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 تعليمات التصنيف الفني         

 10/10/4102اعتبارا من 

  (Iدرجات التصنيف الفني 

 :و اطباء االسنان ألطباءا -0

 :يصنف االطباء فنياً كما يلي

  امتياز –طبيب متدرب  .1

 طبيب عام .2

 طبيب مقيم .3

 مؤهل طبيب .4

 طبيب اختصاصي مساعد .5

 (االسنان(

 طبيب اختصاصي .6

  طبيب اختصاصي اول .7

  طبيب مستشار .8

 ب مستشاراولطبي .9

Internship 

General Practitioner 
Resident 
Board Eligible 
Assistant Specialist 
Specialist 
Senior Specialist 
Consultant 
Senior Consultant 

 

 :لصيادلها -4

 :يصنف الصيادلة فنياً كما يلي

 صيدلي متدرب .1

 صيدلي عام  .2

 صيدلي مقيم .3

 صيدلي مؤهل .4

 صيدلي اختصاصي مساعد .5

 لي اختصاصيصيد .6

 صيدلي اختصاصي أول .7

 صيدلي مستشار .8

 

 الهندسة  – 3

 :فنياً كما يلي يصنف المهندسون 

 

 

 

 

 

 

 التسمية القديمة التسمية الجديدة

 متدرب متدربمهندس  -1

 ممارس مهندس ممارس -2

 مساعد اختصاصي مساعد مهندس اختصاصي -3

 اختصاصي اختصاصي مهندس -4

 أول اختصاصي أول اختصاصي مهندس -5

 مستشار تشارمس مهندس -6
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 لممرضات والممرضين و القابالت القانونياتا4 - 

 :يصنف الممرضين و الممرضات و القابالت القانونيات فنياً كما يلي

 التسمية القديمة التسمية الجديدة

 متدرب ممرض مبتدئ -1

 ممارس ممرض ممارس  -2

 أخصائي مساعد مساعد اختصاصيممرض  -3

 أخصائي اختصاصيممرض  -4

 أخصائي أول اختصاصي أول ممرض  -5

 مستشار ممرض مستشار -6

 

 الطبية المساندة المهن -5 

 :يصنف اصحاب المهن اطبية المساندة فنياً كما يلي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التسمية القديمة التسمية الجديدة

 متدرب متدرب مهني -1

 ممارس ممارس مهني -2

 مساعد اختصاصي مساعد اختصاصي مهني -3

 اختصاصي اختصاصي مهني -4

 أول اختصاصي أول اختصاصي مهني -5

 مستشار مستشار مهني -6
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  (IIمتطلبات التصنيف الفني: 

هي النتاج العلمي المقبول للتصنيف الفني وتكون على شكل دراسة علمية سريرية  :االبحاث العلمية (1

 .(Indexed)او مخبرية او شعاعية منشورة او مقبولة للنشر في مجلة طبية محكمة ومفهرسة 

 

 : علمية التالية فقط لغايات التصنيف الفنيتقبل المسميات ال 0-0

 :الكتب العلمية المعتمدة للتصنيف الفني 4 -0

تعتبر : (ISDN)ذات رقم تصنيف عالمي   (Medical Text Book) كتب المرجعية الطبية .أ 

 .دراسة علمية اصيلة او مقالة مراجعة 

لتي ال تقل عدد ا (Translated Medical Text Book) كتب المرجعية الطبية المترجمة .ب 

كلمة  كلمة تعتبر دراسة علمية اصيلة بينما تلك التي تقل كلماتها عن مئة الف  كلماتها عن مئة الف

 .تندرج تحت مسميات علمية اخرى

تحتسب مثل مقالة المؤلفة في كتب علمية محكمة ومتخصصة   (Chapters)الفصول العلمية .ج 

 .(Review Article)مراجعة  

 .ال تحتسب الغراض التصنيف الفني(  Thesis )و الرسائل الجامعية كتب التثقيف الصحي .د 

 

 :أسس اعتماد األبحاث العلمية 3-1

جميع األبحاث العلمية المقدمة لغايات التصنيف الفني يجب ان ال تكون قد استعملت  .أ 

 .لغايات التصنيف الفني في السابق

على االبحاث قبل البدء  يةاو لجنة البحوث العلم يشترط موافقة لجنة اخالقيات المهنة .ب 

 .باجراءها

ال تقبل األبحاث العلمية المقدمة للمجالت الطبية  غير المنشورة اال بقرار خطي يؤكد  .ج 

و يعتبر تأريخ , قبولها من  رئيس هيئة تحرير المجلة الطبية التي قبلتها  او من ينوب عنه

 .دراسة أصيلة  .1

 ة مقالة مراجع .2

 وليس مراجعة مؤتمر, ملحق لمجلة طبية -مراجعة  .3

  :مسميات علمية اخرى .4

  حالة مرضية 

 اتصال موجز. 

