ربالوجي الام جراحة يف رباالستشاري الوائب األسوان ل بيب األسوان لزراةة التعويضي الشق يف اإلضايف الرتخيص ميوح
 مـن ( سـاةة  111) ةن م تي ت ل ال األسوان لزراةة التعويضي الشق يف م ون ت ريب ةلد احلاصل اللثة ربةتج ربالاكني

 قيامـي  يثبـت  مـا  املتـ رب  حيضـر  ربأن اهليئة من آها معرتف ةلمية ربهيئات جهات من متع دع أرب رباح ع معتم ع دربرع ختل
 آعـ   جتاريـة،  شـركات  طريـق  ةن ربليس للت ريب املعتم ع اجلهات من حالة( 15) ةن ي ل ال مبا التعويضي اجلزء آعمل
 .  ربالسريري الوظري الت ييم اجتيال

  :اجلراحي الشق/األسنان زراعة يف اإلضايف الرتخيص

 السـوية  االستعاضـة  يف رباالستشـاري  الوائـب  األسوان ل بيب األسوان لزراةة اجلراحي الشق يف اإلضايف الرتخيص ميوح
 دربرع خـتل  مـن ( سـاةة  111) م تـي  األسـوان  لزراةـة  اجلراحـي  الشـق  يف م ـون  تـ ريب  ةلـد  احلاصـل  األسوان إصتح أرب

 اجلراحـي  اجلـزء  آعمـل  املتـ رب  قيـام  إثبـات  مـع  اهليئـة  من آها معرتف ةلمية ربهيئات جهات من متع دع أرب رباح ع معتم ع
 الوظـري  الت يـيم  اجتياله آع  جتارية، شركات طريق ةن ربليس للت ريب املعتم ع اجلهات من حالة( 15) ةن ي ل ال مبا

 . .ربالسريري
 :العام األسنان لطبيب اجلراحي/التعويضي األسنان زراعة يف اإلضايف الرتخيص

يف لراةـة األسـوان الشـق التعويضـي / اجلراحـي الطبـاء األسـوان العـامني ةوـ  حصـوهلم ةلـد            ميوح الرتخـيص اإلضـايف   
 ت رييب م ون يف لراةة األسوان الت ل م تي ةن سوة.آرنامج 

 

 للفك الصدغي املفصل معاجلة 
 ةوـ   ةـام  ربطبيـب  نائـب  ربطبيـب  استشـاري  فئة من األسوان ألطباء الص غي املاصل معاجلة يف اإلضايف الرتخيص ميوح 

 . سوة ةن م تي ت ل ال للا  الص غي املاصل معاجلة يف م ون ت رييب آرنامج ةلد حصوهلم
 

 والفكني الوجة إستعاضة 
 ةوـ   ةـام  ربطبيـب  نائب ربطبيب استشاري فئة من األسوان ألطباء ربالاكني الوجي إستعاضة يف اإلضايف الرتخيص ميوح 

 .سوة ةن م تي ت ل ال ربالاكني الوجي إستعاضة يف م ون ت رييب آرنامج ةلد حصوهلم
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 المادة الخامسة : تصنيف شهادات في الصيدلة 

 تصنيف شهادات يف الصيدلة (  5املادة )  
 

 الصيدلة في صيدلي درجة إلى التصنيف (5-1)
 مخـس  ةـن  آهـا  ال راسـة  مـ ع  ت ـل  ال آـرامج  من الصي لة ةلوم يف البكالوريوس درجة ةلد احلاصلون الصيادلة يصوف 

 ناسـها  ال رجة ةلد أكثر دراسية م د أرب أةلد مبسميات شهادات تصويف للهيئة جيول كما صي لي درجة إىل سووات
 .ذل  من ألكثر يرت ي ال العلمي مستواها أن ارتأت ما إذا

 

 الصيدلة يف  صيدلي درجة إىل تصنف اليت للشهادات أمثلة 
 

 متحظات مص رها الشهادع 
 — سوريا األردن، مصر، السعودية، الصي لة آكالوريوس

 آع  الثانوية العامة. امريكا السعودية، PHARM-D   صي لي دكتور
 — أربكرانيا صي لة آكالوريوس

 الالبني الباكستان، اهلو ، صي لة آكالوريوس

سووات  أرآعجيب أن تكون م ع ال راسة 
 .كح  أدند

جيب أن يكون املت  م ل يي خاع ةملية ثتث 
 سووات آع  املههل.

أن يكون املت  م حاصًت ةلد ترخيص مزاربلة 
 املهوة يف آل ه.

 يمكن زيارة الصفحة اإللكترتنية للهيئة للتعرف على بقية اليهادات التي تصنف على الدرجة نفسها تل  ترد في الجدتل.

 

 
 

 الصيدلة في أتل صيدلي درجة إلى التصنيف (5-2)
 ت ـل  ال م ـون  تـ ريب  آها يتوفر يعادهلا ما أرب املاجستري شهادع ةلد حصوهلم ةو  أربل صي لي درجة إىل الصيادلة يصوف 

 الانامج م ع جممو  يكون حبيث اجملال يف ةملية خاع إىل آاإلضافة يف الصي لي البكالوريوس آع  سوتني ةن م تي
 .سووات أرآع التح ة رباتاع

 

 :الصيدلة يف  أول صيدلي درجة إىل تصنف اليت للشهادات أمثلة 
 

 متحظات مص رها الشهادع 

 كو ا، السعودية أمريكا، PHARM-Dدكتور صي لي   
ــ      ــوتني آعــــ ــن ســــ ــامج ةــــ ــ ع الانــــ ــل مــــ ال ت ــــ

 البكالوريوس )تعادل مهويًا آاملاجستري(.

 أمريكا، كو ا، السعودية PHARM-Dدكتور صي لي  

ــ ع ال راســة للمههــل األســاس       ــث تكــون م حبي
ــة العامــة آاإلضــافة إىل     ــ  الثانوي ســت ســووات آع
ضــرربرع إرفــا  تــ ريب م ــون ملــ ع ســوة )تعــادل        

 آاملاجستري(. مهويًا

 املاجستري يف أح  ختصصات الصي لة
، اهلو   أمريكا، كو ا، آري انيا، السعودية

 ، آاكستان
حبيث تههل شهادع البكالوريوس للتصويف 

 ل رجة صي لي

 يمكن زيارة الصفحة اإللكترتنية للهيئة للتعرف على بقية اليهادات التي تصنف على الدرجة نفسها تل  ترد في الجدتل.
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 الصيدلة في إستياري/  أتل صيدلي درجة إلى التصنيف (5-3)
 م ــون، ةملـي  تــ ريب آرنـامج  ةلــد ربتشـتمل  السـعودية،  االختصــاص لشـهادع  التعليميــة األهـ اف  حت ــق الـيت  لشـهادات ا 

 إىل للتصـويف  الت ـ م  للممـارس  ربتتـيح  أربل، صـي لي  درجـة  إىل تصـوف  املاحنـة  البلـ   يف املهويـة  الشهادات أةلد ربتكون
 . املههل ةلد حصولي آع  سووات ثتث  ةن ت ل ال التخصص جمال يف خاع إمتام آع  استشاري درجة

 

 :الصيدلة يف  إستشاري/  أول صيدلي درجة إىل تصنف اليت للشهادات أمثلة 
 

 متحظات مص رها الشهادع 

 دكتور صي لي

PHARM-D 
 أمريكا، كو ا، السعودية

البكــالوريوس إضــافة م تــي ســوتان آعــ  شــهادع  
إىل تـــ ريب إضـــايف م ـــون م تـــي ســـوتان )تعـــادل 

 مهويًا آال كتوراه(.

 دكتور صي لي

PHARM-D 
 أمريكا، كو ا، السعودية

حبيــث تكــون مــ ع ال راســة للمههــل األساســي   
ســت ســووات آعــ  الثانويــة آاإلضــافة إىل ضــرربرع  
إرفــا  تــ ريب م ــون م تــي ثــتث ســووات )تعــادل  

 (.مهويًا آال كتوراه

 دكتور صي لي

PHARM-D 
 أمريكا، كو ا، السعودية

ــي ثـــتث    ــون م تـ ــامج تـــ رييب م ـ مـــن خـــتل آرنـ
ــافة إىل    ــالويوس إضـ ــهادع البكـ ــ  شـ ــووات آعـ سـ
ضــرربرع إرفــا  تــ ريب م ــون ملــ ع ســوة )تعــادل        

 مهويًا آال كتوراه(.
 — أمريكا، كو ا، آري انيا، السعودية (PhD)ال كتوراه يف أح  ختصصات الصي لة 

 يمكن زيارة الصفحة اإللكترتنية للهيئة للتعرف على بقية اليهادات التي تصنف على الدرجة نفسها تل  ترد في الجدتل.
 

 المادة السادسة : تصنيف شهادات في التمريض 

 تصنيف شهادات يف التمريض (  6املادة )  
 

 تمريض أخصائي درجة إلى التصنيف (6-1)
 ةـن  آهـا  ال راسـة  مـ ع  ت ـل  ال آـرامج  مـن  التمـري   يف البكـالويوس  درجـة  ةلد احلاصلون الصحيون املمارسون يصوف 

 شــهادات تصــويف للهيئــة جيــول كمــا متــري  أخصــائي درجــة إىل خــاع ســوة أرب االمتيــال ســوة إىل إضــافة ســووات أرآــع
 .ذل  من ألكثر يرت ي ال العلمي مستواها أن ارتأت ما إذا ال رجة ناس ةلد أكثر دراسية م د أرب أةلد مبسميات

 

 التمريض يف  أخصائي درجة إىل تصنف اليت للشهادات أمثلة 
 

 متحظات مص رها الشهادع 
 — السعودية، مصر، األردن، سوريا آكالوريوس متري 

 الالبني رباهلو  آكالوريوس متري 
 التسـجيل  شـهادع  أرب البـورد  شـهادع  ةلد احلصول
 .سووات ثتث ربخاع

 .سووات أرآع ال راسة م ع أربكرانيا متري آكالوريوس 
 — جووب أفري يا آكالوريوس متري 

 — ماليزيا آكالوريوس متري 

 — أسرتاليا آكالوريوس متري 

 يمكن زيارة الصفحة اإللكترتنية للهيئة للتعرف على بقية اليهادات التي تصنف على الدرجة نفسها تل  ترد في الجدتل.
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 أتل تمريض أخصائي درجة إلى التصنيف (6-2)
 تــ ريب آرنــامج آهــا يتــوفر شــهادات ةلــد حصــوهلم ةوــ  أربل أخصــائي درجــة إىل التمــري  جمــال يف املمارســون يصــوف 

 أن أرب التخصـص  جمـال  يف سـوتني  ملـ ع  ةمليـة  خـاع  إىل آاإلضافة البكالوريوس آع  سوة ةن م تي ت ل ال م ون سريري
 .سووات أرآع التح ة رباتاع الانامج م ع تكون

 

 التمريض يف  أول أخصائي درجة إىل تصنف اليت للشهادات أمثلة 
 

 متحظات مص رها الشهادع 
 — السعودية، مصر، األردن، سوريا املاجستري يف التمري 

 دآلومات يف أح  ختصصات التمري 
 اهليئة السعودية للتخصصات الصحية

 — )السعودية(

 — الشمالية، كو ا، آري انياأمريكا  املاجستري يف التمري 

 الالبني رباهلو  ربآاكستان ماجستري التمري 
شـــري ة حت يـــق املمـــارس املت لبـــات املوصـــوص  
ةليها للتصويف إىل درجة أخصائي متـري  آوـاًء   

 . ةلد شهادع آكالوريوس

 نفسها تل  ترد في الجدتل.يمكن زيارة الصفحة اإللكترتنية للهيئة للتعرف على بقية اليهادات التي تصنف على الدرجة 

 

 

 تمريض إستياري/  أتل أخصائي درجة إلى التصنيف (6-3)
 م ـون،  سـريري  تـ ريب  آرنـامج  ةلـد  ربتشـتمل  السـعودية،  االختصـاص  لشـهادع  التعليمية األه اف حت ق اليت الشهادات 

 إىل للتصـويف  الت ـ م  للممـارس  ربتتـيح  أربل، أخصـائي  درجـة  إىل تصـوف  املاحنة البل  يف املهوية الشهادات أةلد ربتكون
 .املههل ةلد احلصول آع  سووات ثتث ةن ت ل ال التخصص جمال يف خاع توفر آع  استشاري درجة

 

 التمريض يف  أول أخصائي درجة إىل تصنف اليت للشهادات أمثلة 
 

 متحظات مص رها الشهادع 

 دكتوراه يف التمري 
الشمالية، السعودية، مصر، األردن، أمريكا 

 — كو ا، آري انيا

 يمكن زيارة الصفحة اإللكترتنية للهيئة للتعرف على بقية اليهادات التي تصنف على الدرجة نفسها تل  ترد في الجدتل.

