
 

 

 

 الالئحة العامة

مجالس ولجان الهيئة التنفيذية ل

 والعلمية والمهنية



 التنفيذية والعلمية والمهنيةلمجالس ولجان الهيئة الالئحة العامة 
  .(م 2019يناير  20) :( وتاريخ2019/ أ / 3) :لس األمناء رقمالصادرة بقرار مج

 

 
1 

 

 

 2 تعريفات الباب األول

 4 الهيكل التنظيمي الباب الثاني

 5 لجنة ترشيح أعضاء المجالس واللجان  الباب الثالث

 7 المجلس التنفيذي للتعليم والتدريب الباب الرابع

 10 ارسة المهنيةالمجلس التنفيذي للمم الباب الخامس

 13 المجالس و اللجان العلمية للتدريب الباب السادس

 18 لجان اإلشراف على التدريب  الباب السابع

 23 مجالس ولجان االختبارات الباب الثامن

 27 اللجان المركزية  الباب التاسع

 34 المجالس المهنية الباب العاشر

 36 الس واللجان حقوق ومزايا أعضاء المج الباب الحادي عشر

 38 قواعد عامة الباب الثاني عشر

 



 التنفيذية والعلمية والمهنيةلمجالس ولجان الهيئة الالئحة العامة 
  .(م 2019يناير  20) :( وتاريخ2019/ أ / 3) :لس األمناء رقمالصادرة بقرار مج

 

 
2 

 

 

 تعريفات األولالباب  1

 تعريفات مادة األولى:ال

المعاني المبينة  -أينما وردت في هذه الالئحة -تيةيقصد بالكلمات والعبارات اآل

 أمامها:

 الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.  الهيئة

 ذية لهذه الالئحة.القواعد التنفي القواعد التنفيذية

 المجلس التنفيذي للتعليم

 والتدريب

 .المجلس التنفيذي للتعليم والتدريب بالهيئة

المجلس التنفيذي للممارسة 

 المهنية

 .المجلس التنفيذي للممارسة المهنية بالهيئة

 المجلس المهني بالهيئة. المجلس المهني

المجالس لجنة ترشيح أعضاء 

 واللجان

 /المجييييالس أعضيييياء نييييية بترشيييييحالمعهييييي اللجنيييية 

 .اللجان العلمية والمهنية

 .اللجنة المركزية للتدريب بالهيئة اللجنة المركزية للتدريب

 .اللجنة المركزية للتقييم بالهيئة المركزية للتقييماللجنة 

 .بالهيئةالمجلس العلمي للتدريب   المجلس العلمي للتدريب

 .بالهيئة لمية للتدريبعاللجنة ال اللجنة العلمية للتدريب

 .لجنة البرنامج التدريبي بالمركز التدريبي  يتدريببرنامج اللجنة ال

 .لجنة اإلشراف على التدريب بالمركز التدريبي لجنة التدريب المؤسسي
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اللجنة المشتركة لإلشراف على 

 التدريب

اللجنة المشتركة لإلشراف على التدريب في أكثر 

 .من مركز تدريبي واحد

  المركز التدريبي
المؤسسة الصحية الحاصلة على االعتماد 

 .المؤسسي

  البرنامج التدريبي
أي برنييامج تييدريبي معتمييد ميين المجلييس التنفيييذي 

 .للتعليم والتدريب في الهيئة

 البرنامج التدريبي المشترك

أي برنامج تدريبي معتمد من المجلس التنفيذي 

في تنفيذه للتعليم والتدريب في الهيئة، ويشترك 

 د.أكثر من مركز تدريبي واح

 المجموعة التدريبية
ييية تشييترك فييي تنفيييذ برنييامج مجموعيية مراكييز تدريب

 تدريبي.

 شهادة االختصاص السعودية

هي أعلى شهادة مهنية ُتمنح من الهيئية فيي أحيد 

وال تقيييية مييييدة التييييدريب فييييي  التخصصييييات العاميييية

 .برامجها عن ثالث سنوات

 وديةشهادة الزمالة السع
هي أعلى شهادة مهنية ُتمنح من الهيئية فيي أحيد 

 التخصصات الدقيقة.

 مدير البرنامج
المشيييرف المباشييير عليييى برنيييامج تيييدريبي فيييي مركيييز 

 .معتمد

 مدير البرنامج المشارك
ميييدير برنيييامج مشيييارك ألي برنيييامج تيييدريبي معتميييد 

 .من المجلس التنفيذي للتعليم والتدريب

 المدرب
المكليييييير باإلشييييييراف علييييييى المييييييدرب المعييييييين أو 

 .التدريب

 .من تم قبوله وتسجيله في أحد البرامج التدريبية متدربال
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 الثانيالباب  2
الهيكل التنظيمي للمجالس 

 واللجان
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 الثالثالباب  3

لجنة ترشيح أعضاء 

المجالس واللجان العلمية 

 والمهنية

 : الثانيةالمادة 

أعضااء المجاالس واللجاان العلمياة والمهنياة  يشكل األمين العاا  لجناة ترشايح .1

استشاااريين فااي المجاااي الصااحي ر تقاال  باارته  ساابعة ىلااع ت ااعة بعضااةية 

المهنية عن  مس سانةات  ويعاين أهاده  رئي ااا لهاا  وتارتبم تن يميااا بنائا  

 .األمين العا  للشؤون التنفيذية

تجدياد مار  تكةن ماد  عضاةية أعضااء اللجناة ورئي اها ناالت سانةات لابلاة لل  .2

 .واهد  فقم

تخااتا اللجنااة بالتةبااية با تيااار األن اا  ماان المرشااحين لعضااةية المجااالس   .3

لدراساات العلياا ا تباارات اولجاان المهنية للتدري  والمجالس واللجان العلمية 

 وفق مهامها المناطة بها.ر صة الممارسة المهنية ولجان ا تبارات 

 ن الرؤساء واألعضاءمهام اللجنة وآلية تعيي :الثالثةالمادة 

عضاااااةية اللجاااااان  للمفاضااااالة فااااايالتاااااراي اآللياااااات والمعاااااايير المحااااادد   .1

 .والمجالس

الرفع بقائمة المرشحين لعضةية المجالس واللجان  الي مد  ر تقال عان  .2

 .نالنة أشهر لبل انتهاء دورتها
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الن ااار فاااي طلباااات اساااتبداي وىعفااااء أعضااااء المجاااالس واللجاااان العلمياااة  .3

