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 متٗٝـــــــد

للتصييف والتسجيل املهين إىل وضع أسس تطبيل  التيفيذيةالكواعد تهدف 

للننارسني الصحيني ويته حتديثها لتصييف والتسجيل املهين الالئحة العامة ل

الكواعد  دوريًا ملواكبة املستجدات يف التصييف أو التسجيل املهين. يته تطبيل

عرب إجزاءات تفصيلية معتندة مً قبل الزئيس التيفيذي للننارسة  التيفيذية

  املهيية.
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 تٓؿٝر١ٜ عا١َاعد قٛ ايباب األٍٚ 1

 املؤٖالت األٚىل:املاد٠ 

 املتعدد٠ زباْٗا عرب بدزاضتٗا قاَت اييت ُؤٖالتيً َعًَٛات قاعد٠ بإْػا٤ اهل١٦ٝ تكّٛ .1

 .َٓٗا يالضتؿاد٠ املٓاضب١ ايطسٜك١ ٚذبدٜد

 عًٝٗا َرتتب١ تؿٓٝـ قسازات أٟ إعطا٤ قبٌ دزاضتٗا ٜتِ ي١٦ًٝٗ املكد١َ ازبدٜد٠ املؤٖالت .2

 ٚايهؿا٠٤ ايعًُٞ ضبتٛاٙ يتشدٜد املؤٌٖ ؾكط نٛض١ًٝ عٓٛإ ع٢ً اهل١٦ٝ تعتُد ٚال

 .ب٘ املستبط١ امل١ٝٓٗ

 نْٛٗا ساٍ ٚيف املدتًؿ١، ٚصبايطٗا اهل١٦ٝ زبإ عرب ازبدٜد٠ املؤٖالت دزاض١ ٜتِ .3

  .اعتُادٖا قبٌ امل١ٝٓٗ يًُُازض١ ايتٓؿٝرٟ يًُذًظ بٗا ايسؾع ٜتِ ددٜد بتؿٓٝـ َستبط١

 : ايتٛثٝلاملاد٠ ايجا١ْٝ

 .َعسٚف عاملٝا َٛا ٖبػهٌ ٜتٛاؾل َع  دسا٤ ايتٛثٝلذبدد اهل١٦ٝ ايطسٜك١ املٓاضب١ إل .1

ع١ًُٝ ايتؿٓٝـ  إلمتاّاملد٠ املطًٛب١  ٜكًٌتشدٜد إدسا٤ات ايتٛثٝل بػهٌ ياهل١٦ٝ  طع٢ت .2

 .ٚايتطذٌٝ املٗين
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إداز٠ ايتٛثٝل يف اهل١٦ٝ َطؤٚي١ عٔ ايتعاٌَ َع ْتا٥ر إدسا٤ات ايتٛثٝل يف ساٍ ضًبٝتٗا ٚهلا  .3

 .اسبل يف طًب ايٛثا٥ل اييت تطاعدٖا ع٢ً ايٛؾٍٛ يٓتٝذ١ ْٗا١ٝ٥ خبؿٛف املتكدّ

 ايتدزٜب: املاد٠ ايجايج١

يف  بَعاٜري ايتدزٜع٢ً  بٓا٤ًاذبدد اهل١٦ٝ ايتدزٜب املكبٍٛ يف ايػٗادات املكد١َ ايٝٗا  .1

 .غٗادات االختؿاف ايطعٛد١ٜ َٚا مياثًٗا

 ٚال ًٜٞ َا تػٌُ َتعدد٠ ٚضا٥ٌ عرب ايٝٗا املكدّ ايتدزٜب تؿاؾٌٝ َعسؾ١ يف اسبل ي١٦ًٝٗ .2

 االْرتْت غبه١ ع٢ً بايػٗاد٠ اشباف املٛقع األنادميٞ، ايطذٌ: عًٝ٘ تكتؿس

 .يًػٗاد٠ املاحن١ ازب١ٗ َع املباغس٠ ٚغري املباغس٠ ٚاملداطبات

 ٜتِ االضتعا١ْ بًذإ اهل١٦ٝ ٚصبايطٗا يتكِٜٛ ايتدزٜب املكدّ ايٝٗا إذا دعت اسباد١. .3

 

 : اشبرب٠املاد٠ ايسابع١

 ايٛظٝؿٞ،املط٢ُ املتكدّ أٚ املُازع عٌُ  د١ٗ َٔ ايؿادز ايتعسٜـ تكُٔجيب إٔ ٜ .1

 ٚؾـ َجٌ ايتدؿـ صباٍ يف امل١ٝٓٗ املُازض١ ع٢ً أدي١ اسكاز طًب يف اسبل ي١٦ًٝٗٚ

 . ذيو ٚخالف ايعٝادات ددٍٚ املٓاٚبات، ددٍٚ َٛثل، ٚظٝؿٞ

 َٔ ؾادز٠ اشبرب٠ تهٕٛ إٔ ع٢ً اسبهَٛٞ ايكطاع َٔ املًُه١ داخٌ َٔ اشبربات تكبٌ .2

 .املٛظؿني غؤٕٚ اٚ ايبػس١ٜ املٛازد إداز٠ قبٌ



 هـ1438  للتصنٌف والتسجٌل المهنً العامة الئحةالقواعد التنفٌذٌة ل

 

 
5 

 

 دزد١ ع٢ً ايتؿٓٝـ ألغساض اشباف ايكطاع َٔ املًُه١ داخٌ َٔ اشبرب٠ غٗادات تكبٌ .3

 .ايتاي١ٝ ايػسٚط سطب أع٢ً

 .باملٓطك١ ايؿش١ٝ ايػؤٕٚ َٔ ؾادز َصاٚي١ تسخٝـ ٚدٛد -أ 

 يًطعٛدٜني.  االدتُاع١ٝ ايتأَٝٓات َٔ َػٗد أٚ بٝإ -ب 

َط٢ُ ٜهٕٛ املتكدّ غري ايطعٛدٟ ع٢ً نؿاي١ املٓػأ٠ ايؿش١ٝ ٚع٢ً ْؿظ  -ز 

 امل١ٓٗ يف ١ٜٖٛ املكِٝ.

 : ايتكِٜٛ املٗيناملاد٠ اشباَط١

 طبٝع١ ايػٗاد٠، َؿدز َجٌ عٛاٌَ عد٠ بٓا٤ا ع٢ً املٗين ايتكِٜٛ ٜتِ ذبدٜد .1

 .ٚغريٖا املطًٛب١ ايدزد١ ايتدؿـ،

 سطب تكِٜٛ زب١ٓ أٚ ايعًُٞ، االختباز االختبازايتشسٜسٟ، تػٌُ املٗين ايتكِٜٛ طبٝع١ .2

 .املعتُد٠ ايتؿٓٝـ ضٝاضات

 . بهٌ ايطسم املُه١ٓ املٗين ايتكِٜٛ ذبسف اهل١٦ٝ ع٢ً سٝاد١ٜ .3

 َعا١ًَ ايػري ضعٛدٟ: .4

 ثالخ املًُه١ َٔ خازز تؿٓٝـ يطًب تكدّ ساٍ ايطعٛدٟ غري املُازع ميٓح - أ

 َٔ االختباز ٖرا نإ إذا ؾكط ايتشسٜسٟ يالختباز ض١ٓ خالٍ اختباز١ٜ ؾسف

 ايتكدّ ميهٓ٘ االدتٝاش عدّ اٚ اسبكٛز عدّ ساٍ ٚيف. ايتؿٓٝـ َتطًبات

"  حبك٘ ٜٚؿدز اختباز ضباٚي١ آخس تازٜذ َٔ أغٗس ضت١ إقاؾٝتني بعد حملاٚيتني

 .االدتٝاش عدّ ساي١ يف" ْٗا٥ٞ تطذٌٝ طًب زؾض



 هـ1438  للتصنٌف والتسجٌل المهنً العامة الئحةالقواعد التنفٌذٌة ل

 

 
6 

 

 أغٗس ساٍ تكدّ يطًب تؿٓٝـ َٔ داخٌ املًُه١ ضت١ ضعٛدٟ ايػري املُازع ميٓح - ب

 خالهلا ي٘ ٜطُح املٗين ايتكِٜٛ الدتٝاش ٚايتؿٓٝـ ايتطذٌٝ طًب قبٍٛ تازٜذ َٔ

 نشد ٚمبشاٚيتني ايتشسٜسٟ االختباز ساي١ يف أقؿ٢ نشد ضباٚالت بجالخ

 يف"  تطذٌٝ طًب زؾض"  حبك٘ ٜٚؿدز ايتكِٜٛ زب١ٓ أٚ املكاب١ً ساي١ يف اقؿ٢

 .االدتٝاش عدّ ساي١

 ٜكدّ إٔ ي٘ حيل" تطذٌٝ طًب زؾض" حبك٘ ؾدز ايرٟ ايطعٛدٟ غري املُازع - ت

 ي٘ ٚحيل املًُه١ خازز َٔ ض١ٓ عٔ تكٌ ال خرب٠ إزؾام بعد ددٜد تؿٓٝـ طًب

 أٚ ايتشسٜسٟ االختباز ساي١ يف ضباٚيتني ١أغٗس ايٓعاَٝ ايطت١ ؾرت٠ خالٍ عٓدٖا

 زؾض) ٜٚؿدز حبك٘ امل١ٝٓٗ ايدزد١ سطب تكِٜٛ زب١ٓ أٚ َكاب١ً ٚاسد٠ ضباٚي١

 . االدتٝاش عدّ ساٍ يف( ْٗا٥ٞ تطذٌٝ طًب

 تطذٌٝ طًب إيػا٤ حبك٘ ٜؿدز ضعٛدٟ غري ممازع ع٢ً ايػؼ ثبٛت ساٍ يف - خ

 .املًُه١ يف املٗين ايتطذٌٝ َٔ املُٓٛعني قا١ُ٥ يف ٜٚٛقع

 َعا١ًَ ايطعٛدٟ: .5

 ٜتدًًٗا ضباٚالت ضت١ املتكدّ اجملتُع ٚنًٝات ايؿش١ٝ املعاٖد خسٜر ميٓح - أ

 زؾض" حبك٘ ٜؿدز ادتٝاشٙ عدّ ساٍ ٚيف عًٝٗا، املٓؿٛف ايتدزٜب ؾرتات

 ."ايتطذٌٝ طًب

 يف ضٜٓٛا ضباٚالت أزبع ؾين يدزد١ املتكدَني غري َٔ ايطعٛدٟ املُازع ميٓح - ب

 زب١ٓ أٚ املكاب١ً ساي١ يف ضٜٓٛا ضباٚالت ٚثالخ ايتشسٜسٟ االختباز ساي١

 .نشد أقؿ٢ ايتكِٜٛ

 .األقٌ ع٢ً أغٗس ثالث١ عٔ االختباز١ٜ احملاٚالت بني املد٠ تكٌ ال  - ت

 عدّ ساٍ يف أَا َٗٓٝا ٚتؿٓٝؿ٘ املُازع تطذٌٝ ٜتِ ايتكِٜٛ ادتٝاش ساٍ يف - خ

 ضًب١ٝ َالسعات ٚدٛد ساٍ يف ،"ايتطذٌٝ طًب زؾض" حبك٘ ٜؿدز ادتٝاشٙ

 زأٟ ع٢ً بٓا٤ا املٓاضب اإلدسا٤ ارباذ ي١٦ًٝٗ حيل املسق٢ ضال١َ ع٢ً تؤثس قد

 . ايتكِٜٛ زب١ٓ
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 .ض١ٓ ملد٠ االختباز دخٍٛ َٔ حيسّ ضعٛدٟ ممازع ع٢ً ايػؼ ثبٛت ساٍ يف - ز

 ْٗا٥ٞ زؾض قساز حبك٘ ٜؿدز ضعٛدٟ ممازع َٔ ايػؼ تهساز ثبٛت ساٍ يف - ح

 .املٗين ايتطذٌٝ َٔ

 أَس ؾدٚز عٓد امل١ٝٓٗ نؿا٤ت٘ َٔ يًتأند ايؿشٞ املُازع تكِٜٛ إعاد٠ ي١٦ًٝٗ حيل .6

 بالغات ٚزٚد أٚ طيب خطأ عٔ املُازع بإدا١ْ قكا٥ٞ سهِ ؾدٚز بريو، قكا٥ٞ

 .ضًٛن٘ األخالقٞ أٚاملٗين  أدا٥٘ َطت٣ٛ تدْٞ عٔ ي١٦ًٝٗ َٛثك١

 َاز٠أ تبًٝؼ ٜٚتِ عٓ٘ ٚاملتكدّ املتكدّ ضذٌ سعس ٜتِ املتكدّ غدؿ١ٝ اْتشاٍ ساٍ يف .7

 ايػؼ عكٛبات عًِٝٗ ٜٚطبل إيٝ٘ ٜتٛؾًٕٛ مبا اهل١٦ٝ ٚإبالؽ ايالشّ الرباذ املع١ٝٓ املٓطك١

 .إداْتِٗ ساٍ يف

 ٚاسد٠ َس٠ يًتؿٓٝـ َٓ٘ ٜطتؿاد إٔ ع٢ً ضٓـٛات مخظ االختباز ْتٝذ١ ؾالس١ٝ َد٠ .8

 .ؾكط

 طًب يف اسبل ٚيًُُازع سد٠، ع٢ً نٌ ٚايدقٝل ايعاّ ايتدؿـ يف ايهؿا٠٤ تكِٜٛ ٜتِ .9

 .ايعاّ ايتدؿـ ممازض١ يف ٜسغب ٜهٔ مل إذا ؾكط ايدقٝل تدؿـاي ع٢ً ايتؿٓٝـ

 َتطًبات ايتطذٌٝ ألٍٚ َس٠املاد٠ ايطادض١: 

