
  

 

 

 
 

 اتذة رؤساء املجالس العلمية لكافة االختصاصات املحترمون األسسعادة  

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 ه تم خالل اجتماعوتفيدكم بأن ،حية أصدق تحياتها وأطيب أمنياتهاللمجلس العربي لالختصاصات الص ةتهديكم األمانة العام       

بعد أن تم إقرارها من  (مرفق)حة التنظيمية للشؤون األكاديمية اعتماد الالئ 2/3/2021الذي عقد بتاريخ الهيئة العليا للمجلس 

مع  2/3/2021في  اعتمادهامن تاريخ  اعتبارا نافذة أصبحت، وبالتالي 27/2/2021املكتب التنفيذي في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 

 :والتي تنص على بتطبيقهاعند البدء ( 68الصفحة )( األخيرة من الالئحة والواردة في 6-9) رقم مراعاة ما ورد في املادة

 (:6-9املادة )

 مع مراعاة اآلتي:تطبق أحكام هذه الالئحة اعتبارا من تاريخ اعتمادها 

املتدربين املسجلين باملجلس العربي قبل تاريخ اعتماد الالئحة فيما يتعلق بالفرص االمتحانية ومدة الحفاظ عل حقوق  -1

 التدريب وموجبات طي القيد.

معاملة املتقدمين بطلب اعتماد التدريب قبل تاريخ اعتماد هذه الالئحة حسب النظام املتبع قبل اعتمادها مع تطبيق أحكام  -2

 قبول تسجيلهم.هذه الالئحة عليهم بعد 

تمديد االعتماد املؤسس ي والبرامجي ملدة سنة واحدة تلقائيا ملراكز وبرامج التدريب املنتهية مدة اعتمادها وكذلك التي تنتهي  -3

من سنة من تاريخ اعتماد الالئحة يتم خاللها العمل على استيفاء متطلبات االعتماد املؤسس ي  مدة اعتمادها خالل أقل

 مجي بها استعدادا للتقييم إلعادة االعتماد وفق أحكام هذه الالئحة والقواعد واإلجراءات التنفيذية لها.واالعتماد البرا

تبليغ مراكز التدريب سارية االعتماد ملدة سنة أو أكثر من تاريخ اعتماد الالئحة بأحكامها وحثها على العمل على استيفاء  -4

ي استعدادا للتقييم إلعادة االعتماد وفق أحكام الالئحة والقواعد واإلجراءات متطلبات االعتماد املؤسس ي واالعتماد البرامج

 التنفيذية لها.
 

 بجزيل الشكر والتقدير على الجهود التي بذلت بالخصوص من ساهم في إعداد الالئحة بصيغتها املعتمدة كلإليكم وإلى  نتقدمعليه 

 .تم بيانه أعالها مل كامها وفقابأحلعمل بدء اأمل منكم تعميمها على أعضاء مجالسكم لون

تقسيمها حسب مواضيع أبوابها قد تم و  علما بأنه سيتم نشر الالئحة عبر موقع املجلس عبر شبكة االنترنت وترجمتها إلى اللغة االنكليزية

على  بالتعاون والتنسيق مع املجالس العلمية ، كما ستعمل األمانة العامةدراج كل باب في املكان املخصص له ضمن املوقعبحيث يتم إ

 الالئحة. ضمنلبعض البنود التي وردت  التفصيلية التنفيذيةاإلجرائية و إعداد القواعد 

 سائلين هللا السداد والتوفيق.

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

 

                                                                                                                                       

 أضف الرقم

22/3/2021 

  أ.ع/خ/48
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 األول الباب 

 املصطلحات والتعريفات
 

 مقدمة:
إصدار الئحة  بخصوصساس ي للمجلس العربي لالختصاصات الصحية تعد هذه الالئحة تنفيذا ملا ورد في النظام األ 

 خلية تتضمن كافة التفاصيل املتعلقة بالشؤون األكاديمية وكيفية منح الشهادات.دا

 :(1-1)املادة 

يطلق على ما ورد في هذه املادة وجميع ما يليها من مواد "الالئحة التنظيمية للشؤون األكاديمية" للمجلس العربي 

 صاصات الصحية.لالخت

 (:2-1املادة )
 

 :ملوضح لكل منها في الجدول أدناهالالئحة املعنى ا يقصد باملسميات الواردة في هذه

 املجلس العربي لالختصاصات الصحية املجلس العربي 1

 للمجلس العربي لالختصاصات الصحيةالهيئة العليا  الهيئة العليا 2

 املكتب التنفيذي للمجلس العربي لالختصاصات الصحية املكتب التنفيذي 3

 للمجلس العربي لالختصاصات الصحيةامة األمانة الع األمانة العامة 4

 للمجلس العربي لالختصاصات الصحيةاألمين العام  األمين العام 5

 التسجيل قبول و االختصاصات الصحية الذي يكون هو االختصاص في الطب أ االختصاص الرئيس 6

 فيه بعد شهادة البكالوريوس

التسجيل فيه بعد  قبول  ويكون  سلرئياالختصاص املتفرع من االختصاص ا االختصاص الدقيق  7

 إتمام فترة التدريب في االختصاص الرئيس بنجاح

مجلس مكون من ممثلي الدول األعضاء في االختصاص ويعتبر املرجع الرئيس  املجلس العلمي 8

 إلدارة الشؤون األكاديمية لالختصاص وفق نظم وقوانين املجلس العربي.

بكل مجلس علمي وتتكون من رئيس ونائب ومقرر املجلس العلمي ة لجنة رئيس اللجنة التنفيذية 9

باإلضافة إلى رؤساء لجان "املناهج والتدريب" و "االمتحانات" و"االختصاصات 

 املجلس العلميفي  " الدقيقة 

 واملناهج في املجلس العلمي التدريببشؤون لجنة باملجلس العلمي تعنى  لجنة املناهج والتدريب 10

 لجنة باملجلس العلمي تعنى بشؤون التقويم واالمتحانات في املجلس العلمي متحانات لجنة اال  11

لجنة باملجلس العلمي تقوم بمهام لجنة املناهج والتدريب ولجنة االمتحانات في  لجنة االختصاص  12

 كل اختصاص من االختصاصات التابعة للمجلس العلمي
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أو املكـاتب أو اللجان التنسيقية التي تعنى بمتابعة برامج  املجالس أو الهيئات الهيئة املحلية  13

 التدريب وشؤون املتدربين املنتسبين للمجلس العربي في الدول األعضاء

قرار يمنح للمؤسسة الصحية التي تستوفي شروط ومتطلبات التدريب في برامج  االعتماد املؤسس ي 14

 العربي وتعتمد كمركز تدريبي فيه املجلس

قرار يمنح للمركز التدريبي املعتمد الذي يستوفي متطلبات التدريب ببرنامج  عتماد البرامجياال  15

 باملجلس العربيتدريبي أو أكثر 

فريق يشكل لتقييم املؤسسات الصحية بغرض عرض التقييم على األمانة  فريق مقيمي االعتماد 16

تدريبي ضمن ه حسب االختصاص املعني ومكان املركز الؤ العامة ويحدد أعضا

 العربيآلية معتمدة باملجلس 

مؤسسة صحية يعتمدها املجلس العربي للتدريب في برامجه منفردة الستيفائها  املركز التدريبي 17

ي ملتطلبات التدريب أو بالتعاون مع مؤسسة صحية أخرى أو أكثر كمركز تدريب

 مكمل الستيفاء متطلبات التدريب

متطلبات التدريب مع سة صحية يعتمدها املجلس العربي إلكمال استيفاء مؤس املركز التدريبي املكمل 18

 مركز التدريب

برنامج التدريب لكل اختصاص في املجلس العربي الشامل لألنشطة العلمية  التدريبيالبرنامج  19

والتدريبية متدرجة على سنوات التدريب املعتمدة لكل اختصاص ويتم تطبيقه 

 ب املعتمدة من قبل املجلس العربيتدريعلى املتدرب في مراكز ال

 نوي للمتدربين لكل برنامج تدريبيالحد األقص ى املعتمد للقبول الس طاقة القبول السنوي  20

الطاقة االستيعابية  21

 اإلجمالية

رنامج تدريبي خالل املدة الحد األقص ى املعتمد للقبول الكلي للمتدربين لكل ب

 الكاملة

 جازات املعتمدةيالدية( شاملة لل )سنة م دة تدريب مقدارها اثنا عشر شهرام السنة التدريبية 22

 دقيقامللتحق ببرنامج تدريبي معتمد من املجلس العربي في اختصاص رئيس أو  املتدرب 23

االختصاصيون في الطب واالختصاصات الصحية املعتمدون للمشاركة في  املدربون  24

 هريب املنتسبين للمجلس وفق برامجتد

 ريب بالبرنامج التدريبي لالختصاصاملسؤول عن شؤون التد مدير برنامج االختصاص 25

املشرف العام للشؤون  26

 األكاديمية 

املسؤول الذي يتولى التنسيق والدعم للتدريب باملركز التدريبي املعتمد بما 

 هيضمن التزامه بشروط االعتماد واستمرار 

 نة التي تليها في برنامج التدريبلتدريب إلى الساجتياز املتدرب سنة ا الترقية 27

 التوقف عن التدريب لفترة محددة االنقطاع 28

 يد املتدرب من قبل املجلس العربيإلغاء ق طي القيد 29
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 الثانيالباب 

 شهادة املجلس العربي وشروط منحها
 

 مة:مقد
يمنح املجلس العربي شهادته في االختصاصات الرئيسة والدقيقة، وهي شهادة مهنية يتم منحها للطبيب بعد استيفاء 

 مجموعة من املعايير واملتطلبات املهنية واألكاديمية بنجاح خالل فترة التدريب والتقويم واالمتحانات في االختصاصات

جودة  قادرا على تقديم رعاية صحية ذات ه املعرفة واملهارات التي تجعلهاملختلفة، مما يحقق اكتسابوالصحية  الطبية

 ومواصفات وفقا ألحدث الدالئل العلمية واملعرفية العاملية في اختصاصه.

 :(1-2)املادة 

  ة:جلس العربي في االختصاصات الرئيسامل شهادة على شروط الحصول 

ط واآلليات املذكورة في اعتماد التدريب وفق الشرو أو ربي مركز تدريب معتمد من قبل املجلس الع في التسجيل -1

 من هذه الالئحة.( 3-3املادة )

 ئحة.من هذه الال  (3-3) املذكورة في املادة الشروط وفق منه اإلعفاء أواألولي الكتابي  االمتحاناجتياز  -2

 . لتدريبي لالختصاصاالبرنامج ة وفق واستيفاء الشروط املقرر  بنجاح في االختصاصلتدريب لفترة املقررة إتمام ال -3

 ".العملي" و"الكتابياالمتحان النهائي بشقيه " اجتياز -4

 :(2-2)املادة 

 :الدقيقةفي االختصاصات  املجلس العربيشهادة  على الحصول  شروط

في  لهاأو ما يعادالذي يتفرع عنه االختصاص الدقيق  الرئيس االختصاص شهادةعلى  العربي جلسمن امل الحصول  -1

  .االختصاص

ط واآلليات مركز تدريب معتمد من قبل املجلس العربي أو الحصول على اعتماد التدريب وفق الشرو  في التسجيل -2

 هذه الالئحة. من (3-3املذكورة في املادة )

 .لالختصاصالبرنامج التدريبي واستيفاء الشروط املقررة وفق  بنجاح في االختصاصلتدريب لفترة املقررة إتمام ال -3

 جتياز االمتحانات املعتمدة من قبل املجلس العلمي املعني.ا -4
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 الثالثالباب 
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 الثالثالباب 

 القبول والتسجيل
 

 املجلس العربيصل األول: شروط القبول والتسجيل في الف
 

 :(1-3)املادة 

 ة:االختصاصات الرئيسبرامج لتسجيل في شروط القبول ل

 اإلملام باللغة العربية. -1

 بما يتناسب مع طبيعـة االختصاص حسب تقدير املركز التدريبي.أ -2
ً
 صحيــا

ً
 ن يكون املتدرب الئقــا

 جامعة من العربي أو طب األسنان أو االختصاصات الصحية التي يقدمها املجلس الطب في اإلجازة شهادة حيازة -3

 العربي. املجلس فيعضاء األ  الدول  إحدى بها تعترف

 .المتياز في الدولةاقبل أو بعد التخرج حسب النظام املعتمد لبرنامج  سنة ملدة )امتياز( دوارةقضاء فترة معاودة  -4

من قبل املجلس العربي بصفة متدرب في االختصاص  مركز تدريبي معتمد فيللتدريب  التسجيلتقديم ما يثبت  -5

 .للبرنامج التدريبي لالختصاصخالل الفترة الكاملة  ةاملسؤوليفي  متدرج

 قديم ما يثبت التمتع بحق املمارسة املهنية باملركز التدريبي حسب نظام الدولة.ت -6

 خاصة باالختصاص )إن وجدت( وفق ما يقرره ويعلنه املجلس العربي. شروط استيفاء أي -7

املوقع االلكتروني عبر لوبة حسب إجراءات التسجيل املعلنة لتسجيل للتدريب مرفقا بالوثائق املطتقديم طلب ا -8

 .حسب املتبع في كل دولةمن خالل الهيئة املحلية  أو مباشرةللمجلس العربي في املواعيد املحددة 

الرسوم املالية املقررة للتدريب واالختبارات والشهادات أو أي خدمات  رسوم التسجيل والتعهد بتسديدتسديد  -9

 وعدها املحدد.أخرى في م

 :(2-3)املادة 

 :الدقيقةاالختصاصات برامج لتسجيل في شروط القبول ل

 اإلملام باللغة العربية. -1

 بما يتناسب مع طبيعـة االختصاص حسب تقدير املركز التدريبي.أ -2
ً
 صحيــا

ً
 ن يكون املتدرب الئقــا

 لرئيس.حيازة شهادة املجلس العربي أو ما يعادلها في االختصاص ا -أ -3

 أو     

 Board)إتمام متطلبات التدريب والتأهل لالمتحان النهائي في االختصاص الرئيس من املجلس العربي بنجاح  -بـ

Eligible) بحيث يشترط الحصول على شهادة االختصاص الرئيس قبل السماح بالجلوس لالمتحان النهائي في ،

 .االختصاص  الدقيق

 ملمارسة املهنية باملركز التدريبي حسب نظام الدولة.تقديم ما يثبت التمتع بحق ا -4
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من قبل املجلس العربي بصفة متدرب في االختصاص مركز تدريب معتمد  فيللتدريب  التسجيلتقديم ما يثبت  -5

 .للبرنامج التدريبي لالختصاصخالل الفترة الكاملة  املسؤوليةفي  متدرج الدقيق

 )إن وجدت( وفق ما يقرره ويعلنه املجلس العربي.خاصة باالختصاص  شروط استيفاء أي -6

لكتروني للمجلس املوقع االبة حسب إجراءات التسجيل املعلنة عبر تقديم طلب التسجيل مرفقا بالوثائق املطلو  -7

 من خالل الهيئة املحلية حسب املتبع في كل دولة.أو مباشرة العربي في املواعيد املحددة 

 املقررة للتدريب واالختبارات والشهادات أو أي خدمات أخرى فياملالية  عهد بتسديدرسوم التسجيل والتتسديد  -8

 موعدها املحدد.
 

 :(3-3)املادة 

 :اعتماد التدريب من خارج املجلس العربيشروط 

 
ا
 االختصاصات الرئيسة: -أوال

 :الحاصلين على شهادة االختصاص مقترنـة بتدريب منظم -1

االختصاص من هيئات  االختصاصلحاصلين على شهادات ل االمتحان األوليعفاء من التدريب مع اإل  اعتماد يمكن  

من حيث املدة واملحتوى  مماثلة برامجلديها أو الهيئات األخرى التي يعتمدها املجلس العربي و  في الدول األعضاء

 ه وفق الشروط التالية:لبرامجالعلمي 

  أن -أ
ً
ي فتحت إشراف أكاديمي ومعادال للتدريب املطلوب  (Structured Training)ومتدرجا  يكون التدريب ممنهجا

 برنامج املجلس العربي من حيث املدة واملحتوى العلمي.

 .منذ تاريخ الحصول على شهادة االختصاصملجال نفس ابالعمل  تقديم ما يثبت االستمرار في  -بـ

حيث املدة أو املحتوى العلمي يشترط لقبول وفي حال كان التدريب فيها ينقص عن املطلوب في املجلس العربي من 

 التقدم لالمتحان النهائي توفر أحد الشرطين:

دريبي املجلس العلمي في مركز تاللجنة املختصة في  املحتوى العلمي الناقص الذي تحددهإتمام التدريب للمدة و   -أ

 معتمد من املجلس العربي. 

