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المقدمة
وطنيــا يقــدم نظــام مطابقــة عــادل وموضوعــي لبرامــج
ـروعا
ًّ
ُيعتبــر نظــام المفاضلــة والقبــول فــي الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة مشـ ً

تدريــب الدراســات العليــا بالهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة ،ويعتبــر نظــام المفاضلــة والقبــول البوابــة الرئيســية للتقديــم علــى برامــج

الدراســات العليــا فــي شــهادة االختصــاص والدبلومــات.
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يمر تقديم الطلب لبرامج شهادة االختصاص السعودية
والدبلومات على أربع مراحل:

1

تقديم الطلب:
للتحقق من خطوات التقديم:
•تقديم الطلب (.)Application

ســيقوم المختصــون بمراجعــة طلبــات المتقدميــن وتقييمهــا وتحكيمهــا .وعنــد انتهــاء التقييــم،
ســيتم تحديــد درجــة لــكل متقــدم تســمى «مجمــوع النقــاط» .ويتكــون مجمــوع النقــاط(Score
 )Aggregateمــن درجــة إجماليــة مجموعهــا  %100حيــث يعتمــد توزيعهــا علــى ثالثــة معاييـر:
 20%السيرة الذاتية

 50%اختبار الرخصة المهنية السعودي

 30%المعدل التراكمي ( )GPAلشهادة البكالوريوس
•لـــن يحتـــاج المتقـــدم لتســـليم أي وثائـــق الختبـــار الرخصـــة المهنيـــة ،حيـــث ســـيتم ربـــط درجـــة المتقـــدم
الخاصـــة باختبـــار الترخيـــص المهنـــي الســـعودي بشـــكل رقمـــي مباشـــر.
•يمكــن االنســحاب مــن نظــام المفاضلــة والقبــول فــي أي وقــت وحتــى الموعــد النهائــي لتســليم قائمــة

•يتـم تقديـم الطلبـات عبـر بوابـة المفاضلـة والقبـول للهيئـة السـعودية للتخصصـات الصحيـة علــى موقــع الهيئــة الرســمي.

ترتيــب الرغبــات المذكــورة فــي الجــدول الزمنــي .وإذا انســحب المتقــدم خــال هــذه الفتــرة فســيلغى

•بعد إنشاء حساب خاص على البوابة يمر تقديم الطلب عبر المراحل التالية:

طلبــه لهــذا العــام ،وبإمكانــه التقديــم فــي العــام القــادم.

1.مرحلة اختيار الرغبات (التخصص ،المدينة).
2.مرحلة بناء السيرة الذاتية.
3.مرحلة تسليم الطلب النهائي.
4.مرحلة التحقق والتحكيم.

•لـــن يتـــم فـــرض أي رســـوم للتقديـــم علـــى برامـــج شـــهادة االختصـــاص والدبلومـــات ،لكـــن ســـيتم فـــرض
رسـوم إداريـة بمبلـغ  300ريـال سـعودي فـي حـال طلـب إعـادة تقييـم السـيرة الذاتيـة لمـرة واحـدةويتـم
دفـــع الرســـوم عـن طريـق وسـائل السـداد المتاحـة.
•يمكن إعادة تحديد الرغبات دون الرغبات التي تم االستفادة منها والحصول فيها على درجات.
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مرحلةالترشيح (:)Nomination
فــي هــذه المرحلــة ســيتم اإلعــان عــن قائمــة المرشــحين الذيــن حصلــوا علــى فرصــة الترشــيح للمقابــات الشــخصية
فــي المراكــز التدريبيــة ويمكــن للمتقــدم أثنــاء المقابــات الشــخصية التعبيــر عــن اهتمامــه بالمركــز التدريبــي ،ولكــن ال
يمكــن اإلدالء بــأي تصريحــات تتضمــن االلتــزام.
وتعتبر النشاطات التالية مخالفات لنظام المفاضلة والقبول وعرضه للعقوبات المفروضة عليها:
•أن يقوم المتقدم بعمل أي عقد شفهي أو كتابي ليتم اختياره في مقعد تدريبي قبل إعالن نتائج القبول.
•أن يقوم المتقدم بطلب معرفة نتائج المقابالت الشخصية الخاصة بالبرنامج التدريبي.

3

•أن يقوم المركز التدريبي بالتواصل مع المرشحين أو بعضهم للحصول على التزامهم تجاه المركز التدريبي.

