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قــــــــــرار

�إن	رئي�س	جمل�س	�الأمناء

بناء�ً	على	�ل�سالحيات	�ملخولة	له	نظاماً.	و��ستناد�ً	�إىل	�جتماع	جمل�س	�الأمناء	�الأول	

لعام	1428	هــ	�ملنعقد	بتاريخ	1428/4/12هــ	�ملو�فق	2008/4/29م	و�لذي	نوق�س	فيه	

�ملذكرة	�ملرفوعة	�إىل	�ملجل�س	بخ�سو�س	�عتماد	دليل	�لت�سجيل	و�لت�سنيف	�ملهني.

يقرر ما يلي

1	-	يعتمد	دليل	�لت�سنيف	و�لت�سجيل	�ملهني	للممار�سني	�ل�سحيني	�ملرفق	و�ل�سادر	

من	�لهيئة	يف	طبعته	�لر�بعة	عام	1426هـــ	)2005م(.

2	-	يفو�س	�ملجل�س	�لتنفيذي	باعتماد	�أية	تغيري�ت	تطر�أ	على	�لدليل	يف	�مل�ستقبل	

ملو�كبة	�مل�ستجد�ت	يف	�لت�سنيف	�أو	�لت�سجيل.

وزير ال�صحة

ورئي�س جمل�س الأمناء

د. حمد بن عبــداهلل املانع

Saudi Commission
For Health Specialties

الهيئة ال�سعودية

للتخ�س�ســــــات ال�سحيـــــــــة





مقدمة

اإن الهيئة ال�صعودية للتخ�ص�صات ال�صحية اإميانا منها باأهمية الدور املناط بها يف جمال ممار�صة 

املهن ال�صحية و�صعيا اإىل تنفيذ املهام امللقاة على عاتقها بدقة واأمانة وتثمينا للثقة امللكية الغالية 

 2  / 6 2( وتاريخ  اإياها حكومتنا الر�صيدة مبوجب املر�صوم امللكي الكرمي رقم ) م /  اأولتها  التي 

/ 1413هـ ، ترى اأن من اأوىل مهامها تطبيق اأهدافها املتعلقة بو�صع االأ�ص�ص واملعايري ال�صحيحة 

ملوؤهالتهم  املنا�صبة  املهنية  للدرجة  ال�صحية  ال�صهادات  حاملي  وت�صنيف  ال�صحية  املهن  ملزاولة 

العلمية وقدراتهم العملية وقت الت�صنيف اإذ اإنه من البديهي اأن وجود اأي خلل يف املمار�صة املهنية 

ينطوي عليه خطر يهدد �صحة االإن�صان املقيم على هذه االأر�ص الغالية .

املمار�صني  مع  للتعامل  عامة  قواعد  وتاأ�صي�ص  ن�صابها  يف  االأمور  ا�صتقرار  وراء  �صعيها  يف  والهيئة 

ال�صحيني مبا يتنا�صب مع موؤهالتهم العلمية وخرباتهم العملية قامت بو�صع املعايري واالإجراءات 

لذا   . لذلك  تبعا  وت�صنيفهم  مهنيا  حامليها  قدرات  وتقومي  ال�صحية  ال�صهادات  ملعادلة  الالزمة 

قامت الهيئة بو�صع معايري عدة روعي فيها الدقة واملو�صوعية يف تقدير اخلربة العملية ال�صابقة 

احلد  باأن  علمًا   . املهني  والتدريب  ال�صهادات  على  للح�صول   ) اخلربة   ( والالحقة   ) )التدريب 

االأدنى للتاأهيل الأي درجة مهنية هي الربامج املقرة باململكة باعتبارها املقيا�ص جلميع ال�صهادات 

املطلوب ت�صنيفها .

اأو  ما  �صاأن جهة  التقليل من  الهيئة  لي�ص من مقا�صد  اأنه  عليه  والتاأكيد  اإليه  االإ�صارة  ومما جتدر 

الكبري يف  للتباين  نظرا  كل ذي حق حقه  اإعطاء  هو  الق�صد  واإمنا  العلمية  كفاءتها  الت�صكيك يف 

يف  للم�صتجدات  واملتابع  الكفء  املمار�ص  بني  والتمييز  املختلفة  الدول  بني  التدريب  ومدد  طرق 

جمال اخت�صا�صه من غريه وتر�صيح كل قوي اأمني ليعمل ويوؤمتن على االأرواح يف املجال ال�صحي 

اأن جلان  اإىل  ن�صري  اأن  نود  ، كما  اململكة  للعمل يف  واإمكاناته  املنا�صبة لقدراته  املهنية  الدرجة  يف 

خ�صي�صا  اأعدت  والتي  املهني  والت�صنيف  التقييم  واإمتحانات  املهنية  والكفاءات  القدرات  تقييم 

لهذا الغر�ص تهدف اإىل التاأكد من وجود االأ�صا�صيات الالزمة للممار�صة االآمنة بعيدا عن التعقيد 

اللفظي اأو النهج االأكادميي ال�صرف ، علمًا اأنه �صدر قرار معايل وزير ال�صحة ورئي�ص جمل�ص اأمناء 

وتفوي�ص  املهني  والت�صجيل  الت�صنيف  دليل  باعتماد  1428/4/12هـ  وتاريخ  9/اأ/28  رقم  الهيئة 

املجل�ص التنفيذي بالهيئة باعتماد اأية تغيريات تطراأ على الدليل يف امل�صتقبل ملواكبة امل�صتجدات يف 

الت�صنيف اأو الت�صجيل املهني ، واهلل املوفق والهادي اإىل �صواء ال�صبيل.

�الأمني	�لعام	

�أ.د.	ح�سني	حممد	�لفريحي
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اأواًل : تعريفات عامة :

1-1

2-1

3-1

1-3-1

4-1

5-1

الهيئة

املمار�س ال�سحي

الت�سجيل املهني

اإعادة الت�سجيل املهني

الت�سنيف املهني

التقييم املهني

الهيئة ال�صعودية للتخ�ص�صات ال�صحية .

واخلربات  ال�صحية  العلمية  املوؤهالت  يحمل  من 

اآمنة على وظيفة  توؤهله للعمل ب�صورة  التي  الالزمة 

حمددة بالقطاع ال�صحي باململكة .

اإعداد �صجل للممار�ص ال�صحي يف قاعدة املعلومات 

بالهيئة مبا ي�صهل متابعة املمار�ص ال�صحي مهنيا مع 

تعريفه مبعايري واأخالقيات املهن ال�صحية باململكة.

التزامه  ومدى  ال�صحي  املمار�ص  بيانات  حتديث 

مدة  نهاية  بعد  امل�صتمر  والتدريب  التعليم  بربامج 

لغري  �صنوات   3 بـ  اأق�صى  كحد  واملحددة  الت�صجيل 

ال�صعوديني و 5 �صنوات لل�صعوديني وي�صرتط على من 

جتاوز ال�صتني عامًا تقدمي ما يثبت اأهليته ال�صحية 

لال�صتمرار مبمار�صة املهنة.

بالتاأكد من �صحة  تبداأ  ت�صل�صلية  اإجرائية  هو عملية 

بالعمل  وعالقتها  وتوثيقها  واخلربات  املوؤهالت 

للتاأكد  املهني  بالتقييم  مرورا  ال�صحي.  املجال  يف 

املهنية  املمار�صة  واالآمن من  االأدنى  من وجود احلد 

الدرجة  والنظرية وبعدها حتدد  وال�صريرية  العملية 

لها  الالحقة  واخلربة  ال�صهادة  على  املبنية  املهنية 

ونتيجة التقييم املهني. 

الكفاءة  لتحديد  الهيئة  به  تقوم  الذي  االإجراء  هو 

وامل�صتوى العلمي واملهني للمتقدم للت�صنيف املهني، 

ويتم باأحد االإجراءات التالية اأو جميعها: 

خمت�ص  ا�صت�صاري  قبل  من  الطلب  – درا�صة  اأ 

لتحديد امل�صتوى املنا�صب.

ب – امتحان كتابي.

ج – تقييم علمي وعملي و�صريري من قبل جلنة 

خمت�صة.

التعريفالكلمة / العبارةم
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6-1

7-1

8-1

9-1

10-1

11-1

امل�ست�سفى

املركز املتخ�س�س

التدريب على راأ�س العمل

مركز التدريب

اخلربة

اكت�ساب اخلربة

التخ�ص�صات  على  يحتوي  الذي  امل�صت�صفى  هو 

اأول  نائب  اأو  ا�صت�صاري  طبيب    به  ويوجد  الرئي�صة 

واحد على االأقل يف كل تخ�ص�ص.   

العلوم              اأو  الطب  فروع  باأحد  املخت�صة  املن�صاأة  هو 

ا�صت�صاريـون يف جمال  بـه  ، ويعمل  امل�صاعدة  الطبية 

التخ�ص�ص.

هو احل�صول على دورة تدريبية ملمار�ص �صحي موؤهل 

وال  التخ�ص�ص  جمال  يف  اإ�صافية  تقنية  الكت�صاب 

وحت�صب  ذاتها،  بحد  موؤهله  �صهادة  اعتبارها  ميكن 

بن�صف مدتها.

به من  املتخ�ص�ص املعرتف  املركز  اأو  امل�صت�صفى  هو 

جهة معتربة الأغرا�ص التدريب.

االخت�صا�ص  جمال  يف  املتوا�صلة  املمار�صة  هي 

وحتت�صب كالتايل:

اأ – اإذا كان العمل مب�صت�صفى اأو مركز متخ�ص�ص 

حتت�صب �صنة اخلدمة ب�صنة  خربة.

يف  ما  اأو  �صحية  مراكز  يف  العمل  كان  اإذا  ب- 

بن�صف  اخلدمة   �صنة  حتت�صب  حكمها 

مدتها .

ج – اإذا كان العمل يف غري جمال االخت�صا�ص 

ال�صخ�ص  ويعترب  اخلربة  حتت�صب  فال 

منقطع عن العمل يف جمال االخت�صا�ص .

اأو  اأعلى  م�صتوى  اإىل  للتاأهيل  املطلوبة  اخلربة  هي 

ملن يتبني لديهم ق�صور مهني اإما ب�صبب االإخفاق يف 

اختبارات التقييم املهني التي تعدها الهيئة اأو ب�صبب 

االنقطاع عن املمار�صة املهنية .
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12-1

13-1

14-1

15-1

16-1

17-1

18-1

19-1

االنقطاع

طبيب عام / طبيب اأ�سنان 

عام

طبيب مقيم:

طبيب نائب

طبيب نائب اأول

طبيب ا�ست�ساري

التخ�س�س العام

التخ�س�س الدقيق

هو عدم ممار�صة االخت�صا�ص ملدة �صنتني فاأكرث .

