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مقدمة

 )SCFHS-MS( يعتبر نظام المطابقة في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

مشروع وطني يقدم نظام مطابقة عادل وموضوعي لبرامج تدريب الدراسات العليا 

بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية. ويعتبر نظام القبول والمطابقة البوابة 

الرئيسية للتقديم على برامج الدراسات العليا في شهادة االختصاص والدبلوم 

السعودي.
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يمر التقديم لبرامج شهادة االختصاص السعودية 
والدبلومات  في موقع )SCFHS-MS( على أربع مراحل:  

تقديم الطلب

المطابقة
والقبول

الترشيح للمقابالت 

الشخصية

التسجيل

- إنشاء حساب .
- التحقق من البيانات .

- تحكيم السيرة الذاتية .
- تحديد الرغبات .

بناًء على مجموع النقاط
وتنافسية المتقدمين

- المقابالت الشخصية .
-ترتيب أفضلية المراكز.

- المطابقة .
- النتائج النهائية للقبول .

- دفع رسوم التسجيل .
- التصنيف المهني للمتدرب .

- اإليفاد الوظيفي للتدريب.
- وثيقة إكمال تدريب االمتياز.
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للتحقق من خطوات التقديم:

:)Application( 1- تقديم الطلب

يتــم تقديــم الطلبــات عبــر بوابــة المفاضلــة والقبــول للهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة 
يحتــوي  البوابــة  علــى  خــاص  بإنشــاء حســاب  الرســمي  الهيئــة  )SCFHS-MS( علــى موقــع 
معلومــات المتقــدم الشــخصية، وطــرق التواصــل ومعلومــات الدراســة الجامعيــة والوثائــق 

ــة.   ــار الرخصــة المهني الخاصــة بهــا كمــا يحتــوي أيضــًا معلومــات ودرجــة اختب

أ. مرحلة اختيار التخصص والمدينة 
يجــب علــى المتقدميــن خــالل هــذه المرحلــة اختيــار مــن قائمــة توضــح البرامــج التدريبيــة التــي 
يرغبــون فيهــا مرتبــة حســب األولويــة وفــي مــدن محــددة ، ويمكــن تغييــر الرغبــات والمدن في 
أي وقــت حتــى بعــد إعــالن الدرجــات وقبــل إعــالن الترشــيحات. شــريطة أال يكــون المتقــدم قــد 
حصــل علــى درجــات بســبب اختيــار الرغبــة األولــى كمــا ســيوضح الحقــًا فــي بنــد الرغبــة القويــة 

فــي الســيرة الذاتيــة.

ب. مرحلة بناء السيرة الذاتية 
المحــددة  الشــروط  حســب  الوثائــق  ورفــع  الذاتيــة  الســيرة  أســئلة  علــى  المتقــدم  يجيــب 

والمفاضلــة. المطابقــة  كتيــب  فــي  الذاتيــة  الســيرة  ملحــق  فــي  بالتفصيــل  والمذكــورة 

ت. مرحلة تسليم الطلب النهائي 
فــي هــذه المرحلــة ســيقوم المتقــدم بتســليم طلبــه عبــر البوابــة  بعــد مراجعتــه علمــًا أنــه بعــد تســليم 

الطلــب )Final Submission( لــن يســمح للمتقــدم بالقيــام بــأي تغييــرات، وبعــد ذلــك ســتقوم لجنــة 

مختصــة بمراجعــة الطلــب وتقييمــه. وســيتم إخبــارك بنتيجتــك اإلجماليــة فــي اليــوم المحــدد إلعــالن 

ــم لمــرة واحــدة  ــي. ويســمح للمتقــدم بطلــب إعــادة التقيي ــج كمــا هــو وارد فــي الجــدول الزمن النتائ

خــالل الفتــرة الممنوحــة لالعتــراض مــع فرصــة تعديــل الوثائــق غيــر المطابقــة فــي الســيرة الذاتيــة علــى 

أن يكــون تاريــخ الوثائــق قبــل تاريــخ إغــالق البوابــة. ســيطلب مــن مقــدم الطلــب دفــع مبلــغ ٣٠٠ ريــال 

ســعودي كرســوم إعــادة تقييــم إداريــة فــي حــال رغــب بإعــادة التقييــم.

ث. سحب الطلب:
يمكنــك ســحب طلبــك مــن بوابــة التقديــم )SCFHS-MS( فــي أي وقــت وحتــى الموعــد النهائــي 

لتســليم قائمــة ترتيــب الرغبــات المذكــورة فــي الجــدول الزمنــي. إذا انســحب المتقــدم خــالل هــذه 

الفتــرة فســيلغي طلبــه لهــذا العــام وبإمكانــه التقديــم فــي العــام القــادم.
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ج.رسوم تقديم الطلب:
لــن يتــم فــرض أيــة رســوم للتقديــم علــى برامــج شــهادة االختصــاص والدبلومــات الســعودية، لكــن 

ســيتم فــرض رســوم إداريــة بمبلــغ ٣٠٠ ريــال ســعودي فــي حــال طلــب إعــادة تقييــم الســيرة الذاتيــة 

لمــرة واحــدة. ويتــم دفــع الرســوم عــن طريــق وســائل الســداد المتاحــة.

ح.مرحلة التحقق والتحكيم:
ســيقوم المختصــون بمراجعــة طلبــات المتقدميــن وتقييمهــا وتحكيمهــا. وعنــد انتهــاء التقييــم، 

ــكل متقــدم تســمى »مجمــوع النقــاط«. ويتكــون مجمــوع النقــاط ــد درجــة ل ســيتم تحدي

 )Aggregate Score( مــن درجــة إجماليــة مجموعهــا )%100( حيــث يعتمــد توزيعهــا علــى ثالثــة 

معاييــر:

لــن يحتــاج المتقــدم لتســليم أي وثائــق الختبــار الرخصــة المهنيــة، حيــث ســيتم ربــط درجــة 
المتقــدم الخاصــة باختبــار الترخيــص المهنــي الســعودي بشــكل رقمــي مباشــر.

:)Nomination( 2-مرحلة الترشيح
فــي هــذه المرحلــة ســيتم اإلعــالن عــن قائمــة المرشــحين الذيــن حصلــوا علــى فرصــة للترشــيح  

للمقابــالت الشــخصية فــي المراكــز التدريبيــة )Nomination( عبــر تحديــد الرغبــة التــي تــم الترشــح 

عليهــا )تخصــص والمنطقــة أو المدينــة( ضمــن رغباتهــم المدخلــة فــي طلــب التقديــم.  حيــث 

يجــري ذلــك بحســب عمليــة الفــرز اإللكترونيــة التــي تتــم وفقــًا لتنافســية المتقدميــن المبنيــة علــى 

إعدادهــم ودرجاتهــم ورغباتهــم مــن البرامــج.

 )GPA( المعدل التراكمي
لشهادة البكالوريوس

 اختبار الرخصة المهنية 
السعودي 

 السيرة الذاتية                                 
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:)Matching & Acceptance( 3 -مرحلة المطابقة و القبول
بعد الترشيح تأتي مرحلة القبول وتمر بأربع مراحل كما يلي:

أ-فترة المقابالت الشخصية
يمثــل إعــالن نتيجــة الترشــيح إخبــار المتقدميــن بالرغبــة )التخصــص والمدينة-المنطقــة( الــذي تــم 

ــد  ترشــيحهم عليــه ضمــن قائمــة اختياراتهــم فــي إحــدى المدن/المناطــق، وسيشــمل ذلــك تحدي

المراكــز التدريبيــة المتاحــة لذلــك التخصــص. يجــب علــى المتقدميــن المرشــحين حضــور مقابــالت 

ــاًء  ــة بن ــة موعــد المقابل ــث تقــرر المراكــز التدريبي ــم ترشــيحهم فيهــا.  حي ــي ت ــة الت المراكــز التدريبي

علــى الجــدول الزمنــي الموجــود )يتولــى المتقــدم التواصــل مــع المراكــز التدريبيــة المرشــح عليهــا 

للحصــول علــى معلومــات المقابــالت الشــخصية(.  يحــق للمراكــز بعد اســتعراض األســماء المرشــحة 

رفــض مقابلــة بعــض المرشــحين حســب نســبة يتــم تعيينهــا الحقــًا، وفــي حالــة عــدم حضــور المرشــح 

للمقابلــة ســيصنف علــى أنــه لــم يحضــر. يتولــى مديــر البرنامــج وفريقــه اإلداري فــي المركــز التدريبي 

تنظيــم وعقــد المقابــالت الشــخصية مباشــرة مــع المتقدميــن. فــي حــال تمــت دعوتــك لحضــور 

مقابلــة، ســتصل إليــك الدعــوة مباشــرة مــن المراكــز التدريبيــة وليــس مــن الهيئــة.

ب- إنشاء قائمة ترتيب الرغبات:
بعــد االنتهــاء مــن كافــة المقابــالت الشــخصية فــي المراكــز التدريبيــة، ســيتاح للمرشــحين الدخــول  

عبــر بوابــة المفاضلــة والقبــول )SCFHS-MS( وذلــك مــن أجــل إنشــاء قائمــة ترتيــب رغباتهــم 

ــي: ــى المتقــدم التأكــد ممــا يل ــالت فيهــا، وعل ــي أجــروا المقاب ــة الت للمراكــز التدريبي

- أن يعكس تسلسل قائمة الترتيب الرغبة الشخصية الحقيقية للمتقدم.

- على المتقدم أن يجعل اختياراته حسب الرغبة وليس بحسب ظنه بقبول المركز له أو عدمه. 

- تاريــخ ووقــت الموعــد النهائــي لترتيــب الرغبــات بحســب الجــدول الزمنــي هــو موعــد نهائــي ال 

ــأي عــذر. يمكــن تمديــده ب

7



المطابقة والمفاضلة 2022 م

:)Matching Results( ج- نتائج المطابقة 

فــي يــوم المطابقــة، ســيتم إعــالن التخصــص والمركــز التدريبــي للمقبوليــن. وســتتاح النتيجــة  عبــر 

بوابــة المفاضلــة والقبــول. وفــي حــال تمــت مطابقــة المتقــدم مــع البرنامــج بنجــاح، فيجــب علــى 

المتقــدم البــدء بإكمــال عمليــة التســجيل )مزيــد مــن التفاصيــل حــول مرحلــة التســجيل فــي الفقــرة 

التالية(. 

أمــا إذا لــم تتــم مطابقــة المتقــدم، فمعنــى ذلــك أنــه لــم يتــم قبولــه فــي أي مقعــد تدريبــي. 

وعليــه إعــادة التقديــم فــي الســنة القادمــة للمنافســة فــي محاولــة الحصــول علــى قبــول فــي 

ــة.  ــا الصحي أحــد برامــج الدراســات العلي

لتعزيــز فرصــة القبــول فــي مقعــد تدريبــي لشــهادة االختصــاص الســعودية أو الدبلــوم الســعودي 

مســتقباًل . ينصــح المتقــدم بالعمــل علــى تحســين درجاتــه فــي اختبــار الترخيــص المهنــي والعمــل 

علــى تحســين مكونــات الســيرة الذاتيــة مثــل الحصــول علــى خبــرة فــي التخصــص المرغــوب أو 

ــد مــن  ــا أو المشــاركة فــي المزي وظيفــة مهنيــة صحيــة أو الحصــول علــى شــهادة أكاديميــة علي

النشــاطات البحثيــة أو التطوعيــة أو نشــر مقــاالت فــي المجــالت الصحيــة وغيرهــا. علمــًا أنــه 

ســيتم اســتخدام قوائــم المرشــحين مــن غيــر المقبوليــن كقوائــم انتظــار للبرامــج التــي يتــاح فيهــا 

مقاعــد شــاغرة قبــل بــدء العــام التدريبــي.

:)Registration( 4-مرحلة التسجيل
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:

أ. دفع الرسوم السنوية للتدريب عن طريق وسائل السداد المتاحة

ب. رفــع شــهادة التصنيــف المهنــي علــى درجــة )طبيــب متــدرب، صيدلــي متــدرب، ممــرض متــدرب، 

أخصائــي متــدرب(   .