التدريب تعتمدها اص ملدة مساوية لضعف املدة الناقصة من استمرار العمل في االختص تقديم وثيقة تثبت -بـ

 املجلس العلمي.اللجنة املختصة في 

 الحاصلين على شهادة أو إفادة إتمام التدريب: -2

عن مركز تدريبي معتمد أو هيئات لحاصلين على شهادة أو إفادة إتمام تدريب صادرة يمكن قبول تسجيل ا

األخرى التي يعتمدها املجلس العربي والتي لديها برامج معادلة لبرامجه  والهيئاتاالختصاص بالدول األعضاء 

 تحقيق املتطلبات التالية:و  املعنيقضاء سنة إضافيـة أو أكثر في االختصاص حسب قرار املجلس العلمي شريطة 

 ه.ن تكون مدة التدريب واملحتوى العلمي معادلة لبرنامج املجلس العربي وفي مركز معتمد من قبلأ -أ

 

 
 



 الالئحة التنظيمية للشؤون األكاديمية

Page 11 of 69 
 

 

لتي تدرب بها يفيد بإتمام مدة التدريب ااالختصاص من املركز التدريبي املعتمد أو هيئة تقديم خطاب توصية  -بـ

ويمكن للمجلس العلمي  مجها وعدم التعرض لطي القيد فيها،بنجاح واألهلية للتقدم لالمتحان النهائي لبرنا

 .عفاء من االمتحان األولي حسب الوثائقالتوصية باإل 

 تقديم وثيقة معتمدة تثبت استمراره بالعمل في مجال االختصاص من تاريخ إتمام التدريب.  -جـ

 لحاصلين على شهادة الدبلوم أو املاجستير في االختصاصات الصحية:ا -3

املقترنة ببرنامج تدريبي ممنهج ضمن متطلبات الحصول على يمكن للحاصلين على شهادة الدبلوم أو املاجستير 

اعتماد سنة أو أكثر  لغرض من جامعات أو هيئات معترف بها وتقبلها اللجنة املختصة في املجلس العلمي الشهادة

 من التدريب بما ال يزيد عن سنوات برنامج الدراسة املعتمد.

التي يتطلب فيها القبول قضاء مدة تدريب إضافية يجب الستكمال إجراءات التسجيل تقديم ما الحاالت   وفي جميع

 إلتمام بقية مدة التدريب. العربي الحصول على قبول في مركز تدريبي معتمد من املجلسيثبت 
 

 
ا
 االختصاصات الدقيقة: -ثانيا

 لبرامج املجلس معادلة برامجلديها   عامليةعربية أو لحاصلين على شهادات عليا من هيئات ل اعتماد التدريبيجوز  -1

 وفق الشروط التالية :العربي 

 بذات سنوات التدريب املقررة في املجلس العربي. الذي يتفرع عنه االختصاصشهادة  الحصول على -أ

تحت إشراف أكاديمي  (structured Training)ومتدرجا  ريب الذي حصل عليه تدريبا ممنهجاأن يكون التد -بـ

 ملحتوى العلمي.ومعادال للتدريب املطلوب في برنامج املجلس العربي لذات االختصاص الدقيق من حيث املدة وا

 الدقيق وفق الشروط التالية:  جوز اعتماد جزء من فترة التدريب لغير الحاصلين على شهادة االختصاصي -2

عربية أو  ةيئهاملجلس العربي أو من من  الذي يتفرع عنه االختصاص الدقيقاالختصاص  ةعلى شهاد الحصول  -أ      

 من ناحية املدة واملحتوى العلمي. املجلس العربيفي  الختصاصلبي للبرنامج التدري معادلة برامجعاملية لديها 

دة ال تقل عن املدة ملاملجلس العلمي في االختصاص الدقيق عتمده اللجنة املختصة في تالخضوع لتدريب ممنهج  -بـ      

في  رع عنهاملطلوبة في املجلس العربي في مركز معتمد من قبله بعد الحصول على شهادة االختصاص الذي يتف

 مركز معتمد من املجلس العربي.

 .ويعتمدها األمين العام املجالس العلمية أي شروط أخرى تقررها -جـ     

 :(4-3)املادة 

 إجراءات اعتماد التدريب من خارج املجلس العربي:

رتين من األصل خالل فتيقدم طلب االعتماد إلى األمانة العامة مرفقا بالوثائق املطلوبة على أن تكون أصلية أو طبق  -1

كل سنة كانون األول )يناير( و شباط)فبراير( أو تموز )يوليو( وآب )أغسطس( وأي طلبات ترد خارج الفترتين املشار 

 إليهما يتم النظر فيها مع طلبات الفترة التي تليها. 

جنة التنفيذية التخاذ القرار للبدراسة الطلب ورفع توصيتها إلى ا املعنياملجلس العلمي تقوم اللجنة املختصة في  -2

 ألمانة العامة التي تقوم بمراجعته وإبالغ املتقدم بالقرار.إلى ااملناسب ورفعه 
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 :(5-3)املادة 

 التزامات املتدرب:

التسجيل للتدريب قبل مباشرة التدريب وبحد أقص ى خالل ثالثة أشهر من تاريخ القبول بمركز  التقدم بطلب -1

أو الهيئة املحلية بالنسبة للمتقدمين للتسجيل املزدوج )التسجيل في  بل املجلس العربيمن ق التدريب املعتمد

 الهيئة املحلية واملجلس العربي في نفس االختصاص(.

يل املنهي للممارسة ولغايات التدريب حسب نظام الدولة خالل فترة التدريب كاملة وكذلك في الفترة ما حيازة التسج -2

 التقدم لالمتحان النهائي بشقيه الكتابي والعملي.بين إتمام التدريب و 

 ثناء التدريب.أيد السنوي للتسجيل عن طريق التجد أن يكون لديه تسجيل سار   -3

 تقديم ما يثبت :  -4

 ء التدريب عند املباشرة بالتدريب.بد  -أ

 لتدريب خالل كامل مدة البرنامج.االستمرار با -بـ

 هر من انتهائه.جاح خالل ستة أشإتمام كامل فترة التدريب بن -جـ

واعد وأنظمة وإجراءات التدريب واالمتحانات الصادرة عن املجلس العربي والقوانين واألنظمة الخاصة االلتزام بق -5

 وفق ما هو مبين في املواد الخاصة بها من هذه الالئحة.  بمركز التدريب

 ملرض ى.لتزام باألخالقيات الطبية واملهنية وتحري سالمة ااال -6

 سمح للمتدرب بالتسجيل للتدريب في اختصاص واحد فقط في نفس الفترة.ي -7
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 الفصل الثاني: مدة التدريب ومواعيد بدايته
 

 :(6-3)املادة 

 اختصاص.لكل حدد مدة التدريب في اختصاصات املجلس العربي حسب املعلن عنه بالبرنامج التدريبي ت -1

 قص ى ملدة التدريب املسموح بها للمتدرب في أي برنامج باملجلس العربي هي ضعف مدة التدريب املقررةالحد األ -2

اعتبارا من تاريخ بدء التدريب املعتمد من املجلس العربي وتشمل فترات اإلجازة واالنقطاع املبينة بموجب أحكام 

 .الالئحة هذه

الختصاص واستيفاء املتدرب لجميع البرنامج التدريبي لددة في دريب بإتمام مدة التدريب املحيتحقق إتمام الت -3

 متطلبات البرنامج.

 :(7-3)املادة 

األول  باملجلس العربي هو األول من نيسان )أبريل( واألول من تشرينلبداية السنة التدريبية األولى التاريخ املعتمد  -1

  )أكتوبر( من كل عام.

 ي السنة األولى من بدء التدريب على النحو التالي :فلتسجيل يكون اعتماد التدريب للمتقدمين ل -2

يناير( إلى عتمد بدء التدريب في األول من نيسان )أبريل( ملن بدأ التدريب خالل الفترة من األول من كانون الثاني )ي -أ

 نهاية حزيران )يونيو(.

 تدريب خالل الفترة من األول من تموز )يوليو(عتمد بدء التدريب في األول من تشرين األول )أكتوبر( ملن بدأ الي -بـ

 إلى نهاية كانون األول )ديسمبر(.
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 رب إلى السنوات التدريبية األعلىترقية املتدالفصل الثالث: 
 

 :(8-3)املادة 

به من  املركز التدريبي إلى التأكد من قدرته على ممارسة املهنة والقيام بما يكلفبللمتدرب  الدورييهدف التقييم 

أعمال بشكل آمن حسب املستوى التدريبي املقرر في البرنامج من قبل املجلس العلمي وال يجوز االنتقال من السنة 

و بالنسبة للمسجلين في املجلس العربي أالتدريبية إلى السنة األعلى إال بعد استيفاء الشروط التالية أو ما يعادلها 

 :الهيئات املحلية

 ريبية ومتطلبات البرنامج التدريبي بها.السنة التد مدة إتمام -1

 :يحتوي على أكثر من طريقة مثل والذياملعتمد للسنة التدريبية  التقييماجتياز  -2

 .(log book-  Portfolio لي للسنة التدريبية )السجل العلمي والعم -أ

 مثل امتحان الترقية السنوي.و تقييم ينظمه املركز التدريبي اختبار أ -بـ

 أداء املتدرب خالل السنة التدريبية.تقرير  -جـ

مرة واحدة  إعادة السنة التدريبيةيه في حال عدم استيفاء املتدرب لشروط االنتقال إلى السنة األعلى فإنه يتوجب عل

يتضمن خطة السنة التدريبية ضمن خطة املركز املعتمدة  اتقرير  برنامج االختصاصمع تقديم مدير أو جزء منها 

 دربين املتعثرين.للتعامل مع املت

ج برناموفي حال اإلخفاق للمرة الثانية يمكن أن يمنح فرصة استثنائية إلعادة السنة أو جزء منها بناء على توصية مدير 

وموافقة اللجنة العامة لشؤون التدريب في املركز التدريبي على أن ال يتجاوز ضعف مدة التدريب الكاملة  االختصاص

 .العامةللبرنامج وإخطار األمانة 
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 نقطاع عن التدريبالفصل الرابع : انتقال املتدربين واال 
 

 :(9-3)املادة 

 االنتقال:

قبل جوز للمتدرب بعد إتمام السنة التدريبية األولى قضاء جزء من فترة التدريب في مركز تدريب آخر معتمد من ي -1

التنسيق بين املركزين وموافقة الهيئات املحلية املعنية املجلس العربي في نفس الدولة أو في دولة أخرى شرط 

 وموافقة املجلس العربي.

 للشروط اآلتية:تدريبي في اختصاص آخر وفقا  تدريبي إلى برنامج برنامج من يجوز للمتدرب االنتقال -2

من خر معتمد توفر شاغر في االختصاص املطلوب االنتقال إليه سواء في نفس مركز التدريب أو في مركز آ  -أ 

 املجلس العربي.

 في كل من البرنامجين. االختصاص برنامج مديرموافقة  -بـ

 ختصاص املطلوب االنتقال إليه.املجلس العلمي في اال موافقة اللجنة املختصة في  -جـ

 يكون املتدرب قد فصل من برنامج التدريب السابق ألسباب مخلة بأخالقيات املهنة. الن أ -د 

 املعنيةمعينة من التدريب السابق حسب تطابق التدريب في البرنامجين وفق تقدير اللجنة  ويجوز ضم مدة 

 .املجلس العلميفي  باالختصاص املطلوب االنتقال إليه

 االختصاصاملجلس العربي في نفس  قبل إلى مركز تدريب آخر معتمد من مركز تدريب من يجوز للمتدرب االنتقال -3

 وفقا للشروط اآلتية:داخل الدولة أو خارجها و 

 توفر شاغر فيها.القبول في مركز تدريب معتمد من املجلس العربي في حال  -أ 

 في كل من البرنامجين. مدير برنامج االختصاصموافقة  -بـ 

 يكون املتدرب قد فصل من املركز السابق ألسباب مخلة بأخالقيات املهنة. أن ال -جـ

ى إال في إطار نظام املجلس العربي لالنتقال ز تدريب في دولة والعمل في دولة أخر مركالتسجيل في ال يجوز للمتدرب   -4

 أكثر من مركز كما هو مبين أعاله. فيللتدريب 
 

 :(10-3)املادة 

 عن التدريب: االنقطاع

مدير يجوز االنقطاع عن التدريب مؤقتا دون التعرض إلى طي القيد في الحاالت التالية والتي تتطلب جميعها موافقة 

 املجلس العلمي:اللجنة املختصة في موافقة برنامج االختصاص باملركز التدريبي و 

املجلس العلمي ملدة ال تزيد عن سنة تدريبية كحد أقص ى خالل ؤقت بعذر تقبله اللجنة املختصة في االنقطاع امل -1

 لتدريب. دة كاملة بعد العودة إلى اكامل مدة التدريب شريطة تعويض امل

ة تعويض املدة كاملة بعد العودة إلى قطاع املؤقت ملدة ال تزيد عن ثالثة أشهر كحد أقص ى للحامل شريطاالن -2

 لتدريب.ا

تطلبها أداء الخدمات اإللزامية مثل التجنيد وخدمة األرياف شريطة ع املؤقت عن التدريب للمدة التي تاالنقطا -3

 لتدريب.لة بعد العودة إلى اتعويض املدة كام
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 الخامس : طي القيدالفصل 

 :(11-3)املادة 

 يطوى قيد  املتدرب تلقائيا في الحاالت اآلتية:

 .عدم التقدم بطلب تجديد التسجيل السنوي خالل ستة أشهر من بداية السنة التدريبية الجديدة -1

 البرنامج التدريبي.من خطيا  االنسحاب -2

 في البرنامج.تجاوز ضعف مدة التدريب دون إتمام متطلبات التدريب  -3

 دم التقدم لالمتحانات خالل املدد القصوى لقبول الجلوس لها كمايلي:ع -4

 ب املعتمد.بدء التدريلالمتحان األولي خالل سنتين من تاريخ عدم التقدم  -أ       

 التدريب. إتمامعدم التقدم لالمتحان النهائي الكتابي خالل سنتين من تاريخ  -بـ       

 ائي الكتابي.تقدم لالمتحان النهائي العملي خالل سنتين من اجتياز االمتحان النهعدم ال-جـ      

 .املحددة لكل امتحان واملبينة في باب االمتحانات ضمن هذه الالئحةفرص التقدم  استنفاذ -5

 لحكم بعقوبة جنائية أو بعقوبة مخلة بأخالقيات املهنة شريطة أن يكون الحكم نهائيا.ا -6

 :(12-3)املادة 

 :املجلس العلمي في الحاالت التاليةبناء على توصية اللجنة املختصة في  يطوى قيد املتدرب بقرار من اللجنة التنفيذية

 تليق باملهنة وأخالقياتها. الل بلوائح املجلس العربي أو القيام بتصرفات الاإلخ -1

 .ضمن املركز بها املعمول  حسب األنظمه لفصل من املركز التدريبي نتيجة ارتكاب مخالفة توجب هذه العقوبةا -2

 دم إمكانية استمرار املتدرب في التدريب صحيا أو ألي سبب كان.ع -3

أو عدم العودة إلى  ه الالئحةهذ( من 10-3خارج الحاالت املسموح بها واملبينة في املادة ) عن التدريب االنقطاع -4

 ر من انتهائها.التدريب بعد انتهاء فترة االنقطاع املمنوحة خالل شه

 :(13-3)املادة 

غه يوما من تاريخ إبال  ستينالقيد وفق النموذج املعتمد لذلك خالل يجوز  التظلم خطيا إلى األمانة العامة على قرار طي 

 رسميا بالقرار.
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 إعادة التسجيل:  السادسالفصل 

 :(14-3)املادة 

اختصاص آخر وفق في التسجيل في نفس االختصاص أو يجوز للمتدرب الذي تم طي قيده باملجلس العربي إعادة 

 الشروط والضوابط التالية:

أو تجاوز  أو بجرائم مخلة بالشرف واألمانة ملهنة وأخالقياتهاالقيام بتصرفات التليق باأن ال يكون طي القيد بسبب  -1

 .ضعف مدة التدريب

 أو دقيق.حسب طبيعة االختصاص رئيس  الئحةهذه الن م( 2-3) و( 1-3) استيفاء شروط التسجيل في املادتين -2

 موافقة الهيئة املحلية. -3

 براز ما يثبت االستمرار في املمارسة املهنية بصفة منتظمة.إ -4

 املجلس العلمي.في  اللجنة املختصةبناء على توصية  موافقة اللجنة التنفيذية -5

للجنة بناء على توصية ا النظامي ويجوز للجنة التنفيذيةتكون مدة التدريب واالمتحانات املطلوبة مطابقة للتسجيل  -6

املجلس العلمي اعتماد جزء من مدة التدريب ال تزيد عن سنتين تدريبيتين واإلعفاء من االمتحان األولي املختصة في 

 .في حال اجتيازه سابقا استنادا إلى السجل العلمي والعملي السابق في نفس االختصاص

 مالية مترتبة بذمته عن التسجيل السابق.تسديد أي مستحقات  -7
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 الرابعالباب 

 االعتماد وضمان الجودة
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 الرابعالباب 

 االعتماد وضمان الجودة
 

 مقدمة:

تنص أهداف املجلس العربي لالختصاصات الصحية في نظامه األساس ي على تحسين الخدمات الصحية في الوطن 

ريق تأهيل اختصاصيين في املجاالت الصحية ليكونوا ذوي كفاءة مهنية وعلمية عالية وفق املعايير العربي وذلك عن ط

العاملية، ورفع املستوى العلمي والعملي ملقدمي الخدمات الصحية في مختلف املهن واالختصاصات الصحية من خالل 

 التعاون مع املؤسسات التعليمية املعنية.

ئما على رأس أولويات املجلس وضع مواصفات التدريب وفقا للمعايير العاملية إلعداد ولتحقيق تلك األهداف كان دا

االختصاصين في فروع العلوم الصحية املختلفة في كافة النواحي والعمل على استكمالها ومراقبة احتفاظها بمستواها 

ية في نظم تقديم الرعاية الصحية املقرر مع مراجعتها دوريا لتطويرها ومواكبتها للتقدم العلمي واملستجدات العامل

 املختلفة.