مرحلة المطابقة والقبول (:)Matching & Acceptance
•	

بعد الترشيح تأتي مرحلة القبول وتمر بثالث مراحل كما يلي:
أ /فترة المقابالت الشخصية.
ب /إنشاء قائمة ترتيب أفضلية المراكز.
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مرحلة التسجيل (:)Registration
•بعــد أن يتــم قبولــك فــي أي مــن برامــج الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة يجــب عليــك إكمــال إجــراءات تســجيلك وذلــك
عبــر اســتكمال اإلجــراءات التاليــة فــي الفتــرة الزمنيــة المحــددة فــي الجــدول الزمنــي:
1 .دفع رسوم القبول في البرنامج عن طريق وسائل السداد المتاحة.
2 .التصنيف والتسجيل المهني على درجة (طبيب متدرب ،صيدلي متدرب ،ممرض متدرب ،أخصائي متدرب).
3 .رفع شهادة إتمام سنة االمتياز.
4 .رفع خطاب اإليفاد للمقبول الموفد من قبل الجهة الراعية للمتدرب (.)Sponsorship
5 .فــي حــال عــدم وجــود راعــي وظيفــي ،ال بــد مــن موافقــة المركــز التدريبــي علــى قبــول تدريبكــم وتكفلكــم الشــخصي برســوم
التدريــب ()Self Sponser

لالطالع على الجدول الزمني :اضغط هنا

ج /نتائج المطابقة.
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صحة المستندات والوثائق
تســـليم أي وثائـــق أو مســـتندات غيـــر صحيحـــة أو مـــزورة يقـــع تحـــت طائلـــة أنظمـــة صارمـــة حســـب السياســـة المتبعـــة مـــن
الهيئـــة الســـعودية للتخصصــــات الصحيــــة ،باإلضافــــة إلــــى المالحقــــة القانونيــــة لتطبيــــق أنظمــــة التزويــــر المتبعــــة فــــي
المملكـــة العربيـــة الســـعودية.

التحويل من تخصص آلخر
خدمــة متاحــة للمتدربيــن المنتظميــن فــي برامــج الدراســات العليــا للتحويــل مــن تخصــص إلــى تخصــص آخــر فــي نفــس فئــة
البرنامــج التدريبــي.

شروط التحويل من تخصص إلى آخر
يمنح المتدرب فرصة واحدة للتحويل بين التخصصات خالل تسجيله في برامج الهيئة.

1 .الدرجة المركبة للمعايير التالية:
أ 50% .الختبار الرخصة المهنية السعودي.
ب 30%.للمعدل التراكمي لشهادة البكالوريوس.
ج 20%.لدرجات أسئلة السيرة الذاتية لهذا العام.
 . 2سيتم إشعار إدارات اإلشراف على التدريب في القطاعات للتخصص المحول منه في حال قبول طلب التحويل.
 . 3يجــوز للمجلــس  /اللجنــة العلميــة للتخصــص الجديــد احتســاب مــا تــراه مــن فتــرة التدريــب الســابقة وتحديــد المســتوى المناســب اللتحــاق
المتــدرب فــي البرنامــج.
 . 4يســتمر المتــدرب بالتدريــب فــي برنامجــه المحــول منــه إلــى نهايــة الســنة التدريبيــة ،ويســري عليــه مــا ينطبــق علــى باقــي المتدربيــن مــن
قوانيــن والتزامــات وعقوبــات.
 . 5يتم البدء في البرنامج الجديد المحول إليه في بداية السنة التدريبية.
 . 6تصدر اإلدارة العامة للقبول والتسجيل إشعار تحويل المتدرب في البرنامج.
 . 7يجــب علــى مقــدم طلــب التحويــل اســتكمال متطلبــات التســجيل  ,علمــاً بأنــه مــن متطلبــات التســجيل موافقــة جهــة العمــل علــى تغييــر
التخصــص.
 . 8يقتصر تقديم المتدربين لطلبات التحويل عبر نظام المفاضلة والقبول.

سيتم المفاضلة بين طلبات التحويل وفق اآللية التالية:
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الملحقات

الملحقات
ملحق رقم( : )1قواعد عامة
1 .يخصــــص للســــيرة الذاتيــــة عشرون درجة مــــن مجمــــوع درجات التقديــــم ،البالغــــة مائــــة درجة ،وســــيتم توزيــــع وتفصيــــل الدرجات العشــــرين الحقاً
فــي الملحــق رقــم ( )2اضغط هنا
2 .يجـــب علـــى جميـــع المتقدميـــن لنظـــام المطابقـــة اســـتخدام النظـــام اإللكترونـــي لبوابــــة التقديــــم لتســــليم وثائقهــــم وشــــهاداتهم األكاديميــــة