ج. رفع شهادة إتمام سنة االمتياز.

.)Sponsorship( د. رفع خطاب اإليفاد للمتدرب الموفد من قبل الجهة الراعية للمتدرب
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الجدول الزمني للتقديم والقبول والتحويل من تخصص آلخر

 لبرامج شهادة االختصاص السعودية والدبلومات لعام 2022 م

Timetable for Application, Acceptance and Transference from 
one specialty to another for Residency and Diploma Postgraduate 
Programs for 2022

بداية التدريب

Start of training

Oct 2, 2022

فتح بوابة التقديم
Start: online application

آخر موعد للممثلين النظاميين في المراكز
 لمراجعة قوائم المقبولين واالعتماد 

 Closing the DIOs’ portal to
review and approve the lists

إعالن نتائج المقبولين
 Announcement of
matching results

إغالق بوابة التقديم
End: online application

آخر موعد لترتيب رغبات المتقدمين ألفضلية المراكز عبر البوابة 
اإللكترونية، و إغالق بوابة مدراء البرامج لترتيب أولوية المرشحين

آخر موعد للسداد
Last day for tuition payment

إعالن درجة التحكيم والدرجة النهائية
Announcement of the final score

إعالن أسماء المرشحين للمقابالت الشخصية
Announcement of nomination results

فترة المقابالت الشخصية  
Start: interviews

آخر موعد الستكمال متطلبات التسجيل
 Last day for submitting

registration requirements

Jan 9 
2022

April 19
2022

  Jan 23
2022

Jun 5
2022

March
13-31
2022

Jul 28
2022

March 8
2022

April 3
2022

March 31
2022

End: online portal submission of rank-order list for 
applicants and closing programs directors portal

Feb 24
2022
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المطابقة والمفاضلة 2022 م

السياسات

سياسة انتهاك نظام المطابقة
)سياســات وإجــراءات اإلبــالغ والتحقيــق فــي مخالفــات أنظمــة وتعليمــات المطابقــة والقبــول 

بالهيئــة(

سياسة مخالفات المطابقة:
تســعى الهيئــة إلــى حمايــة نزاهــة عمليــة المطابقــة مــن خــالل مطالبــة جميــع المشــاركين للتعامــل 

بشــكل أخالقــي ومســؤول خــالل عمليــة المطابقــة.

السياسات العامة:
والمراكــز  المتقدميــن  علــى  يجــب  الصحيــة،  للتخصصــات  الســعودية  الهيئــة  علــى سياســة  بنــاًء 

التدريبيــة االلتــزام بضوابــط المطابقــة والقبــول لبرامــج الدراســات العليــا الصحيــة التابعــة للهيئــة. 

كمــا يجــب علــى كل المراكــز التــي يتوفــر لديهــا برامــج تدريبيــة االلتــزام بتلــك الضوابــط واألنظمــة، 

وســتحقق الهيئــة فــي أي مخالفــة لهــذه األنظمــة علــى ســبيل المثــال:

محاوالت مخالفة متطلبات األهلية	 

عملية المطابقة ذاتها	 

الفشل في حماية خصوصية المتقدم أو ملفات طلبه	 

الفشل في االلتزام بالجدول الزمني للهيئة	 

عدم االلتزام بنتائج المطابقة	 

أي سلوك أو نشاط آخر غير معتاد متعلق بتقديم أو تعديل قائمة ترتيب الرغبات	 

أو عدم التزام البرنامج التدريبي بنتائج المطابقة 	 

وستتخذ الهيئة الخطوات النظامية الالزمة للتعامل مع تلك المخالفات.

ــة. أي مخالفــة ألنظمــة  تطبــق هــذه السياســة علــى كل المشــاركين فــي عمليــة المطابقــة للهيئ

وتعليمــات المطابقــة والقبــول للمؤسســات تعــد ضمــن انتهــاك نظــام المطابقــة.
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سياسة تزوير المستندات:

أحكام عامة:
يجب تقديم معلومات صحيحة ومتعلقة بالمطابقة للهيئة والبرنامج. 

- مــن سياســة الهيئــة مراجعــة وتدقيــق الطلبــات اإللكترونيــة أو أي متطلبــات تقديــم تــم اســتالمها 

مــن المتقــدم أو مــن ينــوب عنــه. باإلضافــة إلــى اكتشــاف أي محاولــة لمخالفــة عمليــة المطابقــة 

وأي نشــاط غيــر معتــاد يتعلــق بالتقديــم. 

- ســيتم مراجعــة أي طلــب مــن اإلدارة التنفيذيــة للتدريــب وفــق آليــة مراجعــة الهيئــة وســتخضع 

للعقوبــات  المخالفيــن  جميــع  وســيخضع  المســتندات  تزويــر  مراجعــة  لسياســة  النتائــج  جميــع 

المذكــورة فــي أنظمــة وتعليمــات المطابقــة والقبــول .

- أي اعتراضــات علــى التقريــر النهائــي أو العقوبــة الصــادرة، ســتقدم للجنــة التظلمــات فــي الهيئــة 

الســعودية للتخصصــات الصحيــة، وســيعتبر قرارهــم نهائــي. 

- وفــي حــال تــم تأكيــد المخالفــات، ســيتم إضافــة معلومــات المخالــف لقاعــدة بيانــات المخالفيــن 

فــي الهيئــة.

- ســتبذل الهيئــة قصــارى جهدهــا للتحقيــق فــي االدعــاء المقــدم مــع مراعــاة الدقــة وتســليم التقرير 

النهائــي فــي الوقــت المناســب، وقــد يؤثــر أي تحقيــق قيــد االنتظــار فــي مقاطعــة عمليــة تدقيــق 

ملفــات التقديــم.

اإلجراءات:

1.0 إجراءات التبليغ:
- األطــراف المطالبيــن بتقديــم تقريــر رســمي عــن أي مخالفــات مشــتبهة هــم علــى ســبيل المثــال ال 

 .)DIOs( الحصــر: المتقدميــن – مــدراء البرامــج – الممثليــن النظامييــن للشــؤون األكاديميــة
ــر البريــد  - يجــب رفــع المخالفــات المشــتبه بهــا لــإدارة العامــة للقبــول والتســجيل فــي الهيئــة عب

Admission@scfhs.org التالــي:  اإللكترونــي 
- ُتســلم المخالفــات المشــتبه بهــا مباشــرًة أو بمــدة ال تتجــاوز 14 يــوم عمــل مــن العلــم بالحادثــة، 
ولــن يتــم البــدء بــأي تحقيــق إال بعــد اســتالم تقريــر خطــي موضــح بــه هويــة صاحــب البــالغ، لــن يتــم 

التعامــل مــع أي بــالغ فــي حــال عــدم الكشــف عــن الهويــة.
- ســتقوم الهيئــة بإقــرار اســتالم كل التقاريــر الخطيــة ليتــم البــدء بالتحقــق مــن صحتهــم وذلــك خــالل 

7 أيــام مــن اســتالمها.
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 2.0 عملية المراجعة:
خطوات مراجعة تقارير المخالفات كالتالي:

الخطوة األولى: 
يتــم إرســال شــكوى خطيــة بشــأن المخالفــة إلــى اإلدارة العامــة للقبــول والتســجيل فــي الهيئــة عبــر 

Admission@scfhs.org :البريــد اإللكترونــي التالــي

وسيتم إخطار مقدم الشكوى بشأن االستالم، خالل سبعة أيام عمل عبر البريد اإللكتروني.

الخطوة الثانية: 
يقــوم ممثــل اإلدارة التنفيذيــة للتدريــب فــي الهيئــة بالتواصــل مــع أحــد األطــراف المذكــورة فــي 

التقريــر أو أي شــخص ذو علــم بالحادثــة )بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: المتقــدم، مديــر 

ــاك  ــأن هن ــة )DIO(( إلبالغهــم بطبيعــة المخالفــة، وب البرنامــج، الممثــل النظامــي للشــؤون األكاديمي

تحقيــق مــن قبــل الهيئــة ســيتطلب منهــم جميعــًا تقديــم إفــادة خطيــة بخصــوص المخالفــة. كمــا سيتم 

منــح الشــخص المعنــي / المؤسسة فرصــة واضحــة للــرد واإلجابــة قبــل إعــداد التقريــر المبدئــي.

الخطوة الثالثة: 
ســتقوم اإلدارة التنفيذيــة للتدريــب بإعــداد تقريــر أولــي فــي أقــرب وقــت ممكــن. وذلــك لتوثيــق 

طبيعــة االدعــاء ونتائــج التحقيــق. كمــا ســيتم منــح الشــخص المعنــي/ المؤسســة 7 أيــام عمــل للــرد 

علــى االدعــاءات والنتائــج األوليــة.

الخطوة الرابعة: 
يقدم التقرير النهائي للنتائج إلى الرئيس التنفيذي للشؤون األكاديمية.

الخطوة الخامسة: 
فــي حــال تــم إثبــات المخالفــة للشــخص المعنــي/ المؤسســة، ســيتم إضافــة بياناتــه إلــى قاعــدة بيانــات 

مخالفــي الهيئــة وإن كان متقــدم ســيتم تعميــم التقريــر لــكل المراكــز التدريبيــة التــي تــم التقديــم عليهــا 

فــي نظــام المطابقــة الحالــي وعمليــات المطابقــة القادمــة.
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مالحظات:
فــي حــال عــدم إثبــات المخالفــة بعــد التحقيــق ســتكون التوصيــة بإغــالق الموضــوع وإبــالغ . 1

جميــع األطــراف المحدديــن فــي التقريــر األساســي تبًعــا لذلــك.

إذا كانــت نتائــج التحقيــق تشــير إلــى وقــوع مخالفــة، فــإن االدارة التنفيذيــة لـــلتدريب ســتقوم . 2

بالتنســيق مــع األطــراف المعنيــة باتبــاع عقوبــات المخالفــات المثبتــة.

فــي حــال عــدم موافقــة أحــد االطــراف علــى إغــالق القضيــة بشــكل ســلمي ســيتم إحالتهــا . 3

للجنــة مخالفــات التدريــب مــن أجــل القــرار النهائــي.

3.0 اإلبالغ عن مخالفات مؤكدة:
عقوبــات  إلصــدار  للتدريــب  التنفيذيــة  لــإدارة  إرشــادية  كقواعــد  السياســة  هــذه  تســتخدم 

لفيــن. المخا

1. فــي حــال صــدور المخالفــة مــن ِقبــل مقــدم الطلــب ســيتم تســليم التقريــر النهائــي إلــى المتقدم 

مــع نســخة لــكل من:

الطرف الذي أبلغ عن المخالفة. أ . 

مدير برنامج المتقدم. ب . 

أي طرف تم تحديده من قبل الهيئة ليكون ذو صلة بالتحقيق والنتائج. ت . 

باإلضافة إلى ذلك، يجوز معاقبة مقدم الطلب، على سبيل المثال ال الحصر بما يلي: 

إنذار للتحسين.	 

حرمانه من المطابقة الحالية.	 

حرمانه من الدخول إلى مطابقات الهيئة لمدة تصل إلى ثالث سنوات.	 

أي إجــراء آخــر تعتبــره لجنــة مخالفــات التدريــب مناســب للظــروف باإلضافــة لحرمانــه مــن 	 

المســتقبلية.  الهيئــة  مطابقــات 

ســيتم إضافــة القــرار الــوارد فــي التقريــر النهائــي بشــكل دائــم فــي قاعــدة بيانــات مخالفــي الهيئــة 

وســيتم إضافــة المخالفــة لتحديــد الفتــرة الزمنيــة لســريان القــرار.