 العربي يتم التدريب في مراكز التدريب املعتمدة من قبل املجلس العربي في الدول األعضاء بما يحقق رسالة املجلس

التي تم التأكيد عليها ضمن قرارات مجلس وزراء الصحة العرب في دوراته املتتالية منذ التأسيس، والتي تحث الدول 

بكـل دولة لضمان أن يتم التدريب من خالل برامج منظمة  ضاء على تقديم وتوفير الدعم الكـامل ملراكز التدريباألع

 وممنهجة حسب أنظمة املجلس العربي.
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 الفصل األول: االعتماد املؤسس ي

س العربي وتعتمد كمركز هو قرار يمنح للمؤسسة الصحية التي تستوفي كافة شروط ومتطلبات التدريب في برامج املجل

تدريبي فيه، ويلتزم املركز التدريبي املعتمد بتطبيق معايير ومتطلبات االعتماد وفقدان املركز التدريبي لالعتماد 

، وتمتد العربي التدريبية من اعتماد املجلس ؤدي بالضرورة لفقدان كافة برامجهاملؤسس ي من املجلس العربي ي

 مراكز التدريب املكملة املعتمدة للمساهمة في عملية التدريب.مسؤولية املركز التدريبي إلى 

 :(1-4)املادة 

 متطلبات االعتماد املؤسس ي:

 موافقة الهيئة املحلية في الدول األعضاء التي تشترط ذلك. -1

  .العربي القبول بحق املجلس العربي في متابعة التدريب والتقييم خالل مدة االعتمــاد وفق أنظمة املجلس -2

  ختصاص.اال من األسرة حسب  الكافي العدد -3

والخدمات  ذات العالقة االختصاصات الرئيسةأن يتوفر في املؤسسات الصحيـة ذات االختصاصات املتعـددة  -4

 التشخيصيـة والعالجيـة املسانـدة مجتمعة.  

جيـة االختصاصات والخدمات التشخيصيـة والعال أن يتوفر في املؤسسات الصحيـة ذات االختصاص الواحـد  -5

 مجتمعة.  االختصاصلهذا  املسانـدة

 يقصد بالخدمات التشخيصيـة والعالجيـة املسانـدة مايلي:  -6

 العمليات الجراحية وأجهزة التنظير. -أ

 األشعة والتصوير الطبي. -بـ

 التخدير والعناية املركزة.  -جـ

 الطوارئ  والحوادث. -د

 املختبرات الطبية. -هـ

 بنك دم. -و

 صيدلية. -ز

 عيادات خارجية. -حـ

 لسجالت الطبية.ا -ط

 للشؤون األ عام توفر في املؤسسة الصحيـة مشرفأن ي -7
ً
 صحيــا

ً
ولديه كـاديميـة والذي يجب أن  يكون ممارسا

  .لشؤون التدريب مؤسسية ولجنـةمؤهالت وخبرة كافية للقيام باملهام املحددة 

  نظام وخدمات مساندة لألنشطة العلمية مثل: -8

 يضاح املطلوبة لالجتماعات واملحاضرات.مجهزة بوسائل اإل  الجتماعات الطبيةاقاعات  -أ

 .واملجالت الطبيـة )سواء كانت ورقيـة أو الكترونية( مكتبة طبية تحتوي على املراجع األساسية -بـ
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 عاشة. ات األطبـاء املناوبين وخدمات اإل توفر البنيـة التحتيـة املناسبة ملنامات واستراح -9

 ضمـان الجودة. معنية ب جهةتوفر  -10

اجعـة امللف وجود لجـان دائمـة في املؤسسة الصحيـة تعنى بمناقشة الوفيات واإلمراضات وضبط العدوى ومر   -11

 نعاش القلبي الرئوي.الطبي وأداء فريق اإل
 

 :(2-4)املادة 

 إجراءات االعتماد املؤسس ي:

كتروني لوفق النموذج اال في املجلس العربي يمركز تدريبكبــداء رغبتهــا العتمـادهـا إقوم املؤسسة الصحيـة بت -1

  .املتبع في كل دولةئة املحلية حسب مباشرة أو عبر الهي الخاص بذلك ويقدم للمجلس العربي

في األمانة  لى لجنة االعتماد وضمان الجودةبعرض الطلب ع وضمان الجودة في األمانة العامة يقوم مكتب االعتماد -2

 .ونيـةلكترتعبئـة استمارة االعتمــاد االلملؤسسة الصحيـة يتم إبالغ ا جراءاتالسير باإل على املوافقة  وفي حال العامة

 .نوب عنه(ي)مدير املؤسسة أو من  االستمارة االلكترونيـة من قبـل املعنيين في املؤسسة الصحيـة تعبئة  -3

ها للبيانات فائة بعد التأكد من استياالستمار بعرض  وضمان الجودة في األمانة العامة يقوم مكتب االعتماد -4

إحدى بللدراسة والتوصية إلى األمين العام في األمانة العامة العتمـاد وضمـان الجودة الجنـة  املطلوبة على

 :لتاليةالخيارات ا

 .النظامجراءات حسب السير باإل   -أ

 .ملزيد من الدراسة واالستيضاح وطـلب الوثائقا  -ـب

 .ملوافقةعدم ا -جـ

ملادة حسب أحكام الزيـارة املؤسسة الصحيـة  فريق مقيمي االعتماد األمين العامشكـل يباملوافقة  وصيةفي حال الت -5

 ( من هذه الالئحة.4-5)

 أيـام.  ثالثـة مدتهـا تتجاوز  ال أن على زيـارةموعد ال العامـة األمانـة تحدد -6

  بالتحقق س يفريق مقيمي االعتماد املؤسأعضاء  يقوم -7
ً
 من املقدمـة االلكترونيـة االستمارة في ورد مما ميدانيــا

 خالل الكترونيــا املعلومات دخالإ عمليـة تكون  بحيث الخاص املبرمج التقرير وتعبئـة وملحقاتها الصحيـة املؤسسة

 كورة في االستمارة.حسب البنود املذ التوصية تحديد مع عليهـا، األعضاء ويصادق الفريق رئيس قبل من الزيارة

 ألميناللدراسة والعرض على  في األمانة العامة لى مكتب االعتماد وضمان الجودةإ التوصيـة مع الفريق تقرير يرفع -8

 العــام.

 :يتضمن املؤسس ي باالعتمـاد األمين العام قرارا يصدر املوافقـة في حال -9

 : . عدد سنوات االعتمــاد كـالتاليأ

 /6ة ملدة /ت الصحية التي تضم اختصاصات رئيسعتمـاد املؤسس ي ألول مرة  في املؤسساحدد مدة اال ت -

 .سنوات كحد أقص ى
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 /3ملدة / دقيقة فقطتحدد مدة االعتمـاد املؤسس ي في املؤسسات الصحيـة ألول مرة  التي تضم اختصاصات  -

 سنوات كحد أقص ى.

ي وضمان الجودة ف حددهـا مكتب االعتمـاديارة خالل فترة سنتين( على أن تعـاد الزيـ أواعتمـاد مشروط )سنة  -

 األمانة العامة.

 كاديمية.الشؤون األ عام مشرفسم اتثبيت  -بـ

 .وجدت إن التحسين أو متطلبات إضافية محددة بفترات زمنية محددة وأوجـه املـالحظـات  -د

 .برراتــهوم بالقرار الصحيـة املؤسسة إبـالغيتم في حال عدم املوافقـة  -10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الالئحة التنظيمية للشؤون األكاديمية

Page 23 of 69 
 

 

 الفصل الثاني: االعتماد البرامجي
 

ثر هو قرار يمنح للمركز التدريبي املعتمد الذي يستوفي كافة متطلبات التدريب ببرنامج تدريبي أو أكاالعتماد البرامجي 

 مل مدة التدريب.على تدريب ممنهج حسب املعايير العاملية خالل كااملتدرب  حصول  بما يضمن باملجلس العربي

 (:3-4املادة )

 متطلبات االعتماد البرامجي:

  على االعتمـاد املؤسس ي.  ن تكون املؤسسة الصحيـة حاصلةأ -1

صحية أو  املركز التدريبي املعتمد أو بالتشارك مع مؤسسةقائما بذاته ضمن اعتمــاده لوب ـن يكون البرنامج املطأ -2

 .خارج الدولةأكثر )مراكز تدريب مكملة( داخل أو 

 .العربي وفق أنظمة املجلساالعتمــاد القبول بحق املجلس العربي في متابعة التدريب والتقييم خالل مدة  -3

الختصاص وبخبرة ال تقل عن ثالث سنوات بعـد الحصول على شهادة االختصاص ل يالتدريب للبرنامجتوفر مدير  -4

 .يمناسب إلدارة البرنامج وفق ما تحدده متطلبات االعتماد البرامج في املجلس العربي أو ما يعادلها ويكون له تفرغ

 .هذه الالئحةمن  (13-4)املبينة باملادة  اختصاص وفق الشروطي من املدربين حسب املعتمد لكل توفر العـدد الكاف -5

بون على أن تجتمع بحـد ويمثل فيها املدربون واملتدر  االختصاصنة تدريب لكل برنامج يرأسهـا مدير برنامج توفر لج -6

 أدنى أربع مرات بالسنة بموجب محاضر اجتماعات موثقـة.

دمات املساندة سرة والعيادات والخأل والكوادر الصحية والفنية املساعدة وا الكافي من االختصاصيينالعدد توفر  -7

 .ل اختصاصـحسب املعتمد لك

حسب ضمن االختصاص من اجتماعات ومحاضرات  متطلبات التدريب واألنشطة التدريبية بشكل منتظم رتوف -8

 .ل اختصاصـك املعتمد في

 الفترة الزمنيـة.و من حيث النوعيـة  من قبل املجلس العربي ةاملعتمداملنهاج التدريبي  معايير تنفيذبالتعهد  -9

ل ـسب كح املطلوبـة األساسيةالبنيـة املطلوب وامللحقات العالجيـة أو التشخيصيـة و سرة عدد األ توفر  -10

 . اختصاص

 .حسب االختصاص العربي للمناوبات يعتمده املجلسمناسب وجود نظام  -11

 تنفيذ األنشطة األكاديميـة املطلوبـة حسب كـل اختصاص.توفر الخدمات املناسبة ل -12

 شراف املناسب على املتدربين في جميع مواقع التدريب واملمارسة.اإل  -13

 .واملتدربين ملناقشة شؤون التدريب والتغذية الراجعـة في البرنامج التدريبيعقد لقاء سنوي للمدربين  -14

 توفير أي متطلبات أخرى معتمدة حسب االختصاص. -15
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 :(4-4)املادة 

 إجراءات االعتماد البرامجي:

ني ج االلكترو وفق النموذالخاصـة باالختصاص املطلوب اعتمـاده بتعبئـة البيانات  مركز التدريب املعتمدقوم ي -1

 .املتبع في كل دولةملحلية حسب الخاص بذلك ويقدم للمجلس مباشرة أو عبر الهيئة ا

بة وفق الشروط املطلو  اختصاصمدير البرنامج لكل و لمدربين لالسير الذاتيـة  يرفق مركز التدريب املعتمد -2

 .الئحةهذه المن ( 14-4( و )13-4العتمادهم واملذكورة في املادتين )

ملطلوبة اها للبيانات االستمارة بعد التأكد من استيفائ بعرض وضمان الجودة في األمانة العامة قوم مكتب االعتمادي -3

 للدراسة والتوصية إلى األمين العام. املجلس العلمياللجنة املختصة في  على

س العلمي املجلبالتنسيق مع العامة وضمان الجودة في األمانة  مكتب االعتمادبعد املوافقـة األوليـة على الطلب يقوم  -4

 .ذه الالئحةمن ه( 5-4حسب أحكام املادة )تماد البرامجي فريق مقيمي االعبتشكيل بالتوصية  املعني

 لزيـارة.موعد ا العامـة األمانـة تحدد -5

قد لقاءات وع املركزتفقد األقسام الطبية والوحدات املساعدة ضمن ب فريق مقيمي االعتماد البرامجيأعضاء  يقوم -6

 التقرير وتعبئـة ،لتحاقهمإومقابلة املتدربين املتوقع  بقامع األساتذة واالستشاريين املرسلة سيرهم الذاتية سا

 ويصادق الفريق رئيس قبل من الزيارة خالل الكترونيــا املعلومات دخالإ عمليـة تكون  بحيث الخاص املبرمج

 نود املذكورة في االستمارة.حسب الب التوصية تحديد مع عليهـا، األعضاء

 لعرض على األمينللدراسة وا في األمانة العامة لى مكتب االعتماد وضمان الجودةإ التوصيـة مع الفريق تقرير يرفع  -7

 العــام.

 :يتضمن البرامجي باالعتمـاد قرارا األمين العام يصدر املوافقـة في حال  -8

 نوع االعتماد:  -أ

 مع تحديد املدة. لاعتمـاد كـام -      

العتماد ابحيث يتم إعادة التقييم خالل ثالثة أشهر قبل انتهاء مدة  سنتين( أواعتمـاد مشروط )سنة  -      

 .املشروط للتحول إلى اعتماد كامل أو سحب االعتماد

 .مدة سريان االعتمــاد  - بـ 

 تاريخ قبول أول دفعة من املتدربين. -جـ

 رنامج.للب جماليــاإو سنويا من املتدربين  طاقة االستيعابيـةال -دـ

 .واملدربين املعتمـديناالختصاص برنامج  مديرسمـاء أ-هـ

 .بالقرار ومبرراتــه مركز التدريببـالغ إفي حال عدم املوافقـة يتم   -9

 

 



 الالئحة التنظيمية للشؤون األكاديمية

Page 25 of 69 
 

 

 :(5-4)املادة 

 فرق مقيمي االعتماد:

 د التنفيذية الخاصة بذلك.األمين العام حسب القواعتشكل فرق مقيمي االعتماد بقرار من 

 :(6-4)املادة 

 الزيارة التفقدية:

 لفي حا البرامجي االعتمـاد للمركز التدريبي خالل فترة تفقدية تشكيل لجنة للقيام بزيارة بقرار من األمين العام يجوز 

 بالنظام املعتمد للبرنامج التدريبي. وجود مؤشرات عن ضعف جودة التدريب أو عدم االلتزام

 :(7-4)ة املاد

 :الطاقـة االستيعابيـة لبرامج التدريب

للتدريب في سنويا بوضع قواعد احتساب عدد املتدربين الذين يسمح بقبولهم للتسجيل  كل مجلس علمي قومي -1

 اآخذالختصاص والطاقة االستيعابية اإلجمالية خالل كامل مدة التدريب وفق املعايير العاملية التدريبي لبرنامج ال

 مايلي:بار بعين االعت

 ونوعية املرض ى. طبيعة االختصاص - أ

 ة.عدد األسر  - بـ

 .عدد املدربين -جـ

 .العيادات الخارجيـة والخدمات العالجيـة أو التشخيصيـة املسانـدةعدد  - د

زيادة أو نقصانا متى توفرت مبررات أو الطاقة االستيعابية لب تعديل ـتقدم بطيأن  للمركز التدريبييمكن   -2

التي ترفع توصيتها إلى األمانة العامة من  اللجنة املختصة في املجلس العلميلب على ـت ذلك ويعرض الطمستوجبا

 خالل رئيس املجلس العلمي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الالئحة التنظيمية للشؤون األكاديمية

Page 26 of 69 
 

 

 تجديد وتعليق وسحب االعتمادالفصل الثالث: 
 

 :(8-4)املادة 

 املؤسس ي: تجديد وتعليق وسحب االعتماد

 تجديـد االعتمـاد املؤسس ي: -أوال

ه نملب ـويطعل ى األقل ستة أشهر  قبلاالعتمـاد مدة بقرب انتهـاء يتم إعالم املركز التدريبي من قبل األمانـة العامـة 

 .لكترونيـة الخاصة بتجديد االعتمـاد قبل ثالثـة أشهر كحـد أقص ى من تاريخ انتهـاء االعتمـادتمارة االستعبئة اال 

 تعليق االعتمــاد املؤسس ي: -ثانيا

 واحدة في الحاالت التالية :ملـدة سنـة  بقرار من األمين العاماالعتمـاد  علقي -1

 .أعاله أوالخالل املدة املحددة بالبند للتجديد عدم التقدم باالستمارة االلكترونيـة  -أ

خالل فترة يبها من هذه الالئحة والتي يمكن تصو ( 1-4)عدم االلتزام ببعض متطلبات االعتماد املذكورة في املادة  -بـ

 التعليق.

 ق.بعد التحقق من تصويب أو زوال أسباب التعليق حسب املبين في قرار التعلي التعليق بقرار من األمين العاميرفع  -2

جوز تمديد مدة تعليق االعتماد لسنة واحدة كحد أقص ى بقرار من األمين العام بناء على توصية من لجنة االعتماد ي -3

 ة العامة.وضمان الجودة في األمان

تم سحب االعتماد في حال عدم تقديم ما يثبت تصويب أو زوال أسباب التعليق املبينة في قرار التعليق خالل فترة ي -4

 التعليق.

