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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أٚالً  :اٌزؼش٠فبد
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 وفقا 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 معتمدة
لتنفٌذ البرامج من 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 وفقا لنموذج متطلبات أنشطة التطوٌر المهنً
المستمر
 .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 (ّٔٛرط إػزّبد ٔ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 وفقا 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 اإلعتماد ألول مرة مضافا إلٌه رقم تكرار عقد
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 الوثٌقة ما
ٌ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 اٌز ٟرُ اؽزغبثٙب ِٓ لجً ٌغٕخ اإلػزّبد
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 .7نص إعتماد المجلس التمرٌضً للنشاط "هذا النشاط معتمد من قبل المجلس
التمرٌضً األردنً بواقع عدد ساعات ( )...تطوٌر مهنً"
 .2رقم اإلعتماد الصادر عن المجلس
ه) رقم اإلعتماد
ٌ .0تم منح رقم اعتماد لكل نشاط من قبل لجنة االعتماد وفقا لما ٌلً:
أ .للنشاط الذي ٌعقد ألول مرة :
ٌتكون رقم اإلعتماد من :الرقم التسلسلً للنشاط وٌبدأ من  ،110سنة إعتماد
النشاط  ،نوع النشاط
مثال 007/2022/workshop :
ب .للنشاط المتكرر خالل نفس السنة :
ٌتكون رقم اإلعتماد من (نفس رقم اإلعتماد ألول مرة)  :الرقم التسلسلً
للنشاط وٌبدأ من ،110سنة إعتماد النشاط ،نوع النشاط،رقم تكرار عقد
النشاط
مثال 007/2022/workshop/ 03 :
.8
.3
.6
.5

ٌ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

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
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ٌ .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
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 وفقا 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
 .6توزع عدد ساعات التطوٌر المهنً المستمر على خمس سنوات بالتساوي إن أمكن
ذلك
ٌ .5لتزم الممرض /القابلة بتحقٌق عدد الساعات المطلوبة منه لتجدٌد الترخٌص
ٌ .4جوز 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
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 .7فً 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
 .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 مرفقا 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
 .3فً حاالت المرض بناء على تقرٌر من جهة معتمدة ووفقا للتشرٌعات
الموضوعة
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 .6فً الحاالت التً تنسب بها لجنة اإلعتماد
 .5المزاول الذي ٌبلػ الستٌن عاما من العمر عند تجدٌد الترخٌص
د) تتضمن عملٌة اإلعفاء من أنشطة التطوٌر المهنً المستمر ما ٌلً:
ٌ .0تقدم الممرض /القابلة بطلب اإلعفاء إلى المجلس التمرٌضً مرفقا 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 وفقا 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 رم ُ١١االؽز١بعبد ٌٍٕشبؽِ .ضبيِ :مبثالدٔ ،زبئظ رم ُ١١اٌّضاٚي،
ِؤششاد اٌغٛدح... ،
اٌخطخ اٌزذس٠ج١خ  /إٌشبؽ ٠ؼىظ ٔزبئظ اٌزؾٍٚ ً١أ٠ٌٛٚبد اإلؽز١بعبد