 تقرير موجز 

Original Article 

Review Article 

Supplement - Review 

Others  

 Case Report 

 Brief Communication 

 Brief report 
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على ان يكون ¸الفني  قبول البحث العلمي للنشر هو التاريخ المقبول لغايات التصنيف

 .القبول مكتمل

  .يشترط ان يكون اعتماد المجلة الطبية ساري وقت قبول البحث .د 

او  يشترط ان تكون كافة االبحاث المقدمة للتصنيف الفني في مجال األختصاص للمعني .ه 

وبعكس ذلك سيتم رفض الورقة المعنية و لكافة المشتركين , لها عالقة بأختصاصه

المهن الطبية /التمريض/الصيدلة التمجفي  فقط علمي واحد بحثطباء لال قبلي) باعدادها

 (فقط ولمرة واحدة , المساندة

 .من االبحاث قد عملت خالل الفترة الحالية للتصنيف الفني% 75يشترط ان يكون  .و 

لالوراق   يعتمد البحث العلمي لغايات التصنيف الفني ألول خمسة أسماء من الباحثين فقط .ز 

 .منشورة في مجلة الخدمات الطبية الملكيةالر او المقبولة للنش

لغايات التصنيف الفني لمرتبة مستشار و  (Review Article)يقبل البحث مقال مراجعة  .ح 

 .مستشار اول فقط

يتم اعتماد تاريخ النشر للمادة العلمية في اي مجلة طبية بغض النظر عن تاريخ القبول في  .ط 

صنيف اذا تم النشر في مرحلة التصنيف التي يتقدم بها حال عدم استخدمها سابقاً الغراض الت

و تدرج كتصنيف حالي حتى و إن كان تاريخ القبول المبدئي في مرحلة سابقة شريطة ان ال 

 يكون قد استخدمها سابقاً 

 تقبل فقط االبحاث المقبولة للنشر او المنشورة في مجالت طبية محكمة و مفهرسة .ي 

 (Peer-reviewed and indexed)    وعلى النحو التالي: 

I.  PubMed 

II. Index Medicux of Eastern Mediterranean Region (IMEMR) 

III.  Others ويشمل: 

1.  Index Medicus 

2. Expanded  MEDLARS 

3. EMBASE 

4. Science Citation Index 

5. Current Contents (Life Science and Clinical Medicine) 

6. Research Alert  

7. Reference Update 
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 (: CME- Education Medicaluing Contin-)التعليم الطبي المستمر   )2

ويقصد به المشاركة الفاعلة بإلقاء المحاضرات و األوراق في المؤتمرات و األيام والندوات 

 .كذلك حضور هذه النشاطات ,و ورشات العمل , العلمية 

 :على ما يلي(  CME) يشتمل التعليم الطبي المستمر  4-0

 :حاضرات و اوراق علمية فيالقاء م .1

 .المؤتمرالدولي خارج االردن  .أ 

 (.دولي او محلي)المؤتمر داخل  االردن  .ب 

 .اليوم العلمي .ج 

 .المحاضرات الطبية المقدمة في المستشفيات والدوائر الطبية والنقابات والندوات الطبية .د 

 المذكورة اعالهحضور النشاطات العلمية  .2

ام العلمية و المحاضرات و الندوات حسب شهادة تحتسب ساعات حضور المؤتمرات و االي .3

 .حضور ذلك النشاط و حسب قرار لجنة التعليم الطبي المستمر

 

 (: CME) أسس اعتماد التعليم الطبي المستمر  4-4

يشترط ان تكون كافة  متطلبات التعليم الطبي المستمر المطلوب لغايات التصنيف الفني  .أ 

 .صنيفقد عملت خالل المرحلة الحالية للت

يعتبر تاريخ انعقاد المؤتمر الطبي او اليوم العلمي هو التاريخ المقبول لغايات التصنيف  .ب 

 .الفني شريطة احضار شهادة مشاركة أو حضور مؤتمر

لغايات  اليوم العلمي/في نفس المؤتمر واحدة فقط محاضرة علمية/يحتسب القاء ورقة .ج 

 .التصنيف الفني

البورد االمريكي و / ى شهادة الزمالة البريطانية للحاصل عل  CMEعالمة  22منح يتم  .د 

 .لمرة واحدة فقط على ان يكون تاريخها ضمن  الفترة التصنيفية الحالية
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 CMEساعات المعتمده للتعليم الطبي المستمر دليل احتساب   2- 3

 

 الشروط الحد االقصى  النشاط

ساعات يومياً  6 مؤتمر داخلي ه وبرنامج المنظم شهاده بذلك من اللجنه 

 المؤتمر

 

كما هو محدد في الشهاده الممنوحه ،  مؤتمر خارجي

ساعات يومياً  6وبحد اقصى   

شهاده بذلك من اللجنه المنظمه وبرنامج 

 المؤتمر

 

ساعات يومياً  6 اليوم العلمي شهاده بذلك من اللجنه المنظمه وبرنامج  

 المؤتمر

 

ه الفعلينصف عدد ساعات الورش الورشه الداخليه  

(تستثنى فترة االستراحات)    

شهاده بذلك من اللجنه المنظمه وبرنامج 

 المؤتمروبرنامج الورشه

 

لإللقاء ةساع 4 المحاضرة الشهريه  

 ساعه واحده للحضور 

شهاده خطيه موقعه من قبل رئيس الدائره 

سجل  ورئيس االختصاص وحسب

مع  المرفق النشاطات العلمية الداخلية

يف الفنينموذج التصن  

 

لإللقاء ةساع 4 المحاضرة االسبوعيه  

 ساعه واحده للحضور

شهاده خطيه موقعه من قبل رئيس الدائره 

سجل  وحسب ورئيس االختصاص

المرفق مع  النشاطات العلمية الداخلية

 نموذج التصنيف الفني

 

 

 :األداء والتقييم العلمي و العملي (3

 :يشتمل على ما يلي  

ة من رئيس األختصاص و رئيس الدائرة و مدير الصنف المعني تقييم و توصية خطي .أ 

 و المساعد للشؤون الطبية

 التقارير الفنية السنوية .ب 

 