راءات بادرء ليات  اساتكماي ىءاراءات تعييانه  وفاق ا ءاوالرفع بمرشحين 

  ة.المذكةر  في الفقر  ال ابق

 اللجاااان وا تيااار راسااااء يصاادر األماااين العااا  أو مااان ينيبااال لاارارات تشاااكيل .4

 العلميااااةللتاااادري  والتقيااااي  وارعتماااااد  والمجااااالس واللجااااان  المركزيااااة

لعلياااا ولجاااان لدراساااات اا ا تبااااراتولجاااان   المهنياااة للتااادري   والمجاااالس

 .ا تبارات ر صة الممارسة المهنية

ي رئااايس أو أعضااااء اأو اساااتبدء ىعفاااا أو مااان ينيبااال باااالهيةلألماااين العاااا   .5

 اتبنااءا علاع تةباي من هاذه المااد  4المجالس واللجان الةارد  في فقر  

الماااادير أو الاااارئيس التنفيااااذ    ترشاااايح أعضاااااء المجااااالس واللجااااانلجنااااة 

   لذلك.ضةابم المحددوفقاا لل التنفيذ  المعني
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 الرابعالباب  4
المجلس التنفيذ  للتعلي  

 والتدري 

 توصيف :الرابعةالمادة 

 المجلس التنفيذ  للتعلي  والتدري  علع النحة التالي: يتكةن
 

ا األمين العا  1  رئي ا

ا الرئيس التنفيذ  للشؤون األكاديمية 2  مقررا

ا نائ  األمين العا  3  عضةا

ا مين العا  للشؤون التنفيذيةنائ  األ 4  عضةا

ا الرئيس التنفيذ  لشؤون الممارسة المهنية 5  عضةا

ا الرئيس التنفيذ  للتخطيم والجةد  وارعتماد 6  عضةا

ا الرئيس التنفيذ  لألكاديمية الصحية 7  عضةا

ا المدير التنفيذ  للتقيي  8  عضةا

ا المدير التنفيذ  للتدري  9  عضةا

ا فيذ  لالعتمادالمدير التن 10  عضةا

ا رئيس المجلس العلمي لط  األطفاي 11  عضةا

ا رئيس المجلس العلمي للط  الباطني 12  عضةا

ا رئيس المجلس العلمي لط  األسر  13  عضةا

ا أهد راساء المجالس العلمية لتخصصات ط  األسنان 14  عضةا

ا رئيس المجلس العلمي لط  الن اء والتةليد 15  عضةا
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ا المجلس العلمي للجراهة رئيس  16  عضةا

ا أهد راساء المجالس العلمية لتخصصات العلة  الطبية التطبيقية 17  عضةا

ا رئيس المجلس العلمي لألشعة التشخيصية 18  عضةا

ا رئيس المجلس العلمي للصيدلة ال ريرية 19  عضةا

ا رئيس المجلس العلمي للتمريض 20  عضةا

21 
 كاديمية بم تشفع الملك فيصلالمدير التنفيذ  للشؤون األ

 التخصصي ومركز األبحات بالرياض
ا  عضةا

ا المدير التنفيذ  للشؤون األكاديمية بمدينة الملك فهد الطبية 22  عضةا

23 
المدير التنفيذ  للشؤون األكاديمية بمدينة الملك عبد العزيز 

 الطبية للحرس الةطني بجد 
ا  عضةا

24 
القةات للشؤون األكاديمية بة مدير عا  الخدمات الطبيم اعد 

 الم لحة
ا  عضةا

25 
المدير التنفيذ  للشؤون األكاديمية بالمدينة الطبية بجامعة 

 الملك سعةد
ا  عضةا

26 
 األكاديمية بم تشفع ءامعة الملك عبد العزيز مدير الشؤون

 بجد 
ا  عضةا

ا  دار  العامة للتدري  واربتعات بةزار  الصحةاعا  مدير  27  عضةا

ا ممثل من القطاع الخاص 28  عضةا
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 مهام المجلس التنفيذي للتعليم والتدريب: الخامسةالمادة 

 . بالهيئة ارستراتيجية للتدري  الصحي المشاركة في وضع الخطة .1

 .وارعتماد والتقيي  التدري  لةائح تعديل التراي .2

 .وارعتماد والتقيي  للتدري  الالزمة التنفيذية القةاعد ىلرار .3

 ءااااةد  ماااان للتأكااااد ومتابعتهااااا الرئي ااااية األداء معااااايير ومؤشاااارات ارىلاااار .4

 .التدري 

 .التدريبية البرامج تأسيس ىلرار .5

 ىلرار وتعديل رسة  البرامج التدريبية. .6

 .ءديد  علمية أو لجان مجالس ىنشاء ىلرار .7

 . التدري  برامج في والمفاضلة القبةي شروط ىلرار .8

ل أو ماان ريااره  لدراسااة مااا ئعضااالجااان دائمااة أو مؤلتااة ماان بااين أتكااةين  .9

 .يكله  بل

 األماين أو األمنااء مجلاس رئايس ىليال يحيلهاا التاي المةضاةعات فاي الن ر .10

 .وارعتماد والتقيي  التدري  يخا فيما العا 
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 الخامسالباب  5
المجلس التنفيذي 

 للممارسة المهنية

 توصيف: السادسةالمادة 

 ية علع النحة التالي:المجلس التنفيذ  للممارسة المهن يتكةن
 

ا األمين العا  1  رئي ا

ا لشؤون الممارسة المهنيةالرئيس التنفيذ   2  مقررا

ا نائ  األمين العا  3  عضةا

ا نائ  األمين العا  للشؤون التنفيذية 4  عضةا

ا للشؤون األكاديميةالرئيس التنفيذ   5  عضةا

 اعضةا  الرئيس التنفيذ  للتخطيم والجةد  وارعتماد 6

ا الرئيس التنفيذ  لألكاديمية الصحية 7  عضةا

ا لالعتماد المهنيالمدير التنفيذ   8  عضةا

ا للتطةير المهنيالمدير التنفيذ   9  عضةا

ا للتقيي  المدير التنفيذ   10  عضةا

ا رئيس المجلس المهني لألطباء 11  عضةا

ا رئيس المجلس المهني ألطباء األسنان 12  عضةا

ا المهني للصيادلةس رئيس المجل 13  عضةا

ا رئيس المجلس المهني للممرضين 14  عضةا

ا رئيس المجلس المهني للتخصصات العالءية 15  عضةا
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ا رئيس المجلس المهني للمختبرات والتقنيات الطبية 16  عضةا

