معاٌٌر وأسس إعتماد أنشطة التطوٌر المهنً المستمر
لمهنتً التمرٌض القانونً والقبالة القانونٌة

صادرة بموجب المادة ( )01من تعلٌمات التطوٌر المهنً المستمر لغاٌات تجدٌد ترخٌص
العاملٌن فً المهن الصحٌة رقم ( )0لسنة 0100

(أقرت من المجلس التمرٌضً فً جلسته تارٌخ )0100/00/01

ٌتضمن هذا الدلٌل معاٌٌر وأسس إعتماد أنشطة التطوٌر المهنً المستمر لمهنتً التمرٌض والقبالة والتً تصدر لتفعٌل
نظام تجدٌد ترخٌص العاملٌن فً المهن الصحٌة رقم ( )64لسنة  ،8102وتعلٌمات التطوٌر المهنً المستمر لؽاٌات
تجدٌد ترخٌص العاملٌن فً المهن الصحٌة رقم ( )0لسنة  8180واللذان ٌتضمنان إلزامٌة تجدٌد ترخٌص المزاول فً
المهن الصحٌة كل خمس سنوات وذلك بعد استكمال متطلبات ساعات التطوٌر المهنً المستمر الخاص بمهنته.

تستهدؾ الوثٌقة العاملٌن فً مهنتً التمرٌض القانونً والقبالة القانونٌة والمؤسسات التً ٌعملون بها وتوضح إجراءات
تحقٌق متطلبات التطوٌر المهنً المستمر لؽاٌات تجدٌد رخصة مزاولة المهنة وذلك ضمن أسس ومعاٌٌر تواكب
المستجدات الوطنٌة والعالمٌة.
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أٚلا  :اٌتؼش٠فبد
التطوٌر المهنً
التمرٌضً المستمر

:

هً كافة األنشطة والبرامج التً ٌقوم بها الممرض /القابلة
لتطوٌر قدراته الشخصٌة والمهنٌة والمحافظة على الكفاٌات
والمعرفة والخبرة لدٌه وذلك خالل مسٌرة عمله فً المهنة

المجلس

:

المجلس التمرٌضً األردنً

اإلعتماد

:

معادلة النشاط بما ٌوازٌه من ساعات التطوٌر المهنً المستمر
وفق هذه األسس والمعاٌٌر

ساعة التطوٌر
المهنً

:

وحدة قٌاس نشاط التطوٌر المهنً وٌعتمد فً حسابها الساعات
المعتمدة لكل نشاط وفق الجدول االسترشادي لألنشطة وال تعتمد
المدة الزمنٌة للنشاط

لجنة اإلعتماد

:

هً اللجنة المشكلة فً المجلس التمرٌضً لؽاٌات إعتماد
األنشطة

اللجنة الوطنٌة
للتطوٌر المهنً

:

هً اللجنة المشكلة للتطوٌر المهنً بموجب نظام تجدٌد ترخٌص
المهن الصحٌة رقم ( )64لسنة .8102

الجدول االسترشادي :

هو جدول الحتساب ساعات التطوٌر المهنً المستمر وصادر فً
تعلٌمات التطوٌر المهنً المستمر رقم  0لسنة 8180

ثانٌاً  :الفئة المستهدفة
 الممرضٌن والممرضات والقابالت القانونٌات األردنٌٌن وؼٌر األردنٌٌن المزاولٌنفً المملكة
 المؤسسات التً تقدم أنشطة التطوٌر المهنً المستمر للممرضٌن القانونٌٌن والقابالتالقانونٌات
 المؤسسات التً ٌعمل بها الممرضون والقابالت األردنٌون وؼٌر األردنٌونً
ثالثاً :تهدف هذه األسس إلى :
 .0تطبٌق نظام تجدٌد ترخٌص العاملٌن فً المهن الصحٌة رقم ( )64لسنة ً،8102
والتعلٌمات الصادرة بموجبه رقم ( ) 0لسنة  8180وذلك لمهنتً التمرٌض القانونً
والقبالة القانونٌة
 .8تطبٌق المعاٌٌر الوطنٌة والعالمٌة فً مجال التطوٌر المهنً المستمر بما ٌضمن
إستفادة الممرض /القابلة ووصوله إلى المستوى المطلوب من الكفاءة لتقدٌم رعاٌة
متمٌزة وآمنة
 .3تعزٌز مفهوم الممارسة المبنٌة على األدلة العلمٌة ومواكبتها للمستجدات
 .6تنظٌم مسارات التطوٌر المهنً التمرٌضً المستمر على المستوى الوطنً
 .5تحدٌد آلٌات خاصة بمتابعة أنشطة التطوٌر المهنً المستمر
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رابعاً :تكون مهمة المجلس التمرٌضً لغاٌات تحقٌق هذه األسس :
 .0وضع األسس والمعاٌٌرالعتماد أنشطة التطوٌر المهنً المستمر لمهنتً
التمرٌض والقبالة
 .8إصدار شهادة إستٌفاء متطلبات التطوٌر المهنً المستمر للممرضٌن والقابالت
 .3متابعة وتقٌٌم أنشطة التطوٌر المهنً المستمر ضمن األسس والمعاٌٌر المقرة
 .6تلقً الشكاوي والمالحظات الخاصة بمخالفة األسس والمعاٌٌر
 .5تطوٌر قاعدة بٌانات للتطوٌر المهنً المستمر للممرضٌن والقابالت القانونٌات
خامساً  :لجنة اإلعتماد
أ) ٌشكل المجلس لجنة العتماد برامج وأنشطة التطوٌر المهنً المستمر على النحو
التالً:
 تضم اللجنة ممثلٌن من مختلؾ القطاعات الصحٌة ما أمكن ذلك ٌتم تعٌٌن أمٌن سر من موظفً المجلس مدة العضوٌة فً اللجنة سنتٌن قابلة للتجدٌد لمرة واحدة بنسبة ال تزٌد عن %51من األعضاء
ة) مهام اللجنة :