 
 التطبيقية الطبية العلومالمادة السابعة : تصنيف شهادات في 

 التطبيقية الطبية العلوم يف شهادات تصنيف (  7املادة )  
 

 التخصص ذات في أخصائي درجة إلى التصنيف (7-1)
ــحينون املمارســون يصــوف  ــوم جمــال يف الص  ــة العل ــة ال بي ــد احلاصــلون الت بي ي ــ  أحــ  يف البكــالوريوس درجــة ةل  تل

 أخصائي درجة إىل خاع سوة أرب االمتيال سوة إىل إضافة سووات أرآع ةن آها ال راسة م ع ت ل ال آرامج من التخصصات
 إذا ناسـها  ال رجـة  ةلـد  أكثـر  دراسـية  مـ د  أرب أةلـد  مبسـميات  شـهادات  تصـويف  للهيئة جيول كما التخصص ذات يف

 .  ذل  من ألكثر يرت ي ال العلمي مستواها أن ارتأت
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 :التطبيقية الطبية العلوم ختصصات أحد يف أخصائي درجة إىل تصنف اليت للشهادات أمثلة 
 

 متحظات مص رها الشهادع 
يف أحــــ  ختصصــــات  دكتــــور  /آكــــالوريوس

 العلوم ال بية الت بي ية
السعودية، مصر، األردن، أمريكا الشمالية، 

 — كو ا، آري انيا

آكـالوريوس يف أحـ  ختصصـات العلـوم ال بيــة     
 الت بي ية

 اهلو  ربالالبني ربآاكستان
 مع خـاع ثـتث سـووات يف جمـال الشـهادع ناسـي      

 رد من آل هإضافة اىل شهادع التسجيل أرب البو

  السعودية، األردن آكالوريوس يف الت ذية السريرية

 آكالوريوس ةلم ال ذاء
 كليات العلوم،

 ال ب البي ريربالزراةة 
 السعودية

 يصوف إىل درجة أخصائي ةلم غذاء 

ماجستري أرب ما يعادهلا يف املختـاات ال بيـة آعـ     
ــة أرب    ــاء احليويـ ــوم يف الكيميـ ــالوريوس العلـ آكـ

 األحياء ال قي ة 
 تصوف إىل درجة أخصائي خمتاات  السعودية، مصر

 يمكن زيارة الصفحة اإللكترتنية للهيئة للتعرف على بقية اليهادات التي تصنف على الدرجة نفسها تل  ترد في الجدتل.
 

 

 التخصص ذات في أتل أخصائي درجة إلى التصنيف (7-2)
 يتوفر شهادات ةلد حصوهلم ةو  أربل أخصائي درجة إىل الت بي ية ال بية العلوم جمال يف الص حينون املمارسون يصوف 

 التخصصـات  أحـ   يف البكـالوريوس  شـهادع  ةلـد  حصـوهلم  آعـ   سـوة  ةـن  م تـي  ت ـل  ال م ـون  ةملـي  تـ ريب  آرنـامج  آها
 أرآـع  التح ـة  رباتـاع  الانـامج  مـ ع  تكـون  أن أرب التخصـص  جمـال  يف سـوتني  ملـ ع  ةمليـة  خـاع  إىل آاإلضـافة  الصحية
 . سووات

 

 :التطبيقية الطبية العلوم ختصصات أحد يف  أول أخصائي درجة إىل تصنف اليت للشهادات أمثلة 
 

 متحظات مص رها الشهادع 
ــوم    ــات العلـ ــ  ختصصـ ــتري يف أحـ ــة املاجسـ ال بيـ

 الت بي ية
اجلامعــات الســعودية، الــ ربل العرآيــة، أمريكــا  

 — الشمالية، كو ا، آري انيا

ــا يعادهلـــــا يف جمـــــال الت ذيـــــة   املاجســـــتري أرب مـــ
 السريرية آع  آكالوريوس ةلم ال ذاء

  السعودية، األردن

 الدرجة نفسها تل  ترد في الجدتل.يمكن زيارة الصفحة اإللكترتنية للهيئة للتعرف على بقية اليهادات التي تصنف على 
 

 التخصص ذات في إستياري/  أتل أخصائي درجة إلى التصنيف (7-3)
 م ــون، ةملـي  تــ ريب آرنـامج  ةلــد ربتشـتمل  السـعودية،  االختصــاص لشـهادع  التعليميــة األهـ اف  حت ــق الـيت  الشـهادات  

 إىل للتصـويف  الت ـ م  للممـارس  ربتتـيح  أربل، أخصـائي  درجـة  إىل تصـوف  املاحنة البل  يف املهوية الشهادات أةلد ربتكون
 .املههل ةلد حصولي آع  سووات ثتث ةن ت ل ال التخصص جمال يف خاع إمتام آع  استشاري درجة

 

 :التطبيقية الطبية العلوم ختصصات أحد يف  إستشاري/  أول أخصائي درجة إىل تصنف اليت للشهادات أمثلة 
 

 متحظات مص رها الشهادع 
ــ كتوراه  ال بيــة العلــوم ختصصــات أحــ  يف ال
 الت بي ية

الســعودية، مصــر، األردن، آري انيــا، أمريكــا  
 — الشمالية، كو ا

 يمكن زيارة الصفحة اإللكترتنية للهيئة للتعرف على بقية اليهادات التي تصنف على الدرجة نفسها تل  ترد في الجدتل.
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 االجتماعية والخدمة االجتماع علمالمادة الثامنة : تصنيف شهادات في 

 االجتماعية واخلدمة االجتماع علم يف شهادات تصنيف (  8املادة )  
 

 إجتماعية خدمة أت االجتماع عل  أخصائي درجة إلى التصنيف (8-1)
 أحـ   يف  البكـالويوس  درجـة  ةلـد  احلاصـلون  االجتماةية ربات مة االجتما  ةلم جمال يف الص حينون املمارسون يصوف 

 جيـول  كمـا  التخصـص  ذات يف أخصائي درجة إىل سووات أرآع ةن آها ال راسة م ع ت ل ال آرامج من التخصصات تل 
 ال العلمــي مســتواها أن ارتـأت  إذا ناســها ال رجـة  ةلــد أكثـر  دراســية مــ د أرب أةلـد  مبســميات شـهادات  تصــويف للهيئـة 
 .ذل  من ألكثر يرت ي

 

 إجتماعية خدمة أو االجتماع علم يف أخصائي درجة إىل تصنف اليت للشهادات أمثلة 
 

 متحظات مص رها الشهادع 
 يصوف أخصائي ةلم اجتما . السعودية، مصر، األردن البكالوريوس يف ةلم االجتما 

 يصوف أخصائي خ مة اجتماةة. السعودية، مصر، األردن االجتماةية ات مة يف آكالوريوس

 للهيئة للتعرف على بقية اليهادات التي تصنف على الدرجة نفسها تل  ترد في الجدتل. يمكن زيارة الصفحة اإللكترتنية

 

 إجتماعية خدمة أت االجتماع عل  أتل أخصائي درجة إلى التصنيف (8-2)
 مايعادهلـا  أرب املاجسـتري  شـهادع  ةلد احلاصلون االجتماةية ربات مة االجتما  ةلم جمال يف الص حينون املمارسون يصوف 

 جمـال  يف سـوتني  ملـ ع  ةمليـة  خـاع  إمتـام  آعـ   أربل أخصائي درجة إىل التخصصات تل  أح  يف  البكالويوس درجة آع 
 .سووات أرآع التح ة رباتاع ال راسة م ع تكون أن أرب التخصص

 

 إجتماعية خدمة أو االجتماع علم يف أول أخصائي درجة إىل تصنف اليت للشهادات أمثلة 
 

 متحظات مص رها الشهادع 

 التخصصات تل  أح  يف املاجستري شهادع
 أمريكــا العرآيــة، الــ ربل الســعودية، اجلامعــات
  آري انيا كو ا، الشمالية،

 يمكن زيارة الصفحة اإللكترتنية للهيئة للتعرف على بقية اليهادات التي تصنف على الدرجة نفسها تل  ترد في الجدتل.

 

 إجتماعية خدمة أت االجتماع عل  إستياري/  أتل أخصائي درجة إلى التصنيف (8-3)
 مايعادهلا أرب ال كتوراه شهادع ةلد احلاصلون االجتماةية ربات مة االجتما  ةلم جمال يف الص حينون املمارسون يصوف 

 درجـة  إىل للتصـويف  الت ـ م  للممـارس  ربتتيح أربل، أخصائي درجة إىل التخصصات تل  أح  يف البكالويوس درجة آع 
 .املههل ةلد حصولي آع  سووات ثتث ةن ت ل ال التخصص جمال يف خاع إمتام آع  استشاري

 

 إجتماعية خدمة أو االجتماع علم يف  إستشاري/  أول أخصائي درجة إىل تصنف اليت للشهادات أمثلة 
 

 متحظات مص رها الشهادع 

 التخصصات تل  أح  يف  ال كتوراع شهادع
 أمريكــا العرآيــة، الــ ربل الســعودية، اجلامعــات
  آري انيا كو ا، الشمالية،

 يمكن زيارة الصفحة اإللكترتنية للهيئة للتعرف على بقية اليهادات التي تصنف على الدرجة نفسها تل  ترد في الجدتل.
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 النفس علمالمادة التاسعة : تصنيف شهادات في 

 النفس علم يف شهادات تصنيف (  9املادة )  
 

 

 النفس عل  في مساعد أخصائي درجة إلى التصنيف (9-1)
 ةـن  آهـا  ال راسـة  مـ ع  ت ـل  ال آرامج من الواس ةلم يف البكالويوس درجة ةلد احلاصلون الصحيون املمارسون يصوف 

 اشـراف  حتـت  ةتجيـة  مهسسـة  يف التخصـص  جمال يف ت ريب أرب اشهرثتثة  مل ع امتيال آرنامج إىل إضافة سووات أرآع
 مساة  ناسي أخصائي درجة إىل استشاري/ أربل أخصائي

 

 النفس علم يف  مساعد أخصائي درجة إىل تصنف اليت للشهادات أمثلة 
 

 متحظات مص رها الشهادع 
 ت ريب أشهر ثتثة توفر األردن مصر، السعودية، الواس ةلم يف البكالوريوس

 بقية اليهادات التي تصنف على الدرجة نفسها تل  ترد في الجدتل.يمكن زيارة الصفحة اإللكترتنية للهيئة للتعرف على 

 

 النفس عل  في أخصائي درجة إلى التصنيف (9-2)
 شـري ة  التخصـص  جمـال  يف خـاع  سـووات  ثـتث  اكمـال  آعـ   ناسـي  أخصـائي  درجـة  اىل الصـحيون  املمارسون يصوف 

 .مساة  ناسي أخصائي درجة اىل التصويف مت لبات حت يق
 

 النفس علم يف أخصائي درجة إىل تصنف اليت للشهادات أمثلة 
 

 متحظات مص رها الشهادع 
 سووات 3 اتاع اكمال آع  األردن مصر، السعودية، الواس ةلم يف البكالوريوس

 يمكن زيارة الصفحة اإللكترتنية للهيئة للتعرف على بقية اليهادات التي تصنف على الدرجة نفسها تل  ترد في الجدتل.

 

 النفس عل  في أتل أخصائي درجة إلى التصنيف (9-3)
 الـــواس  ةلـــم  يف رباملاجســـتري  الـــواس  ةلـــم  يف البكـــالويوس  درجـــة  ةلـــد  احلاصـــلون  الصـــحيون  املمارســـون  يصـــوف 

 تـ ريب  ةلـد  املاجسـتري  آرنـامج  يشـتمل  أن ةلـد  العيـادي  الصـحي /اجلوـائي /العيـادي  العصيب/ االرشادي/االكليويكي
 ال راسـة  م ع تكون أن أرب التخصص جمال يف سوتني مل ع ةملية خاع إمتام آع   الانامج م ع من% 51 ةن الي ل ةملي
 . سووات أرآع التح ة رباتاع

 

 النفس علم يف  أول أخصائي درجة إىل تصنف اليت للشهادات أمثلة 
 

 متحظات مص رها الشهادع 
 االكليويكــي الــواس ةلــم يف املاجســتري شــهادع

ــادي/ ــيب/ االرشـــ ــادي العصـــ ــائي/ العيـــ / اجلوـــ
 العيادي الصحي

    الانامج م ع من%  51 ي ل ال ت ريب توفر ربأسرتاليا آري انيا

 يمكن زيارة الصفحة اإللكترتنية للهيئة للتعرف على بقية اليهادات التي تصنف على الدرجة نفسها تل  ترد في الجدتل.
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 النفس عل  في إستياري/  أتل أخصائي درجة إلى التصنيف (9-4)
 الـواس  ةلـم  يف ربالـ كتوراه  رباملاجسـتري  الواس ةلم يف البكالويوس درجة ةلد احلاصلون الصحيون املمارسون يصوف 

 آرنـامج  يشـتمل  أن ةلـد  إىل درجـة إخصـائي أربل   العيـادي  الصحي/اجلوائي/العيادي العصيب/ االرشادي/االكليويكي
 استشـاري  درجـة  إىل للتصـويف  الت ـ م  للممـارس  ربتتيح ، الانامج م ع من% 51 ةن الي ل ةملي ت ريب ةلد ال كتوراه

 .املههل ةلد حصولي آع  سووات ثتث ةن ت ل ال التخصص جمال يف خاع إمتام آع 
 

 النفس علم يف  إستشاري/  أول أخصائي درجة إىل تصنف اليت للشهادات أمثلة 
 

 متحظات مص رها الشهادع 
 االكليويكـــي الـــواس ةلــم  الـــ كتوراه شــهادع 

ــادي/ ــيب/ االرشـــ ــادي العصـــ ــائي/ العيـــ / اجلوـــ
 العيادي الصحي

    الانامج م ع من%  51 ي ل ال ت ريب توفر ربأسرتاليا آري انيا

 يمكن زيارة الصفحة اإللكترتنية للهيئة للتعرف على بقية اليهادات التي تصنف على الدرجة نفسها تل  ترد في الجدتل.