الطب  يف  البكالوريو�ص  �صهادة  على  احلا�صل  هو 

واجلراحة اأو طب االأ�صنان العام واأنهى �صنة االمتياز 

على االأقل .

اأ – احلا�صل على �صهادة البكالوريو�ص يف الطب 

�صنة  واأنهى  اال�صنان  طب  اأو  واجلراحة 

جمال  يف  خربة  اإىل  باالإ�صافة  االمتياز 

االخت�صا�ص مدتها ال تقل عن �صنة.

اأحد  يف  �صنة  مدته  دبلوم  على  احلا�صل  ب– 

التخ�ص�صات الطبية.

عن  تقل  ال  مدته  دبلوم   ( على  احلا�صل   – ج 

�صنتني – ماج�صتري ( يف اأحد التخ�ص�صات 

املطلوبة  اخلربة  يكمل  ومل  الطبية. 

للت�صنيف لدرجة نائب.

ال  االخت�صا�ص  جمال  يف  �صهادة  على  احلا�صل  هو 

تقل مدتها عن �صنتني باالإ�صافة اإىل اإكمال اخلربات 

املطلوبة بحيث يكون جمموع مدة التدريب للح�صول 

على ال�صهادة واخلربة اأربع �صنوات.

هو احلا�صل على �صهادة االخت�صا�ص ال�صعودية اأو ما 

يعادلها.

اأو  ال�صعودية  االخت�صا�ص  �صهادة  على  احلا�صل  هو 

يف  االخت�صا�ص  جمال  يف  خربة  واأكمل  يعادلها  ما 

م�صت�صفيات اأو مراكز  معرتف بها ال تقل عن ثالث 

�صنوات.

مثل  الطب  جماالت  اأحد  يف  رئي�ص  تخ�ص�ص  هو 

)الباطنة، اجلراحة،.....الخ( ويتم التدريب له وفق 

منهج حمدد ويف مركز معرتف به بعد احل�صول على 

�صهادة البكالوريو�ص يف الطب    وتكون املمار�صة يف 

ذات التخ�ص�ص.

يتم      العام  الطب  فروع  من  فرع  يف  تخ�ص�ص  هو 

التدريب له من خالل اكت�صاب خربة عملية ونظرية 

بعد احل�صول على املوؤهل العايل يف التخ�ص�ص العام 

بعد احل�صول  القلب  اأمرا�ص  مثل) االخت�صا�ص يف 

على اخت�صا�ص يف االأمرا�ص الباطنة(.
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20-1

21-1

22-1

التخ�س�ص الفرعي

غري ممار�ص

�سهادة االخت�سا�س 

ال�سعودية

هو تخ�ص�ص يف فرع من فروع الطب مثل ) اأمرا�ص    

الع�صبية(  االأمرا�ص  ال�صماء،  الغدد  القلب، 

االخت�صا�ص  يف  عليا  �صهادة  على  احل�صول  دون 

�صهادة    على  احل�صول  بعد  له  التدريب  ويتم  العام، 

البكالوريو�ص يف الطب العام، وتكون املمار�صة الحقا 

يف التخ�ص�ص الفرعي ح�صرا.

هو الذي يحمل موؤهال طبيا اأو �صحيا اإال اأنه ال يحق  

انقطاعه  ب�صبب  االخت�صا�ص  نف�ص  يف  املمار�صة  له 

عن العمل لفرتة تزيد عن �صنتني.

هي اأعلى �صهادة مهنية متنح لالأطباء من قبل الهيئة 

بعد اإكمال تدريب �صريري مقنن واجتياز االمتحانات 

املقررة نظاما وتعادل �صهادة الدكتوراه مهنيا.
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ثانيا: االأ�س�س واملعايري للت�سجيل والت�سنيف املهني:

تعرتف الهيئة من حيث املبداأ بجميع ال�صهادات ال�صادرة من اجلامعات والهيئات املعتمدة   1-2

االأنظمة  �صهادة تخالف  اأي  واملعروفة عامليًا وما يف حكمها مع االحتفاظ بحقها يف رف�ص 

واملعايري ال�صارية يف اململكة.

بالن�صبة   ) دكتوراه   – ماج�صتري   – بكالوريو�ص   ( االأكادميية  ال�صهادات  معادلة  �صرورة   2-2

لل�صعوديني احلا�صلني عليها من خارج اململكة من قبل وزارة التعليم العايل.

تعرتف الهيئة بجميع برامج التدريب ال�صحي املحلية التي ت�صرف عليها اجلامعات ال�صعودية   3-2

وما يف حكمها والتي ان�صجمت متطلباتها مع ما تقره الهيئة من تدريب لرباجمها، وحتتفظ 

لنف�صها باحلق يف ا�صتبعاد الربامج التي ال تفي مبتطلباتها، واخ�صاع خريجيها للت�صنيف 

املهني عندما ترى منا�صبة ذلك.

لها  واملرخ�ص  االأهلية  ال�صحية  والكليات  املعاهد  ال�صادرة من  بال�صهادات  الهيئة  تعرتف   4-2

نظاما من اجلهات املخت�صة باململكة، على اأن يجتاز خريجوها امتحانات الت�صنيف املهني 

التي تعدها الهيئة.

تقيمها  التي  املهني  التقييم  اإجراءات  املهني اجتياز  للت�صنيف  املتقدمني  يجب على جميع   5-2

الهيئة.

متيز الهيئة بني ال�صهادة وحاملها لذا تعتمد اأ�صلوب التقييم املهني لت�صنيف املمار�صني مبا   6-2

يتنا�صب مع قدراتهم وخرباتهم املهنية وقت اإجراء التقييم.

لت�صنيف  املعتربة  املدة  فاإن  املهنية  للممار�صة  التاأهيل  اإىل  املهني  الت�صنيف  يهدف  حيث   7-2

ال�صهادات يف التخ�ص�صات ال�صريرية هي املدة الفعلية للتدريب العملي يف جمال االخت�صا�ص 

فقط.

املقننة  الربامج  الهيئة هي  لدى  املقبولة  ال�صحي  املجال  والتاأهيلية يف  التدريبية  الربامج   8-2

التي يلتحق بها املمار�ص ويتدرج يف امل�صتوى وامل�صوؤوليات من م�صتوى اإىل اآخر وفق �صوابط 

حمددة يف مراكز تدريبية موؤهلة وم�صهود لها بالكفاءة على اأن يكون احلد االأدنى للتدريب 

هو ما تقره الهيئة لرباجمها.

ت�صنف ال�صهادات ال�صحية املوؤهلة ح�صب م�صتوى الدخول االأدنى ل�صرط القبول.  9-2

ال يجوز جتميع الدورات واالقتطاع من اخلربة بغر�ص التاأهيل يف املجال ال�صحي.  10-2

بها  املعمول  واللوائح  باالأنظمة  ال�صحي  املجال  يف  العاملني  ت�صنيف  يف  الهيئة  ت�صرت�صد   11-2

املوؤ�ص�صات  نظام  ال�صحية،  املهن  مزاولة  نظام  ال�صحية،  الوظائف  الئحة  مثل  اململكة  يف 

ال�صحية اخلا�صة، واأنظمة ولوائح التدريب بالهيئة.
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الفرتات املتداخلة بالتدريب للح�صول على موؤهالت خمتلفة ال حتت�صب اإال مرة واحدة.  12-2

القرارات ال�صادرة بدرجة تاأهيل اأقل من امل�صتحق مبدئيا نتيجة للتقييم ال ينظر يف اإعادة   13-2

الت�صنيف املهني حلاملها قبل م�صي �صنة من تاريخ �صدور القرار اأو االمتحان.

اأ�صتاذ  درجة  اإىل  وترقوا  ال�صعودية  االخت�صا�ص  �صهادات  تعادل  �صهادات  على  احلا�صلون   14-2

اأثناء عملهم بجامعاتهم يجوز بناء على تو�صية  ال�صعودية  م�صارك ح�صب نظم اجلامعات 

جلنة الت�صنيف املهني ت�صنيفهم لدرجة ا�صت�صاري.

ال�صهادات التي مل يتم ذكرها ن�صا بهذا الدليل ت�صنف بالقيا�ص مع اأنظمة التدريب ال�صارية   15-2

يف اململكة.

ال تقبل طلبات الت�صنيف املهني لغري ال�صعوديني الذين مل ي�صتكملوا �صنوات اخلربة للعمل   16-2

واأنهوا  نظامية  اإقامة  فيها  املقيمني  اأو  اململكة  مواليد  من  ذلك  من  امل�صتثنني  اإال  باململكة 

درا�صة الثانوية العامة فيها على االأقل يف مدار�صها فيمكن ت�صنيفهم وت�صجيلهم مهنيًا على 

اأن يعملوا حتت اإ�صراف خمت�ص حتى ا�صتكمال اخلربة املطلوبة نظاما وهي �صنتني.

ثالثًا: ال�سهادات التي ال يتم ت�سنيفها مهنيًا:

اأو  املر�صى  رعاية  براجمها  تت�صمن  ال  والتي  البحتة  االأكادميية  ال�صبغة  ذات  ال�صهادات   1-3

املمار�صة ال�صريرية والتدريب العملي يف جمال االخت�صا�ص.

اأو ملحق  اأو كطبيب زائر  ال�صهادات ال�صحية امل�صبوقة بربامج تدريبية ذات �صفة �صرفية   2-3

غري ممار�ص اأو ما يتم باملرا�صلة ونحو ذلك.

ال�صهادات املتعلقة بالطب ال�صعبي لعدم االعرتاف به باململكة.  3-3

ال�صهادات ال�صادرة من الكليات واملعاهد التي لي�ص لها عالقة باملجال ال�صحي.  4-3

�صهادات البكالوريو�ص يف التخ�ص�صات الرتبوية مثل االقت�صاد املنزيل، الرتبية اخلا�صة.  5-3

البكالوريو�ص والدبلوم يف املختربات غري الطبية مثل الكيمياء اأو االأحياء اأو احليوان...... الخ.  6-3

ال�صهادات التي ال تخ�صع لربنامج تدريبي معرتف به اأو التي يتم احل�صول عليها اأثناء العمل   7-3

يف مراكز غري معرتف بها للتدريب.
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لبع�ص   ) ع�صوية   ( االنت�صاب  �صهادات  اأو  للعمل  الرتخي�ص  ملنح  الت�صجيل  �صهادات   8-3

اجلمعيات التي متنح بعد اجتياز امتحانات الرتخي�ص يف بع�ص الدول مثل الواليات املتحدة 

االأمريكية.

ال�صهادات التي يتم احل�صول عليها ومتنح عن طريق االنت�صاب اأو التعليم عن بعد وتتعار�ص   9-3

مع اأنظمة التعليم العايل.

برامج التج�صري من بع�ص اجلامعات التي تتم بدول خارج مقر اجلامعة املانحة لل�صهادة   10-3

مثل ) برنامج التج�صري يف االأ�صعة من جامعة ال�صودان للعلوم والتكنولوجيا(.