 .املطًٛب١ امل١ٝٓٗ يًدزد١ َال٤َتٗا َع تؿٓٝؿٗا املساد املؤٖالت/املؤٌٖ َٔ ؾٛز٠ .1

 عدّ ساٍ يف املٝداْٞ ايتدزٜب أٚ َطًٛب١ ناْت إذا االَتٝاش غٗاد٠ َٔ ؾٛز٠ .2

 .االَتٝاش غٗاد٠ تٛؾس
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 ٚايدنتٛزاٙ املادطتري ايبهايٛزٜٛع، يػٗادات األنادميٞ ايطذٌ َٔ ؾٛز٠ .3

 .عًٝٗا اسبؿٍٛ ملتطًبات زمسٞ ٚؾـ أٚ

 .اسباد١ عٓد ايطسٜسٟ ايتدزٜب إنُاٍ غٗاد٠ َٔ ؾٛز٠ .4

( ايدنتٛزاٙ املادطتري، ايبهايٛزٜٛع،) ١ ايؿش١ٝاألنادميٝ ايػٗادات َعادي١ .5

 خازز َٔ ايػٗاد٠ ع٢ً اسباؾًني يًطعٛدٜني بايٓطب١ ايتعًِٝ ٚشاز٠ قبٌ َٔ

 .املًُه١

 ايطب١ٝ اجملايظ َٔ ايؿادز٠ املٗين ايتطذٌٝ/ايرتخٝـ غٗادات َٔ ؾٛز٠ .6

 ايتطذٌٝ/ايرتخٝـ ٜهٔ مل إذا اشبرب٠ غٗادات أٚ املتكدّ بًد يف املعتُد٠

 iبًد يف َتاسا املٗين

 املٗين ٚايرتخٝـ ايتطذٌٝ ٚغٗاد٠ اشبرب٠ املؤٖالت، غٗادات تٛثٝل َٔ ؾٛز٠ .7

 .ايتٛثٝل غسن١ َٔ ؾادز٠ املؿدز بًد َٔ

 ال املتكدّ نإ إذا ٜٓطبل ال) ايعٌُ د١ٗ يف املٛظؿني غؤٕٚ َٔ تعسٜـ خطاب .8

 ٚي١٦ًٝٗ اإلؾداز، ٚتازٜذ ٚايتدؿـ امل١ٝٓٗ ٚايؿ١٦ املباغس٠ تازٜذ ٜٛقح( ٜعٌُ

 ٚدٛد َعٗا ٜجبت ال اييت اسباالت يف امل١ٝٓٗ املُازض١ اضتُساز ٜجبت َا طًب

 .ايتعسٜـ خطاب خالٍ َٔ ١َٝٓٗ ممازض١
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 االبٔ/ االب/ايصٚد١/  ايصٚز نؿاي١ ع٢ً ايطعٛدٟ غري املتكدّ نإ ساي١ يف .9

 َٔ َؿدم ايهؿٌٝ عٌُ َهإ خالٍ َٔ تعسٜـ تكدِٜ َٔ البد ٚالٜعٌُ

 ايكطاع ملٓطٛبٞ املٛظؿني غؤٕٚ َٔ أٚ اشباف ايكطاع ملٓطٛبٞ ايتذاز١ٜ ايػسؾ١

 .اسبهَٛٞ

 .يًطعٛدٜني ايٛط١ٝٓ اهل١ٜٛ بطاق١ َٔ ؾٛز٠ .10

 يف امل١ٓٗ تهٕٛ إٔ ٜػرتط) ايطعٛدٜني يػري ايطؿس ٚدٛاش َكِٝ ١ٜٖٛ َٔ ؾٛز٠ .11

 ( املد٠ ٚضاز١ٜ – بايعٌُ ي٘ َؿسح ٜٚهٕٛ – ايؿشٞ اجملاٍ

 Advanced Cardiovascular Life)أٚ  (Basic Life Support)غٗاد٠  .12

Support)ٍٛضاز١ٜ املؿع ،.  

  عًُ٘ د١ٗ غري د١ٗ َٔ عاَا ٚضتٕٛ مخط١ عُسٙ دباٚش ملٔ طيب تكسٜس .13

 يألطبا٤ بايٓطب١ ايتكدِٜ ٚقت املؿعٍٛ ضاز١ٜ ايطب١ٝ األخطا٤ قد تأَني ٚثٝك١ .14

 .األضٓإ ٚأطبا٤

 .تٛؾس ايعٓٛإ ايٛطين .15

 َتطًبات إعاد٠ ايتطذٌٝ املاد٠ ايطابع١: 

 يف املُازع اضتُساز١ٜ ٜٛقح ايعٌُ د١ٗ يف املٛظؿني غؤٕٚ َٔ تعسٜـ خطاب .1

 .ربؿؿ٘ َصاٚي١
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  .ض١ٓ نٌ عٔ ؾ١٦ يهٌ املطًٛب بايعدد املطتُس ايطيب ايتعًِٝ ضاعات تكدِٜ .2

 Advanced Cardiovascular) أٚ( Basic Life Support) غٗاد٠ .3

Life Support)، ٚتٛؾس غٗاد٠ املؿعٍٛ ضاز١ٜ PHTLS-ACLS ضاز١ٜ 

 Basic Life) غٗاد٠ عٔ عٛقًا طاز١٥ ؾش١ٝ زعا١ٜ أخؿا٥ٞ يؿ١٦ املؿعٍٛ

Support).  

 .عًُ٘ د١ٗ غري َٔ عاَا ٚضتٕٛ مخط١ عُسٙ دباٚش ملٔ طيب تكسٜس .4

األخطا٤ ايطب١ٝ ضاز١ٜ املؿعٍٛ ٚقت ايتكدِٜ بايٓطب١ يألطبا٤ قد ٚثٝك١ تأَني  .5

 ٚأطبا٤ األضٓإ.

 .ذيو إدسا٤ ي٘ ٜطبل مل ملٔ املؿٓؿ١ ايػٗادات تٛثٝل .6

 ؾٛز٠ َٔ بطاق١ اهل١ٜٛ ايٛط١ٝٓ يًطعٛدٜني. .7

ؾٛز٠ َٔ ١ٜٖٛ َكِٝ يػري ايطعٛدٜني )ٜػرتط إٔ تهٕٛ امل١ٓٗ يف اجملاٍ  .8

  .ٚضاز١ٜ املد٠( –ٜٚهٕٛ َؿسح ي٘ بايعٌُ  –ايؿشٞ 

 .تٛؾس ايعٓٛإ ايٛطين .9

 

 

 نجبة االٔل : لٕاػذ ػبيخ 
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 قٛاعد تؿٓٝـ األطبا٤ ايجاْٞايباب  2

 

غٗادات ايتدؿـ ايعاّ املعرتف بٗا يتطذٌٝ األطبا٤ ٚتؿٓٝؿِٗ  :جا١َٓاياملاد٠ 

 :(املاد٠ ايجا١ْٝ ٚايعػسَٕٚؿؿٌ يف  ًَشليدزد١ ْا٥ب ؾُا ؾٛم )

 بعد اضتػازٟ ٚيدزد١ عًٝٗا اسبؿٍٛ عٓد أٍٚ ْا٥ب يدزد١ تؤٌٖ: األٚىل اجملُٛع١ .1

 . َٗين تكِٜٛي اسباد١ بدٕٚ خرب٠ ضٓٛات ثالخ

 ايدزد١ ع٢ً اسبؿٍٛ بػسط عًٝٗا اسبؿٍٛ بعد اٍٚ يٓا٥ب تؤٌٖ: ايجا١ْٝ اجملُٛع١ .2

 خرب٠ ضٓٛات مخظ بعد اضتػازٟ يدزد١ تؤٌٖ نُا ايتشسٜسٟ االختباز يف املطًٛب١

 هلرٙ ايتدزٜب َد٠ تكٌ أال َساعا٠ َع ايػدؿ١ٝ املكاب١ً أٚ ايتكِٜٛ زب١ٓ ادتٝاش بػسط

 .ضٓٛات ثالخ عٔ املؤٖالت

أٚ املكاب١ً  ايتشسٜسٟ االختباز ادتٝاش بعد ؾكط ْا٥ب يدزد١ تؤٌٖ: ايجايج١ اجملُٛع١ .3

 .ايػسٚط سطب املطًٛب١ اشبرب٠ ٚإنُاٍايػدؿ١ٝ 

 غٗادات ايتدؿـ ايدقٝل  :تاضع١املاد٠ اي

 بٗا ع٢ً األقٌ َا ًٜٞ: ٜتٛؾساملعرتف بٗا أٚال: ايػٗادات 
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 أٚ ايعاّ ايتدؿـ يف بٗا َعرتف غٗاد٠ ع٢ً اسبؿٍٛ بٗا يًكبٍٛ تػرتط ايػٗاد٠ .1

 .بٓذاح ايعاّ ايتدؿـ بسْاَر نُاٍإ

 ع٢ً ض١ٓ ملد٠ ضسٜس١ٜ ١ٝٓممازض١ َٗ ايػٗاد٠ ع٢ً اسبؿٍٛ ىلإ املؤدٟ ايتدزٜب كُٜٔت .2

 . األقٌ

 .ايػٗاد٠ َؿدز ايبًد يف بٗا َعرتف َطتػؿٝات أٚ َسانص يف ٜتِ املطًٛب ايتدزٜب .3

 .ٚايع١ًُٝ ايع١ًُٝ طبٝعت٘ ٜٛقح ايتدزٜب ع٢ً املػسف َٔ خطاب ٚدٛد .4

 جملُٛع١ األٚىل.ابًدإ ؾادز٠ َٔ  .5

 

ٚأٟ  ثاْٝا: ايػٗادات اييت ال تٓطبل عًٝٗا ايػسٚط ايطابك١ تعسض ع٢ً اجملًظ املٗين يألطبا٤

 .قبٌ االعرتاف بٗا د١ٗ أخس٣ ربتازٖا اهل١٦ٝ

 

 املُازضني ايدزدات امل١ٝٓٗ املتاس١ يألطبا٤  :عاغس٠املاد٠ اي

 طب ن١ًٝ َٔ ٚازبساس١ ايطب يف ايبهايٛزٜٛع غٗاد٠ ع٢ً اسباؾٌ ٖٛ: عاّ طبٝب .1

 .األخس٣ ايتؿٓٝـ َتطًبات ٚأنٌُ املٓػأ بًد يف بٗا َعرتف

غٗادات اجملُٛع١ ايجايج١ ٚمل ٜهٌُ اشبرب٠ يًتأٌٖٝ أسد ع٢ً ٖٛ اسباؾٌ : َكِٝ طبٝب .2

 .يدزد١ ْا٥ب
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ٚأنٌُ َتطًبات أسد غٗادات اجملُٛع١ ايجايج١  ع٢ً ٖٛ ايطبٝب اسباؾٌ: ْا٥ب طبٝب .3

 .ايتؿٓٝـ األخس٣

ايجا١ْٝ ٚأنٌُ  األٚىل أٚغٗاد٠ َٔ اجملُٛع١  ع٢ً ايطبٝب اسباؾٌ ٖٛ: أٍٚ ْا٥ب طبٝب .4

 .َتطًبات ايتؿٓٝـ األخس٣

 .ايطعٛد١ٜ يف ايتدؿؿات ايدقٝك١ ايصَاي١ بساَر بأسد املًتشل ايطبٝب ٖٛ: طبٝب شٌَٝ .5

اجملُٛع١ األٚىل أٚ ايجا١ْٝ َع ع٢ً غٗاد٠ َٔ  ايطبٝب اسباؾٌ ٖٛ: اضتػازٟ طبٝب .6

 .اشبرب٠ املٓؿٛف عًٝٗا يدزد١ االضتػازٟ ٚأنٌُ َتطًبات ايتؿٓٝـ األخس٣

االضتػازٟ ايرٟ سؿٌ ع٢ً غٗاد٠ يف ٖٛ ايطبٝب : ربؿـ دقٝل/طبٝب اضتػازٟ .7

 .ربؿـ دقٝل ميجٌ ممازض١ َتؿسع١ َٔ ربؿؿ٘ ايعاّ

 يف سه١َٝٛ أٚ خاؾ١ د١ٗ تسغب ايرٟ املًُه١ خازز َٔ ايكادّ ايطبٝب ٖٛ: شا٥س طبٝب .8

 ٚذيو اهل١٦ٝ َٔ دا٥ِ َٗين تطذٌٝٚ تؿٓٝـ ع٢ً سؿٛي٘ عدّ زغِ خدَات٘ َٔ االضتؿاد٠

 . ايؿش١ٝ املٗٔ َصاٚي١ ْعاّ يف احملدد٠ ايكٛابط ع٢ً بٓا٤ا
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  قٛاعد تؿٓٝـ أطبا٤ األضٓإ ايجايحايباب  3

 

 

غٗادات ايتدؿـ ايعاّ املعرتف بٗا يتطذٌٝ أطبا٤ األضٓإ  :عػس اسباد١ٜاملاد٠ 

 (املاد٠ ايجايج١ ٚايعػسَٕٚؿؿٌ يف  ًَشلٚتؿٓٝؿِٗ يدزد١ ْا٥ب ؾُا ؾٛم )

 بعد اضتػازٟ ٚيدزد١ عًٝٗا اسبؿٍٛ عٓد أٍٚ ْا٥ب يدزد١ تؤٌٖ: األٚىل اجملُٛع١ .1

 . َٗين تكِٜٛي اسباد١ بدٕٚ خرب٠ ضٓٛات ثالخ

 ايدزد١ ع٢ً اسبؿٍٛ بػسط عًٝٗا اسبؿٍٛ بعد اٍٚ يٓا٥ب تؤٌٖ: ايجا١ْٝ اجملُٛع١ .2

 يدزد١ تؤٌٖ نُا ٕ ٚددتإنُاٍ املتطًبات األخس٣ إٚ ايتشسٜسٟ االختباز يف املطًٛب١

 َع ايػدؿ١ٝ املكاب١ً أٚ ايتكِٜٛ زب١ٓ ادتٝاش بػسط خرب٠ ضٓٛات مخظ بعد اضتػازٟ

 .ضٓٛات ثالخ عٔ املؤٖالت هلرٙ ايتدزٜب َد٠ تكٌ أال َساعا٠

 ٚإنُاٍ ايتشسٜسٟ االختباز ادتٝاش بعد ؾكط ْا٥ب يدزد١ تؤٌٖ: ايجايج١ اجملُٛع١ .3

 .ايػسٚط سطب املطًٛب١ اشبرب٠

 

 غٗادات ايتدؿـ ايدقٝل  :عػس املاد٠ ايجا١ْٝ
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 ع٢ً األقٌ َا ًٜٞ: اٜتٛؾس بٗأٚال: ايػٗادات املعرتف بٗا 

 أٚ ايعاّ ايتدؿـ يف بٗا َعرتف غٗاد٠ ع٢ً اسبؿٍٛ بٗا يًكبٍٛ تػرتط ايػٗاد٠ .1

 .بٓذاح ايعاّ ايتدؿـ بسْاَر إنُاٍ

 ع٢ً ض١ٓ ملد٠ ضسٜس١ٜ ممازض١ ١َٝٓٗ ايػٗاد٠ ع٢ً اسبؿٍٛ إىل املؤدٟ ايتدزٜب ٜتكُٔ .2

 األقٌ. 

