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 المادة األولى: نطاق تطبيق القواعد

ية التأديبيقققة علققق  جميقققي المتقققدربين التقققابعين لبقققرام  الهي قققة ال قققعود اإلجقققراءاتتطبقققق قواعقققد  .1

للتخصصات الصحية وت ري أحكامها عل  كل متدرب ملتحق بأي برنام  تدريبي تشرف الهي ة 

 عل  تنفيذه بغض النظر عن حالته الوظيفية أو التدريبية.

د علق  التأديبية المنصقو  عليهقا فقي الة حقة العامقة للتقدريب وهقذه القواعق اإلجراءاتبق ال تط .2

هي ققة أو المخالفقات التققي تقققي مققن المتقدرب خققاري مقققار الهي ققة أو المراكق  التدريبيققة  وال تمققس ال

حيق  أنهقا مققن -المراكق  التدريبيقة وأنظمقة ولققوا ي الهي قة وإطقار أنشقطتها ومشققاركاتها المختلفقة 

لتها الجهة المعنيقة إلق  الهي قة  أو كقان منشقأ المخالفقة إال إذا أحا -صا  جهات معنية أخرى اخت

 ذو ارتباط بالهي ة أو المرك  التدريبي بأي شكل من األشكال.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نطاق تطبيق القواعد الباب األول ١
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 المخالفات الموجبة لإلجراءات التأديبية الباب الثاني ٢

 

 المادة الثانية: مفهوم المخالفة

ة  أو مخالفققة موجبققة لإلجققراء التققأديبي كققل مققا يصققدر مققن أفعققال أو أقققوال تخققل بالققدين  أو األنظمققيعققد 

و الشققروع أ اللققوا ي  أو النظققام العققام والداب العامققة  أو تعليمققات الهي ققة أو المركقق  التققدريبي  وكققذل 

 التواطؤ أو الم اعدة عل  ارتكاب أي مخالفة   واء وقعت المخالفة في:

 الهي ة. .أ

 مرك  التدريبي.ال .ب

 أثناء تنفيذ أنشطة خارجية تشرف عليها الهي ة أو المرك  التدريبي. .ت

 اثناء ا تخدام البرام  أو األجه ة أو التطبيقات التي تقدمها الهي ة. . 

 

 المادة الثالثة: المخالفات الشرعية والنظامية والسلوكية

 أو الشرف أو كرامة كل ما يصدر من المتدرب من قول أو فعل يمس الشريعة اإل ةمية .1

ه حل  بالخرين  أو يخل بح ن ال يرة وال لو   أو ينافي الخلق القويم الذي ينبغي أن يت

 .المتدرب

 .اإل اءة للوطن أو أحد رمو ه .2

 .ال رقة .3

 .الت وير للم تندات والوثا ق الر مية والعرفية .4

عل   تقديمفي مرحلة التقديم بيانات كاذبة أو مضللة في النماذي أو الم تندات  واء كان ذل   .5

 .الهي ة أو كان أثناء التدريب

 .حيا ة أو تعاطي أو بيي أو تروي  أو تصنيي المواد المحرمة أو الممنوعة نظاما   .6

 .تقديم الهدايا والخدمات واألموال بغرض الرشوة .7

 .العةقات المحرمة أو مقدماتها .8

 .التحرش أو االبت ا  .9

 .االعتداء الج دي عل  غيره.10

 .للفظي عل  غيرهاالعتداء ا.11

 .االعتداء عل  الممتلكات الخاصة.12

 .التهديد بإلحاق األذى الج دي أو النف ي أو المالي أو التشهير بأي شخ .13

 .إثارة النعرات القبلية أو العرفية أو المناطقية.14

ا أو داولهاالطةع عل  الوثا ق والم تندات والمعامةت ال رية أو تصويرها أو إفشاؤها أو ت.15

 .طريقة نشرها بأي

 ن دونتصوير المتدرب للمشرفين عل  التدريب ومن في حكمهم أو موظفي الهي ة أو المتدربي.16