�صهادة DPP دبلوم يف الطب النف�صي من كلية الطب يف جامعة عني �صم�ص بالتعاون مع كلية   11-3

Kings يف لندن.
بالواليات  بو�صطن  ال�صادرة من جامعة  اجللدية  االأمرا�ص  والدكتوراة يف  الدبلوم  �صهادة   12-3

املتحدة االأمريكية وال�صهادات املماثلة يف جمال الطب الب�صري.

االأمريكية          املتحدة  بالواليات  واجلراحني  لالأطباء  امللكية  الكلية  من  ال�صادرة  ال�صهادات   13-3

.)Royal College Of Physicians and Surgeons U.S.A (

رابعًا: الدورات ال�سحية وحتوير االخت�سا�س:

�لدور�ت	�ل�سحية	:	 	1-4

الدورات ال�صحية التاأهيلية التي يح�صل عليها املتدرب من خالل تفرغ كامل من   1-1-4

جهة متخ�ص�صة ولها برنامج مقنن تقره الهيئة حتت�صب بكامل مدتها.

الدورات التي تقام يف جهات غري اأكادميية والتي يح�صل عليها املتدرب دون تفرغ   2-1-4

ومينح  التعاوين  التدريب  نظام  مع  ويتماثل  االأق�صام  اأحد  اإىل  باالن�صمام  كامل 

املتدرب فيها دون امتحان �صهادة تدريب يف نهاية املدة املقررة للدورة، حتت�صب 

بن�صف املدة الفعلية.

حتوير	�الخت�سا�س	حلاملي	�لدور�ت	�لتدريبية: 	2-4

يجوز حتوير االخت�صا�ص يف حال توفر ال�صروط االآتية:  1-2-4

اأن يكون االخت�صا�ص االأ�صلي واملطلوب التحوير اإليه يف نف�ص   جمال املمار�صة ويف   اأ – 

نف�ص امل�صتوى املهني.

اأن يتوفر لدى طالب التحوير خربة يف جمال االخت�صا�ص اجلديد ال تقل مدتها  ب – 

عن �صنتني.

يخ�صع املتقدم المتحان تقييم يف جمال االخت�صا�ص اجلديد.      ج – 
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�صنة اإىل 3 �صنوات

�صنة اإىل �صنتني

3 �صنوات على االأقل

�صنة اإىل 3 �صنوات

الكلية املتو�صطة 

)3�صنوات على االأقل(

-

مدة الدرا�صة حت�صب 

بحد اأق�صى �صنتني.

-

-

م�صاعد �صحي

فني

فني اأول

اأخ�صائي

اأخ�صائي اأول

ا�صت�صاري

االبتدائية

الكفاءة املتو�صطة

الكفاءة املتو�صطة

الثانوية العامة

الثانوية العامة

البكالوريو�ص يف اأحد املجاالت 

ال�صحية املعتمدة اأو ما 

يعادلها يف جمال االخت�صا�ص 

من جامعة اأو كلية معرتف بها

ماج�صتري اأو ما يعادلها 

من جامعة اأو جهة علمية 

متخ�ص�صة معرتف بها

دكتوراة اأو ما يعادلها

دكتوراة اأو ما يعادلها 

من جامعة اأو جهة علمية 

متخ�ص�صة معرتف بها

خام�سًا: ت�سنيف امل�ساعدين والفنيني واالأخ�سائيني ال�سحيني:

�ملوؤهل	�الأ�سا�سي	�ملطلوب	

للقبول

اخلربة + مدة 

الدرا�صة =

4 �صنوات

+ 3�صنوات خربة 

على االأقل يف 

جمال االخت�صا�ص

الدرجة
مدة	�لدر��سة	

و�لتدريب	لل�سهادة				

بعد	�ملوؤهل	�الأ�سا�سي

مالحظات

مالحظات:

يقت�صر قبول فئات م�صاعد �صحي على جمال التمري�ص والقبالة واالإ�صعاف فقط.  -1

امل�صاعدين  ال�صحيني  واال�صت�صاريني  املهني لالأخ�صائيني  الت�صنيف  يتم �صياغة �صهادة   -2

على �صبيل املثال:

اأ – اأخ�صائي خمترب ) تخ�ص�ص..............(

ب – اأخ�صائي خمترب ) اأخ�صائي اأول تخ�ص�ص............. (

ج – اأخ�صائي خمترب ) ا�صت�صاري تخ�ص�ص................. (
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الب�سريات:  1 –5

الالزمة   اخلربة  مع  ب�صريات  بكالوريو�ص  على  احلا�صل  هو  ب�صريات:  اأخ�صائي   1-1-5

ويكون لديه االإملام الكامل بالعني وملحقاتها ووظيفة كل جزء مع القدرة على فح�ص 

العني وفح�ص النظر وتركيب العد�صات وت�صخي�ص وعالج م�صاكل الب�صر.

بعد    ) االأقل  على  �صنتان   ( ب�صريات  دبلوم  على  احلا�صل  هو  ب�صريات:  فني   2-1-5

الثانوية العامة اأو ما يعادلها من معهد اأو كلية معرتف بها ويكون لديه اإملام بالعني 

وملحقاتها ووظيفة كل جزء مع القدرة على فح�ص النظر حتت اإ�صراف اأخ�صائي 

ب�صريات اأو طبيب عيون.

5-1-3 فني نظارات: هو احلا�صل على دبلوم ال يقل عن �صنتني بعد الثانوية اأو ما يعادلها 

النظارات  وتركيب  بيع  عمله يف  وينح�صر  املجال  ذات  متخ�ص�ص يف  معهد  من 

واالإطارات  وال�صم�صية  الطبية  النظارات  اأنواع  بجميع  ملمًا  ويكون  والعد�صات 

والعد�صات الال�صقة ومزايا وعيوب كل منها.

املختربات الطبية:  2-5

باالإ�صافة اإىل ما ذكر يف البند خام�صًا ميكن ت�صنيف الفئات التالية يف جمال املختربات الطبية 

وفقًا ملا يلي:

مبا�صرة  غري  عالقة  لها  تخ�ص�صات  يف  بكالوريو�ص  على  احلا�صلون  ي�صنف   1-2-5

اأو االأحياء الدقيقة العامة لدرجة فني  باملختربات الطبية مثل الكيمياء احليوية 

خمترب �صرط احل�صول على دورة تاأهيلية يف جمال االخت�صا�ص ملدة �صنة اأو توفر 

طبية  خمتربات  يف  االأقل  على  �صنتني  ملدة  االخت�صا�ص  جمال  يف  عملية  خربة 

متخ�ص�صة.

5-2-2 ي�صنف احلا�صلون على املاج�صتري اأو ما يعادلها يف املختربات الطبية   بعد بكالوريو�ص 

العلوم يف الكيمياء احليوية اأو االأحياء الدقيقة العامة اإىل درجة اأخ�صائي على اأن 

يت�صمن الربنامج تدريبًا عمليًا ال يقل عن 50% من مدة الربنامج.

5-3 التغذية:

مع مراعاة ما ذكر يف البند )خام�صًا( ت�صنف الفئات التالية يف جمال التغذية وفقًا ملا يلي:

�صنتان على  العالجية  )  ال�صريرية /  التغذية  ي�صنف احلا�صلون على دبلوم يف   1-3-5

االأقل( بعد الثانوية العامة اأو كلية متو�صطة معرتف بها اإىل درجة فني تغذية على 

اأن يعمل حتت اإ�صراف اأخ�صائي تغذية �صريرية.

ي�صنف احلا�صلون على بكالوريو�ص يف التغذية )ال�صريرية / العالجية( من كلية   2-3-5

�صحية مع �صنة امتياز اإىل درجة اأخ�صائي تغذية )�صريرية / عالجية(.
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التغذيـة  جمال  يف  يعادلها  ما  اأو  املاج�صتري  �صهادة  على  احلا�صلون  ي�صنف   3-3-5

)ال�صريرية /     العالجية( بعد البكالوريو�ص يف علم الغذاء على اأن يكون برنامج 

التدريب العملي يف التغذية )ال�صريرية / العالجية( ملدة ال تقل عن �صنتني اإىل 

بعد  اأول  اأخ�صائي  واإىل  العالجية(،   / )ال�صريرية  التغذية  يف  اأخ�صائي  درجة 

اكت�صاب اخلربة الالزمة.

ي�صنف احلا�صلون على بكالوريو�ص يف علوم الغذاء من كليات العلوم و الزراعة   4-3-5

وغريها اإىل خمت�صني يف علم الغذاء ال�صريري �صريطة اإكمالهم بنجاح برنامج 

العالجية(   / )ال�صريرية  التغذية  يف  الهيئة  تقره  �صنة  عن  مدته  تقل  ال  تاأهيلي 

وحتدد درجتهم املهنية وفقا للربنامج التاأهيلي لكل منهم.

ال�صحية  بالالئحة   وامل�صمولني  الغذاء  علوم  العاملون حاليًا يف  وي�صجل  ي�صنف   5-3-5

اأن ال يقا�ص على و�صعهم يف  ح�صب و�صعهم القائم بالتن�صيق مع مراجعهم على 

امل�صتقبل على اعتبار اأن حاالتهم ا�صتثنائية.

ي�صنف احلا�صلون على بكالوريو�ص يف علوم الغذاء من كليات العلوم و الزراعة   6-3-5

يف  ح�صرًا  يعمل  اأن  على  �صريري  غري  غذائية  خدمات  فني  درجة  اإىل  وغريها 

جمال االإ�صراف على خدمات الطعام.

علم النف�س:  4-5

النف�ص  علم  ال�صريري-  النف�ص  )علم   : ال�صحي  املجال  يف  التخ�ص�ص  هذا  حتت  يندرج   

االإر�صادي ال�صحي- علم النف�ص الع�صبي- علم النف�ص ال�صرعي اجلنائي( ويتم ت�صنيفهما 

وفق ما ورد يف البند )خام�صًا( من الدليل على اأن ي�صنـف احلا�صلون على درجة البكالوريو�ص 

وفق ما يلي:

ي�صنف مهنيًا احلا�صل على بكالوريو�ص علم النف�ص لدرجـة اأخ�صائي علم النف�ص   1-4-5

امل�صاعد على اأن يعمل حتت اإ�صراف اأخ�صائي اأول اأو ا�صت�صاري علم النف�ص.

ي�صنف احلا�صل على بكالوريو�ص علم النف�ص مع خربة �صريرية ال تقل عن ثالثة   2-4-5

�صنوات لدرجة اأخ�صائي علم النف�ص.

علم االجتماع:  5-5

ي�صنف احلا�صلون على �صهادة البكالوريو�ص يف علم االجتماع اإىل اأخ�صائي علم   1-5-5

اجتماع.