 .0التنسٌب بإقرار أسس ومعاٌٌر إعتماد أنشطة التطوٌر المهنً ورفعها لمجلس
اإلدارة إلقرارها
 .8استقبال طلبات االعتماد لألنشطة والبرامج المكتملة الشروط والمحققة للمتطلبات
حسب األنظمة والتعلٌمات والمعاٌٌر الناظمة
 .3دراسة طلبات اإلعتماد والتأكد من تحقٌقها للمتطلبات والمعاٌٌر
 .6إحتساب ساعات التطوٌر المهنً لكل نشاط وفقاً للجدول االسترشادي
 .5إعتماد برامج وانشطة التطوٌر المهنً المستمر لمهنتً التمرٌض والقبالة المحققة
للشروط والمتطلبات
 .4للجنة الحق باإلستعانة بخبراء من أجل تسٌٌر عملٌة اإلعتماد
 .7للجنة الحق بإٌقاؾ أو رفض طلب اإلعتماد إذا تبٌن أن المؤسسة أخلت بالمعاٌٌر
واألسس الموضوعة
 .2تنظر اللجنة فً أٌة قضاٌا أو شكاوى وتقوم بالبت فٌها والتنسٌب للمجلس
للمصادقة علٌها
 .9للجنة التأكد من تحقٌق أسس ومعاٌٌر اإلعتماد من قبل المؤسسة العاقدة للنشاط
.01دراسة الحاالت والقضاٌا التً تستدعً توجٌه التنبٌه للجهة المنفذة للنشاط والنظر
فً المشكالت المتعلقة بتنفٌذ النشاط
.00التحقق من أن المؤسسة الطالبة العتماد البرامج واالنشطة هً ًمؤسسة معتمدةً
لتنفٌذًالبرامجًمن الجهات المختصة
ً
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سادساً :الجهات /المؤسسات المعتمدة لتنفٌذ برامج التطوٌر المهنً المستمر وفقاً لتعلٌمات
التطوٌر المهنً المستمر رقم ( )0لسنة :0100
 .0وزارة الصحة
 .8الخدمات الطبٌة الملكٌة
 .3المستشفٌات والمراكز المعتمدة من المجلس الطبً األردنً لؽاٌات التعلٌم والتدرٌب
 .6النقابات والجمعٌات العلمٌة المنبثقة عنها
 .5الكلٌات التً تدرس المهن الطبٌة والصحٌة فً الجامعات األردنٌة
 .4منصات التعلم االلكترونً المعتمدة من قبل اللجنة الوطنٌة للتطوٌر المهنً (وفق
أسس ومعاٌٌر اعتماد المنصات اإللكترونٌة الصادرة عن اللجنة)
 .7الجمعٌات المهنٌة الصحٌة المرخصة حسب األصول
 .2المجالس التً تسمح تشرٌعاتها الخاصة بذلك ،من خالل وضع آلٌة فصل واضحة
تضمن استقاللٌة عملٌة التدرٌب عن عملٌة اإلعتماد
سابعا :إجراءات إعتماد وتنفٌذ أنشطة التطوٌر المهنً المستمر للمؤسسات:
أ) العتماد أنشطة وبرامج المؤسسة  ،تقوم المؤسسة بما ٌلً:
ٌ .0جب أن تكون المؤسسة من الجهات المعتمدة لتقدٌم أنشطة التطوٌر المهنً المستمر
 .8التقدم بكتاب رسمً للمجلس العتماد النشاط قبل شهر من تارٌخ انعقاده
 .3إرفاق كافة الوثائق المطلوبة للنشاط وفقاً لنموذج متطلبات أنشطة ًالتطوٌر ًالمهنًً
المستمرً
 .6إذا كان النشاط ٌعقد ألكثر من مرة (خالل عام من تارٌخ اعتماده ألول مرة) ٌجب
إرفاق وثٌقة إعتماد النشاط للمرة األولى
ٌ .5تم تحوٌل الطلب إلى لجنة اإلعتماد لدراسته
 .4تأخذ اللجنة قرارها بالموافقة أو الموافقة المشروطة أو عدم الموافقة
ٌ .7تم تبلٌػ المؤسسة بالقرار:
 اعتماد النشاط ألول مرة إعادة تسجٌل النشاط المعتمد المكرر خالل عام من تارٌخ اإلعتماد ألول مرة اإلعتماد المشروط :للنشاط الذي ٌتطلب إجراء تعدٌالت طفٌفة وٌجب عدم البدءبعقد النشاط إال بعد الحصول على اإلعتماد
 عدم منح اإلعتماد  :رد اللجنة ٌتضمن مبررات عدم اإلعتمادٌ .2تم إحتساب ساعات التطوٌر المهنً للنشاط وفقا للجدول االسترشادي
ٌ .9تم منح المؤسسة وثٌقة اعتماد النشاط من المجلس (ّٔٛرج إػتّبد ٔشبؽ) وتشتمل
على:
 إسم النشاط رقم اإلعتماد عدد ساعات التطوٌر المهنً للنشاط5

 مدة صالحٌة اإلعتماد لمدة عام من تارٌخ اإلعتماد (لحاالت تكرار عقد النشاطألكثر من مرة)
ب) تنفٌذ النشاط
ٌ .0تم تنفٌذ النشاط وفقاً لمعاٌٌر أنشطة التطوٌر المهنً المستمر فً المجلس
ٌ .8تم اإللتزام بالتارٌخ المحدد للنشاط
 .3فً حال التأخر فً عقد النشاط عن الموعد المحدد له ٌتم الرجوع للجنة لتحدٌد تارٌخ
جدٌد ،وتكون مدة صالحٌة تكرار عقد النشاط مدة عام من تارٌخ االعتماد ،على أن
ٌتم إبالغ المجلس بالتارٌخ المعدل قبل عقده
 .6ال ٌجوز اإلعالن عن تنفٌذ أي نشاط قبل اعتماده بشكل نهائً من قبل المجلس
 .5تصدرالمؤسسة الشهادات  /الوثٌقة للمشاركٌن فً النشاط
ٌ .4تم تزوٌد المجلس بقائمة الحضور للنشاط فً فترة أقصاها شهر من تارٌخ إنتهاء
النشاط ضمن نموذج الحضور المعتمد من المجلس
ج) للنشاطات التً تعقد أكثر من مرة:
 .0بعد حصول المؤسسة على إعتماد النشاط للمرة األولى ورؼبتها بعقد نفس النشاط
ألكثر من مرة خالل نفس العام تتقدم المؤسسة بطلب تسجٌل كل مرة ٌعقد فٌها النشاط
وذلك لؽاٌات التوثٌق والتسجٌل
ٌ .8تم إرفاق وثٌقة إعتماد النشاط للمرة األولى مع محتوى النشاط  ،وفً حال إجراء أي
تؽٌٌر على محتوى النشاط ٌتم التعامل مع الطلب كاعتماد نشاط جدٌد وإعالم المؤسسة
بذلك
ٌ .3تم إصدار وثٌقة إعتماد نشاط برقم اإلعتمادًألولًمرةًمضافا ًإلٌهًرقمًتكرارًعقدً
النشاط
ٌ .6تم تنفٌذ النشاط ضمن األسس والمعاٌٌر المقرة
 .5بعد إنتهاء عام على تارٌخ اإلعتماد ورؼبة المؤسسة باإلستمرار بعقد نفس النشاط ٌتم
التقدم بطلب اإلعتماد كنشاط جدٌد .
د) الشهادات /اإلثباتات
تصدر وتزود الجهة المنفذة للنشاط ما ٌثبت عقد النشاط للمتدربٌن على أن تتضمن الوثٌقةًما
ٌلً على األقل :
 .0إسم وشعار الجهة  /الجهات المنفذة للنشاط
 .8اإلسم الرباعً للمتدرب
 .3عنوان النشاط كما تمت الموافقة علٌه فً اإلعتماد
 .6الساعات الزمنٌة للنشاط
 .5مكان وتارٌخ انعقاد النشاط
 .4عدد ساعات التطوٌر المهنً المستمر للنشاط اٌت ٟتُ ازتغبثٙب ِٓ لجً ٌدٕخ اإلػتّبد
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 .7نص إعتماد المجلس التمرٌضً للنشاط "هذا النشاط معتمد من قبل المجلس
التمرٌضً األردنً بواقع عدد ساعات ( )...تطوٌر مهنً"
This activity is accredited by the Jordanian Nursing Council with a total of
( ) CPD hours

 .2رقم اإلعتماد الصادرًعنًالمجلس
ه) رقم اإلعتماد
ٌ .0تم منح رقم اعتماد لكل نشاط من قبل لجنة االعتماد وفقاً لما ٌلً:
ٌتكون رقم اإلعتماد من :الرقم التسلسلً للنشاط وٌبدأ ًمن ً ، 0001تارٌخً
الحصولًعلىًاإلعتمادً ،نوع النشاط
مثال0007 / 3 May 2022:
.8
.3
.6
.5
.4

ٌوضع رقم اإلعتماد على وثٌقة إعتماد النشاط الصادرة من المجلس
ٌشترط وضع رقم اعتماد النشاط على شهادات /إثبات التدرٌب للمتدربٌن
فً حال الؽاء عقد النشاط ال ٌستخدم الرقم نهائٌا ألي نشاط آخر
ٌتم تطوٌر قائمة الكترونٌه فً المجلس لحفظ أسماء النشاطات وأرقام إعتمادها
ٌتمًإستخدامًنفسًرقمًاإلعتمادًللنشاطًالمكررًخاللًالعامًالواحد