6 .التقديم عبـــر بوابـــة المفاضلـــة والقبـــول مجانـــي بـــدون مقابـــل مالـــي ،ولكـــن فـــي حالـــة االعتـــراض وطلــــب إعادة التحكيم ســــيتم احتســــاب رســــوم غيــــر
مســــتردة علــــى إعــادة التحكيــم بمبلــــغ وقــــدره  300ريــــال ســـعودي ،يتـــم ســـدادها إلكتروني ًّـــا عـــن طريـــق األنظمـــة البنكيـــة ،بعـــد ذلـــك ســـتتم إعــادة
التحكيم علـــى وثائـــق المتقـــدم عـــن طريـــق لجنـــة التحكيـــم ،وســـيتم احتســـاب الدرجات فـــي حالـــة قبـــول االعتـــراض وتعديـل الدرجـــة ،وفي حالـة الرفـض
ســـيتم توضيـــح ســـبب الرفـــض ،وســـيكون القـــرار نهائي ًّـــا غيـــر قابل لالعتراض كمـــا تـــم توضيحـــه فـــي الفقـــرة الســـابقة .
7 .ستكون بوابة التقديم للمفاضلة والقبول متوفرة علــــى الموقــــع اإللكترونـــي الرســـمي للهيئـــة الســـعودية للتخصصـــات الصحيـــة طـوال فتـرة التقديـم،
وستكون هي الوسـيلة لتقديـم الوثائـق إلكترونيـًّا وإكمالهـا ولـن يتـم اسـتقبال أي نسـخ ورقيـة عبــر أي وســيلة أخــرى.

ـميا كمـا ينـص النظـام ،علم ًـــا أن جميـع الوثائــق
والمعلومــــات المطلوبــــة منهــــم وأي وثائـــق يطلبهـــا النظـــام مـــع مـــا يثبـــت صحتهـــا ،وتوثيقهـا رســ ًّ

8 .سـيتم تحديـد موعـد فتـح وإغـالق النظـام السـتقبال الطلبـات حسـب الجـدول الزمنـي ،ولـن يتـم اسـتقبال أي طلبـات بعـد موعـد اإلغـالق.

المســــلمة ،ســــيتم التأكــــد مــــن ســــامتها ومطابقتهــــا للشــــروط ومــــن ثــــم وضــــع الدرجــــات المســــتحقة عليهــــا حســــب الشــروط.

9 .تتطلـب أسـئلة األبحـاث وضـع رابـط إلكترونـي مباشـر للبحـث المنشـور فـي المجلـة مـن موقعها الرسـمي ،ولـن يتـم قبـول أي رابـط غيـر مباشـر .كمـا ال

3 .مدة صالحية نتيجة اختبار الرخصة المهنية السعودي خمس سنوات خالل فترة التقديم.
4 .لـن يتـم احتسـاب نقـاط أي وثيقـة يتـم رفعهـا للنظـام تفتقـر لمـا يثبـت صحتهـا مـن شـهادات أو توثيـق للسـؤال ذاتـه.
5 .فــي حــال عــدم قبــول مســتند أو وثيقــة مــن قبــل لجنــة التحكيــم ســتكون أســباب الرفــض موضحــة للمتقــدم فــي صفحتــه ،وبإمــكان المتقــدم
التقديــم علــى خدمــة إعــادة التحكيــم لمــرة واحــدة فقــط وســداد رســوم الخدمــة وإرفــاق ملفــات إضافيــة فــي فتــرة إعــادة التحكيــم عــن طريــق
بوابــة نظــام المفاضلــة والقبــول وخــال الفتــرة الزمنيــة المحــددة للخدمــة والموضحــة فــي البوابــة.