 سحب االعتمـاد املؤسس ي: -ثالثا

 في الحاالت التالية:املؤسس ي يتم سحب االعتماد 

 ب التعليق املبينة في قرار التعليق خالل فترة التعليق.اعدم تقديم املركز التدريبي ما يثبت تصويب أو زوال أسب -1

 غيير طبيعته.تانتفاء أهلية املركز التدريبي بسبب اإلغالق أو  -2

 :(9-4)املادة 

 البرامجي: تجديد وتعليق وسحب االعتماد

 تجديـد االعتمـاد البرامجي: -أوال

ه نلب مـويطعلى األقل ستة أشهر  قبلاالعتمـاد مدة تهـاء بقرب انيتم إعالم املركز التدريبي من قبل األمانـة العامـة 

 .االعتمـاد لكترونيـة الخاصة بتجديد االعتمـاد قبل ثالثـة أشهر كحـد أقص ى من تاريخ انتهـاءستمارة االتعبئة اال 

 تعليق االعتمــاد البرامجي: -ثانيا

 لحاالت التالية :واحدة في املـدة سنـة  بقرار من األمين العام االعتمـاد يعلق -1

 من هذه الالئحة. (8-4)تعليق االعتماد املؤسس ي كما هو مبين في املادة  -أ
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 .أعاله أوالخالل املدة املحددة بالبند لتجديد االعتماد البرامجي عدم التقدم باالستمارة االلكترونيـة  -بـ

رة هذه الالئحة والتي يمكن تصويبها خالل فت من (3-4) دم االلتزام ببعض متطلبات االعتماد املذكورة في املادةع -جـ

 التعليق.

 ق.بعد التحقق من تصويب أو زوال أسباب التعليق حسب املبين في قرار التعلي التعليق بقرار من األمين العاميرفع  -2

 االعتماد يجوز تمديد مدة تعليق االعتماد لسنة واحدة كحد أقص ى بقرار من األمين العام بناء على توصية من لجنة -3

 وضمان الجودة في األمانة العامة.

ة يتم سحب االعتماد في حال عدم تقديم ما يثبت تصويب أو زوال أسباب التعليق املبينة في قرار التعليق خالل فتر  -4

 التعليق.

 :البرامجي سحب االعتمـاد -ثالثا

 في الحاالت التالية: البرامجي يتم سحب االعتماد

ملؤسس ي أو البرامجي املبينة في قرار التعليق لتدريبي ما يثبت تصويب أو زوال أسباب التعليق اعدم تقديم املركز ا -1

 خالل فترة التعليق.

 .حب االعتماد املؤسس ي للمركز الذي ينتمي إليه البرنامجس -2

 :(10-4)املادة 

 سحب االعتمــاد: - تعليقعلى ترتبـة اآلثــار امل

 تعليق االعتماد: -أوال

 تم تعليق االعتمـاد املؤسس ي له تسجيل متدربين جـدد في كل البرامج املعتمدة خاللللمركز التدريبي الذي ال يمكن  -1

 مدة التعليق.

ل تم تعليق االعتماد البرامجي ألحد برامجه تسجيل متدربين جـدد في هذا البرنامج خالال يمكن للمركز التدريبي الذي  -2

 مدة التعليق.

 مج التدريبية ضمن املركز التدريبي إلى حين رفع تعليق االعتماد املؤسس ي أو البرامجي.يستمر املتدربون في البرا -3
 

 سحب االعتماد: -ثانيا

 ينقل املتدربون في حال سحب االعتمــاد إلى مركز تدريبي آخر معتمـد من قبل املجلس العربي في نفس االختصاص. -1

 د وفق األحكـام املنصوص عليهـا في هذه الالئحـة.يمكن بعـد سحب االعتمـاد التقدم  بطـلب جديـد لالعتما -2
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 الفصل الرابع: مسؤولية ومهام مراكز التدريب وواجبات وحقوق املتدربين ضمنها
 

 :(11-4)املادة 

 مهام مراكز التدريب: 

باإلضافة إلى  دريبمن هذه الالئحة والخاصة باإلشراف على الت( 1-5)تمارس مراكز التدريب املهام املحددة في املادة 

 املهام التالية:

 حددة.وااللتزام باستمرارها في تنفيذ مهامها املالعربي توفير الهيكـلة التنظيمية املطلوبة لالعتمـاد من قبل املجلس  -1

 تنفيذ التدريب في االختصاصات املعتمدة حسب أنظمة ولوائح املجلس العربي. -2

 قدر من التعلم واكتساب املهارات بكل أنواعها. توفير البيئة املناسبة للمتدربين التي تتيح أكبر -3

 االلتزام بالطاقة االستيعابية السنوية واإلجمالية عند ترشيح متدربين للتسجيل في املجلس العربي. -4

 تسهيل ودعم حضور املتدربين واملدربين للندوات واملؤتمرات والدورات. -5

وتقدم الخدمات اإلرشادية والنفسية لهم عند  توفر بيئة داعمة للمتدربين تخفف الضغوط واالحتراق املنهي -6

 الحاجة وتتعامل مع التظلمات والشكاوى.

 :(12-4)املادة 

 حوكمة التدريب:

يقوم مركز التدريب بمهامه من خالل حوكمة إدارية وأكاديمية يتم اختيارها لتنفيذ التدريب واإلشراف عليه وتقديم 

 خالل:الدعم والتنسيق العلمي واإلداري باملركز من 

 ين للتدريب من قبل املجلس العربي.مدربين معتمد -1

 تصاص باملركز التدريبي. مدير برنامج لكل اخ -2

 ؤون األكاديمية باملركز التدريبي.مشرف عام للش -3

وتضم مدراء البرامج وممثل عن املتدربين شؤون االكـاديميـة العــام لل شرفا امللجنة عامة لشؤون التدريب يرأسه -4

 ملركز التدريبي، وتقوم بتحقيق التنسيق والتكامل بين برامج التدريب باملركز بما يحقق رسالة التدريب.با
 

 :(13-4)املادة 

 املدربون:

 اعتماد املدرب: -أوال

لها في االختصاص مع خبرة ال تقل عن ثالث أو ما يعاد العربي يشترط أن يكون املدرب حاصال على شهادة املجلس -1

ات االختصاص بعد الحصول على الشهادة ويكون اعتماده كمدرب في املجلس العربي بناء على السيرة سنوات في ذ

 الذاتية املرفقة مع طلب االعتماد أو املرفوعة من املركز التدريبي إلضافة عضو جديد خالل مدة االعتماد.

ى تقرير فريق مقيمي االعتماد أو بعد ختصة في املجلس العلمي بناء عليتم اعتماد املدرب بتوصية من اللجنة امل -2

 .البرامجي دراسة السيرة الذاتية  في حال طلب إضافة مدربين جدد خالل مدة االعتماد

 للمجلس العربي تعليق عضوية املدرب أو سحبها في حال ثبوت مخالفة أو قصور في أداء مهامه. -3
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 مهام املدرب: -ثانيا

 البرنامجعرفية واملهارية واملهنية من خالل اآلليات املتاحة واملطلوبة وفق العمل على تنمية خبرات املتدربين امل -1

غرف العمليات وأقسام مثل املرور على األقسام الداخلية والعيادات الخارجية والتواجد في  التدريبي لالختصاص

 الخ حسب االختصاص.الطوارئ ...

ت أداء املهام املوكلة إليهم بما يضمن اكتسابهم الخبرا متابعة املتدربين واإلشراف املباشر عليهم وتوجيههم أثناء -2

 املطلوبة وضمان سالمة املرض ى.

 تنظيم وحضور األنشطة العلمية وتوزيع األدوار على املتدربين للقيام بها. -3

 مراجعة توثيق األنشطة التدريبية املسجلة في السجل العلمي والعملي وتوقيعها أوال بأول. -4

 نخراط في األنشطة البحثية داخل املركز التدريبي خالل سنوات التدريب.تشجيع املتدربين على اال  -5

 العمل على رفع مستوى املسؤولية الفنية واملهنية للمتدرب حسب تقييم كفاءته واملستوى التدريبي. -6

مع  برنامج االختصاصإجراء تقييم دوري للمتدرب حسب الجدول التدريبي املعتمد لكل اختصاص ورفعه ملدير  -7

 م اإلرشاد بالتغذية الراجعة للمتدربين.تقدي
 

 : في املركز التدريبي حقوق املدرب -ثالثا

داء دوره أل  الالزمةمكانات مع توفير البيئة املناسبة واإل صيل من الوصف الوظيفي اعتبار املهام التدريبية كجزء أ -1

 بالشكل املطلوب.

 ملركز التدريبي.كاديمي والنفس ي وفق السياسات املعتمدة في ار الدعم األتوف -2

 .للتظلم والرد عليهإتاحة وسائل  يشملنظام عادل وشفاف في التعامل مع املدربين  توفر -3

 تكريم املدربين املتميزين: -رابعا

منح املدربين املتميزين شهادات شكر وتقدير بناء على توصية من مركز التدريب واملجلس العلمي للمجلس العربي 

 لالختصاص املعني.

 :(14-4)املادة 

 :(Program Director)مدير برنامج االختصاص 

 :االختصاص برنامجمواصفات مدير  -أوال

مدير برنامج يتم تسميته من بين املدربين في  املعتمد مركز التدريبدقيق ضمن رئيس أو ل برنامج اختصاص ـيكون لك

 :لة إليه ومنهاـملهام املوكاالختصاص املعني ويراعى في اختياره توفر املواصفات التي تؤهله للقيام با

 أو ما يعادلها في االختصاص. العربي حيازة شهادة املجلس -1

 ات االختصاص بعد الحصول على شهادة االختصاص.خبرة ال تقل عن ثالث سنوات في ذ -2

 الختصاص.التدريبي ل برنامجالاملعرفة بأسس التقييم وتطوير  -3

 العربي. املجلسالتدريبي لالختصاص في للبرنامج املعرفة بالعناصر املختلفة  -4
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 :مدير برنامج االختصاصمهام  -ثانيا

 الختصاص من خالل:التدريبي ل برنامجالماد العمل على ضمان الجودة في التدريب وتعزيز مقومات اعت -1

 التأكد من تطبيق أنظمة وإجراءات املجلس العربي في االختصاص.- أ 

 درب ضمن قاعدة بيانات املجلس العربي االلكترونية.العمل على تحديث سجل املت - بـ 

 إعداد تقرير سنوي عن التدريب في االختصاص يرفع للمجلس العلمي من خالل األمانة العامة. -جـ

التدريب السريري وتوزيع املتدربين على املدربين مع مراعاة  تحقيق التوازن بين فرص التدريب  وضع خطة -د

 والتزامات الخدمة.

ملرض ى بما في ذلك العيادات الخارجية وا للمتدربينالجداول الزمنية للعمل السريري االلتزام ب إلشراف علىا -هـ

 وحاالت الطوارئ واملناوبات. املركز التدريبيداخل 

 السنوية.   املتدربينالجداول الزمنية لساعات العمل اليومية ووضع خطة إلجازة االلتزام بعلى  اإلشراف -و

سة تحديد الفجوات في املعرفة واملمار بغرض  العلمية والعملية واعتماد سجالتهم املتدربين اإلشراف علىتابعة م - ز

 املناسبة.الحلول  يجادوإالعملية 

جنة يه ورفعه لتسليمه إلى اللعل ه واملوافقةتنفيذ مع متابعة مشرف له املتدرب وتسميةمشروع بحث  اعتماد -حـ

 خالل األمانة العامة.املختصة في املجلس العلمي من 

 .املتدربينوالتعليمية والتدريبية وتقييم  التنظيميةفي األمور  املدربينإشراك  -ط

 التحديات التيللتعرف على واستطالع آرائهم عن سير العملية التدريبية  املتدربينعقد اجتماعات دورية مع  - يـ 

 وطرق التعامل معها. تواجههم

 الختصاص.ل التدريبي لبرنامجلي لالختصاص باملجلس العربي فيما يخص الشؤون العلمية التعاون مع املجلس العلم -2

 ابعة تحديث بياناتهم.رفع التوصية باعتماد املدربين باالختصاص ومت -3

 .التدريبالخبرة ومستوى  بعين االعتبار آخذا هوتحديد مهام ممثل للمتدربين في االختصاص تسمية -4

 :(15-4)املادة 

 العام للشؤون األكاديمية: املشرف

 ت املشرف العام للشؤون األكاديمية:مواصفا -أوال

يكون لكل مركز تدريبي مشرف عام للشؤون األكاديمية يتم تسميته من قبل املركز التدريبي يراعى في اختياره توفر 

 املواصفات التي تؤهله للقيام باملهام املوكلة إليه.

 ديمية:ن األكامهام املشرف العام للشؤو  -ثانيا

 الخاصة ببرامج التدريب. العربي ضمان تطبيق نظم ولوائح املجلس -1

 التنسيق بين مدراء برامج االختصاص ورئاسة اللجنة العامة لشؤون التدريب داخل املركز التدريبي. -2

 .يالتدريب املركزالعمل على توفير البيئة الداعمة للتدريب وضمان جودته داخل  -3
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 برامج االختصاصات داخل املركز التدريبي.لعلمية املشتركة لتنظيم األنشطة ادعم  -4

 املركز التدريبي.داخل  دعم توفر خدمات البحث العلمي -5

 تحديث بيانات املركز التدريبي املتعلقة باالعتماد املؤسس ي. -6

 .دورات متعلقة بطرائق ومنهجيات التدريب والتقويمالعمل على تنظيم  -7

 في املركز التدريبي إلى األمانة العامة. رفع تقرير سنوي عن سير التدريب  -8

 .املتبع في كل دولةالتواصل مع األمانة العامة فيما يعزز جودة التدريب مباشرة أو عبر الهيئة املحلية حسب  -9

 (:16-4املادة )

 املتدرب: واجبات

 
ا
 الواجبات العلمية والعملية: -أوال

 املدرب حسب االختصاص.شراف إتحت ابعة ملف املريض ومت والعملية ةينشطة التدريباأل يالحضور واملشاركة ف -1

 . املعنيفي البرنامج واملعتمدة من قبل املجلس العلمي  يةسساحضور واجتياز دورات املهارات األ  -2

ما يقوم به من أنشطة في السجل العلمي والعملي وفق املتطلبات واملكونات التي تحددها املجالس العلمية  تدوين -3

 املعني أثناء القيام بالنشاط أوال بأول.املدرب بي وتوقيعها من حسب املستوى التدري

 إجراء األبحاث العلمية املطلوبة حسب االختصاص وفق أخالقيات البحث العلمي. -4

 ثاني
ا
 : واإلدارية الواجبات املهنية  -ا

 رسمي من خالله.ي ورقم هاتف خاص به للتواصل اللكترونابريد  بعنوان تزويد األمانة العامة واملركز التدريبي -1

 التسجيل باملنصات الخاصة باملتدربين التي يوفرها املجلس العربي وتحميل البيانات وملف التدريب الخاص به. -2

لى علتزام التام باملحافظة فى العمل واملرض ى مع اال هخالقيات املهنة فيما يتعلق بعالقته بزمالئأو  بقوانين االلتزام -3

 .وسالمة املرض ىكرامة وأسرار 

 .النافذة في املركز التدريبي الذي يتدرب به واملجلس العربي املهنية واإلداريةاع القوانين واألنظمة اتب -4

 (:17-4املادة )

 حقوق املتدرب:

التزام املركز التدريبي بالعمل على تجنب االحتراق املنهي للمتدرب وتحقيق التوازن بين متطلبات التدريب وتقديم  -1

 ناوبة وفق متطلبات االعتماد.الخدمة في ساعات الدوام وامل

 رشاد والدعم األكاديمي والنفس ي باملركز التدريبي عند الحاجة.توفر اإل  -2

 التظلم تجاه القصور في توفر الدعم األكاديمي وسير األنشطة التدريبية والتقويمية في املركز التدريبي أو املجلس -3

 العربي.
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 الخامسالباب 

 شراف على التدريباإل 
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 الخامسالباب 

 اإلشراف على التدريب
 

 

 مقدمة:

يتم تنفيذ البرامج التدريبية الخاصة باملجلس العربي في مراكز التدريب التي تم اعتمادها لهذا الغرض بالتنسيق مع 

 الهيئات املحلية طبقا ألنظمة املجلس العربي وتحت إشراف ومتابعة املجالس العلمية واألمانة العامة.
 

 :(1-5)املادة 

 :مراكز التدريبدور 

ؤسس ي وفقا ملا هو ثابت في طلب االعتماد والتي على أساسها تم االعتماد امل متطلبات التدريبكافة لتزام بتوفير اال -1

 املوكل له بماجازات وااللتزام بنظام ساعات العمل واملناوبات والعمل اإل والبرامجي بما فيها حقوق املتدرب مثل 

 ع تحقيق املخرجات املرجوة من التدريب.يتالءم م

 اللتزام بمواعيد التسجيل للتدريب وأنظمة املجلس العربي.ا -2

 ضمنه. واملدربينلكل اختصاص  سمية املشرف العام للشؤون األكاديمية باملركز ومدير برنامج ت  -3

واردة في الباب الخاص باالعتماد اإلشراف على تدريب املتدربين خالل كامل مدة التدريب من خالل الهيكلة ال -4

األداء العلمي والعملي  تضمنللمتدربين ت دورية إجراء تقييماتوااللتزام بوضمان الجودة من هذه الالئحة 

وإدراجها ضمن  بغرض الترقية إلى مستوى أعلى واملنهي ومهارات التواصل املعرفي واملهاري  جانبإلى الباإلضافة 

 انة العامة.التقرير السنوي املوجه لألم

شهر من أثالثة تزويد األمانة العامة بما يثبت تاريخ بداية املتدرب في التدريب ووثيقة إتمام التدريب بنجاح خالل  -5

 إتمام التدريب وفق النموذج املعتمد من املجلس العربي.

 التنسيق مع الهيئة املحلية حسب املتفق عليه بين املجلس العربي والهيئة املحلية. -6

 من خالل الهيئة املحلية حسب اتفاق املجلس العربي مع الجهة املعنية بالدولة مباشرة أو األمانة العامة تزويد  -7

املسجلين في كل اختصاص والبيانات الخاصة أسماء املتدربين بتقرير سنوي حول سير عملية التدريب ويشمل 

 بهم حسب النموذج الصادر عن املجلس العربي.
 