و) إجراءات إعتماد ساعات أنشطة التطوٌر المهنً للممرض  /القابلة بشكل فردي (األنشطة
الذاتٌة):
ٌ .0تم دراسة هذه األنشطة لؽاٌات إعتمادها بعد اإلنتهاء من عقدها
 .8تكون هذه األنشطة فردٌة أو تعلم ذاتً أو أنشطة معترؾ بها خارجٌا من جهات
مرجعٌة بعد تنفٌذها .على سبٌل المثال ال الحصر:
 إجراء األبحاث اإلشتراك فً اللجان اإلشراؾ على التدرٌب النشاطات من خارج المملكةٌ .3تقدم الممرض /القابلة بطلب اعتماد النشاط بتعبئة نموذج إعتماد النشاطات الفردٌة
ٌ .6تم إرفاق الوثائق المتعلقة بالنشاط والتً تثبت مشاركة أو قٌام الممرض /القابلة بهذا
النشاط
ٌ .5تم دراسة الوثائق المقدمة ،وتأخذ اللجنة قرارها بالموافقة أو عدم الموافقة
ٌ .4تم إبالغ الممرض /القابلة بالقرار:
 قرار إعتماد النشاط ٌ :تم دفع الرسوم المقررة عدم الموافقة على اإلعتماد  :رد اللجنة ٌتضمن أسباب عدم اإلعتمادٌ .7تم إحتساب ساعات التطوٌر المهنً للنشاط وفقا للجدول االسترشادي
ٌ .2تم وضع قرار اللجنة مع ختم اإلعتماد على نفس نموذج طلب اإلعتماد مع عدد
ساعات اإلعتماد التً احتسبتها اللجنة للنشاط
ٌ .9تم تضمٌن ساعات النشاط ضمن قاعدة البٌانات فً المجلس
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ثامنا  :المتابعة والتقٌٌم
ٌ .0حق للمجلس واللجنة متابعة وتقٌٌم النشاط حسب ما تقتضٌه الظروف ضمن اإلجراءات
التالٌة على سبٌل المثال ال الحصر:
 القٌام بزٌارات مٌدانٌة على الجهات المنفذة لألنشطة للتأكد من آلٌة التنفٌذ طلب نسخة من ملؾ النشاط بعد اإلنتهاء من تنفٌذه دراسة الحاالت والقضاٌا التً تستدعً توجٌه التنبٌه للجهة المنفذة للنشاط والنظر فًالمشكالت المتعلقة بتنفٌذه
 النظر فً مالحظات وشكاوي الممرضٌنٌ .0لغى إعتماد النشاط فً حال تبٌن ما ٌلً:
 إذا ثبت أن الجهة المنفذة قدمت معلومات أو مستندات ؼٌر صحٌحة متعلقة بالنشاط ،وٌقوم المجلس بمخاطبة الجهة المسؤولة بهذا الشأن
 إذا ثبت عدم اإللتزام بتنفٌذ النشاط وفقاً لمتطلبات اإلعتماد التعدٌل أو اإلضافة أو التؽٌٌر على محتوٌات النشاط أو تارٌخ انعقاده بدون إعالمالمجلس بذلك
ٌ .3تم إلؽاء إعتماد النشاط من خالل توجٌه رسالة رسمٌة إلى الجهة المنفذة وال ٌترتب على
المجلس أٌة إلتزامات مالٌة ثٙزا اٌخظٛص
تاسعا :ساعات التطوٌر المهنً المستمر للممرضٌن والقابالت
ٌ .0عتمد فً حساب نشاط التطوٌر المهنً المستمر الساعات المعتمدة لكل نشاط فً
الجدول االسترشادي وال تعتمد الساعة الزمنٌة
 .8إحتساب عدد الساعات من صالحٌة لجنة اإلعتماد
 .3تعتمد ساعات التطوٌر المهنً المستمر لمهنتً التمرٌض والقبالة على النحو التالً:
توزع لكل سنة
عدد ساعات التطوٌر المهنً المستمر فً  5سنوات
8
01
.6
.5
.4

.7

توزع عدد ساعات التطوٌر المهنً المستمر على خمس سنوات بالتساوي إن أمكن
ذلك
ٌلتزم الممرض /القابلة بتحقٌق عدد الساعات المطلوبة منه لتجدٌد الترخٌص
ٌجوز للمجلس اعتماد انشطة وساعات التطوٌر المهنً المستمر التً حصل علٌها
الممرض /القابلة اثناء عمله خارج المملكة فً الدول التً تعتمد برنامج تطوٌر مهنً
مستمر لدٌها بعد دراسة وثائق األنشطة
فً حال حصل الممرض /القابلة على عدد ساعات ٌزٌد عن العدد المطلوب فً تلك
السنة فانه ٌمكن نقل تلك الساعات للسنة التً تلٌها بحد أعلى ال ٌتجاوز نسبة  %51من
الساعات المطلوبة للسنة التالٌة
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 .2فً حال وجود أنشطة اخرى لم ٌرد ذكرها فً الجدول االسترشادي تقوم اللجنة
بدراسة األنشطة وٌتم رفع النشاط الجدٌد للجنة الوطنٌة للتطوٌر المهنً لٌتم اضافته
إلى الجدول
عاشرا :التأجٌل  /اإلعفاء ألنشطة التطوٌر المهنً المستمر
أ) ٌجوز للممرض /القابلة تأجٌل أنشطة التطوٌر المهنً المستمر فً الحاالت التالٌة
الواردة فً تعلٌمات التطوٌر المهنً المستمر لغاٌات تجدٌد ترخٌص العاملٌن فً
المهن الصحٌة رقم ( )0لسنة  0100وهً:
 .0االقامة خارج المملكة لمدة تزٌد عن  08شهر وعدم ممارسة المهنة خالل مدة
االقامة
 .8اثناء العمل أو مزاولة المهنة فً بلدان ال تو ّفر أنشطة التطوٌر المهنً
المستمر
 .3خالل فترة إجازة األمومة ولمدة ال تزٌد عن سنة
ة) تتضمن إجراءات تأجٌل أنشطة التطوٌر المهنً المستمر ما ٌلً:

ٌ .0تقدم الممرض/القابلة بطلب إلى المجلس التمرٌضً مرفقاً معه الوثائق الموضحة
ألسباب التأجٌل
 .8تقوم اللجنة بدراسة الطلب والتحقق من صحة الوثائق المرفقة
 .3ترفع لجنة اإلعتماد تنسٌبها للجنة الوطنٌة للتطوٌر المهنً للبت فً التأجٌل
ٌ .6لتزم الممرض باستٌفاء متطلبات التطوٌر المهنً المستمر فور عودته لمزاولة
مهنته ،بما ٌحقق متطلبات التطوٌر المهنً المستمر للفترة الزمنٌة المتبقٌة لتجدٌد
الترخٌص
 .5فً حال تبٌن للجنة عدم صحة الوثائق المرفقة تتم مخاطبة الممرض للعمل على
تحقٌق متطلبات التطوٌر المهنً المستمر للفترة الزمنٌة المتبقٌة لتجدٌد الترخٌص
 .4فً حال زادت مدة التأجٌل عن الوقت المحدد لتجدٌد الترخٌص ٌتم مخاطبة
اللجنة الوطنٌة للتطوٌر المهنً ومخاطبة مدٌرٌة الترخٌص /وزارة الصحة للنظر
فً األمر
ج) اإلعفاء ٌ :جوز إعفاء الممرض /القابلة من أنشطة التطوٌر المهنً المستمر فً الحاالت
التالٌة الواردة فً تعلٌمات التطوٌر المهنً المستمر لغاٌات تجدٌد ترخٌص العاملٌن فً
المهن الصحٌة رقم ( )0لسنة  0100وهً:
 .0أثناء االلتحاق فً برنامج االقامة أو االمتٌاز (إن وجد)
 .8أثناء اإللتحاق فً برامج الدراسات العلٌا
ووفقا للتشرٌعات
ً
 .3فً حاالت المرض بناء على تقرٌر من جهة معتمدة
الموضوعة
 .6فً الحاالت التً تنسب بها لجنة اإلعتماد
 .5المزاول الذي ٌبلػ الستٌن عاما من العمر عند تجدٌد الترخٌص
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د) تتضمن عملٌة اإلعفاء من أنشطة التطوٌر المهنً المستمر ما ٌلً:
ٌ .0تقدم الممرض /القابلة بطلب اإلعفاء إلى المجلس التمرٌضً مرفقاً معه الوثائق
الموضحة ألسباب اإلعفاء
 .8تقوم اللجنة بدراسة الطلب والتحقق من صحة الوثائق المرفقة
 .3فً حال تبٌن صحة الوثائق ضمن الحاالت الواردة أعاله ٌتم التنسٌب بإعفاء
الممرض من أنشطة التطوٌر المهنً المستمر وفقاً للفترة الزمنٌة لسبب اإلعفاء،
وٌتم رفع التنسٌب للجنة الوطنٌة للتطوٌر المهنً
إحدى عشر :آلٌات الحصول على شهادة إستٌفاء ساعات التطوٌر المهنً المستمر
ٌ .0تقدم الممرض /القابلة إلى المجلس بطلب الحصول على شهادة إستٌفاء ساعات
التطوٌر المهنً المستمر قبل ثالثة أشهر على األقل من تارٌخ إنتهاء فترة
الترخٌص
ٌ .8تم إرفاق صور عن كافة شهادات  /وثائق التطوٌر المهنً المستمر مع الطلب
لٌتم دراستها مع البٌانات المتوفرة فً المجلس
 .3فً حال عدم استٌفاء الساعات المطلوبة ٌتم إبالغ الممرض بذلك
 .6فً حال استٌفاء الساعات المطلوبة ٌصدر المجلس شهادة استٌفاء ساعات التطوٌر
المهنً المستمر