 .ايػٗاد٠ َؿدز ايبًد يف بٗا َعرتف َطتػؿٝات أٚ َسانص يف ٜتِ املطًٛب ايتدزٜب .3

 .ٚايع١ًُٝ ايع١ًُٝ طبٝعت٘ ٜٛقح ايتدزٜب ع٢ً املػسف َٔ خطاب ٚدٛد .4

 ؾادز٠ َٔ ايبًدإ اييت تٓتُٞ غٗاداتٗا يًُذُٛع١ األٚىل. .5

 

 ألطبا٤ األضٓإ ثاْٝا: ايػٗادات اييت ال تٓطبل عًٝٗا ايػسٚط ايطابك١ تعسض ع٢ً اجملًظ املٗين

 .ٚأٟ د١ٗ أخس٣ ربتازٖا اهل١٦ٝ

 

  املُازضني أطبا٤ األضٓإ طتدد١َ يتؿٓٝـايدزدات امل١ٝٓٗ امل :عػس املاد٠ ايجايج١

ٖٛ اسباؾٌ ع٢ً غٗاد٠ ايبهايٛزٜٛع يف طب األضٓإ َٔ ن١ًٝ : طبٝب أضٓإ عاّ .1

 األخس٣.َعرتف بٗا يف بًد املٓػأ ٚأنٌُ َتطًبات ايتؿٓٝـ 

ٜهٌُ اشبرب٠  ٖٛ اسباؾٌ ع٢ً أسد غٗادات اجملُٛع١ ايجايج١ ٚمل: أضٓإ َكِٝطبٝب  .2

 .يًتأٌٖٝ يدزد١ ْا٥ب
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أسد غٗادات اجملُٛع١ ايجايج١ ع٢ً اسباؾٌ  األضٓإ ٖٛ طبٝب: طبٝب أضٓإ ْا٥ب .3

 .ٚأنٌُ َتطًبات ايتؿٓٝـ األخس٣

األٚىل أٚ ايجا١ْٝ اسباؾٌ ع٢ً غٗاد٠ َٔ اجملُٛع١  ٖٛ طبٝب األضٓإ: طبٝب ْا٥ب أٍٚ .4

 .ٚأنٌُ َتطًبات ايتؿٓٝـ األخس٣

 .ٖٛ ايطبٝب املًتشل بأسد بساَر ايصَاي١ ايطعٛد١ٜ يف ايتدؿؿات ايدقٝك١: طبٝب شٌَٝ .5

ٖٛ طبٝب األضٓإ اسباؾٌ ع٢ً غٗاد٠ َٔ اجملُٛع١ األٚىل أٚ : اضتػازٟأضٓإ طبٝب  .6

 .تطًبات ايتؿٓٝـ األخس٣ايجا١ْٝ َع اشبرب٠ املٓؿٛف عًٝٗا يدزد١ االضتػازٟ ٚأنٌُ َ

اضتػازٟ سؿٌ ع٢ً غٗاد٠ يف ٖٛ طبٝب أضٓإ : ربؿـ دقٝل/اضتػازٟأضٓإ طبٝب  .7

 .ربؿـ دقٝل ميجٌ ممازض١ َتؿسع١ َٔ ربؿؿ٘ ايعاّ

ايكادّ َٔ خازز املًُه١ ايرٟ تسغب د١ٗ خاؾ١ األضٓإ طبٝب ٖٛ : شا٥سأضٓإ طبٝب  .8

 دا٥ِ تطذٌٝ َٗينتؿٓٝـ ٚأٚ سه١َٝٛ يف االضتؿاد٠ َٔ خدَات٘ زغِ عدّ سؿٛي٘ ع٢ً 

 . َٔ اهل١٦ٝ ٚذيو بٓا٤ا ع٢ً ايكٛابط احملدد٠ يف ْعاّ َصاٚي١ املٗٔ ايؿش١ٝ
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  قٛاعد تؿٓٝـ ايؿٝادي١  ايسابعايباب  4

 ايؿٝادي١غٗادات ايؿٝدي١ املعرتف بٗا يتؿٓٝـ  :سابع١ عػساملاد٠ اي

تعترب غٗاد٠ االختؿاف ايطعٛد١ٜ يف ايؿٝدي١ ايطسٜس١ٜ ٚغٗاد٠ ايدبًّٛ يف ايؿٝدي١ ايطسٜس١ٜ 

ايػٗادات امل١ٝٓٗ ٚاألنادمي١ٝ يف صباٍ بايهؿا٠٤ امل١ٝٓٗ املستبط١  تكِٜٛيايعا١َ َكٝاضا أضاضٝا 

 ايؿٝدي١. 

ايػٗادات ايػري َرنٛز٠ ٜتِ عسقٗا ع٢ً اجملًظ املٗين  :اَط١ عػساملاد٠ اشب

  .ٚأٟ د١ٗ أخس٣ ربتازٖا اهل١٦ٝ يًؿٝادي١

 امل١ٝٓٗ املطتدد١َ يف تؿٓٝـ ايؿٝادي١ ايدزدات :طادض١ عػساياملاد٠ 

 ن١ًٝ َٔ ٜعادهلا َا أٚ ايؿٝدي١ يف ايبهايٛزٜٛع غٗاد٠ ع٢ً اسباؾٌ ٖٛ: ؾٝديٞ .1

 .املٓػأ بًد يف بٗا َعرتف

نُاٍ إَع  غٗاد٠ عًٝا َعرتف بٗا َٔ قبٌ اهل١٦ٝ ع٢ً ايؿٝديٞ اسباؾٌ ٖٛ: أٍٚ ؾٝديٞ .2

 .األخس٣تؿٓٝـ ايَتطًبات 

أٚ َا ٜعادهلا  ايطعٛد١ٜ االختؿاف غٗاد٠ ع٢ً ايؿٝديٞ اسباؾٌ ٖٛ :ؾٝدي١اضتػازٟ  .3

 .َتطًبات ايتؿٓٝـ األخس٣نُاٍ إَع 
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 قٛاعد تؿٓٝـ املُسقني اشباَظايباب  5 

 

 :ايدزدات امل١ٝٓٗ املطتدد١َ يف تؿٓٝـ املُسقني: عػس ايطابع١املاد٠ 

ٖٛ اسباؾٌ ع٢ً غٗاد٠ ايبهايٛزٜٛع يف ايتُسٜض َٔ ن١ًٝ َعرتف بٗا أخؿا٥ٞ متسٜض: -1

 يف بًد املٓػأ.

ٖٛ أخؿا٥ٞ ايتُسٜض اسباؾٌ ع٢ً غٗاد٠ َادطتري يف ايتُسٜض أٚ أخؿا٥ٞ متسٜض أٍٚ: -2

 َع إنُاٍ َتطًبات ايتؿٓٝـ األخس٣. َا ٜعادهلا َٗٓٝا َعرتف بٗا َٔ اهل١٦ٝ

ٖٛ أخؿا٥ٞ ايتُسٜض اسباؾٌ ع٢ً ايدنتٛزاٙ يف صباٍ ايتُسٜض أٚ َا اضتػازٟ متسٜض: -3

 ٜعادهلا َٗٓٝا َعرتف بٗا َٔ اهل١٦ٝ َع إنُاٍ َتطًبات ايتؿٓٝـ األخس٣.

  

 

 

 

 ايطعٛد االختؿاف يػٗاد٠ ٥ٞ
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 طادعايباب اي 6
ايعًّٛ  أخؿا٥ٞقٛاعد تؿٓٝـ 

 األخس٣ ايطب١ٝ

يًتؿٓٝـ يف ٖرٙ ايتدؿؿات ٜتؿاٚت حبطب  األد٢ْاسبد  :جا١َٓ عػساياملاد٠ 

 ايتدؿـ

ع٢ً  بعض ايتدؿؿات ٚبٓا٤ًدزد١ ايبهايٛزٜٛع يف ٜتِ ايتؿٓٝـ ع٢ً دزد١ أخؿا٥ٞ بٓا٤ا ع٢ً 

 .أخس٣ اتبعد ايبهايٛزٜٛع يف ربؿؿ قايفإَؤٌٖ 

 سايٝايد٣ اهل١٦ٝ  ؿٓؿ١ايتدؿؿات امل :تاضع١ عػساياملاد٠ 

 ايتداطب،اقطسابات  ايعالد١ٝ،األغع١  إغعاع١ٝ،، ايبؿسٜات، تك١ٝٓ عًّٛ املدتربات

األطساف  طبٝعٞ،عالز  ٚظٝؿٞ،عالز  ايتددٜس،تك١ٝٓ  ٚايطُع،أَساض ايٓطل  ايطُعٝات،

تػر١ٜ  األضٓإ،تك١ٝٓ  ٚاألضٓإ،ؾش١ ايؿِ  ايٟٓٛٚ،ايعالز  ايتعٜٛك١ٝ،ايؿٓاع١ٝ ٚاألدٗص٠ 

طب ايكدّ  ،اشبدَات ايطب١ٝ ايطاز١٥ ايتٓؿط١ٝ،ايسعا١ٜ  ،تعًِٝ ٚتجكٝـ ؾشٞ ،ضسٜس١ٜ

عالز قدّ، تك١ٝٓ  .ايؿش١تعصٜص  ،َطاعد طبٝب اضٓإ ،ربطٝط املذ ٚاألعؿاب ٚايهاسٌ،

اشبد١َ  االدتُاع،عًِ  ٚايتػر١ٜ،ايتعكِٝ، ضشب ايدّ، غسف عًُٝات، خدَات ايػرا٤ 

 ايؿش١ٝ،املعًَٛات١ٝ  ايؿش١ٝ، ازبٛد٠َٚطتػؿٝات، اداز٠ ؾش١ٝ  ايٓؿظ،عًِ  االدتُاع١ٝ،
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ؾٝصٜا٤  ايعد٣ٚ،َهاؾش١  ايطيب،االسؿا٤ اسبٟٝٛ  امل١ٝٓٗ،ايؿش١ ٚايطال١َ  ايطيب،ايرتَٝص 

 .ايتأَني ايطيب ،ايتعًِٝ ايطيب عا١َ،ؾش١  طب١ٝ(،تك١ٝٓ س١ٜٛٝ طب١ٝ )أدٗص٠  ايٛبا٥ٝات، طب١ٝ،

تِ تكدميٗا ألغساض ايتؿٓٝـ تعسض ٜايػٗادات ازبدٜد٠ اييت املاد٠ ايعػسٕٚ: 

 أٚ أٟ د١ٗ أخس٣ تساٖا اهل١٦ٝ. ١ظ املٗين يًعًّٛ ايطب١ٝ ايتطبٝكٝع٢ً اجملً
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  قٛاعد تؿٓٝـ ايؿٓٝني طابعايباب اي 7

 ايدزدات امل١ٝٓٗ املطتدد١َ يف تؿٓٝـ ايؿٓٝني: يعػسٕٚاايٛاسد ٚاملاد٠ 

ٖٛ اسباؾٌ ع٢ً دبًّٛ ؾشٞ َدت٘ ضٓ٘ بعد ايجا١ْٜٛ ايعا١َ أٚ ع٢ً غٗاد٠ َطاعد ؾشٞ: -1

  ٚأنٌُ َتطًبات ايتؿٓٝـ األخس٣. اهل١٦ٝ َعتُد٠ ََٔٔ د١ٗ سه١َٝٛ دٚز٠ َطاعد ؾشٞ 

ٖٛ اسباؾٌ ع٢ً غٗاد٠ بهايٛزٜٛع ال تؤٌٖ يدزد١ أخؿا٥ٞ أٚ اسباؾٌ ع٢ً دبًّٛ  ؾين:-2

َٔ د١ٗ  ؾينؾشٞ َدت٘ ضٓتإ ع٢ً األقٌ بعد ايجا١ْٜٛ ايعا١َ أٚ اسباؾٌ ع٢ً غٗاد٠ دٚز٠ 

 سه١َٝٛ َعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ٚأنٌُ َتطًبات ايتؿٓٝـ األخس٣. 
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 َالسل ايباب ايجأَ 8

 يف ايتدؿؿات ايعا١َ : غٗادات ايطب ايبػسٟٚايعػسٕٚ جا١ْٝاملاد٠ اي

 : شهبداث الوجوىعت األول1ًرقن  هلحق

 عٌىاى الشهبدة  هصذر الشهبدة

 أضرتايٝا

 1. Fellowship of the Royal Australian College of Physicians 

(FRACP) 