 

  متحظــة 

 العصـــــيب/ االرشــــادي /االكليويكــــي  الــــواس  ةلـــــم يف ةليــــا  دراســــات  ةلــــد  احلاصـــــلون الصــــحيون  املمارســــون  تصــــويف  ميكــــن 
 سـاةات  24 ةلـد  حصـوهلم  شـري ة ( 3-9) يف مـاربرد  حسب الواس ةلم يف البكالويوس ل يهم ربليس العيادي الصحي/اجلوائي/العيادي
 نظريـات , الـتعلم  نظريـات , الـواس  ةلـم  مـ خل )  ةلـد  تشـتمل  حبيـث  العليـا  ال راسـات  آرنـامج  خـتل  الـواس  ةلـم  يف أدنـد  كح  تكميلية
 ةلـم , الواسـي  ربالعتج االرشاد نظريات, السريري الواس ةلم, املرضي الواس ةلم, الشخصية م ايس, ربال  رات الذكاء م اييس, ال ربافع
 (.املعريف الواس ةلم, االجتماةي الواس

 
 مساندة صحية تخصصاتالمادة العاشرة : تصنيف شهادات في 

 مساندة صحية ختصصات يف شهادات تصنيف (  10املادة )  
 

 التخصص ذات في فني درجة إلى التصنيف (10-1)
 الصـحية  التخصصـات  أحـ   يف البكالويوس شهادع من أقل دآلوم شهادات ةلد احلاصلون الص حينون املمارسون يصوف 

 ت ـل  أاّل شـري ة  صـحي  مسـاة   درجة ربإىل سوتني ةن ال راسة م ع ت ل أاّل شري ة ةلد فين درجة إىل املختلاة املسان ع
 للهيئـة  ربجيـول  املههل ةلد احلصول آع   خاع أرب امتيال أشهر ستة إىل إضافة العامة، الثانوية آع  سوة ةن ال راسة م ع

 يرت ـي  ال العلمـي  مسـتواها  أن ارتـأت  مـا  إذا ال رجـة  ناـس  ةلـد  أكثـر  دراسية م د أرب أةلد مبسميات شهادات تصويف
 .ذل  من ألكثر

 

 املساندة الصحية التخصصات يف فين درجة إىل تصنف اليت للشهادات أمثلة 
 

 متحظات مص رها الشهادع 

 ال ربل العرآية رباهلو  ربالالبني ربآاكستان دآلوم التمري  
 شــهادع أرب البــورد شــهادع ةلــد احلصــولشــري ة 
 ( رباهلو  ربآاكستان) للالبني  التسجيل

ــات العلـــــوم ال بيـــــة     ــ  ختصصـــ ــوم يف أحـــ دآلـــ
 الت بي ية

 — ال ربل العرآية رباهلو  ربالالبني ربآاكستان
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 ت ريب م تي ثتث سووات آع  الثانوية العامة. املعاه  املتخصصة يف العتج آاإلآر الصيوية دآلوم يف اإلآر الصيوية
 فين ةلم غذاء السعودية املوزلي /الت ذيةالبكالوريوس يف االقتصاد 

ــة ربتصــويع     ــذاء/ ت ذي ــم ال  البكــالوريوس يف ةل
 غذائي/ ت ذية ربمحيات

 فين ةلم غذاء مصر رباألردن

البكالوريوس يف الكيميـاء احليويـة أرب األحيـاء    
 ال قي ة 

 السعودية ربمصر

فين خمتا شرط احلصول ةلـد دربرع تأهيليـة يف   
أرب تـوفر خـاع ةلميـة    جمال االختصاص مل ع سوة 

يف جمــال اختصــاص ملــ ع ســوتني ةلــد األقــل يف    
 خمتاات طبية متخصصة.

 يمكن زيارة الصفحة اإللكترتنية للهيئة للتعرف على بقية اليهادات التي تصنف على الدرجة نفسها تل  ترد في الجدتل.

 

 

 التخصص ذات في صحي مساعد درجة إلى التصنيف (10-2)
ــوم شــهادات ةلــد احلاصــلون الص ــحينون املمارســون يصــوف       التخصصــات أحــ  يف العامــة الثانويــة آعــ  ســوة ملــ ع دآل

 ختصصـات  من اهليئة ت ره ما أرب اسوان/ قبالة/ اسعاف/ متري  يف صحي مساة  درجة إىل املختلاة املسان ع الصحية
 أةلـد  مبسميات شهادات تصويف للهيئة ربجيول املههل، ةلد احلصول آع   خاع أرب امتيال أشهر ستة إىل إضافة اخرى،

 .ذل  من ألكثر يرت ي ال العلمي مستواها أن ارتأت ما إذا ال رجة ناس ةلد أكثر دراسية م د أرب
 

 املساندة الصحية التخصصات يف صحي مساعد درجة إىل تصنف اليت للشهادات أمثلة 
 

 متحظات مص رها الشهادع 

 دآلوم مساة  صحي  
ــ  ربالالــــبني      ــة رباهلوــ ــ ربل العرآيــ الســــعودية رب الــ

 — ربآاكستان

 الالبني رباهلو  ربآاقي دربل شر  أسيا آكالوريوس متري 
ة م تـوفر البـورد أرب شـهادع التسـجيل املهـين مـن       

 آل  املص ر

 دآلوم يف أح  ختصصات املسان ع األخرى 
ــ  ربالالـــــبني     ــة رباهلوـــ ــ ربل العرآيـــ ــعودية الـــ الســـ

 ربآاكستان
صــويف مســاة  صــحي يف ذات   يصــ ر قــرار الت 

 التخصص

 يمكن زيارة الصفحة اإللكترتنية للهيئة للتعرف على بقية اليهادات التي تصنف على الدرجة نفسها تل  ترد في الجدتل.
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 اهليئة لدى املعتمدة املسميات الثالثالباب  3
 الصحية التخصصات ملختلف

 الصحية التخصصات لمختلف الهيئة لدى المعتمدة الباب الثالث : المسميات
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  مقدمــة  

       
ــيا تطـــرق     ــاب هـ ــد  املســـميات اىل ال ـ ــة لـــدى املعتمـ ــات اهليئـ ــة الصـــحية للتخصصـ ــ  املختلفـ ــا وفـ  عالقتهـ

 بالطـ    ثـم  الصـح   باجملـا   العالقـة  ذات بالتخصصـات  بـدءاً  املمارسـة  نو  حبس  الصحية املهنية باملمارسة
 . التمريض ختامًا و التط يقية والعلوم الصيادلة ثم االسنان وط  و ال شر 

 
 االخـرى  هـ   قابلـة  الصـحية  املسـميات  قاعد  فإن االعما  يف وتنو  توس  م  الصح  القطا  يشهد  ما وم 
 بشـكل  متـوفراً  مسـميات  مـ   يستتد مبا القائمة هي  حتدي  وسيكون ذل  م  باملواز  املضطرد التوس  اىل

 االلكرتون  اهليئة موق  عل  املنشور  للدليل االلكرتونية النسخة عل  م اشر
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 الصحي بالمجال العالقة ذات العامة للتخصصات الهيئة لدى المعتمدة المادة الحادية عشر : المسميات

 الصحي باجملال العالقة ذات العامة املسميات املعتمدة لدى اهليئة للتخصصات (  11املادة )  
 

 التخصصات العامة ذات العالقة بالمجال الصحيم  11-1

 عام

 Specialty التخصص

G
e

n
e

ra
l

 

 Medical Education التعلي  الطثي

 Healthcare & Hospital Administration إدارة صحية تمستيفيات
 Total Quality Management إدارة الجودة الياملة

 Health Informatic المعلوماتية الصحية

 
 البشري الطب لتخصصات الهيئة لدى المعتمدة المادة الثانية عشر : المسميات

 البشري الطب لتخصصات اهليئة لدى املعتمدة املسميات (  12املادة )  
 

  التخصصات العمامممة في الط  الثيممريم  12-1

 عام

 Specialty التخصص

G
e

n
e

ra
l

 

 Internal Medicine الط  الثاطني

 Pediatric Medicine ط  األطفال
 General Surgery الجراحة العامة
 Emergency Medicine ط  الطوارئ

 OB/GYN النساء تالوالدة

 Family Medicine ط  األسرة

 Community Medicine ط  المجتمل

 Dermatology األمراض الجلدية

 Psychiatry الط  النفسي

 Diagnostic Radiology األشعة التيخيصية

 Anesthesia ط  التخدير

 Pathology عل  األمراض

 Forensic Medicine الط  اليرعي

 Physical Medicine & Rehabilitation الط  الطثيعي تإعادة التأهيل

 Orthopedic Surgery جراحة العيام
 Otolaryngology جراحة األنف تاألذن تالحنجرة

 Ophthalmology ط  تجراحة العيون

 

  التخصصات الفممرعيممة في الط  الثيممريم  12-2

عي
فر

 

 Specialty التخصص

M
a

in
 S

p
e

cia
lty

 

 Plastic Surgery & Reconstructive جراحة التجميل تالحرتق

 Neurosurgery جراحة المخ تاألعصاب
 Cardiac Surgery جراحة القل 

 Urology جراحة المسالك الثولية

 Neurology ط  األعصاب

 Pediatric Neurology ط  أعصاب أطفال
 

   التخصصات الدقيقممة في جمراحممة التجميممل تالحممرتقم  12-3

ي 
دق

 

Specialty S التخصص
u

b
sp

e
cia

lty
 

 Hand Surgery جراحة اليد

 Cosmetic Surgery الجراحة الترميمية

 Craniofacial Surgery جراحة الرأس

 Pediatric Plastic Surgery جراحة تجميل األطفال
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 تاألعصاب التخصصات الدقيقممة في جمراحممة المخم  12-4

ي 
دق

 

Specialty S التخصص
u

b
sp

e
cia

lty
 

 Pediatric Neurosurgery جراحة مخ تأعصاب أطفال

 Spine Surgery جراحة العمود الفقري

 Neurosurgery/Oncology جراحة مخ تأعصاب األترام

 Skull Base Surgery جراحة قاع الجمجمة

 Neurosurgery Vascular جراحة األتعية الدموية الدماغية

 

 التخصصات الدقيقممة في جمراحممة العيامم  12-5

ي 
دق

 

 Specialty التخصص

S
u

b
sp

e
cia

lty
 

 Pediatrics Orthopedic جراحة عيام أطفال

 Arthroplasty Surgery جراحة مفاصل

 Spine Surgery جراحة العمود الفقري

 Foot & Ankle Surgery جراحة القدم تالكاحل

 Oncology Orthopedic جراحة أترام عيام

 Trauma & Fracture Surgery جراحة اإلصابات تالكسور

 Sport Medicine جراحة اإلصابات الرياضية

 Upper Limp Orthopedic جراحة األطراف العليا
 

 تالحنجرة تاألذن التخصصات الدقيقممة في جمراحممة األنفم  12-6

ي 
دق

 

 Specialty التخصص

S
u

b
sp

e
cia

lty
 

 Pediatric Otolaryngology جراحة األنف تاألذن تالحنجرة لدى األطفال

 Neuro-otology &Otology جراحة األذن تأعصابها 

 Rhinology جراحة األنف تالجيوب األنفية
 Facioplastic جراحة الوجه التجميلية 

 Head & Neck Surgical Oncology جراحة أترام الرأس تالرقثة

 Laryngology جراحة الحنجرة 
 

 الثولية الدقيقممة في جمراحممة المسالكالتخصصات م  12-7

ي 
دق

 
 Specialty التخصص

S
u

b
sp

e
cia

lty
 Pediatrics Urology جراحة المسالك الثولية لدى األطفال 

 Oncology Urology جراحة أترام المسالك الثولية

 Neuro-Urology جراحة أعصاب المسالك الثولية

 Gynecology Urology جراحة مسالك بولية نساء

 Infertility جراحة عق  تذكوره

 Reconstruction Urology جراحة ترمي  مسالك بولية

 Laparoscopic Urology جراحة مناظير مسالك بولية
 

 العيون تجراحة التخصصات الدقيقممة في ط م  12-8

ي 
دق

 