إثنى عشر  :معاٌٌر إعتماد األنشطة
أدوادانقُبس

انًعُبر
َ .1ستجُتانُشبط
الحتُبجبد
انًًزض/انقبثهخأو -
انًؤسسخانتٍ
َعًمثهبأو
اإلحتُبجبدانىطُُخ
-

ث١بْ آٌ١خ تم ُ١١الزت١بخبد ٌٍٕشبؽِ .ثبيِ :مبثالدٔ ،تبئح تم ُ١١اٌّضاٚي،
ِؤششاد اٌدٛدح... ،
اٌخطخ اٌتذس٠ج١خ  /إٌشبؽ ٠ؼىظ ٔتبئح اٌتسٍٚ ً١أ٠ٌٛٚبد اإلزت١بخبد

 ِٛػٛع إٌشبؽ فٔ ٟطبق اٌّّبسعخ اٌّ١ٕٙخ أِ ٚب ٠ذػّٙب ِٓ ِٙبسادِٚؼبسف
 .2انُشبطَسبهىفٍ
 ل ٠تؼبسع إٌشبؽ ِغ أخالل١بد اٌّّبسعخ اٌّ١ٕٙختطىَزكفبَبد
انعبيهٍُفٍانًهُخ  -اػالَ اٌّشبسو ٓ١ثغب٠خ اٌتذس٠ت ٚال٘ذاف اٌّشخٛح "اٌت٠ ٟطّر إٌشبؽ
اٌتذس٠ج ٟاٌٛطٛي إٌٙ١ب" لجً اٌّشبسوخ ثفتشح ِٕبعجخ
 .3انُشبطَحتىٌعهً
خطختفصُهُخ
تحتىٌعهً

 ٛ٠خذ ٘ذف ػبَ ٠جِ ٓ١دبي إٌشبؽ ٚأّ٘١تٗ ٚؽج١ؼتٗ ٚاٌغب٠خ ِٓ ػمذٖٚإٌتبئح اٌّتٛلؼٗ
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األهذافانعبيخ
وانخبصخ
وانًحتىي
واستزاتُجُبد
ويصبدرانتعهُى
وخطظانتقـىَى 

 ٛ٠خذ أ٘ذاف فشػ١خ ِسذدح ٚلبثٍخ ٌٍم١بط ٚتؼىظ ازت١بخبد اٌفئخاٌّغتٙذفخ 
 تتٛافك أ٘ذاف إٌشبؽ ِغ الزت١بخبد اٌتذس٠ج١خ ٌٍفئخ اٌّغتٙذفخ ٚتأُ٘ٙ١ٍ١الوبدٚ ّٟ٠خجشاتِٚ ُٙدبي ِّبسعتُٙ
 ٚخٛد ٍِخض ٌٍّستِ ٜٛشتجؾ ثجشٔبِح صٌِٕ ٟىً خضء ِٓ اٌّستٜٛ(٠تؼّٓ أٚلبد اٌّسبػشاد ،اٌتطج١ك اٌؼٍّٚ ٟإٌّبلشبد ٚاإلعتشازخ).
 إٔغدبَ إعتشات١د١بد اٌتؼٍٚ ُ١اٌتؼٍُ ٚاٌتذس٠ت ِغ اٌّستٚ ٜٛاأل٘ذافاٌتؼٍ١ّ١خ ٚتؼىظ ِجبدئ تؼٍ ُ١اٌىجبس ٚتسمك األ٘ذاف اٌّشخٛح
 اٌتذس٠ت اٌؼٍّ٠ ٟطجك ِؼب١٠ش زمٛق اٌّشػِ :ٝثً ٚخٛد ّٔبرج اٌّٛافمخاٌّغتٕ١شح ِٓ لجً اٌّشػ ٝػٍ ٝتؼّ ُٕٙ١ف ٟاٌتذس٠ت ٚ ٚخٛد تؼٙذ ِٓ
لجً اٌّشبسو ٓ١ثبٌّسبفظخ ػٍ ٝعش٠خ اٌّؼٍِٛبد
 ٠ؼتّذ إٌشبؽ ػٍ ٝاٌّظبدس اٌؼٍّ١خ اٌسذ٠ثخ ٚاٌّجٕ١خ ػٍ ٝاألدٌخ اٌؼٍّ١خ-

َ .4تىفزفٍخطخ
انُشبطتحذَذ
انًىاردانجشزَخ
انالسيخنعقذانُشبط
وآنُختُفُذِ 

 .5تعكسخجزاد
انًذرثٍُ/
انًحبضزٍَانخجزح
فٍيجبلانُشبط 

 .6تكىٌانجُئخ
انتعهًُُخيالئًخ
نغبَبدانُشبط
وفـقانًصــبدر
انًبدَـخوانجشزَخ
انالسيخنعقذانُشبط 
 .7استخذاوأدواد
تقُُىيُبسجخ
نقُبسيذيتحقق
األهذافوفبعهُخ
انًىاردانًستخذيخ
ويالئًخانًحتىي
نهُشبط 

تسذ٠ذ اٌشخض اٌّغؤٚي ػٓ اإلششاف /اٌتٕغ١ك ػٍ ٝإٌشبؽ اٌتذس٠جٟ
اٌّششف ػٍ ٝإٌشبؽ ٌذ ٗ٠خجشح فِ ٟدبي اٌتذس٠ت ٚاٌتؼٍُ١
تٛفش اٌّظبدس اٌجشش٠خ ِٓ ِٕظّ ٟإٌشبؽ ٠تّتؼ ْٛثبٌخجشاد ٚاٌىفبءاد
اإلداس٠خ اٌالصِخ ٚاٌشفبف١خ
تتٕبعت اػذاد اٌّشبسو ٓ١ف ٟإٌشبؽ اٌتذس٠جِ ٟغ ػذد اٌّذس٠جٓ ٚاٌّششفٓ١
ػٍٗ١
 تمذ ُ٠أعّبء اٌّسبػش /ٓ٠اٌّششف /ٓ١اٌّذسثِٚ ٓ١ؤ٘الت ُٙاٌؼٍّ١خ ٚاٌغ١شحاٌزات١خ ٌىً ُِٕٙ
 اٌّؤ٘الد اٌؼٍّ١خ ٚاٌخجشاد اٌؼٍّ١خ ٌٍّسبػش ٓ٠تتٕبعت ِغ ِستٜٛإٌشبؽ
 اٌسظٛي ػٍ ٝدسخخ اٌجىبٌٛسٛ٠ط وسذ أدٔ ٝف ٟأزذ ِدبلد اٌّؼشفخراد اٌؼاللخ ثّٛػٛع إٌشبؽ
 ٠تُ تٛػ١ر خجشاد ِٚؤ٘الد اٌّذسثٌٍّ ٓ١تذسث ٓ١ف ٟثذا٠خ إٌشبؽ ٚخٛد خجشح عبثمخ فِ ٟدبي اٌتؼٍ ُ١ا ٚاٌتذس٠ت أ ٚاإلششاف ػٍٝاٌتذس٠ت  ٚاٌتط٠ٛش اٌّٟٕٙ
-