14



المطابقة والمفاضلة 2022 م

2. في حال صدور المخالفة من قبل البرنامج التدريبي/ المؤسسة:

ــر اتخــاذ اإلجــراءات المنظمــة لذلــك مــن  أ. قــد يعاقــب البرنامــج المشــارك و/أو المؤسســة وذلــك عب

ــة. خــالل التنســيق مــع إدارة االعتمــاد البرامجــي فــي الهيئ

ب. قد تشمل اإلجراءات التأديبية ما يلي )على سبيل المثال ال الحصر(: 

إنذار للتحسين.	 

سحب البرنامج من المطابقة إذا تم تحديد المخالفة قبل يوم المطابقة.	 

عدم السماح للمتقدم المتورط في مخالفة المطابقة مع المركز التدريبي ذاته.	 

يتم تحديد البرنامج كمخالف المطابقة في موقع الهيئة وقاعدة بياناتها.	 

إيقاف حساب المركز في نظام المطابقة عبر موقع الهيئة.	 

تطبيق أي خطوات إصالحية أخرى. 	 

ت. ســيتم إضافــة القــرار الــوارد فــي التقريــر النهائــي بشــكل دائــم فــي قاعــدة بيانــات مخالفــي الهيئــة 

وســيتم إضافــة المخالفــة لتحديــد الفتــرة الزمنيــة لســريان القــرار.

الشكاوى المتعلقة بالمقابالت الشخصية:
للمتقدميــن الحــق بتقديــم الشــكاوى التــي قــد يتــم مواجهتهــا أثنــاء المقابــالت الشــخصية.  ويجــب 

تقديــم شــكوى خطيــة لــإدارة التنفيذيــة للتدريــب مــع التعريــف بأنفســهم فــي حــال رغبتهــم بــأن تقــوم 

ــة دون  ــالغ المركــز باســم الهيئ ــة، وســيتم إب ــة بمتابعــة الشــكوى المقدمــة مــع المراكــز التدريبي الهيئ

ذكــر اســم المتقــدم.

المستندات المزورة:
تشــمل الملفــات المــزورة )علــى ســبيل المثــال ال الحصــر( أي ملفــات تــم تعديلهــا أو تغييرهــا عــن أصــل 

منشــأها أو إصدارهــا مــن الجهــة الرســمية.

االحتفاظ بالوثائق:
تحتفظ الهيئة بمستندات التقديم لمدة ثالثة أشهر من تاريخ المطابقة.

استرداد المبالغ:
جميــع رســوم التســجيل والتطبيــق واالعتــراض بمــا فيهــا تلــك المســتلمة مــن المتقدميــن الذيــن 

انســحبوا مــن المطابقــة أو لــم يتــم اختيارهــم، غيــر قابلــة لالســترداد.
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 1 - يخصــص للســيرة الذاتيــة عشــرين نقطــة مــن مجمــوع نقــاط التقديــم، البالغــة مائــة نقطــة، 

وســيتم توزيــع وتفصيــل النقــاط العشــرين الحقــًا فــي هــذه القواعــد. 

2 - يجــب علــى جميــع المتقدميــن لنظــام المطابقــة )SCFHS-MS(اســتخدام النظــام اإللكترونــي 

ــة منهــم وأي  ــة والمعلومــات المطلوب ــم لتســليم وثائقهــم وشــهاداتهم األكاديمي ــة التقدي لبواب

وثائــق يطلبهــا النظــام مــع مــا يثبــت صحتهــا، وتوثيقهــا رســميًا كمــا ينــص النظــام، علمــًا أن جميــع 

الوثائــق المســلمة ســيتم التأكــد مــن ســالمتها ومطابقتهــا للشــروط ومــن ثــم وضــع الدرجــات 

المســتحقة عليهــا حســب الشــروط.

  3 - لــن يتــم احتســاب نقــاط أي وثيقــة يتــم رفعهــا للنظــام تفتقــر لمــا يثبــت صحتهــا مــن شــهادات 

أو توثيــق للســؤال ذاتــه.

 4 - فــي حالــة عــدم قبــول مســتند أو وثيقــة مــن قبــل لجــان التحكيــم ســتكون أســباب الرفــض 

موضحــة للمتقــدم علــى صفحتــه، وبإمــكان المتقــدم إرفــاق أي ملفــات إضافيــة فــي فتــرة االعتراض 

وســيتم إعــادة تحكيمهــا ولــن يكــون هنــاك فرصــة إضافيــة للتعديــل إذا لــم يتــم قبولهــا فــي إعــادة 

التحكيــم علــى أن يكــون تاريــخ الوثائــق قبــل تاريــخ إغــالق البوابــة علمــًا أن االعتــراض ســيكون عــن 

طريــق النظــام فــي الفتــرة المحــددة لالعتــراض وســيكون الــرد عليهــا موضحــًا أيضــًا للمتقــدم.

5 - التقديــم عبــر بوابــة المفاضلــة والقبــول مجانــي بــدون مقابــل مالــي، ولكــن فــي حالــة االعتــراض 

وطلــب المراجعــة ســيتم احتســاب رســوم غيــر مســتردة علــى المراجعــة بمبلــغ وقــدره ٣٠٠ ريــال 

ســعودي، يتــم ســدادها إلكترونيــَا عــن طريــق األنظمــة البنكيــة، بعــد ذلــك ســتتم المراجعــة علــى 

وثائــق المتقــدم عــن طريــق لجنــة التحكيــم ، وســيتم احتســاب النقــاط فــي حالــة قبــول االعتــراض 

وتعديــل الدرجــة، وِفــي حالــة الرفــض ســيتم توضيــح ســبب الرفــض ، وســيكون القــرار نهائيــًا غيــر قابــل 

لالعتــراض كمــا تــم توضيحــه فــي الفقــرة الســابقة .

الموقــع  علــى  متوفــرًا   )SCFHS-MS( والمطابقــة  للتقديــم  اإللكترونــي  النظــام  ســيكون   -  6

اإللكترونــي الرســمي للهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة طــوال فتــرة التقديــم، وســيكون هــو 

الوســيلة الوحيــدة فقــط لتقديــم الوثائــق إلكترونيــَا وإكمالهــا ولــن يتــم اســتقبال أي نســخ ورقيــة 

ــر أي وســيلة أخــرى. عب

)Portfolio( ملحق رقم1: نظام تقييم السيرة الذاتية
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7 - ســيتم تحديــد موعــد فتــح وإغــالق النظــام الســتقبال الطلبــات حســب الجــدول الزمنــي، ولــن 

يتــم اســتقبال أي طلبــات بعــد موعــد اإلغــالق.

8 - تتطلــب أســئلة األبحــاث وضــع رابــط إلكترونــي مباشــر للبحــث المنشــور فــي المجلــة مــن موقعها 

الرســمي، ولــن يتــم قبــول أي رابــط غيــر مباشــر كمــا ال تقبــل خطابــات القبــول بالنشــر أو اي مجلــة 

ليــس لهــا موقــع إلكترونــي.

ــة، وأي  ــة أو االنجليزي ــق والشــهادات المقدمــة إمــا باللغــة العربي ــع الوثائ 9 - يجــب أن تكــون جمي

وثيقــة بغيــر هاتيــن اللغتيــن يجــب علــى المتقــدم أن يرفــق معهــا ترجمــة رســمية معتمــدة بإحــدى 

اللغتيــن المعتمدتيــن، وإذا تــم تســليمها بــدون ترجمــة معتمــدة أو تأخــرت ترجمتهــا عــن وقــت 

ــن يتــم احتســاب الدرجــة المخصصــة لهــذه الوثيقــة أو مراجعتهــا.  تســليم الوثيقــة فل

10 - تســليم أي وثائــق أو مســتندات غيــر صحيحــة أو مــزورة يقــع تحــت طائلــة أنظمــة صارمــة تصــل 

إلــى الحرمــان مــن دخــول المطابقــة لمــدة ســنتين حســب السياســة المتبعــة مــن الهيئــة الســعودية 

للتخصصــات الصحيــة، باإلضافــة إلــى المالحقــة القانونيــة لتطبيــق أنظمــة التزويــر المتبعــة فــي 

المملكــة العربيــة الســعودية.

11 - ســيتم االحتفــاظ بجميــع الوثائــق المقدمــة فــي النظــام لمــدة ثالثــة أشــهر بعــد إعــالن النتائــج 

بعــد ذلــك ســيتم حذفهــا مــن النظــام، وحينهــا لــن يكــون علــى الهيئــة أي مســؤولية قانونيــة أو 

حقوقيــة تتعلــق بالوثائــق والشــهادات المقدمــة.

ــم مراجعــة  ــث يت ــي قبولهــا هــذا العــام حي ــول المســتندات فــي األعــوام الســابقة ال يعن  12 - قب

الشــروط واألحــكام ســنويًا ويجــب علــى المتقــدم مراجعــة الشــروط واألحــكام كمــا هــي منشــورة 

علــى موقــع الهيئــة.

13 - أي شــهادة بكالوريــوس ال تحمــل معــدل تقــوم لجنــة مختصــة بالهيئــة بتقديــر المعــدل أو علــى 

ــل  ــي قب ــم العال ــة المعــادالت فــي التعلي المتقــدم إحضــار ورقــة رســمية مــن الجامعــة أو مــن لجن

إنتهــاء فتــرة التقديــم مــع العلــم بــأن آليــة احتســاب المعــدالت قــد يطــرأ عليهــا تغييــرات مــن ســنة 

إلــى أخــرى.
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يقوم المحكمون بمراجعة ملف المتقدم ثم تقييمه حسب المعايير والتفاصيل التالية: 

الســؤال األول: - هــل شــارك المتقــدم فــي إجــراء بحــث طبي/صحــي ســواء كتابــة مخطــط 
البحــث أو جمــع البيانــات البحثيــة أو تحليلهــا أو كتابــة ملخــص البحــث، ســواًء تــم نشــره أم 

ال؟
نقاط هذا السؤال: نقطتان 

حتى يحصل المتقدم على درجات هذا السؤال عليه تقديم كل ما يلي:	 

1 ..)Proposal( مخطط البحث

ــي أو مختومــًا . 2 ــًا برمــز تحقــق إلكترون ــات البحــث العلمــي ويكــون موثق ــة أخالقي موافقــة لجن

ــة . بختــم اللجن

خطــاب رســمي موقــع وموثــق رســميًا مــن رئيــس فريــق البحــث )المشــرف علــى البحــث( . 3

وُيبيــن الخطــاب اســم المتقــدم ودوره فــي عمليــة البحــث، ويكــون خــاص بالمتقــدم فقــط وال 

تقبــل الخطابــات الجماعيــة )أكثــر مــن متقــدم( وتاريــخ الخطــاب وطــرق التواصــل مــع الباحــث 

الرئيســي.

عــدم وجــود كل هــذه الوثائــق أو أحدهــا ســيلغي درجــات هــذا الســؤال. مع مراعاة الشــروط 
التالية:

الخطــاب المقــدم مــن الباحــث الرئيســي )مشــرف البحــث( يجــب أن يكــون رســميًا، كمــا يجــب 	 

أن يكــون الباحــث الرئيســي استشــاريًا أو أســتاذًا فــي مجالــه وإذا لــم يتوفــر ذلــك فــال مانــع أن 

يكــون أخصائيــًا ولــن يقبــل أقــل مــن ذلــك.

تقارير الحاالت أو Case Report ال تقبل في هذا السؤال. 	 

يشــترط التطابــق التــام فــي االســم مــع الوثيقــة الرســمية المصــدرة كشــهادة التخــرج، وفــي 	 

حــال وجــود تفــاوت بيــن مســمى المتقــدم والمســمى المذكــور فــي الشــهادة فللهيئــة الحــق 

فــي رفــض المســتند.

فــي حــال عــدم وجــود رقــم تصنيــف فــي الهيئــة للمشــرف علــى البحــث فيجــب إرفــاق تعريــف 	 

وظيفــي رســمي مــن جهــة العمــل للمشــرف. 