تقبـل خطابـات القبـول بالنشـر أو أي مجلـة ليـس لهـا موقـع إلكترونـي.
	10.يجــــب أن تكــــون جميــــع الوثائــــق والشــــهادات المقدمــــة إمــــا باللغــــة العربيــــة أو اإلنجليزيــــة ،وأي وثيقـــة بغيـــر هاتيـــن اللغتيـــن يجـــب علـــى المتقـــدم أن
يرفـق معهـا ترجمـة رسـمية معتمـدة بإحـدى اللغتيــن المعتمدتيــن ،وإذا تــم تســليمها بــدون ترجمــة معتمــدة أو تأخــرت ترجمتهــا عــن وقــت تســليم
الوثيقــــة فلــــن يتــــم احتســــاب الدرجــة المخصصــة لهــــذه الوثيقــة أو مراجعتهــا.
	11.سـيتم االحتفاظ بجميـع الوثائـق المقدمـة فـي النظـام لمـدة ثالثة أشـهر بعـد إعـالن النتائـج بعــد ذلــك ســيتم حذفهــا مــن النظــام ،وحينهــا لــن يكــون
علــى الهيئــة أي مســؤولية قانونيــة أو حقوقيـة تتعلـق بالوثائـق والشـهادات المقدمـة.
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ـنويا ويجـــب علـــى المتقـــدم
	12.قبــــول المســــتندات فــــي األعــــوام الســــابقة ال يعنــــي قبولهــــا هــــذا العــــام ،حيــــث يتــــم مراجعــــة الشـــروط واألحـــكام ســ ًّ
مراجعـــة الشـــروط واألحـــكام كمـــا هـــي منشـــورة علـــى موقـــع الهيئـــة.
	13.فــي حــال عــدم توفــر مرشــحين فــي قائمــة انتظــار البرامــج فــي المدينــة نفســها التــي يوجــد فيهــا الشــاغر يتــم الترشــيح مــرة أخــرى علــى هــذه البرامــج
مــن المتقدميــن الذيــن لــم يســبق لهــم الترشــيح فــي أي تخصــص أو مدينــة علــى أن يكــون هــذا المتقــدم إحــدى خياراتــه هــذا التخصــص والمدينــة.
	14.الشهادات الخارجية التي ال تحتوي على معدل ،يجب على مقدمها التأكد من إكمال المتطلبات التالية:
•إرفــاق وثيقــة التخــرج مــن الجهتيــن (باللغــة العربيــة أو اللغــة اإلنجليزيــة) وفــي حــال الترجمــة تكــون مــن مكاتــب رســمية معتمــدة وإرفــاق الســجل األكاديمــي

 .15يتم إتاحة نظام المفاضلة والقبول فقط في فترات التقديم الموضحة في الجدول الزمني المعلن.
 .16ســتعامل الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة قوائــم ترتيــب الرغبــات وأفضليــة المراكــز كمعلومــات ســرية .ولن تعلــن الهيئة او تصرح بــأي معلومات
فــي أيــة حــال ألي مركــز تدريبــي أو أي متقــدم بشــكل فردي أو اســتثنائي.
 .17تتيــح الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة نتائــج القبــول فــي الوقــت المحــدد بحســب الجــدول الزمنــي لشــهادة االختصــاص والدبلومــات وســيتم
إرســال نتائــج القبــول إلــى:
•المقبول.

كامـ ًـا (باللغــة االنجليزيــة) مــع توضيــح جــدول العالمــات والتقديــرات المعتمــدة فــي الجامعــة  /الدولــة المانحــة للشــهادة ،حيــث ســيتم احتســاب المعــدل

•مدير البرنامج والممثل النظامي في المركز التدريبي.

مــن قبــل لجنــة مختصــة فــي الهيئــة مــع العلــم بــأن آليــة احتســاب المعــدالت قــد يطــرأ عليهــا تغييــرات مــن ســنة إلــى أخــرى.

•يحق للهيئة السعودية للتخصصات الصحية مشاركة وتحليل نتائج القبول حسب تقدير الهيئة.