ا رئيس اللجنة الصحية بمجلس الغرف التجارية 17  عضةا

ا   الصحةالةكيل الم اعد لشؤون الم تشفيات بةزار 18  عضةا

ا الةكيل الم اعد للخدمات الطبية الم اعد  بةزار  الصحة 19  عضةا

ا الةكيل الم اعد لاللتزا  بةزار  الصحة 20  عضةا

ا ةكيل الم اعد لتنمية ارستثمار الصحي بةزار  الصحةال 21  عضةا

ا الةكيل الم اعد للتصنيف والتةظيف بةزار  الخدمة المدنية 22  عضةا

 عضةين ين من القطاع الخاصممثل 23

ا ممثل من وزار  التعلي  24  عضةا
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 مهام المجلس التنفيذي للممارسة المهنية :السابعةالمادة 

المشاركة في وضع الخطم ارستراتيجية العامة وال نةية فيما يخا  .1

 .شؤون الممارسة المهنية

 .دراسة والتراي التعديالت علع لةائح التصنيف والت جيل المهني .2

دراسة والتراي التعديالت علع لةائح التقيي  المهني المتعلق بإءراءات  .3

 التصنيف المهني أو الممارسة المهنية.

 التراي التعديالت علع لةائح التعلي  الطبي الم تمر.ودراسة  .4

دراسة وىلرار التةبيات التي يمكن أن تطةر من م تةى األداء في  .5

 .المهن الصحية

نفيذية للتصنيف والت جيل المهني والقةاعد تحديث وىلرار القةاعد الت .6

 التنفيذية المتعلقة بالتقيي  لغرض التصنيف المهني والممارسة المهنية

 والقةاعد التنفيذية للتعلي  الطبي الم تمر.

 .ىلرار ىنشاء مجالس مهنية ءديد  .7

 الن ر في المةضةعات التي يحيلها ىليل رئيس مجلس األمناء أو األمين .8

 .ا الممارسة المهنيةالعا  فيما يخ
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 السادسالباب  6
المجالس واللجان 

 العلمية للتدريب

 األولالفصل 

 المجلس العلمي للتدريب

 : الثامنةالمادة 

( اننااي عشاار عضااةا  ياات  تشااكيله  12يتااألف كاال مجلااس علمااي بحااد ألصااع ماان  

 :وفق التالي

مقتري بالرفع بالتشكيل ال أعضاء المجالس واللجانتقة  لجنة ترشيح  .9

 :لممثلي القطاعات الصحية التالية والتي تشارك بالتدري 

 وزار  الصحة. 

 ة في الجامعات ال عةديةاالكليات الصحي. 

 الخدمات الطبية في وزار  الدفاع. 

 الخدمات الطبية في وزار  الدا لية. 

 وزار  الحرس الةطنيفي  الشؤون الصحية. 

 الم تشفيات التخصصية. 

  المهنية لذات التخصاالقطاع الخاص الجمعيات. 

يتةلف تمثيل القطاعات المذكةر  في الفقر  ال ابقة  ماعدا الجمعيات  .10

المهنية( علع مشااركتها فاي التادري  للبرناامج المارتبم باالمجلس و لاك 
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أنناء فتر  تشكيل المجلس  ويمكان الن ار فاي ىضاافة ممثال للقطااع فاي 

 .هاي اعتماده كمركز تدريبي نشم في ولت رهق

 .سالفة الذكر بأكثر من ممثلين اننين كحد ألصعةز تمثيل القطاعات ر يج .11

لألمين العا  الحق في ىضافة عضةين اننين  ضمن الحد األلصع لتشكيل  .12

 .المجلس( من أهل ار تصاص

تراعاااي لجناااة الترشااايحات عناااد تشاااكيل المجلاااس العلماااي  و التخصصاااات  .13

 .المختلفة تنةع تخصصات أعضائل

 .بالمدير التنفيذ  للتدري  للتدري يرتبم المجلس العلمي  .14

 

 الثانيالفصل 

 اللجان العلمية للتدريب

 : التاسعةالمادة 

( نمانية أعضاء  يت  تشكيله  وفق 8تتألف كل لجنة علمية بحد ألصع من  

 :التالي

بالرفع بالتشكيل المقتري  أعضاء المجالس واللجانتقة  لجنة ترشيح  .1

 :التدري في ة والتي تشارك لممثلي القطاعات الصحية التالي

 وزار  الصحة. 

 الكليات الصحية في الجامعات ال عةدية. 

 الخدمات الطبية في وزار  الدفاع. 

 الخدمات الطبية في وزار  الدا لية. 

 في وزار  الحرس الةطني الشؤون الصحية. 
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 الم تشفيات التخصصية. 

 القطاع الخاص الجمعيات المهنية لذات التخصا. 

لقطاعات المذكةر  في الفقر  ال ابقة  ماعدا الجمعيات يتةلف تمثيل ا .2

المهنية( علع مشاركتها في التدري  للبرنامج المرتبم باللجنة و لك أنناء 

فتار  تشاكيل اللجنااة  ويمكان الن اار فاي ىضااافة ممثال لااذلك القطااع فااي 

 .هاي اعتماده كمركز تدريبي نشم في ولت رهق

 .بأكثر من ممثلين اننين كحد ألصع سالفة الذكرر يجةز تمثيل القطاعات  .3

لألمين العا  الحق في ىضافة عضةين اننين  ضمن الحد األلصع لتشكيل  .4

 .اللجنة( من أهل ار تصاص

تراعاااي لجناااة الترشااايحات عناااد تشاااكيل اللجناااة العلمياااة  ات التخصصاااات  .5

 .المختلفة تنةع تخصصات أعضائها

تخصاا العاا   وتارتبم ترتبم اللجنة العلمية للتدري  باالمجلس العلماي لل .6

جنااة العلميااة للتخصااا الااذ  ر يتبااع لمجلااس علمااي محاادد تن يمياااا لال

 .بالمدير التنفيذ  للتدري 

تخااتا اللجنااة العلميااة للتاادري  با شااراف علااع الشااؤون العلميااة لهااذا  .7

 التخصا  و لك وفق مهامها المناطة بها.
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 الثالثالفصل 

 يبمهام المجالس واللجان العلمية للتدر

 المهام: العاشرةالمادة 

وضع ارساتراتيجية الخاباة بالتادري  للتخصاا ومراءعتهاا متاع ماا دعات  .1

 الحاءة لذلك.