III) تأخير التصنيف: 

 :إذا كان وللمدة التي تراها اللجنة مناسبة وأقلها عام يجوز للجنة الفنية تاخير تصنيف أي معني

 .للتصنيف المطلوبلدرجة سرية ال يؤهـّله ارير الفنية والتقييمه الفني المبني على التق . أ

 اذا كان هناك توصية من المسؤولين المعنيين بعدم التصنيف . ب

 .مناسبا العليااي سبب تراه اللجنة الفنية  . ت
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IV) تعليمات عامة: 

ترفععع طلبععات التصععنيف الفنععي الععى مديريععة التأهيععل الفنععي وتنميععة القععوى البشععرية فععي مديريععة  .1

  .للصنف الفنية بالتسلسل الخدمات الطبية الملكي

و لن ينظر في ( Original Acceptance)ترفق مع طلبات التصنيف الفني القبول االصلي  .2

 (Photocopy)اية نسخة مصورة 

علعى  او لجنعة البحعوث العلميعة موافقة لجنة اخالقيات المهنعة ترفق مع طلبات التصنيف الفني .3

                                       .فنيالمقدمة لغايات التصنيف ال العلمية االبحاثكل 

ترفق مع طلبات التصنيف الفني النسخة االلكترونية لكل من نموذج التصنيف الفنعي و النتعاج  .4

 .التعليم الطبي المستمرعلمية و واوراق العلمي من ابحاث

ععة ترفق معع طلبعات التصعنيف الفنعي نمعوذجي االقعرار والتعهعد ومراجععة المعادة العلميعة موق .5

 .حسب االصول

يشترط ان تكون طلبات التصنيف الفني مكتملة الشروط و أن تحوي توصعية خطيعة واضعحة  .6

 .من المسؤولين المعنيين

يشترط ان يكون معدل التقعارير الفنيعة السعنوية فعي فتعرة التصعنيف الفنعي السعابقة ال يقعل ععن  .7

75% 

لغايععات التصععنيف ( راتععب االجععازة بععدون)ال تحتسععب مععدة االجععازة الغيردراسععية بععدون راتععب  .8

 .الفني

يحتسععب ولغايععة مععدة سععتة اشععهر مععن خدمععة الواجععب الخععاص والمهمععات االنسععانية الغععراص  .9

 .والصيادلة لالطباء واطباء االسنانة واحدة فقط رالتصنيف الفني ولم

 .المشاركة في تدريب وتعليم الكوادر الطبية المختلفة كال حسب صنفه .12

 نة التصنيف الفني و حسب الصنفان تكون توصية ايجابية من لج .11

 تصدر قرارات التصنيف الفني عن اللجنة الفنية العليا .12
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 لألطباء شروط درجات التصنيف الفني 

 :امتياز –طبيب متدرب 

 من جامعة معترف  الطبيب الحاصل على شهادة الطب والجراحة العامة او طب االسنان

 .بها من وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 مل تصريحاً مؤقتاً لمزاولة المهنةيح. 

 :طبيب عام

  الطبيب الذي اجتاز الفحص اإلجمالي لألطباء او أطباء األسنان لخريجي الجامعات غير

 .االردنية

 مسجالً تسجيالً دائماً في نقابة االطباء او اطباء االسنان . 

 لمزاولة المهنة في المملكة األردنية الهاشمية" يحمل ترخيصاً دائما 

 

 :بيب مقيمط

 الطبيب الذي تم انتخابه كمقيم في أحد اختصاصات الطب أو طب األسنان  المختلفة. 

 

 :طبيب مؤهل

 الذي أنهى كامل مدة إقامته بنجاح وغير حاصل على شهادة المجلس الطبي  المقيم الطبيب

 . األردني

 

 (طب االسنان) :طبيب اختصاصي مساعد

  المجلس الطبي األردنيالطبيب الحاصل على شهادة اإلختصاص من. 

 دوره التاسيسة والمتقدمه في انعاش القلب والرئتينال اجتياز. 

 (الطب البشري) :طبيب اختصاصي

 الطبيب الحاصل على شهادة اإلختصاص من المجلس الطبي األردني. 

 دوره التاسيسة والمتقدمه في انعاش القلب والرئتينال اجتياز. 

 ( طب االسنان) :طبيب اختصاصي

  حسب التخصص كاآلتي  السنوات التي مضت على التصنيف السابقعدد: 

 1 .واحدة سنة: جراحة الفم والفكين 

 2 .سنتين: باقي التخصصات  
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 عدد ساعات التعليم الطبي المستمر: 

 1 .25: جراحة الفم والفكين  

 2 .52 :باقي التخصصات     

 ان يقدم بنفسه ورقة علمية واحدة في مؤتمر او يوم علمي 

 لتخصص  خارج اقليم الوسط ستة شهورمدة  مساعد  ون قد خدم بمرتبة أختصاصيأن يك

 .التخصصات مدة سنة لباقي لو  جراحة الفم والفكين

  ان يستوفي الشروط المطلوبة في برنامج التدريب و التعليم(teaching &scientific 

(calendar . 