ي�صنف احلا�صلون على �صهادة بكالوريو�ص اخلدمة االجتماعية اأو ما يعادلها اإىل   2-5-5

اأخ�صائي اجتماعي.
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:PHARM-D سهاد�ت� 	2-6

�صهادة دكتور يف ال�صيدلة ال�صريرية PHARM-D تعامل كما يلي:  

للح�صول  التدريب(   / )الدرا�صة  مدة  تقل  ال  والتي   PHARM-D دكتور  �صهادة   – اأ 

عليها عن �صنتني بعد احل�صول على �صهادة البكالوريو�ص يف ال�صيدلة، تعادل مهنيًا 

باملاج�صتري.

ب – �صهادة دكتور PHARM-D والتي ال تقل مدة )الدرا�صة /التدريب( للح�صول عليها 

عن �صت �صنوات بعد الثانوية العامة باالإ�صافة اإىل تدريب عملي ملدة �صنة يف )مركز / 

م�صت�صفى( معرتف به.)Accredited Residency Training Program( تعادل 

مهنيًا باملاج�صتري.

ج – �صهادة دكتور PHARM-D والتي ال تقل مدة )الدرا�صة /التدريب( للح�صول عليها 

عن �صنتني بعد احل�صول على �صهادة البكالوريو�ص يف ال�صيدلـة باالإ�صافة اإىل تدريب 

 Accredited Residency( .معرتف به )عملي ملدة �صنتني يف )مركز / م�صت�صفى

Training Program(  تعادل مهنيًا بالدكتوراة.
د – �صهادة دكتور PHARM-D والتي ال تقل مدة )الدرا�صة/التدريب( للح�صول عليها 

عن ثالث �صنوات بعد احل�صول على �صهادة البكالوريو�ص باالإ�صافة اإىل تدريب عملي 

ملدة �صنة يف )مركز/م�صت�صفى( معرتف به.

)Accredited Residency Training Program( تعادل مهنيًا بالدكتوراة.  

�ساد�سا: ال�سيدلة:

ت�سنيف	�ل�سيادلة: 	1-6

يتم ت�صنيف وت�صجيل ال�صيادلة وفقًا ملا يلي:  

�لدرجة

�صيديل

�صيديل

اأول

�صيديل

ا�صت�صاري

�ل�سهادة

)بكالوريو�ص / ماج�صتري( 

�صيدلة من جامعة اأو جهة علمية 

معرتف بها

ماج�صتري اأو ما يعادلها يف 

ال�صيدلة بعد اإكمال اخلربة 

املطلوبة

دكتوراة يف ال�صيدلة

دكتوراة اأو ما يعادلها يف 

ال�صيدلة من جامعة معرتف بها

�خلربة

جمموع مدة الربنامج مع 

اخلربة ال تقل عن  4 �صنوات

خربة 3�صنوات على االأقل
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�سابعًا: العالج باالإبر ال�سينية:

ي�صرتط للت�صنيف للعمل يف جمال العالج باالإبر ال�صينية احل�صول على درجة طبيب  اأ – 

يعادل  ما  اأو  تدريب  �صاعة   )  200 مائتي)  يقل عن  ال  ما  وعلى  االأقل  اأول على  نائب 

اأدنى من مركز معرتف  ال�صينية كحد  باالإبر  العالج  بدوام كامل يف جمال  �صهرين 

به.

ب – خريجو  املعاهد املتخ�ص�صة يف العالج باالإبر ال�صينية بعد الثانوية العامة واحلا�صلون 

على تدريب مدته ثالث �صنوات ي�صنفون اإىل فني اإبر �صينية. 

ثامنًا: املعاجلة اليدوية للعمود الفقري:

للعمود الفقري كاأخ�صائي  اليدوية  البكالوريو�ص يف املعاجلة  يتم ت�صنيف احلا�صلني على �صهادة 

معاجلة يدوية على اأن يعملوا حتت اإ�صراف طبيب نائب.

تا�سعًا: املعاجلة الطبيعية:

املتخ�ص�صة  املراكز  اأحد  من  الطبيعية  املعاجلة  يف  البكالوريو�ص  على  احلا�صلني  ت�صنيف  يتم 

كاأخ�صائي معاجلة طبيعية على اأن يعمل حتت اإ�صراف ا�صت�صاري يف الطب الباطني اأو طب االأ�صرة، 

اأو جراحة العظام او امرا�ص االأع�صاب اأو جراحة االأع�صاب وتنح�صر املمار�صة يف العالج الطبيعي 

واحلمية ويحق له ا�صتخدام و�صائل الت�صخي�ص االأ�صا�صية : اأو ) فحو�صات الدم و الكيمياء و االأ�صعة 

وال ي�صمح له ب�صرف الدواء.

عا�سرًا: الطب وطب االأ�سنان وطب القدم والكاحل:

ي�صنف احلا�صلون على �صهادة البكالوريو�ص اأو ما يعادلها بعد اإكمال �صنة االمتياز يف مراكز   1-10

تقرها الهيئة يف جمال الطب العام اأو طب االأ�صنان اأو طب القدم والكاحل، كممار�ص عام يف 

جمال االخت�صا�ص ) طب ب�صري، طب اأ�صنان، طب / جراحة القدم والكاحل (.

تكون املمار�صة بالن�صبة للحا�صلني على بكالوريو�ص القدم والكاحل يف االخت�صا�ص ح�صرًا   2-10

ويتم ت�صنيفهم ح�صب تدريبهم اإىل:-

اأ- اخت�صا�صي جراحي.

ب- اخت�صا�صي طبي.
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�ل�سهادة

DCH
ت�صجيل االخت�صا�ص/

االخت�صا�ص

MCPS
A.F.S

A.F.S.A
CES ) a  (
CES ) b (
DESCHB
DU / CU

دبلوم يف اأحد التخ�ص�صات 

الطبية

غري ذلك من الدبلومات 

التي تعرتف بها الهيئة

�ملوؤهل	�ملطلوب

ماج�صتري اأو ما يعادله

دبلومان من الدبلومات 

املذكورة يف البند)3-10( 

ويكونان مكملني لبع�صهما البع�ص

�خلربة

يكون جمموع مدة املاج�صتري 

مع اخلربة ال يقل عن 4 �صنوات

خربة �صنتان تبداأ من تاريخ 

احل�صول على الدبلوم الثاين

�ملدة	)*(
�صنتان على االأقل

مالحظات

تعادل بدبلوم مدته �صنة

تعادل بدبلوم مدته �صنة

تعادل بدبلوم مدته �صنة

تعادل بدبلوم مدته �صنة

تعادل بدبلوم مدته �صنة

–

م�سدرها

الهند

�صوريا

باك�صتان

فرن�صا

م�صر

–

10-4  طبيب نائــــــــــــــب :

للح�صول على درجة طبيب نائب يف جماالت الطب يجب توفر اأحد املتطلبات التالية:

)*( املدة املعتربة هي املدة التي تقدرها الهيئة للربنامج بناء على م�صتوى التدريب.                      

اأمثلة على ال�سهادات املوؤهلة لدرجة طبيب نائب: هي تلك ال�صهادات التي تعرتف   5-10

بها الهيئة وال تقل مدتها عن �صنتني تدريبيتني بعد البكالوريو�ص باالإ�صافة اإىل خربة عملية 

يف جمال التخ�ص�ص بحيث تكون مدة الربنامج واخلربة املعتربة اأربع �صنوات مثل:

طبيب مقيم :  3-10

للح�صول على درجة طبيب مقيم يجب احل�صول على خربة يف جمال االخت�صا�ص مدتها ال تقل عن 

�صنة بعد �صنة االمتياز اأو احل�صول على اأحد ال�صهادات التالية:
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م

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�ل�سهادة

�صهادة االخت�صا�ص ال�صودانية

) الزمالة ال�صودانية (

Clinical MD
جمل�ص الدرا�صات العليا

MD
DNB
Mch

Ph.D دكتوراه الفل�صفة

املاج�صتري

الدرا�صات العليا

�صهادة االخت�صا�ص

* FCPS
اإنهاء التدريب يف الزماالت 

ال�صعودية اأو العربية

الع�صويات والزماالت 

الربيطانية واالإيرلندية

زمالة كلية غرب اأفريقيا 

الطبية

زمالة طب االأ�صرة

) * ( اأنظر اجلدول رقم 11-1 . خا�ص بالزماالت ال�صادرة قبل2008/6/30م

مالحظات

تعادل بدبلوم مدته ثالث �صنوات 

وي�صتثنى من تدرج اإىل وظيفة اأ�صتاذ 

م�صاعد يف م�صت�صفى جامعي ملدة ال 

تقل عن ثالث �صنوات.

تعادل ب�صنتني يف جمال االخت�صا�ص

تعادل بدبلوم مدته �صنتان

ال�صادرة من ق�صم الدرا�صات الطبية 

بجامعة عني �صم�ص بجمهورية م�صر 

العربية

املاج�صتري مدته �صنتان على االأقل

تعادل بدبلوم مدته �صنتان

تعادل بدبلوم مدته �صنتان

دبلوم مدته �صنتان

يجب اأن يكون التدريب حتت اإ�صراف 

الهيئة واجتياز امتحان التقييم

ملن مل يكمل الربنامج التدريبي 

املقنن لالخت�صا�ص وتعادل بدبلوم 

مدته �صنتان

تعادل بدبلوم مدته �صنتان يف حال 

عدم وجود برنامج مقنن

تعادل بدبلوم مدته �صنتان

م�سدرها

ال�صودان

ال�صودان

الهند

م�صر

م�صر

�صوريا

فل�صطني

باك�صتان

اململكة العربية 

ال�صعودية

بريطانيا

واإيرلندا

نيجرييا / اأفريقيا

كندا

�أحد	ع�سر:	�سهاد�ت	�الخت�سا�س	�لعليا	يف	�لطب:

11-1 هي تلك ال�صهادات املعادلة ل�صهادة االخت�صا�ص ال�صعودية وتوؤهل ح�صب توفر اخلربة اإىل 

درجة  طبيب نائب اأول مبا�صرة اأو اإىل درجة ا�صت�صاري بعد توفر خربة ثالث �صنوات على االأقل.
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م

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

�ل�سهادة

زماالت اجلامعات ال�صعودية

الزمالة العربية

االخت�صا�ص من املجل�ص

الطبي االأردين 

الزمالة امل�صرية

)MD( الدكتوراه يف الطب

دبلوم الدرا�صات الطبية العليا 

من وزارة التعليم العايل

االخت�صا�ص من تون�ص واملغرب

الزماالت الربيطانية 

وااليرلندية

C.C.S.T
 Certificate of completion

of Specialty Training
الزمالة الت�صيكية

Ph.D

مالحظات

ي�صرتط للذين اأكملوا تدريبهم 

باململكة احل�صول على �صهادة اإكمال 

التدريب من الهيئة.

ي�صرتط للذين اأكملوا تدريبهم 

باململكة احل�صول على �صهادة اإكمال 

التدريب من الهيئة.