التةباااية هيااااي معاااايير اعتمااااد المراكاااز التدريبياااة للتخصاااا وفقااااا للاااةائح  .2

 .وللقةاعد التنفيذية المن مة لذلك

لقةاعاد تةبايف معاايير القباةي للمتادربين الجادد لبارامج التخصاا وفقااا ل .3

 .التنفيذية المن مة لذلك

 .التةبية هياي البرامج التدريبية الجديد   ات الصلة بالتخصا .4

ىعااااداد مناااااهج التاااادري  المتعلقااااة بالتخصااااا والعماااال علااااع تنقيحهااااا  .5

 .وتطةيرها بشكل دور 

دور  بشكل ومراءعتها التدريبية للبرامج البرامجي ارعتماد معايير ىعداد .6

ا البرامجي مادارعت للجنة بها والرفع   اللجناة مان وىلرارهاا لعرضاها تمهيادا

 لالعتماد. المركزية

ىلرار معايير ارعتماد البرامجي للبرامج التدريبية الةارد  من لجنة ارعتماد  .7

المجااالس واللجااان العلميااة للتاادري  بعااد التةبااية بهااا ماان لباال  البرامجااي

 .ومتابعة مراءعتها بشكل دور 

 . تمر الخابة بالبرنامجتحديد معايير التقةي  الم .8
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اااا ورفاااع التةبااايات ىلاااع لجناااة  .9 تقياااي  ءاااةد  أداء البااارامج المعتماااد  دوريا

 ارعتماد البرامجي لدراستها واتخا  ا ءراءات الن امية هيالها.

مرالبة ءةد  التدري  عبار التاراي معاايير الجاةد  ودراساة مؤشارات األداء  .10

لالزمااة لااذلك والرفااع ال اانةية للتاادري  فااي التخصااا وىعااداد التةباايات ا

 بها للجنة المركزية للتدري  ولإلدارات المعنية في الهيئة.

تمثيل التخصا في اللجنة المركزية للتدري  وكذلك فاي اللجاان العلمياة  .11

لال تبارات وارعتماد متع ما كاان  لاك مطلةبااا وفقااا للقةاعاد التنفيذياة 

 المن مة لذلك.

بهاا للتخصاا وتزوياد المتادربين ع باتحديث لائمة المراءاع العلمياة المة .12

 .بها ار تباراتوالمدربين ولجنة 

 اللجناة ىلاع ورفعهاا بارعتمااد المتعلقاة اتالمةضاةع هياي ياتئالمر ٕابداء .13

 .هيالها الالز  رتخا  لالعتماد المركزية

مهااام رؤساااء ونااواب رؤساااء المجالس اللجااان : عشاار الحاديااةالمااادة 

 العلمية للتدريب وأعضائها

 فيمااا كاال للتاادري  علميااة لجنااة  مجلااس كاال وأعضاااء رئاايس  ونائاا  رئاايس  يتااةلع

 .اللجنة  بالمجلس المتعلقة وا دارية والفنية العلمية الشؤون ىدار  يخصل 
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 السابعالباب  7
لجان اإلشراف على 

 التدريب

 األولالفصل 

 لجان اإلشراف على التدريب

 : عشر الثانيةالمادة 

 فااي( هكمال فااي مان أو  والتاادري  األكاديمياة الشااؤون ىدار  مادير يتاةلع .1

 القةاعد ه   المؤس ي التدري  لجنة تشكيل المعتمد التدريبي المركز

 .لذلك التنفيذية المن مة

 لجااان تشااكيل المنطقااة فااي للتاادري  المشااارك التنفيااذ  الماادير يتااةلع .2

 والتاادري  األكاديميااة الشااؤون ىدارات مااع وبالتن اايق المشااترك التاادري 

 التدريبية المراكز في المعنية

 الباارامج ماادراء وعضااةية رئي ااها ماان التاادري  علااع ا شااراف لجااان تتااألف .3

 .المتدربين عن وممثل التدريبية

تختا هذه اللجان با شراف المباشر علع التادري   و لاك وفاق مهامهاا  .4

 المناطة بها.
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 التنظيمي االرتباط: عشر الثالثة المادة

باإدار  الشاؤون األكاديمياة والتادري  فاي  لمؤس يا التدري  لجان ترتبم .1

المركاااز التااادريبي ويااات  ىهاطاااة المااادير التنفياااذ  المشاااارك للتااادري  فاااي 

 المنطقة بالقرارات وفق اآللية التي تحددها القةاعد التنفيذية. 

 التنفيااااذ  بالماااادير منطقااااة كاااال فااااي المشااااترك التاااادري  لجااااانتاااارتبم   .2

  . للتدري  المشارك

 بالماااادير منطقاااة كااال فاااي للتااادري  مشاااارك تنفياااذ  مااادير كااال يااارتبم .3

 مااان المعتماااد  التنفيذياااة القةاعاااد ماااع يتةافاااق بماااا للتااادري  التنفياااذ 

 التن يماااي الهيكااال وفاااق و لاااك والتااادري  للتعلاااي  التنفياااذ  المجلاااس

 :التالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المدير التنفيذي للتدريب

 المشارك المدير التنفيذي

 في المنطقة للتدريب

 لجنة التدريب المشترك

 مدير البرنامج

إدارة الشؤون األكاديمية 

 والتدريب في المركز

 لجنة التدريب المؤسسي

 مدير البرنامج

 لجنة البرنامج التدريبي

 )المكتمل(

 لجنة البرنامج التدريبي

 )المشترك(
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مهام لجان التدريب المؤسسي ولجان التدريب عشر:  الرابعةالمادة 

 ركالمشت

الالئحاة العاماة تتةلع لجان ا شراف علع التدري  وتختا بالمهاا  المحادد  فاي 

وماااا يصااادره المجلاااس التنفياااذ  للتعلاااي   للتااادري  فاااي بااارامج الدراساااات العلياااا

 .ر تتعارض مع هذه اللةائح تنفيذية والتدري  من لةاعد

مهام رؤساء لجان التدريب المؤسسي ولجان عشر:  الخامسةالمادة 

 يب المشتركالتدر

يتااةلع راساااء لجااان التاادري  المؤس ااي ولجااان التاادري  المشااترك ىدار  شااؤون 

التااادري  للبااارامج التدريبياااة التابعاااة لتلاااك اللجاااان فاااي هااادود اللاااةائح ولةاعااادها 

 .التنفيذية وا شراف عليها بما يحقق أهداف المنهج التدريبي

مهام مدير البرنامج عضو لجنة التدريب عشر:  السادسةالمادة 

 المؤسسي أو لجنة التدريب المشترك

يتااةلع ماادير البرنااامج مهاماال المناطااة باال فااي ىدار  البرنااامج التاادريبي بمااا يحقااق 

 أهداف المنهج التدريبي في هدود لةائح التدري  ولةاعدها التنفيذية.

