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 تعريفات الباب األول 1

  الباب األول : تعريفات
 أدناه:ي املوضحة واردة يف هذه الالئحة املعانيقصد باأللفاظ ال: املادة األوىل 

 

 ات الصحية.هي اهليئة السعودية للتخصص  اهليئة

 يبيةاهليئة التدر

 رأس على املوجودون صائيونواألخ االستشاريون هم 

ا ألنظمة وفق املؤهلون التدرييب باملركاز العمل

 جمال يف يالصح والتعليم ببالتدري للقيام اهليئة

 .مةنم كل اختصاص

 تدريبال برنامج

صص املعتمد من هو الربنامج التدرييب للتخ 

 .جملس التعليم والتدريب

 تصاصاالخ شنادة

 السعودية

 يف اهليئة من مة ُت منةية شنادة أعلى هي 

 .العامة التخصصات

 الةالازم شنادة

 السعودية

 يف اهليئة من مة ُت منةية شنادة أعلى هي 

 .الدقيقة التخصصات

 علميال اجمللس

له من املعتمد تشكيو خصصللت الرئيس املرجع هو 

 صصختشؤون  دارةإل جملس التعليم والتدريب

 .عامعلمي 
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 علميةال اللجةة

له من واملعتمد تشكي خصصللت الرئيس املرجع هو 

 صصشؤون خت إلدارة والتدريبجملس التعليم 

 .علمي دقيق

 امجالربن مدير

 مجبرنا على ملشرفا املختص االستشاري هو 

ن قبل اجمللس املعني مو لتدرييبا املركاز يف التدريب

 .العلمي للتخصص

 عامال التخصص
 أو لطبا فروع من فرع يأ يف الرئيس التخصص هو 

 .رىاألخ الصحية التخصصات

 دقيقال التخصص

 يشرتطو العام التخصص نم املتفرع التخصص هو 

 لتخصصا يف شنادة لىع احلصول فيه للتخصص

 .العام

ركازية امل اللجةة

 للتقييم

ات جلان االختبار ساءرؤو من ممثلة جلةة هي 

 ودةاجل مستوى من التأكدو العام اإلشراف بغرض

 .عملية التقييميف 

 تبارتخاال جلةة
ملعتمدة ا التخصصتبارات الخ الرئيس املرجع هي 

 .ممن اللجةة املركازية للتقيي

 جلةة خمالفات

 التقييم

 ييم.ظر يف خمالفات التقللة الرئيس املرجع هي 

 ريبيةالتد السةة

 حتدد شنرًا عشر ثةاا امدتن تدريبية فرتة هي 

 جاةةإلشاملة ا ،لتدريبجملس التعليم وا بدايتنا

 .العيدين دحأ وإجاةة ،احدو شنر مدتناو سةويةال
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 املدرب
 يف دريبيةالت العملية يف يشارك صحي ممارس هو 

 .عتمدةامل اهليئة برامج أحد

 .مالتقيي عمليةب للقيام َدرَّبامل الصحي املمارس هو  درباملت قّيمم

 املتدرب
 املعتمد بلتدريربنامج امن مت قبوله والتحاقه ب هو 

 .اهليئة لدى

 الرتقية
 السةة ىلإ تدريبيةال تهسة نم املتدرباجتياة  هي 

 .لتدريبا برنامج يف تلينا اليت

 األول اختبار اجلازء

وى املبتدئ ة املتدرب من املسترتقيهو اختبار يسم  ب 

ه لةحو الذي حيددلى اعإىل املستوى املتقدم 

 .ختصصه

 نائياالختبار الة

نارة ستوى املعرفة واملهو االختبار األخري لقياس م 

 نادة االختصاص /للحصول على شوالذي يؤهل 

 الازمالة السعودية.

 جملس التعليم

 والتدريب

القواعد و التةفيذيةرات قراُيعةى بال هو جملس  

لتقييم عتماد والتدريب وااملرتبطة باال التةفيذية

مدة من ة ولوائحنا املتعمبا يتوافق مع أنظمة اهليئ

 جملس األمةاء.