 

 :طبيب اختصاصي اول

 :الطب البشري( أ

 7   ضت على التصنيف السابقالتي م عدد السنوات 

 3    :المنشورة او المقبولة للنشر عدد االبحاث 

 على االقل 2      بحوث اصلية 

 1      مسميات اخرى  

   يشترط ان ينشر بحثا اصيال واحدا(Original Article)  على االقل في مجلة

البحث  لاستبدامكانية ا (وال يشترط ان يكون مؤلفا اوال الخدمات الطبية الملكية

 .( 2تقرير موجز عدد باالصيل 

 252    :عدد ساعات التعليم الطبي المستمر  

 على ان ال يزيد عدد االيام   ان يقدم بنفسة اربع اوراق علمية في مؤتمرات و ايام علمية

 .العلمية عن اثنين

 حداهما على األقل في ا   مدة عامين خارج اقليم الوسط ن يكون قد خدم بمرتبة أختصاصيأ

 .في حال عدم تحقيق شرط خدمة االقاليمعامين تأخير لمدة  / الجنوب قليمإ

  ان يستوفي الشروط المطلوبة في برنامج التدريب و التعليم(teaching &scientific 

(calendar  

 

 :سنانطب اال( ب

 6   التي مضت على التصنيف السابق عدد السنوات 

 3    :المنشورة او المقبولة للنشر عدد االبحاث 

 على االقل 2      بحوث اصلية 
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 1      مسميات اخرى  

   يشترط ان ينشر بحثا اصيال واحدا(Original Article)  على االقل في مجلة

امكانية استبدال البحث )  .وال يشترط ان يكون مؤلفا اوال  الخدمات الطبية الملكية

 (. 2تقرير موجز عدد االصيل ب

 225    :رعدد ساعات التعليم الطبي المستم  

 على ان ال يزيد عدد االيام  ان يقدم بنفسة اربع اوراق علمية في مؤتمرات و ايام علمية

 .العلمية عن اثنين

 في حال  عامتأخير لمدة  /خارج اقليم الوسطسنة مدة  ن يكون قد خدم بمرتبة أختصاصيأ

 .عدم تحقيق شرط خدمة االقاليم

 دريب و التعليم ان يستوفي الشروط المطلوبة في برنامج الت(teaching &scientific 

(calendar  

 :طبيب مستشار

 5    التي مضت على التصنيف السابق عدد السنوات

 5                       مقبولة للنشرعدد االبحاث المنشورة او ال 

 على االقل 3      بحوث اصلية 

 على االكثر 2   (مع عدم التكرار) مسميات اخرى 

    

 على ان يكون شر بحثين على االقل في مجلة الخدمات الطبية الملكية يشترط ان ين

 .Original Article))احدهما 

 أن يكون الباحث األول في بحثين  (Original Article OR Brief  Report 

OR Review Article)  على األقل احدهما في مجلة الخدمات الطبية الملكية. 

  جالت محكمة و مفهرسة في على االقل في مبحث واحد  ان ينشرpubmed  

 

 250     :عدد ساعات التعليم الطبي المستمر  

 زيد االيام العلمية تعلى ان ال  ان يقدم بنفسة ست اوراق علمية في مؤتمرات و ايام علمية

 .عن اثنين

 تأخير لمدة عام في  /عام في اقليم الجنوبن يكون قد خدم بمرتبة أختصاصي اول مدة ا

 .ق شرط خدمة االقاليمحال عدم تحقي

  ان يستوفي الشروط المطلوبة في برنامج التدريب و التعليم(teaching &scientific  

  (calendar 
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  يشترط الحصول على البورد االردني في االختصاص الفرعي بالنسبة لالطباء

المعترف بها من قبل   (Subspecialties)االختصاصيين في التخصصات الفرعية 

 دنيبي االرالمجلس الط

 

 :اول طبيب مستشار

 8   ت التي مضت على التصنيف السابقعدد السنوا 

 7    المنشورة او المقبولة للنشر  عدد االبحاث 

 على االقل 5      بحوث اصلية 

 على االكثر 2      مسميات اخرى 

  يشترط ان ينشر بحثين((Review Article   اوOriginal Article)  ) على

 .لخدمات الطبية الملكيةاالقل في مجلة ا

  ان ينشر بحثين على االقل في مجالت محكمة و مفهرسة في pubmed 

 ان يكون الباحث األول في بحوث  اصلية(Original Articles)   او مقالة

في مجلة  واحدا منهما, عدد اثنان على األقل (Review Article ) مراجعة

 pubmedو مفهرسة في  الخدمات الطبية الملكية واالخر في مجلة محكمة

 

  350      عدد ساعات التعليم الطبي المستمر  

  اها على االقل في مؤتمر طبي دولي داح, في مؤتمرات اوراق علميةسبعة ان يقدم بنفسه

 خارجي

  ان يستوفي الشروط المطلوبة في برنامج التدريب و التعليم(teaching &scientific 

(calendar 
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 لالطباء واطباء االسنان CMEالمعتمده للتعليم الطبي المستمر  ات العلميةالنشاط.  أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النشاط العلمي                                                                       الساعات المطلوبة

         

 

 

 الحد االدنى الحد االقصى

 

 

 

30% 

ملكية الفعاليات العلمية داخل الخدمات الطبية ال   1 

ب حسب المرفق    )teaching & scientific calendar) رنامج التعليم والتدريب ب  2 

  

30% 

 3 الفعاليات العلمية التخصصية خارج الخدمات الطبية الملكية

 

10% 

المؤتمرات الطبية العامة والفعاليات العلمية الغيرالتخصصية خارج الخدمات   --------

 الطبية الملكية 

4 

 

10% 

الفعاليات العلمية التخصصية عبر الشبكة العنكبوتية على ان تكون معتمدة من  --------

 الجهات الطبية العالمية

5 

 