ملحق رقم 2: توزيع وشروط نقاط أسئلة تقييم السيرة الذاتية 
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فــي مجلــة علميــة  بحــث علمــي  بنشــر  المتقــدم  قــام  هــل  الثانــي:  الســؤال 
المبينــة؟  الشــروط  حســب  محكمــة 

نقاط هذا السؤال:  أربع نقاط

إذا كانــت اإلجابــة بنعــم فيجــب وضــع رابــط إلكترونــي مباشــر واحــد فقــط للبحــث علــى موقــع 

المجلــة اإللكترونــي المباشــر وليــس علــى محــرك البحــث. 

شروط وأحكام هذا السؤال:

يســتطيع المتقــدم اســتخدام نفــس البحــث فــي الســؤال الســابق إذا كان منشــورًا فــي 	 

مجلــة مطابقــة للشــروط المطلوبــة.

اسم المتقدم يجب ان يكون في قائمة الباحثين المذكورة تحت عنوان البحث 	 

الرابــط اإللكترونــي للبحــث يجــب ان يكــون مباشــرًا للبحــث علــى موقــع المجلــة الرئيســي، 	 

وأي رابــط غيــر مباشــر أو ال يعمــل لــن يقبــل كإجابــة علــى هــذا الســؤال

يجب ان يكون البحث منشورًا عند التقديم.	 

يجب أن تندرج المجلة العلمية الناشرة للبحث تحت أي من المواصفات التالية: -	 

أ - ان تكون المجلة موجودة ومعترف بها على موقع PubMed لألبحاث العلمية 

ب - أو مجلة معترف بها وموجودة على موقع Web of Science لألبحاث العلمية 

أو  )الجامعــات  معروفــة  رســمية  جهــة  مــن  صــادرة  ســعودية  صحيــة  علميــة  مجلــة  أو   - ج 

الســعودية( الصحيــة  الجمعيــات 

أي مجلــة ال تنــدرج تحــت اي مــن المواصفــات الثــالث المذكــورة لــن تعتبــر مجلــة مقبولــة لهــذا 

الســؤال وبالتالــي لــن يحصــل المتقــدم علــى درجــة الســؤال.

ــا تحــت إشــراف ممــارس صحــي أســتاذ أو استشــاري أو 	   أن يكــون البحــث قــد أجــري محلي

ــة الســعودية    أخصائــي مصنــف فــي الهيئ

أال يكون البحث منسوخا أو تم نشره سابقا في مجلة أخرى	 

أال يزيد عدد الباحثين عن 15باحثًا للبحث الواحد.	 

تقاريــر الحــاالت أو Case Report المنشــورة تقبــل فــي هــذا الســؤال علــى أن تنطبــق 	 

عليهــا نفــس الشــروط الســابقة لألبحــاث المنشــورة بــال اســتثناء.

إذا كان المشــرف علــى البحــث غيــر مصنــف فــي الهيئــة الســعودية أو كان البحــث غيــر 	 

محلــي فيجــب إرفــاق تعريــف رســمي مــن المستشــفى أو الجامعــة للمشــرف علــى البحــث 

يثبــت درجتــه العلميــة وطــرق التواصــل معــه. علمــًا أنــه يحــق للجنــة التحكيــم رفــض الســؤال 

إذا لــم يتــم التحقــق مــن  درجــة المشــرف أو عنــد اســتحالة التواصــل مــع المشــرف والتحقق 

مــن المشــاركة فــي البحــث . 
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الســؤال الثالــث: هــل حصــل المتقــدم علــى أي درجــة علميــة صحيــة /طبيــة بعــد  
التخــرج ؟ )دكتــوراة، ماجســتير، أو دبلــوم(

درجات هذا السؤال: درجتان

إذا كانــت اإلجابــة بنعــم فعلــى المتقــدم إرفــاق صــورة ضوئيــة مــن الشــهادة األصــل حســب الشــروط 

التاليــة 

شروط وأحكام هذا السؤال: 
يجب أن تكون الشهادة موثقة ومعتمدة )ختم رسمي( من الهيئة السعودية للتخصّصات 	 

الصحية أو وزارة التعليم السعودية أو الملحقية الثقافية السعودية في البلد الذي تم 

الحصول عليها مع إرفاق أوراق المعادلة للشهادة.

يجب أن تكون الشهادة تم الحصول عليها خالل الخمس سنوات األخيرة وأن ال تقل مدة 	 

الدراسة عن سنة دراسية للشهادة التي تم الحصول عليها.

لن يتم قبول الشهادات التي تعتمد على الدورات اإللكترونية عن بعد بل يجب أن تكون 	 

دراسة نظامية حضورية.

ال تقبل شهادات دخول االمتحانات أو الدورات التحضيرية لالمتحانات  في هذا السؤال.	 

 إذا كانت الشهادة بلغة غير اإلنجليزية أو العربية فيجب إرفاق ترجمة معتمدة .	 

السؤاالن الرابع والخامس :
هل شارك المتقدم بفاعلية في أي حملة تطوعية موجهة للعامة أو 

المجتمع خالل الخمس سنوات األخيرة؟

نقاط هذان السؤاالن: نقطتان ونصف لكل حملة ) خمس درجات ( 

إذا كانت اإلجابة نعم يجب إرفاق شهادات المشاركة موثقة رسميًا من الجهة المنظمة )باركود أو ختم(

شروط وأحكام هذين السؤالين:  
يجــب أن تكــون المشــاركة فاعلــة )تنظيــم أو متحــدث( وليســت مجــرد حضــور,  ويتــم ذكــر النشــاط 	 

بشــكل واضح 

 يجــب أن تكــون الحملــة تحــت إشــراف جامعــة ســعودية أو جمعيــة ســعودية صحيــة مســجلة أو 	 

منظمــة صحيــة حكوميــة )إن كانــت مــن خــارج الســعودية(، ويجــب أن يكــون هــذا موضحــًا فــي 

الشــهادة الموثقــة رســميًا مــن الجهــة المنظمــة )باركــود أو ختــم(.

يجــب أن تكــون الحملــة موجهــة لعامــة المجتمــع وليســت موجهــة للعامليــن فــي القطــاع 	 

الصحــي.

يتــم قبــول أي عمــل تطوعــي تابــع لمنصــة التطــوع الوطنــي التابعــة لــوزارة الصحــة أو وزارة 	 

التنميــة االجتماعيــة بعــد التحقــق مــن مصــدر الشــهادة وصحتهــا.
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عضويــة الجمعيــات الصحيــة تقبــل إذا أرفــق معهــا األعمــال التطوعيــة التــي قــام بهــا مبينــة 	 

بالتاريــخ ونــوع المشــاركة.

التوعيــة الصحيــة والتــي تكــون جــزءًا مــن عمــل المتقــدم الرســمي وليســت تطوعيــة ) مثــل 	 

المشــاركة فــي الحــج للموظفيــن الرســميين بمقابــل  أو المشــاركات الوطنيــة بانتــداب رســمي 

مــن جهــة العمــل (  لــن تقبــل فــي هــذا الســؤال

ــى فقــط دون 	  ــة األول ــة للســؤال الواحــد ســيتم احتســاب الحمل ــر مــن حمل فــي حــال إرفــاق أكث

ــة.  النظــر للبقي

يجب أن تكون الحملة خالل الخمس سنوات األخيرة وأن يكون التاريخ موضحًا في الشهادة.	 

يقبــل فــي هــذا الســؤال التطــوع الطبــي فــي الحرميــن الشــريفين تحــت إشــراف جهــة طبيــة 	 

معتمــدة.

 الســؤال الســادس : هــل لــدى المتقــدم خبــرة علمية إكلينيكيــة في التخصص 
الــذي اختــاره كرغبــة أولى؟ 

نقاط هذا السؤال: نقطتان  

فــي هــذا الســؤال ســيقوم المتقــدم بتعبئــة نمــوذج الخبــرة العمليــة وســيكون متوفــرًا علــى 	 

الموقــع وتوقيعــه وتوثيقــه مــع مــن تــم التدريــب معــه وإدارة المنشــأة التــي تــم التدريــب بهــا 

ومــن ثــم تحميــل النمــوذج علــى النظــام.

شروط وأحكام هذا السؤال: 
يجــب أال تقــل مــدة الخبــرة العلميــة عــن ســتة أشــهر وقــت رفــع النمــوذج، علــى أن تكــون فتــرة واحــدة 	 

متصلــة أو فترتيــن متصلــة أو منفصلــة بحيــث ال تقــل إحداهمــا عــن ثــالث أشــهر )3 أشــهر + 3 أشــهر(.

يجب أن تكون الخبرة في التخصص الذي اختاره المتقدم كرغبة أولى. 	 

 أن تكون الخبرة بعد فترة االمتياز، ولن تقبل أي خبرة علمية خالل فترة االمتياز أو قبلها.	 

أن تكــون تحــت إشــراف استشــاري )لتخصصــات الطــب والجراحــة وطــب األســنان( أو أخصائــي )للصيدلــة 	 

والتمريــض والعلــوم الطبيــة التطبيقيــة( مصنــف ومســجل لــدى الهيئــة الســعودية فــي نفــس التخصــص( 

تنطبــق عليــه الشــروط المذكــورة بالقواعــد التنفيذيــة(.

إذا كانــت الخبــرة مــن خــارج الســعودية فيجــب إرفــاق رقــم التصنيــف للمشــرف فــي البلــد الــذي تــم الحصــول 	 

علــى الخبــرة فيــه، ويحــق للجنــة التحكيــم رفــض الخبــرة التــي ال يمكــن التحقــق منهــا. 

لن يقبل أي نموذج آخر غير النموذج المعتمد في الموقع. 	 

 لن يتم احتساب أي نموذج غير مكتمل.	 

يجب أن يعبأ النموذج حاسوبيًا ولن يقبل النموذج المكتوب بخط اليد. 	 

إذا كان المتقــدم ال يــزال يــؤدي فتــرة الخبــرة العمليــة أثنــاء وقــت التقديــم فتحتســب لــه شــريطة أن يكــون 	 

أكمــل المــدة قبــل إنتهــاء فتــرة التقديــم علــى البوابــة.
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السؤال السابع: هل اختيارات المتقدم تدل على رغبة قوية في تخصصه 
المفضل؟

نقاط هذا السؤال: ٣ نقاط    

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 
مــدن تدريبيــة بحيــث ال يســتطيع المتقــدم تكــراره خمــس مــرات، فيجــب عليــه اختيــار كل المــدن 

التدريبيــة المتوفــرة فــي النظــام. 
علــى ســبيل المثــال لــو اختــار المتقــدم تخصــص أ، وهــو تخصــص متوفــر فــي أكثــر مــن خمــس مــدن 	 

تدريبيــة فينبغــي أن يختــار أول خمــس رغبــات تخصــص أ فــي مــدن مختلفــة، أمــا لــو اختــار تخصــص 
تخصــص ب وهــو متوفــر فقــط فــي ثــالث مــدن تدريبيــة، فيجــب علــى المتقــدم حتــى يحصــل علــى 
نقــاط هــذا الســؤال أن تكــون خياراتــه الثــالث األولــى تخصــص ب، مــع اختــالف المــدن، ولــو كان 
التخصــص متوفــر فــي أربــع مــدن فيجــب أن تكــون الخيــارات األربــع األولـــى كلهــا نفــس التخصــص 

حتــى يحصــل علــى نقــاط هــذا الســؤال.  
 لــن يحتــاج المتقــدم إلــى ارفــاق أي مســتندات أو إجابــة أيــة ســؤال وإنمــا ســيتم احتســابها 	 

إلكترونيــًا عــن طريــق النظــام.
ــرة لمــا ذكــر فــي الوصــف 	  ــه مغاي ــن يحصــل المتقــدم علــى نقــاط هــذا الســؤال إذا كانــت رغبات ل

أعــاله.

السؤال الثامن: هل المتقدم موظف في منشأة صحية؟ 
نقاط هذا السؤال: نقطتان  

شروط وأحكام هذا السؤال: 
يجــب أن يكــون المتقــدم علــى رأس العمــل بــدوام كامــل وليــس جزئــي فــي منشــأة صحيــة 	 

كممــارس صحــي فــي نفــس المجــال الــذي تــم الحصــول علــى الشــهادة فيــه )طبيب-ممــرض- 
صيدلــي- طبيــب أســنان- علــوم طبيــة تطبيقيــة(.