 .رضا من وقي عليه التصوير أو علمه
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ي ة  أو و الهالخروي عن آداب اللباقة في تصرفاته مي  مة ه أو الموظفين في المرك  التدريبي أ.17

 .المشرفين عل  التدريب في المرك  التدريبي

 .تداء عل  خصوصية غيرهاالع .18

 .إقامة أي نشاط )فعالية( دون موافقة الجهات المختصة .19

 .ا تخدام األختام الر مية للهي ة أو المرك  التدريبي .20

 .البةغات الكاذبة أو الشكاوى الكيدية .21

 .تعطيل برام  وأنشطة الهي ة أو المرك  التدريبية .22

 .مقاومة م ؤولي الضبط عند ضبط المخالف متلب ا   .23

 .االمتثال لإلجراءات التأديبية أو مقاومة تنفيذهاعدم  .24

ر ون عذدالعلم بأي مخالفة من المخالفات التي تخل باألمن وال ةمة مي عدم اإلبةغ عنها  .25

 .شرعي

 .مخالفة تعليمات المرك  التدريبي .26

لم وارات كل مخالفة أخرى ترى الهي ة أنها تشكل إخةال  بما تصدره من لوا ي وتعليمات وقر .27

 بشأنها ن  في هذه القواعد. يرد

 

 المادة الرابعة: المخالفات المعلوماتية واإلعالمية

و قا ل  ا تخدام أجه ة الحا ب اللي  أو البريد اإللكترونقي  أو و قا ل التواصقل االجتمقاعي أو .1

 االتصال األخرى ألغراض غير مشروعة.

 ريبي.االعتداء اإللكتروني عل  أنظمة الهي ة التقنية أو المرك  التد .2

مققن طققرق  ةإحضققار مققواد إعةميققة متضققمنة لمخالفققات شققرعية أو نظاميققة أو نشققرها بققأي طريققق .3

 التقنية.

 ا تخدام البريد االلكتروني إلر ال أو ا تقبال أي مواد ممنوعة. .4

 الم اس ب معة الهي ة أو المرك  التدريبي ب وء. .5

 
 المادة الخامسة: المخالفات التدريبية

أخةقيقات وية مثل الغش فقي االختبقارات أو انتهقا  حققوق الملكيقة الفكريقة اإلخةل باألمانة العلم .1

 الممار ة المهنية واألبحا  العلمية.

 ذل : الغياب المنظم  أو التواطؤ عل  الغياب.في تعطيل العملية التدريبية بما  .2

 تحضير المتدرب لمتدرب غا ب كتابة أو شفاهية  أو الموافقة عل  ذل . .3

  تحقة بطريقة غير مشروعة ورقيا  أو إلكترونيا .تغيير الدرجة الم .4

 العلم بأي مخالفة تدريبية وعدم اإلبةغ عنها دون عذر شرعي. .5
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 التأديبية وآلية النظر بها اإلجراءاتأنواع  الباب الثالث 3

 

 المادة السادسة: أنواع العقوبات التأديبية

 المتدرب المخالف ما يلي:تشمل العقوبات التأديبية التي يتم ايقاعها عل  

 لفت نظر كتابي.  .أ

 إنذار كتابي.   .ب

 إنذار كتابي نها ي مي وضي المتدرب تحت المةحظة.  .ي

 إعادة فترة تدريب لمدة ال تتجاو  ثةثة أشهر خةل كامل فترة البرنام . .د

 إعادة فترة تدريب لمدة ال تتجاو  اثني عشر شهرا  خةل كامل فترة البرنام .  .ه

 رب. طي قيد المتد .و

 طي قيد المتدرب وحظره من الت جيل في برام  التدريب م تقبة . . 