30% 

االمير هاشم بن عبدهللا . ساعة للسنة الواحدة وم 52االمير زيد .م)خدمة االقاليم  --------

(ساعة للسنة الواحدة 25الثاني  

6 



 13 

  )teaching & scientific calendar)ب. برنامج التعليم والتدريب    
 Teaching and Scientific Calendar for Attending physician*    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Head of Scientific Committee                                                     Head of Specialty                    Head of Department    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                         Month                          

Activity                                     

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

Lecture              

            

Seminar             

            

Case Conference             

            

Journal club             

            

Problem Solving              

            

Bedside teaching              

            

Interdepartmental 

Meeting/Others 

            

            

 Name:                                     Military #:                        Military Rank:                     Specialty:                                        Academic Rank & Date:  
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General Instructions 

 
  Attending Physician:  Specialist, Senior Specialist, consultant & senior consultant 

 

 Lecture teaching CME credit hour is 2 hours for speaker. 

 For other activities (seminars, Journal clubs, Case Conference/problems solving, and Bedside 

teaching, ect.) teaching hour credit is 1.0 hour for speaker. 

 Varieties of activities are required on a yearly basis. 

 These activities must be applied on evening where applicable. 

 Two residents are required for Bedside teaching with a maximum number of residents of 

eight. 

 Required teaching hours are a must and are part of professional promotions requirements  

and not replaceable for Attending Physician as follows: 

1. Specialist:  A minimum of 5 teaching hours per year. 

2. Senior Specialist: A minimum of 10 teaching hours per year. 

3. Consultant: A minimum of 10 teaching hours per year. 

4. Senior Consultant: A minimum of 5 teaching hours per year. 

 Each three residents should be assigned to one mentor to assess the resident progress and 

for problems solving. 

 This calendar must be tracked by each department scientific committee and should be 

handed to the head of each department on a yearly basis accompanied by 

department/Hospital scientific program. 

 This  Calendar should be signed out by: 

1.   Head of Scientific Committee   

2.   Head of Specialty   

3.  Head of Department        

Or for peripheral hospitals: 

1.   Head of Scientific Committee.    

2.   Scientific hospital director assistant. 

3.  Hospital director. 
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 ملخص التصنيف الفني لالطباء. ج

 

* )Teaching and Scientific Calendar for attending physician   )حسب المرفق 

**Expanded MEDLARS, EMBASE, Science Citation Index, Current Contents (Life Science and Clinical Medicine), 

Research Alert, Reference Update 

     ***وحالة مرضية تقرير موجزوتشمل 
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 :للصيادلة شروط درجات التصنيف الفني

 صيدلي متدرب

 يحمل ترخيصاً لمزاولة المهنة 

 

 عامصيدلي 

 امضى فترة عام في الخدمات الطبية الملكية 

 

 صيدلي مقيم

  الصيدلي الذي تم انتخابه كمقيم في أحد فروع الصيدله. 

 

 صيدلي مؤهل

 الصيدلي الذي أنهى كامل مدة إقامته بنجاح. 

 

 صيدلي اختصاصي مساعد

 ه الملكيه لحين لخدمات الطبيلشامل ال الحصول  على شهادة  البورد حال اقراره او اجتياز امتحان

 .اقرار شهادة البورد

 صيدلي اختصاصي

 سنوات 2 عدد السنوات  التي مضت على التصنيف السابق  

 1 عدداألبحاث المنشورة أو المقبولة للنشر 

 ساعه 50 عدد الساعات المعتمده المطلوبة 

 الخدمه لمدة عام في إقليم الجنوب 

  يم الجنوبفي إقلسنوات للذي لم يخدم  ثالثتصبح مدة التصنيف 

 صيدلي اختصاصي أول

 سنوات 6  عدد السنوات  التي مضت على التصنيف السابق 

 2 عدداألبحاث المنشورة أو المقبولة للنشر 

 أن يكون الباحث األول في بحث واحد على األقل 

  ساعه 222 عدد الساعات المعتمده المطلوبة 

  ان يقدم بنفسه ورقه علميه واحده على االقل في مؤتمر علمي. 
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 الخدمه لمدة عام في إقليم الجنوب 

  في إقليم الجنوبسنوات للذي لم يخدم  سبعتصبح مدة التصنيف 

 

 صيدلي مستشار 

 سنوات 6 عدد السنوات  التي مضت على التصنيف السابق 

 3 عدداألبحاث المنشورة أو المقبولة للنشر 

 أن يكون الباحث األول في بحثين على األقل 

 ساعه  322 لمطلوبةعدد الساعات المعتمده ا 

 ان يقدم بنفسه ورقتين علميتين على االقل في مؤتمرات علمية . 

 

 

 

 

 و األبحاث العلمية, التعليم الطبي المستمر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التصنيف 

 المطلوب

عدد 

 السنوات
الحد األدنى من الساعات 

 (CME) المعتمدة

األبحاث العلمية    المؤتمرات و األيام العلمية

المنشورة أو )

 (المقبولة  للنشر

 الباحث االول

 :مؤتمر داخلي

 لمؤتمراتعدد ا

 (متحدث) 

األيام العلمية و   

 :المحاضرات

 (متحدث) 

صيدلي 

 اختصاصي

 غير مشروط 0--   50 4

صيدلي  

 اختصاصي أول

 بحث واحد  4  0 411 6

 على األقل

 بحثين على األقل 3 0 0 311 6 صيدلي  مستشار
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 :للمهندسين تصنيف الفنيشروط درجات ال