 الثانيالفصل 

 لجنة البرنامج التدريبي

 عشر:  عةالسابالمادة 

 ويرفاااع التااادريبي البرناااامج لجناااة برئاساااة التااادريبي البرناااامج مااادير يقاااة  .1

 أو( المكتملة التدريبية للبرامج  المؤس ي التدري  لجنة لرئيس بتشكيلها

 .رعتمادها( المشتركة التدريبية للبرامج  المشترك التدري  لجنة لرئيس
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 التاااادري  لجناااة يسبااارئ مكاااتمالا  كااااان ى ا التااادريبي البرناااامج لجناااة تااارتبم .2

 .مشتركاا  البرنامج كان ما ى ا المشترك التدري  بلجنة وترتبم المؤس ي 

تختا لجنة البرنامج التدريبي با شراف علع التدري  في البرنامج  و لاك  .3

 .وفق مهامها المناطة بها
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 مهام لجنة البرنامج التدريبي: عشر الثامنةالمادة 

تا بالمهاا  المحاادد  فااي لاةائح التاادري  ومااا تتاةلع لجنااة البرناامج التاادريبي وتخاا

يصااادره المجلاااس التنفياااذ  للتعلاااي  والتااادري  مااان لةاعاااد ر تتعاااارض ماااع هاااذه 

 اللةائح.

 معايير ترشيح مدير البرنامج بالمركز التدريبي  :عشر التاسعةالمادة 

يحاادد المجلااس التنفيااذ  للتعلااي  والتاادري  معااايير ترشاايح ماادير البرنااامج بااالمركز 

 .ريبيالتد

 الثالثالفصل 

 المدرب

 االرتباط التنظيمي: العشرونالمادة 

يرتبم المدرب تن يميااا بمادير البرناامج التادريبي للبارامج التدريبياة وبمادير البرناامج 

 المشتركة.المشارك للبرامج التدريبية 

 معايير اختيار المدرب: العشرونو الحادية المادة

لتاادري  معااايير ا تيااار الماادرب  وتحاادد لااةائح يحاادد المجلااس التنفيااذ  للتعلااي  وا

التاادري  مهاماال وبااالهياتل  ومااا يصاادر عاان المجلااس التنفيااذ  للتعلااي  والتاادري  

 من لةاعد ر تتعارض مع هذه اللةائح.
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 مجالس ولجان االختبارات الثامنالباب  8

 األولالفصل 

 اختبارات الدراسات العليا انلج

  :والعشرون الثانية المادة

 .ار تبارات للدراسات العليا بالمدير التنفيذ  للتقيي  لجانترتبم  .1

علع  أربعة ىلع نمانية أعضاءمن لجنة ا تبارات للدراسات العليا تألف كل ت .2

 النحة التالي:

 .من ءهة بحية واهد  األعضاء يكةن أر .أ

اللجنة العلمية  للتدري  للمجلس العلمي يممثليشمل التشكيل  .ب

 التخصا  عضةين كحد ألصع(.في نفس  للتدري 

اللجنة  وأمدراء برامج تدريبية ور يرأسةن المجلس أر يكةن األعضاء  .ت

 .التخصا في  ات للتدري  العلمية

 لابلة نالت سنةات لمد العليا  تار تبارات للدارسا لجان تكةن عضةية .3

 .ألصع كحد فترتين للتجديد

وا شراف علع ا تبار  ار تبارات للدراسات العليا بالتطةير لجانتختا  .4

الجزء األوي والنهائي المعرفي والنهائي ا كلينيكي  العملي في برامج 



 التنفيذية والعلمية والمهنيةلمجالس ولجان الهيئة الالئحة العامة 
  .(م 2019يناير  20) :( وتاريخ2019/ أ / 3) :لس األمناء رقمالصادرة بقرار مج

 

 
24 

 

الدبلة  وشهاد  ار تصاص والزمالة ال عةدية للتخصا  و لك وفق 

 مهامها المناطة بها.

 مهام لجنة االختبارات للدراسات العليا :والعشرون الثالثة المادة

ات العليا وتختا بالمها  الةارد  في لاةائح التقياي  تتةلع لجنة ار تبارات للدراس

 .وما يصدره المجلس التنفيذ  للتعلي  والتدري  من لةاعد ر تتعارض معها

 الثانيالفصل 

 اختبارات رخصة الممارسة المهنية انلج

 والعشرون: الرابعة المادة

 ر صااة ا تبااارات بمجااالس المهنيااة الممارسااة ر صااة ا تبااارات لجااان تاارتبم .1

 .المهنية الممارسة

 الممارساة اتا تبار بتطةير المهنية الممارسة ر صة ا تبارات لجان تختا .2

 المعرفاااااااي ار تبااااااار  لااااااك ويشاااااامل محااااااادد تخصااااااا فااااااي المهنيااااااة

 .بها المناطة مهامها وفق و لك  العملي وا كلينيكي

 نمانيااة ىلااع أربعااة ماان مهنيااة ممارسااة ر صااة ا تبااارات لجنااة كاال تااألفت .3

 كحااد فتاارتين للتجديااد لابلااة نااالت ساانةات لمااد لعضااةية وتكااةن ا أعضاااء

 .ألصع
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رخصة الممارسة مهام لجنة اختبارات : والعشرون الخامسة المادة

 المهنية

ا تبارات ر صة الممارسة المهنية وتختا بالمها  الةارد  في لةائح  لجانتتةلع 

 تتعارض التقيي   وما يصدره المجلس التنفيذ  للممارسة المهنية من لةاعد ر

 .امعه

 