 Specialty التخصص

S
u

b
sp

e
cia

lty
 

 Neuro-Ophthalmology أعصاب العين

 Glucoma الماء األزرق
 Pediatric Ophthalmology and Strabismus ط  عيون األطفال تالحول 

 Diseases and Surgery of the Retina جراحة اليثكية 

 Cornea /External Disease القرنية تالعين الخارجية 

 Oculoplastic جراحة تجميل العيون

 Comprehensive Ophthalmology ط  تجراحة العيون اليامل 

 Uveitis/Medical Retina التهاب العنثية

  Ocular Oncology أترام العيون
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 التخصصات الدقيقممة في الط  الثاطنيم  12-9

ي 
دق

 

 Specialty التخصص

S
u

b
sp

e
cia

lty
 

 Adults Cardiology قل  )كثار(

 Adults Gastroenterology تأمراض الكثد )كثار(جهاز هضمي 

 Adults Nephrology أمراض كلى )كثار(

 Adults Infectious Diseases أمراض معدية )كثار(

 Adults Pulmonary Diseases صدرية )كثار(

 Adults Endocrinlogy & Metabolism غدد صماء )كثار(

 Adults Rheumatology رتماتيزم )كثار(

 Adult Hematology أمراض دم )كثار(

 Adult Oncology أترام )كثار(

 Adult Sleep Medicine أمراض نوم )كثار(

 

 التخصصات الدقيقممة في ط  األطفممالم  12-10

ي 
دق

 

 Specialty التخصص

S
u

b
sp

e
cia

lty
 

 Pediatrics Intensive Care العناية المركزة لألطفال

 Pediatrics Nephrology ُكلى )أطفال(

 Neonatal Intensive Care أطفال حديثي الوالدة

 Pediatric Endocrinology غدد صماء )أطفال(

 Pediatrics Infectious Diseases أمراض معدية )أطفال(

 Pediatric Gastroenterology جهاز هضمي )أطفال(

 Pediatric Cardiology قل  األطفال

 Pediatrics Pulmonary Diseases صدرية )أطفال(

 Pediatrics Hematology أمراض الدم األطفال

 Pediatric Oncology أترام )أطفال(

 Pediatric Sleep Medicine أمراض نوم )أطفال(

 Pediatric Rheumatology رتماتيزم )أطفال(

 Pediatric Genetics أمراض تراثية )أطفال(

 

  التخصصات الدقيقممة في ط  الجراحمة العممامةم  12-11
ي 
دق

 
 Specialty التخصص

S
u

b
sp

e
cia

lty
 

 Pediatric Surgery جراحة )أطفال(

 Colorectal Surgery جراحة المستقي  تالقولون

 Vascular Surgery جراحة األتعية الدموية

 Endocrinology Surgery جراحة الغدد الصماء

 Hepatobiliary Surgery جراحة الكثد

 Surgical Oncology جراحة األترام

 Bariatric Surgery جراحة السمنة

 Thoracic Surgery جراحة الصدر

 Trauma Surgery جراحة اإلصابات

 

 التخصصات الدقيقممة في ط  الطوارئم  12-12

ي 
دق

 

Specialty S التخصص
u

b
sp

e
cia

lty
 

 Pediatrics Emergency Medicine طوارئ )أطفال(

 Trauma Emergency طوارئ إصابات

 Poison Emergency طوارئ سموم
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  التخصصات الدقيقممة في ط  النساء تالتوليدم  12-13

ي 
دق

 

Specialty S التخصص
u

b
sp

e
cia

lty
 

 Gynecology Oncology جراحة أترام النساء

 Male infertility and Andrology أمراض العق  تأطفال األنابي 

 Fetal Medicine ط  األجنة

 Perinatology صحة األم تالجنين

 Urogynecology أمراض المسالك الثولية للنساء
 

 التخصصات الدقيقممة في ط  األسرةم  12-14

ي 
دق

 

 Specialty التخصص

S
u

b
sp

e
cia

lty
 

 Public Health الصحة العامة

 Adolescent Medicine ط  المراهقين

 Geriatric Medicine ط  الييخوخة

 Mental Health الصحة الذهنية

 Palliative Medicine الط  التلطيفي

 Primary Care/Pulmonary الرعاية األتلية لألمراض الصدرية

 Primary Care/Ophthalmology الرعاية األتلية للعيون

 Epidemiology الوبائيات الحقلي

 Diabetics Medicine أمراض السكري

 Occupational Medicine الط  المهني

 Environmental Health صحة الثيئة

 Primary Care Preventive Pediatrics تقاية أمراض األطفال -الرعاية األتلية

 

 الجلدية التخصصات الدقيقممة في األمراضم  12-15

ي 
دق

 

Specialty S التخصص
u

b
sp

e
cia

lty
 

 Pediatric Dermatology أمراض جلدية )أطفال(

 Pathology Dermatology عل  األنسجة الجلدية

 Dermatology Surgery جراحة الجلد

 Laster, Photo Therapy العالج باألشعة الضوئية

 Hair Implant تزراعة اليعرأمراض 
 

 النفسي التخصصات الدقيقممة في الط م  12-16

ي 
دق

 

 Specialty التخصص

S
u

b
sp

e
cia

lty
 

 Child /Adolscent Psychiatry ط  نفسي أطفال تمراهقين

 Addiction Medicine ط  اإلدمان

 Geriatric Psychiatry ط  نفسي مسنين

 Mood Disorders Psychiatry المزاجط  نفسي عام/اضطرابات 

 Rehabilitation Psychiatry ط  نفسي تأهيلي

  Consultation-Liaison Psychiatry الط  التواصلي

  Forensic Psychiatry الط  النفسي الجنائي 

 Schizophrenia االنفصام 
  

 

 التخدير التخصصات الدقيقممة في ط م  12-17

ي 
دق

 

Specialty S التخصص
u

b
sp

e
cia

lty
 

 Anesthesia Cardiology تخدير القل  )كثار(

 Adult Intensive Care العناية الحرجة )كثار(

 Pediatric Anesthesia تخدير أطفال

 Pediatric Cardiac Anesthesia تخدير قل  أطفال
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 Pain Management عالج األل 

 Regional Anesthesia تخدير موضعي

 Neuro-Anesthesia تخدير أعصاب

 Obstetrics Anesthesia تخدير نساء تتوليد

 Vascular/Thoracic Anesthesia تخدير صدر تأتعية دموية

 Ambulatory Anesthesia تخدير إسعاف

 Simulation المحاكاة

 

 التيخيصية األشعة التخصصات الدقيقممة في ط م  12-18

ي 
دق

 

 Specialty التخصص

S
u

b
sp

e
cia

lty
 

 Diagnostic Neuroradiology أشعة األعصاب التيخيصية

 Body Imaging أشعة الجس 

 Musculoskeletal Imaging أشعة الجهاز الحركي

 Interventional Radiology األشعة التداخلية

 Cardiac Imaging أشعة القل  

 Chest Imaging أشعة الصدر

 Breast Imaging أشعة الثدي

 Women’s Imaging أشعة النساء

 Pediatric Imaging أشعة األطفال

 Nuclear Medicine الط  النوتي

 Interventional neuroradiology أشعة األعصاب التداخلية

 Emergency Radiology أشعة ط  الطوارئ

 

 (اطثاء)األمراض الدقيقممة في عل التخصصات م  12-19

ي 
دق

 

 Specialty التخصص

S
u

b
sp

e
cia

lty
 

 Obstetric & Breast Pathology عل  أمراض النساء تالثدي

 Lymopha Pathology عل  األمراض اللمفاتية

 Renal Pathology عل  أمراض الُكلى

 Dermatopathology عل  أمراض الجلد

 Bone & Soft Tissue Pathology األنسجة الضامة تالعيامعل  أمراض 

 Gast. & Hepat Pathology عل  أمراض الجهاز الهضمي تالكثد

 Histopathology األنسجة تالخاليا

 Heamatology أمراض الدم

 Microbiology األحياء الدقيقة

 

 الثيري الط  في اإلضافية العالجية الممارساتم  12-20

 

 Additional Professional Practice اإلضافية املهنية املمارسة

 

 Male infertility and Andrology العق  تطفل األنابي 

 Lasik (Ophthalmology) المعالجة بالليزر للعيون

 Laser (Dermatology) استعمال الليزر إلزالة اليعر تالكزيمر

تموجات الراديو تالعالج  استعمال الليزر تالضوء المكثف
 Phototherapy (Dermatology) الضوئي الديناميكي

 Hair Transplant (Dermatology) زراعة اليعر

 G.I.T. Endoscopy مناظير الثاطنية تالجهاز الهضمي

 Circumcision الختان

 Endoscopic Surgery جراحة المناظير

 Ultrasound Ob/Gyn الموجات فوق الصوتية

 Acupuncture العالج باإلبر الصينية 
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 تالحنجرة تاألذن األنف التخصصات الفممرعيممة جراحةم  12-21

عي
فر

 

Specialty M التخصص
a

in
 S

p
e

cia
lty

 

Phoniatrics ط  التخاط  تالصوتيات       

 Audio-Vestibular Medicin ط  السمل تاالتزان  

  

 

 واألسنان الفم طب لتخصصات الهيئة لدى المعتمدة الثالثة عشر : المسميات المادة

 واألسنان الفم طب لتخصصات اهليئة لدى املعتمدة املسميات (  13املادة )  
 

 تاألسنان الف  ط  التخصصات العاممممة فيم  13-1

 عام

Specialty G التخصص
e

n
e

ra
l

 

 General Dentistry ط  األسنان العام

 Advacned General Dentistry ط  األسنان العام المتقدم

  

 

 تاألسنان الف  ط  التخصصات الفممرعيممة ) الرئيسيممة (  فيم  13-2

عي
فر

 

 Specialty التخصص

M
a

in
 S

p
e

cia
lty

 

 Restorative Dentistry إصالح األسنان

 Endodontics عالج الجذتر تعص  األسنان

 Orthodontics األسنانتقوي  

 Maxillofacial Surgery جراحة الوجه تالفكين

 Pedo-Dentistry ط  أسنان أطفال

 Prosthodontics االستعاضة السنية

 Periodontics أمراض تجراحة اللثة

 Oral Medicine ط  الف 

 Removable Prosthodontics االستعاضة السنية المتحركة

 Oral Radiology األشعة التيخيصية للوجه تالفكين

 Oral Surgery جراحة الف  تاألسنان

 Community Dentistry ط  أسنان المجتمل

 Family Dentistry ط  أسنان األسرة

 

 تاألسنان الف  ط  في الدقيقة التخصصات التخصصاتم  13-3

ي 
دق

 

Specialty S التخصص
u

b
sp

e
cia

lty
 

 Dental Implantology زراعة األسنان

 Maxillofacial Prosthodontics االستعاضة تجهية تفكية

 Pediatric Oral & Maxillofacial Surgery جراحة الوجه تالفكين لألطفال

 Management of TMJ Disorder معالجة اضطرابات المفصل الصدغي

 

 تاألسنان الف  ط  في اإلضافية العالجية الممارساتم  13-4

 

 Additional Professional Practice اإلضافية املهنية املمارسة

 

 Endodontic Microsurgery جراحة أعصاب األسنان الميكرتسكوبية

 Implantology زراعة األسنان

 TMJ Management معالجة المفصل الصدغي

 Aesthetic Dentistry تجميل األسنان
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 الصيدله لتخصصات الهيئة لدى المعتمدة المادة الرابعة عشر : المسميات

 الصيدلة لتخصصات اهليئة لدى املعتمدة املسميات (  14املادة )  
 

 الصيدلة التخصصات العاممممة فيم  14-1

 عام

Specialty G التخصص
e

n
e

ra
l

 

 Pharmacy صيدلة

 Clinical Pharmacy صيدلة سريرية

  

 

 الصيدلة في الدقيقة التخصصاتم  14-2

ي 
دق

 