ي�صرتط للذين اأكملوا تدريبهم 

باململكة احل�صول على �صهادة اإكمال 

التدريب من الهيئة.

�صريطة ح�صول الطبيب عليها من 

خالل التدريب يف اأحد امل�صت�صفيات 

التعليمية املعرتف بها

لي�ص بال�صرورة توفر �صهادة 

البكالوريو�ص يف الطب

�صريطة توفر 4-5 �صنوات اإقامة 

للتدريب على االأقل مبركز معرتف به

توؤهل ال�صت�صاري

نائب اأول / امتحان كتابي

ا�صت�صاري / امتحان ، جلنة تقييم

�صريطة توفر اإقامة ملدة 4 �صنوات 

للتدريب مبركز معرتف به وت�صجيل 

لدى املجل�ص الطبي الربيطاين

م�سدرها

اململكة العربية 

ال�صعودية

�صوريا

االأردن

م�صر

م�صر

اجلزائر

تون�ص ، املغرب

بريطانيا وايرلندا

بريطانيا وايرلندا

الت�صيك

بريطانيا

11-2 اأمثلة على ال�سهادات املعادلة ب�سهادة االخت�سا�س ال�سعودية:
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م

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

�ل�سهادة

�صهادة االخت�صا�ص االأملانية / 

)Facharzt( النم�صاوية

C.E.S
(Certificat d’ Etudes 

Specialisces)

D.I.S
(Diplome Interuniversitaire 

de Specialitie)
االخت�صا�ص من وزارة ال�صحة 

البلجيكية

( Medicin Specialitie )
االخت�صا�ص من اإيطاليا

(Diplome di medico 
specialists)

االخت�صا�ص من الدامنارك

) Speciallaege (
االخت�صا�ص من وزارة 

ال�صحة بعد تو�صية كلية الطب 

بلوك�صمبورج

Diploma di  medico 
Specialists

ال�صهادة

االخت�صا�ص من هولندا

) SCR (

االخت�صا�ص ال�صوي�صرية

F.M.H
يف جراحة العظام

مالحظات

متنح لرعايا االحتاد االأوروبي حتى 

عام 1985م وا�صتبدلت بعد ذلك 

D.E.S ب�صهادة

متنح لالأجانب

�صرط اأن يتوفر حلاملها اإقامة ملدة 4 

�صنوات Registrar Ship على االأقل

 وهي �صهادة اعرتاف وت�صجيل يف

 �صجل االأخ�صائيني ممنوحة من قبل

هيئة ت�صجيل

( SRS ) Net do or de Specialisten 
Registraticommissie (SRC)

م�سدرها

اأملانيا والنم�صا

فرن�صا

بلجيكا

اإيطاليا

الدامنارك

لوك�صمبورج

هولندا

احتاد االأطباء 

ال�صوي�صريني 

اأو ما يعادلها 

من االإحتاد 

ال�صوي�صري 

لالأطباء

احتاد االأطباء 

ال�صوي�صريني 

ب�صوي�صرا
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م

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

�ل�سهادة

االخت�صا�ص من ال�صويد

  Certificate of Specilaisation(
) Swedish Board

االخت�صا�ص ) الدكتوراه (

من اأ�صبانيا

االخت�صا�ص ) الدكتوراه (

من الربتغال

الزمالة االأ�صرتالية

البورد االأمريكي من املجل�ص 

االأمريكي

الزمالة الكندية من الكلية 

امللكية لالأطباء واجلراحني

MD or MS + DNB/MD + DM
للتخ�ص�صات الباطنية

MD + M.CH
للتخ�ص�صات اجلراحية

FCPS

املاج�صتري / الزمالة

DEDCHD ( Diplome D’Etat 
de Docteur en Chirurgie 

Dentaire + DESO ) Diplome 
Eu Sciences Obontologiques) 

يف طب االأ�صنان

البورد االأوربي

مالحظات

 �صرط العمل كاأ�صتاذ م�صاعد

 ملدة ال تقل عن 3 �صنوات وتكون

 اخلربات �صادرة اأو موثقة من قبل

 كلية االأطباء الباك�صتانية ي�صتثنى

 من ذلك الزماالت ال�صادرة بعد

2008/6/30م

 �صرط احل�صول على تدريب موازي

 للتدريب املطلوب ل�صهادة االخت�صا�ص

ال�صعودية

 دبلوم دكتوراة يف جراحة االأ�صنان +

دبلوم دولة يف علوم االأ�صنان

 �صريطة ح�صوله على التدريب املقنن

 و�صهادة اخت�صا�ص يف بلد امل�صدر

تعادل �صهادة االخت�صا�ص ال�صعودية

م�سدرها

ال�صويد

اأ�صبانيا

الربتغال

اأ�صرتاليا

الواليات املتحدة 

االأمريكية

كندا

الهند

باك�صتان

بنغالدي�ص

الباك�صتان

جنوب اأفريقيا

فرن�صا

اأوروبا
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م

34

35

36

37

38

39

�ل�سهادة

االخت�صا�ص اللبنانية

دكتور يف الطب

االخت�صا�ص من الربازيل

زمالة الكلية امللكية الأطباء 

االأ�صنان بكندا

االخت�صا�ص العراقية

االخت�صا�ص الكويتية

مالحظات

 توفر تدريب مقنن يعادل �صهادة

االخت�صا�ص ال�صعودية

 توفر تدريب مقنن يعادل �صهادة

االخت�صا�ص ال�صعودية

م�سدرها

- اجلامعة 

اللبنانية

- اجلامعة 

االأمريكية

-م�صت�صفى جمعية 

املقا�صد اخلريية 

االإ�صالمية 

اللبنانية

جامعة كرات�صي 

بالباك�صتان

املوؤ�ص�صة الطبيه 

الربازيليه 

بالربازيل

الكلية امللكية 

الأطباء االأ�صنان 

بكندا

العراق

الكويت
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ثاين ع�سر: التدريب للتخ�س�سات الدقيقة والفرعية:

الزمالة يف التخ�ص�ص الدقيق هي الزمالة التدريبية ذات ال�صبغة التاأهيلية والتي يح�صل   1-12

عليها املتدرب من خالل برنامج تدريبي مقنن بعد اجتياز امتحان يف ذات التخ�ص�ص من 

جهة اأكادميية معرتف بها وت�صنف كزمالة تخ�ص�ص دقيق بعد املوؤهل العايل يف التخ�ص�ص 

العام.

ومينح  بامتحان  تنتهي  ال  والتي  الدقيق  التخ�ص�ص  يف  التدريبية   ) الزماالت   ( الدورات   2-12

حاملها �صهادة اإكمال التدريب كتلك التي متنح من جهات اأكادميية اأو م�صت�صفيات تعليمية 

تعادل كدورات وفق مدتها التدريبية الفعلية.

�صروط منح لقب ا�صت�صاري يف التخ�ص�ص الدقيق:  3-12

زمالة يف التخ�ص�ص الدقيق بعد املوؤهل العايل مدتها 3 �صنوات. اأ- 

اأو

ذات  يف  �صنة  ملدة  خربة  اإكمال  بعد  �صنتان  مدتها  الدقيق  التخ�ص�ص  يف  زمالة  ب- 

االخت�صا�ص.

اأو

ذات  يف  خربة  �صنة  اإىل  باالإ�صافة  الدقيق  التخ�ص�ص  يف  �صنوات  ثالث  ملدة  تدريب  ج- 

االخت�صا�ص.

اأو

ذات  يف  خربة  �صنتني  اإىل  باالإ�صافة  الدقيق  التخ�ص�ص  يف  �صنتني  ملدة  تدريب  د- 

االخت�صا�ص.

اأو

ذات  يف  خربة  �صنوات   4 اإىل  باالإ�صافة  الدقيق  التخ�ص�ص  يف  �صنة  ملدة  تدريب  هـ- 

االخت�صا�ص.

اأو

و- اإكمال خربة يف التخ�ص�ص الدقيق بعد املوؤهل العايل يف وحدات متخ�ص�صة يف مركز 

معرتف به ملدة ال تقل عن 6 �صنوات.

بعد  االخت�صا�ص  �صهادة  على  ح�صل  من  الفرعي  التخ�ص�ص  يف  ا�صت�صاري  لدرجة  يوؤهل   4-12

ملدة  االخت�صا�ص  ذات  واأكمل خربة يف  �صنوات   3 مدته عن  تقل  ال  تدريب  برنامج  اإكمال 

)4( �صنوات على اأن يكون جمموع �صنوات التدريب واخلربة )7( �صنوات ويكون اللقب يف 

التخ�ص�ص الفرعي ح�صرًا.
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ثالث ع�سر: التخ�س�سات االإ�سافية:

هي عبارة عن اكت�صاب )مهارات / تقنيات( اإ�صافية ذات عالقة باالخت�صا�ص االأ�صا�صي ويتطلب 

ممار�صتها احل�صول على ترخي�ص اإ�صايف وي�صرتط ملمار�صتها احل�صول على دورة تدريبية اأو خربة 

كافية يف املجال املطلوب يف م�صت�صفى اأو مركز متخ�ص�ص مثل:

العقم وطفل االأنابيب ) IVF ( الأطباء الن�صاء والتوليد ونائب االأجنة والغدد.  -1

املعاجلة بالليزر للعيون ) ال�صت�صاري طب وجراحة العيون (.  -2

مينح الرتخي�ص االإ�صايف يف ا�صتعمال ليزر اإزالة ال�صعر واالأكزمير لنائب/ا�صت�صاري   - 3

االأمرا�ص اجللدية احلا�صل على دورة تدريبية مدتها �صاعتان على االأقل – مقبولة من 

الهيئة – بعد اجتيازه التقييم املهني الذي حتدده الهيئة.

مينح الرتخي�ص االإ�صايف ال�صتعمال الليزر وال�صوء املكثف وموجات الراديو والعالج   – 4

ال�صوئي الديناميكي )لنائب/ا�صت�صاري( اأمرا�ص اجللدية احلا�صل على دورة تدريبية 

الذي حتدده  املهني  التقييم  اجتيازه  – بعد  الهيئة  – مقبولة من  �صاعات   4 مدتها 

الهيئة.

اجلهاز  اأمرا�ص  ا�صت�صاري  لغري   Endoscopy اله�صمي  واجلهاز  الباطنية  مناظري   - 5

اله�صمي للمخت�صني يف االأمرا�ص الباطنية و االأطفال و اجلراحة العامة.

اخلتان ) لغري اأطباء جراحة امل�صالك البولية اأو جراحة االأطفال اأو اجلراحة العامة اأو   -6

جراحة التجميل (. 