 مهندس متدرب

  من  *الطبية الحيوية او الهندسة الكيماويةعلوم الهندسة  الحاصل على بكالوريوس في أيا من

 .جامعه معترف بها

 الحصول على تصريح مزاولة مهنة من جهة رسمية معتمدة 

 

 ممارس مهندس

 ةسن 1      لتي مضت على التصنيف السايقعدد السنوات ا 

  ساعه 22     (منها القاء محاضرتين)التعليم المستمر ساعات 

  اجتياز االمتحان المقرر من مديرية الخدمات الطبيه الملكيه 

 

 مهندس أختصاصي مساعد

 سنوات 4       عدد السنوات التي مضت على التصنيف السابق 

 أن يخدم خارج إقليم إقامته مدة عام على األقل 

 ساعة 82        (إلقاء ة ساعاتست منها)ستمر ساعات التعليم الم 

 اجتياز االمتحان المقرر من قبل مديرية الخدمات الطبيه الملكيه 

  سنوات للذي لم يخدم خارج إقليم أقامته مدة عام على األقلخمس  تصبح مدة التصنيف.  

 

 

 مهندس اختصاصي

 سنوات 4 عدد السنوات  التي مضت على التصنيف السابق  

 1 و المقبولة للنشرعدداألبحاث المنشورة أ 

 ساعه 82 (إلقاء عشر ساعات منها)ستمر ساعات التعليم الم 

   منها ستة أشهر في إقليم الجنوب واالقامة الخدمه لمدة عام خارج اقليم الوسط 

 تصبح مدة التصنيف خمس سنوات للذي لم يخدم خارج اقليم الوسط واالقامة 
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 اختصاصي أول مهندس

  سنوات 5  على التصنيف السابقعدد السنوات  التي مضت 

 2 عدداألبحاث المنشورة أو المقبولة للنشر 

 أن يكون الباحث األول في بحث واحد على األقل 

  ساعه 222 عدد الساعات المعتمده المطلوبة 

  او يوم علميان يقدم بنفسه ورقه علميه واحده على االقل في مؤتمر 

   منها ستة أشهر في إقليم الجنوب واالقامة الخدمه لمدة عام خارج اقليم الوسط 

  تصبح مدة التصنيف ستة سنوات للذي لم يخدم خارج اقليم االقامة والوسط 

 مستشار  مهندس

 سنوات 6  عدد السنوات  التي مضت على التصنيف السابق 

 3 عدداألبحاث المنشورة أو المقبولة للنشر 

 أن يكون الباحث األول في بحثين على األقل 

 ساعه 252  معتمده المطلوبةعدد الساعات ال 

   

  ةعلمي اياماو ان يقدم بنفسه ورقتين علميتين على االقل في مؤتمرات 

 تستبدل خدمة االقاليم اينما وجدت للمهندسين الكيماويين بخدمة المستودعات الطبية الرئيسية ولنفس المدة*

 .المطلوبة

 

 جدول التعليم الطبي المستمر والمؤتمرات العلميه

 
  

يف التصن

 المطلوب

الحد األدنى من  

 الساعات المعتمدة

(CME) 

األبحاث العلمية    المؤتمرات و األيام العلمية

المنشورة أو )

 (المقبولة  للنشر

 الباحث االول

 :مؤتمر داخلي عدد السنوات

 عدد المؤتمرات

 (متحدث) 

األيام العلمية و   

 :المحاضرات

 (متحدث) 

 -------- -------- --------- 41 0 مهندس ممارس

مهندس مساعد 

 اخصائي

2 81 --------- -------- -------- 

مهندس 

 اختصاصي

 غير مشروط 0 --------- 81 2

مهندس 

 اختصاصي أول

 بحث واحد  4  0 411 2

 على األقل

 بحثين على األقل 3 0 0 421 6 مهندس مستشار
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 :قابالت القانونياتللممرضين والممرضات وال شروط درجات التصنيف الفني

 (:المبتدئ)الممرض المتدرب 

  الحاصل على دبلوم مدة دراسته ال تقل عن ثالث سنوات في القبالة  أو بكالوريوس في

 .التمريض أو القبالة من كليه أو جامعة معترف بها

  الحصول على رخصة مزاولة المهنه. 

 

 :القابلة ممــارس \ممرض 

 2    (لدبلوم القبالة)يف السابق عدد السنوات التي مضت على التصن 

 1          للبكالوريوس 

  أن يعمل الممرض المتدرب سنة كاملة في األقسام السريريه الرئيسية 

 ( الطوارئ و العناية الحثيثة, الجراحة العامة, األطفال, الباطنية) 

 أن تعمل القابلة القانونية المتدربة في األقسام السريريه للنسائية و التوليد 

 ال تعتمد الخدمة في العيادات لغايات التصنيف 

  ولن يتم تصنيف اي من العاملين ان تعمل في االقسام السريرية الرئيسية و بنظام الثالث الشفتات

 على نظام الشفت االول او المناوبات

  ساعة 22     (منها إلقاء محاضرتين) ساعات التعليم المستمر 

 لنظري والعمليأن يجتاز اإلمتحان المقرر بشقيه ا  

 كية رابطة القلب االمري ن متطلباتضم بنجاح اجتياز دورة انعاش القلب والرئتين التاسيسية 

 