2. Fellowship of the Royal Australian College of Surgeons 

(FRACP) 

 اٜسيٓدا

 1. Certificate of Satisfactory Completion of Specialist 

Training (CSCST) 

2. Certificate of Satisfactory Completion of Training in 

General Practice (CSCST) 

And 

Inclusion in the Irish Medical Council as a Specialist for non-Saudis 

 ؾسْطا
 1. Diplôme d'études spécialisées (DES) 

2. Diplôme d'études spécialisées Complémentaires (DESC) 

issued by French University 

 انغؼٕدٚخ نهزخظظبد انظسٛخ انٓٛئخاالخزظبص انغؼٕدٚخ انظبدسح يٍ  شٓبدح  ايطعٛد١ٜ

 نٓدا

 1. Specialization Certificate form the Royal College of 

Physicians and Surgeons of Canada (RCPSC)  

2. Certification by the College of Family Physicians of Canada 

(CFPC) 
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 املًُه١ املتشد٠

 Any of the following: 

1. Certificate of Completion of Specialist Training (CCST)  

2. Certificate of Completion of Training (CCT)  

3. Certificate of Completion of Training in General Practice  

And 

Inclusion in the General Medical Council as a Specialist Register 

for non-Saudis 

 American Board Certification recognized by the American Board of  ايٛالٜات املتشد٠

Medical Specialties (www.abms.org) 
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 : شهبداث الوجوىعت الثبًُت2رقن  هلحق

 عٌىاى الشهبدة  هصذر الشهبدة

  االرجنتٌن
Specialisation Certificate issued by the Ministerio de Desarrollo Social y 

Salud 

 ظشٓبدح اكًبل رذسٚت طبدسح يٍ انًدهانجٕسد األسدَٙ انظبدس يٍ انًدهظ انطجٙ األسدَٙ يغ   األزدٕ

 أزذ دٔل انًدًٕػخ األٔنٗ فٙاكًبل رذسٚت فٙ األسدٌ أٔ  كبيم يذح انزذسٚت ثئكًبلرفٛذ 

 Título de Especialista (professional qualification of a specialist) issued  أضباْٝا

by the Spanish Ministry of Education and Culture. 

 أملاْٝا
 FachärztlicheAnerkennung/Urkunde (Certificate of medical 

specialist issued by State’s Medical Council 

 ٜطايٝاإ

 A Diploma di medico specialista (diploma of specialised doctor) granted 

by a rector of an Italian university (A Diploma di medico) 

An Attesto di formazionespecifica in medicinagenerale (certificate of 

specific training for general medical practice). 

 Fellowship of College of Physicians and Surgeons in Pakistan (FCPS)  بانطتإ

 Título de Especialista (professional award of specialist) issued by the  ايربتػاٍ

Ordem dos Medicos 

 ايرباشٌٜ

 "Titulo De Especialista" Issued by Brazilian Medical Association and the 

Brazilian College of Surgeons 

And 

Registered with the Regional Councils or Federal Medical Council as a 

Specialists 

 بًذٝها

 A Bijzondere beroepstitel van geneesheerspecialist/Titre professionnel 

particuier de médecin spécialiste (formal evidence of having qualified as a 
medical specialist) issued by Minister bevoegd voor 

Volksgezoondheid/Ministre de la Santé Publique (Ministry of Public 

Health) 
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 Dyplomuzyskaniatytuluspecjalisty issued by the (Specialist Diploma)  بٛيٓدا

Centrum EgzaminowMedycznych 

 A Diplom o specializaci (specialist medical degree) awarded by the Czech  ايتػٝو

Ministry of Health. 

ٔصاسح انظسخ انؼًٕيٛخ شٓبدح طجٛت يزخظض طبدسح يٍ  تْٛظ  

 دثهٕو انذساعبد انطجٛخ انؼهٛب يٍ ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ  ازبصا٥س

 Fellowship of the Colleges of Medicine of South Africa  دٓٛب أؾسٜكٝا

 ايدمنازى
 Bevis for tilladelsetil at betegne sig somspeciallaege (Certificate 

concerning the title of Specialist) issued by Authority of health services 

(Sundhedsstyrelsen). 

 السودان

 نهزخظظبد انغٕداَٙ انمٕيٙ انًدهظ يٍ انظبدسح االكهُٛٛكٛخ انذكزٕساِ شٓبدح .1 

  انطجٛخ

 و2009 ػبو ززٗ انخشطٕو خبيؼخ يٍ انظبدس االكهُٛٛكٛخ انذكزٕساِ شٓبدح .2

 السوٌد
 Bevis om specialistkompetenssomläkare (certificate of the right to use the 

title of specialist) issued by the Socialstyrelsen (National Board of Health 

and Welfare of Sweden) 

 سوٌسرا
 Diplôme de médecinspécialiste/DiplomalsFacharzt/ Diploma di medico 

specialista (specialist qualification) issued by the Swiss Federal 

Department of Home Affairs (FDHA) 

 انجٕسد انؼشالٙ انظبدس يٍ انًدهظ انؼشالٙ نالخزظبطبد انطجٛخ  ايعسام

نالخزظبطبد انطجٛخهظ انؼًبَٙ يٍ انًد حانظبدسشٓبدح االخزظبص   عُإ  

 .KandidatNauk with 3 years minimum clinical training  زٚضٝا

 DiplômeInteruniversitaire de Spécialité (DIS) (Interuniversity Diploma of  ؾسْطا

medical specialty 
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 ؾًٓٓدا
 Erikoislääkarintutkinto/ Special läkarexamen (Certificate of 

degree of specialist in medicine awarded by a Finnish 

University). 

 Diploma o specijalističkom usavršavanju issued by Ministarstvo nadležno  نسٚاتٝا

za zdravstvo 

 شٓبدح االخزظبص انكٕسٚخ انظبدسِ يٍ ٔصاسح انظسخ ٔانشفبء ثكٕسٚب  نٛزٜا ازبٓٛب١ٝ

انطجٛخ دنالخزظبطبانجٕسد انكٕٚزٙ انظبدس يٍ يؼٓذ انكٕٚذ   ايهٜٛت  

انؼشثٛخ خبيؼخ ثٛشٔد  ،األيشٚكٛخخبيؼّ ثٛشٔد  انهجُبَٛخ، اندبيؼخانظبدسح يٍ  شٓبدح االخزظبص  يبٓإ

يغزشفٗ خًؼٛخ انًمبطذ انخٛشٚخ أٔ  

 شٓبدح يدهظ انزخظظبد انطجٛخ  يٝبٝا

 .Clinical Master Degree with a minimum 4 years of clinical training  مالٌزٌا

 المجر

 HáziorvostanSzakorvosibizonyítvány issued by 

NemzetiVizsgabizottság(Hungarian specialist certificate awarded by 

National Board of Examination). Before 28 August 2004 awarded by the 

Hungarian Ministry of Health. 

المجلس العربً 

لالختصاصات 

 الطبٌة

 
ثهذاٌ أزذ شٓبدح انجٕسد انؼشثٙ )إرا كبَذ شٓبدح إكًبل انزذسٚت طبدسح يٍ اندٓخ انشعًٛخ فٙ 

 .انًدًٕػخ األٔنٗ(

 مصر
 ١َاعايايدنتٛزاٙ يف ربؿؿات ايطب  .1 

 ايصَاي١ املؿس١ٜ ٚايؿادز٠ َٔ ٚشاز٠ ايؿش١ ٚايطهإ .2

 Spesialistgodkjenning issued by the Den Norske Legeforening (Medical  ايٓسٜٚر

Association of Norway) or Norwegian Directorate of Health. 

 Facharztdiplom (Diploma of medical specialist) issued by  ايُٓطا

ÖsterreichischeArztekammer 
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 نٌجٌرٌا

 Any of the following: 

1. Fellowship of the West African College of Physicians/Surgeons. 

2. National Postgraduate Medical College of Nigeria. 

 :Any of the following  الهند

1. Doctor of medicine(MD) followed by Doctorate of medicine 

(DM) 

2. Master of surgery (MS) followed by master of Chirurgery (MCh) 

And  

Diplomat in National Board (DNB) 

 A Bewijis van inschrijving in een Specialistenregister (certificate of  هولندا

recognition and registration/certificate of entry in the Specialist Register) 

Or A Diploma geneeskundig specialist awarded by Registratiecommissie 

Geneeskundig Specialisten issued by Medisch Specialisten Registratie 

Commissie (MRSC) or Sociaal-Geneeskundigen Registratie 

ComissieRegistratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). 

 

 Specialist training from a recognized post-graduate training program in  هونج كونج

Hong Kong And Fellowship of Hong Kong Academy of Medicine 

(HKAM) 

 .Clinical PhD with at least 4 years of clinical training  الٌابان

 الٌونان

 Τίτλoς IατρικήςΕιδικότητας (Certificate of medical specialisation 

awarded by Greek region of medical specialization) 
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 : شهبداث الوجوىعت الثبلثت3رقن  هلحق

 عٓٛإ ايػٗاد٠  هصذر الشهبدة

 األزدٕ

 انزذسٚت اكًبل شٓبدح يغ األسدَٙ انطجٙ انًدهظ يٍ انظبدس األسدَٙ انجٕسد .1 

 .األٔنٗ انًدًٕػخ ثهذأٌ األسدٌ خبسج يٍ انظبدسح

 

 شٓبدح االخزظبص انؼبنٙ األسدَٛخ يٍ اندبيؼخ األسدَٛخ .2

 Membership of the College of Physicians and Surgeons in Pakistan  بانطتإ

(MCPS) 

 بٓذالدؽ

 Any of the following: 

1. Doctor of medicine (MD) 

2. Master of Surgery (MS) 

 .شهادة اكمال التدرٌب الخاص بالزمالة أو شهادة االختصاص  بلدان المجموعة األولى

 Clinical Ordinatura .1  زٚضٝا

2. Magista 

 Certificat de medic specialist issued by MinisterulSănătătiiPublici (the  زَٚاْٝا

Ministry of Public Health) 

 شٓبدح انذثهٕو انغشٚش٘ انظبدسح يٍ انٓٛئخ انغؼٕدٚخ نهزخظظبد انظسٛخ  ايطعٛد١ٜ

 ضٛزٜا

 انؼبنٙ انزؼهٛى ٔصاسح يٍ انظبدسح انؼهٛب انذساعبد شٓبدح .1 

 إسفبق ششٚطخ انطجٛخ نهزخظظبد انغٕسٚخ انٓٛئخ يٍ انجٕسد/االخزظبص شٓبدح .2

ٔيذح  انزذسٚت رفبطٛم فٛٓب يٕضر انطجٛخ نالخزظبطبد انغٕسٚخ انٓٛئخ يٍ خطبة

 يؼبَّٔ أٔ انظسخ ٔصٚش يٍ يظذق األٔنٙ ٔانُٓبئٙ االخزجبسانجشَبيح ٔاخزٛبص 

 ,MD issued by the Postgraduate Institute of Medicine of Sri Lanka  ضريالْها

University of Colombo 

 Diplomate of the Philippine Board  ايؿًبني
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 شٓبدح االخزظبص يٍ فُضٔٚال  ؾٓصٜٚال

 Specialist Certificate from Ministry of Public Health  نٛبا

اجملًظ ايعسبٞ 

 ايطب١ٝ تيالختؿاؾا

 
ثهذاٌ انًدًٕػخ األٔنٗ( خبسج )إرا كبٌ انزذسٚتشٓبدح انجٕسد انؼشثٙ   

 املًُه١ املتشد٠

 ٚاٜسيٓدا
 Membership/Fellowship of the Royal Colleges 

 اهلٓد

 
Any of the following: 

1. Doctor of medicine(MD) 

2. Master of surgery (MS) 

3. Diplomat in National Board (DNB) 

انزخظظبد انًُٛٙشٓبدح االخزظبص انًُٛٛخ يٍ يدهظ   ايُٝٔ  

انًبخغزٛش فٙ ازذ رخظظبد انطت انجشش٘شٓبدح   َؿس  
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  إــغٗادات طب األضٓ: ٚايعػسٕٚ يج١املاد٠ ايجا

 : شهبداث الوجوىعت األول4ًرقن  هلحق

 عٌىاى الشهبدة  هصذر الشهبدة

 أضرتايٝا
 Fellowship of the Royal Australian College of Dental Surgeons 

(FRACDS)  

 اٜسيٓدا

 Certificate of Completion Specialist Training (CCST) from the 

Irish Committee for specialist training in dentistry  

And 

Registration with the Dental Council for non-Saudi. 

 ايطعٛد١ٜ

 انظسٛخاالخزظبص انغؼٕدٚخ يٍ انٓٛئخ انغؼٕدٚخ نهزخظظبد شٓبدح  .1 

 غٗاد٠ اختباز ادتٝاش بػسط ،ايعا١َ ايتدؿؿات يف ايطعٛد١ٜ ازباَعات شَاي١ .2

 أٚال ايطعٛد١ٜ االختؿاف

 نٓدا

 1. Fellowship of the Royal college of dentists of Canada 

2. PhD.in dentistry with accredited clinical training (professional 

evaluation required) * 

 املتشد٠ املًُه١

 1. Certificate of Completion of Specialist Training (CCST) 

And Inclusion in the Specialist Registry of the General 

Dental Council for non-Saudi 

2. PhD in dentistry with accredited clinical training (professional 

evaluation required) * 

 ايٛالٜات املتشد٠

 1. American Board Certification recognized by the American 

Dental Association (www.ada.org) 

 

2. PhD in dentistry with accredited clinical training but without 

the appropriate board certification (professional evaluation 

required) * 

 

http://www.ada.org/
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 : شهبداث الوجوىعت الثبًُت5رقن  هلحق

 عٌىاى الشهبدة  َؿدز ايػٗاد٠

 ظانجٕسد األسدَٙ انظبدس يٍ انًدهظ انطجٙ األسدَٙ يغ شٓبدح اكًبل رذسٚت طبدسح يٍ انًده  األزدٕ

 كبيم يذح انزذسٚت فٙ األسدٌ أٔ اكًبل رذسٚت فٙ أزذ دٔل انًدًٕػخ األٔنٗ ثئكًبلرفٛذ 

 Membership of the Royal Australasian College of Dental Surgeons based  أضرتايٝا

on accredited clinical training followed by 2 years of experience. 