 ِٛػٛع إٌشبؽ فٔ ٟطبق اٌّّبسعخ اٌّ١ٕٙخ أِ ٚب ٠ذػّٙب ِٓ ِٙبسادِٚؼبسف
 .2انُشبطَسبهىفٍ
 ال ٠زؼبسع إٌشبؽ ِغ أخالل١بد اٌّّبسعخ اٌّ١ٕٙختطىَزكفبَبد
انعبيهٍُفٍانًهُخ  -اػالَ اٌّشبسو ٓ١ثغب٠خ اٌزذس٠ت ٚاال٘ذاف اٌّشعٛح "اٌز٠ ٟطّؼ إٌشبؽ
اٌزذس٠ج ٟاٌٛطٛي إٌٙ١ب" لجً اٌّشبسوخ ثفزشح ِٕبعجخ
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 ٛ٠عذ ٘ذف ػبَ ٠جِ ٓ١غبي إٌشبؽ ٚأّ٘١زٗ ٚؽج١ؼزٗ ٚاٌغب٠خ ِٓ ػمذٖٚإٌزبئظ اٌّزٛلؼٗ
 ٛ٠عذ أ٘ذاف فشػ١خ ِؾذدح ٚلبثٍخ ٌٍم١بط ٚرؼىظ اؽز١بعبد اٌفئخ .3انُشبطَحتىٌعهً
اٌّغزٙذفخ 
خطختفصُهُخ
 رزٛافك أ٘ذاف إٌشبؽ ِغ االؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ ٌٍفئخ اٌّغزٙذفخ ٚرأُ٘ٙ١ٍ١تحتىٌعهً
االوبدٚ ّٟ٠خجشارِٚ ُٙغبي ِّبسعزُٙ
األهذافانعبيخ
 ٚعٛد ٍِخض ٌٍّؾزِ ٜٛشرجؾ ثجشٔبِظ صٌِٕ ٟىً عضء ِٓ اٌّؾزٜٛوانخبصخ
(٠زؼّٓ أٚلبد اٌّؾبػشاد ،اٌزطج١ك اٌؼٍّٚ ٟإٌّبلشبد ٚاإلعزشاؽخ).
وانًحتىي
 إٔغغبَ إعزشار١غ١بد اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ ٚاٌزذس٠ت ِغ اٌّؾزٚ ٜٛاأل٘ذافواستزاتُجُبد
اٌزؼٍ١ّ١خ ٚرؼىظ ِجبدئ رؼٍ ُ١اٌىجبس ٚرؾمك األ٘ذاف اٌّشعٛح
انتعهُى
ويصبدر
 اٌزذس٠ت اٌؼٍّ٠ ٟطجك ِؼب١٠ش ؽمٛق اٌّشػِ :ٝضً ٚعٛد ّٔبرط اٌّٛافمخوخطظانتقـىَى 
اٌّغزٕ١شح ِٓ لجً اٌّشػ ٝػٍ ٝرؼّ ُٕٙ١ف ٟاٌزذس٠ت ٚ ٚعٛد رؼٙذ ِٓ
لجً اٌّشبسو ٓ١ثبٌّؾبفظخ ػٍ ٝعش٠خ اٌّؼٍِٛبد
 ٠ؼزّذ إٌشبؽ ػٍ ٝاٌّظبدس اٌؼٍّ١خ اٌؾذ٠ضخ ٚاٌّجٕ١خ ػٍ ٝاألدٌخ اٌؼٍّ١خ-

َ .4تىفزفٍخطخ
انُشبطتحذَذ
انًىاردانجشزَخ
انالسيخنعقذانُشبط
وآنُختُفُذِ 

 .5تعكسخجزاد
انًذرثٍُ/
انًحبضزٍَانخجزح
فٍيجبلانُشبط 

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

رؾذ٠ذ اٌشخض اٌّغؤٚي ػٓ اإلششاف /اٌزٕغ١ك ػٍ ٝإٌشبؽ اٌزذس٠جٟ
اٌّششف ػٍ ٝإٌشبؽ ٌذ ٗ٠خجشح فِ ٟغبي اٌزذس٠ت ٚاٌزؼٍُ١
رٛفش اٌّظبدس اٌجشش٠خ ِٓ ِٕظّ ٟإٌشبؽ ٠زّزؼ ْٛثبٌخجشاد ٚاٌىفبءاد
اإلداس٠خ اٌالصِخ ٚاٌشفبف١خ
رزٕبعت اػذاد اٌّشبسو ٓ١ف ٟإٌشبؽ اٌزذس٠جِ ٟغ ػذد اٌّذس٠جٓ ٚاٌّششفٓ١
ػٍٗ١
 رمذ ُ٠أعّبء اٌّؾبػش /ٓ٠اٌّششف /ٓ١اٌّذسثِٚ ٓ١ؤ٘الر ُٙاٌؼٍّ١خ ٚاٌغ١شحاٌزار١خ ٌىً ُِٕٙ
 اٌّؤ٘الد اٌؼٍّ١خ ٚاٌخجشاد اٌؼٍّ١خ ٌٍّؾبػش ٓ٠رزٕبعت ِغ ِؾزٜٛإٌشبؽ
 اٌؾظٛي ػٍ ٝدسعخ اٌجىبٌٛسٛ٠ط وؾذ أدٔ ٝف ٟأؽذ ِغبالد اٌّؼشفخراد اٌؼاللخ ثّٛػٛع إٌشبؽ
 ٠زُ رٛػ١ؼ خجشاد ِٚؤ٘الد اٌّذسثٌٍّ ٓ١زذسث ٓ١ف ٟثذا٠خ إٌشبؽ ٚعٛد خجشح عبثمخ فِ ٟغبي اٌزؼٍ ُ١ا ٚاٌزذس٠ت أ ٚاإلششاف ػٍٝاٌزذس٠ت  ٚاٌزط٠ٛش اٌّٟٕٙ
-