 :القابلة أختصاصي مساعد \ممرض 

 4     عدد السنوات التي مضت على التصنيف السابق 

  ان تعمل في االقسام السريرية الرئيسية و بنظام الثالث الشفتات 

 ساعة 82    (منها إلقاء ست محاضرات)مر ساعات التعليم المست 

 أن يجتاز االمتحان النظري و العملي  المقرر خالل السنة األخيرة 

 دورة انعاش القلب والرئتين اواو لالطفال  للبالغين اجتياز دورة انعاش القلب والرئتين المتقدمة 

 ضمن متطلبات رابطة القلب االمريكية بنجاح الوليدي 

 املين على نظام المناوبات ومدة عامين للعاملين على نظام الشفت االول زيادة مدة عام للع 
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 :القابلة أختصاصي \ممرض 

   4     عدد السنوات التي مضت على التصنيف السابق 

  ان تعمل في االقسام السريرية الرئيسية و بنظام الثالث الشفتات 

  ساعة 82    (منها إلقاء ثماني محاضرات) ساعات التعليم المستمر 

  2     عدد األوراق العلمية في مؤتمرات أو أيام علمية 

  لعاملين في اقسام الطوارئل  المتقدمةاسعاف االصابات اجتياز دورة 

 زيادة مدة عام للعاملين على نظام المناوبات ومدة عامين للعاملين على نظام الشفت االول 

نوات للعاملين في اقسام العناية س 3سنوات الى  2تقليص مدة التصنيف الفني عام واحد من  •

بحيث ال تقل الخدمة الفعلية في اقسام (  فقط ICUاقسام ) المركزه في جميع المستشفيات 

ويشترط االلتزام بالدوام    .العناية الحثيثة عن خمس سنوات ما قبل التصنيف لمرحلة اختصاصي

دم االلتزام بهذا الشرط لمدة سنتين على االقل بعد التصنيف لمرحلة اخصائي  و في حال ع

سنوات  2سنوات بدل  6تضاف سنة زيادة على مرحلة التصنيف الفني الخصائي اول لتصبح 

سنوات للعاملين على نظام المناوبات و  6 سنوات بدل  7للعاملين على نظام الشفتات الثالثة و 

 سنوات للعاملين على نظام الشفت االول 7سنوات بدل 8

 

 :اصي أولالقابلة أختص \ممرض 

 5    عدد السنوات التي مضت على التصنيف السابق 

  ساعة 122    (منها إلقاء عشر محاضرات)ساعات التعليم المستمر 

 3    عدد األوراق العلمية في مؤتمرات أو أيام علمية 

 أن يقدم بنفسه ورقه واحدة على األقل في المؤتمرات أو األيام العلمية 

  نظام المناوبات ومدة عامين للعاملين على نظام الشفت االولزيادة مدة عام للعاملين على 

 

 :القابلة مستشار \ممرض 

 6     عدد السنوات التي مضت على التصنيف السابق 

 122   (منها إلقاء اثنتي عشر محاضرة) ساعات التعليم المستمر 

 4     عدد األوراق العلمية في مؤتمرات أو أيام علمية 

  علميتين على األقل في مؤتمرات طبيةأن يقدم بنفسه ورقتين 
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 التعليم الطبي المستمر

 

 

في حال تغيير طبيعة الدوام خالل مرحلة التصنيف الفني الواحده لكافة مراحل التصنيف الفني  •

 :مادون مرحلة مستشار يتم احتساب مدة التصنيف بناء على النسبة التاليةللتمريض 

 . شهور زيادة على المده  2كل سنة دوام على نظام المناوبات يضاف  -  

 .شهور زيادة على المده 8االول يضاف  كل سنة دوام على نظام الشفت -

او نظام المناوبات ( أ ) الغاء االستثناءات السابقه للعاملين على الشفت االول ضمن ملحق  •

والمذكوره بقرار اللجنة  4103المطروحه خالل تعليمات التصنيف الفني لعام ( ب ) ملحق 

 . 4103( / 2) الفنية العليا رقم 

الساعات   عدد السنوات التصنيف المطلوب

 المعتمدة

(CME) 

النشاطات الداخلية 

في األقسام 

 (إلقاء)السريرية 

عدد االوراق العلمية 

في المؤتمرات و 

 االيام العلمية

 (مشاركة)

المؤتمرات و 

 األيام العلمية

 (إلقاء)

-- --  4 41 4 ممارس ممرض

--  -- 6 81 2 ممرض اختصاصي  مساعد

 -- 4 8 81 2 ممرض اختصاصي

 0 3 01 011 2 ممرض اختصاصي  أول

 4 2 04 041 6 ممرض مستشار

الفترة الزمنية للعاملين   التصنيف المطلوب

  على الشفتات الثالثة

الفترة الزمنية للعاملين 

  على المناوبات

للعاملين الفترة الزمنية 

  على الشفت االول

ممارس حملة 

شفتات ثالثة / البكالوريوس

  فقط

  ال تنطبق الشروط  ال تنطبق الشروط  1

ممارس حملة الدبلوم ثالث 

  شفتات ثالثة فقط/سنوات

  ال تنطبق الشروط  ال تنطبق الشروط  2

  6  5  4  اختصاصي مساعد

  6  5  4  اختصاصي

  7  6  5  ا/ اختصاصي
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.  

 فني للمهن الطبية المساندةشروط درجات التصنيف ال

 

 مهني متدرب

 ةمن جامع* ةمن علوم المهن الطبية المساندي في أ او دبلوم ثالث سنوات الحاصل على بكالوريوس 

 .معترف بها

  الحصول على تصريح مزاولة مهنة. 

  المعترف بها ان يكون  ضمن صنوف  المهن الطبية المساندة. 