 :(2-5)املادة 

 دور املجالس العلمية:

لتأكد من مستوى لبمتابعة العملية التدريبية في مراكز التدريب  ابه اللجنة املختصةمن خالل املجالس العلمية تقوم 

  وضمان تأهيلاألداء التدريبي للمركز والعمل على تحسينه بما يتالءم مع تحقيق األهداف املرجوة من البرنامج التدريبي 
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خالل اللجنة  ، منمليةوفق املعايير العا ذوي كفاءة مهنية وعلمية عالية ملجاالت الصحية ليكونوااختصاصيين في ا

 ، وتشمل:املجلس العلميفي املختصة 

 مراكز التدريب عن طريق:املتدربين في متابعة  -1

 نموذج التغذية الراجعة من املتدربين ولجنة التدريب بمراكز التدريب.التقييم السنوي من خالل   - أ 

 دراسة وتقييم التقرير السنوي الصادر من مراكز التدريب ورفع التوصيات حوله لألمين العام.  - بـ 

إلزام املتدربين بتعبئة السجل العلمي والعملي بإشراف املدرب واعتماد مدير برنامج االختصاص باملركز  -جـ

 .التدريبي

 التأكد من تطابق السجل العلمي والعملي مع البرنامج التدريبي املعتمد.  -د

 التواصل مع  مدراء برامج االختصاص بما يخدم أغراض التدريب في املراكز.  -هـ

 متابعة تنفيذ املنهاج التدريبي املعتمد. -2

 ب وتحسين جودة التدريب من خالل:بهدف تصوي متابعة أداء مراكز التدريب والبرامج املعتمدة بها -3

 مراجعة أداء املتدربين في التقييم واالمتحانات.  - أ 

 استبيان آراء ومالحظات املتدربين.  - بـ 

 .اقتراح زيارات تفقدية ملراكز التدريب بناء على مؤشرات تستدعي ذلك -جـ

 :(3-5)املادة 

 دور األمانة العامة:

ريب وااللتزام ومكتب االعتماد وضمان الجودة متابعة اإلشراف على التددريب دة التتتولى األمانة العامة من خالل وح

 طريق:املجلس العربي عن بمتطبات االعتماد في 

 دعم التواصل بين جهات اإلشراف على التدريب.و تنسيق  -1

 نسيق الزيارات امليدانية ملراكز التدريب بهدف تصويب وتحسين جودة التدريب.ت -2

 التحديثات واملستجدات في مراكز التدريب.  متابعة  -3

مراكز التدريب من خالل دراسة استمارات التقييم الواردة منها واقتراح املناسب حيالها بالتنسيق مع  متابعة أداء -4

 .املجلس العلميفي املختصة  اللجنة
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 السادسب البا

 االمتحاناتالتقويم و 
 

 (:1-6املادة )

 مبادئ عامة:

في قياس مدى توافق أداء املتدرب ضمان تحقيق أهداف التدريب عن طريق إلى  واالمتحانات التقويم عملية هدفت -أ

وير على التعلم والتطاختصاصيين أكفياء وآمنين و قادرين تخريج  يحققمع أهداف التدريب بما املراحل املختلفة 

 ، ويتحقق ذلك من خالل:املنهي املستمر

بط التقويم واالمتحانات بمخرجات التدريب وأهدافه وأن تكون طرق وأدوات التقويم واالمتحان مناسبة ر  -1

 واألداء املطلوب من املتدربين. ملرحلة التدريب

مكونات البرنامج وذلك عن ستهداف مختلف محاور التدريب والتعلم كاملعرفة واملهارات والسلوك في مختلف ا -2

( يحدد األسئلة من كل جزء من البرنامج مع تخصيص blue printطريق تحضير مخطط مسبق لكل امتحان )

 .  املعلن للخارطة االمتحانية س يساأل لتوزيع اباالعتماد على االوزن النسبي لكل منها  

 .تدريببين بأوجه القوة والضعف في كـل مراحل الااللتزام باملعايير املعتمدة للتقويم بانواعه ومناقشة املتدر  -3

 املعيارية العاملية والسرية التامة في كل شؤون ومراحل االمتحانات. جراءات والقياساتااللتزام باإل  -4

 عتبار كل أنواع الغش في االمتحانات انتهاكا يؤدي إلى إجراءات جزائية وفق نظام املجلس العربي.ا -5

 وفق الطرق تحليلها عادل وشفاف لتصحيح االمتحانات وتدقيق النتائج و تطبيق نظام واضح و  -6
ً
احصائيا

.
ً
 املعتمدة عامليــا

 متحانات في املجلس العربي على الشكل التالي:تحدد أنواع اال  -بـ

 امتحان أولي كتابي.  -1

 ويتكون من:  امتحان نهائي:  -2

 امتحان كتابي حسب االختصاص. -أ

 .... الخ(..مناقشة بحث  -أوسكي  -بالصيغة املعتمدة حسب االختصاص )سريري  امتحان عملي ويكون -بـ
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 متحاناتتقويم واال الفصل األول : الشؤون التنظيمية لل
 

 (:2-6)املادة 

 لجنة االمتحانات:

تولى   ي لجنة من لجان املجلس العلمي يتم تشكيلها من أعضاء املجلس العلمي حسب نظام املجلس العربي وته -أ

 املهام التالية:

نك أسئلة الكتابية والعملية وتدقيقها وتصنيفها والعمل على بناء وتحديث ب المتحاناتا ةسئلأإعداد  -1

 .وفق النظام املعتمد وتنفيذها لكترونيةاالختصاص على املنصة اال

متحانات الكتابية حسب املعايير القياسية في اال  تحديد آلية االمتحان وطريقة احتساب عالمة النجاح -2

 املجلس العلمي وفق أنظمة املجلس العربي. اللجنة التنفيذية في والعملية وتطبيقها بعد اعتمادها من

 لعمل على إنشاء قاعدة بيانات لالستشاريين في االختصاص الذين يمكن االستعانة بهم في االمتحانات العملية.ا -3

بقواعد وضوابط اختيار  والخاصة هذه الالئحةمن ( 20-6املادة ) لنظام املعتمد حسبتسمية املمتحنين وفق ا -4

 املمتحنين.

 ت العملية.مراكز عقد االمتحانا اقتراح -5

 .العمل على كل ما يضمن الحفاظ على سرية االمتحانات -6

يتناسب مع آخر التطورات العلمية في مجال  واإلشراف عليها بماالعملية االمتحانات  عقدتحضير و  -7

 .ختصاصاال 

 .األمانة العامة من خالل رئيس املجلس العلميإلى  ورفعهعن سير عمل كل امتحان  تقرير  إعداد -8

 ئلةاألس تحليلدراسة نتائج االمتحانات على ضوء تقرير وحدة القياس والتقويم في األمانة العامة الخاص ب  -9

األمانة إلى وتوصياتها نات حسب مراكز التدريب على أداء املتدربين في االمتحاورفع مالحظاتها  امتحان كل عقب

  العامة من خالل رئيس املجلس العلمي للمتابعة مع مراكز التدريب املعنية.

عايير العاملية ي وتطويرها بما يتماش ى مع املمتحانـات بشكـل دور اال ومنهجيات التقويم و مراجعـة طرق  -10

 العامة.بالتنسيق مع وحدة القياس والتقويم في األمانة 

 نظاماعتمادهم كممتحنين عن  للمدربين الجاري قد وإعداد لقاءات ونشرات تعريفية ودورات تدريبيـة ع -11

 التقويم واالمتحانات.توحيد مقاييس  بهدفاالمتحان ومتطلباته 

راسة تظلمات املتقدمين حول االمتحانات ورفع التوصية بخصوصها إلى األمانة العامة من خالل رئيس د -12

 املجلس العلمي.

حول أداء املتقدمين الذين لم يوفقوا في االمتحان  بتقريرحدة القياس والتقويم في األمانة العامة و تزويد  -13

 النهائي العملي وتقدموا بطلب حوله حسب النظام.

 .يقةالدقلجنة االمتحانات فيما يخص االختصاصات  املجلس العلمي بمهامتقوم لجنة االختصاص الدقيق في  -بـ
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 (:3-6)املادة 

 وحدة القياس والتقويم:

 تولى وحدة القياس والتقويم في األمانة العامة متابعة شؤون التقويم واالمتحانات في املجلس العربي.ت -أ

 حدد مهام وحدة القياس والتقويم على النحو التالي:ت -بـ

 لعمل على توفير املواد واملتطلبات الالزمة لتنظيم االمتحانات.ا -1

وإعالنـه من خالل املوقع  ها املختصةلجـانالعلمية و  د جدول االمتحانات السنوي بالتنسيق مع املجالسإعدا -2

 االلكتروني للمجلس العربي.

 .بالقياس والتقويمات املتعلقة إعداد التعليمات واالحصائي -3

 .املجلس العلميفي املختصة  ةنرة بنك األسئلة بالتنسيق مع اللجإدا -4

 .للقياس والتقويم املنظمةتابعة االلتزام باللوائح والضوابط م -5

حفظ أوراق و  يملختصة في املجلس العلمامن اللجنة  االنتهاء من إعدادها فور  األسئلة ورقيــا أو الكترونيــافظ ح  -6

 لكترونيـة حسب النظام املعتمد باملجلس العربي.اإلجابة أو النتائج اال

 .التقويمو القياس طالع األساتذة  على آخر املستجدات في منهجيات عمل بصفة دورية إل  على تنظيم ورش العمل -7

حانات من خالل تحليل عناصر االمتحان واحصائيات األسئلة وأداء املتدربين في املراكز املختلفة تقييم االمت -8

 تصاص.حسب االخفي املجلس العلمي عقب كل امتحان ورفع تقرير بذلك إلى اللجنة املختصة 

سنوي لألمين العام عن سير االمتحانات في املجالس العلمية يشمل ملخص تحليلي عن االمتحانات   إعداد تقرير -9

 واملستجدات التطويرية.

العمل على و والحفاظ على ديمومتهـا وتحديثهـا  العربي شراف على منصة االمتحان املعتمدة من قبل املجلساإل  -10

 حاني في مقر األمانة العامة.استحداث وتطوير مركز امت

التعاون مع مؤسسات وهيئات عاملية ذات سمعة ومكانة علمية في تبادل الخبرة ألغراض التدريب على طرق  -11

 .وفي مجال بنوك االمتحانات القياس والتقويم

 (:4-6)املادة 

 االمتحان:اإلشراف املحلي في مقر 

 االمتحانات الكتابية: -أوال

 على النحو التالي:سير االمتحانات الكتابية حسن على للشراف  ليتكليف مشرف مح -أ

ويفضل أن يكون عضوا في املجلس العلمي قبلها من املشرف  يسمى يئات محليةفي الدول التي يوجد فيها ه -1 

 .االمتحان موعد قبل شهر منبلغ األمانـة العامـة باسمه وت

حد ممثلي األمانة العامة على أن يكون من أ قبل من املشرف يسمىيوجد فيها هيئات محلية  في الدولة التي ال -2

 الدولة في املجلس العلمي.

 راعى األنظمة الخاصة ببعض الهيئات املحلية في بعض الدول حسب االتفاقيات املبرمة.ت -3
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 املحلي القيام باملهام التالية:املشرف  يتولى -بـ

 االمتحان. تنسيق وتحضير متطلبات عقد -1

قل من هم قبل أسبوعين على األن بما يتناسب مع عدد املتقدمين وإبالغ األمانـة العـامـة بأسمائتسمية املراقبي -2

 موعد االمتحـان.

 إلشراف على سير أعمال االمتحان وفق األنظمة والتعليمات الصادرة عن املجلس العربي.ا -3

 سريبها.لحفاظ على سرية االمتحانات واتخاذ كل ما يلزم ملنع تا -4

املجلس العلمي من لس العلمي ورئيس اللجنة املختصة في قرير عن سير أعمال االمتحان إلى رئيس املجرفع ت  -5

 يتضمن املالحظات بما في ذلك أي مخالفات إن وجدت. األمانة العامةخالل 

 االمتحانات العملية: -ثانيا

لى التحضيرات الالزمة لالمتحان في دولة املركز عاملجلس العلمي بتحديد املشرف تقوم اللجنة املختصة في  -أ

 االمتحاني على أن يكون من أعضاء اللجنة أو املجلس العلمي لالختصاص.

 القيام باملهام التالية: بالتنسيق مع الهيئة املحلية املشرف يتولى -بـ

 ية  االمتحانية.نجاح سير العملتحديد فريق العمل املساعد إل  -1

 تطلبات عقد االمتحان.تنسيق وتحضير م -2

 لحفاظ على سرية االمتحان واتخاذ كل ما يلزم ملنع تسريب مكونات االمتحان.ا -3

 املجلس العلمي .اء اللجنة املختصة في ملشاركة في اإلشراف على سير أعمال االمتحان مع أعضا -4
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 الفصل الثاني : االمتحان األولي
 

 (:5-6)املادة 

 يهدف إلى التأكد من حصول املتدربين على املعرفة املطلوبة في العلوم الصحية األساسية فيهو امتحان معر

 .والتطبيقية في االختصاص إلى جانب املبادئ العامة للمهنة تشمل أخالقيات وقوانين املهن الطبية والصحية

 (:6-6)املادة 

االمتحانات التقويم و  ونمطها وفق مبادئ ألسئلةتعددة الخيارات ويكون عدد اتكون صيغة االمتحان على شكل أسئلة م

 ها املختصة بالتنسيق مع وحدة القياس والتقويم في األمانة العامة.لجـانالعلمية و املجالس  من خالل

 (:7-6)املادة 

 :في السنةلدورتين  االمتحان يعقد -1

 .مايو يار/أ -نيسان /أبريل  الدورة األولى: -أ       

 .نوفمبرتشرين الثاني/ - كتوبرتشرين األول/أ لثانية:الدورة ا-بـ       

عضاء في في املراكز االمتحانية املعتمدة بالدول العربية األ لكترونية من خالل منصة االمتحانات االيعقد االمتحان  -2

 نفس التاريخ والتوقيت املعلن عنهما من املجلس العربي.

 ي حال تم ذلك ال تحتسب من فرص املتقدم له.إال لظروف قاهرة وف لغاء االمتحانإال يجوز  -3

بل شهر قيتم اإلعالن عن االمتحان قبل ثالثة أشهر من تاريخ االنعقاد على األقل وعلى أن يتم إغالق باب التقدم له  -4

 من تاريخ االنعقاد.

 (:8-6)املادة 

 شروط وإجراءات التقدم لالمتحان:

مدة للتقدم لالمتحان بالنسبة لبعض االختصاصات اعتبارا من تاريخ إتمام تسعة أشهر تدريب فعلي أو املدة املعت -1

 بدء التدريب املعتمد. 

 :لالمتحانيجب التقدم  -2

 حيث أن عدم التقدم لالمتحان حسب املذكور  من تاريخ بدء التدريب املعتمد من املجلس العربيخالل سنتين   -أ

 يؤدي إلى طي القيد تلقائيا.

ن عدم التقدم لالمتحابالنسبة للحاصلين على قرار اعتماد جزء من مدة التدريب و  أول فرصة امتحانية عند -بـ

 يؤدي إلى احتسابها كفرصة امتحانيـة.

اجتياز االمتحان خالل أربع فرص امتحانية كحد أقص ى يبدأ احتسابها من تاريخ أول فرصة بعد إتمام تسعة أشهر  -3

 .و من تاريخ أول فرصة بعد صدور قرار اعتماد جزء من التدريبأ من تاريخ بدء التدريب املعتمد من املجلس العربي

 خاصة للتقدم لهذا االمتحان وفق ما يعلنه املجلس العربي. شروط استيفاء أي -4
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 .علن عنهااملجراءات الستالم الطلبات حسب اإل  انتهاء التاريخ املحدد قبل طلب التقدم لالمتحان -5

 .رتبة بذمة املتدربتسديد رسم االمتحان وأي مستحقات مالية مت -6
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 الفصل الثالث : االمتحان النهائي الكتابي
 

 (:9-6)املادة 

في العلوم التطبيقية املتقدمة يهدف إلى التأكد من حصول املتدرب على القدرة والكفاءة املعرفية هو امتحان معرفي 

 عملي.ويسبق االمتحان النهائي ال والسريرية في االختصاص

 (:10-6)املادة 

القياس  وحدةفي ونمطها حسب املعتمد   ويكون عدد األسئلةتكون صيغة االمتحان على شكل أسئلة متعددة الخيارات 

 .نها املختصةالعلمية ولجاالتنسيق مع املجالس في األمانة العامة ب والتقويم

 (:11-6)املادة 

بالتزامن مع الدورة الثانية  نوفمبرن الثاني/تشري - كتوبرألول/ ألدورة واحدة في السنة  تشرين ا االمتحان يعقد -1

 لالمتحان األولي وفي ذات اليوم والتوقيت.

رة استثنائية لالمتحان في ذات العام بالتزامن مع الدورة األولى لالمتحان األولي بطلب من رئيس املجلس يجوز عقد دو  -2

 املجلس العلمي تبين من خاللها املبررات.تصة في اء على توصية من اللجنة املخالعلمي املعني بن

فس نفي املراكز االمتحانية املعتمدة بالدول األعضاء في من خالل منصة االمتحانات االلكترونية يعقد االمتحان  -3

 التاريخ والتوقيت املعلن عنهما من املجلس العربي.