تٛفش لبػبد تذس٠ج١خ /أِبوٓ تتالءَ ِغ ػذد اٌّشبسو ٓ١ف ٟإٌشبؽ
ٚأ٘ذاف إٌشبؽ
تد١ٙض األدٚاد ٚاٌٛعبئً اٌتؼٍ١ّ١خ ثّب ٠تالءَ ٚأ٘ذاف إٌشبؽ
٠تٕبعت ػذد اٌّشبسو ٓ١ف ٟإٌشبؽ ِغ ؽج١ؼخ ٚأ٘ذاف إٌشبؽ

 ٚخٛد أداح  /أدٚاد اٌتمٚ ُ٠ٛاٌتم ُ١١تتٕبعت ٚؽج١ؼخ إٌشبؽ تٛف١ش تغز٠خ ساخؼخ ِٛثمخ ٌٍّذسثٚ ٓ١اٌّذسعٓ١ تٛث١ك ٍِخظبد اٌتمُ١١ تٛف١ش سلُ اٌّدٍظ اٌتّش٠ؼٌٍّ ٟشبسوٚ ٓ١اإلػالْ ػٕٗ ف ٟزبي ٚخٛدشى ٜٛػٓ آٌ١خ ػمذ إٌشبؽ
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.8

-

وجىدتعهًُبد/
سُبسبدإجتُبس
انُشبطانتذرَجٍ 

-

َ .9شبطانتطىَز
انًهٍُيستقم
ويحًٍيٍأٌتأثُز
نهًصبنحانتجبرَخأو
انًبنُخأوانشخصُخ
أوانًهُُخ 
-

.10

يُحانًشبرك
شهبدح/وثُقخ
يشبركخفٍ
انُشبط 

.11

إحتسبةسبعبد
انُشبط 

تؼٍّ١بد إخت١بص ٔٚدبذ اٌّشبسوِ ٓ١سذدح ِٚؼٍٕخ ٌٍّشبسو ٓ١فٟ
ثذا٠خ إٌشبؽ
اٌغبػبد اٌّؼتّذح ِؼٍٕخ ٌٍّشبسوٓ١

ٚخٛد آٌ١خ تج ٓ١اعتمالٌ١خ إٌشبؽ ٚػذَ ٚخٛد تأث١شاد ٌّظبٌر تدبس٠خ أٚ
شخظ١خ أ١ِٕٙ ٚخ أِ ٚبٌ١خ عٛاء ٌششوبد أ ٚألشخبص ف ٟوبفخ ِشازً
اٌتخط١ؾ ٚاٌتٕف١ز ٚاٌتمٌٍٕ ُ١١شبؽ
الدٚاد اٌتؼٍ١ّ١خ ٚاٌٛعبئً اٌتٛػ١س١خ أ ٚأ ٞاعتّبساد ٚٚثبئك تتؼٍك
ثبٌتذس٠ت ل تست ٜٛػٍِٛ ٝاد دػبئ١خ
ػذَ اعتخذاَ األعّبء اٌتدبس٠خ ٌألد٠ٚخ  /اٌّغتٍٙىبد  /األخٙضح إل إرا
وبْ ٘زا اإلعتخذاَ ِجشسا ٠ٚ ،دت اٌتظش٠ر ثٗ ٚ ،ػٕذ روش أ ٞاعُ
تدبس٠ ٞدت اٌتطشق إٌ ٝاعّبء تدبس٠خ أخشٌٚ ٜششوبد ِتؼذدح زت ٝل
تؼط ٟأطجبػب ا ِتس١ضاا ٌٍششوخ اٌذاػّخ
ّٕ٠غ ٚخٛد أ ٚتٛص٠غ أ ٞدػب٠بد ٌٍششوبد اٌتدبس٠خ أِٛ ٚاد تسًّ
اٌؼالِخ اٌتدبس٠خ داخً لبػبد إٌشبؽبد ٚػٕذ اٌجذء ثتمذ ُ٠اٌّبدح اٌؼٍّ١خ
ٚخٛد اٌّؼبسع اٌطج١خ اٌذػبئ١خ خبسج لبػبد اٌّسبػشاد أ ٚثؼ١ذا ػٓ
أِبوٓ ػمذ إٌشبؽ
ػذَ ٚخٛد أ ٞدػب٠بد  /شؼبس ٌٍششوبد اٌتدبس٠خ ػٍ ٝاٌشٙبداد
اإلفظبذ ػٓ اٌؼاللبد اٌّبٌ١خ /اٌتدبس٠خ اٌتٌٙ ٟب تأث١ش ػٍ ٝاٌّبدح
اٌؼٍّ١خ ٌٍٕشبؽ ٌىبفخ األشخبص اٌّؼٕ ٓ١١ثتٕف١ز إٌشبؽ ِٓ ِٕغمٓ١
ِٚذسثٚ ٓ١غ١شُ٘ (ّٔٛرج اإلفظبذ ػٓ تؼبسة اٌّظبٌر)
ٚخٛد ٚث١مخ ث ٓ١اٌدٙخ اٌؼبلذح ٌٍٕشبؽ ٚاٌدٙخ اٌتدبس٠خ اٌذاػّخ تتؼّٓ
أزىبَ ٚششٚؽ اٌذػُ ثؼ١ذا ػٓ اٌتش٠ٚح اٌتدبسٞ
-

تتؼّٓ اٌشٙبدح اٌج١بٔبد اٌتبٌ١خ :
 اعُ اٌّشبسن
 ػٕٛاْ إٌشبؽ
ِ ىبْ ٚتبس٠خ أؼمبد إٌشبؽ
 اٌغبػبد اٌضِٕ١خ ٌٍٕشبؽ
ِ ذح طالز١خ اٌشٙبدح ٌجؼغ األٔشطخ
ٔ ض إػتّبد اٌّدٍظ ٌٍٕشبؽ اٌتذس٠ج٘" ٟزا اٌجشٔبِح /اٌذٚسح/
إٌشبؽ ِؼتّذ ِٓ اٌّدٍظ اٌتّش٠ؼ ٟاألسدٔ ٟثٛالغ ػذد
عبػبد  ...تط٠ٛش ِ"ٟٕٙ
 سلُ اإلػتّبد اٌظبدس ػٓ اٌّدٍظ اٌتّش٠ؼٟ

-

٠تُ ازتغبة عبػبد إٌشبؽ اٌتذس٠ج ٟاٌضِٕ١خ ثس١ث تؼبدي اٌغبػخ
ٌٍّبدح إٌظش٠خ /اٌؼٍّ١خ عبػخ صِٕ١خ ٚازذح ( )60دل١مخ
٠تُ إزتغبة عبػبد اٌتط٠ٛش اٌّ ٟٕٙاٌّؼتّذح ٌىً ٔشبؽ ٚفمب ا
ٌٍدذٚي العتششبد ٞف ٟتؼٍّ١بد اٌتط٠ٛش اٌّ ٟٕٙاٌّغتّش سلُ
(ٌ )1غٕخ 2021
اٌسذ األلظ ٝلزتغبة ٌٍغبػبد اٌضِٕ١خ ف ٟاٌ َٛ١اٌٛازذ ٘6 ٛ
عبػبد