 ممارس

  اعلى للحاصلين على شهادة بكالوريوس ف سنه رب متدعدد السنوات التي مضت على. 

  عددالسنوات التي مضت على متدرب  سنتان للحاصلين على شهادة دبلوم ثالث سنوات.  

  مهن الطبية المساندة المقرر من مديرية الللممارس و امتحان التصنيف  الفني بنجاح اجتياز. 

 مر للمهن الطبية المساندة المعتمد و مصدق ن من خالل برنامج التعليم الطبي المستالقاء محاضرتي

 .حسب االصول 

  ساعة 41مجموع ساعات التعليم المستمر CME. 

 اعتماد كامل ساعات برنامج التعليم الطبي المستمر في الخدمات الطبية الملكية. 

  توصية رئيس االختصاص. 

 أختصاصي مساعد

 سنوات  2  على التصنيف السابقالتي مضت  سنوات عدد ال. 

  اشهر في الجنوب  6منها على االقل مدة عام الوسط  أن يخدم خارج إقليم. 

  الوسط يخدم خارج إقليم  سنوات للذي لم  خمس تصبح مدة التصنيف . 

  مهن الطبية المساندةالمقرر من مديرية الالختصاصي مساعد و بنجاح التصنيف الفني  امتحاناجتياز  

  عليم الطبي المستمر للمهن الطبية المساندة المعتمد و مصدق محاضرات  من خالل برنامج الت 6القاء

 .حسب االصول 

  ساعة 81مجموع ساعات التعليم  الطبي المستمرCME   

  من ساعات التعليم الطبي المستمر % 52اعتمادCME  من خالل البرنامج العلمي الطبي المستمر

 .علمية و المؤتمرات الخارجيةمن خالل األيام ال%  52الداخلي للخدمات الطبية الملكية و 

  توصية رئيس االختصاص. 
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  يئأخصا

   سنوات  2عدد السنوات التي مضت على التصنيف السابق.     

  اشهر في الجنوب  6منها على االقل مدة عام الوسط  أن يخدم خارج إقليم. 

  مدة عام على األقلالوسط سنوات للذي لم يخدم خارج إقليم  خمسةتصبح مدة التصنيف . 

  محاضرات  من خالل برنامج التعليم الطبي المستمر للمهن الطبية المساندة المعتمد و مصدق  8القاء

 .حسب االصول 

  ساعه 81مجموع ساعات التعليم  الطبي المستمرCME  . 

  من ساعات التعليم الطبي المستمر % 52اعتمادCME  من خالل البرنامج العلمي الطبي المستمر

  .من خالل األيام العلمية و المؤتمرات الخارجية%  52الطبية الملكية و الداخلي للخدمات 

  في مؤتمرات وأيام علمية( أثنان)د المطلوب عدعدد األوراق العلمية .  

  توصية رئيس االختصاص.   

  ي أولئأخصا

   سنوات  2عدد السنوات التي مضت على التصنيف السابق.  

  اشهر في الجنوب  6منها على االقل مدة عام الوسط  أن يخدم خارج إقليم. 

  مدة عام على األقل الوسط سنوات للذي لم يخدم خارج إقليم  ستةتصبح مدة التصنيف. 

  محاضرات  من خالل برنامج التعليم الطبي المستمر للمهن الطبية المساندة المعتمد و  01القاء

  .مصدق حسب االصول 

  ساعه 011مجموع ساعات التعليم  الطبي المستمرCME  

   من ساعات التعليم الطبي المستمر % 52اعتمادCME  من خالل البرنامج العلمي الطبي

 .من خالل األيام العلمية و المؤتمرات الخارجية%  52المستمر الداخلي للخدمات الطبية الملكية و 

  3عدد  في مؤتمرات أو أيام علمية  المطلوبةعدد األوراق العلمية   

 على األقل قة واحدة رأن يقدم بنفسه و .  

  توصية رئيس االختصاص. 
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 مستشار 

   سنوات  6عدد السنوات التي مضت على التصنيف السابق. 

  محاضرات  من خالل برنامج التعليم الطبي المستمر للمهن الطبية المساندة المعتمد و  04القاء

 .مصدق حسب االصول 

  ساعه 041مجموع ساعات التعليم  الطبي المستمرMEC  

  من ساعات التعليم الطبي المستمر % 52اعتمادCME  من خالل البرنامج العلمي الطبي المستمر

 .من خالل األيام العلمية و المؤتمرات الخارجية%  52الداخلي للخدمات الطبية الملكية و 

  أيام علمية  و في مؤتمرات( 4)عدد  المطلوبةعدد األوراق العلمية . 

 لميتين على األقل أن يقدم بنفسه ورقتين ع. 

  توصية رئيس االختصاص. 
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 التعليم الطبي المستمر

 (CME) الساعات المعتمدة التصنيف المطلوب

النشاطات 

الداخلية 

إلقاء )

 (محاضرات

عدد االوراق 

العلمية في 

المؤتمرات و 

 االيام العلمية

 (مشاركة)

المؤتمرات و األيام 

 العلمية

 (إلقاء)

ات و االيام المؤتمر 

 .العلميه

 (الخارجي )

21% 

برنامج التعليم الطبي 

 (الداخلي)المستمر 

21% 

 المجموع

-- --  4 41 41 1 ممارس 

--  -- 6 81 21 21 اختصاصي مساعد

 -- 4 8 81 21 21 اختصاصي

 0 3 01 011 21 21 اختصاصي أول

 4 2 04 041 61 61 مستشار 
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