 Fachzahnarztliche ananerkennung issued by Landeszahnarztekammern  أملاْٝا

 Fellowship of the College of Physicians and Surgeons  بانطتإ

 Specialization certificate issued by a Belgian university in Orthodontics  بًذٝها

and Periodontics 

انؼًٕيٛخ انظسخ ٔصاسح يٍ طبدسح يزخظض طجٛت شٓبدح  تْٛظ  

 ايدمنازى

 1. Specialist Certificate in Maxillofacial Oral Surgery issued by 

the State Board of Health, with a course duration of five 

years  

2. Specialist Certificate in Orthodontics issued by the State 

Board of Health, with a course duration of three years 

االكهُٛٛكٛخ انظبدسح يٍ انًدهظ انمٕيٙ انغٕداَٙ نهزخظظبد انطجٛخ انذكزٕساِشٓبدح   السودان  

 Certificate issued by the Swedish Board of National Health and Welfare  السوٌد

(Training program must be conducted in Sweden). 

 سوٌسرا
 Fachzahnarzt anerkennung 

اسفبق رذسٚت عشٚش٘ يمجٕل نهٓٛئخانذكزٕساِ فٙ طت األعُبٌ ثششط   

 Kandidat Nauk with 3 years minimum clinical training  زٚضٝا
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 Diplôme Interuniversitaire de Spécialité (DIS) (Interuniversity Diploma  ؾسْطا

of Dental specialty) 

 Specialist Certificate in Orthodontics or Oral Surgery  ؾًٓٓدا

 االخزظبص انكٕسٚخ ٔانظبدسح يٍ ٔصاسح انظسخ ٔانشفبء شٓبدح   نٛزٜا ازبٓٛب١ٝ

انهجُبَٛخ، خبيؼّ ثٛشٔد األيشٚكٛخ أٔ يغزشفٗ  اندبيؼخشٓبدح االخزظبص انهجُبَٛخ انظبدسح يٍ   يبٓإ

 خًؼٛخ انًمبطذ انخٛشٚخ

المجلس العربً 

لالختصاصات 

 الطبٌة

 
شٓبدح إكًبل انزذسٚت طبدسح يٍ اندٓخ انشعًٛخ فٙ أزذ شٓبدح انجٕسد انؼشثٙ )إرا كبَذ 

 ثهذاٌ انًدًٕػخ األٔنٗ(.

 مصر

 أٟ مما ًٜٞ: 

 ايدنتٛزاٙ يف ربؿؿات طب األضٓإ ايعا١َ .1

 ايصَاي١ املؿس١ٜ ايؿادز٠ َٔ ٚشاز٠ ايؿش١ ٚايطهإ .2

 املًُه١ املتشد٠

 Any of the following certificates issued from the Royal College of 

Surgeons of Edinburgh:  

1. Membership in Orthodontics (MORTH), 

2. Membership in Restorative Dentistry (MRD). 

3. Membership in Paedtric Dentistry (MPaed Dent) 

And  

Evidence of acceptable clinical training in a recognized center of at 
least 2-year duration plus 2 years' experience 

 Specialization Certificate issued by the Specialist Registration  هولندا

Board (SRC) in: 

Orthodontics: Getuigschrift van erkenning en isschrijving als 

orthodontis in het specialistenregister 

Oral and Maxillo-Facial Surgery: Getuigschrift van erkenning en 

isschrijving als Kaakchirurg in het specialistenregister 
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 : شهبداث الوجوىعت الثبلثت6رقن  هلحق

 عٌىاى الشهبدة  هصذر الشهبدة

 غٗاد٠ املادطتري يف أسد ربؿؿات طب األضٓإ  األزدٕ

 Fellowship of the Faculty of Dental Surgery of the Royal College of  اٜسيٓدا

Surgeons in Ireland 

 Membership of College of Physicians and Surgeons in Pakistan  بانطتإ

(MCPS) 

 المجموعدددددددددة بلددددددددددان

 األولى

 انزذسٚت انخبص ثبنضيبنخ أٔ شٓبدح االخزظبصشٓبدح اكًبل  

 Diploma d’Universitees (DU) (Title of specialist issued by the National  ؾسْطا

Council of the College of Dental Surgeons) 

 زٚضٝا
 Clinical Ordinatura 

Magista 

 Master degree and Certificate awarding the right to use the specialty  ايدمنازى

title issued by Sundhedsstyrelsen (State Board of Health) 

 طب األضٓإ َٔ داَع١ ضعٛد١ٜ َع ازؾام غٗاد٠ تدزٜب ضسٜسٟعًّٛ يف  دَادطتري َعتُ  ايطعٛد١ٜ

 ضٛزٜا

 انؼبنٙ انزؼهٛى ٔصاسح يٍ انظبدسح انؼهٛب انذساعبد شٓبدح .1 

 إسفبق ششٚطخ انطجٛخ نهزخظظبد انغٕسٚخ انٓٛئخ يٍ انجٕسد/االخزظبص شٓبدح .2

 انزذسٚت رفبطٛم فٛٓب يٕضر انطجٛخ نالخزظبطبد انغٕسٚخ انٓٛئخ يٍ خطبة

 أٔ انظسخ ٔصٚش يٍ يظذق األٔنٙ ٔانُٓبئٙ االخزجبسٔيذح انجشَبيح ٔاخزٛبص 

 يؼبَّٔ

 Master in dentistry with acceptable clinical training  ضٜٛطسا

 يبخغزٛش فٙ أزذ رخظظبد طت األعُبٌ  يبٓإ
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 Philippine Board  ايؿًبني

 انًبخغزٛش فٙ أزذ رخظظبد طت األعُبٌ .1  َؿس

 عُبٌ األعشح ٔانظبدسح يٍ ٔصاسح انظسخ ٔانغكبٌأ طت فٙ انًظشٚخ انضيبنخ .2

 Master of Dental Surgery  ْٖٛر نْٛر

 Master of Dental Surgery (MDS)  اهلٓد

 Master of Sciences in Dentistry with evidence of acceptable clinical  نٓدا

training 

اجملًظ ايعسبٞ 

 يالختؿاؾات ايطب١ٝ

 
 (ثهذاٌ انًدًٕػخ األٔنٗ خبسج تانزذسٚكبٌ إرا )شٓبدح انجٕسد انؼشثٙ 

 املًُه١ املتشد٠

 
 

Certificates in general dentistry: 

 Fellowship in Dental Surgery of the Royal College of 

Surgeons (FDSRCS) 

 Membership of Faculty of Dental Surgery (MFDS). 

 Membership of Faculty of General Dental Practice (MFGDP) 

 

Certificates issued from the Royal College of Surgeons of 

Edinburgh without accredited clinical training recognized by the 

SCFHS: 

1. Membership in Orthodontics (MORTH), Membership in 

Restorative Dentistry (MRD) 

2. Minor Oral Surgery (MOS) 

3. Membership of Paediatric Dentistry (MPaed Dent) 

 Master of Sciences in Dentistry with acceptable clinical training  ايٛالٜات املتشد٠
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 املُازضني ايؿشٝني َتطًبات تؿٓٝـٚايعػسٕٚ:  سابع١املاد٠ اي

 هتطلببث تصٌُف األطببء: 7رقن  هلحق

 ايتكِٜٛ املٗين اشبرب٠ ايالسك١ املؤٌٖ  ايدزد١

 اّــــــــع

غٗاد٠ ايبهايٛزٜٛع يف  

ايطب ٚازبساس١ َٔ ن١ًٝ 

 َعرتف بٗا 

 ايطعٛدٜنيغري َطًٛب١ َٔ 

 ض١ٓ ٚاسد٠ يػري ايطعٛدٜني

ادتٝاش اختباز زخؿ١ املُازض١ 

 امل١ٝٓٗ

 ِـــــــَكٝ

مت إٜكاف قبٍٛ طًبات 

ددٜد٠ هلرا املط٢ُ َا عدا 

األطبا٤ ايرٜٔ يف طٛز 

اضتهُاٍ َتطًبات اشبرب٠ 

يدزد١ ْا٥ب ٜٚتِ االضتُساز 

يف إعاد٠ ايتطذٌٝ يألطبا٤ 

 ايرٜٔ مت تؿٓٝؿِٗ َطبكا

 

 انًدًٕػخ انثبنثخ ح يٍشٓبد

انخجشح انًُظٕص ػهٛٓب 

 نذسخخ َبئت غٛش يكزًهخ

فٙ يدبل اخزجبس رسشٚش٘ 

 فٙ رمٕٚىندُخ أٔ )انزخظض 

 (ِزبل ػذو رٕفش

 ا٥بـــــْ

  عُزبٌ شٓبدح يٍ انًدًٕػخ انثبنثخ 

 

 

 

اختبار تحرٌري فً مجال 

فً  تقوٌمالتخصص )أو لجنة 

 حال عدم توفره(

فً أحد تدرٌب الشهادة اكمال  

 المجموعة األولى بلدان

 غٌر مطلوبة

 

انضيبالد ٔانؼضٕٚبد 

فٙ  ٔاألٚشنُذٚخانجشٚطبَٛخ 

  انزخظظبد انؼبيخ

عُزبٌ خجشح ثؼذ انسظٕل 

ػهٗ انشٓبدح فٙ يغزشفٛبد 

يٍ اندٓخ انًؼُٛخ يؼزشف ثٓب 

فٙ  ثبنزذسٚت نهشٓبدح انٕطُٛخ

كًشاكض رذسٚجٛخ ثهذ انًًبسط 

فٙ راد انزخظض انًزكٕس 

 فٙ انشٓبدح.
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انضيبالد ٔانؼضٕٚبد 

فٙ  ٔاألٚشنُذٚخانجشٚطبَٛخ 

  انزخظظبد انؼبيخ

ثؼذ انسظٕل  أسثغ عُٕاد

فٙ راد ػهٗ انشٓبدح 

انزخظض انًزكٕس فٙ 

ٔرنك فٙ يشاكض  انشٓبدح

 رذسٚجٛخ غٛش يؼزشف ثٓب

غٗاد٠ ايدبًّٛ ايطسٜسٟ  

ايؿادز٠ َٔ اهل١٦ٝ ايطعٛد١ٜ 

 يًتدؿؿات ايؿش١ٝ

  غري َطًٛب١

 ْــــا٥ب أٍٚ

 غٛش يطهٕة غٛش يطهٕثخ شٓبدح يٍ انًدًٕػخ األٔنٗ 

اخزجبس رسشٚش٘ فٙ يدبل  غٛش يطهٕثخ  شٓبدح يٍ انًدًٕػخ انثبَٛخ 

 رمٕٚىانزخظض )أٔ ندُخ 

 فٙ زبل ػذو رٕفشِ(

 اضتــػـــــازٟ

شٓبدح يٍ انًدًٕػخ  

 األٔنٗ

 غٛش يطهٕة ثالس عُٕاد

 رمٕٚى ػًهٙ ػجش ندُخ رمٕٚى خًظ عُٕاد شٓبدح يٍ انًدًٕػخ انثبَٛخ 
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 : هتطلببث تصٌُف أطببء األسٌبى 8رقن  هلحق

 ايتكِٜٛ املٗين اشبرب٠ ايالسك١ املؤٌٖ  ايدزد١

 اّـــــع

اد٠ ايبهايٛزٜٛع يف غٗ 

َٔ ن١ًٝ  طب األضٓإ

 َعرتف بٗا 

 غري َطًٛب١ َٔ ايطعٛدٜني

 ض١ٓ ٚاسد٠ يػري ايطعٛدٜني

 املُازض١ امل١ٝٓٗادتٝاش اختباز زخؿ١ 

 ِـــــَكٝ

مت إٜكاف قبٍٛ طًبات 

ددٜد٠ هلرا املط٢ُ َا عدا 

األطبا٤ ايرٜٔ يف طٛز 

اضتهُاٍ َتطًبات اشبرب٠ 

يدزد١ ْا٥ب ٜٚتِ االضتُساز 

يف إعاد٠ ايتطذٌٝ يألطبا٤ 

 ايرٜٔ مت تؿٓٝؿِٗ َطبكا

 

انًدًٕػخ  ح يٍشٓبد

 انثبنثخ

انخجشح انًُظٕص ػهٛٓب 

غٛش يكزًهخ ذسخخ َبئتن  

فٙ يدبل انزخظض اخزجبس رسشٚش٘ 

 (ِزبل ػذو رٕفش فٙ رمٕٚىندُخ أٔ )

 ا٥بـــــْ

شٓبدح يٍ انًدًٕػخ  

 انثبنثخ

  عُزبٌ

 

 

 

اختبار تحرٌري فً مجال التخصص 

 فً حال عدم توفره( تقوٌم)أو لجنة 

فً تدرٌب الشهادة اكمال  

المجموعة  أحد بلدان

 األولى

 غٌر مطلوبة

انضيبالد ٔانؼضٕٚبد  

فٙ  ٔاألٚشنُذٚخانجشٚطبَٛخ 

 انزخظظبد انؼبيخ

داخم يٍ نهسبطهٍٛ ػهٛٓب 

 انًًهكخ

عُزبٌ خجشح ثؼذ انسظٕل 

ػهٗ انشٓبدح فٙ 

يغزشفٛبد يؼزشف ثٓب 

يٍ انٓٛئخ كًشاكض رذسٚجٛخ 

فٙ راد انزخظض 

 انًزكٕس فٙ انشٓبدح.
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انضيبالد ٔانؼضٕٚبد  

فٙ  ٔاألٚشنُذٚخانجشٚطبَٛخ 

 انزخظظبد انؼبيخ

 يٍنهسبطهٍٛ ػهٛٓب 

 خبسج انًًهكخ

ثؼذ انسظٕل  أسثغ عُٕاد

فٙ راد ػهٗ انشٓبدح 

انزخظض انًزكٕس فٙ 

.انشٓبدح . 