 الثالثالفصل 

 اختبارات رخصة الممارسة المهنية مجالس

 : والعشرون السادسة المادة

من راساء لجان ا تبارات ر صاة الممارساة المهنياة فاي  المجالس تشكلت -1

 .كل تخصا

 التنفياااذ  بالمااادير المهنياااة الممارساااة ةر صااا ا تباااارات مجاااالس رتبمتااا  -2

 .للتقيي 

نالت  لمد  ا تبارات ر صة الممارسة المهنية سمجالتكةن العضةية في  -3

 .ألصع كحد فترتين للتجديد لابلة سنةات

ر صاااة الممارساااة المهنياااة با شاااراف المباشااار ا تباااارات  مجاااالس تخاااتا -4

ات الممارساة المهنياة فاي ا تبااروالتأكد من تطبياق معاايير الجاةد  علاع 

  العملاي مجاي بحي محدد ويشمل  لك ار تبار المعرفاي وا كلينيكي

 و لك وفق مهامها المناطة بها.
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اختبارات رخصة الممارسة  مجالسمهام : والعشرون السابعة المادة

 المهنية

وفقاا لما تحدده اللةائح  اا تبارات ر صة الممارسة المهنية مهامه مجالس تتةلع

 .اوما يصدره المجلس التنفيذ  للممارسة المهنية من لةاعد ر تتعارض معه
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 التاسعالباب  9
اللجان المركزية 

 واجتماعاتها

 األولالفصل 

 اللجنة المركزية لالعتماد

 الهدف :الثامنة والعشرونالمادة 

يهاادف عماال اللجنااة المركزيااة لالعتماااد ىلااع مراءعااة اللااةائح والقةاعااد التنفيذيااة 

وال ياساااات وا ءاااراءات المتعلقاااة بارعتمااااد المؤس اااي والبرامجاااي ومقيماااي 

تراي تعديلها  وتطةير ارعتماد وتحقيق ءةدتل وفق المها  المناطاة ارعتماد وال

بهاااا  وتنبثاااق منهاااا اللجاااان التالياااة: لجناااة ارعتمااااد المؤس اااي  ولجناااة ارعتمااااد 

البرامجي  ولجنة المقيماين  وتقاة  اللجاان المنبثقاة منهاا بمهامهاا ه ا  ماا ورد 

 .ذيةفي رئحة ارعتماد المؤس ي والبرامجي ولةاعدها التنفي

 االرتباط التنظيمي :التاسعة والعشرونالمادة 

 ترتبم بالرئيس التنفيذ  للشؤون األكاديمية.

 تشكيل اللجنة المركزية لالعتماد :الثالثونالمادة 

  وتتشااكل ماان أعضاااء يمثلااةن رئاايس اللجنااةيكااةن الماادير التنفيااذ  لالعتماااد هااة 

ماااد المؤس ااي  ورئاايس المجااالس واللجااان العلميااة للتاادري   ورئاايس لجنااة ارعت

 لجنة ارعتماد البرامجي  ورئيس لجنة المقيمين.



 التنفيذية والعلمية والمهنيةلمجالس ولجان الهيئة الالئحة العامة 
  .(م 2019يناير  20) :( وتاريخ2019/ أ / 3) :لس األمناء رقمالصادرة بقرار مج

 

 
28 

 

 مهام اللجنة :والثالثون الحاديةالمادة 

 للتخصصات ال عةدية الهيئة لدى المعتمد  واألن مة اللةائح مع يتعارض ر بما

 :اآلتي النحة علع لالعتماد المركزية اللجنة مها  تكةن الصحية 

 المتعلقاااة وا ءاااراءات وال ياساااات التنفيذياااة عااادوالقةا اللاااةائح مراءعاااة .1

 والرفاع الحاءاة ه ا  تعاديلها والتاراي التدريبياة والبرامج المراكز باعتماد

 .رعتمادها والتدري  للتعلي  التنفيذ  المجلس ىلع بها

 وارسااتفاد  ارعتماااد مجاااي فااي الرائااد  العالميااة التجااارب علااع ارطااالع .2

 .والبرامجي المؤس ي ارعتماد عملية لتطةير منها

 والمجاااالس منهاااا المنبثقاااة اللجاااان مااان المرفةعاااة المةضاااةعات دراساااة .3

 التةباااايات واباااادار العاللااااة   ات والجهااااات للتاااادري  العلميااااة واللجااااان

 .هيالها الالزمة

 وادار  المؤس ي  ارعتماد ىدار  من اليها تحاي التي المةضةعات دراسة .4

 .هيالها لالزمةا التةبيات وابدار البرامجي  ارعتماد

 ولجناة المؤس اي ارعتمااد لجناة: منها المنبثقة اللجان بتشكيل التةبية .5

 التنفيااذ  المجلااس ىلااع بهااا والرفااع المقيمااين ولجنااة البرامجااي ارعتماااد

 .رعتمادها والتدري  للتعلي 

 المؤس ااي ارعتماااد لجنااة ماان الااةارد  المؤس ااي ارعتماااد معااايير ىلاارار .6

 .دور  بشكل مراءعتها ومتابعة

 لجنااااة ماااان الااااةارد  التدريبيااااة للباااارامج البرامجااااي ارعتماااااد معااااايير ىلااارار  .7

 العلميااة اللجنااة   المجلااس لبال ماان بهااا التةباية بعااد البرامجااي ارعتمااد

 .دور  بشكل مراءعتها ومتابعة للتدري 
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 ارعتمااااد ساااح  أو بتجمياااد المتعلقاااة والمةضاااةعات التةبااايات دراساااة .8

 .هيالها الالزمة التةبيات وىبدار منها ثقةالمنب اللجان من المرفةعة

رئحااة ارعتماااد المؤس ااي والبرامجااي ولةاعاادها  أ  ا تصاااص ياارد فااي .9

 التنفيذية.