 

 المادة السابعة: قواعد النظر في المخالفات

 يبدأ النظر في المخالفات التي تقي من قبل المتدرب عن طريق لجنة البرنام  التدريبي. .1

جنققة خالفققات إلقق  لترفققي لجنققة البرنققام  التققدريبي بقراراتهققا أو بتوصققياتها فققي حققال ثبققوت أحققد الم .2

م ة خالتدريب المؤ  ي أو لجنة التدريب المشتر  )ح ب نوع البرنام ( وذل  في مدة ال تتجاو  

ثقا ق عشر يوما من رفعها وفق النموذي المعتمد مقي توضقيي حيثيقات اإلجقراء التقأديبي وإرفقاق الو

ق يق ذلق  وفقالمعنية وتوث التي تدعم اتخاذ القرار المنا ب بعد ا تيفاء اال تماع إل  كافة األطراف

 التفصيل التالي:

 المخالفات التي تتراوح إجراءاتها التأديبية ما بين )لفت نظر  إنذار كتابي(: .أ

م قة ختصدر لجنة البرنام  التدريبي قرار باإلجراء التأديبي عن طريقها مباشقرة  وذلق  خقةل  .1

ر  و لجنقة التقدريب المشقتعشر يوما  من ثبوت المخالفقة  مقي إطقةع لجنقة التقدريب المؤ  قي أ

 )ح ب نوع البرنام ( عل  قرار اإلجراء التأديبي.

ب تحققت المخالفقات التققي تتققراوح إجراءاتهققا التأديبيققة مققا بققين )انققذار كتققابي نهققا ي مققي وضققي المتققدر .ب

 المةحظة وإعادة فترة التدريب بما ال ي يد عن ثةثة أشهر(:

 -دون تطبيققه  -بشأن اإلجراء التأديبي والرفي بقه تقوم لجنة البرنام  التدريبي بإصدار توصيتها  .1

تجقاو  إل  لجنة التدريب المؤ  ي أو لجنة التدريب المشتر  )ح ب نوع البرنام ( في مقدة ال ت

 الخم ة عشر يوما من تاريخ وقوع المخالفة.

المشققتر  مققا ورد لهققا وتتخققذ قرارهققا  ققواء  تققدرس لجنققة التققدريب المؤ  ققي أو لجنققة التققدريب .2

ء وذلق  بنقا باعتماد اإلجراء التأديبي الُموص  به من لجنة البرنام  التدريبي أو تعديله أو رفضقه

لشقهر مقن اعل  ما يرد إليها وبعد ا تقصاء كافة الحقا ق المرتبطة بالمخالفقة فقي مقدة ال تتجقاو  

 تاريخ وصوله لها. 
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نوع  ديبي من لجنة التدريب المؤ  ي أو لجنة التدريب المشتر  )ح بيصدر قرار اإلجراء التأ .3

لتنفيققذي االبرنققام ( وتقققوم اللجنققة بتبليققب المتققدرب بققالقرار )مققي توثيققق ذلقق ( ويققتم إطققةع المققدير 

بصقورة مقن ذلق  فقي مقدة ال تتجقاو  الشقهر مقن صقدور القطقاع التقدريبي المشار  للتدريب في 

 القرار.

  ةثقة أشقهروح إجراءاتها التأديبية مقا بقين )إعقادة فتقرة التقدريب ألكثقر مقن ثالمخالفات التي تترا .ي

 طي قيد المتدرب  طي قيد المتدرب مي حظره من الت جيل في برام  التدريب م تقبة(:

دون  -تقققوم لجنققة البرنققام  التققدريبي بإصققدار توصققيتها بشققأن اإلجققراء التققأديبي والرفققي بققه  .1

مؤ  ي أو لجنة التدريب المشتر  )ح ب نقوع البرنقام ( فقي لإل  لجنة التدريب ا -تطبيقه 

 مدة ال تتجاو  الخم ة عشر يوما من تاريخ وقوع المخالفة.

اء تدرس لجنة التدريب المؤ  ي أو لجنة التدريب المشتر  مقا ورد لهقا وتتخقذ قرارهقا  قو .2

ه وذل  أو رفض بالتوصية باعتماد اإلجراء الموص  به من لجنة البرنام  التدريبي أو تعديله

تتجقاو   بناء عل  ما يرد إليها وبعقد ا تقصقاء كافقة الحققا ق المرتبطقة بالمخالفقة فقي مقدة ال

 الشهر من تاريخ وصوله لها. 