غٗاد٠ ايدبًّٛ ايطسٜسٟ  

 ايؿادز٠ َٔ اهل١٦ٝ 

  غري َطًٛب١

 ْــــا٥ب أٍٚ

شٓبدح يٍ انًدًٕػخ  

 األٔنٗ

)يبػذا انًُظٕص  غٛش يطهٕة غٛش يطهٕثخ

 ػهّٛ(

شٓبدح يٍ انًدًٕػخ  

)يغ انخجشح  انثبَٛخ

انًُظٕص ػهٛٓب اٌ 

 ٔخذد(

اخزجبس رسشٚش٘ فٙ يدبل  غٛش يطهٕثخ

فٙ زبل  رمٕٚىانزخظض )أٔ ندُخ 

 ػذو رٕفشِ(

 اضــتػــــازٟ

شٓبدح يٍ انًدًٕػخ  

 األٔنٗ

نًُظٕص اغٛش يطهٕة )يبػذا  ثالس عُٕاد

 ػهّٛ(

شٓبدح يٍ انًدًٕػخ  

انخجشح انثبَٛخ )يغ 

انًُظٕص ػهٛٓب اٌ 

 ٔخذد(

 رمٕٚى ػًهٙ ػجش ندُخ رمٕٚى خًظ عُٕاد
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 : هتطلببث تصٌُف الصُبدلت 9رقن  هلحق

 الذرجت

 صُذلٍ أول  صُذلٍ 

)َشترط إكوبل هتطلببث 

التصٌُف علً درجت 

 صُذلٍ(

 صُذلٍ استشبرٌ 

)َشترط إكوبل 

هتطلببث التصٌُف 

علً درجت صُذلٍ 

 أول(

ٚاشبرب٠ املؤٌٖ 

 املطًٛب١

 

ثكبنٕسٕٚط فٙ انظٛذنخ ال 

 رمم يذرّ ػٍ خًظ عُٕاد

ثكبنٕسٕٚط فٙ انظٛذنخ ال رمم يذرّ 

   + ػٍ خًظ عُٕاد

 PharmD دكزٕس فٙ انظٛذنخ

يهسمخ ثؼذ انجكبنٕسٕٚط ال رمم يذرّ 

ػٍ عُزبٌ يزطهت نّ انسظٕل ػهٗ 

ثكبنٕسٕٚط فٙ انظٛذنخ + خجشح 

 راد انزخظض عُزٍٛ فٙ

 

 دكزٕس فٙ انظٛذنخ 

PharmD رمم يذح انًؤْم  ال

ػٍ خًظ عُٕاد ٔرشًم 

عُخ االيزٛبص أٔ دكزٕس فٙ 

ال رمم  PharmD انظٛذنخ

يذرّ ػٍ عُزبٌ ثؼذ 

 انجكبنٕسٕٚط فٙ انظٛذنخ

ثشَبيح االلبيخ فٙ انظٛذنخ 

(PGY1 ٍيٍ يشكض يؼزشف ثّ ي )

اندًؼٛخ األيشٚكٛخ نظٛبدنخ انُظبو 

 American Society   انظسٙ

of Health-System 

Pharmacists (ASHP ٍٛعُز + )

 خجشح

انًبخغزٛش فٙ انظٛذنخ  

يٍ انًًهكخ انًزسذح  انظبدسح

 ٔاعزشانٛب َٕٔٛصٚهُذا انًغًبح

MPharm. 

 انظٛذنخثشَبيح اإللبيخ فٙ 

(PGY2) ٚشزشط االػزشاف يٍ ٔال 

ASHP 

 انظٛذنخثشَبيح اإللبيخ فٙ 

(PGY2)  + خجشح الزمخ

عُٕاد فٙ راد ثالس 

 .انزخظض

 

 Dclinpharm دسخخ

 .انظبدس يٍ أعزشانٛب

شٓبدح االخزظبص انغؼٕدٚخ فٙ 

يٍ  ظبدسحانظٛذنخ انغشٚشٚخ ان

انٓٛئخ انغؼٕدٚخ نهزخظظبد 

 انظسٛخ.

 

شٓبدح االخزظبص انغؼٕدٚخ 

فٙ انظٛذنخ انغشٚشٚخ 

انًؼزًذح يٍ انٓٛئخ انغؼٕدٚخ 

نهزخظظبد انظسٛخ + 

عُٕاد فٙ خجشح الزمخ ثالس 

 .راد انزخظض
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دثهٕو انظٛذنخ انغشٚشٚخ انؼبيخ 

انظبدس يٍ انٓٛئخ انغؼٕدٚخ 

 نهزخظظبد انظسٛخ + خجشح عُزبٌ

انغشٚشٚخ دثهٕو انظٛذنخ 

انؼبيخ انظبدس يٍ انٓٛئخ 

انغؼٕدٚخ نهزخظظبد 

انظسٛخ + صيبنخ الزمخ فٙ 

انزخظض يذرٓب عُزبٌ 

رسمك األْذاف انزؼهًٛٛخ 

نهغُخ انثبنثخ فٙ شٓبدح 

+  انغؼٕدٚخ االخزظبص

ثالس عُٕاد خجشح فٙ راد 

 .انزخظض

يبخغزٛش فٙ انظٛذنخ االكهُٛٛكٛخ ال  

رمم يذح انذساعخ ػٍ عُزٍٛ يغ عزّ 

رذسٚت ضًٍ انجشَبيح +  أشٓش

راد  عُزٍٛ فٙخجشح الزمخ نًذح 

 .انزخظض

 

انًبخغزٛش فٙ أزذ انزخظظبد  

األخشٖ فٙ انظٛذنخ ال رمم يذرٓب 

ػٍ عُخ + خجشح الزمخ نًذح عُزبٌ 

 .فٙ راد انزخظض

صيبنخ فٙ انظٛذنخ ال رمم يذرٓب ػٍ  

يدبالد ال رزٕفش فٛٓب  عُزبٌ فٙ

شٓبداد يُٓٛخ أٔ أكبدًٚٛخ يغ انُظش 

 فٙ رذسٚجٓب ٔرأْٛهٓب

 فٙ أزذدسخخ دكزٕساِ انفهغفخ  

 رخظظبد انظٛذنخ

دسخخ دكزٕساِ انفهغفخ فٙ 

أزذ رخظظبد انظٛذنخ + 

ثالس عُٕاد خجشح فٙ 

 .انزخظض

انظبدس يٍ  Dclinpharm دسخخ 

أعزشانٛب + خجشح نًذح عُزبٌ فٙ راد 

 .انزخظض

 

 يٍ لجم ندُخ يخزظخ يمبثهخ يٍ لجم ندُخ يخزظخ يمبثهخ ٘اخزجبس رسشٚش  ايتكِٜٛ املٗين
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 : هتطلببث تصٌُف الوورضُي11رقن  هلحق

 ايتكِٜٛ املٗين اشبرب٠ ايالسك١ املؤٌٖ  ايدزد١

 أخؿا٥ٞ

 
 ضٜايتُسبهايٛزٜٛع يف 

ض١ٓ خرب٠ السك١ يف ذات 

 ايتدؿـ يػري ايطعٛدٜني

 اختباز ذبسٜسٟ

َا ٜعادهلا يف  َادطتري أٚ 

ربؿؿات  أسدايتُسٜض اٚ 

 ايتُسٜض

 َٔ زب١ٓ طبتؿ١ تكِٜٛ بدٕٚ

 أخؿا٥ٞ أٍٚ

َتطًبات  )ذبكٝل

ايتؿٓٝـ يدزد١ 

اخؿا٥ٞ يف صباٍ 

 ايتدؿـ(

يبخغزٛش أٔ يب ٚؼبدنٓب فٙ  

 أزذانزًشٚض أ 

 رخظظبد انزًشٚض

 يٍ ندُخ يخزظخ رمٕٚى عُزبٌ

 
دكزٕساِ أ يب ٚؼبدنٓب فٙ 

انزًشٚض أٔ أزذ 

 رخظظبد انزًشٚض

 يٍ ندُخ يخزظخ رمٕٚى ثذٌٔ

 اضتػازٟ

)ذبكٝل َتطًبات 

ايتؿٓٝـ يدزد١ 

يف  اخؿا٥ٞ أٍٚ

 ايتدؿـ(صباٍ 

 

دكزٕساِ أ يب ٚؼبدنٓب فٙ 

انزًشٚض أٔ أزذ 

 رخظظبد انزًشٚض

عُٕاد فٙ خجشح ثالس 

يدبل انزخظض ثؼذ 

انزظُٛف كأخظبئٙ أٔل 

 ثُبء ػهٗ انذكزٕساِ

 يٍ ندُخ يخزظخ رمٕٚى
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 األخري : هتطلببث تصٌُف األخصبئُُي فٍ العلىم الطبُت11رقن  هلحق

 ايتكِٜٛ املٗين اشبرب٠ ايالسك١ املؤٌٖ  ايدزد١

 أخؿا٥ٞ

بهايٛزٜٛع أٚ َا ٜعادهلا يف أسد  

اعالٙ ايتدؿؿات املرنٛز٠ 

يًُؤٖالت َٔ خازز املًُه١ 

 ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ

ض١ٓ خرب٠ السك١ يف ذات 

 ايتدؿـ يػري ايطعٛدٜني

 َطًٛب

ثكبنٕسٕٚط أٔ يب ٚؼبدنٓب فٙ أزذ  

انزخظظبد انًزكٕسح اػالِ 

انًًهكخ  يٍ داخمنهًؤْالد 

 انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ

يطهٕة نخشٚدٙ اندبيؼبد  ال ٕٚخذ

غٛش ٔ ٔانكهٛبد االْهٛخ

نخشٚدٙ اندبيؼبد يطهٕة 

 ٔانكهٛبد انسكٕيٛخ

دثهٕو رأْٛهٙ يؼزًذ يٍ انٓٛئخ  

 –عست انذو  –)يكبفسخ انؼذٖٔ 

ثؼذ ثكبنٕسٕٚط انؼهٕو  انزؼمٛى(

 –كًٛٛبء  –ازٛبء دلٛمخ  –)أزٛبء 

زغت انمشاس سلى  زٕٛٚخ(كًٛٛبء 

ٔربسٚخ  2011001503

ْـ انًجُٙ ػهٗ 20/4/1430

ٔربسٚخ  4544االيشانغبيٙ سلى 

 ْـ2/1/1435

 غٛش يطهٕة ال ٕٚخذ

 
يبخغزٛش فٙ أزذ انزخظظبد 

فٙ زبنخ انًؤْم االعبعٙ  انظسٛخ

فٙ راد  )انجكبنٕسٕٚط(

 انزخظض

 ثذٌٔ خجشح نهغؼٕدٍٚٛ

عُخ خجشح نغٛش 

 انغؼٕدٍٚٛ

 يُٓٙ نذسخخ رمٕٚى)طهٕة ي

ٔٚؼفٗ يٍ زمك  (أخظبئٙ

يزطهجبد انزظُٛف نذسخخ 

اخظبئٙ ثُبء ػهٗ 

انجكبنٕسٕٚط زغت يب ٔسد 

 اػالِ. انًهسكفٙ 

يبخغزٛش فٙ أزذ انزخظظبد  

فٙ زبنخ انًؤْم االعبعٙ  انظسٛخ

فٙ يدبل طسٙ  )انجكبنٕسٕٚط(

 يخزهف(

 ثذٌٔ خجشح نهغؼٕدٍٚٛ

عُخ خجشح نغٛش 

 انغؼٕدٍٚٛ

 يُٓٙ نذسخخ رمٕٚى)طهٕة ي

زظم  ٔٚؼفٗ يٍ (أخظبئٙ

ػهٗ انًؤْم يٍ خبيؼخ 

 زكٕيٛخ داخم انًًهكخ
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 أخؿا٥ٞ

ٚال ٜسق٢ ألنجس َٔ 

ذيو َا مل حيؿٌ ع٢ً 

َؤٌٖ اع٢ً يف ذات 

 ايتدؿـ

 
يبخغزٛش فٙ انؼهٕو )كًٛٛبء زٕٛٚخ 

أ انًخزجشاد  دلٛمخ(/ ازٛبء 

 انطجٛخ 

االعبعٙ فٙ زبنخ انًؤْم 

فٙ انؼهٕو كًٛٛبء  )انجكبنٕسٕٚط

 دلٛمخ(ازٛبء  –زٕٛٚخ 

 ثذٌٔ خجشح نهغؼٕدٍٚٛ

عُخ خجشح نغٛش 

 انغؼٕدٍٚٛ

 يُٓٙ نذسخخ رمٕٚى)يطهٕة 

 أخظبئٙ(

 

 أخصائً أول

متطلبات  )تحقٌق

التصنٌف لدرجة 

اخصائً فً ذات 

 التخصص(

 
يبخغزٛش فٙ أزذ انزخظظبد 

االعبعٙ فٙ زبنخ انًؤْم  انظسٛخ

فٙ راد  )انجكبنٕسٕٚط(

 انزخظض

خجشح عُزٍٛ ثؼذ 

 انًبخغزٛش

يطهٕة )يمبثهخ نذسخخ 

  أل(اخظبئٙ 

ٔٚؼفٗ يٍ زظم ػهٗ 

انًؤْم يٍ خبيؼخ زكٕيٛخ 

 داخم انًًهكخ

 
انزخظظبد  أزذيبخغزٛش فٙ 

االعبعٙ فٙ زبنخ انًؤْم  انظسٛخ

فٙ يدبل طسٙ  )انجكبنٕسٕٚط(

 يخزهف(

خجشح عُزٍٛ ثؼذ 

 انًبخغزٛش

يطهٕة )يمبثهخ نذسخخ 

  أل(اخظبئٙ 

ٔٚؼفٗ يٍ زظم ػهٗ 

انًؤْم يٍ خبيؼخ زكٕيٛخ 

 داخم انًًهكخ

 