 Specialty التخصص

S
u

b
sp

e
cia

lty
 

 .Clinical Pharmacy/Ped صيدلة سريرية/أطفال

 Clinical Pharmacy/Neonatal Critical Care صيدلة سريرية/أطفال خدج عناية مركزة

 Clinical Pharmacy/Cardiology صيدلة سريرية/أمراض القل 

 Clinical Pharmacy/Infectious Diseases صيدلة سريرية/أمراض معدية

 Clinical Pharmacy/Organ Transplant صيدلة سريرية/زراعة األعضاء

 Clinical Pharmacy/Hematology & BMT صيدلة سريرية/أمراض الدم تزراعة النخاع

 Clinical Pharmacy/Oncology صيدلة سريرية/أترام

 Clinical Pharmacy/Pediatric Oncology صيدلة سريرية/أترام أطفال

 Clinical Pharmacy/Neurology صيدلة سريرية/األمراض العصثية

 Clinical Pharmacy/Nephrology صيدلة سريرية/أمراض الُكلى

 Clinical Pharmacy/Intensive Care صيدلة سريرية/عناية مركزة

 Clinical Pharmacy/Pediatric Intensive Care سريرية/عناية مركزة أطفالصيدلة 

 Clinical Pharmacy/Abmulatory Care صيدلة سريرية/عناية العيادات الخارجية

 Clinical Pharmacy/Surgery صيدلة سريرية/الجراحة

 Clinical Pharmacy/Pulmonary صيدلة سريرية/األمراض الصدرية

 Clinical Pharmacy/Internal Medicine صيدلة سريرية/الثاطني

 Clinical Pharmacy/OBGYN صيدلة سريرية/النساء تالتوليد

 Clinical Pharmacy/Psychiatry صيدلة سريرية/الط  النفسي

 Clinical Pharmacy/Geriatrics صيدلة سريرية/ط  الييخوخة

 Clinical Pharmacy/TPN صيدلة سريرية/تغذية تريدية

 Clinical Pharmacy/Pharmacoeconomics صيدلة سريرية/اقتصاد الدتاء

 Pharmacy/Nuclear Pharmacy صيدلة/صيدلة نوتية

 Pharmacy/Pharmacology & Toxicology صيدلة/عل  األدتية تالسموم

 Pharmacy/Hospital Pharmacy صيدلة/صيدلة مستيفيات

 Pharmacy/Medicinal Chemistry & Drug Analysis صيدلة/كيمياء صيدلية تتحليل أدتية

 Pharmacy/Pharmaceutics صيدلة/صيدالنيات

 

 التطبيقية الطبية العلوم لتخصصات الهيئة لدى المعتمدة المادة الخامسة عشر : المسميات

 التطبيقية الطبية العلوم لتخصصات اهليئة لدى املعتمدة املسميات (  15املادة )  
 

 التطثيقية الطثية التخصصات العمامممة للعلومم  15-1

 عام

 Specialty التخصص

G
e

n
e

ra
l

 

 Clinical Laboratory Sciences علوم المختثرات السريرية

 Optometry الثصريات 

 Radiological Technology تقنية إشعاعية

 Medical Physics فيزياء طثية
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 Speech & Language Pathology اضطرابات التخاط 

 Audiology السمعيات

 Speech & Audiology أمراض النط  تالسمل

 Occupational Therapy عالج تظيفي

 Physical Therapy عالج طثيعي

 Podiatry Technology عالج قدم

 Prosthetics & Orthotics األطراف الصناعية تاألجهزة التعويضية

 Dental Hygiene صحة الف  تاألسنان

 Dental Technology تقنية األسنان

 Biomedical Technology تقنية حيوية طثية )أجهزة طثية(

 Clinical Nutrition تغذية سريرية

 Health Education تعلي  تتثقيف صحي

 Public Health صحة عامة

 Respiratory Care الرعاية التنفسية

 Emargency Medical Services الرعاية الطثية الطارئة
 

 السريرية المختثرات التخصصات الدقيقممة لعلومم  15-2
 التطثيقية الطثية للعلوم العامة للتخصصات المهني التصنيف قرارات في المعتمدة المسميات

 عام

Specialty G التخصص
e

n
e

ra
l

 

 Clinical Laboratory Sciences علوم المختثرات السريرية

  
 

 التطثيقية الطثية العلوم –السريرية المختثرات لعلوم الدقيقة - الفرعية للتخصصات المهني التصنيف قرارات في المعتمدة المسميات

عي
فر

 

 Specialty التخصص

M
a

in
 

S
p

e
cia

lty
 

 Clinical Biochemistry سريرية حيوية كيمياء

  

ي 
دق

 

Enzymology S عل  االنزيمات
u

b
sp

e
cia

lty
 

 Endocrinology عل  الغدد الصماء

 Analytical Toxicology تحليل السموم

 Metabolic Disorders عل  أمراض األيض

 Clinical Analytical Chemistry كيمياء تحليلية سريرية
 

 
عي

فر
 

 Specialty التخصص
M

a
in

 

S
p

e
cia

lty
 

 Medical Microbiology طثية دقيقة أحياء

  

ي 
دق

 

Virology S الفيرتسات عل 
u

b
sp

e
cia

lty
 

 Bacteriology الثكتيريا عل 

 Parasitology الطفيليات عل 

 Mycology الفطريات عل 

 Molecular Microbiology الجزيئي الدقيقة األحياء

 

 

عي
فر

 

 Specialty التخصص

M
a

in
 

S
p

e
cia

lty
 

 Hematology الدم أمراض عل 

  

ي 
دق

 

Hemoglobinopathies S الهيماجلوبين أمراض عل 
u

b
sp

e
cia

lty
 

 Coagulation التخثر عل 
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عي
فر

 

 Specialty التخصص

M
a

in
 

S
p

e
cia

lty
 

 Immunology المناعة عل 

  

ي 
دق

 

Serology S األمصال عل 
u

b
sp

e
cia

lty
 

 Molecular Immunology الجزيئي المناعة عل 

 Tissue Typing & Organ Transplantation األنسجة تتطاب  األعضاء زراعة عل 

 

 

عي
فر

 

 Specialty التخصص

M
a

in
 

S
p

e
cia

lty
 

 Medical Genetics الطثية الوراثة عل 

  

ي 
دق

 

Cytogenetics S الخلوي الوراثة عل 
u

b
sp

e
cia

lty
 

 Molecular Genetics الجزيئية الوراثة عل 

 Pre-Implantation Genetic Diagnosis الغرس قثل لما الوراثي التيخيص

 

 

عي
فر

 

 Specialty التخصص

M
a

in
 

S
p

e
cia

lty
 

 Histopathology & Cytology تالخاليا األنسجة أمراض عل 

  

ي 
دق

 

Histopathology S األنسجة أمراض عل 
u

b
sp

e
cia

lty
 

 Cytopathology الخاليا أمراض عل 

  

 

 

ي 
دق

 

 Specialty التخصص

S
u

b
sp

e
cia

lty
 Medical Toxicology السريري السموم عل  

 Blood Bank & Transfusion Medicine الدم تنقل بنوك

 Stem Cells الخاليا الجذعية

 Cord Blood Banking السري الحثل دم بنك

 Embryology األجنة عل 

 In Vitro Fertilization األنابي  أطفال

 

 للثصريات الدقيقة التخصصاتم  15-3

ي 
دق

 

 Specialty التخصص

S
u

b
sp

e
cia

lty
 

 Low Vision ضعف النير اليديد

 Electrophysiology of Vision اإلليكترتفسيولوجي للرؤية

 Pediatrics Optometry إبصار األطفال

 Geriatric Optometry إبصار الييخوخة

 Cornea & Contact Lenses القرنية تالعدسات الالصقة

 Binocular Vision الرؤية المزدتجة

 Vision Therapy عالج الرؤية

 Occupational Vision اإلبصار الوظيفي

 Sport Vision اإلبصار الرياضي

 Primary Eye Care الرعاية األتلية للعين
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 اإلشعاعية للتقنية الدقيقة التخصصاتم  15-4

ي 
دق

 

 Specialty التخصص

S
u

b
sp

e
cia

lty
 

 Nuclear Medicine ط  نوتي

 Axial Imaging تصوير مقطعي

 Ultrasound Imaging تصوير بالموجات الفوق صوتية

 Soft Tissue Imaging تصوير األنسجة الرخوة

 Radiotherapy Technology تقنية العالج اإلشعاعي

 Catheter Lab Technology تقنية القسطرة القلثية

 Vascular Imaging تقنية تصوير األتردة

 Picture Archiving  Technology تقنية األرشفة اإلشعاعية

 

 إلضطرابات التخاط  الدقيقة التخصصاتم  15-5

ي 
دق

 

 Specialty التخصص

S
u

b
sp

e
cia

lty
 Swallowing Disorders اضطرابات الثلل 

 Voice Disorders اضطرابات الصوت

 Neurogenic Communication Disorders اضطرابات التواصل العصثية

 Speech Disorders اضطرابات النط 

 Language Disorders اضطرابات اللغة

 Stuttering التلعث 

 Alternative Communication Systems تسائل التواصل الثديلة

 

 للسمعيات الدقيقة التخصصاتم  15-6

ي 
دق

 

 Specialty التخصص

S
u

b
sp

e
cia

lty
 Auditory Electrophysiology عل  تقيي  السمل الفسيولوجي 

 Auditory Processing Disorders اضطرابات االستيعاب/التحليل السمعي

 Aural Rehabilitation التأهيل السمعي

 & Cochlear Implants القوقعة اإللكترتنية تاألجهزة السمعية المزرتعة

Other Implantable Devices 

 & Hearing Aids المعينات السمعية

Assistive Listening Devices 

 Pediatric Audiology عل  سمل األطفال

 

 الوظيفي للعالج الدقيقة التخصصاتم  15-7

ي 
دق

 

Specialty S التخصص
u

b
sp

e
cia

lty
 

 Gerontology Occupational Therapy العالج الوظيفي للييخوخة

 Mental Health Occupational Therapy العالج الوظيفي للصحة الذهنية تالنفسية

 Pediatrics Occupational Therapy العالج الوظيفي لألطفال

 Physical Rehabilitation Occupational Therapy التأهيل الحركي

 Neurological Occupational Therapy العالج الوظيفي ألمراض األعصاب

 

 الطثيعي للعالج الدقيقة التخصصاتم  15-8

ي 
دق

 

 Specialty التخصص

S
u

b
sp

e
cia

lty
 

 Musculoskeletal أمراض العيام

 Neurology األعصابأمراض 

 Pediatrics أمراض األطفال

 Geriatrics أمراض الييخوخة

 Cardiopulmonary or أمراض القل  تالجهاز التنفسي

Cardiovascular & Pulmonary 
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 Woman Health صحة المرأة

 Manipulative Therapy or العالج اليدتي

Manual Therapy 

 Spine or Chiropractic الفقريتقوي  العمود 

 Osteopathy اعتالل العيام

 Developmental Disabilities إعاقات النمو

 Neonatology عالج حديثي الوالدة

 Sports الط  الرياضي

 Wound Care عالج الجرتح

 Clinical Electrophysiology الكهرتفسيولوجيا اإلكلينيكية

 

 األسنان لتقنية الدقيقة التخصصاتم  15-9

ي 
دق

 

Specialty S التخصص
u

b
sp

e
cia

lty
 

 Fixed Prosthodontics الثابتة التركيثات

 Removable Proshtodontics المتحركة التركيثات

  

 

 السريرية للتغذية الدقيقة التخصصاتم  15-10

ي 
دق

 

 Specialty التخصص

S
u

b
sp

e
cia

lty
 

 Support Nutrition األنثوبية تالوريديةالتغذية 

 Metabolic Disorders Nutrition تغذية مرضى اعتالل األيض

 Pediatrics Nutrition تغذية األطفال

 Geriatrics Nutrition التغذية للييخوخة

 Nephrology Nutrition التغذية في أمراض الُكلى

 Oncology Nutrition التغذية في أترام الثالغين

 Sports Nutrition تغذية الرياضيين

 Diabetic Nutrition تغذية مرضى السكري

 Neonatal Critical Care Nutrition تغذية األطفال الخدج بالعناية المركزة

 Cardiology Nutrition التغذية في أمراض القل 

 Infectious Diseases Nutrition التغذية في األمراض المعدية

 Organ Transplant Nutrition التغذية في زراعة األعضاء

 Pediatric Oncology Nutiriton التغذية في أترام األطفال

 Adult Intensive Care Nutrition التغذية في العناية المركزة للثالغين

 Pediatric Intensive Care Nutrition التغذية في العناية المركزة لألطفال

 Ambulatory Care Nutrition التغذية في العيادات الخارجية

 Surgery Nutrition التغذية في الجراحة

 Pulmonary Nutrition التغذية في األمراض الصدرية

 Internal Medicine Nutrition التغذية في األمراض الثاطنية

 OBGYN Nutrition النساء تالوالدةالتغذية في حاالت 

 Physhiatry Nutrition التغذية في الحاالت النفسية
 

 الصحي تالتثقيف للتعلي  الدقيقة التخصصاتم  15-11

ي 
دق

 

 Specialty التخصص

S
u

b
sp

e
cia

lty
 

 Behavior Health Education التثقيف الصحي السلوكي

  Prevention Health Education التثقيف الصحي الوقائي

 School Health Education التثقيف الصحي المدرسي

 Patient Health education التثقيف الصحي للمرضى

 Occupational Health Education & Safety التثقيف الصحي المهني تالسالمة

 Health Education in mass Media التثقيف الصحي اإلعالمي

 Global Health Education التثقيف الصحي الدتلي

 Nutrition Health Education التثقيف الصحي التغذتي

 Environmental Health Education التثقيف الصحي الثيئي
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 العامة للصحة الدقيقة التخصصاتم  15-12

ي 
دق

 