-

12

.12

َتىثُبٌآنُخ
حفظانسجالد
انخبصخثبنُشبط
نًذحالتقمعٍ6
سُىاد 

-

ٚخٛد آٌ١خ ٌذ ٜاٌدٙخ إٌّفزح ٌٍٕشبؽ ٌسفظ عدالد إٌشبؽ ٌّذح
عتخ عٕٛاد ػٍ ٝاأللً
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ثالثة عشر  :الرسوم المالٌة لإلعتماد
أوال :النشاطات التً تتقدم بها المؤسسات لإلعتماد
** تدفع الرسوم من قبل المؤسسة
مدة النشاط الزمنٌة
ٌوم أو أقل
ٌ 8وم
 3أٌام –  5أٌام
 4أٌام – ٌ 31وم
مؤتمرات ( تعامل الورشات على هامش المؤتمر كنشاط منفرد)
الدبلومات المهنٌة  /أو الدورات الطوٌلة أكثر من شهر

رسوم اإلعتماد
 81دٌنار
 31دٌنار
 61دٌنار
 51دٌنار
 051دٌنار
 811دٌنار

 ٌتم منح خصم ( )%51من قٌمة رسوم اإلعتماد للنشاطات المجانٌة للمشاركٌن وؼٌرالمدعومة من أٌة جهة  ،على أن تكون مقرونة بكتاب رسمً من المؤسسة بذلك
 ال تتحمل المؤسسة رسوم تسجٌل إعادة عقد النشاط المعتمد المتكرر خالل السنةالواحدة
ثانٌا اعتماد األنشطة التً ٌتقدم بها الممرض بشكل فردي
** تدفع الرسوم من قبل الممرض /القابلة
رسوم اإلعتماد
مجانً

نوع النشاط
ال ٌتم استٌفاء أي رسوم من الممرض  /القابلة العتماد األنشطة التً تم
اعتمادها من خالل المؤسسات وشارك فٌها
األنشطة التً ٌتقدم الممرض /القابلة باعتمادها بشكل فردي (مثال 8 :دٌنار /نشاط بؽض
النظر عن عدد
اإلشتراك فً اللجان ،اإلشراؾ على التدرٌب ..،
الساعات
ثالثا :بدل شهادة استٌفاء متطلبات التطوٌر المهنً المستمر
** تدفع من قبل الممرض /القابلة
بدل شهادة استٌفاء متطلبات التطوٌر المهنً

 5دنانٌر  /شهادة
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النماذج

نموذج اعتماد نشاط تطوٌر مهنً

قررت لجنة اإلعتماد /المجلس التمرٌضً الموافقة على االعتماد
اسم النشاط
نوعًالنشاط ً
جهة/جهاتًتنفٌذًالنشاط ً
تارٌخًعقدًالنشاط ً
مكانًعقدًالنشاط ً
عددًساعاتًالتطوٌرًالمهنً ً
رقم اإلعتماد ً
مدة صالحٌة اإلعتمادً ً
(لمدة عام من تارٌخ اإلعتمادً
ألولًمرةً)ً ً
نوع اإلعتماد ً :

جدٌدًً/مكررً ً

مالحظات لجنة اإلعتماد:

ختم اإلعتماد ً
ً
توقٌع لجنة االعتماد ً
ً
ً
ً
ً
ً
15

نموذجًطلبًاعتمادًنشاطًبشكلًفردي ً
التارٌخ
.................................................... :
االسم الرباعً لمقدم الطلب بالعربٌة
.................................................... :
اإلسم الرباعً لمقدم الطلب باإلنجلٌزي .................................................... :
الرقم الوطنً
.................................................... :
رقم الهاتؾ
.................................................... :
البرٌد االلكترونً
.................................................... :
التخصص
 :تمرٌض قانونً /قبالة قانونٌة
جهة العمل
.................................................... :
إسم النشاط
.................................................... :
نوع النشاط
.................................................... :
تارٌخ النشاط
:
مرفقات إثبات حضور النشاط
هذا الجزء ٌخص لجنة اإلعتماد
التارٌخ
.................................................... :
قرار اإلعتماد
 :معتمد  /ؼٌر معتمد
عدد الساعات المعتمدة للنشاط
.................................................... :
مالحظات
.................................................... :

ختم اإلعتماد

توقٌع لجنة االعتماد
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قائمة متطلبات أنشطة التطوٌر المهنًانًستًز
التً تعقدها المؤسسات
**ًالتقدمًبكتابًرسمًًبطلبًاإلعتمادًموجهًللمجلسًالتمرٌضًًموضحاًفٌهًماًٌلًً ً:
 إذاًكانًالنشاطًمدعومًمالٌاًً/أوًهلًالنشاطًمجانًًللمشاركٌن إسمًوالمسمىًالوظٌفًًللشخصًالمفوضًبمتابعةًإعتمادًالنشاطًمعًالمجلسًوإتمامًكافةًالمتطلبات ً
**ًتزوٌدًالمجلسًلوثائقًالنشاطًضمنًنفسًالترتٌبًضمنًنسخةًالكترونٌةًضمنً word
ً document
.0
.8
.3
.4
.5
.6
.7
.2
.9

اسم النشاط
مكان عقد النشاط
نوع النشاط  :وجاهً  /عن بعد
هلًالنشاطًٌعقدًلمرةًواحدةًأمًمتكرر ً
تارٌخ عقد النشاط
عددًالمشاركٌنًالمتوقعً ً
ملخصًالنشاطًٌتضمنًكٌفٌة استجابة النشاط
لإلحتٌاجات التدرٌبٌة للفئة المستهدفة
الفئة المستهدفة
الهدؾ العام واألهداؾ الفرعٌة .

Title
Location
Type of activity Format
Date
Number of Participants
Summary of need assessment

 .01البرنامج الزمنً للنشاط (مع عدد الساعات الزمنٌة له)
 .00األدلة والمراجع والمصادر الداعمة
 .08استراتٌجٌات التعلٌم والتعلم المستخدمة
 .03متطلبات منح شهادة النشاط  :مثل النسبة الزمنٌة
المطلوبه للحصول على شهادة النشاط ،وإجتٌاز إمتحان
بعالمة معٌنة ،لبئّخ تسمك ٌىفب٠بد ِؼٕ١خ)...،
 .06آلٌة تقٌٌم البرنامج
 .05السٌر الذاتٌة للمحاضرٌن  /المدربٌن /المٌسرٌٌن
 .04منسق النشاط :اإلسم  ،المسمى الوظٌفً  ،الهاتؾً،
اإلٌمٌل والسٌرةًالذاتٌةً
 .07تعبئة نموذج تضارب المصالح للنشاط من قبل :المنسق،
المخططٌن للنشاط  ،كافة المشاركٌن فً تقدٌم النشاط
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Target Audiences
General Goal & Desired learning
outcomes
Time table with contact hours
References or resources
Teaching and learning method
Criteria for awarding activity
certificate
Evaluation method
CVs for lecturers, facilitators,
trainers
Activity Coordinator: name, Job
title, contacts
Conflict of interest form

نموذج "تضارب المصالح"
ٌجب اإللتزام بمضمون هذا النموذج وتوقٌعه من قبل منسق النشاط ،المخططٌن للنشاط  ،كافة
االمدربٌن /المحاضرٌن فً تقدٌم النشاط أو أي فرد له عالقة بسٌر عقد النشاط وذلك لضمان
الشفافٌة والنزاهة فً عملٌة عقد النشاط.
تضارب المصالح ً
 هو وجود فرصة محتملة أو قائمة لدى الفرد المشارك بعملٌة عقد النشاط للتأثٌرعلى سٌرهأو محتواه بسبب وجود مصالح له سواء كانت شخصٌة أو مهنٌة أو مؤسسٌة أو مالٌة .
 وجود فرصة محتملة لدى الشركات المشاركة فً دعم تنفٌذ النشاط للتأثٌر على محتوىالنشاط بسبب مصالح تجارٌة.
تعهد الفرد
أتعهد أنا الموقع أدناه بتحمل المسؤولٌة المهنٌة الكاملة عن عدم وجود أي نوع من التأثٌر المرتبط
بمصالحً الشخصٌة أو المهنٌة أو المؤسسة التً أعمل بها أو المالٌة  /أو مصالح الشركة والتً من
الممكن أن تؤثر على سٌر إجراءات عقد النشاط فً المؤسسة.
وفً حال وجود تضارب للمصالح  /أو إحتمالٌة لوجود تضارب المصالح والتً قد تؤثر على عملٌة
عقد النشاط أو بأي مرحلة من مراحل التخطٌط والتنفٌذ والتقٌٌم للنشاط ،أتعهد باإلفصاح عنه وااللتزام
بعدم تأثٌر هذه المصالح على النشاط والمادة العلمٌة له.
االسم
مكان العمل
نوع العالقة ثخظٛص ػمذ إٌشبؽ ً
التوقٌع
التارٌخ
ً