موضحــا فيهــا المعــدل والتقديــر
•فــي حــال تعــذر إرفــاق المطلــوب أعــاه ،يمكــن إرفــاق شــهادة رســمية باللغــة اإلنجليزيــة أو العربيــة موثقــة مــن الجامعــة
ً
ـبقا علــى موقــع الهيئــة الرســمي.
وذلــك خــال فتــرة التقديــم المعلنــة مسـ ً
مسبقا يحق لإلدارة العامة للقبول والتسجيل اعتبار الطلب غير مكتمل ويحق لها إلغاؤه.
ً
•في حال عدم تقديم أي من المستندات المذكورة
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ملحق رقم ( :)2توزيع وشروط درجات أسئلة السيرة الذاتية ()Portfolio
يقوم المحكمون بمراجعة ملف المتقدم ثم تقييمه حسب المعايير والتفاصيل التالية:
الســـؤال األول :هـــل شـــارك المتقـــدم فـــي إجـــراء بحـــث صحـــي ســـواء كتابـــة مخطـــط البحـــث أو جمـــع البيانـــات البحثيـــة أو تحليلهـــا أو كتابـــة ملخـــص
ـواء تــم نشــره أم ال؟ (درجــات هــذا الســؤال :درجتــان)
البحـــث ،ســ ً
حتى يحصل المتقدم على درجات هذا السؤال عليه تقديم كل ما يلي:
شاماًل لألهداف والطريقة المتبعة للبحث والمراجع البحثية.
ً
 1 .مخطط البحث ( )Proposalويكون
ً
ً
مختومة بختم لجنة األخالقيات البحثية.
موثقة برمز تحقق إلكتروني أو
2 .موافقــة لجنة أخالقيات البحث العلمي ،وتكون الموافقة
3 .خطــاب رســمي مــن االستشــاري المشــرف علــى البحــث ويشــترط أن يكــون خطــاب رســمي بالتاريــخ وختــم وتوقيــع المشــرف وطــرق التواصــل
أخصائيــا ولــن تقبــل أي درجــة أقــل مــن ذلــك ،وأن يبيــن الخطــاب
ـتاذا فــي مجالــه أو
ـاريا أو أسـ ً
ً
معــه ،وأن يكــون المشــرف علــى البحــث استشـ ً
خاصــا بالمتقــدم وحــده ولــن تقبــل الخطابــات الجماعيــة
اســم المتقــدم واســم البحــث ودور المتقــدم فــي عمليــة البحــث وأن يكــون الخطــاب ًّ
(لــن يقبــل أكثــر مــن متقــدم فــي الخطــاب الواحــد) .
4 .تقاریر الحاالت أو ( )Case Reportال تقبل في ھذا السؤال.
5 .یشــترط التطابــق التــام فــي االســم مــع الوثیقــة الرســمیة المصــدرة كشــھادة التخــرج أو االبحــاث المذكــورة ،فــي حــال وجــود تفــاوت بیــن
مســمى المتقــدم والمســمى المذكــور فــي الشــھادة فللھیئــة الحــق فــي رفــض المســتند.

6 .ســيطلب منــك النظــام اســم المشــرف علــى البحــث وطــرق التواصــل معــه ومقــر عملــه الحالــي ورقــم تصنيفــه فــي الهيئــة و فــي حــال عــدم وجــود
رقــم تصنیــف فــي الھیئــة للمشــرف علــى البحــث فیجــب إرفــاق تعریــف وظیفــي رســمي مــن جھــة العمــل للمشــرف وســتقوم الهيئــة بالتحقــق مــن
صحــة البيانــات وفــي حــال عــدم إمكانيــة التحقــق لــن يتــم احتســاب الدرجــة لهــذا الســؤال.
الســؤال الثانــي :هــل قــام المتقــدم بنشــر بحــث صحي فــي مجلــة علميــة محكمــة حســب الشــروط المبينــة؟
(درجات هذا السؤال :أربع درجات)
إذا كانــــت اإلجابــة بنعـــم فيجــــب وضــــع رابـــط إلكترونــــي مباشــــر واحــد فقــط للبحــث علــــى موقــــع المجلــــة اإللكترونــي المباشــــر وليــــس علــــى محــــرك
البحــث.
محليــــا تحــــت إشــــراف ممــــارس صحــــي أســــتاذ أو استشــــاري أو أخصائي مصنف من الهيئــــة الســــعودية للتخصصات
1 .أن يكــــون البحــــث قــــد أجــــري
ًّ
الصحيــة.
2 .إذا كان المشــــرف علــــى البحــــث غيــــر مصنــــف فــــي الهيئــــة الســــعودية أو كان البحــــث غيــر محلــي فيجـــب إرفـــاق تعريـــف وظيفــي مختــوم مـــن
المستشـــفى أو الجامعـــة للمشـــرف علـــى البحـــث يثبـــت درجتـــه العلميـــة وطـــرق التواصـــل معـــه.
3 .اسم المتقدم واسم المشرف على البحث يجب أن يكون في قائمة الباحثين المذكورة تحت عنوان البحث في المجلة.
4 .الرابـــط اإللكترونـــي للبحـــث يجـــب أن يكـــون مباشــ ًـرا علـــى موقـــع المجلـــة الرئيســـي ،وأي رابـــط غيـــر مباشـــر أو ال يعمـــل لـــن يقبـــل كإجابـــة علـــى هـــذا
السـؤال.
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منشورا في وقت التقديم للمفاضلة ،ولن تقبل خطابات القبول والوعد بالنشر.
5 .يجب أن يكون البحث
ً
6 .يجب أن تندرج المجلة العلمية الناشرة للبحث تحت أي من المواصفات التالية:
أ  -أن تكون المجلة موجودة ومعترف بها على موقع ( )PubMedلألبحاث العلمية
ب  -أو مجلة معترف بها وموجودة على موقع ( )Science of Webلألبحاث العلمية.
ج  -أو مجلــة علميــة صحيــة ســعودية صــادرة مــن جهــة رســمية معروفــة (الجامعات أوالجمعيــات الصحيــة الســعودية).
أي مجلـــة ال تنـــدرج تحـــت أي مـــن المواصفـــات الثالث المذكـــورة لـــن تعتبـــر مجلـــة مقبولـــة لهـــذا الســـؤال وبالتالـــي لـــن يحصـــل المتقـــدم علـــى درجـــة
السـؤال.
سابقا في مجلة أخرى.
ً
منسوخا أو تم نشره
ً
7 .أال يكون البحث
8 .أال يزيد عدد الباحثين عن ً 15
باحثا للبحث الواحد (ويشمل هذا العدد المشرف على البحث).
منشــورا فــي مجلــة مطابقــة للشــروط المطلوبــة.
9 .يســتطيع المتقــدم اســتخدام نفــس البحــث فــي الســؤال الســابق إذا كان
ً
	10.تقاريــــر الحاالت أو ( )Case Reportالمنشــــورة تقبــــل فــــي هــــذا الســــؤال علــــى أن تنطبــق عليهــا نفــس الشــروط الســابقة لألبحاث المنشــورة بال
اســتثناء.
	11.يحـــق للجنـــة التحكيـــم رفـــض الســـؤال إذا لـــم يتـــم التحقـــق مـــن درجـــة المشـــرف أو عنـــد اســـتحالة التواصـــل مـــع المشـــرف والتحقق من المشاركة
فـــي البحـث.