 Specialty التخصص

S
u

b
sp

e
cia

lty
 

 Behavioral Public Health الصحة العامة السلوكية

 Biostatistics األحصاء الحيوي

 Environmental Public Health الصحة العامة الثيئية

 Epidemiology الوبائيات

 Global & International Public Health الصحة العامة الدتلية

 Maternal & Child Public Health الصحة العامة لألمومة تالطفولة

 Nutrition Public Health الصحة العامة التغذتية

 Public Health Laboratory Practice الصحة العامة في المعامل

 Public Health Policy سياسات الصحة العامة

 Public Health Practice ممارسة في الصحة العامة

 Dental Public Health صحة عامة األسنان

 Nursing Public Health صحة عامة التمريض

 

 التنفسية للرعاية الدقيقة التخصصاتم  15-13

ي 
دق

 

 Specialty التخصص

S
u

b
sp

e
cia

lty
 

 Respiratory Care-Adult Critical Care عناية حرجة للكثار-رعاية تنفسية

 Respiratory Care-Pediatrics Critical Care عناية حرجة لألطفال-رعاية تنفسية

 Respiratory Care-Neonatal عناية حرجة للخدج-رعاية تنفسية

 Respiratory General Care رعاية تنفسية لألجنحة

 Emergency Room & Trauma رعاية تنفسية لإلسعاف تاإلصابات

 Respiratory Cardiac رعاية تنفسية للقل 

 Respiratory Laboratory مختثر تظائف الرئة

 Respiratory Sleep مختثر اضطرابات النوم

 Respiratory Education & Discharge Planning تثقيف رعاية تنفسية

 Respiratory Assistant مساعد رعاية تنفسية

 Respiratory Home Care رعاية تنفسية منزلية

 Respiratory Pulmonary Rehabilitation رعاية تنفسية تأهيلية

 

 المختلفة التمريض لتخصصات الهيئة لدى المعتمدة المادة السادسة عشر : المسميات

 املختلفة التمريض لتخصصات اهليئة لدى املعتمدة املسميات (  16املادة )  
 

 التمريض التخصصات العاممممة فيم  16-1

 عام

Specialty G التخصص
e

n
e

ra
l

 

 Nursing تمريض عام

 Midwifery القثالة

  

 

 التمريض التخصصات الفممرعيممة فيم  16-2

عي
مر
ف

 

 Specialty التخصص

M
a

in
 S

p
e

cia
lty

 

 Nursing Administration إدارة التمريض

 Nurse Educator معل /مدرس/مدرب تمريض

 Nursing Leadership قيادة التمريض

 Nursing Informatics معلوماتية التمريض

 Legal Nursing التمريض القانوني

 Community Health Nursing تمريض صحة المجتمل
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 Gerontological Nursing تمريض عل  الييخوخة

 Clinical Nurse Specialist حس  التخصص الفرعي ممرض سريري مختص/

 Forensic Nursing تمريض الط  اليرعي

 School Health Nursing المدرسيةتمريض الصحة 

 Adult Care Nursing تمريض العناية بالثالغين

 Nurse Anesthetist ممرض التخدير

 Adult ICU Nurse تمريض الحاالت الحرجة للثالغين

 Child & Family Health Nursing تمريض صحة األسرة تالطفل

 Community Health Nursing تمريض صحة المجتمل

 Psychiatric-Mental Health Nursing تمريض الصحة العقلية تالنفسية

 Geriatric Nursing تمريض الييخوخة

 

 التمريض في التخصصات الدقيقةم  16-3

ي 
دق

 

 Specialty التخصص

S
u

b
sp

e
cia

lty
 

 Cardiology Nurse Practitioner ممرض ممارس القل 

 Neonatal Nurse Practitioner الوالدةممرض ممارس حديثي 

 Family Health Nurse Practitioner ممرض ممارس صحة األسرة

 Primary Health Care Nurse Practitioner ممرض ممارس الرعاية الصحية األتلية

 Pediatric Nurse Practitioner ممرض ممارس تمريض األطفال

 Women Health Nurse Practitioner ممرض ممارس صحة المرأة

 Acute Care Nurse Practitioner ممرض ممارس الرعاية الحادة

 Adult Nurse Practitioner ممرض ممارس الثالغين

 Nursing Midwifery تمريض القثالة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salem Altamimi 01-2014 
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 ملحق التعديالت على الدليل

 قائمة بالتعديالت على الدليــل 
    
    

 

 مالحظة التعديل الفقرة قبل التعديل رقم املادة
(2-19  ) 

  13الا ــرع 

الشهادات الصادرع من اربكرانيا 
يف جمال ال ب ربطب ربالصني 
 االسوان.

الشهادات الصادرع من اربكرانيا 
 يف جمال ال ب ربطب االسوان.

ربتـاري    35/ أ /  8 حسب قرار جملس االموـاء رقـم  
هـــ آاالســتمرار يف تصــويف ربتســجيل    21/6/1435

املمارســـني الصـــحيني احلاصـــلني ةلـــد مـــههتت      
ــب     ــب ربطـ ــات ال ـ ــني يف ختصصـ ــن الصـ ــادرع مـ صـ

 .حالي ةلد ح ه  كلاألسوان ربيوظر يف 
    

 

 مالحظة التعديل قبل التعديلالفقرة  رقم املادة
مت إضـــافة تصـــويف شـــهادع الزمالـــة   (  3-3)

 أربل نائـب  طبيب درجة السودانية اىل
البشـــري ـ       ال ـــب يف  إستشـــاري/ 

ــ  ــب األســــرع    اماةــ ــات طــ ختصصــ
 . رباجملتمع

 35/  ت/  116حسب قرار اجمللـس التوايـذي رقـم     إضافة شهادع
ــاري   ــد تصــويف     21/11/1435ربت ـــ آاملواف ـــة ةل ه

 يف  إستشـاري /  أربل نائب الشهادع اىل درجة طبيب
 البشري .  ال ب

    

 

 مالحظة التعديل الفقرة قبل التعديل رقم املادة
 إىل رباألســــوان الاـــم  أطبـــاء  يصـــوف  (  4-1)

 حصـــوهلم ةوـــ  م ـــيم طبيـــب درجـــة
 آرنـــامج آهـــا يتـــوفر شـــهادات ةلـــد

ــ ريب ــريري تـــ ــون ســـ ــ  يف م ـــ  أحـــ
 العامــــة األســــوان طــــب ختصصــــات
 ســوتني  ةــن م تــي  ت ــل ال ربالارةيــة
ــ  ــالوريوس آعــــــــ ــني البكــــــــ  حلــــــــ

 جمــال يف ةمليـة  تــاع اسـتكماهلم 
ــون حبيـــــث التخصـــــص ــ ع تكـــ  مـــ
ــامج ــة  رباتــــاع الانــ ــع التح ــ  أرآــ
ــل ســووات  تصــوياهم قــرار تعــ يل قب

 . نائب درجة إىل

ــوف ــاء يصـ ــم أطبـ ــوان الاـ  إىل رباألسـ
ــيم طبيــب درجــة  حصــوهلم ةوــ  م 
ــد ــهادات ةلـ ــوفر شـ ــا يتـ ــامج آهـ  آرنـ

 أحـــــ  يف م ـــــون ســـــريري تـــــ ريب
ــات  العامـــة األســـوان طـــب ختصصـ
ــة ــي ت ــل ال ربالارةي  ســوتني ةــن م ت
 حلـــــــــني  البكـــــــــالوريوس  آعـــــــــ  

 جمـال  يف ةمليـة  تاع استكماهلم
 مــــ ع  تكــــون  حبيــــث  التخصــــص 
 أرآـــع  التح ـــة   رباتـــاع  الانـــامج 
 تصــوياهم قــرار تعــ يل قبــل ســووات

 ذلـ   مـن  ربيسـتثود .  نائـب  درجة إىل
 ربالاكــني الوجــي جراحــة ختصــص
 آعــ  م ــيم طبيــب ل رجــة للتصــويف

 سـوتني  ةـن  ت ـل  ال مهوية خاع توفر
 دآلــــــــــوم أرب كــــــبري مستشــــــاد يف

 آعــ  سوـــة ةــن م تــي ت ــل ال معتمــ 
 طــــــب يف البكــــــالوريوس شــــــهادع

 اتـاع  تكـون  أن ةلـد  االسوــــــان،
 قســــم  آــــي  مستشــــاد  يف الســــاآ ة 
 . ربالاكني الوجي جلراحة

 35/  ت/  112حسب قرار اجمللـس التوايـذي رقـم    
إســـتثواء هـــ آاملواف ــــة ةلــد    21/11/1435ربتــاري   

للتصويف ل رجـة   ختصص جراحة الوجة ربالاكني
  طبيب م يم .
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 مالحظة التعديل الفقرة قبل التعديل رقم املادة
 الشهادات ربت قيق توثيق (  2-3)

ــتم توثيــــق مجيــــع الشــــهادات مــــن      .1 يــ
ــول   ــة، ربال جيـــ ــادر التاليـــ أحـــــ  املصـــ
ــوفر     ــع تـــ ــد مـــ ــ  األدنـــ ــذ آاحلـــ األخـــ

 األةلد حسب التسلسل التالي:

ــعودي يف    - أ ــايف السـ ــق الث ـ امللحـ
 آل  املص ر.

الســـــاارع الســـــعودية أرب مـــــن    - ب
 ميثلها يف آل  املص ر.

ــعودية   - ت ــاارع الســ ــ يق الســ تصــ
أرب مـــن ميثلـــها ةلـــد تصـــ يق    

 ساارع آل  ىخر.

ــهادع    - ث ــ ر الشـ ــ  مصـ ــاارع آلـ سـ
ــة   ــة رباتارجيــــــــــ آاململكــــــــــ

 السعودية.

ــوم .2 ــة ت ــ ــ  اهليئــ ــن آالتأكــ ــحة مــ  صــ
ــهادات مجيــــــع ــادرع الشــــ  مــــــن الصــــ
 مصـــــــ رها مــــــن  اململكـــــــة خــــــارج 

ــلي، ــي األصـ ــة ربتكتاـ ــة اهليئـ  مبعادلـ
 للخـــــــــــرجيني العـــــــــــالي التعلـــــــــــيم
 اململكة خارج من السعوديني

  الشهادات توثيق

 صــــحة مــــن آالتأكــــ  اهليئــــة ت ــــوم .1
ــهادات مجيـــــــــع ــاات  الشـــــــ رباتـــــــ
ــة ــراد العمليــ ــوياها املــ ــادرع تصــ  الصــ

ــن ــارج مـ ــة خـ ــن اململكـ ــ رها مـ  مصـ
 مبعادلـــة اهليئـــة ربتكتاـــي األصـــلي،
 للخـــــــــــرجيني العـــــــــــالي التعلـــــــــــيم
 .اململكة خارج من السعوديني

ــحة    .2 ـــ  مـــن صـ ــة آالتأكــــ ــوم اهليئـ ت ـ
ـــة مـــــن خـــــارج      ــر خـــــاع ةمليـــــ أخـــ
ــوة إن   ــن ســــ ــل ةــــ ــة ) الت ــــ اململكــــ
ربجــــ  ( مــــن مصــــ رها االصــــلي ،    
ــن    ــ ر مــ ــا يصــ ــة مبــ ــي اهليئــ ربتكتاــ
ال  ـــــــا  احلكـــــــومي رباتـــــــاص    

 للخاات من داخل اململكة 

 

ــم   ــرار اجمللــــس التوايــــذي رقــ ــاري   36/ ت /  27حســــب قــ ربتــ
  التع يل .هـ آاملواف ـة ةلد  31/12/1436

ف رع (  2-13)
(2) 

ــورع. 2 ــة صــــــ ــن موث ــــــ ــههتت مــــــ  مــــــ
 للشـــهادع  الســـاآ ة الشـــهادات  املمـــارس
ــوياها املــــراد ــا تصــ ــهادع ذلــــ  يف مبــ  شــ

ــال ــادميي ربالســــــــــجل االمتيــــــــ  األكــــــــ
ــهادع ــجيل ربشـ ــة تسـ ــا ممارسـ ــي سـ  ان آ ـ
 تت لـــــــب الـــــــيت للتخصصـــــــات ربجـــــــ 
 .ةليها احلصول

 املمــــارس  مههــــل مــــن  موث ــــة صــــورع. 2
 . تصوياها املراد للشهادع

ــرار حســــب ــم التوايــــذي اجمللــــس قــ ــاري  36/  ت/  27 رقــ  ربتــ
 التع يل آاملواف ـة ةلد هـ 31/12/1436

 ف رع(  2-13)
(3) 

ــور  .3 .موث ة العملية اتاع شهادات من صور .3 ــة صـ ــن موث ـ ــر مـ ــهادع أخـ ــاع شـ  خـ
 ان كامــل ةــام ةــن مــ تها الت ــل)  ةمليــة
 (. أمكن

   هـ 6/3/1436 ربتاري  36/  أ/  3 رقم جملس األمواء قرار حسب

ــورع.4 إضافة ف رع  (  2-13) ــن صــــــ ــهادع مــــــ ــال شــــــ  االمتيــــــ
 ربشـــــــــهادع  األكـــــــــادميي  ربالســـــــــجل
ــجيل ــة تســ ــا ممارســ ــي ســ ــ  ان آ ــ  ربجــ