ل ٛ٠خذ تؼبسة ِظبٌر
ٛ٠خذ تؼبسة ِظبٌر
فًًحالًوجودًتضاربًمصالحًٌرجىًتوضٌحهًواإلجراءاتًالمتخذةًبخصوصًذلكً :

مالحظة  :هذا النموذج غٌر ملزم /بإمكان المؤسسات استخدام نموذجها الخاص بها على أن ٌتضمن المحاور
الرئٌسٌة لتضارب المصالح.
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نموذج حضور النشاط
(ٌقدم الكترونً على )excel sheet
اسم النشاط

:

التارٌخ

:

رقم إعتماد النشاط

:

....................................................

عدد ساعات التطوٌر المهنً المعتمدة ً :

....................................................

 Noاإلسم الرباعً بالعربً

اإلسم الرباعً باإلنجلٌزي

الرقم الوطنً  /رقم الهاتؾ
الشخصً

1
2
3
4
5
6
7
8
9

19

البرٌد ًاإللكتونً مكان العمل
(إن وجد)

المهنة  /المسمى
الوظٌفً

جدول ()1
جدول استرشادي الحتساب ساعات التطوٌر المهنً المستمر
الساعة :ساعة تطوٌر مهنً ولٌست ساعة زمنٌة.
مجموعات أنشطة التطوٌر المهنً المستمر والساعات المحتسبة لكل نشاط والوثائق المطلوبة
ساعات التطوٌر
الوثائق المطلوبة
الشروط
المجموعات
المهنً
المجموعة االولى :انشطة الممارسة المهنٌة المرتبطة بطبٌعة العمل:
بحد أقصى  4ساعات سنوٌا
ساعتان
المشاركة فً مراجعة الحاالت السرٌرٌة/
فً مستشفى تعلٌمً معتمد
عرض حاالت المرضى /حضور حلقات
التدرٌب السرٌري العملً /دراسة حاله

شهادة المشاركة

تقدٌم أوراق علمٌة للكوادر األخرى ضمن
()Journal Clubs
حضور األندٌة الدورٌة ()Journal Club

ساعتان

بحد أقصى  4ساعات سنوٌا

ساعه واحدة

بحد أقصى  2ساعة سنوٌا

عضوٌة اللجان المهنٌة  /الفنٌة

ساعتان لكل لجنة

بحد أقصى  3لجان خالل السنة

اإلشراف على /تدرٌب الكوادر

ساعة لكل متدرب

اإلشراف على  /تدرٌب الطالب

ساعة لكل طالب

وبحد اعلى  4ساعات فً السنة
أن ال تقل فترة التدرٌب عن
أسبوع
أن ال ٌكون التدرٌب هو المهمة
الرئٌسٌة للمزاول
بحد أقصى  5ساعات خالل
السنة
أن ال ٌكون التدرٌب هو المهمة
الرئٌسٌة للمزاول

حضور المؤتمرات العلمٌة )المؤتمر الوطنً او
المحلً :لقاء  /تجمع علمً معلن عنه ٌتم فٌه
عرض ألوراق علمٌة متنوعة فً مجاالت
متنوعة لموضوع تخصص المؤتمر من قبل
متخصصٌن).
تقدٌم ورقة علمٌة فً مؤتمر علمً( المؤتمر
الوطنً او المحلً :لقاء  /تجمع علمً معلن
عنه ٌتم فٌه عرض ألوراق علمٌة متنوعة فً
مجاالت متنوعة لموضوع تخصص المؤتمر
من قبل متخصصٌن).

أربع ساعات لكل نشاط

بحد أقصى  8ساعات سنوٌا

شهادة حضور
المؤتمر

ست ساعات

بحد اعلى  6ساعات سنوٌا

شهادة اثبات تقدٌم
الورقة
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شهادة تقدٌم الورقة
من المؤسسة
شهادة الحضور
من المؤسسة
رسالة من
المؤسسة التً
شارك فٌها الكادر
كعضو لجنة
رسالة التكلٌف
باإلشراف من
المؤسسة التً
ٌعمل بها
رسالة رسمٌة من
المؤسسة

تقدٌم ورقة علمٌة فً مؤتمر دولً ( المؤتمر
الدولً ٌ :كون المؤتمر دولً اذا شاركت فٌه
جهات دولٌة من حٌث التنظٌم والمتحدثٌن
ووجود لجنة علمٌة متخصصة تقٌٌم وتعتمد
المواد العلمٌة للمشاركٌن وترشٌح المتحدثٌن
حضور )
مؤتمر دولً .

المشاركة مع المجموعات المهتمة باألمور
المهنٌة
تقدٌم ورشة عمل أو ندوة أو جلسة أو
محاضرة تتناول المواضٌع السرٌرٌة

ثمانً ساعات

بحد أعلى  8ساعات سنوٌا

وثٌقة  /شهادة
تقدٌم
برنامج المؤتمر

أربع ساعات لكل نشاط

بحد أقصى بحد أقصى  8ساعات
سنوٌا

شهادة حضور
مؤتمر
برنامج المؤتمر

ساعتان

بحد أعلى  4ساعات سنوٌا

رسالة رسمٌة

ساعتان لكل نشاط

بحد أقصى  8ساعات سنوٌا

شهادة وبرنامج
ومحتوى الورشة

أن ال ٌكون التدرٌب هو المهمة
الرئٌسٌة للمزاول
حضور محاضرات وورشات عمل وندوات
متخصصة

ثالث ساعات لكل نشاط

ساعة واحدة لكل
حضور أنشطة من خالل التعلم عن بعد ( On
نشاط  ،إذا كانت مدة
.) Line
النشاط أقل من ست
ساعات
ساعتان لكل نشاط ،إذا
كانت المدة الزمنٌة
للنشاط ست ساعات أو
أكثر
العضوٌة بجمعٌة مهنٌة  /مجلس معترف به

ساعة واحدة

تقٌٌم الزمالء /األقران

ساعة واحدة لكل مهمة
محددة
ساعتان لكل مهمة
محددة
ساعتان لكل دورة

العمل كمقٌم /مدقق /مستشار /تصحٌح
االمتحانات
تطوٌر وتقدٌم دورة فً مجال التخصص

بحد أقصى  6ساعات سنوٌا
ال ٌقل مدة النشاط عن 3
ساعات زمنٌة
ٌتم االلتزام بالحد األعلى
للنشاطات عن بعد وفقا لما ورد
فً تعلٌمات التطوٌر المهنً

بحد أقصى  3ساعات خالل
السنة
بحد أقصى  4ساعات خالل
السنة
بحد اقصى  6ساعات فً السنة
بحد اعلى  8ساعات فً السنة

تنظٌم أندٌة دورٌة  /ومجموعات اختصاص

ساعة واحدة لكل نادي/
مجموعة

بحد أقصى  3ساعات فً السنة

نشاطات تحسٌن الجودة الممنهجة

ثالث ساعات

بحد أقصى  6ساعات فً السنة

تنظٌم دورات معتمدة

ساعتان

بحد أعلى  4ساعات سنوٌا
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وثٌقة اثبات حضور