انزخظظبد  أزذدكزٕساِ فٙ 

 انظسٛخ  

فٙ زبنخ انًبخغزٛش فٙ راد 

 انزخظض

 ثذٌٔ خجشح نهغؼٕدٍٚٛ

ٔعُخ خجشح نغٛش  

 انغؼٕدٍٚٛ

 يمبثهخ نذسخخيطهٕة )

 أل(أخظبئٙ 

ٔٚؼفٗ يٍ زمك يزطهجبد 

انزظُٛف نذسخخ اخظبئٙ 

أل ثُبء ػهٗ انًبخغزٛش 

 انًهسكزغت يب ٔسد فٙ 

 اػالِ

ٔيٍ زظم ػهٗ انًؤْم يٍ 

 خبيؼخ زكٕيٛخ داخم انًًهكخ
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 أخؿا٥ٞ أٍٚ

ٚال ٜسق٢ ألنجس َٔ 

 ذيو

دكزٕساِ فٙ انؼهٕو )كًٛٛبء زٕٛٚخ  

/ ازٛبء دلٛمخ( أ انًخزجشاد 

 انطجٛخ 

االعبعٙ فٙ زبنخ انًؤْم 

فٙ انؼهٕو كًٛٛبء  )انجكبنٕسٕٚط

ازٛبء دلٛمخ ٔانًبخغزٛش  –زٕٛٚخ 

 فٙ راد انزخظض

 ثذٌٔ خجشح نهغؼٕدٍٚٛ

ٔعُخ خجشح نغٛش  

 انغؼٕدٍٚٛ

 يمبثهخ نذسخخ)يطهٕة 

 أل(أخظبئٙ 

ٔٚؼفٗ يٍ زمك يزطهجبد 

انزظُٛف نذسخخ اخظبئٙ 

أل ثُبء ػهٗ انًبخغزٛش 

 نًهسكازغت يب ٔسد فٙ 

 اػالِ.

 اضتػازٟ

َتطًبات  )ذبكٝل

ايتؿٓٝـ يدزد١ 

يف ذات  اخؿا٥ٞ أٍٚ

 ايتدؿـ(

 

انزخظظبد  أزذدكزٕساِ فٙ 

انظسٛخ فٙ زبنخ انًبخغزٛش فٙ 

 راد انزخظض

خجشح ثالس عُٕاد فٙ 

 يدبل انزخظض

 ()يمبثهخيطهٕة 
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َتطًبات تؿٓٝـ األخؿا٥ٝني املُازضني يف عًِ ايٓؿظ )ايػٗادات ايعًٝا املكبٛي١ : 12رقن  هلحق

تٛؾس تدزٜب ٖٞ يف ربؿؿات عًِ ايٓؿظ ايطسٜسٟ/ايعؿيب/ازبٓا٥ٞ/ايؿشٞ/االزغادٟ َع 

 % َٔ َد٠ ايربْاَر(50عًُٞ َتٛاؾل َع َط٢ُ ايػٗاد٠ ال تكٌ َدت٘ عٔ 

 ايتكِٜٛ املٗين اشبرب٠ ايالسك١ املؤٌٖ  ايدزد١

 اخؿا٥ٞ َطاعد

 

ايٓؿظ بهايٛزٜٛع يف عًِ 

داخٌ َٔ يًُؤٖالت  اْتعاّ()

+  ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ املًُه١

ع٢ً االقٌ  أغٗستدزٜب أزبع١ 

 يف اجملاٍ ايؿشٞ

غري َطًٛب شبسجيٞ  بدٕٚ خرب٠ يًطعٛدٜني

ازباَعات ٚايهًٝات 

ملٔ سؿٌ ع٢ً  اسبه١َٝٛ

تدزٜب أزبع١ اغٗس ع٢ً االقٌ 

 يف اجملاٍ ايؿشٞ

 

 َٗين يدزد١ تكِٜٛ)َطًٛب 

 أخؿا٥ٞ( شبسجيٞ

 ازباَعات ٚايهًٝات اال١ًٖٝ

انُفظ ثكبنٕسٕٚط فٙ ػهى  

 يٍ داخم اَزغبة( نهًؤْالد)

+  انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ

 أشٓش )رسذرذسٚت عزخ 

اششاف اخظبئٙ أل / 

 يغزشفٗ(اعزشبس٘ فٙ 

 يُٓٙ نذسخخ رمٕٚى)يطهٕة  ثذٌٔ خجشح نهغؼٕدٍٚٛ

 أخظبئٙ(

انُفظ ثكبنٕسٕٚط فٙ ػهى  

خبسج يٍ نهًؤْالد  اَزظبو()

+  انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ انًًهكخ

ػهٗ االلم  أشٓشرذسٚت أسثؼخ 

 فٙ انًدبل انظسٙ

 ثذٌٔ خجشح نهغؼٕدٍٚٛ 

خجشح عُخ نغٛش 

 انغؼٕدٍٚٛ

 يُٓٙ نذسخخ رمٕٚى)يطهٕة 

 أخظبئٙ(
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 أخؿا٥ٞ

 

انُفظ ثكبنٕسٕٚط فٙ ػهى 

داخم يٍ نهًؤْالد  )اَزظبو(

 انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ انًًهكخ

 عُٕاد ثؼذثالس 

 اعزسمبق انزظُٛف

 كًغبػذ اخظبئٙ  

غٛش يطهٕة نخشٚدٙ 

اندبيؼبد ٔانكهٛبد 

يطهٕة نخشٚدٙ  انسكٕيٛخ

 اندبيؼبد ٔانكهٛبد االْهٛخ

اٌ رى  )عجك ٔٚؼفٗ يٍ

ّ يُٓٛبً نذسخخ رمًٕٚ

  اخظبئٙ(

انُفظ ثكبنٕسٕٚط فٙ ػهى  

 يٍ داخم )اَزغبة( نهًؤْالد

 انًًهكخ انؼشثٛخ انظ
انُفظ ثكبنٕسٕٚط فٙ ػهى 

يٍ خبسج نهًؤْالد  اَزظبو()

 انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ  انًًهكخ

 

 عُٕاد ثؼذثالس 

 اعزسمبق انزظُٛف

 كًغبػذ اخظبئٙ  

 يطهٕة 

اٌ رى  يٍ )عجك ٔٚؼفٗ

ّ يُٓٛبً نذسخخ رمًٕٚ

 اخظبئٙ(

 

 انُفظ  فٙ ػهىيبخغزٛش 

فٙ زبنخ انًؤْم االعبعٙ   

فٙ راد  )انجكبنٕسٕٚط(

 انزخظض

 ثذٌٔ خجشح نهغؼٕدٍٚٛ 

 ٔعُخ نغٛش انغؼٕدٍٚٛ

 يطهٕة 

ٔٚؼفٗ يٍ زمك يزطهجبد 

انزظُٛف نذسخخ اخظبئٙ 

أٔ ثُبء ػهٗ انجكبنٕسٕٚط 

ّ يُٓٛبً نذسخخ رمًٕٚ )عجك

اخظبئٙ( فٙ راد 

 انزخظض(

زظم ػهٗ  ٔٚؼفٗ يٍ

زكٕيٛخ انًؤْم يٍ خبيؼخ 

 انًًهكخ داخم

 أخؿا٥ٞ

َٔ ذيو  ألنجس ٚال ٜسق٢

َا مل حيؿٌ ع٢ً َؤٌٖ 

 ذات ايتدؿـ أع٢ً يف

 انُفظ فٙ ػهىيبخغزٛش  

فٙ زبنخ انًؤْم االعبعٙ 

فٙ يدبل  )انجكبنٕسٕٚط(

طسٙ يخزهف أٔ خبسج 

رٕفش يٕاد +  انًدبل انظسٙ

ركًٛهٛخ فٙ يدبل ػهى انُفظ 

لجم االنزسبق ثجشَبيح 

 انًبخغزٛش

 ثذٌٔ خجشح نهغؼٕدٍٚٛ 

 ٔعُخ نغٛش انغؼٕدٍٚٛ

 يُٓٙ نذسخخ رمٕٚى)يطهٕة 

 أخظبئٙ(
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 أخؿا٥ٞ أٍٚ

َتطًبات  )ذبكٝل

ايتؿٓٝـ يدزد١ اخؿا٥ٞ 

 ايتدؿـ(يف صباٍ 

 انُفظ فٙ ػهىيبخغزٛش  

فٙ زبنخ انًؤْم االعبعٙ   

فٙ راد  انجكبنٕسٕٚط()

 انزخظض

نذسخخ  يطهٕة )يمبثهخ خجشح عُزٍٛ

 أل(اخظبئٙ 

زظم ػهٗ  ٔٚؼفٗ يٍ

زكٕيٛخ  يٍ خبيؼخانًؤْم 

 داخم انًًهكخ

 

 انُفظ فٙ ػهىدكزٕساِ 

ثذٌٔ خجشح نهغؼٕدٍٚٛ 

ٔعُخ خجشح نغٛش 

 انغؼٕدٍٚٛ

 )يمبثهخ نذسخخيطهٕة 

 أل(أخظبئٙ 

ٔٚؼفٗ يٍ زمك يزطهجبد 

اخظبئٙ انزظُٛف نذسخخ 

أٔ ثُبء ػهٗ انًبخغزٛش  أل

 ّ نذسخخرمًٕٚ )عجك

فٙ راد  أٔل(اخظبئٙ 

 انزخظض(

زظم ػهٗ  ٔٚؼفٗ يٍ

زكٕيٛخ  يٍ خبيؼخانًؤْم 

 داخم انًًهكخ

 أخؿا٥ٞ أٍٚ

 ال ٜسق٢ ألنجس َٔ ذيو ٚ 

 

 
 انُفظ فٙ ػهىدكزٕساِ 

فٙ زبنخ انًؤْم االعبعٙ 

خبسج انًدبل  )انجكبنٕسٕٚط(

ٔانًبخغزٛش فٙ يدبل  انظسٙ

 ػهى انُفظ

ثذٌٔ خجشح نهغؼٕدٍٚٛ 

ٔعُخ خجشح نغٛش 

 انغؼٕدٍٚٛ

 )يمبثهخ نذسخخيطهٕة 

 أل(أخظبئٙ 

 

زظم ػهٗ  ٔٚؼفٗ يٍ

زكٕيٛخ  يٍ خبيؼخانًؤْم 

 داخم انًًهكخ

 اضتػازٟ

َتطًبات  )ذبكٝل

اخؿا٥ٞ ايتؿٓٝـ يدزد١ 

 ايتدؿـ(يف صباٍ  أٍٚ

 

رخظظبد  أزذدكزٕساِ فٙ 

 انُفظ ػهى

خجشح ثالس عُٕاد فٙ 

 يدبل انزخظض

نذسخخ  يطهٕة )يمبثهخ

 اعزشبس٘(

 

زظم ػهٗ  ٔٚؼفٗ يٍ

انًؤْم يٍ خبيؼخ زكٕيٛخ 

 داخم انًًهكخ
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الخذهت االجتوبعُت وعلن : هتطلببث تصٌُف األخصبئُُي الووبرسُي فٍ 13رقن  هلحق

 االجتوبع

 التقىَن الوهٌٍ الخبرة الالحقت الوؤهل  الذرجت

 اخصائً

االخزًبع ثكبنٕسٕٚط فٙ ػهى  

يٍ نهًؤْالد  )اَزغبة(

انؼشثٛخ  داخم انًًهكخ

رذسٚت ثالثخ + انغؼٕدٚخ 

ػهٗ االلم فٙ انًدبل  أشٓش

 انظسٙ

يُٓٙ  رمٕٚى)يطهٕة  ثذٌٔ خجشح نهغؼٕدٍٚٛ

 أخظبئٙ( نذسخخ

 

 
االخزًبع ثكبنٕسٕٚط فٙ ػهى 

 اخزًبػٛخ )اَزظبو(خذيخ  أ

 داخم انًًهكخيٍ نهًؤْالد 
 انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ

غٌر مطلوب لخرٌجً  ثذٌٔ خجشح
الجامعات والكلٌات 

 الحكومٌة

الجامعات مطلوب لخرٌجً 
 والكلٌات االهلٌة

ثكبنٕسٕٚط فٙ ػهى اخزًبع  

 اخزًبػٛخ )اَزظبو(أ خذيخ 

 يٍ خبسج انًًهكخنهًؤْالد 
 انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ

 ثذٌٔ خجشح نهغؼٕدٍٚٛ 

خجشح عُخ نغٛش 

 انغؼٕدٍٚٛ   

يُٓٙ  رمٕٚىيطهٕة )

 أخظبئٙ( نذسخخ

 