 ةيةرسة املنملماا جملس

القواعد و التةفيذيةرات قراُيعةى بال هو جملس  

 تصةيف والتسجيل مبااملرتبطة بال التةفيذية

ن وائحنا املتعمدة ميتوافق مع أنظمة اهليئة ول

 جملس اأُلمةاء.
 لباب االول : قواعد عامة 
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 قواعد عـامة انيالث لبابا 2

  القواعـد العــامة :الثانيةاملادة 

ــقي .1 ــع علــــــــى طبــــــ ــارات مجيــــــ ــة اختبــــــ ــة الســــــــعودية الرخصــــــ ــة ملازاولــــــ  ،املنةــــــ

 الســــــــــعودية االختصــــــــــاص لشــــــــــنادة األول اجلــــــــــازء واختبــــــــــار ،والرتقيــــــــــات

 :الضوابط التالية الةنائية ختباراتالوا

ــتخدام .أ ــة اســـ ــار خارطـــ ــارات   امل لالختبـــ ــة االختبـــ ــن جلةـــ ــدة مـــ ــىعـــ  حتـــ

 علــــى أو CanMED أســــاس علــــى املبةيــــة ةــــاهجامل مــــع تنــــامتم مواءتــــ

 معتمد. آخر أساس أي

 لضــــــمان مةنجيــــــةإعــــــداد  عمليــــــة إىل االختبــــــارات مجيــــــعخضــــــوع  .ب

 .جودتنا

 .السالب التصحي عدم جواة  .ت

    .االختبار بعد ما حتليل إىل الةتائج تقارير كافة خضوع .ث

فيمـــــــا بـــــــص االختبـــــــارات بةتـــــــائج أي جنـــــــات تقيـــــــيم   اهليئـــــــة عـــــــرتف ال ت .2

 غريها.

جملـــــــس التعلــــــــيم  للتقيـــــــيم املعتمـــــــدة مـــــــن     التةفيذيـــــــة القواعـــــــد  تكـــــــون   .3

   .متوافقة مع أحكام هذه الالئحة والتدريب
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 الثالثالباب  3
 لمزاولة السعودية الرخصة اختبارات

 المهنة

 

 : الثالثة  املادة

ول بــــ (وجــــد إن) املنةــــة ملازاولــــة الســــعودية رخصــــةال جتيــــاة اختبــــارا .1

 جملـــــس املمارســـــة املنةيـــــة قـــــوموي اهليئـــــة املمـــــارس للتســـــجيل لـــــدى

 .لذلك املةظمة التةفيذيةالقواعد  بإصدار

ول بــــ (وجــــد إن) املنةــــة ملازاولــــة الســــعودية رخصــــةال جتيــــاة اختبــــارا .2

خرجيـــــــــي الكليـــــــــات الصـــــــــحية التقـــــــــديم علـــــــــى بـــــــــرامج شـــــــــنادة    

 هــــو ملــــا وفقــــًاقبــــول لل ىخــــرأ طوشــــر أياالختصــــاص الســــعودية مــــع 

 .  جملس التعليم والتدريب من معتمد

 : الرابعةاملادة 

 :ملا يلي يندف اختبار الرخصة السعودية ملازاولة املنةة

ــد .1 ــاءات حتديــ ــة الكفــ ــول الالةمــ ــى للحصــ ــة علــ ــة رخصــ ــة مازاولــ ــد املنةــ  بعــ

 .االمتياة سةة

ــد .2 ــن التأكـــ ــي م  مـــ ــتيفاء خرجيـــ ــ تاســـ ــيم ةشـــ ــحية التعلـــ ــدة  الصـــ املعتمـــ

 .املنةة مازاولة معايريمن  األدنى لحدل
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لـــــربامج الدراســـــات  املتقـــــدمني املرشـــــحني بـــــني املفاضـــــلة معيـــــار توحيـــــد .3

    .العليا

  :اخلامسةاملادة 

 هم: املؤهلون للجلوس لالختبار

ــةتنم        .1 ــالل ســـ ــعودية خـــ ــة الســـ ــة العربيـــ ــحية باململكـــ ــات الصـــ ــة الكليـــ طلبـــ

 األخرية.
ــنادة البكـــالوريوس احلاصـــلون علـــى   .2 ــا أو شـ ــن يعادهلـــا مـ  صـــحية كليـــة مـ