	12.يجــب إرفــاق موافقــة لجنــة أخالقيــات البحــث للبحــث المنشــور وتكــون الموافقــة رســمية وموثقــة مــن لجنــة األخالقيــات فــي المنشــئة التــي تــم
إجــراء البحــث فيهــا والتوثيــق يكــون إمــا بختــم اللجنــة أو رمــز  QRقابــل للتحقــق ويســتثنى مــن ذلــك األبحــاث التــي ال تتطلــب موافقــة أخالقيــات كمــا
تنــص عليــه القواعــد العالميــة لألبحــاث الصحيــة.
الســؤال الثالــث :هــل حصــل المتقــدم علــى أي درجــة علميــة صحيــة بعــدالتخــرج؟ (دكتــوراة ،ماجســتير ،أو دبلــوم)
(درجات هذا السؤال :درجتان)
إذا كانـت اإلجابـة بـ (نعـم) فعلـى المتقـدم إرفـاق صـورة ضوئيـة مـن الشـهادة األصـل حسـب الشـروط التاليـة:
1 .يجــب أن تكــون الشــهادة موثقــة ومعتمــدة (ختــم رســمي) مــن الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة أو وزارة التعليــم الســعودية أو الملحقيــة
الثقافيــة الســعودية فــي البلــد الــذي تــم الحصــول عليهــا مــع إرفــاق أوراق المعادلــة للشــهادة ورقــم المعادلــة.
2 .يجــب أن تكــون الشــهادة قــد تــم الحصــول عليهــا خــال الخمــس ســنوات األخيــرة وأال تقــل مــدة الدراســة عــن ســنة دراســية للشــهادة التــي تــم
الحصــول عليهــا .لــن يتــم قبــول الشــهادات التــي تعتمــد علــى الــدورات اإللكترونيــة عــن بعــد ويجــب أن تكــون دراســة نظاميــة حضوريــة.
3 .ال تقبل شهادات دخول االمتحانات أو الدورات التحضيرية لالمتحانات في هذا السؤال.
 4 .إذا كانت الشهادة بلغة غير اإلنجليزية أو العربية فيجب إرفاق ترجمة معتمدة.
صحيا.
5 .أن يكون مجال الدراسة
ًّ
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السؤاالن الرابع والخامس  :هل شارك المتقدم بفاعلية في أي حملة تطوعية موجهة للعامة أو المجتمع خالل الخمس سنوات األخيرة؟

السـؤال السـادس :هـل لـدى المتقـدم خبـرة علمية إكلينيكيـة في التخصص الـذي اختـاره كرغبـة أولى؟ (درجات هذا السؤال :درجتان)

درجات هذان السؤاالن( :درجتان ونصف لكل حملة خمس درجات)

فــــي هــــذا الســــؤال ســــيقوم المتقــــدم بتعبئــــة نمــــوذج الخبــــرة العمليــــة وســــيكون متوفـــ ًـرا علــى الموقـــع ،وتوقيعـه وتوثيقـــه (رمز  QRأو ختم) مـع مـن