 الثانيالفصل 

 للتقييماللجنة المركزية 

 الهدف :والثالثون الثانيةالمادة 

يهدف عمل اللجنة المركزية للتقياي  ىلاع ا شاراف المباشار والتطاةير والتأكاد مان 

الدراساات العلياا وا تباارات ر صاة الممارساة تطبيق معايير الجاةد  علاع ا تباارات 

 .المهنية

 االرتباط التنظيمي :والثالثون الثالثةالمادة 

الارئيس ون األكاديمياة وؤلتقيي  بالرئي ين التنفياذيين للشاترتبم اللجنة المركزية ل

 .لممارسة المهنية كل في ا تصابلالتنفيذ  ل

 للتقييمتشكيل اللجنة المركزية  :والثالثون عةالرابالمادة 

  وتتشكل من راساء لجان ا تبارات اللجنة يكةن المدير التنفيذ  للتقيي  هة رئيس

ا تبارات ر صة الممارساة  مجالسوراساء الدراسات العليا في التخصصات العامة 

 المهنية.
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 مهام اللجنة :والثالثون الخامسةالمادة 

ركزياة للتقياي  وتخاتا بالمهاا  الاةارد  فاي اللاةائح وماا تتةلع اللجنة الم .1

والمجلاااااس التنفياااااذ  يصااااادره المجلاااااس التنفياااااذ  للتعلاااااي  والتااااادري  

 من لةاعد ر تتعارض معها.للممارسة المهنية 

ارطالع علع التجارب العالمياة الرائاد  فاي مجااي ار تباارات وارساتفاد   .2

رفااع التةباايات بشااأنها وفااق و منهااا لتطااةير ار تبااارات فااي باارامج الهيئااة

 .ا ءراءات الن امية

معرفيااة اعتماااد الطاارع العلميااة وا ءااراءات ال االيمة لعقااد ار تبااارات ال .3

 .في ا تبارات الهيئة ومرالبة تنفيذها  العملية  ةوا كلينيكي

بغااارض  لالئحاااة العاماااة للتقياااي  ولةاعااادها التنفيذياااة المراءعاااة الدورياااة .4

 .تحديثها وتطةيرها

 .لمجالس ولجان ار تباراتاآلليات المناسبة لتقدي  الدع  الالز  التراي  .5

مجااالس ولجااان ( ألداء Internal auditingعماال مراءعااة دا ليااة دوريااة   .6

ر تبارات ومتابعاة تطبيقهاا للمعاايير والتعليماات المعتماد  فاي أن ماة ا

 . ولةائح الهيئة

 صاامي  الحااارتوت وضااع األطاار العلميااة والنمااا   الخابااة لكتابااة األساائلة .7

 بأنةاعها وطريقة بناء البنةك ومرالبة تنفيذ  لك.

اعتمااااد الطااارع ا هصاااائية المناسااابة لتحليااال نتاااائج ار تباااارات وليااااس  .8

يجااد اآللياات المناسابة والعمل علع ى تقدمين لال تباراتم تةى أداء الم

 لتنفيذها.
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 مااع هيئااات ممانلااة لالسااتفاد  ماان م اااند  الهيئااة فااي تكااةين عاللااات .9

  براتها وتزويدها بخبر  الهيئة في مجاي التأهيل.

 متابعة ىنشاء وتنفيذ محتةى و ارطة ار تبار لجميع التخصصات. .1

 ىلرار ن ا  مؤس ي ومعايير لترشيح المختبرين. .2

 .أو من ريره  لدراسة ما يكله  بل اهءمن بين أعضا لجانتكةين  .3

لجاان ار تباارات مجالس وىلرار طلبات ىضافة أو استبداي أعضاء ءدد في  .4

 اللجنة.المجلس أو وفق الحد األلصع لتشكيل 

ر تباااارات رساااتخدا  بااايت ا تباااارات ريااار الجاااان مجلاااس والااارار طلباااات  .5

 المنصةص عليها في لةائح ا تبارات الهيئة ولةاعدها التنفيذية.

 

 الثالثالفصل 

 للتدريباللجنة المركزية 

 الهدف :والثالثون السادسةالمادة 

لجنة المركزية للتدري  بتطةير مناهج التدري  والتقةي  الم تمر  وىعاداد تختا ال

المااادربين  وهقاااةع المتااادربين  وءةانااا  اربتكاااار والتمياااز فاااي التااادري   ومعاااايير 

الجااةد  فااي التاادري  لباارامج الشااهاد  ال ااعةدية للاادبلة  وار تصاااص والزمالااة 

 للتخصصات الصحية وفق المها  المناطة بها.

 االرتباط التنظيمي :والثالثون لسابعةاالمادة 

 .ترتبم بالرئيس التنفيذ  للشؤون األكاديمية

 للتدريبتشكيل اللجنة المركزية  :الثامنة والثالثونالمادة 
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ااا للجنااة الماادير التنفيااذ  للتاادري  يكااةن راساااء المجااالس  وتتشااكل بعضااةية رئي ا

 .العلمية للتدري 

 نةمهام اللج :التاسعة والثالثونالمادة 

تتةلع اللجنة المركزية للتدري  مهامها وفقا لما تحدده لاةائح التادري  وماا يقارره 

 المجلس التنفيذ  من لةاعد ر تتعارض معها.

 

 الثالثالفصل 

 أحكام عامة للجان المركزية

 

 آلية عمل اللجان المركزية :األربعون المادة

 الشؤون ىدار  ليخص فيما كل مركزية لجنة كل رئيس  ونائ  رئيس  يتةلع .1

 يصاادرها التااي للقةاعااد وفقااا بلجنتاال المتعلقااة وا داريااة والفنيااة العلميااة

 .والتدري  للتعلي  التنفيذ  المجلس

 يشااترط ور اللجنااة  أعضاااء بااين ماان لاال نائاا  تعيااين لجنااة كاال لاارئيس يحااق .2

 .اللجان لرئاسة الكامل التفرغ

بااين أعضااائها  لجااان فرعيااة متخصصااة ماان تنشاا يجااةز للجنااة المركزيااة أن  .3

وتكااةن اللجااان الفرعيااة المتخصصااة فااي تطبيااق أهكااا  هااذه الالئحااة فااي 

 هك  اللجنة المركزية.