يتوجب إرفاق رقم التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.	 
مالحظــة: بالنســبة للمتقدميــن مــن القطــاع العســكري يكتفــى بالتعريــف الوظيفــي موثــق مــن 	 

الجهــة المانحة.
اإلثبــات الوظيفــي )تعريــف عمــل( مــن الجهــة الرســمية ســيكون تحــت كامــل مســؤولية الجهــة 	 

المانحــة وال تتحمــل الهيئــة أي مســؤولية قانونيــة عــن هــذا اإلثبــات.
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Applicant’s full name االسم الرباعي للمتقدم

City/Country of experience مدينة/ دولة الممارسة للخبرة 

Institution name اسم المنشأة

Specialty of experience اسم تخصص الخبرة

 Starting Date of training تاريخ بدء الخبرة

End date of training تاريخ نهاية الخبرة

Duration
	 6 continuous months
	 3 months 

المدة

Supervising Consultant Full Name
االسم الرباعي لالستشاري 

المشرف

Job title المسمى الوظيفي للمشرف

specialty تخصص المشرف 

  SCFSH license number/
 Professional Registration Number
 in the country of practice for
supervisor

رقم التسجيل في الهيئة 
السعودية للتخصصات الصحية/

رقم التصريح في المنشأة 
المعتمدة في الخارج للمشرف

Supervisor’s e-mail address البريد اإللكتروني للمشرف

 Supervisor’s Mobile number رقم هاتف المشرف  

Supervisor’s Approval مصادقة المقيم )المشرف(
I confirm the validity of the above-mentioned information regarding the clinical experience, 
duration and the place of experience 
signature :
Date:

أصادق على صحة البيانات المذكورة أعاله فيما يتعلق بالتدريب ومدته ومكانه 
التوقيع:                                                                            

التاريخ :

 Institutional Approval مصادقة المنشأة    
Employees Affair / Academic Affair   شؤون الموظفين / الشؤون األكاديمية              

الختم
Seal / Stamp

نموذج الخبرة السريرية )اإلكلينيكية أو العملية( لنظام المطابقة لعام 2022م

Clinical or Practical Experience Form for the Matching System 2022

ملحق رقم 3 :
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مالحظة: 
1. هذا هو النموذج الوحيد المعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

2. يجب أن يتم تعبئة هذا النموذج إلكترونيًا.
3. يجب إدخال جميع المعلومات المطلوبة في جميع الخانات وتصديق النموذج.

4. بإمكان المتقدم استخدام اللغة العربية أو اإلنجليزية في إدخال المعلومات.
5. ال تقبل أي فترة تدريبية خالل سنة االمتياز.

6. ينبغي أال تقل الخبرة عن 6 أشهر وفي تخصص الرغبة األولى )نموذج إضافي لألشهر الثالثة األخرى(.

Notice:
	 This is the only accepted form by the SCFHS.
	 This form should be filled electronically.
	 To be accepted, all sections need to be completed and authenticated.
	 Applicant can use either English or Arabic fonts.
	 Training during the internship year will not be accepted.
	 Training should be at least 6 months in duration and in the specialty of first 

choice )additional form if applicant had two experience periods of 3 months duration(.
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1. عقد المتقدم ) مقدم الطلب (

أ. تمهيد:
 )SCFHS-MS(يقدم نظام المطابقة في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

فرصــة لتقديــم الطلــب تتســم باإلنصــاف والشــفافية لاللتحــاق ببرامــج الدراســات العليــا فــي مراكز 
تدريــب معتمــدة. ويصــف هــذا العقــد حقــوق وواجبــات الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة 

باإلضافــة إلــى حقــوق وواجبــات مقدمــي الطلــب. 
مــع األخــذ باالعتبــار التعهــد والشــروط الــواردة فــي العقــد، وعليــه تــم اإلتفــاق بيــن مقــدم الطلــب 

والهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة علــى مــا يلــي:

ب. حقوق وواجبات مقدمي الطلب 

1. أهلية مقدم الطلب:
إن مقــدم الطلــب مؤهــل للمشــاركة فــي نظــام المطابقــة فــي حــال اجتيازه/اجتيازهــا امتحــان 
الترخيــص الســعودي أو مــا يعادلــه وأن يكــون المتــدرب مســجل فــي جامعــة معتمــدة مــن وزارة 

التعليــم أو متخــرج منهــا.
ويســمح لمقــدم الطلــب المشــاركة فــي المطابقــة فــي حــال حقــق متطلبــات األهليــة، ولكــن ال 

يضمــن ذلــك أهليتــه لجميــع مقاعــد شــهادة االختصــاص الســعودية الموجــودة فــي النظــام.

2. الرسوم:
ــًا لجميــع المؤهليــن. وفــي حــال رغبــة المتقــدم بإعــادة تقييــم ملفــه لمــرة  ســيتاح التقديــم مجان
واحــدة يتوجــب عليــه دفــع رســوم إداريــة إضافيــة )300 ريــال ســعودي(. ويلــزم علــى المرشــحين 
المقبوليــن فــي برامــج الدراســات العليــا فــي الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة للســنة 
األكاديميــة 2022م2023-م دفــع الرســوم المســتحقة للتدريــب قبــل الموعــد النهائــي. وفــي 
حــال اإلخفــاق ســيؤدي ذلــك إلــى إلغــاء القبــول وســيتم اختيــار متقــدم آخــر مــن قائمــة اإلنتظــار. 
ويتــم دفــع الرســوم عــن طريــق خدمــة ســداد عبــر صفحــة المدفوعــات فــي نظــام المطابقــة فــي 
الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة )SCFHS-MS(. علمــًا بــأن جميــع الرســوم المدفوعــة عبــر 

النظــام غيــر قابلــة لالســترداد.

ملحق رقم 4 : العقود 
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3. الطلب:
بعــد المرحلــة األولــى، يســتلم مقدمــي الطلــب المجتازيــن ترشــيحاتهم ويجــب التأكــد مــن قبولهــم 
الترشــيح قبــل فتــرة المقابلــة التــي تــم نشــرها فــي الجــدول الزمنــي لمقــدم الطلــب مــن متدربــي 
المســتوى األول، أو أن يرفــض المتقــدم نتيجــة الترشــيح وينســحب وبالتالــي يخســر المشــاركة فــي 
نظــام المطابقــة فــي الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة )SCFHS-MS( ولــن يظهــر اســمه فــي 

مراكــز التدريــب.
حيــن يتــم تقديــم الطلــب عبــر النظــام، ال يمكــن تغييــر أي وثائــق أو معلومــات. وعنــد إغــالق فتــرة 

التقديــم ال يمكــن إعــادة الدخــول لقائمــة الرغبــات فــي النظــام ألي ســبب كان.

4. الجداول والمواعيد النهائية:
يجــب علــى مقــدم الطلــب إدخــال جميــع المعلومــات المطلوبــة فــي نظــام المطابقــة فــي الهيئــة 
قامــت  الــذي  الخــاص  الزمنــي  الجــدول  حســب   )SCFHS-MS( الصحيــة  للتخصصــات  الســعودية 

بإنشــائه الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة.
ــر   ومــن مســؤولية مقــدم الطلــب التأكــد مــن االنتهــاء فــي الوقــت المناســب لتقديــم الطلــب عب
نظــام المطابقــة فــي الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة )SCFHS-MS(. وبعــد انتهــاء الموعــد 

النهائــي للتقديــم لــن تقبــل الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة أي طلبــات إضافيــة.

5. اكتمال المعلومات وصحتها:
يعتبــر مقــدم الطلــب مســؤول عــن إكمــال المعلومــات التــي تــم تقديمهــا عبــر نظــام المطابقــة فــي 
الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة )SCFHS-MS( وال تعتبــر الهيئــة مســؤولة عــن التأكــد مــن 

صحــة المعلومــات المتبادلــة بشــكل مباشــر بيــن مقدمــي الطلــب وبرامــج التدريــب.

6. الموافقة:
يوافــق مقــدم الطلــب علــى جمــع واســتخدام واإلفصــاح عــن معلوماته/معلوماتهــا الشــخصية مــن 
قبــل الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة بغــرض العمــل علــى برنامــج المطابقــة بمــا فــي ذلــك 
التحقــق مــن الشــهادات، ويوافــق علــى أنــه قــد يتــم تزويــد مكاتــب برامــج تدريــب مرحلــة الدراســات 

العليــا المرشــح إليهــا بمعلوماتــه الشــخصية.

7. الموعد النهائي لالنسحاب:
يجــب علــى مقــدم الطلــب الراغــب بســحب طلبــه رفــع طلــب االنســحاب عبــر النظــام قبــل الموعــد 

النهائــي المذكــور فــي الجــدول الزمنــي  المنشــور .
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8. قوائم ترتيب الرغبات:
للمشــاركة فــي برنامــج المطابقــة يجــب علــى مقــدم الطلــب  قبــول الترشــيح و حضــور المقابــالت 
فــي مراكــز الترشــيحات واعتمــاد قوائــم ترتيــب الرغبــات إلكترونيــًا عبــر نظــام المطابقــة فــي 
الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة. وفــي حــال لــم يتــم اعتمــاد قوائــم ترتيــب رغبــات متدربــي 
المســتوى األول قبــل الموعــد النهائــي المعلــن فــي نظــام المطابقــة فــي الهيئــة الســعودية 
ــن  ــة مــن المطابقــة ول ــب خطــر اإلزال ــة )SCFHS-MS( ســيواجه مقــدم الطل للتخصصــات الصحي

يســتلم نتيجــة المطابقــة.
ويمكــن اعتمــاد قوائــم ترتيــب الرغبــات عبــر النظــام. ولزيــادة اليقيــن، يمكــن إدخــال قوائــم ترتيــب 
الرغبــات أكثــر مــن مــرة ويمكــن تعديلهــا مــرارًا وتكــرارًا قبــل الموعــد النهائــي العتمــاد قوائــم 
ــات. ويتــم حــث مقــدم الطلــب علــى إنهــاء هــذه العمليــة فــي أقــرب وقــت ممكــن  ترتيــب الرغب
قبــل الموعــد النهائــي العتمــاد قوائــم ترتيــب الرغبــات وقبــل فتــرة ذروة الموقــع حيــن يكــون 
اســتخدام الموقــع صعبــًا. ولــن تعــدل الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة ترتيــب الرغبــات بعــد 
اعتمادهــا وفــي حــال فــوات الموعــد النهائــي علــى مقــدم الطلــب لــن تعتمــد الهيئــة أي قائمــة 

رغبــات نيابــة عنــه.

9. إنهاء التسجيل:
يجــب علــى مقــدم الطلــب الــذي تمــت مطابقتــه أن يطابــق جميــع المعاييــر لالنضمــام إلــى 
البرنامــج التدريبــي وأن يدفــع الرســوم المســتحقة للتدريــب قبــل الموعــد النهائــي المذكــور فــي 
ــر المحــددة مــن المركــز التدريبــي  الجــدول الزمنــي المعلــن. وعنــد الفشــل فــي مطابقــة المعايي

ــًا مــن البرنامــج وإلغــاء عقــد المطابقــة. ــك اســتبعاده تلقائي ســينتج عــن ذل

10. االلتزام بالمطابقة:
يجــب أن يكــون مقــدم الطلــب جاهــز لبــدء التدريــب فــي البرنامــج الــذي تمــت مطابقتــه فيــه بحلول 

األول مــن أكتوبــر 2022م )بدايــة التدريب(.

11. قيود االقناع:
يمكــن لمقــدم الطلــب والبرنامــج التدريبــي التعبيــر عــن اهتمامهــم ببعضهــم بدرجــة عاليــة ولكــن 

ال يمكــن اإلدالء بــأي تصريحــات تتضمــن االلتــزام.
وتعتبر النشاطات التالية مخالفات لهذا العقد وعرضة للعقوبات المفروضة عليها.