 احلصــــول تت لــــب الــــيت للتخصصــــات
 ةليها

ــرار حســــب ــم التوايــــذي اجمللــــس قــ ــاري  36/  ت/  27 رقــ  ربتــ
ـــة هـــ 31/12/1436 ــد آاملواف  اضــافة الا ــرع ربفصــلها ةــن    ةل

 من املادع ناسها 2الا رع 

 الشهادات ت قيق (1)
 .مص رها من الشهادع صحة من التأك 
  الشهادات توثيق

 مــــن الشــــهادع خــــتم صــــحة ةلــــد التصــــ يق
 .اتارج يف اململكة ممثليات

 الشهادات : توثيق
 الشهادات من مص رها صحة من التأك 

ــم   ــرار اجمللــــس التوايــــذي رقــ ــاري   36/ ت /  27حســــب قــ ربتــ
هـ آاملواف ـة ةلد االكتااء آتعريف رباح  ربهـو )   31/12/1436

 توثيق الشهادات ( ربال اء تعريف ) ت قيق الشهادات ( 

ــرار حســــب ال اء الرسوم  511 ج ي       مههل دراسة رسوم (2-21) ــم التوايــــذي اجمللــــس قــ ــاري  36/  ت/  27 رقــ  ربتــ
 إل اء الرسوم آاملواف ـة ةلد هـ 31/12/1436

 ال الــيت  التعريــف شــهادات  ت بــل ال .1 (2-21)
 ربتصــ يق املعويــة اجلهــة خــتم حتمــل
 .اتاص لل  ا  التجارية ال رفة

 

ــرار حســــب ( 14إل اء الا رع ) ــم التوايــــذي اجمللــــس قــ ــاري  36/  ت/  27 رقــ  ربتــ
 حبذف الا رع آاملواف ـة هـ 31/12/1436

 للتصــويف طلبــي ت ــ يم ةوــ  للممــارس جيــول (2-14)
 حلــني مهقــت تــرخيص ةلــد احلصــول املهــين
 ربذلــ  آاهليئـة   تصـوياي  إجــراءات مـن  اإلنتهـاء 
ــب ــافًة يت لـــ ــاذكر اىل إضـــ ( 13-2) يف مـــ
 : التالي إرفا 

 للتصـويف  طلبي ت  يم ةو  للممارس جيول
 حلـني  مهقـت  ترخيص ةلد احلصول املهين
 ربذل  آاهليئة  تصوياي إجراءات من اإلنتهاء
  دفع( 13-2) يف ماذكر اىل إضافًة يت لب
 املهقت الرتخيص رسوم

ــرار حســــب ــم التوايــــذي اجمللــــس قــ ــاري  36/  ت/  27 رقــ  ربتــ
 ( 14-2آاملواف ة ةلد تع يل املادع ) هـ 31/12/1436
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 ق ــا  ارب حكوميــة جهــة مــن طــيب ت ريــر .1
ــ ار الصـــحة ربلارع مـــن مـــرخص خـــاص  إلصـ
 . ةملي جهة غري من ةمالة ت ارير

ــأع تــــرخيص .2 ــا املوشــ ــا  خيــــص فيمــ  ال  ــ
 . اتاص

 . الرسوم دفع .3

 ســتة اقصــاها ملــ ع املهقــت الرتخــيص يصــ ر
ــهر ــل مهويــــة ربآ رجــــة أشــ  امتــــام حلــــني اقــ
 . آاهليئة للممارس املهين التصويف إجراءات

 

 سـتة  اقصـاها  مل ع املهقت الرتخيص يص ر
ــهر ــة أشـ ــة ربآ رجـ ــل مهويـ ــني اقـ ــام حلـ  امتـ

 . آاهليئة للممارس املهين التصويف إجراءات

 قرار حب ي ص ر ملن التصويف إةادع جيول .6 (2-21)
ــل ةــ م ــ ريب فــرتع قضــاء آعــ  تأهي  خــارج) ت

 ةــن مـ تها  ت ـل  ال( الســعوديني ل ـري  اململكـي 
 اجتيـال  ة م حال ربيف التخصص ذات يف سوة

 حب ي يص ر رباح ع امتحانية حملاربلة املمارس
 .العمل من موع قرار

 حب ــي صــ ر ملــن التصــويف إةــادع جيــول .6
 تــ ريب فــرتع قضــاء آعــ  تأهيــل ةــ م قــرار

ــري اململكــي خــارج) ــل ال( الســعوديني ل   ت 
 حال ربيف التخصص ذات يف سوة ةن م تها
ــال ةــ م ــة حملــاربلتني املمــارس اجتي  امتحاني
 .العمل من موع قرار حب ي يص ر

ــرار حســــب ــم التوايــــذي اجمللــــس قــ ــاري  36/  ت/  27 رقــ  ربتــ
ةلد موحي ااربلتني ربليست ااربلة  آاملواف ة هـ 31/12/1436

 رباح ع .

 مـن  الصـادرع  آعـ   ةن التعليم شهادات.11  . آع  ةن التعليم آرامج شهادات .11 (2-19)
 إةتمادهـا  يتم ربمل اربخارجية داخلية جهات
 . العالي التعليم ربلارع قبل من

ــرار حســــب ــم التوايــــذي اجمللــــس قــ ــاري  36/  ت/  27 رقــ  ربتــ
مــن املــادع   11ةلــد تعــ يل الا ــرع    آاملواف ــة هـــ 31/12/1436
(2-19) 

 رباإليرلو ية الاي انية ربالعضويات الزماالت (3-3)

MRCP,  FRCS, , MRCPath 
 ربإيرلو ا آري انيا

 متحظات :
 توفر آع  أربل نائب درجة إىل حاملوها يصوف

 4 رب  اجلراحيــة للتخصصــات خــاع ســووات 6
ــووات ــاع ســـ ــات خـــ ــة للتخصصـــ  يف الباطويـــ

 آعـ   اهليئـة  لـ ى  للتـ ريب  معتم ع مستشايات
 درجــة إىل اهليئــة مــن تصــويف ةلــد احلصــول

 .املهين التصويف امتحان رباجتياله نائب

 رباإليرلو ية الاي انية ربالعضويات الزماالت

MRCP,  FRCS, , MRCPath, FRCR 
 ربإيرلو ا آري انيا

 متحظات
 ربفـق  استشـاري  درجـة  إىل حاملوها يصوف

 :  التالي  التسلسل

  نائب درجة اىل التصويف .1

 آعــ  أربل نائــب درجــة اىل التصــويف .2
 للتخصصــات خــاع ســووات 6 تــوفر

ــة  خــــــاع ســــــووات 4 رب  اجلراحيــــ
ــة للتخصصـــــــــــــات  يف الباطويـــــــــــ

 لــ ى للتــ ريب معتمــ ع مستشــايات
  اهليئة

 التصــويف آعــ  خــاع ســووات ثــتث .3
 . أربل نائب درجة ةلد

التصـويف املهـين املركزيـة     جلوـة  اضـر  حسـب إةادع صـياغة  
  هـ 24/2/1436آتاري  
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 (  2-3الا ــرع )
 رباآليرلو ية الاي انية ربالزماالت العضويات

Membership of the Royal 

Colleges of Physicians-MRCP 

Member of the Royal College of 

Surgeons-MRCS 

MRCGP  

 متحظات :
ارفا  ت ريب م ون ال ت ل م تـي ةـن   

 سوتني.

 رباآليرلو ية الاي انية ربالزماالت العضويات
Membership of the Royal 

Colleges of Physicians-MRCP 

Member of the Royal College of 

Surgeons-MRCS 

MRCGP 
 :متحظات 
 مستشاد يف سوتني مل ع خاع ارفا 

 يف اهليئـــــة قبـــــل مـــــن آـــــي معـــــرتف
 ةلـــــد احلصــــول  قبــــل  التخصــــص 

 لتاري  الح ة خاع ربسوتني  الشهادع
 .الشهادع ةلد احلصول

ــب ــرار حسـ ــذي اجمللـــس قـ ــم التوايـ  ربتـــاري  36/  ت/  136 رقـ
  هـ 15/17/1436
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 (  1-4الا ــرع )
شهادات الزمالة الاي انية يف ختصص طب   إضافة ف رع ج ي ع 

 األسوان العام

Membership In Dental Surgery 

Of Royal College -FDSRCS 

Membership Of Faculty Of  

Dental Surgery –MFDS 

ــب ــرار حسـ ــذي اجمللـــس قـ ــم التوايـ  ربتـــاري  36/  ت/  136 رقـ
  هـ 15/17/1436
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Membership Of Faculty Of  

General Dental Practice –MFDS 

 املص ر :
 ربإيرلو ا آري انيا

 متحظات :
 مستشاد يف سوتني مل ع خاع ارفا 

 يف اهليئـــــة قبـــــل مـــــن آـــــي معـــــرتف
 ةلـــــد احلصــــول  قبــــل  التخصــــص 

 لتـاري   الح ة خاع ربسوتني الشهادع
 .الشهادع ةلد احلصول
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 (  2-4الا ــرع )
 الاي انية  ربالعضويات الزماالت
 رباألسرتالية رباإليرلو ية

MORTH, MRD, MPED, MOS, 

RACDS 
 املص ر :

The Royal Colleges of 

Dental Surgeons  

The Council of the Royal 

Australian college of 

dental Surgeons  

 (اسرتاليا إيرلو ا، آري انيا،)
 متحظات :
ــاء ــلني لألطبـ ــد احلاصـ ــال ةلـ  إكمـ
 املاحنـــة الـــ ربل داخـــل مـــن التـــ ريب
 .للشهادع

ــاء ةلــــد يشــــرتط ــلني األطبــ  احلاصــ
 احلصـول  ال ربل تل  خارج من ةليها
 مـــن التـــ ريب إكمـــال شـــهادع ةلـــد

 ماجســــتري شـــهادع  أرب اهليئــــة آـــرامج 
 ت ل ال م ون سريري آت ريب م رربنة
 اجلامعـــات  مـــن  ســـوتني  ةـــن  م تـــي 

 معادلــة أخــرى جامعــات أرب الســعودية
ــة لــــ ى ربمعتمــــ ع هلــــا  حبيــــث اهليئــ

 التـــــ رييب الانـــــامج مـــــ ع تكـــــون
 .سووات أرآع لي التح ة رباتاع

 ف ــ  الاــم جلراحــة تصــوف شــهادع
MOS)   ) 

 متحظات :
ــلني لألطبـــاء ــال ةلـــد احلاصـ  إكمـ
ــ ريب ــل التـــ ــ ربل داخـــ ــة الـــ  املاحنـــ
 .للشهادع
 احلاصـــلني  األطبـــاء  ةلـــد  يشـــرتط
ــا ــن ةليهـــ ــارج مـــ ــ  خـــ ــ ربل تلـــ  الـــ

 إكمـــــال شــــهادع  ةلـــــد احلصــــول 
ــ ريب ــن التـــــ ــرامج مـــــ              اهليئـــــــة آـــــ

 ماجســـتري شــهادع  أرب يعادهلــا  مــا  أرب
ــة ــ ريب م رربنـ ــريري آتـ ــون سـ  ال م ـ

 اجلامعات من  سوتني ةن م تي ت ل
 معادلـة  أخـرى  جامعات أرب السعودية

 حبيـــث  اهليئـــة  لـــ ى ربمعتمـــ ع  هلـــا
ــون ــ ع تكــ ــامج مــ ــ رييب الانــ  التــ
 .سووات أرآعة لي التح ة رباتاع
 الام جلراحة تصوف(MOS)شهادع
 ف  

ــب ــرار حسـ ــذي اجمللـــس قـ ــم التوايـ  ربتـــاري  36/  ت/  136 رقـ
  هـ 15/17/1436
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   تعرياات 
 تعريف : غري ممارس 
الـــذي حيمـــل مـــههًت هـــو الشـــخص 

ــارس املهوــــة     ــي ال ميــ ــحيًا ربلكوــ صــ
 الصحية.