اب التقدم له قبل شهر بقاد على األقل وعلى أن يتم إغالق عالن عن االمتحان قبل ثالثة أشهر من تاريخ االنعيتم اإل  -4

 من تاريخ االنعقاد.

 إال لظروف قاهرة وفي حال تم ذلك ال تحتسب من فرص املتقدم له. لغاء االمتحانإال يجوز  -5

 (:12-6)املادة 

 شروط وإجراءات التقدم لالمتحان:

 النجاح في االمتحان األولي أو اإلعفاء منه. -1

أو إكمال فترة التأهل املحددة لذلك حسب بنجاح التدريب املعتمد لالختصاص  إتمامة تفيد تقديم وثيق -2

االختصاص واعتماد متطـلبات االختصاص والتقييم السنوي والنهائي من قبل لجنة املناهج والتدريب أو لجنة 

 املجلس العلمي حسب االختصاص.في االختصاص 

كامل مدة التدريب ثالثة أشهر من املوعد املحدد  إتمامهمذين تبقى على يجوز قبول طلبات املتقدمين لالمتحان ال -3

 بتوصية من مركز التدريب مدعومة بتقرير عن األداء خالل السنة األخيرة. لالمتحان

التدريب وعدم التقدم لالمتحان حسب املذكور يؤدي إلى طي القيد  إتماممن تاريخ لالمتحان خالل سنتين التقدم  -4

 تلقائيا.

 از االمتحان خالل أربع فرص امتحانية يبدأ احتسابها من تاريخ أول فرصة بعد التأهل للتقدم إلى االمتحان.اجتي -5
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( من هذه 3-3من االمتحان األولي حسب أحكام املادة )  مع إعفائهيمنح املتقدم الذي تم اعتماد سنوات التدريب  -6

 خ أول فرصة بعد صدور القرار.أربع فرص امتحانية يتم احتسابها اعتبارا من تاري الالئحة

في حال استنفاذ الفرص االمتحانية األربعة يجوز منح فرصتين أخيرتين خالل سنتين بعد إعادة السنة التدريبية  -7

 األخيرة من البرنامج في مركز معتمد من قبل املجلس العربي.

 علن عنها.املاءات جر الستالم الطلبات حسب اإل  انتهاء التاريخ املحدد قبل طلب التقدم لالمتحان -8

 خاصة للتقدم لهذا االمتحان وفق ما يعلنه املجلس العربي. شروط استيفاء أي -9

 رسم املالي املقرر للتقدم لالمتحان وأي مستحقات مالية مترتبة بذمة املتدرب.السداد  -10

 (:13-6)املادة 

 ضوابط وقواعد إعداد األسئلة وحفظها:

 يتم إعداد األسئلة باللغة االنكليزية. -1

 املجلس العلمي بالعمل على ترجمة األسئلة االمتحانية إلى اللغة الفرنسية بالتنسيقفي قوم رئيس اللجنة املختصة ي -2

وذلك بالنسبة للمراكز التي من املمكن عقد االمتحان الكتابي فيها مع وحدة القياس والتقويم في األمانة العامة 

 . هذه الدول  ين بالتسجيل منى األطباء الراغبضمن دول املغرب العربي تسهيال عل

 وخارج داخل من آخرين بأساتذة تستعين أن إعداد وتدقيق األسئلة ولها ملجلس العلمياملختصة في ا نةللجتتولى ا -3

 .يالعلم املجلس

 أن: يراعىبحيث  املجلس العلمياألسئلة من قبل اللجنة املختصة في  يتم وضع وتقييم -4

 حة في املعنى.تكون صياغتها اللغوية صحيحة وواض  -أ

مختلف كون مرتبطة بمخرجات التدريب وأهدافه ومتناسبة مع حجم املعرفة واألداء املطلوب وتستهدف ت -بـ

 مستويات املعرفة واملهارات والسلوك في مختلف مكونات البرنامج.

دد ( يحblue printعن طريق تحضير مخطط مسبق لكل امتحان )االختصاص من جميع جوانبه  منهجتغطي  -ـج

 األسئلة ووزنهـا من كـل جزء من البرنامج.

 ولها إجابة واضحة ذات مرجعية علمية متفق عليها.تكون أصيلة  -د

 : ويفضل أن تكون لغرض املعايرة يجوز استخدام أسئلة امتحانات من دورات امتحانية سابقة وفق الضوابط اآلتية  -5

 أعاله. /4تأكد من استيفائها البنود الواردة في الفقرة /تم تحديثها لتتوافق مع أي مستجدات إن وجدت واليأن  -أ

 من إجمالي أسئلة االمتحان.كحد أقص ى %/ 20أن ال تزيد عن / -بـ

في التقويم  الطبي التعليم واالستعانة بخبراء عمل ورش تتولى األمانة العامة بالتنسيق مع املجالس العلمية عقد -6

  .وإعداد االمتحانات

املجلس العلمي عبر املنصات في املختصة  ةنالكتابية ومراجعتها من قبل اللج متحاناتيكون تحرير أسئلة اال  -7

 االلكترونية املعتمدة باملجلس العربي.
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 حسب النظام املعتمد في املجلس العربي. االنتهاء من إعدادها فور  األسئلةتحفظ  -8

 ي سرية تامة وفي نطاق ضيق من املختصين.ف اللجنة املختصة في املجلس العلمييتم مراجعة بنوك األسئلة من قبل  -9
 

 (:14-6)املادة 

 تأجيل االمتحان والتغيب عنه:

 تأجيل االمتحان: -أوال

مكن قبول طلب تأجيل املسجل لتقديم االمتحان بعذر مقبول ملرة واحدة خالل مدة الفرص االمتحانيـة وذلك ي -1

 تحانيـة.من موعد االمتحان وال تحتسب فرصة ام ايوم خمسة عشرقبل 

 %( من الرسم املالي املدفوع إلى الدورة االمتحانية الالحقـة.50تم ترحيل ما مقداره )ي -2

 التغيب عن االمتحان: -ثانيا

يوما كحد أقص ى بعد موعد  ثالثينحتسب فرصة امتحانية ملن تغيب عن االمتحان بدون عذر قاهر يقدم خالل ت -1

 جلس العلمي.املاالمتحان وتقبله اللجنة املختصة في 

 حتفظ بالرسم املالي للمتغيب عن االمتحان بعذر قاهر إلى الدورة االمتحانية الالحقة.ي -2

 (:15-6)املادة 

باالستعانة بوحدة القياس  تقييم سير االمتحان وتحليل األسئلة وإجابتها ملجلس العلمياملختصة في ا نةللجتتولى ا

 :التاليةوفقا لآلليات  والتقويم في األمانة العامة

 .ملعدة لذلكااملتقدمين لالمتحان بعد انتهائه مباشرة من خالل تعبئة النماذج استطالع آراء  -1

 راسة تقارير املشرفين على االمتحان في املراكز املختلفة.د -2

  األسئلة تحليل و االمتحان نتائج راجعة م -3
ً
 .وفقا للمعايير الدولية امتحان كل عقب احصائيــا
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 العمليالفصل الرابع : االمتحان النهائي 
 

 (:16-6)املادة 

إلى التأكد من امتالك املتقدم للمعرفة والقدرات واملهارات والسلوكيات املهنيـة يهدف هو امتحان عملي اكلينكي  

 الالزمة للعمل بكفاءة وأمان في االختصاص باستخدام الطرق العاملية املعتمدة لالمتحانات العملية.

 (:17-6)ملادة ا

  :من بعض الصيغ االمتحانية التاليةيتكون االمتحان 

 (OSCE)االختبار السريري املوضوعي املنظم  -1

 (OSPE)االختبار العملي املوضوعي املنظم  -2

 (Case Based Discussion – CBD)االختبار الشفهي املنظم املبني على الحاالت  -3

 (LONG CASES)حاالت طويلة -4

 (SHORT CASES)ت قصيرة حاال  -5

 (Simulationملحاكاة )ااختبار املهارات باستخدام  -6
 

 (:18-6)املادة 

الدورة  –األول  متحان النهائي العملي لدورة واحدة أو دورتين في العام كحد أقص ى )الدورة األولى في نصفهاال  يعقد -1

ترة ال تقل الفن على أ ،الدول العربية األعضاء لكل دورة ، ويتم تحديد املراكز االمتحانية فيالثانية في نصفه الثاني(

الفاصلة بينهما عن أربع أشهر كحد أدنى ويراعى حين تحديد موعد االمتحان إعطاء مدة كافية للناجحين في 

 االمتحان النهائي الكتابي الذي يسبقه للتقدم لهذا االمتحان.

بر من ضمن خطة املجلس العلمي السنوية في بداية ديسم هاالعملية ومكان عقدتحديد مواعيد االمتحانات يتم  -2

 .مدة كـافية للناجحين في االمتحان النهائي الكتابي الذي يسبقه للتقدم لهذا االمتحانكل عام ويراعى إعطاء 

بناء  جوز قبول عقد االمتحان في مراكز امتحانية خارج دولة املقر بطلب من رئيس املجلس العلمي لالختصاصي -3

 املجلس العلمي في حال توفر الشروط التالية: ى توصية اللجنة املختصة في عل

وتوفيرها الترتيبات التنظيمية الالزمة لعقد االمتحان حسب إحدى الدول العربية األعضاء  طلب استضافة من -أ

 .هذه الدول  فيمع الهيئات املحلية  نظام املجلس العربي وبالتنسيق

 في االختصاصات الرئيسة. /10مين لالمتحان عن /ال يقل عدد املتقدن أ -بـ 

 .تحنينعدد األساتذة املمو مع عدد املتقدمين لهذه االمتحانات  العمليةأيام عقد االمتحانات  عدد أن تتناسب يراعى -4

 إال لظروف قاهرة. لغاء االمتحانإال يجوز  -5
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 (:19-6)املادة 

  شروط وإجراءات التقدم لالمتحان:

 .بنجاحمدة التدريب  إتمامثبت تقديم ما ي -1

 في االختصاصات التي يتكون فيها االمتحان النهائي من شقين منفصلين. جتياز االمتحان النهائي الكتابيا -2

في االختصاصات التي يتكون فيها من تاريخ النجاح في االمتحان النهائي الكتابي لالمتحان خالل سنتين التقدم  -3

  .وعدم التقدم لالمتحان حسب املذكور يؤدي إلى طي القيد تلقائيا يناالمتحان النهائي من شقين منفصل

من اجتياز االمتحان النهائي  سنوات كحد أقص ى /4تحدد محاوالت التقدم لالمتحان العملي بأربع محاوالت خالل / -4

ب بنجاح في ومن إتمام مدة التدري في االختصاصات التي يتكون فيها االمتحان النهائي من شقين منفصلين الكتابي

 وحدة واحدة. االختصاصات التي يكون فيها االمتحان النهائي )الكتابي والعملي(

 االمتحان عادةأعاله فرصة واحدة إل  /4يجوز إعطاء املتقدم في حال استنفاذه املحاوالت أو املدة املحددة في البند / -5

ل نجاحه فيها يعتبر مؤهال للتقدم لالمتحان في أول موعد بعد استنفاذه املحاولة الرابعة وفي حا النهائي الكتابي

 خالل سنتين. النهائي العملي ملحاولتين

علن عنه من خالل الهيئة املحلية وفي املالستالم الطلبات حسب  انتهاء التاريخ املحدد قبل طلب التقدم لالمتحان -6

 حال عدم وجود هيئة محلية يتم اإلرسال مباشرة إلى األمانة العامة.

 خاصة للتقدم لهذا االمتحان وفق ما يعلنه املجلس العربي. شروط استيفاء أي -7

 سداد رسم االمتحان وأي مستحقات مالية مترتبة بذمة املتقدم لالمتحان.  -8
 

 (:20-6)املادة 

 املمتحنين:قواعد وضوابط اختيار 

ل األعضاء في الهيئة من أكبر عدد ممكن من الدو  املجلس العلمياللجنة املختصة في  تحنين من قبلاملم يتم ترشيح -1

 .رئيس املجلس العلمي إلى األمين العام من خالل الترشيح رفعيو االمتحانية 

 يراعى في املرشح أن يكون: -2

 أو من في حكمه بالنسبة لالختصاصات الصحية األخرى وبخبرة ال تقل عن ط -أ
ً
 ممارسا

ً
سنوات بعد  خمسبيبـا

 االختصاص الدقيق. سنوات بعد شهادة ثالثشهادة االختصاص الرئيسة و 

 على  -بـ
ً
هادة املجلس العربي أو ما يعادلها من الشهادات املؤهلة في االختصاص من إحدى الجهات شحاصال

 .العاملية أو املحليةاملعتمدة 

 برة وتجربة في إجراء االمتحانات العملية لالختصاص.خ -جـ

بالتنسق مع رئيس املجلس العلمي  جلس العلمياملرئيس اللجنة املختصة في  يقوم املمتحنين حدأ اعتذار لحا في -3

  البديل. باختيار
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 تشكل الهيئة االمتحانية لالمتحان في االختصاصات الرئيسة من: -4

نة االمتحانات واملجلس العلمي مع مراعاة مشاركة أعضاء من لجنة املناهج والتدريب وأعضاء أعضاء من لج -أ

 .املجلس العلمي من دولة املركز االمتحاني

 %من الهيئة االمتحانية.50متحنين مؤهلين من دولة املركز بحد أقص ى م -بـ

 متحنين مؤهلين من خارج املجلس العلمي ودولة املركز.م -جـ

 من: تشكل الهيئة االمتحانية لالمتحان في االختصاصات الدقيقة -5

 أعضاء لجنة االختصاص. -أ

 الهيئة االمتحانية.%من 50ين مؤهلين من دولة املركز بحد أقص ى ممتحن -بـ

 متحنين مؤهلين من خارج املجلس العلمي ودولة املركز.م -جـ

ويراعى أن يكون عدد أعضاء الهيئة االمتحانية وعدد أيام االمتحان متناسبا مع عدد املتقدمين لالمتحان وفي حال 

س أو اجتماعات لجنة وجود عدد قليل من املتقدمين يمكن عقد االمتحان بالتزامن مع امتحان االختصاص الرئي

 االختصاص.

 ية:املجلس العلمي أو من يكلف من قبل اللجنة ويتولى املهام التالاالمتحانية رئيس اللجنة املختصة في يترأس الهيئة   -6

 التنسيق مع املشرف املحلي للتأكد من توفر كافة متطلبات نجاح تنظيم االمتحان.  - أ

 نظام االمتحان وقواعد النجاح والرسوب والتأكيد على االلتزام بذلك.تنظيم اجتماع للممتحنين للتعريف ب  - بـ

 نظيم لقاء تعريفي للمتقدمين لالمتحان بنظام االمتحان.ت -جـ

ئاسة اجتماع إصدار النتائج  ورفعها بعد اعتمادها من الهيئة االمتحانية مرفقة بتقرير إلى األمين العام من ر  - د

 خالل رئيس املجلس العلمي.

 تقييم سير عمل االمتحان بما في ذلك األداء التنظيمي للمركز االمتحاني وإدراج املالحظات وأي اشكاالت إن - هـ

 وجدت ضمن التقرير إلى األمين العام.

 بالتنسيق مع رئيسالعلمي بممتحن دولي لدورة واحدة على األقل في السنة يسمى من قبل رئيس املجلس  االستعانة -7

ن وترفع التسمية إلى األمين العام ويراعى في االختيار أ جلس العلمي بناء على سيرته الذاتيةاملفي اللجنة املختصة 

يكون من العاملين في هيئة أو مؤسسة معتبرة عامليا وله سجل بارز في االختصاص معزز بالسيرة الذاتية للقيام 

 باملهام اآلتية:

 لتقويم به وإبداء أي مالحظات للتطوير.وعملية ا لالختصاص طالع على البرنامج التدريبياإل  - أ

 حضور اجتماعات الهيئة االمتحانية في جميع مراحل االمتحان. - بـ

 املشاركة في االمتحان. -جـ

 تقييم سير االمتحان ومكوناته.  - د

 استطالع عينة من آراء املتقدمين لالمتحان.  - هـ

 تقديم توصيات بخصوص تطوير االمتحان.  - و
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ويمكن  أحدهم خارجي واآلخر محلي اثنين عدد األساتذة املمتحنين في كل محطة امتحانيةتجاوز ي ن الشترط أي -8

 واحد كمتدرب على االمتحان .مراقب حضور ب السماح

( لدورة واحدة observersتعمل املجالس العلمية على دعم قاعدة املمتحنين من خالل إشراك ممتحنين مراقبين ) -9

 االمتحان. قبل املشاركة الفعلية في

 من نفس املركز التدريبي منفردا. ممتحنال يجوز امتحان املتقدمين من  -10

 (:21-6)املادة 

 تأجيل االمتحان أو التغيب عنه:

ن النهائي االمتحاعلى بتأجيل االمتحان الكتابي والتغيب عنه املتعلقة  هذه الالئحةمن  (14-6) املادة تسري أحكام 

  .العملي
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 الفصل الخامس: آلية إصدار نتائج االمتحانات وطلب املراجعة
 

 (:22-6)املادة 

 آلية إصدار نتائج االمتحانات:

 االمتحانات الكتابية: -أوال

لكترونية لالمتحانات عبر منصة التقييم اال جابات تلقائيا ضمن التطبيق الكامليكون تصحيح االمتحان وتحليل اإل  .1

حيح أوراق اإلجابة الخاصة باالمتحانات الكتابية تحت اإلشراف املباشر ملشرف وفي حال تعذر ذلك يتم تص

من بين أعضاء  املعنيالتصحيح الذي يسمى بقرار من األمانة العامة بناء على توصية من رئيس املجلس العلمي 

 املجلس العلمي في الدولة التي يوجد فيها مكتب املجلس العربي املعتمد إلجراء التصحيح. 