 .التعليم وةارة من ومعادلة بنا معرتفيف خارج اململكة، 
  :السادسةملادة ا

ــتم  ــي د يـــحتديـ ــا    صـ ــة الةجـ ــار ودرجـ ــاالختبـ ــد ل ًاوفقـ ــة لقواعـ التةفيذيـ

 .جملس املمارسة املنةيةمن الختبارات الرخصة املنةية املقرة 
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  الترقية السنويةاختبار  ابع الرالباب  4

 

  :السابعةاملادة 

ــةينـــــدف  ــار الرتقيـــ تقيـــــيم املتـــــدرب والتأكـــــد مـــــن   إىلالســـــةوي  اختبـــ

 يف تلك السةة. طلوبة املنارات املاملعارف واكتسابه 
 

 قواعـد العــامة:  الثامةةاملادة 
 

 

د صـــــي  االختبـــــار ودرجـــــة الةجـــــا  مـــــن قبـــــل اجمللـــــس /  يـــــحتديـــــتم  .1

يــــة اللجةــــة العلميــــة بةــــاء علــــى املعــــايري الــــيت تقرهــــا اللجةــــة املركاز 

لتعلــــيم ا جملــــس مــــن املعتمــــدة التةفيذيــــة للقواعــــد للتــــدريب وفقــــًا

 والتدريب.
للرتقيـــــــة )إن وجـــــــد(  املعـــــــريف )الكتـــــــابي( تكـــــــون نتيجـــــــة االختبـــــــار  .2

ــا يف       ــيت تلينـ ــةة الـ ــب يف السـ ــا وال ُتحتسـ ــت بنـ ــةة الـــيت  ـ ــاحلة للسـ صـ

 حال عدم ترقية املتدرب.
لرتقيــــــة الســــــةوية علــــــى   االختبــــــارات  التةفيذيــــــة القواعــــــد تطبــــــق  .3

ــرامج  ــاص و بـــــ ــنادة االختصـــــ ــات   الشـــــ ــعودية للتخصصـــــ ــة الســـــ ازمالـــــ

 والدبلومات.   وبرامج االتفاقيات، الدقيقة،
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 امساخل لبابا 5 
 االختصاص لشهادة األول الجزء اختبار

 السعودية

 

  :تاسعةالاملادة 

 تطبيقــــــات  االختصــــــاص الســــــعودية  األول لشــــــنادة  اختبــــــار اجلــــــازء  يشــــــمل

ــحية  ــوم الصـــ ــية و العلـــ ــص  األساســـ ــذات التخصـــ ــة بـــ ــمل ،املتعلقـــ ــذا  وال يشـــ هـــ

ــار ــا    االختبـــ ــات العليـــ ــدريب الدراســـ ــرامج تـــ ــرى بـــ ــدبلوم   األخـــ ــرامج الـــ ــل بـــ مثـــ

 .الازماالتو

  :العاشرةاملادة 

 يشرتط للجلوس لالختبار ما يلي:

ــنادة      .1 ــرامج شــــ ــن بــــ ــدريب يف أي مــــ ــن التــــ ــنر مــــ ــعة أشــــ ــتكمال تســــ اســــ

 االختصاص السعودية.

ــجيل .2 ــاري تســــ ــول ســــ ــن    املفعــــ ــا مــــ ــات العليــــ ــرامج الدراســــ ــد بــــ  يف أحــــ

 .اهليئة
 .جملس التعليم والتدريبأي شروط أخرى يعتمدها  .3
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 قواعـد العــامة: احلادية عشراملادة 

ــار ودرجـــــــ   .1 ــي  االختبـــــ ــد  يـــــــتم حتديـــــــد صـــــ ــًا للقواعـــــ ــا  وفقـــــ ة الةجـــــ

 للتقييم.   التةفيذية

ــدم       .2 ــتوى املتقــ ــدئ إىل املســ ــتوى املبتــ ــن املســ ــدرب مــ ــة املتــ ــوة ترقيــ ال جيــ

)علــــى الةحــــو الــــذي حيــــدده اجمللــــس العلمــــي املخــــتص( إال باجتيــــاة   

 اختبار اجلازء األول لشنادة االختصاص السعودية.  