رسميا من الجهة المنظمة (رمز  QRأو ختم) شروط وأحكام هذين السؤالين:
إذا كانت اإلجابة (نعم) يجب إرفاق شهادات المشاركة موثقة
ًّ
1 .يجـب أن تكـون المشـاركة (تنظيـم أو متحـدث) وليسـت مجـرد حضـور ،ويتـم ذكـر النشـاط بشـكل واضح.
2 .يجــب أن تكــون الحملــة تحــت إشــراف جامعــة ســعودية أو جمعيــة ســعودية صحيــة رســمية أو منظمــة صحيــة حكوميــة (إن كانــت مــن خــارج
الســعودية) ،ويجــب أن يكــون هــذا موضحــاً فــي الشــهادة الموثقــة رســمياً مــن الجهــة المنظمــة (رمــز  QRأو ختــم).
3 .يجــب أن تكــون الحملــة موجهــة لعامــة المجتمــع وليســت موجهــة للعامليــن فــي القطــاع الصحــي.
4 .يتــــم قبــــول أي عمــــل تطوعــــي تابــــع لمنصــــة التطــــوع الوطنــــي التابعــــة لــــوزارة الصحــــة أو وزارة التنميــــة االجتماعيــــة بعــــد التحقــــق مــــن مصــــدر
الشــــهادة وصحتهــا.
5 .عضويــة الجمعيــات الصحيــة تقبــل إذا أرفــق معهــا األعمال التطوعيــة التــي قــام بهــا مبينــة بالتاريــخ ونــوع المشــاركة.
جزءا مــــن عمــــل المتقــــدم الرســمي وليســت تطوعيــة (مثــل المشـاركة فـي الحـج للموظفيـن الرسـميين بمقابـل
6 .التوعيــــة الصحيــــة والتــــي تكــــون ً
أو المشـاركات الوطنيـة بانتـداب رسـمي مــن جهــة العمــل) لــن تقبــل فــي هــذا الســؤال.
7 .فــي حــال إرفــاق أكثــر مــن حملــة للســؤال الواحــد ســيتم احتســاب الحملــة األولى فقــط دون النظــر للبقيــة.
موضحا في الشهادة.
8 .يجب أن تكون الحملة خالل الخمس سنوات األخيرة وأن يكون التاريخ
ً
9 .يقبــل فــي هــذا الســؤال التطــوع الصحي فــي الحرميــن الشــريفين تحــت إشــراف جهــة صحية معتمــدة.