ــاره فــي مقعــد تدريبــي  ــي ليتــم اختي ا. أن يقــوم مقــدم الطلــب بعمــل أي عقــد شــفهي أو كتاب
ــل انتهــاء برنامــج المطابقــة. قب

ب. أن يقوم مقدم الطلب بطلب ترتيب رغبات البرنامج التدريبي.
ج. أن يقــوم المركــز التدريبــي بالتواصــل مــع المتقدميــن أو بعضهــم للتأكــد مــن التزامهــم اتجــاه 

البرنامــج.
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ج. حقوق وواجبات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية:

1. التحقق من الشهادات/الوثائق:
تحتفــظ الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة بحقهــا فــي التحقــق مــن الشــهادات والوثائــق لجميــع 

المتقدميــن. وهــو معتــرف ومتفــق عليــه عنــد مقدمــي الطلــب أنــه يحــق للهيئــة الســعودية للتخصصــات 

الصحيــة التواصــل مــع الجامعــات الصحيــة والمؤسســات األخــرى والمنظمــات المرتبطــة بعمليــة التحقق.

يجــب علــى الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة إشــعار جميــع مقدمــي الطلــب الذيــن ال يمكــن 

التحقــق مــن شــهاداتهم ووثائقهــم وفــي حالــة وجــود أســباب محتملــة لالعتقــاد بــأن األوراق التــي قــام 

بتســليمها مقــدم الطلــب غيــر أصليــة أو أنــه قــد تــم تزويرهــا، ســيتم منــح مقــدم الطلــب فرصــة إلثبــات 

صحــة هــذه األوراق. كمــا ســيتم حــذف مقــدم الطلــب علــى الفــور مــن برنامــج المطابقــة وإلنهــاء إجــراءات 

التحقيــق، ويعــود القــرار النهائــي لمديــر عــام اإلدارة العامــة للقبــول والتســجيل فيمــا يتعلــق بالتحقــق 

مــن صحــة شــهادات التــي تــم تســليمها. وفــي حــال تعــذر التحقــق مــن الشــهادات، لــن يســمح لمقدمــي 

الطلــب باالســتمرار فــي عمليــة المطابقــة أو دخــول أي مطابقــة فــي المســتقبل. وعلى المديــر التنفيذي 

للتدريــب االســتمرار علــى نفــس هــذا النمــط كمــا هــو موضــح فــي سياســة مخالفــات المطابقــة وسياســة 

الوثائــق الزائفــة. 

ويمكــن للمتقدميــن اســتئناف القــرار النهائــي لمديــر عــام اإلدارة العامــة للقبــول والتســجيل إلــى اللجنــة 

العليــا للمطابقــة ويعتبــر قــرار اللجنــة نهائــي.

2. قوائم ترتيب الرغبات:
ســتعامل الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة قوائــم ترتيــب الرغبــات كمعلومــات ســرية. 
ولــن تعلــن الهيئــة أو تصــرح بــأي معلومــات فــي أي حــال ألي برنامــج تدريبــي أو أي مقــدم طلــب 

بشــكل فــردي أو اســتثنائي.

3. جدول المواعيد:
تقــوم الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة بنشــر الجــدول الزمنــي الســنوي للمتقدميــن 
المشــار إليــه فــي هــذا العقــد وأنــه مــن مســؤولية مقــدم الطلــب االلتــزام بالمواعيــد النهائيــة 
فــي الجــدول الزمنــي لضمــان طلبهــم. ولــن تعتبــر الهيئــة مســؤولة عــن اآلثــار الســلبية الناتجــة 

عــن تأخيــر الطلبــات.

4. إتاحة موقع المطابقة:
ال تضمن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إتاحة نظام المطابقة في جميع األوقات.
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5. وثائق الطلب:
لــن تقبــل الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة وثائــق أي طلــب مقــدم كنســخة ورقيــة أو عــن 
طريــق البريــد. وترفــع جميــع الوثائــق بشــكل إلكترونــي حســب التعليمــات فــي نظــام المطابقــة فــي 

 )SCFHS-MS( الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة
ولــن تنظــر الهيئــة فــي الوثائــق أو المعلومــات اإلضافيــة المضافــة إلــى الطلــب بعــد انتهــاء التقديــم 

اإللكترونــي.

6. نتائج المطابقة:
تتيــح الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة نتائــج المطابقــة وبيانــات االتصــال فــي الوقــت المحدد 

فــي الجــدول الزمنــي لمقــدم الطلب .

سيتم إرسال نتائج مطابقة مقدمي الطلب إلى:
أ. مقدم الطلب المقبول.

ب. مدير برنامج شهادة االختصاص السعودية للتخصص المقبول فيه مقدم الطلب.
ج. يحــق للهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة مشــاركة وتحليــل نتائــج المطابقــة حســب تقديــر 

الهيئــة.

7. الحذف من برنامج المطابقة:
يمكــن للهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة حــذف أي مقــدم طلــب مــن نظــام المطابقــة الــذي 

يقــع فــي إحــدى الحــاالت التاليــة:
ــة  ــه، وفــي حال ــة التحقــق مــن شــهادات مقــدم الطلــب أو أي وثائــق داعمــة ل     أ. ال يمكــن للهيئ
وجــود أســباب محتملــه لالعتقــاد بــأن هــذه الشــهادات أو الوثائــق اإلضافيــة غيــر أصليــة أو أن مقــدم 

الطلــب قــد قــام بتســليم وثائــق زائفــة.
   ب. فــي حــال وجــدت الهيئــة أســباب محتملــة لالعتقــاد بــأن مقــدم الطلــب قــد قــام بانتهــاك 

شــروط العقــد.

8. انتهاكات في عقد المطابقة:
إطــالق  عنــد  المهنيــة  المعاييــر  أعلــى  علــى  الصحيــة  للتخصصــات  الســعودية  الهيئــة  تحافــظ 
نظــام المطابقــة وتفاعلــه مــع جميــع المشــاركين ومقدمــي الطلــب ومــدراء البرامــج ومســؤولي 
المؤسســة. وتأمــل الهيئــة مــن جميــع المشــاركين فــي نظــام المطابقــة ببــدء أعمالهــم بشــكل 
أخالقــي وعلــى نحــو مهنــي مســؤول. ويجــب علــى جميــع المشــاركين فــي النظــام احتــرام حــق 
ــل الموعــد النهائــي العتمــاد قائمــة ترتيــب  ــارات البرنامــج قب مقدمــي الطلــب فــي البحــث عــن خي

الرغبــات.
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يجــب علــى الهيئــة الحــرص علــى توفيــر سياســات وإجــراءات البــالغ لجميــع مقدمــي الطلــب وبرامج 
شــهادة االختصــاص، للبحــث والتحقــق فــي أي انتهــاك فــي عقــود نظــام المطابقــة فــي الهيئــة 
الســعودية للتخصصــات الصحيــة )SCFHS-MS( )سياســة االنتهــاك بالمطابقــة وسياســة الوثائــق 

المــزورة(.
تتولــى سياســة االنتهــاكات فــي المطابقــة وسياســة الوثائــق المــزورة ضبــط انتهــاكات المطابقــة 

المشــار إليهــا وهــي جــزء ال يتجــزأ مــن هــذا العقــد.
ــأن  ــة لالعتقــاد ب ــة الســعودية للتخصصــات الصحي ــدى الهيئ ــة ل وفــي حــال وجــود أســباب محتمل
ــة اتخــاذ  مقــدم الطلــب أو البرنامــج التدريبــي قــد قــام بانتهــاك شــروط هــذا العقــد، يحــق للهيئ
اإلجــراء المناســب، بمــا فــي ذلــك وعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر حــذف مقــدم الطلــب أو البرنامــج 
التدريبــي مــن برنامــج المطابقــة واإلبــالغ عــن انتهــاك مقــدم الطلــب أو البرنامــج حســب اإلجــراء 

المنصــوص عليــه فــي سياســة انتهــاك المطابقــة وسياســة الوثائــق الزائفــة.

يجــب علــى الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة التحقــق مــن االنتهــاكات المزعومــة فــي 
هــذا العقــد بمــا فــي ذلــك وعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر:

أ. اختالف بين الشهادات والوثائق الداعمة.
ب. المحاولة في تخريب عملية المطابقة.

ج. اإلخفاق في االلتزام بتنفيذ أو تقديم أي متطلبات لنتائج نظام المطابقة. 
د. أي ســلوكيات أو أنشــطة غيــر شــرعية متعلقــة بتســجيل أو اعتمــاد أو تعديــل قائمــة ترتيــب 

الرغبــات تلــزم مقــدم الطلــب أو البرنامــج التدريبــي بقبــول نتيجــة المطابقــة.

2 - عقد البرامج
)يمثل هذا العقد حقوق وواجبات الهيئة وبرامج التدريب فيما يخص عملية المطابقة(

أ. قواعد عامة:
- يتــم توفيــر المقاعــد التدريبيــة للمتقدميــن المســجلين فــي نظــام المطابقــة التابــع للهيئــة 

الســعودية للتخصصــات الصحيــة فقــط.
- نظــام المطابقــة فــي الهيئــة هــو تطبيــق يتــم مــن خاللــه ترتيــب رغبــات المتقدميــن لواحــد أو 

أكثــر مــن برامــج الدراســات العليــا التابعــة للهيئــة بشــكل ســري.
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ب. حقوق والتزامات المؤسسات فيما يتعلق ببرامج التدريب:
1. إجراءات التطبيق:

علــى جميــع البرامــج التدريبيــة التابعــة للهيئــة قبــول جميــع الطلبــات والترشــيحات وحصرهــا مــن 
خــالل نظــام المطابقــة اإللكترونــي.

 
2. الجداول والمواعيد النهائية:

يجــب علــى برامــج التدريــب اتبــاع المتطلبــات وتوفــر جميــع المعلومــات المطلوبــة وتحديــد 
موعــد المقابــالت وفقــًا للجــدول الزمنــي الــذي وضعتــه الهيئــة. 

3.  ترتيب قائمة الرغبات:
- يجــب علــى المراكــز التدريبيــة التقيــد بأســماء المتقدميــن المســجلين والمرشــحين في مطابقة 

الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة عنــد ترتيــب قوائــم الرغبات فقط.
- يجــب علــى مكاتــب الممثليــن النظامييــن للشــؤون األكاديميــة )DIOs( فــي المراكــز التدريبيــة 

التحقــق مــن قوائــم برامجهــم التدريبيــة قبــل الموعــد النهائــي المحــدد مــن قبــل الهيئــة.

4. تسليم قائمة الرغبات:
- يجــب علــى مــدراء البرامــج التســجيل فــي نظــام المطابقــة التابــع للهيئــة للمشــاركة فــي عمليــة 
المطابقــة بعــد الموافقــة علــى اتبــاع إجــراءات الدخــول التــي وضعتهــا الهيئــة فيمــا يتعلــق 

بالنظــام.
- تســليم قوائــم الرغبــات عــن طريــق نظــام المطابقــة اإللكترونــي فقــط وســتخضع العتمــاد 
الممثــل النظامــي للشــؤون األكاديميــة )DIO( كمــا يمكــن اإلدخــال فــي أكثــر مــن جلســة واحــدة 
ويمكــن تعديلهــا قبــل الموعــد النهائــي ولكــن ننصــح مــدراء البرامــج بتســليمها قبــل الموعــد 

النهائــي وقبــل فتــرة الــذروة تفاديــًا ألي تأخيــر أو مشــاكل فــي الدخــول للموقــع.

5. المواعيد:
ال يحــق للبرامــج التدريبيــة تقديــم أي مواعيــد أو التزامــات أو عقــود لمتقدميــن مــن خــارج عمليــة 

المطابقــة أو قبــل موعــد المطابقــة المحــدد مــن الهيئــة أو قبــل إتمــام دورة المطابقــة كاملــة.