لتنسيق باوذلك  Angoff – Hofstee)املعدلة حسب املعايير القياسية )% 60 في االمتحانات الكتابية مة النجاحعال  .2

بموجب محضر املجلس العلمي ورئيس وحدة القياس والتقويم في األمانة العامة بين رئيس اللجنة املختصة في 

الختصاصات التي يعتبر فيها االمتحان النهائي ل وموافقة رئيس املجلس العلمي، ويكون احتساب عالمة النجاح موثق

 بشقيه الكتابي والعملي وحدة واحدة حسب اآللية املعتمدة للمجلس العلمي.

بناء على درجة الصعوبة أو التمييز أو أسباب تتعلق بصياغة السؤال وال يكون هدفها رفع نسبة حذف أسئلة يجوز  .3

املجلس العلمي ورئيس وحدة القياس والتقويم في األمانة صة في اللجنة املختبالتنسيق بين رئيس النجاح وذلك 

 يبين أسباب التعديل وموافقة رئيس املجلس العلمي. بموجب محضر موثقالعامة 

 :العمليةاالمتحانات  -ثانيا

وتحول   Angoff)-(Borderline Regression في االمتحانات العملية حسب املعايير القياسية  عالمة النجاحتحدد  -1

الختصاص ويكون احتساب عالمة النجاح لالختصاصات التي يعتبر للبرنامج التدريبي لأو حسب املعتمد  %60إلى 

 .فيها االمتحان النهائي بشقيه الكتابي والعملي وحدة واحدة حسب اآللية املعتمدة للمجلس العلمي

 املجلس العلمي.في  ملحددة مسبقا من اللجنة املختصةيتم احتساب نتيجة االمتحان وفق اآللية ا -2
 

 (:23-6)املادة 
 

 إعالن النتائج:

 .يتم إعالن نتائج االمتحانات بعد اعتمادها من األمين العام -1

 .املتقدمين لالمتحانات الكتابية بدرجاتهمتزويد  يكون إعالن نتائج االمتحانات بعبارة "ناجح" أو "لم يوفق" ويجوز  -2
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 (:24-6)املادة 

 طلب مراجعة النتيجة:

يحق للمتقدم الذي لم يوفق في االمتحان الكتابي طلب مراجعة نتيجته خالل أسبوعين من تاريخ إعالن النتائج  -1

 مقابل رسم مالي محدد يتم إعادته في حال أدت املراجعة إلى تغيير النتيجة لنجاح.

حظات الهيئة االمتحانية حول مال يبين  بتقريريده يوفق في االمتحان النهائي العملي طلب تزو يحق للمتقدم الذي لم  -2

 ه في االمتحان مقابل رسم مالي غير قابل لالسترداد.أدائ

 راجعة حسب اآللية املعتمدة باملجلس العربي.تتم امل -3
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 الغش في االمتحانات: السادس الفصل 
 

 (:25-6)املادة 

لتقيد بأنظمة االمتحان ومنها على سبيل املثال وليس يحظر على املتقدمين لالمتحان الغش بجميع أشكاله أو عدم ا

 الحصر:

 السعي للحصول على أسئلة امتحانية. -1

 بغرض قبول التقدم لالمتحان. تقديم وثائق غير صحيحة -2

 إرسال شخص منتحل لشخصيته ألداء االمتحان. -3

 تحان.الغش خالل االمتحان بأي طريقة أو أسلوب بناء على تقرير من قبل املشرف ومراقب االم -4

 عدم التقيد بتعليمات االمتحان في املجلس العربي. -5

 إحداث فوض ى أثناء االمتحان تؤثر على مساره. -6
 

 (:26-6)املادة 

 اإلجراء املناسب حسب اإلجراءات املعتمدة باملجلس العربي.يتم إعالم األمانة العامة خطيا بواقعة الغش التخاذ 

 (:27-6)املادة 

 ن العقوبات التالية بما يتناسب وجسامة الفعل:مر قرار العقوبة بواحدة أو أكثر في حال ثبوت الواقعة يصد -1

 إلغاء نتيجة االمتحان. -أ     

 لتقدم لالمتحان ملدة محددة.الحرمان من ا -بـ     

 طي القيد.   -جـ    

 بالقرار. مركز التدريبلعامة إبالغ الهيئة املحلية و يحق لألمانة ا -2
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 السابعلباب ا

 ةلس العلمياملجا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الالئحة التنظيمية للشؤون األكاديمية

Page 53 of 69 
 

 

 السابعلباب ا

 ةالعلمي املجالس
 

 مقدمة:

وتعتبر الجهة األساسية في ة بالشؤون األكاديمية لالختصاصات الصحية في املجلس العربي علميال املجالس تختص

س أنظمة ولوائح املجل املختلفة وفقإعداد املناهج والتدريب والتقويم واالمتحانات ومتابعتها من خالل لجانها العلمية 

 العربي.

 الفصل األول: تشكيل املجلس العلمي

 (:1-7املادة )

 تشكيل املجلس العلمي:

يشكل املجلس العلمي بقرار من املكتب التنفيذي من ممثلي الدول العربية األعضاء الذين يتم ترشيحهم وفقا  -1

 .للنظام األساس ي والالئحة الداخلية للمجلس العربي

 :العلمية التالية لجانوال لجنة تنفيذية يكون لكل  مجلس علمي -2

 .والتدريب املناهجلجنة  -

 االمتحانات. لجنة -

 في املجالس التي يتفرع منها أكثر من اختصاص.ختصاص اال لجنة  -

 .العربي الالئحة الداخلية املجلس املحدد في وفق ولجانه اإلدارية للمجلس العلمي املناصب انتخاب كون ي -3

 جان العلمية.اللومقرر املجلس ورؤساء  من رئيس املجلس العلمي ونائب الرئيستتألف اللجنة التنفيذية  -4

 مكن للمجلس العلمي طلب تشكيل لجان أخرى مؤقتة أو دائمة مع بيان مهامها وأعضائها ومدتها.ي -5

ويم واالمتحانات في االختصاص وفق نظم ولوائح عتبر املجلس العلمي املرجع  األساس ي للمناهج والتدريب والتقي -6

 املجلس العربي.

ويمكن عقد اجتماعات تعقد اجتماعات املجلس العلمي الدورية حسب املحدد في الالئحة الداخلية للمجلس  -7

 إضافية عبر تقنية االتصال املرئي بناء على طلب من اللجنة التنفيذية للمجلس العلمي.
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 مهام املجلس العلمي :الثاني الفصل 
 

 (:2-7املادة )

نة دارية وتقديمها لألماتقدير االلتزامات املالية واإل  لغاياتوفعالياته  العلمي وضع الخطة السنوية ألنشطة املجلس -1

 .العامة

 ومتابعة أعمالها. تشكيل اللجان الكفيلة بتحقيق أهدافه -2

 .ج التدريبية بغرض اعتمادها  في املجلس العربيوضع وتحديث املعايير الالزم توافرها في املراكز والبرام -3

 .وضع مناهج التدريب النظرية والسريرية وتطوير هذه املناهج بشكل مستمر -4

 .البراهيناألدلة و اعتماد أسس التدريب واملمارسة وفق الطب املبنى على  -5

 .ةلكتروني )التعليم عن بعد( بالتنسيق مع األمانة العامدعم وتبني تطبيق التعليم اال -6

 .، وكلما دعت الحاجةبمدة ال تزيد عن ضعف مدة البرنامج للمناهجالتقييم الدوري  -7

 .األمانة العامة إلىبرامج تدريبية جديدة تحت مظلته ورفعها  دراسة مقترحات استحداث -8

 .إصدار النشرات واملطبوعات الالزمة بالتعاون مع الجهات العلمية التي تخدم أهدافه -9

 العلمية لتحقيق الفائدة املرتقبة منها. العمل على دعم األبحاث -10

 العمل على تنظيم دورات تدريبية للمدربين واملتدربين وفق اإلجراءات املنظمة لذلك باملجلس العربي.  -11

يقدم للمجلس العلمي  خالل السنة املنصرمة وخطته التطويرية املستقبلية  إعداد تقرير سنوي عن أعماله -12

 .العامة االستشاري املشترك عبر األمانة

 .مناقشة وإقرار ما يعرض عليه من اللجان املنبثقة عنه -13

التعاون مع املؤسسات األكاديمية والجمعيات العلمية العربية والدولية من خالل االمانة العامة لغرض تبادل  -14

 .الخبرات وتطوير األداء

 ذلك بالتمرير بين األعضاء.ألمين العام إلى املجلس العلمي أو لجانه ويجوز املواضيع املحالة من ا دراسة  -15

 (:3-7املادة )

 مهام رئيس املجلس العلمي:

 تمثيل املجلس العلمي كعضو في املجلس العلمي االستشاري املشترك. -1

  متابعة تطوير املناهج وطرق التقويم واالمتحانات بالتنسيق مع اللجـان املختصـة -2

 بما فيها الخطة السنوية لالمتحانات في املوعد املحدد أنشطة املجلس العلميجدولة التنسيق مع اللجنة التنفيذية ل -3

 .وإحالتها إلى األمانة العامةمن كل عام 

 التنسيق مع األمانة العامة للتواصل مع الهيئات واملؤسسات العاملية لدعم التعاون املشترك مع املجلس العربي. -4

 اجتماعات لجان املجلس العلمي دون أن يقوم برئاستها. حضور  -5
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ح تشكيل فرق مقيمي االعتماد البرامجي بناء على توصية اللجنة املختصة باملجلس العلمي ورفعه إلى األمانـة اقترا -6

 العـامـة.

 طلب عقد دورة استثنائية لالمتحان النهائي الكتابي بناء على توصية اللجنة املختصة باملجلس العلمي. -7

 باب التقويم واالمتحانات.املواد ذات العالقة ضمن  املبينة فياعتماد نتائج االمتحانات وأي تعديالت عليها  -8

 طلب افتتاح مراكز لالمتحان النهائي العملي خارج دولة املقر بناء على توصية اللجنة املختصة باملجلس العلمي. -9

 اعتماد هيئة املمتحنين في االمتحان النهائي العملي بناء على توصية اللجنة املختصة باملجلس العلمي. -10

 متحن الخارجي بالتنسيق مع رئيس اللجنة املختصة باملجلس العلمي ورفعه إلى األمين العام. اقتراح امل -11

 ها بالتنسيق مع رئيس هيئة املمتحنين.سير أعمالملتابعة  العمليةالمتحانات احضور  -12

 دعم وتنسيق التواصل بين األمانة العامة ولجان املجلس العلمي. -13

 ملجلس العلمي في أنشطته.العمل على ضمان مشاركة جميع أعضاء ا -14
 

 (:4-7املادة )

 مهام نائب رئيس املجلس العلمي:

 اإلنابة عن رئيس املجلس العلمي حال غيابه أو بناء على تكـليف منه. -1

 علمي.( ضمن املجلس ال E-learning( والتعلم عن بعد )  CPDتنسيق برامج التطوير املنهي املستمر )  -2

 تماع املجلس العلمي.املشاركة في تحضير جدول أعمال اج -3

 أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس املجلس العلمي. -4
 

 

 (:5-7املادة )

 مهام مقرر املجلس العلمي:

 املشاركة في تحضير جدول أعمال اجتماع املجلس العلمي.  -1

 اإلشراف على إعداد محضر اجتماع املجلس العلمي. -2

 ق الشكل العام املحدد.متابعة تحديث صفحة املجلس العلمي في املوقع االلكتروني وف -3

 تعميم محاضر اجتماعات املجلس العلمي ولجانه على أعضاء املجلس العلمي بعد اعتمادها. -4

 متابعة تنفيذ قرارات املجلس العلمي واللجنة التنفيذية. -5

 مهام أخرى يكلفه بها رئيس املجلس العلمي.أي   -6
 

 (:6-7املادة )

 مهام أعضاء املجلس العلمي:

 للمجلس العلمي حسب النظام املعتمد.ئيسة عضوية اللجان الر  -1

 ومنها على سبيل املثال:العلمي املشاركة في أنشطة املجلس  -2

 فرق مقيمي االعتماد املؤسس ي والبرامجي. -أ
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 تغذية بنك مفردات أسئلة االختصاص. -بـ

 انية لالمتحان النهائي العملي.الهيئة االمتح -جـ

 رنامج التعليم والتطوير املنهي املستمر.بتقديم محاضرات ومواد تعليمية ضمن  -د

 دعم أنشطة املجلس العلمي في الدول التي يمثلونها. -3

 تقديم مقترحات لتطوير املناهج وطرق التقويم واالمتحانات. -4
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 لجان املجلس العلمي:  الثالثالفصل 
 

 (:7-7املادة )

 اللجنة التنفيذية:

  يةتعقد اللجنة التنفيذ -أ
ً
 دوريا

ً
واآلخر مع اجتماع  اجتماع املجلس العلمي التزامن معأحدهما ب ملرتين في السنةاجتماعا

لجنة املناهج والتدريب ولجنة االمتحانات ويمكن للجنة عقد اجتماعات استثنائية عبر املنصة االلكترونية 

 حسب الحاجة وفق نظام املجلس العربي.للمجلس العربي 

 نة التنفيذية على الشكل التالي:تحدد مهام اللج -بـ

 النظر في القواعد واالستراتيجية العامة لالختصاص وعرض توصياتها من خالل رئيسها على املجلس العلمي. -1

 أنشطة املجلس العلمي.جدولة التنسيق مع رئيس املجلس العلمي ل -2

 متابعة تقارير وتوصيات املجلس العلمي وعرضها على األمانة العامة. -3

 قارير وتوصيات اللجان املنبثقة عن املجلس العلمي ورفعها إلى األمانة العامة.مراجعة ت  -4

 دراسة مقترحات استحداث اختصاصات جديدة وعرضها على املجلس العلمي. -5

دراسة واعتماد توصية اللجان املختصة باملجلس العلمي الخاصة بطلبات اعتماد التدريب من خارج املجلس  -6

 ان األولي.العربي واإلعفاء من االمتح

في إحدى االختصاصات االمتحان النهائي الكتابي في االختصاص الرئيس اعتماد طلبات تسجيل من اجتاز   -7

 .الدقيقة

 اعتماد طي قيد املسجلين في االختصاص بناء على توصية اللجنة املختصة باملجلس العلمي. -8

 س العلمي.اعتماد طلبات إعادة التسجيل بناء على توصية اللجنة املختصة باملجل -9

 نشاط علميأي من الهيئات األكاديمية والجمعيات العلمية إلقامة  إلى األمانة العامة الطلبات الواردة دراسة -10

 .تحت مظلة املجلس العربي ورفع التوصية بخصوصها لالختصاص

 أي مهام أخرى تكلف بها من األمانة العامة أو املجلس العلمي. -11
 

 (:8-7املادة )

  :بريلجنة املناهج والتد

جلس العلمي يتم انتخابها من أعضاء املجلس العلمي بحد أقص ى سبعة أعضاء بما فيهم رئيس اللجنة هي لجنة بامل -أ

 .وتعنى بشؤون املناهج والتدريب في االختصاص

 تحانالجنة االمتاجتماع مع  متزامنايكون أحدهما ويراعى أن  السنةفي مرتين  الدورية اجتماعاتهااللجنة  تعقد  -بـ

عبر املنصة االلكترونية للمجلس العربي  إضافيةويمكن للجنة عقد اجتماعات ، واللجنة التنفيذية ما أمكن ذلك

 الحاجة وفق نظام املجلس العربي.حسب 
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 التالية:  تتولى لجنة املناهج والتدريب القيام باملهام -ـج

  .امليةبما يتماش ى مع املعايير العاالختصاص منهج  وتقييم وتحديث إعداد -1

 .( من هذه الالئحة4-3املتدربين في مراكز التدريب وفق املهام الواردة في املادة )متابعة  -2

 .امبالتنسيق مع املسجل الع التي يتطلب اعتمادها من املجلس العلميوثائق ال مراجعة -3

 الختصاص. البرنامج التدريبي لفي املتقدمين  الشروط املتعلقة بقبول  مراجعة -4

 .التدريب من االنتهاء وعند دورية بصفة والعملي العلمي السجل ومراجعة دراسة -5

 .(Plagiarism مع الفحص لالستالل العلمي ) تقييم البحث العلمي للمتدربين حسب االختصاص -6

 إعداد مواد للتعليم عن بعد بالتنسيق مع وحدة التطوير املنهي املستمر في األمانة العامة. -7

خالل فترة اعتماد التعديالت في عضويتها راسة و دربين في مراكز التدريب ودوامل االختصاصاعتماد مدير برنامج  -8

 .االعتماد

مراكز التدريب بالتنسيق مع مكتب االعتماد وضمان الجودة في األمانة  اعتماد مواصفات وشروطوتحديث  إعداد -9

 العامة.

 األمانة العامة.  ن الجودة فيمكتب االعتماد وضما دراسة طلبات مراكز التدريب لالعتماد ورفع التوصية إلى -10

مكتب االعتماد وضمان تعديل عدد املتدربين املقبولين سنويا ورفع التوصية إلى دراسة طلبات مراكز التدريب ب -11

 األمانة العامة.الجودة في 

 .اــة وخارجهــالعربي في الدول  مع الجهات املعنية باالختصاصتبادل الخبرات  تشجيع -12

والتوصية للجنة التنفيذية  ريب من خارج املجلس العربي واإلعفاء من االمتحان األولياعتماد التددراسة طلبات  -13

 املبينة في املواد ذات العالقة من هذه الالئحة. العربي وفق شروط وإجراءات اعتماد التدريب من خارج املجلس

 اعتماد طلبات املتدربين بخصوص االنقطاع املؤقت عن التدريب. -14

ة أعضاء املدربين واملتدربين وفق اإلجراءات املعتمدريبية وتعليمية لتنمية مهارات وكفاءات اقتراح عقد دورات تد -15

 في املجلس العربي.
 