 التدريبياة ال انة فاي أرباع مارات رئي ها من بدعة  المركزية اللجان تجتمع .4

  لك ىلع هاءة وءد ما متع لالءتماع يدعة أن اللجنة ولرئيس األلل  علع

 .اءتماع عقد بطل  اللجنة أعضاء نصف  طياا  ىليل يتقد  عندما أو
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 األعضاااء نصااف عليهااا بااةت ى ا نافااذ  ولراراتهااا اللجنااة اءتماعااات تكااةن .5

 .األلل علع

 األبااةات ت اااوت فااإ ا األعضاااء ألبااةات باألرلبيااة اللجنااة لاارارات تصاادر .6

 .الرئيس بل الذ  الجان  يرءح

 يئااةاله أن مااة مااع تتعااارض لاا  مااا نافااذ  المركزيااة اللجااان لاارارات تعتباار .7

 الااارئيس مااان اعتاااراض عليهاااا يااارد ولااا  باااالهياتها هااادود وفاااي ولةائحهاااا 

اا عشار  م اة  الي األكاديمية للشؤون التنفيذ   بادورها تااري  مان يةما

 لدراستها الن ر بةءهة مشفةعة لّلجنة تعاد عليها اعتراض وءد هاي وفي

 ىلاع عليهاا المعتارض القرارات تحاي رأيها علع اللجنة بقيت فإ ا ءديد  من

 القارارات تصديق هق ولل فيها للبت والتدري  للتعلي  التنفيذ  المجلس

 .نهائي  لك في ولراره ىلغائها أو عليها التعديل أو
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 المجالس المهنية العاشرالباب  10

 

 الهدف :واألربعون الحاديةالمادة 

يهااادف عمااال المجاااالس المهنياااة ىلاااع المشااااركة فاااي وضاااع القةاعاااد المن ماااة 

الشاااهادات المهنياااة  لباااةية المهنياااة الصاااحية فاااي تخصصاااها  وضاااةابم للممارسااا

  وسااابل تطاااةير المهناااة بالمملكاااة العربياااة ألراااراض التصااانيف المهناااي المختلفاااة

 .ال عةدية

 االرتباط التنظيمي: واألربعون الثانيةالمادة 

 ترتبم بالرئيس التنفيذ  لشؤون الممارسة المهنية.

 المجلس المهني تشكيل: واألربعون الثالثةالمادة 

المجالس التالية ويجةز للمجلس التنفيذ  ىلرار  المهنية المجالس تتضمن .1

 :مجالس مهنية ءديد  ه   الحاءة

 .المجلس المهني لألطباء 

 .المجلس المهني ألطباء األسنان 

 .المجلس المهني للصيادلة 

 .المجلس المهني للممرضين 

 بيقية.المجالس المهنية لممارسي التخصصات الطبية التط 

 .أعضاء ت عة ىلع  م ة من مهني مجلس كل يتألف .2
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 المجلاااس اعتمااااد تااااري  مااان سااانةات ناااالت المهناااي المجلاااس دور  ماااد  .3

 لعضااةيتل األعلااع والحااد المجلااس لتشااكيل المهنيااة للممارسااة التنفيااذ 

 .متتاليتين دورتين

معايير الترشيح لعضوية المجالس  :واألربعون الرابعةالمادة 

 ةالمهني

عااااايير الترشااااح لعضااااةية المجااااالس المهنيااااة وفقاااااا للقةاعااااد التنفيذيااااة كااااةن مت

 المعتمد  من المجلس التنفيذ  للممارسة المهنية.

 مهام المجالس المهنية :واألربعون الخامسةالمادة 

يتةلع كل مجلس مهني مهامال وفقااا للاةائح وماا يصادره المجلاس التنفياذ  مان 

 لةاعد ر تتعارض معها.
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حادي الباب ال 11

 عشر

حقوق ومزايا أعضاء 

المجالس واللجان 

 العلمية

 حقوق ومزايا أعضاء المجالس واللجان :السادسة واألربعونالمادة 

المجااالس واللجااان التنفيذيااة والعلميااة والمهنيااة يصاارف لاارئيس وأعضاااء  .1

والمركزيااة ومااا تشااكلل ماان لجااان دائمااة أو مؤلتااة بمةءاا  هااذه الالئحااة 

ي  مكافاا ت المجااالس واللجااان المعتمااد  ماان ه اا  لةاعااد تن اامكافااأ  

 .مجلس األمناء

يتعاااين علاااع الجهاااة التاااي يتباااع لهاااا راسااااء المجاااالس أو اللجاااان العلمياااة  .2

فتاار  عماال واهااد   نصااف يااة  عماال( علااع  مااا يعااادي والمركزيااة ماانحه 

للقياااا  بالمهاااا  المةكلاااة لهااا  فاااي  األسااابةعياأللااال ضااامن ءااادوله  

 البرنامج التدريبي. 

ع أعضااء المجاالس واللجاان شاهاد  مان الهيئاة بالمنصا  الاذ  يمنح ءميا .3

 شغلةه  الي عمله  مع الهيئة.

 

 حقوق ومزايا المدربين :السابعة واألربعونالمادة 

في التدري  ن في ةن المشاركةيتعين علع الجهة التي يتبع لها المدرب .1

فتر  عمل  ما يعادي برامج شهاد  ار تصاص  الزمالة ال عةدية منحه 
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للقيا   األسبةعياهد   نصف ية  عمل( علع األلل ضمن ءدوله  و

 ريبي.بالمها  التدريبية المةكلة له  في البرنامج التد

وفقاا للقةاعد التنفيذية  من الهيئةب شهاد  مدريمنح ءميع المدربين  .2

 . المن مة لذلك
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12 
الثاني  الباب

 عشر
 قواعد عامة

 : الثامنة واألربعونالمادة 

لعا  أو من يفةضل دعة  أ  مجلس أو لجنة مشكلة بمةء  هذه لألمين ا

الالئحة لالءتماع ولل أن يطل  ىدرا  أ  مةضةع يرى ىدراءل في ءدوي األعماي 

 .ولل الرئاسة ى ا هضر

 :التاسعة واألربعونالمادة 

مع مراعا  ما تنا عليل هذه الالئحة  تقة  المجالس واللجان المنصةص عليها 

بأداء مهامها وفق آلية العمل التي يحددها المجلس التنفيذ   في هذه الالئحة

 .المختا

 :الخمسونالمادة 

يتةلع المجلس التنفيذ  للتعلي  والتدري  والمجلس التنفيذ  للممارسة 

 .المهنية ىبدار القةاعد التنفيذية لهذه الالئحة في هدود ا تصاص كل منهما

 :والخمسون الحاديةالمادة 

و لجنة منصةص عليها في هذه الالئحة التفةيض ببعض يجةز أل  مجلس أ

 .ا تصاباتها ىلع رئي ها

 :والخمسون الثانيةالمادة 

تنشر هذه الالئحة في المةلع ا لكتروني  ويعمل بها من تاري  نشرها  وتلغي 

  ها من أهكا . كل ما يتعارض مع