 تعريف : غري ممارس 
 مــههتً  حيمــل الــذي الشــخص هــو

ــي صــــحيًا ــارس ال ربلكوــ ــة ميــ  املهوــ
ربميــوح ملــن ت لــب جهــات  الصــحية،

ــب ــرار حسـ ــذي اجمللـــس قـ ــم التوايـ  ربتـــاري  36/  ت/  136 رقـ
  هـ 15/17/1436
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ةملـهم تــوفر تسـجيل مهــين ســاري   
ربيكـــون التصـــويف ربفـــق اجملـــال    
املهين أرب ىخر تصويف مهين مسجل 

 .آي يف أنظمة اهليئة
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 (  7-2الا ــرع )
 إضافة ف رع : فرص االمتحان 

 االمتحـان  نتيجـة  صتحية م ع -6
 سووات مخس

ــب ــرار حسـ ــذي اجمللـــس قـ ــم التوايـ  ربتـــاري  36/  ت/  136 رقـ
  هـ 15/17/1436
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 (  11-2الا ــرع )
 مرجــع مــن رمســي طلــب (ج 

 األســباب توضــيح مــع املمــارس ةمــل
 ال انونيـة  ربالوثائق املستو ات ربإرفا 
 .خ يًا ذل  توجب اليت

 مرجـع  مـن  رمسـي  طلب (ج 
 األسـباب  توضـيح  مـع  املمـارس  ةمل

ــا  ــتو ات ربإرفــــــ ــائق املســــــ  ربالوثــــــ
 خ يــاً  ذلــ   توجــب الــيت  ال انونيــة
 مـــن  لـــذل   املعـــ   الومـــوذج  ربتعبئـــة
 .ناسها اجلهة

ــب ــرار حسـ ــذي اجمللـــس قـ ــم التوايـ  ربتـــاري  36/  ت/  136 رقـ
  هـ 15/17/1436
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 (  2-4الا ــرع )
 األردنية االختصاص

 املص ر
 األسوان ألطباء األردني اجمللس

 متحظات
ــري ة ــول شـــ ــد احلصـــ ــهادع ةلـــ  شـــ
 أرب اهليئـة  آرامج من الت ريب إكمال
  م رربنة ماجستري شهادع أرب مايعادهلا
 م تــي ت ــل ال م ــون ســريري آتــ ريب

 السـعودية  اجلامعـات  مـن  سـوتني  ةن
 هلــــــا معادلــــــة أخــــــرى جامعــــــات أرب

 تكـون  حبيـث  اهليئة، ل ى ربمعتم ع
ــ ع ــامج مــ ــ رييب الانــ ــاع التــ  رباتــ

 سووات أرآع لي التح ة

 األردنية االختصاص
 املص ر
 األسوان ألطباء األردني اجمللس

 متحظات
 شـــــهادع ةلـــــد احلصـــــول شـــــري ة
 اهليئــة آــرامج مــن التــ ريب إكمــال

ــا أرب  ماجســــتري شــــهادع أرب مايعادهلــ
 ال م ـــون ســريري  آتـــ ريب  م رربنــة 

 اجلامعـات  مـن  سوتني ةن م تي ت ل
 معادلـة  أخـرى  جامعات أرب السعودية

 حبيـــث اهليئـــة، لـــ ى ربمعتمـــ ع هلـــا
ــون ــ ع تكــ ــامج مــ ــ رييب الانــ  التــ
 سووات مخس لي التح ة رباتاع

ــب ــرار حسـ ــذي اجمللـــس قـ ــم التوايـ  ربتـــاري  36/  ت/  147 رقـ
  هـ 14/18/1436
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 (  13-2الا ــرع )
 التصويف ربالتسجيل املهينمت لبات 

 إضافة مت لب 
 

ــا  .14 ــف إرفــــــــــ  كشــــــــــ
( Logbook)  العمليـــــــــــــــــــــات 

 التخصصــات يف اجلــ د للمت ــ مني
 حبســــــب ربالت اخليــــــة اجلراحيــــــة
 موث ــة التخصــص ربحســب احلاجــة
 إلزاميتــــة  مــــع  ، الســــاآ ة  للخــــاع 

 الرتقيـة  حـال  يف إساسـي  كمت لب
 ملـــــن (  املهويـــــة ال رجـــــة تعـــــ يل) 

 اململكــــة داخــــل اتــــاع أكملــــوا
ــ  ــ  الومــوذج حســب ربذل  مــن املعتم
ــتم حبيـــث اهليئـــة ــة يـ ــن تعبئـ ــل مـ  قبـ
 . املمارس مرجع

ــب ــرار حسـ ــذي اجمللـــس قـ ــم التوايـ  ربتـــاري  36/  ت/  161 رقـ
  هـ 23/11/1436
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 (  21-2الا ــرع )
 احكام ةامة

 إضافة ف رتني  
 

 املمارســــني تصــــويف يــــتم .16
/  األسـوان  أطبـاء /  األطباء)  الصحيني
 احلاصـــلني(  األخصـــائيون/  الصـــيادلة

ــد ــهادع ةلــ ــاص شــ ــعودية األختصــ        الســ
 رباملصــواني مايعادهلــا أرب(  الــ كتوراع) 

ــد ــة ةلــــ ــب)  درجــــ ــي لي/  نائــــ /  صــــ
 ةلــد احلصــول يف ربيرغبــون(  أخصــائي
 فــانهم استشــاري آ رجـة  مهــين تصـويف 
ــد آالتصــويف يلزمــون ــب)  درجــة ةل  نائ

(  أربل أخصـــــائي/  أربل صـــــي لي/  أربل
 ةلـد  احلصول تاري  من سوة مضي آع 

 صي لي/ نائب) آ رجة املهين التصويف
 مت لبـات  حب هم ت بق ثم(  أخصائي/ 

 ( .  إستشاري)  درجة اىل الرتقية
 شــــهادع ةلــــد احلاصــــلون .17

(  الـــ كتوراع)  الســـعودية األختصـــاص
ــا أرب  درجــــة ةلــــد رباملصــــواني مايعادهلــ
ــائي/  أربل صـــي لي/  أربل نائـــب)  أخصـ

 ةلــد احلصــول يف يرغبــون الــذين(  أربل
(  إستشـــاري )  آ رجـــة  مهـــين  تصـــويف 
 املهويــة اتـاع  مـن  األدنـد  احلـ   يكـون 
 للحصـــول اهليئـــة مـــن امل بولـــة امل لوآـــة

 إستشـاري  آ رجـة  املهـين  التصويف ةلد
ــتث)  ــووات ثــ ــل ســ ــة ةمــ ــام مهويــ         مبهــ
 اربل أخصائي أربل صي لي/  اربل نائب) 
ــاري  مــن مهويــة خــاع ســوة متضــموة(   ت

 آ رجــة املهـين  التصـويف  ةلـد  احلصـول 
ــائي/  أربل صـــي لي/  أربل نائـــب)  أخصـ

 ( . أربل

ــب ــرار حسـ ــذي اجمللـــس قـ ــم التوايـ  ربتـــاري  36/  ت/  161 رقـ
  هـ 23/11/1436
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 (  13-2الا ــرع )
ــهادات .13 ــادرع الشــ ــن الصــ  مــ

ــا ــال يف  اربكرانيـــــــ  جمـــــــ
 . االسوان ربطب ال ب

 
 

ــهادات .13 ــادرع الشـ  مـــن الصـ
ــا ــال يف  اربكرانيــــــ  جمــــــ

 االســـــوان ربطـــــب ال ـــــب
 ذلـــــــ  مـــــــن ربيســـــــتثود

ــعوديني  يف ربمــــــــن الســــــ
 . حكمهم

ــب ــرار حسـ ــذي اجمللـــس قـ ــم التوايـ  ربتـــاري  36/  ت/  191 رقـ
  هـ 29/12/1436
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 (  3-2الا ــرع )
 مـــن آالتأكـــــــ  اهليئـــة ت ــوم  .2

 مـن  ةمليــــة  خـاع  أخـر  صحة
ــل)  اململكــة خــارج  ةــن الت 
 مصـ رها  مـن (  ربجـ   إن سوة

ــلي ــي ، االصـ ــة ربتكتاـ  اهليئـ
ــا ــ ر مبـــ ــن يصـــ ــا  مـــ  ال  ـــ

ــومي ــاص احلكـــــــــ  رباتـــــــــ
 . اململكة داخل من للخاات

 
 

ــوم .2 ــة ت ــ ــق اهليئــ ــهادات آتوثيــ  شــ
 املهــــــين التســــــجيل/الرتخــــــيص
 ال بيبـــة اجملــالس  مـــن الصــادرع 
ــ ع ــن املعتمـ ــ ان مـ ــني آلـ  املمارسـ
 ذلــــ  ماكــــان متــــد الصــــحيني
 توثيـــق يف األســـتمرار متاحـــًا،مع
ــاع ــاب أرب اتــــ ــاالت كتــــ  احلــــ
 اجلراحية للتخصصات السريرية

ــة مصــ رها مــن ــاء لائ  مــن األطب
ــب ، نائـــــــب درجـــــــة  ، أربل نائـــــ

 غـــــري فئــــة  ربمـــــن ، ربإستشــــاري 
ــاء  ، أربل أخصــائي ل رجــة األطب

 اهليئــــة ربتكتاــــي ، ربإستشـــاري 
 ال  ـــــــا  مـــــــن يصـــــــ ر مبـــــــا

ــومي ــاص احلكـ ــاات رباتـ  للخـ
 . اململكة داخل من

اىل متطلبات  اضافة هذا التعديل)مت 
 ( (3رقم ) التصنيف والتسجيل املهين

ــرار حســــب ــم التوايــــذي اجمللــــس قــ ــاري  37/  ت/  31 رقــ  ربتــ
  هـ 25/12/1437
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 (  16-2الا ــرع )
ــاةات ــيم ســ ــيب التعلــ ــوير ال ــ ــين ربالت ــ  املهــ
ــتمر ــادع الصــــــحيني للممارســــــني املســــ  إلةــــ
 . املهين التسجيل
   األطباء ربأطباء االسوان ـ الائة

ــد    28االربىل :  ســاةة حبــ  أدن
ــوويًا . ــة  ســـ ــة الثانيـــ  12/ الائـــ

 سوويًا.ساةة حب  اقصد 

  )ــاريون الصـــــــيادلي )األستشـــــ
ســاةة حبــ    15الائــة األربىل : 
 11 /الائـة الثـاني  أدند سوويًا .

 ساةة حب  أقصد سوويًا.

  املهـــــــن ال بيـــــــة الت بي يـــــــة
األخــــــــــرى ) األخصــــــــــائيني  

ــة األربىل: رباألستشــاريني (  الائ
/  ساةة حب  أدنـد  سـوويًا    12

ســاةة حبــ     8الائــة الثانيــة : 
 أقصد سوويًا.

 ــوناملمر ــائني رب  ضــــ ) األخصــــ
األستشـــــاريني ( الائـــــة األربىل 

 املهــــين ربالت ــــوير ال ــــيب التعلــــيم ســــاةات
 إلةـــــادع الصـــــحيني للممارســـــني املســـــتمر
 . املهين التسجيل
         ــوان ـ ــاء االسـ ــاء ربأطبـ األطبـ

سـاةة حبـ     31الائة االربىل : 
أقصد سوويًا ./ الائـة الثانيـة   

 ساةة حب  اقصد سوويًا. 11

  )الصــــــيادلي )األستشــــــاريون
سـاةة حبـ     21الائة األربىل : 

ســوويًا ./الائــة الثــاني  أقصــد
 ساةة حب  أقصد سوويًا. 11

  ــن ــة  املهــــ ــة الت بي يــــ ال بيــــ
ــرى ) األخصـــــــــائيني   األخـــــــ
رباألستشاريني ( الائـة األربىل:  

سوويًا   أقصدساةة حب   21
ســــاةة  11/ الائـــة الثانيـــة :   
 حب  أقصد سوويًا.

   ــائني رب ــون ) األخصـــ املمرضـــ
األستشـــــاريني( الائـــــة األربىل 

ــرار حســــب ــم التوايــــذي اجمللــــس قــ ــاري  37/  ت/  96 رقــ  ربتــ
  هـ 29/14/1437
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ــد   12 ــ  أدنـــــــ ــاةة حبـــــــ ســـــــ
ــة ســوويًا. ســاةة  8/الائة الثاني

 حب  أقصد سوويًا.

  )الاويون )جلميع فئات الاووني
ســـــاةة حبـــــ   6الائــــة األربىل  
 ادند سوويا.

   ســـاةة حبـــ    4الائـــة الثانيـــة
 أقصد سوويًا.

 

 أقصـــــــدســـــــاةة حبـــــــ   15
ــة   ــوويًا./الائة الثانيــــــ  11ســــــ
 ساةة حب  أقصد سوويًا.

 ( ــات الاويـــــــون ــع فئـــــ جلميـــــ
ــمل  ــوني( ربتشــــ  نوةيــــــة الاوــــ

 :التالية األنش ة

 الوــــ ربات،ربرش املــــهمترات،
ــل، ــ ربرات العمـ ــة الـ  الت ريبيـ

 الكتـب،  املتخصصة،تأليف
ــر  العلميــــــــــة، األربرا  نشــــــــ
 األنشــ ة. األحبــاث حتكــيم
 املعتمــ ع األنشــ ة ال اخليــة،

 ربحل ات اإلنرتنت، طريق ةن
 .العامة العمل الو اش،ربرش

 التصويف رسوم من%51  
جلميع موح ع   ريال 411

 الائات ربال رجات املهوية
 ربتاري  37/  ت/  118 رقم التوايذي اجمللس قرار حسب

 هـ 26/16/1437

 

 مالحظة التعديل الفقرة قبل التعديل رقم املادة

جلميع الائات موح ع   ريال 411 التصويف رسوم % من51 (21-2الا ــرع )
 ربال رجات املهوية

 ربتاري  37/  ت/  118 رقم التوايذي اجمللس قرار حسب
 هـ 26/16/1437
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