 (:9-7املادة )

 االمتحانات:لجنة 

ملجلس العلمي يتم انتخابها من أعضاء املجلس العلمي بحد أقص ى سبعة أعضاء بما فيهم رئيس اللجنة اهي لجنة في  -أ

 .قويم واالمتحانات في االختصاصوتعنى بشؤون الت

تدريب املناهج واللجنة اجتماع مع  متزامنايكون أحدهما ويراعى أن  السنةفي مرتين  الدورية اجتماعاتهاتعقد اللجنة   -بـ

ويمكن للجنة عقد اجتماعات إضافية عبر املنصة االلكترونية للمجلس العربي ، واللجنة التنفيذية ما أمكن ذلك

 ق نظام املجلس العربي.حسب الحاجة وف
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 :لجنة االمتحانات القيام باملهام التاليةتتولى  -ـج

نك أسئلة الكتابية والعملية وتدقيقها وتصنيفها والعمل على بناء وتحديث ب المتحاناتا ةسئلأإعداد  -1

 .وتنفيذها وفق النظام املعتمد لكترونيةاالختصاص على املنصة اال

ريقة احتساب عالمة النجاح حسب املعايير القياسية في االمتحانات الكتابية تحديد آلية االمتحان وط -2

 املجلس العلمي وفق أنظمة املجلس العربي. اللجنة التنفيذية في والعملية وتطبيقها بعد اعتمادها من

 ت العملية.لعمل على إنشاء قاعدة بيانات لالستشاريين في االختصاص الذين يمكن االستعانة بهم في االمتحاناا -3

بقواعد وضوابط اختيار  والخاصة هذه الالئحةمن ( 20-6ة املمتحنين وفق النظام املعتمد حسب املادة )تسمي -4

 املمتحنين.

 ت العملية.مراكز عقد االمتحانا اقتراح -5

 .العمل على كل ما يضمن الحفاظ على سرية االمتحانات -6

يتناسب مع آخر التطورات العلمية في مجال  عليها بماواإلشراف العملية االمتحانات  عقدتحضير و  -7

 .االختصاص

 .األمانة العامة من خالل رئيس املجلس العلميإلى  ورفعهعن سير عمل كل امتحان  تقرير  إعداد -8

 ئلةاألس تحليلدراسة نتائج االمتحانات على ضوء تقرير وحدة القياس والتقويم في األمانة العامة الخاص ب  -9

األمانة إلى وتوصياتها على أداء املتدربين في االمتحانات حسب مراكز التدريب ورفع مالحظاتها  امتحان كل عقب

  العامة من خالل رئيس املجلس العلمي للمتابعة مع مراكز التدريب املعنية.

لعاملية عايير اي وتطويرها بما يتماش ى مع املمتحانـات بشكـل دور اال ومنهجيات التقويم و مراجعـة طرق  -10

 بالتنسيق مع وحدة القياس والتقويم في األمانة العامة.

 نظاماعتمادهم كممتحنين عن  للمدربين الجاري قد وإعداد لقاءات ونشرات تعريفية ودورات تدريبيـة ع -11

 التقويم واالمتحانات.توحيد مقاييس  بهدفاالمتحان ومتطلباته 

رفع التوصية بخصوصها إلى األمانة العامة من خالل رئيس قدمين حول االمتحانات و دراسة تظلمات املت -12

 املجلس العلمي.

حول أداء املتقدمين الذين لم يوفقوا في االمتحان  بتقريرحدة القياس والتقويم في األمانة العامة و تزويد  -13

 بطلب حوله حسب النظام.النهائي العملي وتقدموا 
 

 (:10-7املادة )

 االختصاص:لجنة 

لها من سبعة يتم تشكيو  االختصاص املتفرع عن املجلس العلمي ؤونشتقوم بمتابعة املجلس العلمي  في هي لجنة -1

استكمال العدد من يمكن من أساتذة االختصاص باملجلس العلمي و ويكون أعضائها  أعضاء بما فيهم رئيس اللجنة

 خارجه وفق اآللية املعتمدة لذلك في املجلس العربي.
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-7( و )8-7ن )لجنتي " املناهج والتدريب" و "االمتحانات" حسب املبين في املادتيالقيام باملهام املحددة لتتولى اللجنة  -2

 .هذه الالئحة( من 9

ة ويمكن للجنة عقد اجتماعات إضافية عبر املنصة االلكتروني السنةفي مرتين  الدورية اجتماعاتهاتعقد اللجنة  -3

 املجلس العربي.للمجلس العربي حسب الحاجة وفق نظام 
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 تكريم أعضاء املجلس العلميالفصل الرابع : 
 

 (:11-7املادة )

 بناء على مساهمتهم في تطوير عمل املجلس العربي. وتـقدير شهادة شـكرللمجلس العربي منح أعضاء املجلس العلمي 

 (:12-7املادة )

دورة كاملة على األقل وحاصل ادلة ألعضاء املجالس العلمية ممن أكمل للمجلس العربي منح شهادة االختصاص باملع

في في املجلس العربي مساهمات بارزة ن لديه ملعلى شهادة اختصاص مماثلة لشهادة اختصاص املجلس العربي أو 

ة حسب القواعد التنفيذي معروفة محليا أو عاملياالتدريب وتطوير االختصاص مقدرة من جهات علمية ومهنية 

 .املعتمدة بهذا الخصوص
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 املجلس العلمي االستشاري املشترك: الخامس الفصل 
 

 (:13-7املادة )

 ة الذين ينتخبون من بينهم ـستشاري املشترك من مجموع رؤساء املجالس العلمياملجلس العلمي اال  يتألف -أ
ً
رئيسا

 للرئيس  للمجلس
ً
 ونائبا

ً
يشكـلون اللجنة  ة لالنتخابات في املجلس العربي الذينحسب اآللية املعتمدومقررا

 التنفيذيـة للمجلس.

ربي اجتماعات املجلس العلمي االستشاري املشترك الدورية حسب املحدد في الالئحة الداخلية للمجلس الع تعقد  -بـ

 ة.االتصال املرئي بناء على طلب من اللجنة التنفيذيويمكن عقد اجتماعات إضافية عبر تقنية 

 :مهام املجلس العلمي  االستشاري املشترك -جـ

 دراسة التقارير السنوية الواردة من رؤساء املجالس العلمية ورفع التوصية بشأنها.  -1

ملختلف  واالمتحانات يبين فيه سير العملية التدريبية األمين العامإلى  سنوي بنتائج اجتماعه الرفع تقرير  -2

 برامج املجلس العربي.ها تطوير  التي من شأنوالتوصيات ، االختصاصات

 .التنسيق في األمور املشتركة بين املجالس العلمية -3

 .اقتراح ما يلزم لضمان املستوى املطلوب في التدريب وتطوير هيئة التدريس والدورات التدريبية واالمتحانات -4

االختصاصات املختلفة مع ملساهمة في وضع املعايير العامة ألسس  االعتماد  واالعتراف ببرامج التدريب على ا -5

 .الجهات املماثلة العربية والعاملية

 اقتراح استحداث برامج تدريبية جديدة في املجلس العربي. -6

 البرامج التدريبية الجديدة املحالة من األمين العام وإبداء الرأي حولها. استحداثدراسة مبادرات  -7

 األمين العام.دراسة ما يحال إليه من  -8

 ي.تكليفه بها من الهيئة العليا أو املكتب التنفيذ يتم مهام أخرى أية  -9
 

 (:14-7املادة )

 مهام رئيس املجلس العلمي االستشاري املشترك:

 ة.التنسيق والتواصل بين رؤساء املجالس العلمي -1

 ها وبين األمانة العامة.نمين العام حول أمور املجالس العلمية والعمل كصلة الوصل بيالتنسيق مع األ  -2

 .املشترك االستشاري  العلمي األمين العام حول جدول اجتماع املجلس لتنسيق معا -3

 .العلمي االستشاري املشترك لالجتماعات االستثنائية للمجلس ةلدعو ا -4

 العلمي االستشاري املشترك. للمجلس ةالتنفيذي ةلجنل استثنائيةاجتماعات طلب عقد  -5

 االستشاري املشترك. العلمي ترؤس جلسات املجلس -6

 .للمجلس العلمي االستشاري املشترك ة التنفيذيةاللجن ترؤس -7

 عضو ممثل للمجلس العلمي االستشاري املشترك في املكتب التنفيذي. -8

 العليا. ةاجتماعات الهيئ حضور  -9
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 (:15-7املادة )

 مهام نائب رئيس املجلس العلمي االستشاري املشترك:

 يابه او بتكليف منه.في حاله غ العلمي االستشاري املشترك املجلس رئيسعن  اإلنابة -1

  العلمي االستشاري املشترك.في تحضير جدول اجتماعات املجلس  ةملشاركا -2

 م عن بعديالتعل ي األمانة العامة حول تعزيز برامجفة ووحدة التطوير املنهي املستمر العلمي تنسيق مع املجالس ال -3

E-learning  شترك.اري املورفع تقرير دوري للجنة التنفيذية للمجلس العلمي االستش 

 ة.التنفيذي ةلجنل استثنائيةاجتماعات الطلب من رئيس املجلس العلمي االستشاري املشترك عقد  -4

 رئيس املجلس العلمي االستشاري املشترك.خرى يكلفه بها أي مهام أ -5
 

 (:16-7املادة )

 مهام مقرر املجلس العلمي االستشاري املشترك:

ت املجلس العلمي االستشاري املشترك بالتنسيق مع أعضاء اللجنة املشاركة في إعداد جدول أعمال اجتماعا  -1

 التنفيذية.

 ات املجلس العلمي االستشاري املشترك.اجتماعمحاضر  املشاركة مع األمانة العامة في إعداد -2

 ة.التنفيذي ةلجنل استثنائيةاجتماعات الطلب من رئيس املجلس العلمي االستشاري املشترك عقد  -3

 يات املجلس العلمي االستشاري املشترك واللجنة التنفيذية بعد اعتمادها.متابعة تنفيذ توص -4

 أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس املجلس العلمي االستشاري املشترك. -5
 

 (:17-7املادة )

 مهام اللجنة التنفيذية للمجلس العلمي االستشاري املشترك:

 تحضير الجتماعات املجلس العلمي االستشاري املشترك.ال -1

 متابعة شؤون املجلس العلمي االستشاري املشترك. -2

 الحلول املناسبة. واقتراحاملجالس العلمية  التحديات التي تواجهمتابعة  -3

 لنظر في تقرير نائب رئيس املجلس العلمي االستشاري املشترك حول برامج التعليم عن بعد.ا -4

 ترك قبل تعميمها على األعضاء.اجعة محاضر اجتماعات املجلس العلمي االستشاري املشمر  -5

 ي مهام أخرى يكلفها بها األمين العام أو املجلس العلمي االستشاري املشترك.أ -6
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 الثامنالباب 

 البرامج التدريبية استحداث
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 الثامنالباب 

 استحداث البرامج التدريبية 
 

 

 مقدمة:

البرامج التدريبية إلى توفير فرص التدريب في مختلف االختصاصات الطبية يهدف املجلس العربي من خالل استحداث 

باختصاصيين  العربيةوالصحية الرئيسة والدقيقة التي يحتاجها الوطن العربي بهدف رفد القطاع الصحي في الدول 

 .هادعم الخدمات الصحية فيبما يفي هذه االختصاصات  ذوي كفاءة مهنية وعلمية عالية

 (:1-8)املادة 

 تقدم املبادرات باستحداث برامج تدريبية جديدة باملجلس العربي من الجهات التالية:

 مجلس وزراء الصحة العرب. -1

 ألعضاء عبر وزير الصحة أو الهيئة املحلية.االدول  -2

 املجلس العلمي االستشاري املشترك. -3

 املجالس العلمية. -4

 املجلس العربي.بمراكز التدريب املعتمدة  -5

 جمعيات وروابط االختصاص في الوطن العربي. -6

 (:2-8)املادة 

 إجراءات استحداث البرامج التدريبية:

رة باستحداث برنامج تدريبي جديد بخطاب إلى األمين العام يتضمن معلومات عن األسس التي تضمن تقدم املباد -1

 نجاح واستدامة البرنامج وهي:

 حاجة الدول األعضاء. -أ

الئحة مع ( من هذه ال3-4ادة )التي تستوفي متطلبات االعتماد البرامجي املبينة في امل املعتمدة اكز التدريبتوفر مر  -بـ

 إرفاق قائمة باملراكز املستهدفة للتدريب.

 املتدربين. تصور عن العدد املستهدف من -جـ

 نظمة املجلس العربي.لتصور العام للبرنامج من حيث املدة واملنهاج التدريبي وطرق التقييم وفق أا -د

 يان التوجهات العاملية في االختصاص مع إرفاق نماذج بذلك. ب -هـ

 رفع األمين العام املبادرة إلى املجلس العلمي االستشاري املشترك للدراسة وإبداء الرأي.ي -2

املجلس  توصيةادرة و االستعانة بمختصين من أعضاء املجلس العلمي املعني أو من خارجه لدراسة املبألمين العام ل -3

 .اللجنة املختصة في املكتب التنفيذي لرفع التوصية إلى ها بخصوص العلمي االستشاري املشترك
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زمة الستكمال متطلبات البرنامج املقترح يقوم األمين العام باتخاذ اإلجراءات الال  استحداثفي حال املوافقة على  -4

 إطالق البرنامج وهي:

 بي متكامل وفق أنظمة املجلس العربي.إعداد برنامج تدري - أ

نامج التدريبي راكز التدريب املستهدفة في الدول العربية األعضاء عن توجه املجلس العربي إلطالق البر ملاإلعالن  - بـ

 الجديد.

من  (4-4حسب املادة ) البرامجي التي تتقدم بطلب االعتماداملعتمدة اعتماد املراكز التدريبية  الشروع بإجراءات -جـ

 .هذه الالئحة
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 التاسعالباب 

 أحكام ختامية
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 التاسعالباب 

 أحكام ختامية
 

 (:1-9)املادة 

ة رئيسة في تحضير وتنفيذ وتحليل االمتحانات الكتابية وأداالداة األ استخدام التقنية الرقمية واالتصال عن بعد يعتبر 

جة أو بديلة في األنشطة األكاديمية املختلفة للمجلس مثل االمتحانات العملية والتدريب والتعليم واجتماعات مدم

باملجلس  املجالس العلمية ولجانها وإجراءات االعتماد املؤسس ي والبرامجي وفقا للقواعد واإلجراءات املنظمة لذلك

 .العربي

 (:2-9)املادة 

مها مع أحكايتوافق واعد التنفيذية واإلجرائية الالزمة لتنفيذ ما ورد في هذه الالئحة بما تتولى األمانة العامة وضع الق

 وأحكام النظام األساس ي والالئحة الداخلية للمجلس العربي.

 (:3-9)املادة 

مع  يتوافقيعود للمكتب التنفيذي أمر تفسير أي مادة من مواد هذه الالئحة ويعتبر قراره ساريا ومكمال لالئحة بما 

 .النظام األساس ي والالئحة الداخلية للمجلس العربي

 (:4-9)املادة 

رض والع في األمور التي لم يرد لها نص في هذه الالئحة سترشاد بأنظمة الهيئات العاملية املماثلةيمكن لألمين العام اال 

 .على املكتب التنفيذي الحقا

 (:5-9)املادة 

 األمانة العامة إضافة أو الغاء أو تعديل أي من مواد هذه الالئحة.يتولى املكتب التنفيذي بناء على توصية 

 (:6-9املادة )

 تطبق أحكام هذه الالئحة اعتبارا من تاريخ اعتمادها مع مراعاة اآلتي:

قبل تاريخ اعتماد الالئحة فيما يتعلق بالفرص االمتحانية  العربي دربين املسجلين باملجلسالحفاظ عل حقوق املت -1

 تدريب وموجبات طي القيد.ومدة ال

قدمين بطلب اعتماد التدريب قبل تاريخ اعتماد هذه الالئحة حسب النظام املتبع قبل اعتمادها مع معاملة املت -2

 تطبيق أحكام هذه الالئحة عليهم بعد قبول تسجيلهم.

املنتهية مدة اعتمادها وكذلك تمديد االعتماد املؤسس ي والبرامجي ملدة سنة واحدة تلقائيا ملراكز وبرامج التدريب  -3

التي تنتهي مدة اعتمادها خالل أقل من سنة من تاريخ اعتماد الالئحة يتم خاللها العمل على استيفاء متطلبات 
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االعتماد املؤسس ي واالعتماد البرامجي بها استعدادا للتقييم إلعادة االعتماد وفق أحكام هذه الالئحة والقواعد 

 ا.واإلجراءات التنفيذية له

التدريب سارية االعتماد ملدة سنة أو أكثر من تاريخ اعتماد الالئحة بأحكامها وحثها على العمل على  تبليغ مراكز -4

استيفاء متطلبات االعتماد املؤسس ي واالعتماد البرامجي استعدادا للتقييم إلعادة االعتماد وفق أحكام الالئحة 

 والقواعد واإلجراءات التنفيذية لها.

 

 

 