6. االنسحابات:
يجــب علــى البرامــج التدريبيــة المشــاركة بالتدريــب التواصــل مــع قســم اعتمــاد البرامــج وإخطــار 
اإلدارة العامــة للقبــول والتســجيل فــي الهيئــة قبــل موعــد فتــح نظــام المطابقــة فــي حــال 
وجــود أســباب تتطلــب إلغــاء القبــول أو تقليــل عــدد المقاعــد، عــدم االلتــزام بهــذه المتطلبــات 

يعــد خرًقــا لهــذا العقــد ويخضــع للعقوبــات.
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7.  تعدد المطابقة:
أي برنامــج تدريبــي مشــارك يقــدم عــن عمــد مقعــد لمتقــدم تــم ترشــيحه لبرنامــج تدريبــي آخــر 

بنفــس العــام يعــد خرًقــا لهــذا العقــد ويخضــع للعقوبــات.

8. قيود اإلقناع:
اختيــار  قــرارات  علــى  ضغوطــًا  المشــاركة  االختصــاص  شــهادات  برامــج  تمــارس  أال  يجــب 
مــن  عاليــة  بدرجــة  التعبيــر  المشــاركة  والبرامــج  المتقدميــن  مــن  لــكل  يمكــن  المتقدميــن. 
االلتــزام. إلــى  تشــير  بتصريحــات  اإلدالء  لهــم  يجــوز  ال  ولكــن  البعــض  ببعضهــم  االهتمــام 
يجــب علــى البرامــج التدريبيــة والمتقدميــن معرفــة أن المقاعــد وأماكــن المتقدميــن فــي 
النظــام تتــم وفــق الرغبــات النهائيــة المفضلــة لــكل مــن البرامــج التدريبيــة والمتقدميــن كمــا 

هــي فــي قوائــم رغباتهــم فــي نظــام المطابقــة.

تعتبر األنشطة التالية انتهاكًا للعقد من قبل المؤسسة، كما قد تؤدي للعقوبات :
أ. تقديــم تعييــن شــفهي أو خطــي قبــل انتهــاء برنامــج المطابقــة ســواًء مــن قبــل المتقــدم أو 

البرنامــج التدريبــي المشــارك.
ب. التدخل في ترتيب الرغبات سواًء من قبل المتقدم أو البرنامج التدريبي المشارك.

بيــن المتقدميــن والمراكــز ويعــد أمــر ضــروري لنجــاح عمليــة المطابقــة.  التواصــل الفعــال 
ولتعزيــز أعلــى معاييــر األخالقيــات أثنــاء المقابلــة، وترتيــب الرغبــات وعمليــة المطابقــة يجــب 

ــزام بمــا يلــي: علــى مــدراء البرامــج االلت

- احترام حق المتدرب في الخصوصية والسرية:
يمكــن لمــدراء البرامــج أو القائميــن بالمقابلــة الشــخصية التعبيــر عــن اهتمامهــم بالمتقــدم 

ــم عليهــا. ــم التقدي ــي ت ــه أو البرامــج األخــرى الت دون التدخــل فــي قائمــة رغبات

- تحمل مسؤولية تصرفات أعضاء المقابلة الشخصية:
1. يجــب علــى مــدراء البرامــج إرشــاد جميــع القائميــن علــى المقابــالت حــول تطبيــق سياســات 

المطابقــة وضمــان حصــول كل متقــدم علــى جــو آمــن، محتــرم وغيــر متحيــز أثنــاء المقابلــة.
2. يتحمل مدراء البرامج مسؤولية تصرفات فريق المقابلة بالكامل.

- االمتناع عن طرح أسئلة غير قانونية أو قسرية: 
علــى مــدراء البرامــج التأكــد مــن أن التواصــل مــع المتقــدم يكــون فــي إطــار محــدد حــول نقــاط 

القــوة التــي تجعلــه مناســب للبرنامــج التدريبــي.
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- التقليل من طلب زيارات أخرى: 
يجــب علــى مــدراء البرامــج احتــرام األعبــاء اللوجســتية والماليــة التــي يواجهــا المتقدميــن أثنــاء 
الثانيــة تحــدد ترتيــب  الزيــارات  البرنامــج وأن ال يطلــب منهــم أو يوضــح لهــم أن  التواصــل مــع 

المتقــدم فــي قائمــة رغبــات المركــز.

- تجنب التواصل غير الضروري بعد المقابلة:
 يجــب علــى مــدراء البرامــج عــدم قبــول أي تواصــل مــع المتقــدم بعــد المقابلــة أو إجــراء أي تواصــل 

لغــرض التأثيــر علــى ترتيــب رغبــات المتقدميــن.

10. السرية:
يتــم التعامــل مــع بيانــات المتقدميــن بســرية تامــة وعــدم إتاحتهــا للجمهــور أو الكشــف عنهــا 	 

ألي فــرد أو منظمــة فــي جميــع األوقــات، مــا لــم ينــص القانــون علــى ذلــك أو كانــت بموافقــة 
مقــدم الطلــب، ولمزيــد مــن التوضيــح، يقصــد بالبيانــات الســرية فــي هــذا الســياق أســماء 

المتقدميــن ومعلومــات الطلــب. 
يخضــع خــرق الســرية بمــا فــي ذلــك االســتخدام غيــر المصــرح بــه، أو الكشــف عــن البيانــات 	 

الشــخصية للمتقــدم للعقوبــات.

11. استخدام البيانات الشخصية للمتقدمين:
 تســتخدم البرامــج المشــاركة معلومــات المتقدميــن الشــخصية المصــرح بهــا عبــر نظــام المطابقــة 

التابــع للهيئــة ألغــراض اختيــار المرشــحين فقــط.

12. االحتفاظ بالبيانات:
 تحتفــظ البرامــج المشــاركة بالمعلومــات الشــخصية التــي تصــرح بهــا الهيئــة عبــر نظــام المطابقــة 
طالمــا أن األســباب التــي دعــت إليهــا قائمــة كمــا يجــب أن يكــون للبرامــج المشــاركة إجــراءات 

ــة ألغــراض البرنامــج. إتــالف معمــول بهــا عندمــا ال تعــد المعلومــات مطلوب

13. أمن المعلومات:
يجــب أن تتوفــر إجــراءات أمنيــة مناســبة لحمايــة أي معلومــات مصــرح بهــا عبــر نظــام المطابقــة 
التقنيــة  التدابيــر  المناســبة  األمنيــة  بالتدابيــر  المشــاركة ويقصــد  البرامــج  لــدى  للهيئــة  التابــع 
والبدنيــة واإلجرائيــة لحمايــة المعلومــات ضــد اإلتــالف، الفقــدان، التغييــر، الكشــف غيــر المصــرح 
بــه للطــرف الثالــث أو الوصــول غيــر المصــرح بــه مــن قبــل الموظفيــن أو المتعاقديــن مــع المنشــأة، 
ســواًء كان ذلــك عــن طريــق الخطــأ أو غيــره كمــا يجــب أن تحمــي البرامــج المشــاِركة ســرية جميــع 
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كلمــات المــرور وإبــالغ الهيئــة بشــكل فــوري فــي الحــاالت التاليــة:
)أ( وجود أي سبب لالعتقاد بأنه تم اكتشاف كلمة المرور من قبل الطرف الثالث. 

)ب( أي استخدام غير مصرح به لكلمة المرور أو أي خرق آخر لألمن.
)ج( حــدوث اســتخدام غيــر مصــرح بــه لمعلومــات المتقــدم الشــخصية التــي يحتفــظ بهــا البرنامج 

ســواًء الوصــول إليهــا أو اإلفصــاح عنها.

ج. حقوق والتزامات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية:

1. اإلزالة من برنامج المطابقة:
تقــوم الهيئــة بإزالــة مديــر البرنامــج أو البرنامــج التدريبــي مــن نظــام المطابقــة ولــن يتــم الســماح 
للمتقــدم اختيــار أي مركــز تدريبــي لــدى الهيئــة أدلــة موثوقــة علــى أنــه انتهــك شــروط هــذا 

العقــد أو لــم يكــن لديــه االعتمــاد المطلــوب.

2 - قائمة ترتيب الرغبات:
تعتبــر الهيئــة قائمــة ترتيــب الرغبــات معلومــة ســرية ولــن يتــم اإلفصــاح أو الكشــف عنهــا بــأي 

طريقــة قــد تســمح للتعــرف الفــردي لــكل مــن البرنامــج المشــارك أو المتقــدم 

3 - الوصول إلى نظام المطابقة )نظام القبول اإللكتروني(:
والمتقدميــن  التدريبيــة  البرامــج  علــى  المطابقــة  لنظــام  الدخــول  إمكانيــة  الهيئــة  تقيــد 

فقــط. لهــم  المصــرح  والمســتخدمين 

4 - الجدول الزمني السنوي:
يتم نشر الجدول الزمني الذي تم اإلشارة عنه في هذا العقد سنويًا.

5 -األوقات المتاحة للتقديم في نظام المطابقة:
يتــم فتــح نظــام المطابقــة وفــق الجــدول الزمنــي المحــدد، أي فــي فتــرات محــددة وليــس 

ــام العــام. ــة أي طيل

6 - مخالفات المطابقة:
تحافــظ الهيئــة علــى أعلــى المعاييــر المهنيــة فــي تطبيــق برنامــج المطابقــة والتفاعــل مــن 
خاللــه مــع جميــع المشــاركين: المتقدميــن، مــدراء البرامــج، الممثليــن النظامييــن للشــؤون 
األكاديميــة كمــا تتوقــع الهيئــة مــن جميــع المشــاركين فــي برنامــج المطابقــة أداء شــؤونهم 
بطريقــة أخالقيــة ومهنيــة كمــا تتوقــع منهــم احتــرام حــق المتقدميــن فــي حريــة التحقــق مــن 

ــات. ــي لتســليم قائمــة الرغب ــل الموعــد النهائ ــارات الموجــودة للبرنامــج قب خي
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تقوم الهيئة بفحص المخالفات المزعومة لهذا العقد، بما في ذلك على سبيل
 المثال ال الحصر:

ا. تناقضات في وثائق التقديم أو غيرها من الوثائق الداعمة.
ب. محاوالت لتخريب عملية المطابقة ذاتها.

ج. اإلخفاق في تقديم أو قبول موعد كما هو مطلوب في نتائج المطابقة
د. أي ســلوك أو نشــاط آخــر غيــر معتــاد متعلــق بتقديــم أو تعديــل قائمــة ترتيــب الرغبــات، أو عــدم 

التــزام البرنامــج التدريبــي بنتائــج المطابقــة.
تتيــح الهيئــة للمتقدميــن وبرامــج شــهادات االختصــاص سياســات وإجــراءات التحقيــق واإلبــالغ عــن 
مخالفــات عقــود الهيئــة )سياســة مخالفــة عمليــة المطابقــة وتزويــر الملفــات( التــي تــم اإلشــارة لهــا 
فــي هــذا العقــد. كمــا تتعامــل الهيئــة مــع مخالفــات عمليــة المطابقــة وفــق هــذه السياســات فقــط.

3 - عقد المؤسسات
)يمثل هذا العقد حقوق وواجبات الهيئة والمؤسسات فيما يخص عملية المطابقة(

أ.قواعد عامة:
يتــم توفيــر المقاعــد التدريبيــة للمتقدميــن المســجلين فــي نظــام المطابقــة التابــع للهيئــة 	 

الصحيــة فقــط. للتخصصــات  الســعودية 
نظــام المطابقــة فــي الهيئــة هــو تطبيــق يتــم مــن خاللــه ترتيــب رغبــات المتقدميــن لواحــد أو 	 

أكثــر مــن برامــج الدراســات العليــا التابعــة للهيئــة بشــكل ســري.

ب.حقوق والتزامات المؤسسات فيما يتعلق بالبرامج:

:)DIOs( 1. الممثلين النظاميين للشؤون األكاديمية
ســيتولى الممثــل النظامــي للشــؤون األكاديميــة )DIO( تحمــل مســؤولية اإلشــراف علــى عمليــة 
ــق بالبرامــج  ــع المســائل التــي تتعل ــة فــي جمي ــة نقطــة اتصــال مــع الهيئ المطابقــة، والعمــل بمثاب

المشــاركة لديهــا.