االخزًبع أ  فٙ ػهىيبخغزٛش 

 انخذيخ االخزًبػٛخ  

فٙ زبنخ انًؤْم االعبعٙ   

فٙ راد  )انجكبنٕسٕٚط(
 انزخظض

 ثذٌٔ خجشح نهغؼٕدٍٚٛ 

خجشح عُخ نغٛش 

 انغؼٕدٍٚٛ   

 يطهٕة 

ٔٚؼفٗ يٍ زمك يزطهجبد 

انزظُٛف نذسخخ اخظبئٙ 
أٔ ثُبء ػهٗ انجكبنٕسٕٚط 

ّ يُٓٛبً نذسخخ رمًٕٚ )عجك

اخظبئٙ( فٙ راد 
 انزخظض(

زظم ػهٗ  ٔٚؼفٗ يٍ

انًؤْم يٍ خبيؼخ زكٕيٛخ 

 داخم انًًهكخ
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 أخؿا٥ٞ

َٔ  ألنجس ٚال ٜسق٢

ذيو َا مل حيؿٌ ع٢ً 

ذات  أع٢ً يفَؤٌٖ 

 ايتدؿـ

االخزًبع  فٙ ػهىيبخغزٛش  

 أانخذيخ االخزًبػٛخ 

فٙ زبنخ انًؤْم االعبعٙ 
فٙ يدبل  )انجكبنٕسٕٚط(

طسٙ يخزهف أٔ خبسج 

 انًدبل انظسٙ

 ثذٌٔ خجشح نهغؼٕدٍٚٛ 

 ٔعُخ نغٛش انغؼٕدٍٚٛ

يُٓٙ  رمٕٚى)يطهٕة 

 أخظبئٙ( نذسخخ

 

 أخؿا٥ٞ أٍٚ

َتطًبات  )ذبكٝل

ايتؿٓٝـ يدزد١ 

اخؿا٥ٞ يف صباٍ 

 ايتدؿـ(

االخزًبع  فٙ ػهىيبخغزٛش  

زبنخ  فٙ االخزًبػٛخأانخذيخ 
انًؤْم االعبعٙ 

فٙ راد  )انجكبنٕسٕٚط(

 انزخظض

نذسخخ  يطهٕة )يمبثهخ  خبرة سنتٌن

 أل(اخظبئٙ 

زظم ػهٗ  ٔٚؼفٗ يٍ
انًؤْم يٍ خبيؼخ زكٕيٛخ 

 داخم انًًهكخ

االخزًبع  ػهىدكزٕساِ فٙ  

 أانخذيخ االخزًبػٛخ
بدون خبرة للسعودٌٌن 

وسنة خبرة لغٌر 
  السعودٌٌن

 )يمبثهخ نذسخخيطهٕة 

 أل(أخظبئٙ 

ٔٚؼفٗ يٍ زمك يزطهجبد 
اخظبئٙ انزظُٛف نذسخخ 

أٔ ثُبء ػهٗ انًبخغزٛش  أل

 ّ نذسخخرمًٕٚ )عجك
فٙ راد  أٔل(اخظبئٙ 

 انزخظض(

زظم ػهٗ  ٔٚؼفٗ يٍ

انًؤْم يٍ خبيؼخ زكٕيٛخ 
 داخم انًًهكخ

  أخؿا٥ٞ أٍٚ

ٚال ٜسق٢ ألنجس َٔ 

 ذيو

االخزًبع  ػهىدكزٕساِ فٙ  
 أانخذيخ االخزًبػٛخ

فٙ زبنخ انًؤْم االعبعٙ 

خبسج انًدبل  )انجكبنٕسٕٚط(
 انظسٙ

ٔانًبخغزٛش فٙ راد 

 نزخظض  ا

ثذٌٔ خجشح نهغؼٕدٍٚٛ 
ٔعُخ خجشح نغٛش 

 انغؼٕدٍٚٛ

 ()يمبثهخيطهٕة 

زظم ػهٗ  ٔٚؼفٗ يٍ

انًؤْم يٍ خبيؼخ زكٕيٛخ 

 داخم انًًهكخ

 اضتػازٟ
َتطًبات  )ذبكٝل

ايتؿٓٝـ يدزد١ 
يف صباٍ  اخؿا٥ٞ أٍٚ

 ايتدؿـ(

االخزًبع  فٙ ػهىدكزٕساِ  

 أانخذيخ االخزًبػٛخ

خجشح ثالس عُٕاد فٙ 

 يدبل انزخظض

نذسخخ  يطهٕة )يمبثهخ

 اعزشبس٘(
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 : هتطلببث تصٌُف األخصبئُُي الووبرسُي فٍ اإلدارة الصحُت14رقن  هلحق

 الذرجت
 

 الوؤهل
الخبرة 

 الالحقت

 التقىَن الوهٌٍ

 اخؿا٥ٞ َطاعد

انظسٛخ ثكبنٕسٕٚط فٙ اإلداسح  

انًًهكخ  يٍ داخم اَزغبة( نهًؤْالد)

 انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ

يُٓٙ  رمٕٚى)يطهٕة  ثذٌٔ خجشح

   أخظبئٙ( نذسخخ

 أخؿا٥ٞ

 
ثكبنٕسٕٚط فٙ   االداسح انظسٛخ 

انًًهكخ  يٍ داخم اَزظبو( نهًؤْالد)

 انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ

يطهٕة نخشٚدٙ  خجشحثذٌٔ 

اندبيؼبد ٔانكهٛبد 
غٛش يطهٕة ٔ االْهٛخ

نخشٚدٙ اندبيؼبد 

 ٔانكهٛبد انسكٕيٛخ

ثكبنٕسٕٚط فٙ   االداسح انظسٛخ  
انًًهكخ  يٍ خبسج اَزظبو( نهًؤْالد)

 انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ

نغٛش  خجشح عُّ
 انغؼٕدٍٚٛ

 يطهٕة

ثكبنٕسٕٚط فٙ اإلداسح انظسٛخ  
انًًهكخ  يٍ داخم اَزغبة( نهًؤْالد)

 انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ

 يطهٕة  خجشح عُّ

 

 يبخغزٛش فٙ االداسح انظسٛخ 

فٙ زبنخ انًؤْم االعبعٙ 

 )انجكبنٕسٕٚط( فٙ انًدبل انظسٙ

ثذٌٔ خجشح 

 نهغؼٕدٍٚٛ 

 ٔعُّ نغٛش

 انغؼٕدٍٚٛ

 

يُٓٙ  رمٕٚى)يطهٕة 

 أخظبئٙ( نذسخخ

 

 

زظم ػهٗ  ٔٚؼفٗ يٍ

انًؤْم يٍ خبيؼخ 

 زكٕيٛخ داخم انًًهكخ
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 أخؿا٥ٞ

ٚال ٜسق٢ ألنجس َٔ 

ذيو َا مل حيؿٌ 

ع٢ً َؤٌٖ اع٢ً يف 

 ذات ايتدؿـ

 ماجستٌر فً االدارة الصحٌة  

 االساسً المؤهل حالة فً

 المجال خارج )البكالورٌوس(

 الصحً

بدون خبرة 

 للسعودٌٌن 

وسنه لغٌر 

 السعودٌٌن

مهنً  تقوٌممطلوب )

 أخصائً( لدرجة

حصل على  وٌعفى من

المؤهل من جامعة 

 حكومٌة داخل المملكة

 أخؿا٥ٞ أٍٚ

)ذبكٝل َتطًبات 

ايتؿٓٝـ يدزد١ 

اخؿا٥ٞ يف صباٍ 

 ايتدؿـ(

 ماجستٌر فً االدارة الصحٌة  

 االساسً المؤهل حالة فً

 فً المجال الصحً )البكالورٌوس(

سنتٌن بعد 

 الماجستٌر

مطلوب )مقابلة لدرجة 

 اخصائً اول(

حصل على  وٌعفى من

المؤهل من جامعة 

 حكومٌة داخل المملكة

بدون خبرة  دكتوراه فً   االدارة الصحٌة 

للسعودٌٌن وسنة 

خبرة لغٌر 

 السعودٌٌن 

 مقابلة لدرجة)مطلوب 

 اول(أخصائً 

وٌعفى من حقق 

التصنٌف متطلبات 

ائً اول لدرجة اخص

بناء على الماجستٌر أو 

 ه لدرجةتقوٌمسبق 

اخصائً أول فً ذات 

 التخصص 

حصل على  وٌعفى من

المؤهل من جامعة 

 حكومٌة داخل المملكة
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 أخصائً أول

ٌرقى ألكثر من ال 

 ذلك

 

 فً دكتوراه فً   االدارة الصحٌة 

 )البكالورٌوس( االساسً المؤهل حالة

 الصحً المجال خارج

 والماجستٌر فً مجال االدارة الصحٌة 

بدون خبرة 

للسعودٌٌن وسنة 

خبرة لغٌر 

 السعودٌٌن

 مقابلة لدرجة)مطلوب 

 اول(أخصائً 

 

 

 

حصل على  وٌعفى من

ة المؤهل من جامع

 حكومٌة داخل المملكة

 استشاري

 متطلبات )تحقٌق

 لدرجة التصنٌف

 فً اخصائً أول

 التخصص( مجال

 سنوات ثالث خبرة دكتوراه فً   االدارة الصحٌة 

مجال  فً

 التخصص

مطلوب )مقابلة 

 استشاري(لدرجة 
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 هتطلببث تصٌُف الفٌُُي :15رقن  هلحق

 الذرجت
 

 الوؤهل
الخبرة 

 الالحقت

 التقىَن الوهٌٍ

 ؾين

ثكبنٕسٕٚط فٙ رخظض طسٙ  

)ثذٌٔ عُخ االيزٛبص أٔ انزغدٛم يٍ 

 انًظذس(ثهذ 

عُخ خجشح فٙ 

انزخظض يٍ ثهذ 

انًظذس نغٛش 

 انغؼٕدٍٚٛ

 

 

 

 

 

 

 

اخزجبس رسشٚش٘ زغت 

انًزبذ ٔاال ٚسبل انٗ 

 يمبثهخ/ندُخ

ثكبنٕسٕٚط فٙ رخظض طسٙ  

 اعٛب(دٔل ششق  )يٍ

عُخ خجشح فٙ 

يٍ ثهذ انزخظض 

 انًظذس

ثالس عُٕاد يٍ  يذرّثكبنٕسٕٚط  

 أسٔثب.ثؼض دٔل 

 خجشح ٔرغدٛمعُخ 

يٍ ثهذ انًظذس 

 نغٛش انغؼٕدٍٚٛ

 ؾين

ثبَٕٚخ ػبيخ نهغؼٕدٍٚٛ ٔنغٛش  

 يذرّانغؼٕدٍٚٛ + دثهٕو طسٙ 

 فأكثشعُزبٌ 

خجشح عُخ يٍ ثهذ 

انًظذس نغٛش 

 انغؼٕدٍٚٛ

 )اندٓبدانذٔساد انظبدسح يٍ  

انًغهسخ  )انمٕاديثم  انسكٕيٛخ(

 ٔغٛشْب(ٔانسشط انٕطُٙ 

 زغت االرفبلٛخ

انذٔساد انًؼزًذح يٍ انٓٛئخ يٍ  

 اندٓبد انسكٕيٛخ

 زغت االػزشاف

 َطاعد ؾشٞ

ثبَٕٚخ ػبيخ نهغؼٕدٍٚٛ ٔنغٛش  

 يذرّانغؼٕدٍٚٛ + دثهٕو طسٙ 

 عُخ

عُخ خجشح فٙ راد 

يٍ ثهذ  انزخظض

انًظذس نغٛش 

 انغؼٕدٍٚٛ

انذٔساد انًؼزًذح يٍ انٓٛئخ يٍ  

 اندٓبد انسكٕيٛخ

 زغت االػزشاف
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  املكبٛيني يف بساَر اهل١٦ٝ ايتدزٜب١ٝ َتطًبات تؿٓٝـاملاد٠ اشباَط١ ٚايعػسٕٚ: 

 هتطلببث تصٌُف الوقبىلُي فٍ براهج الهُئت التذرَبُت :16رقن  هلحق

 التقىَن الوهٌٍ شعبر القبىلإ الوؤهل  الوسوً

 ِ ــٝ ــب َكـــــ  طبٝـــــ

 َتدزب

 

ــايٛزٜٛع يف  غـــــٗاد٠ ايبهـــ

ســـــــاٍ تٛؾسٖـــــــا أٚ ًٜتـــــــصّ 

قبــــــــٌ بــــــــد٤  بإسكــــــــازٖا

 ايتدزٜب

غـــٗاد٠ قبـــٍٛ يف أســـد بـــساَر    

ــاف  ــٗاد٠ االختؿــــــــــــــ غــــــــــــــ

ــسٟ   ايطــــعٛد١ٜ يف ايطــــب ايبػــ

 أٚ طب األضٓإ

 

 

 
ــٞ  ــعازٜهتؿــــــــ  بإغــــــــ

ــ٢    ــبين عًـــ ــٍٛ املـــ ايكبـــ

املتـــــدزب َـــــٔ   تكـــــِٜٛ

 قبٌ اهل١٦ٝ

 طبٝب شَاي١
غـــٗاد٠ قبـــٍٛ يف أســـد بـــساَر     

ايصَايـــــــــــــــ١ ايطـــــــــــــــعٛد١ٜ يف 

 ايتدؿـ ايدقٝل

 ؾٝديٞ َتدزب

غــــــــٗاد٠ قبــــــــٍٛ يف بـــــــــساَر    

ــاف  ــٗاد٠ االختؿــــــــــــــ غــــــــــــــ

ايؿـــــــــــــٝدي١  ايطـــــــــــــعٛد١ٜ يف

ايطــــسٜس١ٜ أٚ غــــٗاد٠ ايــــدبًّٛ    

 يف ايؿٝدي١ ايطسٜس١ٜ ايعا١َ

 ممسض َتدزب
غـــٗاد٠ قبـــٍٛ يف أســـد بـــساَر     

ــدبًّٛ يف ايتُـــسٜض املكدَـــ١    ايـ

 َٔ اهل١٦ٝ

ــا٥ٞ  أخؿــــــــــــــــــ

 َتدزب

ــاَر  غــــــــٗاد٠  قبــــــــٍٛ يف بسْــــــ

ــاف  ــٗاد٠ االختؿــــــــــــــ غــــــــــــــ

ــد   ــعٛد١ٜ يف أســــــــــــــــ ايطــــــــــــــــ

 ربؿؿات ايعًّٛ ايطب١ٝ

 

 