ــابي    .3 ــار اجلــــــــــازء األول الكتــــــــ ــاة اختبــــــــ مــــــــــن  %50يف حــــــــــال ب جيتــــــــ

 املرشـــــحني تثةاءباســـــ)املتقـــــدمني أو أكثـــــر بعـــــد االعتمـــــاد الةنـــــائي  

تشـــــــكل جلةـــــــة برئاســـــــة    (الـــــــربامج  مجيـــــــع يف األوىل الســـــــةة مـــــــن

ــة وع   ــؤون األكاد يــ ــذي للشــ ــرئيس التةفيــ ــيس اجمللــــس  الــ ــوية رئــ ضــ

ــيس   ــي ورئــــ ــة العلمــــ ــية   اجلةــــ ــائج والتوصــــ ــة الةتــــ ــارات ملةاقشــــ الختبــــ

 بعد ستة أشنر.من عدمه فيما بص إعادة االختبار 

ــارأي إعفـــــــــــاء مـــــــــــن  .4 ــرًا  االختبـــــــــ ــنظـــــــــ ــال أيـــــــــ ــات  ةإلكمـــــــــ دراســـــــــ

ــارعليا/ ــابقةاختبــــ ــا ات ســــ ــب أن أو غريهــــ ــن ، جيــــ ــد مــــ ــة  يعتمــــ اللجةــــ

 .املركازية للتدريب
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 ةالنهائي اتاالختبار ادسسالباب ال 6

 : الثانية عشراملادة 

 الةنائي لشنادة االختصاص السعودية ما يلي:  االختباريشمل 

 .(الكتابياملعريف )الةنائي  االختبار -1

 ./العملياالكليةيكي الةنائي االختبار -2

 

 املعريف الةنائي االختبارالفصل األول : 

 األهداف  : الثالثة عشراملادة 
ــلة     .1 التحقـــــق مـــــن حصـــــول املتـــــدرب علـــــى الكفـــــاءة الالةمـــــة  ات الصـــ

 املطلوب. بالتخصص

 الةنائي. االكليةيكي االختبار أحقية دخولحتديد  .2

 قواعد عامة :الرابعة عشراملادة 

ــد  .1 ــاريعقــ ــائي االختبــ ــريف الةنــ ــاص الســــعودية    املعــ / لشــــنادة االختصــ

 مرة واحدة يف العام.الازمالة / الدبلومات 

 . الةنائي املعريف االختبارال جيوة إعادة  .2
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 االختبــــــارلــــــدخول وعــــــدد ا ــــــاوالت رشــــــ  أهليــــــة امليــــــتم حتديــــــد  .3

 للتقييم. لقواعد التةفيذيةًا لوفق املعريفالةنائي 

للتخصـــــص  الةنـــــائي املعـــــريف  بـــــدخول االختبـــــار ال يســـــم  للمرشـــــ .4

 .  ا اوالتكافة  متى ما استةفد

 التةفيذيـــــــةالقواعـــــــد حتـــــــدد صـــــــي  االختبـــــــار ودرجـــــــة الةجـــــــا  يف   .5

 .للتقييم

 
 العملي /االكليةيكي الةنائي االختبارالفصل الثاني : 

 :اخلامسة عشراملادة 

 

 : الصي  التالية على الةنائي االكليةيكي االختبارحيتوي 

 (OSCEالسريري املوضوعي ) االختبار .1

 (SOEالشفني املةظم ) االختبار .2
 

 :السادسة عشراملادة 

 األهـداف

 على ممارسة املنةة بشكل مستقل وآمن.حتديد قدرة املتدرب  .1

ــدرب   .2 ــن أن املتــ ــد مــ ــة   التأكــ ــاءة االكليةيكيــ ــك الكفــ ــة يف   لــ الالةمــ

 ختصصه.
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 :عشر املادة السابعة

 :االكليةيكي لالختبار الةنائيلجلوس يشرتط ل

ــاة  .1 ــاراجتيــــ ــائي االختبــــ ــريف الةنــــ ــربامج  املعــــ ــنالــــ ــشــــ اص دة االختصــــ