2. أهلية البرنامج:
يجــب علــى المؤسســة الحصــول علــى اعتمــاد البرامــج المشــاركة مــن إدارة االعتمــاد بالهيئــة قبــل 

موعــد تقديــم الطلبــات لتصبــح مؤهلــة لتقديــم مقاعــد تدريبيــة عبــر نظــام المطابقــة.

3. الجداول والمواعيد النهائية:
يجــب علــى المؤسســة التأكــد مــن أن برامجهــا المشــاركة تتبــع متطلبــات الجدولــة وتحــدد المقابــالت 

وفقــًا للجــدول الزمنــي الــذي وضعتــه الهيئــة.
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4. قوائم ترتيب الرغبات:
يجــب علــى المؤسســة ضمــان تقيــد برامجهــا المشــاركة بترتيــب قوائــم الرغبــات حســب قائمــة 
المرشــحين المســجلين فــي نظــام المطابقــة. كمــا يجــب علــى مكتــب الممثــل النظامــي للشــؤون 
األكاديميــة )DIO( التحقــق مــن قوائــم المطابقــة لجميــع البرامــج المشــاركة لديهــم قبــل الموعــد 

النهائــي المحــدد فــي الجــدول الزمنــي للهيئــة. 

5. تسليم قائمة الرغبات:
 يجــب علــى مــدراء البرامــج التســجيل فــي نظــام المطابقــة التابــع للهيئــة للمشــاركة فــي 	 

عمليــة المطابقــة بعــد الموافقــة علــى اتبــاع إجــراءات الدخــول التــي وضعتهــا الهيئــة فيمــا 
يتعلــق بالنظــام.

 تســليم قوائــم الرغبــات عــن طريــق نظــام المطابقــة اإللكترونــي فقــط وســتخضع العتمــاد 	 
الممثــل النظامــي للشــؤون األكاديميــة )DIO(، كمــا يمكــن إدخــال فــي أكثــر من جلســة واحدة 
ويمكــن تعديلهــا قبــل الموعــد النهائــي ولكــن ننصــح مــدراء البرامــج بتســليمها قبــل الموعــد 

النهائــي وقبــل فتــرة الــذروة تفاديــًا ألي تأخيــر أو مشــاكل فــي الدخــول للموقــع.

6. المواعيد:
ال يحــق للبرامــج التدريبيــة تقديــم أي مواعيــد أو التزامــات أو عقــود لمتقديــن مــن خــارج عمليــة 
المطابقــة أو قبــل موعــد المطابقــة المحــدد مــن الهيئــة أو قبــل إتمــام دورة المطابقــة كاملــة. 

لــذا يجــب علــى المؤسســات التأكــد مــن تطبيــق برامجهــا التدريبيــة للقوانيــن.

7. تكرار عملية المطابقة:
تشــارك البرامــج التدريبيــة التــي يتبقــى لديهــا مقاعــد تدريبيــة شــاغرة بعــد االنتهــاء مــن عمليــة 
المطابقــة األولــى فــي عمليــة المطابقــة الثانيــة. بحيــث تكتمــل عمليــة المطابقــة باكتمــال العــدد 

المســموح بــه للقبــول الســنوي عبــر نظــام المطابقــة.

8. االنسحابات:
مــن مســؤولية مكتــب الممثــل النظامــي للشــؤون األكاديميــة )DIO( التواصــل مــع قســم اعتمــاد 
البرامــج فــي الهيئــة وإخطــار اإلدارة العامــة للقبــول والتســجيل قبــل موعــد فتــح نظــام المطابقــة 
فــي حــال وجــود أســباب تتطلــب إلغــاء القبــول أو تقليــل عــدد المقاعــد، عــدم االلتــزام بهــذه 

المتطلبــات يعــد خرقــًا لهــذا العقــد ويخضــع للعقوبــات. 
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9.  قيود اإلقناع:
يجب على المؤسسة التأكيد على برامجها المشاركة التقيد بقيود اإلقناع التالية:

أال تمــارس برامــج شــهادات االختصــاص المشــاركة ضغوطــًا علــى قــرارات اختيــار المتقدميــن، 	 
يمكــن لــكل مــن المتقدميــن والبرامــج المشــاركة التعبيــر بدرجــة عالية من االهتمــام ببعضهم 

البعــض ولكــن ال يجــوز لهــم اإلدالء بتصريحــات تشــير إلــى االلتــزام.
يجــب علــى البرامــج التدريبيــة والمؤسســة معرفــة أن المقاعــد وأماكــن المتقدميــن فــي 	 

النظــام تتــم وفــق الرغبــات النهائيــة المفضلــة لــكل مــن البرامــج التدريبيــة والمتقدميــن كمــا 
هــي فــي قوائــم رغباتهــم فــي نظــام المطابقــة.

ُتعتبر األنشطة التالية انتهاكًا للعقد مع المؤسسة، كما قد تؤدي للعقوبات :

ــل المتقــدم أو  ــل انتهــاء برنامــج المطابقــة ســواًء مــن قب ــن شــفهي أو خطــي قب ــم تعيي أ. تقدي
البرنامــج التدريبــي المشــارك

ب. التدخــل فــي ترتيــب الرغبــات وذلــك بالتواصــل المشــترك بيــن المتقــدم أو اللجنــة المشــرفة 
علــى التدريــب.

يجــب علــى البرامــج التدريبيــة والمؤسســة معرفــة أن المقاعــد وأماكــن المتقدميــن فــي النظــام 
تتــم وفــق الرغبــات النهائيــة المفضلــة لــكل مــن البرامــج التدريبيــة والمتقدميــن كمــا هــي فــي 

قوائــم رغباتهــم فــي نظــام المطابقــة.

10. السرية:
يتــم التعامــل مــع بيانــات المتقدميــن بســرية تامــة وعــدم إتاحتهــا للجمهــور أو الكشــف 	 

عنهــا ألي فــرد أو منظمــة فــي جميــع األوقــات، مــا لــم ينــص القانــون علــى ذلــك أو كانــت 
بموافقــة مقــدم الطلــب، ولمزيــد مــن التوضيــح، يقصــد بالبيانــات الســرية فــي هــذا الســياق 

أســماء المتقدميــن ومعلومــات الطلــب. 
ــات 	  ــه، أو الكشــف عــن البيان ــر المصــرح ب يخضــع خــرق الســرية بمــا فــي ذلــك االســتخدام غي

الشــخصية للمتقــدم للعقوبــات.

11. استخدام البيانات الشخصية للمتقدمين:
 تســتخدم المؤسســة معلومــات المتقدميــن الشــخصية المصــرح بهــا عبــر نظــام المطابقــة التابــع 

للهيئــة ألغــراض اختيــار المرشــحين لبرامــج الدراســات العليــا لديهــم فقــط.
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12. االحتفاظ بالبيانات:
تحتفــظ المؤسســة بالمعلومــات الشــخصية التــي تصــرح بهــا الهيئــة عبــر نظــام المطابقــة طالمــا 
أن األســباب التــي دعــت إليهــا قائمــة كمــا يجــب أن يكــون لديهــا إجــراءات إتــالف معمــول بهــا 

ــة ألغــراض البرنامــج. عندمــا ال تعــد المعلومــات مطلوب

13. أمن المعلومات:
يجــب أن تتوفــر إجــراءات أمنيــة مناســبة لحمايــة أي معلومــات مصــرح بهــا عبــر نظــام المطابقــة 
التابــع للهيئــة لــدى المؤسســة ويقصــد بالتدابيــر األمنيــة المناســبة التدابيــر التقنيــة والبدنيــة 
واإلجرائيــة لحمايــة المعلومــات ضــد اإلتــالف، الفقــدان، التغييــر، الكشــف غيــر المصــرح بــه للطــرف 
الثالــث أو الوصــول غيــر المصــرح بــه مــن قبــل الموظفيــن أو المتعاقديــن مــع المنشــأة، ســواًء 
كان ذلــك عــن طريــق الخطــأ أو غيــره كمــا يجــب أن تحمــي المؤسســة ســرية جميــع كلمــات المــرور 

وإبــالغ الهيئــة بشــكل فــوري للحــاالت التاليــة:

أ.  وجود أي سبب لالعتقاد بأنه تم اكتشاف كلمة المرور من قبل الطرف الثالث. 
ب. أي استخدام غير مصرح به لكلمة المرور أو أي خرق آخر لألمن.

ج. حــدوث اســتخدام غيــر مصــرح بــه لمعلومــات المتقــدم الشــخصية التــي تحتفــظ بهــا المؤسســة 
ســواًء الوصــول إليهــا أو اإلفصــاح عنهــا.

ج. حقوق والتزامات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية:

1 - اإلزالة من برنامج المطابقة:
لــدى الهيئــة الصالحيــة بإزالــة مديــر البرنامــج أو البرنامــج التدريبــي مــن نظــام المطابقــة ولــن يتــم 
الســماح للمتقــدم اختيــار أي مركــز تدريبــي لــدى الهيئــة عنــد وجــود أدلــة موثوقــة علــى أنــه انتهــك 

شــروط هــذا العقــد أو لــم يكــن لديــه االعتمــاد المطلــوب.

2 - قائمة ترتيب الرغبات:
تعتبــر الهيئــة قائمــة ترتيــب الرغبــات معلومــة ســرية ولــن يتــم اإلفصــاح أو الكشــف عنهــا بــأي 

طريقــة قــد تســمح للتعــرف الفــردي لــكل مــن البرنامــج المشــارك أو المتقــدم.

3 - الوصول إلى نظام المطابقة )نظام القبول اإللكتروني(:
تقيد الهيئة إمكانية الدخول لنظام المطابقة على البرامج التدريبية والمتقدمين 

والمستخدمين المصرح لهم فقط.
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4 - األوقات المتاحة للتقديم في نظام المطابقة:
يتــم فتــح نظــام المطابقــة وفــق الجــدول الزمنــي المحــدد، أي فــي فتــرات محــددة وليــس طيلــة 

أيــام العــام.

5 - مخالفات المطابقة:
تحافــظ الهيئــة علــى أعلــى المعاييــر المهنيــة فــي تطبيــق برنامــج المطابقــة والتفاعــل مــن خاللــه 
مــع جميــع المشــاركين: المتقدميــن ومــدراء البرامــج ومســؤولي المؤسســات كما تتوقــع الهيئة 
مــن جميــع المشــاركين فــي برنامــج المطابقــة القيــام بشــؤونهم بطريقــة أخالقيــة ومهنيــة كمــا 
تتوقــع منهــم احتــرام حــق المتقدميــن فــي حريــة التحقــق مــن الخيــارات الموجــودة للبرنامــج قبــل 

الموعــد النهائــي لتســليم قائمــة الرغبات.

تقــوم الهيئــة بفحــص المخالفــات المزعومــة لهــذا العقــد، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال 
الحصــر:

أ. تناقضات في وثائق التقديم أو غيرها من الوثائق الداعمة.
ب. محاوالت لتخريب عملية المطابقة ذاتها.

ج. اإلخفاق في تقديم أو قبول موعد كما هو مطلوب في نتائج المطابقة
ــات، أو  ــب الرغب ــل قائمــة ترتي ــم أو تعدي ــق بتقدي ــاد متعل ــر معت د. أي ســلوك أو نشــاط آخــر غي

ــج المطابقــة. ــي بنتائ ــزام البرنامــج التدريب عــدم الت

تتيــح الهيئــة للمتقدميــن وبرامــج شــهادات االختصــاص سياســات وإجــراءات التحقيــق واإلبــالغ 
عــن مخالفــات عقــود الهيئــة )سياســة مخالفــة عمليــة المطابقــة وتزويــر الملفــات( التــي تــم 
اإلشــارة لهــا فــي هــذا العقــد. كمــا تتعامــل الهيئــة مــع مخالفــات عمليــة المطابقــة وفــق هــذه 

السياســات فقــط.
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