رٛفش لبػبد رذس٠ج١خ /أِبوٓ رزالءَ ِغ ػذد اٌّشبسو ٓ١ف ٟإٌشبؽ
ٚأ٘ذاف إٌشبؽ
رغ١ٙض األدٚاد ٚاٌٛعبئً اٌزؼٍ١ّ١خ ثّب ٠زالءَ ٚأ٘ذاف إٌشبؽ
٠زٕبعت ػذد اٌّشبسو ٓ١ف ٟإٌشبؽ ِغ ؽج١ؼخ ٚأ٘ذاف إٌشبؽ

 ٚعٛد أداح  /أدٚاد اٌزمٚ ُ٠ٛاٌزم ُ١١رزٕبعت ٚؽج١ؼخ إٌشبؽ رٛف١ش رغز٠خ ساعؼخ ِٛصمخ ٌٍّذسثٚ ٓ١اٌّذسعٓ١ رٛص١ك ٍِخظبد اٌزمُ١١ رٛف١ش سلُ اٌّغٍظ اٌزّش٠ؼٌٍّ ٟشبسوٚ ٓ١اإلػالْ ػٕٗ ف ٟؽبي ٚعٛد11

شى ٜٛػٓ آٌ١خ ػمذ إٌشبؽ

انًىاردانًستخذيخ
ويالئًخانًحتىي
نهُشبط 
.8

-

وجىدتعهًُبد/
سُبسبدإجتُبس
انُشبطانتذرَجٍ 

-

َ .9شبطانتطىَز
انًهٍُيستقم
ويحًٍيٍأٌتأثُز
نهًصبنحانتجبرَخأو
انًبنُخأوانشخصُخ
أوانًهُُخ 
-

.10

يُحانًشبرك
شهبدح/وثُقخ
يشبركخفٍ
انُشبط 

.11

إحتسبةسبعبد
انُشبط 

رؼٍّ١بد إعز١بص ٔٚغبػ اٌّشبسوِ ٓ١ؾذدح ِٚؼٍٕخ ٌٍّشبسو ٓ١فٟ
ثذا٠خ إٌشبؽ
اٌغبػبد اٌّؼزّذح ِؼٍٕخ ٌٍّشبسوٓ١