شهادة حضور
وثٌقة المساق
وشهادة

رسالة رسمٌة
رسالة رسمٌة
رسالة رسمٌة
بالتكلٌف
وثٌقة الدورة و
محتوى الدورة
وثٌقة رسمٌة

وثٌقة من
المؤسسة
وثٌقة الدورة

العمل كخبٌر شاهد لحاالت صحٌة
تطوٌر مهارات االختصاص
إتمام برنامج تعلٌم رسمً ما بعد البكالورٌوس
على صلة بالمهنة شرٌطة النجاح باالمتحان

ساعتان فً كل مرة
أربع ساعات لكل
تخصص
إذا كانت أقل من عام ،
تحسب للمزاول كامل
ساعات السنة
المطلوبة ،إذا كان
درجة الماجستٌر،
تحسب للمزاول كامل
ساعات العامٌن

بحد اعلى  4ساعات فً السنة
بحد أعلى  8ساعات فً السنة

رسالة رسمٌة
رسالة رسمٌة

 دورة  /برنامجتدرٌبً ال ٌقل عن
ٌ 15وم تدرٌبً
 شهادة منمؤسسة معترف
بها

شهادة التخرج

قٌادة التطوٌر لسٌاسات وبروتوكوالت
وإرشادات

خمس ساعات لكل
مساهمة

وثٌقة وبحد اعلى  10ساعات
سنوٌا

دلٌل على الوثٌقة

المشاركة فً تطوٌر سٌاسات وبروتوكوالت
وإرشادات

ثالث ساعات

بحد أقصى  6ساعات سنوٌا

شهادة معتمدة من
الجهة

المجموعة الثانٌة  :انشطة التطوٌر الذاتٌة:
بحد اقصى  4ساعات سنوٌا
أربع ساعات لكل نشاط
حضور مؤتمر دولً ٌتناول مواضٌع صحٌة
عدا التخصص او من تخصصات اخرى او
ٌتداول مواضٌع الحٌاة االجتماعٌة
بحد أقصى  6ساعات خالل العام
ساعتان لكل لجنة
عضوٌة لجان وطنٌة(مثل تحسٌن الجودة،
االعتمادٌة ،الصحة والسالمة المهنٌة ،اللجان
الدوائٌة والعالجٌة ,وغٌرها).
المشاركة فً دورات المهارات الحٌاتٌة.

ساعتان لكل نشاط

حضور برامج تعلٌمٌة الكترونٌة معتمدة.

حضور مساقات قصٌرة من المهن الصحٌة
االخرى
مراجعة /اعداد /تطوٌر مواد تعلٌمٌة (منهاج
أو معاٌٌر أو خطة دراسٌة لمساق أو مواد
التعلم الذاتً )...
اإلشراف على رسالة ماجستٌر او دكتوراه.

الحد األعلى  2ساعة سنوٌا

شهادة حضور
وبرنامج المؤتمر
وثٌقة رسمٌة

شهادة معتمدة من
الجهة

ساعة واحدة لكل
نشاط  ،إذا كانت مدة
النشاط أقل من ست
ساعات
ساعتان لكل نشاط ،إذا
كانت المدة الزمنٌة
للنشاط ست ساعات أو
أكثر
ساعتان لكل نشاط

بحد اقصى  2ساعة سنوٌا

ست ساعات

بحد أقصى  6ساعات سنوٌا

وثٌقة المساق
شهادة حضور
وثٌقة المادة

ساعتان لكل رسالة

وبحد اعلى  6ساعات لكل سنة

وثٌقة رسمٌة
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ٌتم االلتزام بالحد األعلى
للنشاطات عن بعد وفقا لما ورد
فً تعلٌمات التطوٌر المهنً

شهادة معتمدة من
الجهة التً منحت
التعلٌم االلكترونً

بحد اعلى  6ساعات سنوٌا

رسالة رسمٌة

ممتحن خارجً المتحانات الماجستٌر /
الدكتوراه  /امتحانات المهن الصحٌة المختلفة

ثماتً ساعات

بحد أعلى عدد الساعات
المطلوبة للمزاول فً العام

الورقة المنشورة

 .2الباحث الثانً لورقة علمٌة منشورة فً
مجلة محكمة ومصنفة من الفئة االولى حسب
تصنٌف الجامعات الرسمٌة

ست ساعات

بحد أعلى  1بحث فً السنة

الورقة المنشورة

 .3الباحث الثالث واكثر لورقة علمٌة منشورة
فً مجلة محكمة ومصنفة.

أربع ساعات

بحد أعلى  1بحث فً السنة

الورقة المنشورة

 .4الباحث األول فً ورقة علمٌة منشورة فً
مجلة محلٌة معتمدة من جامعة رسمٌة

ست ساعات

بحد أعلى عدد الساعات
المطلوبة للمزاول فً العام

األوراق المنشورة

البحوث العلمٌة المنشورة:
 .1الباحث األول لورقة علمٌة او فصل فً
كتاب منشور فً مجلة محكمة ومصنفة من
الفئة االولى حسب تصنٌف الجامعات الرسمٌة

 .5المشاركة فً تألٌف ورقة علمٌة فً مجلة
محلٌة.
 .6المؤلف االول لفصل فً كتاب فً مجال
االختصاص.
 .7المؤلف الثانً واكثر فً فصل لكتاب فً
مجال االختصاص.
تألٌف كتاب فً مجال االختصاص دون
مشاركة اخرٌن.

ساعتان لكل حالة

أربع ساعات
ثمانً ساعات
ست ساعات
عشر ساعات

ً
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بحد أعلى  1بحث فً السنة

األوراق المنشورة

بحد أعلى عدد الساعات
المطلوبة للمزاول فً العام
بحد أعلى  6ساعات خالل العام

الفصل  /الكتاب
المنشور
الكتاب المنشور

بحد أعلى عدد الساعات
المطلوبة للمزاول فً العام

الكتاب المنشور

٠تمذَ اٌّدٍظ اٌتّش٠ؼ ٟاألسدٔ ٟثدض ً٠اٌشىش ٚاإلِتٕبْ ٌٍدٕخ اٌٛؽٕ١خ اٌت ٟأػذد ٘زا
اٌذٌ: ً١
األعضبء 

انًؤسسخ 
.1

ِغتشف ٝاٌٍّه ػجذ هللا اٌدبِؼٟ

األعتبر اٌذوتٛس إثشا٘ ُ١اٌفبػٛس / ٞسئ١غبا

.2

ٚصاسح اٌظسخ

اٌذوتٛس ٘بٔ ٟاٌمؼبح

.3

اٌخذِبد اٌطج١خ اٌٍّى١خ

اٌشائذ أزّذ اٌؼّشٞ

.4

ٔمبثخ اٌّّشػٚ ٓ١اٌّّشػبد

اٌغ١ذ ِبٌه اٌخبٌذٞ

.5

ِشوض اٌسغٌٍ ٓ١غشؽبْ

اٌذوتٛس أزّذ ػفبفشخ

.6

ِغتشف ٝالعتمالي

اٌذوتٛس أِ ٓ١اث ٛاٌشؼش

.7

اٌدبِؼخ السدٔ١خ

اٌذوتٛس زّضح اٌذس٠ذٞ

.8

٘١ئخ اػتّبد ِؤعغبد اٌتؼٍ ُ١اٌؼبٌٟ

اٌغ١ذح خٙ١بْ خجش

.9

ػؼHCAC ِٓ ٛ

اٌغ١ذح ثبئشح ِبػٟ

 .10اٌّدٍظ اٌتّش٠ؼ ٟالسدٟٔ

اٌغ١ذح ػبئشخ ػّشح

 .11اٌّدٍظ اٌتّش٠ؼ ٟالسدِٕٔ /ٟذٚة اٌخذِبد
اٌطج١خ اٌٍّى١خ

اٌغ١ذح س ُ٠اٌمذاذ
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