ي ترفققي لجنققة التققدريب المؤ  ققي أو لجنققة التققدريب المشققتر  توصققيتها عبققر المققدير التنفيققذ .3

اعتمقاد  لتدريب في الهي ة في حالإل  لجنة مخالفات االقطاع التدريبي المشار  للتدريب في 

رفضقها للتوصقية أو تخفيفهقا لإلجقراء التقأديبي فتبلقب  أما في حالة - دون تطبيقها -التوصية 

 لجنة البرنام  التدريبي بذل  مي مبرراتها وذل  خةل شهر من تاريخ الرفض. 

لجققان  تتققول  لجنققة مخالفققات التققدريب فققي الهي ققة النظققر فققي المخالفققة المرفوعققة وتوصققية .4

ديلقه أو اإلشراف التدريبية وتصدر قرارها  واء باعتماد اإلجراء التأديبي الموص  به أو تع

وفي مدة  رفضه وذل  بناء عل  ما يرد إليها وبعد ا تقصاء كافة الحقا ق المرتبطة بالمخالفة

 ال تتجاو  ثةثة أشهر من تاريخ وصولها إليها.

 هي ة.حالة من ر يس لجنة مخالفات التدريب في اليصدر قرار باإلجراء التأديبي في هذه ال .5

جراء يتم تبليب المتدرب ولجان اإلشراف التدريبية عن طريق و ا ل التواصقل الر قمية بقاإل .6

 مدة.التأديبي ويتم توثيق إقرار المتدرب باطةعه عل  القرار وفق نماذي اإلدارة المعت

 ي المتخققذ ضققده مققن خققةل المققديريققتم إطققةع المرجققي الققوظيفي للمتققدرب بققاإلجراء التققأديب .7

عبققر و ققا ل التواصققل الر ققمية  وذلقق  القطققاع التققدريبي التنفيققذي المشققار  للتققدريب فققي 

لمتقدرب  الإلجراءات التأديبية التالية: إعادة فترة التدريب ألكثقر مقن ثةثقة أشقهر  طقي قيقد 

 طي قيد المتدرب مي حظره من الت جيل في برام  التدريب م تقبة.

ذل  فقي حق التظلم عل  القرارات التأديبية الصادرة في حقه وفقق الليقة المحقددة لق للمتدرب .8

 آلية التظلم المذكورة في الباب ال ادس من هذه القواعد.
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 التأديبية اإلجراءاتضوابط وأحكام  الباب الرابع 4

 

 التأديبية العامة اإلجراءاتالمادة الثامنة: أحكام 

  المتقدرب أية عقوبة تأديبية علق التأديبية وال يجو  توقيي اإلجراءاتتطبيق ال يشترط التدري عند  .1

دفاعه  اله وتحقيقالمخالفات المن وبة إليه والتحقيق معه وأخذ أقو أوال بعد إبةغه كتابيا  بالمخالفة أ

 وذل  بموجب محضر يودع لدى الجهة المختصة.

ة فقي يبيقة ح قب التقدري والصقةحيات المقذكورتكون توصية اللجان المعنية بإيققاع العقوبقات التدر .2

 هذه القواعد. 

لمخالفقة االتأديبيقة تنا قب العقوبقات التأديبيقة مقي نقوع وج قامة  اإلجراءاتتراعي اللجقان المعنيقة بق .3

 الصادرة من المتدرب ومدى تكرارها.

 ال يجو  تطبيق أكثر من عقوبة تأديبية عل  نفس المخالفة. .4

  ن تمتد إلق  التدريبي عل  التوصية بالعقوبات التأديبية فقط بل يجب أال تقتصر مهام لجنة البرنام .5

 تقديم اإلرشاد والنصي للمتدرب وذل  وفق آليات اإلرشاد المعتمدة لدى الهي ة.