عالج االأمل ) ال�صت�صاري التخدير اأو جراحة املخ واالأع�صاب (.  -7

جراحة املناظري ) لال�صت�صاريني يف التخ�ص�صات اجلراحية (.  -8

االأ�صعة فوق ال�صوتية ) لغري اأطباء االأ�صعة (.  -9

زراعة ال�صعر ) الأطباء االأمرا�ص اجللدية وجراحة التجميل (.  -10

زراعة االأ�صنان.  -11
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الرتخي�س االإ�سايف يف زراعة االأ�سنان)ال�سق التعوي�سي(: اأ – 

النائب  االأ�صنان  لطبيب  االأ�صنان  لزراعة  التعوي�صي  ال�صق  يف  االإ�صايف  الرتخي�ص  مينح   

واال�صت�صاري يف جراحة الفم والوجه والفكني وعالج اللثة احلا�صل على تدريب مقنن يف ال�صق 

التعوي�صي لزراعة االأ�صنان مدته ال تقل عن )100 �صاعة ( من خالل دورة معتمدة واحدة اأو 

متعددة من جهات وهيئات علمية معرتف بها من الهيئة واأن يح�صر املتدرب مايثبت قيامه 

بعمل اجلزء التعوي�صي مبا اليقل عن )15 ( حاله من اجلهات املعتمدة للتدريب ولي�ص عن 

طريق �صركات جتارية، بعد اجتياز التقييم النظري وال�صريري.

ب –الرتخي�س االإ�سايف يف زراعة االأ�سنان)ال�سق اجلراحي(:

النائب  االأ�صنان  لطبيب  االأ�صنان  لزراعة  اجلراحي  ال�صق  يف  االإ�صايف  الرتخي�ص  مينح   

ال�صق  االأ�صنان احلا�صل على تدريب مقنن يف  اإ�صالح  اأو  ال�صنية  واال�صت�صاري يف اال�صتعا�صة 

اجلراحي لزراعة االأ�صنان مدته ال تقل عن ) 100 �صاعة ( من خالل دورة معتمدة واحدة اأو 

متعددة من جهات وهيئات علمية معرتف بها من الهيئة مع اثبات قيام املتدرب بعمل اجلزء 

اجلراحي مبا اليقل عن )15( حاله من اجلهات املعتمده للتدريب ولي�ص عن طريق �صركات 

جتارية، بعد اجتيازه التقييم النظري وال�صريري.

الرتخي�س االإ�سايف يف زراعة االأ�سنان )التعوي�سي/اجلراحي( لطبيب االأ�سنان  ج - 

العام:

مينح  الرتخي�ص االإ�صايف يف زراعة االأ�صنان )التعوي�صي/اجلراحي( لطبيب االأ�صنان العام    

الذي لديه خربة ال تقل عن اأربع �صنوات يف طب االأ�صنان العام وتدريب مقنن يف زراعة االأ�صنان 

باأحد �صقيها اأو كالهما، ويتكون التدريب من دورة اأو دورات يف زراعة االأ�صنان ال يقل جمموعها 

عن ) 200 �صاعة ( يف ال�صق اجلراحي والتعوي�صي للزراعة ومعتمدة من جهات وهيئات علمية 

معرتف بها من الهيئة ولي�ص عن طريق �صركات جتارية. ويكون توزيعها علي ال�صقني بحيث ال 

تقل عن ) 100 �صاعة ( لل�صق اجلراحي و ) 100 �صاعة ( لل�صق التعوي�صي على ان يكون املتقدم 

قد اأنهى عالج )20( حالة كاملة جراحيًا وتعوي�صيًا وموثقه من قبل اجلهات املعتمدة للتدريب، 

ومينح الرتخي�ص العام يف ال�صق اجلراحي اأو التعوي�صي اأو كليهما بعد اجتياز التقييم النظري 

وال�صريري.
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رابع ع�سر: تعريف ببع�س ال�سهادات اخلا�سة:

دبلوم الوبائيات احلقلي:  1-14

هو الدبلوم الذي متنحه كلية الطب بجامعة امللك �صعود بالتعاون مع وزارة ال�صحة ويقبل   

فيه اأطباء وغريهم. يعادل دبلوم مدته �صنتان يف ذات التخ�ص�ص.

ال�سهادات ال�سادرة من رو�سيا االحتادية واأوكرانيا تعامل وفق ما يلي:  2-14

بعد  �صنوات   4 عن  مدتها  تقل  التي  الدرا�صة  والفنيني:  التمري�ص  �صهادات   1-2-14

الثانوية العامة توؤهل للعمل ) فني ( بعد اجتياز امتحان التقييم اأما اإذا كانت 

مدة الدرا�صة اأكرث من 4 �صنوات فتوؤهل للعمل ) اأخ�صائي (.

ب�صهادة  وتعادل  �صنوات   5 مدتها  ال�صيدلة:  يف  البكالوريو�ص  �صهادات   2-2-14

البكالوريو�ص يف ال�صيدلة باململكة.

اإىل  باالإ�صافة  البكالوريو�ص  ب�صهادة  وتعادل  �صنوات   5 مدتها  االأ�صنان:  طب   3-2-14

ال�صنة التدريبية ) االمتياز (.

الطب الب�صري: مدة الدرا�صة للطب 6 �صنوات باالإ�صافة اإىل ال�صنة التدريبية   4-2-14

)االمتياز( ت�صمى �صتاجيور ) STAGIOR ( ) بكالوريو�ص / دبلوما ( وتعادل 

ب�صهادة البكالوريو�ص يف الطب واجلراحة باململكة.

بالرو�صية  وت�صمى   :  Clinical Ordinatura االخت�صا�ص  �صهادة   5-2-14

ثالث  عليها  للح�صول  التدريب  ومدة   KauhuUeckou opguka type

Specialist = Master = Magista   صنوات على االأقل وتعادل ب�صنتني�

وتوؤهل حاملها للعمل نائب بعد توفر اخلربة الالزمة.       

 Kandidate وت�صمى بالرو�صية : Ph.D )MD( ) صهادة الزمالة ) الدكتوراه�  6-2-14

بعد  �صنوات  خم�ص  اإىل  ثالث  من  عليها  للح�صول  التدريب  ومدة   Nauk

املاج�صتري، وتعادل ب�صهادة االخت�صا�ص ال�صعودية ) الدكتوراة (.
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14-3 ال�سهادات ال�سادرة من بولندا:

التمري�ص: وت�صمل:  1-3-14

التمري�ص  مدر�صة  يف  �صنوات  اأربع  الدرا�صة  فرتة  ممر�صة:   / ممر�ص   اأ- 

الثانوية بعد الدرا�صة االإعدادية وت�صمى ال�صهادة:

) Dyplom Pielegniarki / Pielegniarza (  

وتعادل �صهادة دبلوم املعاهد الثانوية ال�صحية وتوؤهل لدرجة )فني/ فنية(  

متري�ص.

يف  العامة  الثانوية  بعد  �صنتان  الدرا�صة  فرتة  موؤهلة:  ممر�صة   / ممر�ص  ب- 

معهد التمري�ص وت�صمى ال�صهادة:

Diplom Pyplomowanego اأو Dyplom dielegniarza(  

)Pielegniarki Dyplomowanej  

وتعادل دبلوم املعاهد الثانوية ال�صحية املطورة وتوؤهل لدرجة  )فني/ فنية(  

متري�ص.

ق�صم   / الطب  كلية  يف  �صنوات  اأربع  الدرا�صة  فرتة  متري�ص:  بكالوريو�ص  ج- 

التمري�ص، وت�صمى ال�صهادة

 )Dyplom Magistra Pielegniarstwa(  

وهي تعادل �صهادة البكالوريو�ص وتوؤهل لدرجة اأخ�صائي.  

ال�صيدلة: مدة الدرا�صة خم�ص �صنوات وت�صمى ال�صهادة   2-3-14

)Dyplom Magistra Farmacji(  

وهي تعادل �صهادة البكالوريو�ص يف ال�صيدلة.  

طب االأ�صنان: مدة الدرا�صة خم�ص �صنوات باالإ�صافة اإىل �صنة االمتياز وت�صمى   3-3-14

)Dyplom Lekarza Stomatologa( ال�صهادة

وهي تعادل �صهادة البكالوريو�ص يف طب االأ�صنان.  

الطب الب�صري: مدة الدرا�صة �صت �صنوات باالإ�صافة اإىل �صنة االمتياز ت�صمى   4-3-14

)Dyplom Lekaza Medyeyny( ال�صهادة

وهي تعادل �صهادة البكالوريو�ص يف الطب واجلراحة باململكة.  
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�صهادات االخت�صا�ص:  5-3-14

14-3-5-1 اإىل العام 1999م اخت�صا�ص ذو درجتني ويتكون من مرحلتني:

ثالث        اإىل  �صنتني  من  التدريب  فرتة  االخت�صا�ص:  من  االأوىل  الدرجة  اأ- 

�صنوات ت�صمى ال�صهادة )Dyplom I Stopnia( وتعادل باملاج�صتري.

الدرجة الثانية من االخت�صا�ص: فرتة التدريب من ثالث اإىل اأربع �صنوات  ب- 

واجتياز امتحان الدولة ت�صمى ال�صهادة 

)Dyplom Apwxj II Stopnia( وتعادل الدكتوراه وتوؤهل لدرجة نائب   

اأول.

منذ بداية العام 1999م  يطبق نظام االإحتاد االأوروبي للتخ�ص�صات واأ�صبح   2-5-3-14

التخ�ص�ص ذو درجة واحدة فقط. ومدة التخ�ص�ص ال تقل عن خم�ص �صنوات 

ح�صب التخ�ص�ص وت�صمى ال�صهادة

)Dyplom Specjalisty( وتعادل الدكتوراه وتوؤهل لدرجة نائب اأول.  

اجلراحة  االأع�صاب،  جراحة  القلب،  جراحة  مثل   ( دقيقة  تخ�ص�صات   3-5-3-14

التجميلية(:-

اإىل العام 1999م: تتطلب تدريب عملي من ثالث اإىل اأربع �صنوات بعد   -

واجتياز   )Dyplom I Stopina( اأي االأوىل  الدرجة  على  احل�صول 

امتحان الدولة وتوؤهل لدرجة االخت�صا�ص الدقيق.

منذ بداية العام 1999م: تتطلب التدريب من �صنتني اإىل ثالث �صنوات   -

الدكتوراه،  اأي   )Dyplom Specjalisty( بعد احل�صول على �صهادة

واجتياز امتحان الدولة وتوؤهل لدرجة االخت�صا�ص.

ال�سهادات ال�سادرة من جمهورية الت�سيك:   4-14

اجتياز  بعد  نائب  للعمل  توؤهل   Prvniho Stupune االخت�صا�ص  �صهادة   1-4-14

التقييم املهني.