 .السعودية/ الازمالة / الدبلوم

يــــــتم حتديــــــد أهليــــــة املرشــــــ  وعــــــدد ا ــــــاوالت لــــــدخول االختبــــــار    .2

ــائي  ــياالكليةيكيالةنـــــــــ ــة    /العملـــــــــ ــد التةفيذيـــــــــ ــًا للقواعـــــــــ وفقـــــــــ

  .للتقييم

ــدرب ال  .3 ــم  للمتــــــــــــــــ ــدخول  يســــــــــــــــ ــاربــــــــــــــــ ــائي  االختبــــــــــــــــ الةنــــــــــــــــ

ــد  لشــــــــــنادة االختصــــــــــاص الســــــــــعودية  /العملــــــــــياالكليةيكي بعــــــــ

ــددة   ــاوالت ا ـــــــ ــة ا ـــــــ ــتةفاد كافـــــــ ــة   اســـــــ ــد التةفيذيـــــــ يف القواعـــــــ

 .للتقييم

 عامة قواعد : الثامةة عشراملادة 

ــي   .1 ــار يـــــــتم حتديـــــــد صـــــ ــا  ودرجـــــــة االختبـــــ ــًا للقواعـــــــد الةجـــــ  وفقـــــ

 للتقييم. التةفيذية

ــي    .2 ــائي االكليةيكــــــ ــار الةنــــــ ــد االختبــــــ ــاص   يعقــــــ ــنادة االختصــــــ لشــــــ

   سةة.السعودية مرة واحدة يف ال

 . / العملي الكليةيكيال جيوة إعادة االختبار الةنائي ا .3
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 ابعسالباب ال 7
العملي         /الكلينيكياالختبار ا

   شهادة الدبلوم السريري

 :التاسعة عشراملادة 

 

 على الصي  التالية:  /العمليحيتوي االختبار االكليةيكي

 (OSCEاالختبار السريري املوضوعي ) .1

 (SOEاالختبار الشفني املةظم ) .2
 

 :العشروناملادة 

 األهـداف

ــكل     .1 ــة بشـــ ــة املنةـــ ــدرة املتـــــدرب علـــــى ممارســـ ــة   مـــــنآحتديـــــد قـــ علـــــى درجـــ

 .طبيب نائب

ــن   .2 ــد مــــ ــة   التأكــــ ــاءة االكليةيكيــــ ــك الكفــــ ــدرب  لــــ ــة يف  أن املتــــ الالةمــــ

 ختصصه.
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 :والعشرون املادة احلادية

ــنادة       ــرامج شـــ ــدربي بـــ ــة ملتـــ ــنادة متاحـــ ــن شـــ ــارة عـــ ــريري عبـــ ــدبلوم الســـ الـــ

االختصـــــاص الســـــعودية للتخصصـــــات العامـــــة و كـــــن احلصـــــول علينـــــا  

   وفق الشروط التالية:

أن تكووووهن ةووووبلوم الووووي مها الفوووورباربج معلنووووق تووووو  لوووو ام  م   ووووق  توووو  ته وووو ق           -1

 اجملللس ال مم ق امل   ق.

  ق:ال ميكن احلصهل عم بل إال لمفئلت العلل -2

 من أسع فذ تربص اجلمهس الخعبلر اجلزء األ ل -أ

موووون   يوووون ا ووووي  موووون ال بوووولم   فووووبب االبفوووو لب أ   فووووبب مع موووو   وووولألواء     -ب

 األكلومين   ي اجع لز اخعبلر اجلزء األ ل  ابل اسعكملل العيراب.

اجلمووووهس لاخعبوووولر ال بوووول ن امل وووورب   تووووربص ملوووون اسووووعكمل العوووويراب  اسووووع في -ت

 .االكم   كن 

 الشبلوم اضلء ميم املفعهى املبعيئ نفب ميم ال بلم .اشرتط مل ح  -3

 أن ال اكهن املعيرب نل ًا عمى اربار ين ا ي  فبب سمهك مبين خمل.  -4

 / ال ممن اخللص  شبلوم الي مها الفرباربج.اجع لز االخعبلر االكم   كن -5
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 قواعد عامة : الثانية والعشروناملادة 

وفقـــــــًا للقواعـــــــد  جتيـــــــاةيـــــــتم حتديـــــــد صـــــــي  االختبـــــــار ودرجـــــــة اال  -1

 التةفيذية للتقييم.