ي ققتمر المتققدرب فققي تدريبققه فققي المركقق  التققدريبي إلقق  حققين صققدور القققرار النهققا ي مققن جهققة  .6

 وبة تأديبية.االختصا  في حاالت التوصية بطي القيد كعق

ققا ق يجو  تعليق تدريب المتدرب لحين ا تكمال إجراءات الفصل في المخالفة وا تقصاء كافقة الح .7

لتقدريب االمرتبطة بها لمدة ال تتجاو  األ بوعين بقرار من ر يس لجنة التدريب المؤ  ي أو لجنة 

ادة  يقاع التقدريبي القطقالمشتر  )ح ب نقوع البرنقام (  وللمقدير التنفيقذي المشقار  للتقدريب فقي 

وفق  المدة إل  شهرين كحد أقص  مت  ما دعت الحاجة إل  ذل  وتعامل مدة االنقطاع عن التدريب

 األنظمة والقواعد التنفيذية الخاصة باالنقطاع.
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 التأديبية اإلجراءاتالمادة التاسعة: حق المتدرب في التظلم ضد قرارات 

 بالقرار. ثةثين يوما  من تاريخ تبليغهللمتدرب حق التظلم ضد أي قرار تأديبي تم اتخاذه بحقه خةل 

 المادة العاشرة: آلية التظلمات

ةل يحق للمتدرب التظلم عل  القرارات التأديبيقة الصقادرة مقن لجقان اإلشقراف علق  التقدريب خق .1

 ثةثين يوما  من تاريخ إبةغ المتدرب:

 جب عل  المتدرب في حال اعتراضه عل  ققرار اإلجقراء التقأديبي الرفقي بطلقب تظلقم إلق ي .أ

كتملقة أو للبقرام  الم - أو من يمثلقه -الممثل النظامي للشؤون األكاديمية والتدريب بالمرك  

 للبرام  المشتركة.القطاع التدريبي المدير التنفيذي المشار  للتدريب في 

 -و مققن يمثلققه أ -ون األكاديميققة والتققدريب بققالمرك  التققدريبي يتققول  الممثققل النظققامي للشققؤ .ب

  للبقققرامالقطقققاع التقققدريبي للبقققرام  المكتملقققة أو المقققدير التنفيقققذي المشقققار  للتقققدريب فقققي 

 المشتركة النظر في التظلم وإعداد توصيته حيال موضوع التظلم.

للبققرام   -يمثلققه و مققن أ -يصققدر الممثققل النظققامي للشققؤون األكاديميققة والتققدريب بققالمرك   .ي

 ركة ققرارا  للبقرام  المشقتالقطاع التدريبي المكتملة أو المدير التنفيذي المشار  للتدريب في 

 حيال التظلم المرفوع من المتدرب ويبلب المتدرب بالقرار.

ل تنظققر إدارة التظلمققات فققي الهي ققة ح ققب الليققات الخاصققة بهققا فققي التظلمققات المرفوعققة مققن قبقق .2

لتدريب  االتأديبية التي تم اتخاذها ضده من قبل لجنة مخالفات  اإلجراءات المتدرب عل  قرارات

ميققة أو فققي حققال تظلمققه علقق  القققرارات التأديبيققة الصققادرة مققن الممثققل النظققامي للشققؤون األكادي

كتملقة أو المقدير التنفيقذي المشقار  للتقدريب فقي للبقرام  الم - أو مقن يمثلقه -والتدريب بقالمرك  

 للبرام  المشتركة. القطاع التدريبي
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 أحكام عامة الباب السادس ٦

 المادة الحادية عشرة: أحكام عامة

 يلقي لقذيا األكقاديمي العقام مقن بقدءا   بهقا ويعمقل للهي قة  اإللكترونقي الموققي فقي القواعد هذه تنشر .1

 قلتطبيقق المقققرة ال منيققة للخطققة وفقققا   المؤ  ققي االعتمققاد قققرار علقق  الصققحية المؤ  ققة حصققول

   وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.الصحي التدريب في الوطني التمي  مشروع

 للمجلس التنفيذي للتعليم والتدريب حق تف ير هذه القواعد. .2

 لتنفيذ هذه القواعد. الة مةيصدر األمين العام للهي ة القرارات  .3

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