�صهادة االخت�صا�ص Druheho Stupune توؤهل للعمل نائب اأول اأو ا�صت�صاري   2-4-14

ح�صب اخلربة.
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14 – 5 �سهادات البكالوريو�س يف التمري�س والعلوم الطبية التطبيقية ال�سادرة من    

 الفلبني والهند وما يف حكمهما:

الطبية  العلوم  اأو  التمري�ص  يف  البكالوريو�ص  �صهادة  على  احلا�صلون  ي�صنف   1-5-14

التطبيقية بعد اإنهاء التعليم العام ملدة 10 �صنوات على درجة اأخ�صائي يف ذات 

التخ�ص�ص �صرط احل�صول على �صهادة البكالوريو�ص التي مدتها )4(  �صنوات 

باالإ�صافة اإىل �صهادة البورد يف ذات التخ�ص�ص وخربة ثالث �صنوات يف نف�ص 

العالج   الب�صريات،  مثل  ال�صحية  التخ�ص�صات  جميع  يف  ال�صهادة  جمال 

الطبيعي، التغذية، العالج التنف�صي، املختربات الطبية، تقنية االأ�صنان، تقنية 

االأ�صعة ....الخ ماعدا ال�صيدلة.

خام�س ع�سر: االأطباء الزائرون:

ا�صتنادًا اإىل القرار الوزاري رقم 20/2118 وتاريخ 1420/2/21هـ تقوم الهيئة بت�صنيف االأطباء 

الزائرين وفق ال�صروط التالية:

اأن يكون يف مرتبة ا�صت�صاري يف بلده ومن ذوي التخ�ص�صات النادرة والتقنيات اجلديدة   -1

التي ال تتوفر يف اململكة.

اأن يكون لديه ترخي�ص �صاري املفعول ملزاولة املهنة يف بلده.  -2

اأن ال يكون ممن حكم عليه بحد �صرعي اأو حكم جنائي اأو ب�صبب خطاأ طبي اأو اأبعد من   -3

اململكة ل�صبب له عالقة مبهنة الطب.

  4- ال تعترب تو�صية الهيئة با�صتقدام الطبيب الزائر �صهادة ت�صنيف مهني دائم للعمل يف 

اململكة.

�ساد�س ع�سر: اأحكام عامة:

يتم ت�صنيف احلا�صلني على ال�صهادات ال�صحية من خارج اململكة من خالل اإجراء التقييم   1-16

املهني.

بعد  التقييم  اجتياز  لعدم  نتيجة  تاأهيل  الت�صنيف ملن �صدر بحقه قرار عدم  اإعادة  يجوز   2-16

ق�صاء فرتة تدريب واكت�صاب خربة جديدة يف م�صت�صفى على اأن يتوفر به التخ�ص�ص املعني 

اأو احل�صول على موؤهل اأعلى تقبل به الهيئة وال ينظر يف الطلب اإال بعد م�صي �صنة على االأقل 

من قرار عدم التاأهيل.
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املمار�صون ال�صحيون الذين مينحون فر�صة ا�صتثنائية ويجتازون التقييم املهني بعد ذلك   3-16

يعاد تقييمهم بعد �صنة من �صدور قرار الت�صنيف املهني ويف حال تكرار ر�صوبهم ي�صدر لهم 

قرار عدم تاأهيل نهائي.

يلزم املمار�صني ال�صحيني ال�صعوديني الناجحني يف املحاولة الرابعة اإعادة     1-3-16  

التقييم بعد �صنة من �صدور قرار الت�صنيف، ويذكر يف قرار الت�صنيف عبارة    

)على اأن يعاد تقييمه بعد �صنة (.    

الت�صنيف من درجة اإىل اأخرى يخ�صع لتقدمي طلب وتقييم جديدين.  4-16

ال ي�صدر قرار الت�صنيف املهني على درجة ا�صت�صاري ملن�صوبي القطاع احلكومي اإال بالتوافق   5-16

مع املرجع.

اإىل  لها  تقدم  التي  للدرجة  النجاح  على عالمة  اأخفق يف احل�صول  من  ت�صنيف  يجوز  ال   6-16

درجة مهنية اأقل،وي�صتثنى من ذلك التمري�ص العاملني يف املراكز ال�صحيه وامل�صتو�صفات 

وجممعات العيادات فيجوز لهم اأن يتقدموا المتحانات م�صاعدة متري�ص عند اخفاقهم يف 

اأن يعملوا ح�صرًا يف املراكز ال�صحيه وامل�صتو�صفات وجممعات  التمري�ص على  امتحانات 

العيادات بعد جناحهم يف امتحانات م�صاعدة متري�ص.

اأول / ا�صت�صاري( ومل يجتز يف املحاولة االأوىل ي�صمح  من تقدم لالمتحان لدرجة )نائب   7-16

له باإعادة االمتحان ويف حال جناحه مينح درجة مهنية اأقل من الدرجة التي تقدم لها اأو 

الدرجة امل�صتحقة فعال اإذا كانت اأقل، ويحق له التقدم بطلب ت�صنيف مهني جديد للرتقية 

اإىل درجة اأعلى بعد عام من تاريخ جناحه اأو تاريخ القرار.

يف حالة االنقطاع عن املمار�صة ال�صحية لغري االأطباء ملدة �صنتني اإىل خم�ص �صنوات يلزم   8-16

اأ�صهر ( ح�صب فرتة  �صتة  اإىل  املنقطع بق�صاء فرتة تدريبية ترتاوح مدتها بني ) �صهرين 

االنقطاع ويف حال جتاوز االنقطاع خم�ص �صنوات يلزم بق�صاء فرتة تدريبية �صتة اأ�صهر اإذا 

كان لديه خربة عملية �صابقة اأو �صنة كاملة يف حالة مل ي�صبق له املمار�صة ومن ثم اجتياز 

امتحان الت�صنيف املهني.

يف حالة االنقطاع عن املمار�صة لالأطباء يكون املطلوب كاالآتي:   9-16

االنقطاع الأكرث من �صنتني وحتى 5 �صنوات  يلزم تقييم خربات املمار�ص وعليه احل�صول  اأ- 

على تدريب يف جمال اخت�صا�صه من �صهرين اإىل �صتة اأ�صهر وفقًا ملدة االنقطاع ومن ثم 

اجتياز امتحان الت�صنيف املهني.

يلزم تقييم خرباته ويلزمه  واأقل من ع�صر �صنوات  االنقطاع الأكرث من خم�ص �صنوات  ب- 

التدريب ملدة �صتة اأ�صهر اإذا كان لديه خربة عملية �صابقة اأو �صنة كاملة يف حال مل ي�صبق 

له املمار�صة ومن ثم اجتياز امتحان الت�صنيف املهني.
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االنقطاع الأكرث من ع�صر �صنوات ملن لديهم ممار�صة �صابقة تقيم خرباتهم ويلزمهم  ج- 

التدريب ملدة عام كامل ومن ثم اجتياز امتحان الت�صنيف املهني.

التدريب  يلزمهم  �صابقة مقبولة  توفر ممار�صة  �صنوات دون  الأكرث من ع�صر  االنقطاع  د- 

4 ( دورات يف  ملدة عام كامل على االأقل يف مركز تدريبي معرتف به والنجاح يف  ) 

اخت�صا�صات ) الباطنة، االأطفال، اجلراحة العامة، اأمرا�ص الن�صاء والتوليد ( مدة كل 

واحدة منها ثالثة اأ�صهر.

16-10 حتدد مرات دخول االمتحان للمتقدمني لالمتحان على النحو التايل:

امتحانات الهيئة من خالل �صركة برومرتك: يعطى املتقدم فر�صتني للجلو�ص المتحان  اأ- 

الت�صنيف خالل 3 اأ�صهر فاإن مل يجتز االمتحان اأو مل يح�صره يعطى فر�صة ا�صتثنائية 

واحدة فقط للجلو�ص لالمتحان خالل 3 اأ�صهر من تاريخ اآخر حماولة وذلك بعد دفع 

اأو عدم احل�صور ي�صدر بحقه قرار  املقررة ويف حال عدم اجتياز االمتحان  الر�صوم 

عدم تاأهيل مبا�صرة.

االمتحانات التحريرية املجدولة ) اللجان (: يعطى املتقدم فر�صتني متتاليتني فاإن مل  ب- 

يجتز االمتحان اأو مل يح�صره يعطى فر�صة ا�صتثنائية واحدة فقط للجلو�ص لالمتحان 

عدم  اأو  االجتياز  عدم  حالة  ويف  املقررة  الر�صوم  دفع  بعد  مبا�صرة  التالية  باللجنة 

احل�صور ي�صدر له قرار عدم تاأهيل مبا�صرة.

ج – يف حالة عدم التاأهيل يحق للمتقدم اأن يتقدم من جديد بعد مرور �صنة من تاريخ قرار 

عدم التاأهيل بعد دفع ر�صوم جديدة.

د – تكون امتحانات خريجي املعاهد ال�صحية االأهلية والكليات ال�صحية وكليات املجتمع 

باململكة حماولتني ثم تدريب ملن مل يوفق يف النجاح، ثم حماولتني اأخرتني ثم التقييم 

من قبل جلنة كاآخر حماولة ملن مل يوفق يف النجاح حتى يبداأ العمل بتطبيق امتحانات 

مركزية من قبل الهيئة.

يتم اإبالغ مرجع املتقدم يف حالة عدم تاأهيله.   1-10-16

الفعلي  التاريخ  اأنه  على  للنتيجة  اجلامعة(   / )الكلية  جمل�ص  اعتماد  قرار  تاريخ  16-11 يعترب 

للح�صول على ال�صهادة.

وت�صويق  طبية  دعاية  كمندوبي  واجلراحة  الطب  بكالوريو�ص  على  احلا�صلني  تاأهيل  16-12 يجوز 

اأدوية بعد اجتياز التقييم املهني يف تخ�ص�ص ال�صيدلة.

نائبو العيون الذين �صبق ت�صنيفهم ويرغبون العمل يف مراكز الب�صريات يلزمهم  التقدم   13-16

الب�صريات  جمال  يف  حتريري  المتحان  واخل�صوع  الب�صريات  يف  اإ�صايف  ترخي�ص  بطلب 

على اأن يقت�صر عملهم على جمال الب�صريات ح�صرًا.
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16-14 يخ�صع املتقدمون للت�صنيف اأو الت�صجيل املهني ملن تزيد اأعمارهم عن )60( �صنة للفح�ص 

الطبي للتاأكد من قدراتهم اجل�صمانية )ال�صمع ، الب�صر، اأخرى( والنف�صية والع�صبية على 

ممار�صة املهنة وتكون النتيجة )الئق للعمل الطبي/غري الئق للعمل الطبي(.

المتحانات  البكالوريو�ص  مرحلة  دون  ملا  احلكومية  الربامج  من  اخلريجني  جميع  16-15 يخ�صع 

الت�صنيف املهني  .

