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املجل�س الأعلى لل�سحة

 قرار رقم )29( ل�سنة 2020

 ب�ساأن لئحة نظام امتحانات مزاولة املهن ال�سحية

بالهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخِلـْدمات ال�سحية

رئي�س المجل�س الأعلى لل�شحة:

الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والِخـْدمات ال�شحية:

الأطباء  غري  مزاولة  �شاأن  يف   1987 ل�شنة   )2( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

وال�شيادلة للمهن الطبية املعاونة،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1989 ب�شاأن مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�شنان،

واملراكز  ال�شيدلة  مهنة  تنظيم  ب�شاأن   1997 ل�شنة   )18( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 2015، ال�شيدلية، املعدَّ

واخِلـْدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  باإن�شاء   2009 ل�شنة   )38( رقم  القانون  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015، ال�شحية، املعدَّ

ل بالقانون  وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2015 ب�شاأن املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة، املعدَّ

رقم )1( ل�شنة 2019،

وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 1991 يف �شاأن تنظيم مزاولة مهنة التمري�س،

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1991 يف �شاأن تنظيم مزاولة مهنة الَقـبالة والتوليد،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2011 ب�شاأن نظام امتحانات مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�شنان،

وعلى القرار رقم )11( ل�شنة 2015 باإ�شدار لئحة نظام امتحانات مزاولة املهن ال�شحية 

بالهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخِلـْدمات ال�شحية،

وعلى القرار رقم )24( ل�شنة 2016 باإ�شدار قائمة املهن الطبية املعاونة،

وعلى القرار رقم )23( ل�شنة 2017 ب�شاأن معايري ومتطلبات تراخي�س مزاويل املهن ال�شحية،

وبعد موافقة املجل�س الأعلى لل�شحة باجتماعه رقم )6( املوؤرخ يف 2019/11/27،

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخِلـْدمات ال�شحية،
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قرر الآتي:

مادة )1(

ـنة قرين كلٍّ منها،  يف تطبيق اأحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات الآتية املعاين املبيَّ

ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

الهيئة: الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والِخـْدمات ال�شحية.

المهن ال�سحية: اإحدى مهن الطب الب�شري اأو طب الأ�شنان اأو ال�شيدلة اأو اإحدى المهن الطبية 

المعاونة.

الترخي�س: الترخي�س الذي ُتـ�شِدره الهيئة لمزاولة اإحدى المهن ال�شحية.

طالـــب الترخي�ـــس: ال�شخ�ـــس الحا�شل على �شهـــادة علمية في اإحدى المهـــن ال�شحية ويتقدم 

للهيئة بطلب للح�شول على الترخي�س.

مادة )2(

يجب على كل َمـن يتقدم للهيئة بطلب للرتخي�س له مبزاولة اإحدى املهن ال�شحية، اأن يجتاز 

المتحان الذي تطلبه الهيئة، ك�شرط للح�شول على الرتخي�س.

ويجوز بعد موافقة املجل�س الأعلى لل�شحة الإعفاء من تقدمي المتحان، وذلك ِوْفـقًا ملعايري 

ومتطلبات تراخي�س مزاويل املهن ال�شحية املن�شورة على املوقع الإلكرتوين للهيئة ِطـْبـقًا لأحكام 

القرار رقم )23( ل�شنة 2017 ب�شاأن معايري ومتطلبات تراخي�س مزاويل املهن ال�شحية.

مادة )3(

 تتوىل الهيئة اإجراء امتحان تقييم لطالب الرتخي�س، فاإذا مل يجتز هذا المتحان يكون له 

احلق يف التقدم لجتياز امتحان التقييم لثالث مرات اأخرى خالل مدة ل تتجاوز ثالث �شنوات 

تبداأ من تاريخ اإجرائه المتحان الأول. 

اأ- يكون لطالب الترخي�س الذي لم يجتز امتحان التقييم ِطـْبـقًا للبند ال�شابق، اأن يحاول اجتيازه 

دًا مرتيـــن اإ�شافيتين �شريطة ح�شـــوره دورة تدريبية ل تقل مدتها عـــن �شتة اأ�شهر في  مجـــدَّ

اإحـــدى الموؤ�ش�شـــات ال�شحية المعتَمـدة لدى الهيئة، وتقديمه مـــا يثبت اجتيازه لهذه الدورة 

التدريبية، وعلى اأن تكون محاولة اجتيازه لمتحان التقييم في هاتين المرتين خالل �شنتين 

من اجتيازه تلك الدورة التدريبية.

ب- يجـــب اأن تت�شمن الـــدورة التدريبية الم�شار اإليها بالن�شبة لطالـــب الترخي�س لمزاولة مهنة 

الطب الب�شري، تدريبًا على الممار�شة العملية للجراحة وللطب الباطني وطب الأطفال وطب 

الن�شاء والولدة لمدة ل تقل عن اأربعة اأ�شهر من اإجمالي مدة الدورة.
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مادة )4(

يجوز للهيئة اأْن تعهد لإحدى اجلهات الأكادميية اأو اجلامعية اأو اإحدى ال�شركات املتخ�ش�شة، 

باإجراء المتحانات الالزمة لإ�شدار تراخي�س مزاولة املهن ال�شحية ِطـْبـقًا لأحكام هذا القرار 

اأو عقود  اتفاقيات  اأو  تفاهم  ـرات  وذلك مبوجب مذكِّ الهيئة  ت�شعها  التي  والأنظمة  والتعليمات 

مربمة مع تلك اجلهات.

مادة )5(

المتحان  اجتياز  �شرط  ي�شاف  للرتخي�س،  الالزمة  واملعايري  ال�شرتاطات  اإىل  بالإ�شافة 

الذي تطلبه الهيئة ك�شرط للح�شول على هذا الرتخي�س للمهن ال�شحية الآتية:

اأ- فني �شيدَلـة.

ب- فني تخدير.

ج- اأخ�شائي العالج الطبيعي.

د- اأخ�شائي تغذية عالجية.

هـ- اأخ�شائي تغذية.

و- م�شاعد طبيب اأ�شنان.

ز- فني �شحة الفم والأ�شنان.

ح- فني �شناعة الأ�شنان.

ط- فني مختبر طبي.

ي- ِتـَقـني مختبر طبي.

ك- ِتـَقـني مختبر طبي متخ�ش�س.

ل- فني اأ�شعة.

م- ِتـَقـني اأ�شعة.

ن- الَقـبالة.

�س- اأخ�شائي ب�شريات )فاح�س ب�شر(.

ع- م�شعف مبتدىء. 

ف- م�شعف متو�شط.

مادة )6(

ُيـلغى القرار رقم )11( ل�شنة 2015 باإ�شدار لئحة نظام امتحانات مزاولة املهن ال�شحية 

ن�س  كل  ُيـلغى  كما  له،  املرافقة  والالئحة  ال�شحية  واخِلـْدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  بالهيئة 

يتعار�س مع اأحكام هذا القرار.
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مادة )7(

على الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخِلـْدمات ال�شحية تنفيذ اأحكام هذا 

القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.                

             

 رئي�س املجل�س الأعلى لل�سحة

 الفريق طبيب/ حممد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 25 �شـوال 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 17 يونيـو 2020م 