تـــم التدريـــب معـــه وإدارة المنشـــأة التـــي تـــم التدريـــب بهـــا ،ومـــن ثـــم تحميـــل النمـــوذج علـــى النظـــام .شروط وأحكام هذا السؤال:
 1 .يجــــب أال تقــــل مــــدة الخبــــرة العلميــــة عــــن ســــتة أشــــهر وقــــت رفــــع النمــوذج ،علــــى أن تكــون فتــرة واحــدة متصلــــة أو فترتيــن متصلــة أو منفصلــة
بحيــــث أال تقــــل إحداهمــــا عــــن ثــالث أشــــهر ( 3أشــهر  3 +أشــهر).
 2 .يجب أن تكون الخبرة في التخصص الذي اختاره المتقدم كرغبة أولى.
3 .أن تكون الخبرة بعد فترة االمتياز ،ولن تقبل أي خبرة علمية خالل فترة االمتياز أو قبلها.
 4 .أن تكــــون تحــــت إشــــراف استشــــاري (لتخصصــــات الطــــب والجراحــــة وطــــب األســنان) أو اخصائــي (للصيدلــة والتمريـــض والعلـوم الطبيـة التطبيقيـة)
مصنـــف ومســـجل لـــدى الهيئـــة الســـعودية فـــي نفـــس التخصص وتنطبـق عليـه الشـروط المذكـــورة بالقواعـد التنفيذيـة.
 5 .إذا كانـت الخبـرة مـن خـارج السـعودية فيجـب إرفـاق رقـم التصنيـف للمشـرف فـي البلـد الـذي تـم الحصـول علـى الخبـرة فيـه ،ويحـق للجنـة التحكيـم
رفـض الخبـرة التـي ال يمكـن التحقـق منهـا.
 6 .لن يقبل أي نموذج آخر غير النموذج المعتمد في الموقع ولن يتم احتساب أي نموذج غير مكتمل.
حاسوبيا ولن يقبل النموذج المكتوب بخط اليد.
 7 .يجب أن يعبأ النموذج
ًّ
8 .إذا كان المتقـــدم ال يـــزال يـــؤدي فتـــرة الخبـــرة العمليـــة أثنـــاء وقـــت التقديـــم فتحتســـب لـــه شـــريطة أن يكـــون أكمـل المـدة قبـل انتهـــاء فتـرة التقديـم
علـى البوابـة.
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السؤال السابع :هل اختيارات المتقدم تدل على رغبة في تخصصه المفضل؟ (درجات هذا السؤال 3 :درجات)
1 .يتــم احتســاب درجــات هــذا الســؤال ،إذا اختــار المتقــدم تخصصــه المفضــل فــي أول خمــس رغبــات مــع اختــالف المــدن ،وإذا كان التخصــص المفضــل
متوفــر فقــط فــي أقــل مــن خمــس مـدن تدريبيـة بحيـث ال يسـتطيع المتقـدم تكـراره خمـس مـرات ،فيجـب عليـه اختيـار كل المـدن التدريبيــة المتوفــرة
فــي النظــام.
2 .علـى سـبيل المثـال لـو اختـار المتقـدم تخصـص أ ،وهـو تخصـص متوفـر فـي أكثـر مـن خمـس مـدن تدريبيـة فينبغـي أن يختـار أول خمـس رغبـات تخصـص
«أ» فـــي مـــدن مختلفـــة ،أمـــا لـــو اختـــار تخصـــص «ب» وهـــو متوفـــر فقـط فـي ثـالث مـــدن تدريبيـة ،فيجـب علـى المتقـدم حتـى يحصـل علـى درجات هـذا
السـؤال أن تكـون خياراتـه الثـالث األولـى تخصـص «ب» ،مـع اختـالف المـدن ،ولـو كان التخصـص متوفـر فـي أربـع مـدن فيجـب أن تكـون الخيـارات األربـع
األولــى كلهـا نفـس التخصـص حتـى يحصـل علـى درجات هـذا السـؤال.
إلكترونيا عــن طريــق النظــام.
3 .لــن يحتــاج المتقــدم إلــى إرفــاق أي مســتندات أو اإلجابة عن أيــة ســؤال وإنمــا ســيتم احتســابها
ًّ
4 .لــن يحصــل المتقــدم علــى نقــاط هــذا الســؤال إذا كانــت رغباتــه مغايــرة لمــا ذكــر فــي الوصــف أعــاله.
5 .فــي حــال عــدم اختيــار التخصــص المفضــل وتــم إرســال الطلــب فــا يحــق للمتقــدم المطالبــة بدرجــات هــذا الســؤال إال بعــد طلــب إعــادة التحكيــم بحســب

السؤال الثامن :هل المتقدم موظف في منشأة صحية؟ (درجات هذا السؤال :درجتان)
شروط وأحكام هذا السؤال:
1 .يجــب أن يكــون المتقــدم علــى رأس العمــل بــدوام كامــل وليــس جزئــي فــي منشــأة صحيــة كممـارس صحـي فـي نفـس المجـال الـذي تـم الحصـول
علـــى الشـــهادة فيـــه (طبيب -ممـرض-صيدلــــي -طبيــــب أســــنان -علــوم طبيــة تطبيقيــة) ،وال تقبل عقود التدريب كبديل للتعريف الوظيفي بوظيفة
دوام كامــل علــى أال يتجــاوز مــدة صالحيــة التعريــف شــهرين عنــد التقديــم.
2 .يتوجــب إرفــاق رقــم التســجيل فــي المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة للموظفيــن فــي القطــاع الخــاص كمــا يجــب إرفــاق الرقــم الوظيفــي
للموظفيــن فــي القطــاع الحكومــي.
3 .مالحظـة :بالنسـبة للمتقدميـن مـن القطـاع العسـكري يكتفـى بالتعريـف الوظيفـي موثـق مـن الجهــة المانحة.
4 .اإلثبات الوظيفـي (تعريـف عمـل) مـن الجهـة الرسـمية سـيكون تحـت كامـل مسـؤولية الجهـة المانحـة وال تتحمـل الهيئـة أي مسـؤولية قانونيـة عـن
هـذا اإلثبـات.

الفتــرة الزمنيــة المعلنــة فــي البوابــة.
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ملحق رقم (:)3
نموذج الخبرة السريرية

(اإلكلينيكية أو العملية)

لنظام المطابقة لعام 2023م.
قم بزيارة صفحة "نماذج المتدرب" للحصول على النموذج
اضغط هنا