16-16 يكون اال�صرتاك يف التاأمني التعاوين �صد االأخطاء املهنية الطبية اإلزاميًا على جميع االأطباء 

واأطباء االأ�صنان العاملني يف املوؤ�ص�صات ال�صحية العامة واخلا�صة ح�صب ما ورد يف نظام 

مزاولة املهن ال�صحية ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم م/59 وتاريخ 1426/11/14هـ.

16-17 تعديل الدرجة املهنية :

يحق للهيئة تعديل الدرجة املهنية، اأو حجب الت�صنيف والت�صجيل للممار�ص ال�صحي،  اأ - 

اإذا اقت�صى االأمر ذلك، نتيجة �صدور اأمر ق�صائي، اأو طلب اجلهات املخت�صة الإعادة 

تقييمه، اأو تبني اأنه ال ي�صتحق الدرجة املهنية وح�صل عليها عن طريق اخلطاأ اأو ب�صورة 

غري نظامية.

ب – اإذا تقدم املمار�ص ال�صحي بطلب تعديل الدرجة املهنية املمنوحة له �صابقًا اإىل درجة 

اأعلى فاإنه يحق للهيئة تعديل الدرجة املهنية اأو حجب الت�صنيف املهني متى ما اأو�صت 

جلنة التقييم بذلك.

16-18 للهيئة احلق يف تعديل اأي مادة من مواد هذا الدليل يف اأي وقت تراه دون �صابق اإنذار.

16-19 يجوز لالأمني العام اال�صتثناء مما ورد يف هذا الدليل من اأحكام عند ال�صرورة.
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1250 ريال

1000

800

1000

800

600

400

750 ريال

600

480

600

480

360

240

250 ريال

200

160

200

160

120

80

ا�صت�صاري

نائب + نائب اأول

طبيب مقيم + عام/

اأ�صنان

ا�صت�صاري

اأخ�صائي اأول

اأخ�صائي/�صيديل

م�صاعد/فني/

فني اأول

�سابع ع�سر: ر�سوم الت�سنيف والت�سجيل املهني:

يتم ت�صديد ر�صوم الت�صنيف والت�صجيل املهني ب�صيك م�صريف با�صم الهيئة ال�صعودية للتخ�ص�صات 

ال�صحية اأو عن طريق بطاقة ال�صراف االآيل اأو االإيداع يف ح�صاب الهيئة  على الوجه التايل:

اأ – ر�صوم الت�صنيف املهني :

ب – ر�صوم الت�صجيل املهني :

* مالحظة : الت�صجيل املهني ملدة خم�ص �صنوات خا�ص بال�صعوديني.

�لر�سوم	�ملعتمدة

1800 ريال

1500 ريال

1100 ريال

1100 ريال + 600 ريال لكل زمالة 

اإ�صافية يف نف�ص الطلب

1100 ريال

1500 ريال

600 ريال

1500 ريال

500 ريال

500 ريال

اأطباء

غري اأطباء

�لر�سوم	�ملعتمدة	

للت�سجيل	�ملهني	

)5	�سنو�ت(*

�لر�سوم	�ملعتمدة	

للت�سجيل	�ملهني	

)3	�سنو�ت(

�لر�سوم	�ملعتمدة	

�سنوياً
�لدرجة �لفئة

�لدرجة

اأطباء ا�صت�صاريون

اأطباء )نائب / نائب اأول(

اأطباء عامون واأ�صنان

اأطباء تخ�ص�صات فرعية )زماالت دقيقة(

ال�صيادلة واالخ�صائيون ال�صحيون )بكالوريو�ص/ماج�صتري(

دكتوراه ال�صيادلة واالأخ�صائيون ال�صحيون

)الفنيون / املمر�صون/ امل�صاعدون ال�صحيون(

التخ�ص�صات االإ�صافية )جلان(

بكالوريو�ص اجلامعات ال�صعودية

)القرارات املبا�صرة/اأطباء(

بكالوريو�ص اجلامعات ال�صعودية

)القرارات املبا�صرة/غري اأطباء(
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ج – ر�صوم خدمات اأخرى :

�لر�سوم	�ملعتمدة

300 ريال

300 ريال

150 ريال

300 ريال

 400 ريال 

�لبيان

ترجمة واعتماد �صهادات

اإ�صدار �صهادة بدل فاقد وتعديل �صهادة ت�صنيف لالأطباء وال�صيادلة 

واالأخ�صائيني ومن يف حكمهم

)اإ�صدار/ تعديل( بطاقة بدل فاقد للت�صجيل املهني

�صهادة براءة مهنية/مزاولة مهنة

توثيق ال�صهادات للتاأكد من ا�صتكمالها متطلبات الهيئة

ثامن ع�سر: توثيق ال�سهادات:

ح�صب  االأعلى  توفر  مع  باالأدنى  االأخذ  يجوز  وال  التالية،  امل�صادر  اأحد  من  ال�صهادات  توثيق  يتم 

الت�صل�صل التايل:

18-1 امللحق الثقايف ال�صعودي يف بلد امل�صدر.

18-2 ال�صفارة ال�صعودية اأو من ميثلها يف بلد امل�صدر.

18-3 ت�صديق ال�صفارة ال�صعودية اأو من ميثلها على ت�صديق �صفارة بلد اآخر.

18-4 �صفارة بلد م�صدر ال�صهادة باململكة + اخلارجية ال�صعودية.

18-5 التوثيق من جهة معتربة ومقبولة لدى الهيئة.
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تا�سع ع�سر : �ساعات التعليم الطبي والتطوير املهني امل�ستمر املطلوبة من املمار�سني 

ال�سحيني عند اإعادة الت�سجيل املهني بالهيئة : 

اأ – �صاعات التعليم الطبي امل�صتمر املطلوبة من املمار�ص ال�صحي عند اإعادة الت�صجيل : 

�لتفا�سيل�لفئة

5	�سنو�ت 3	�سنو�ت

�ل�ساعات	�ملطلوبة
متو�سط	

�ل�ساعات	

يف	�ل�سنة	

�لو�حدة

االأطباء 

واأطباء 

االأ�صنان 

ال�صيادلة

30

20

90 �صاعة

60 �صاعة 

لل�صيادلة 

و

اال�صت�صاريني

150 �صاعة 

100 �صاعة

لل�صيادلة

و 

اال�صت�صاريني 

خالل  اأق�صى  كحد  �صاعات   )10(

ال�صنة الواحدة لالأن�صطة الداخلية . 

خالل  اأق�صى  كحد  �صاعات   )10(

املهارات  تطوير  يف  الواحد  ال�صنة 

العامة . 

للندوات  اأدنى  كحد  �صاعة   )12(

واملوؤمترات و ور�ص العمل املتخ�ص�صة 

، مبا يف ذلك االأن�صطة املعتمدة عن 

طريق االنرتنت . 

الذاتية  لالأن�صطة  �صاعات   )10(

مثل : القراءة املتخ�ص�صة والتاأليف 

جمال  يف  علمية  اأفالم  وم�صاهدة 

االخت�صا�ص . 

خالل  اأق�صى  كحد  �صاعات   )7(

ال�صنة الواحدة لالأن�صطة الداخلية . 

خالل  اأق�صى  كحد  �صاعات   )7(

املهارات  تطوير  يف  الواحدة  ال�صنة 

العامة . 

للندوات  اأدنى  كحد  �صاعات   )7(

واملوؤمترات و ور�ص العمل املتخ�ص�صة 

عن  املعتمدة  االأن�صطة  ذلك  يف  مبا   ،

طريق االنرتنت . 

الذاتية  لالأن�صطة  �صاعات     )5(

مثل : القراءة املتخ�ص�صة والتاأليف 

جمال  يف  علمية  اأفالم  وم�صاهدة 

االخت�صا�ص
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�لتفا�سيل�لفئة

5	�سنو�ت 3	�سنو�ت

�ل�ساعات	�ملطلوبة
متو�سط	

�ل�ساعات	

يف	�ل�سنة	

�لو�حدة

املمر�صون 

املهن 

الطبية 

التطبيقية 

االأخرى 

الفنيون

15

20-10

10

45  �صاعة 

لالأخ�صائيني 

واال�صت�صاريني

30 �صاعة 

للفنيني 

60 �صاعة 

لالأخ�صائيني 

واال�صت�صاريني

30 �صاعة جلميع 

فئات الفنيني 

75 �صاعة 

لالخ�صائيني 

واال�صت�صاريني

50 �صاعة 

للفنيني 

100 �صاعة 

لالأخ�صائيني 

واال�صت�صاريني

50 �صاعة جلميع 

فئات الفنيني 

ال�صنة  خالل  اأق�صى  كحد  �صاعات   )5(

الواحدة لالأن�صطة الداخلية . 

ال�صنة  خالل  اأق�صى  كحد  �صاعات   )5(

الواحدة يف تطوير املهارات العامة . 

)5( �صاعات كحد اأدنى للندوات واملوؤمترات 

ذلك  يف  مبا   ، املتخ�ص�صة  العمل  ور�ص  و 

االأن�صطة املعتمدة عن طريق االنرتنت . 

 : مثل  الذاتية  لالأن�صطة  �صاعات   )5(

وم�صاهدة  والتاأليف  املتخ�ص�صة  القراءة 

اأفالم علمية يف جمال االخت�صا�ص . 

ال�صنة  خالل  اأق�صى  كحد  �صاعات   )5(

الواحدة لالأن�صطة الداخلية . 

ال�صنة  خالل  اأق�صى  كحد  �صاعات   )5(

الواحدة يف تطوير املهارات العامة . 

)5( �صاعات كحد اأدنى للندوات واملوؤمترات 

ذلك  يف  مبا   ، املتخ�ص�صة  العمل  ور�ص  و 

االأن�صطة املعتمدة عن طريق االنرتنت . 

 : مثل  الذاتية  لالأن�صطة  �صاعات     )5(

وم�صاهدة  والتاأليف  املتخ�ص�صة  القراءة 

اأفالم علمية يف جمال االخت�صا�ص . 

الفئات امل�صتثناة من �صاعات التعليم الطبي امل�صتمر جميع امل�صاعدين ال�صحيني بجميع تخ�ص�صاتهم  ب – 

وبع�ص الفنيني ) فني معمل نظارات ، فني االإدارة ال�صحية اأو امل�صت�صفيات ، فني ال�صجالت الطبية ، 

فني ال�صكرتارية الطبية ، فني االأجهزة الطبية ، فني املراقبة ال�صحية ، فني البيئة(  . 

ملزمة  غري  م�صتمر  تعليم  ك�صاعات   )ICDL( االآيل  احلا�صب  لقيادة  الدولية  الرخ�صة  حت�صب  ج –  

للممار�صني ال�صحيني على النحو التايل : - 

- �صهادة )ICDL START( حت�صب بواقع 10 �صاعات تعليم م�صتمر وحت�صب ملرة واحدة .   

- �صهادة )ICDL( حت�صب بواقع 15 �صاعة تعليم م�صتمر وحت�صب ملرة واحدة .    