ي لشـــــنادة الــــدبلوم الســـــريري  لــــ م/ الع االكليةيكـــــييعقــــد االختبــــار    -2

 حسب ما تةص عليه القواعد التةفيذية للتقييم.
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   المقيّمون امنثالباب ال 

 :  الثالثة والعشروناملادة 

ــارات للتخصـــص   ــة االختبـ ــؤولةجلةـ ــن  مسـ ــي تعـ ــّيمني رشـ ــن املقـ ــدينم ممـ  لـ

ــق يف اخلـــــربة ــايري تطبيـــ ــارات الصـــــحيحة املعـــ ــن  لالختبـــ ــوفرممـــ ــينم تتـــ  فـــ

  : التالية املعايري

ــن       .1 ــل عـــ ــاري  ـــــربة ال تقـــ ــن استشـــ ــّيم عـــ ــة املقـــ ــل رتبـــ ــب أن ال تقـــ جيـــ

ثـــالث ســـةوات. وأي اســـتثةاء مـــن  لـــك جيـــب أن تـــتم املوافقـــة عليــــه         

 من قبل اللجةة املركازية للتقييم.  

ــامج   .2 ــّيمني يف  ال يســــــم  ملــــــدراء الربنــــ للتخصــــــص املشــــــاركة كمقــــ

ــائي االكليةيكي  ــار الةنــــــ ــدربني   االختبــــــ ــص ملتــــــ /العملــــــــي للتخصــــــ

 حتت مسؤولية جلةة اإلشراف ا لية اليت يتبعون هلا.

ــارات        .3 ــراء اختبــ ــص إجــ ــار للتخصــ ــة االختبــ ــاء جلةــ ــى أعضــ ــر علــ حيظــ

مدفوعــــــة أو غــــــري مدفوعــــــة الــــــثمن  يف دوراتجتريبيــــــة أو املشــــــاركة 

 للتحضري لالختبار.  

ــة أو دورات    .4 ــاريني الـــــذين يقـــــدمون نشـــــاطات إعداديـــ ال حيـــــق لالستشـــ

ــمن حتضـــــــــريية  ــار ضـــــــ ــيحنم   لالختبـــــــ ــتم ترشـــــــ التخصـــــــــص أن يـــــــ

 كمقّيمني حمتملني.
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 اسعتالباب ال 9
 اإلجراءات التأديبية

 

 :  العشرون الرابعة املادة
ــن       .1 ــة مــ ــام، مكونــ ــن األمــــني العــ ــرار مــ ــيم بقــ ــات التقيــ تشــــكل جلةــــة خمالفــ

   .ممثل من اإلدارة القانونيةمخسة أعضاء بيةنم 

 .العتمادها للتقييم املركازية اللجةة اىل قراراتنا اللجةة ترفع .2

 والعشرون :  امسةملادة اخلا
وجــــود خمالفــــات مــــن امُلختَبــــر ألنظمــــة     أو  ارتكــــاب أي مــــن ا ظــــورات  يف حــــال 

ــات       ــع اختصاصـــ ــارض مـــ ــا ال يتعـــ ــة، ومبـــ ــدها التةفيذيـــ ــا وقواعـــ ــة ولوائحنـــ اهليئـــ

ــة العربيـــــة الســـــعودية، فـــــإن للجةـــــة         ــة األخـــــرى املعمـــــول بنـــــا يف اململكـــ األنظمـــ

اإلحالــــة إىل جلــــان أو جنــــات أخــــرى أو إبــــال  جنــــة العمــــل أو خمالفــــات التقيــــيم 

 :تمعةات التالية مةفردة أو جملعقوبإيقاع إحدى اوالتدريب 

 .إنذار كتابي .1

 .إلغاء نتيجة أو نتائج االختبار .2

احلرمـــــان مـــــن االختبـــــار لفـــــرتة تـــــرتاو  مـــــا بـــــني ســـــتة أشـــــنر إىل ثـــــالث    .3

 .سةوات

 .حرمان ننائي من أداء االختبار .4