ٚعٛد آٌ١خ رج ٓ١اعزمالٌ١خ إٌشبؽ ٚػذَ ٚعٛد رأص١شاد ٌّظبٌؼ رغبس٠خ أٚ
شخظ١خ أ١ِٕٙ ٚخ أِ ٚبٌ١خ عٛاء ٌششوبد أ ٚألشخبص ف ٟوبفخ ِشاؽً
اٌزخط١ؾ ٚاٌزٕف١ز ٚاٌزمٌٍٕ ُ١١شبؽ
االدٚاد اٌزؼٍ١ّ١خ ٚاٌٛعبئً اٌزٛػ١ؾ١خ أ ٚأ ٞاعزّبساد ٚٚصبئك رزؼٍك
ثبٌزذس٠ت ال رؾز ٜٛػٍِٛ ٝاد دػبئ١خ
ػذَ اعزخذاَ األعّبء اٌزغبس٠خ ٌألد٠ٚخ  /اٌّغزٍٙىبد  /األعٙضح إال إرا
وبْ ٘زا اإلعزخذاَ ِجشسا ٠ٚ ،غت اٌزظش٠ؼ ثٗ ٚ ،ػٕذ روش أ ٞاعُ
رغبس٠ ٞغت اٌزطشق إٌ ٝاعّبء رغبس٠خ أخشٌٚ ٜششوبد ِزؼذدح ؽز ٝال
رؼط ٟأطجبػب ً ِزؾ١ضاً ٌٍششوخ اٌذاػّخ
ّٕ٠غ ٚعٛد أ ٚرٛص٠غ أ ٞدػب٠بد ٌٍششوبد اٌزغبس٠خ أِٛ ٚاد رؾًّ
اٌؼالِخ اٌزغبس٠خ داخً لبػبد إٌشبؽبد ٚػٕذ اٌجذء ثزمذ ُ٠اٌّبدح اٌؼٍّ١خ
ٚعٛد اٌّؼبسع اٌطج١خ اٌذػبئ١خ خبسط لبػبد اٌّؾبػشاد أ ٚثؼ١ذا ػٓ
أِبوٓ ػمذ إٌشبؽ
ػذَ ٚعٛد أ ٞدػب٠بد  /شؼبس ٌٍششوبد اٌزغبس٠خ ػٍ ٝاٌشٙبداد
اإلفظبػ ػٓ اٌؼاللبد اٌّبٌ١خ /اٌزغبس٠خ اٌزٌٙ ٟب رأص١ش ػٍ ٝاٌّبدح
اٌؼٍّ١خ ٌٍٕشبؽ ٌىبفخ األشخبص اٌّؼٕ ٓ١١ثزٕف١ز إٌشبؽ ِٓ ِٕغمٓ١
ِٚذسثٚ ٓ١غ١شُ٘ (ّٔٛرط اإلفظبػ ػٓ رؼبسة اٌّظبٌؼ)
ٚعٛد ٚص١مخ ث ٓ١اٌغٙخ اٌؼبلذح ٌٍٕشبؽ ٚاٌغٙخ اٌزغبس٠خ اٌذاػّخ رزؼّٓ
أؽىبَ ٚششٚؽ اٌذػُ ثؼ١ذا ػٓ اٌزش٠ٚظ اٌزغبسٞ
-

رزؼّٓ اٌشٙبدح اٌج١بٔبد اٌزبٌ١خ :
 اعُ اٌّشبسن
 ػٕٛاْ إٌشبؽ
ِ ىبْ ٚربس٠خ أؼمبد إٌشبؽ
 اٌغبػبد اٌضِٕ١خ ٌٍٕشبؽ
ِ ذح طالؽ١خ اٌشٙبدح ٌجؼغ األٔشطخ
ٔ ض إػزّبد اٌّغٍظ ٌٍٕشبؽ اٌزذس٠ج٘" ٟزا اٌجشٔبِظ /اٌذٚسح/
إٌشبؽ ِؼزّذ ِٓ اٌّغٍظ اٌزّش٠ؼ ٟاألسدٔ ٟثٛالغ ػذد
عبػبد  ...رط٠ٛش ِ"ٟٕٙ
 سلُ اإلػزّبد اٌظبدس ػٓ اٌّغٍظ اٌزّش٠ؼٟ

-

٠زُ اؽزغبة عبػبد إٌشبؽ اٌزذس٠ج ٟاٌضِٕ١خ ثؾ١ش رؼبدي اٌغبػخ
ٌٍّبدح إٌظش٠خ /اٌؼٍّ١خ عبػخ صِٕ١خ ٚاؽذح ( )60دل١مخ
٠زُ إؽزغبة عبػبد اٌزط٠ٛش اٌّ ٟٕٙاٌّؼزّذح ٌىً ٔشبؽ ٚفمب ً
ٌٍغذٚي االعزششبد ٞف ٟرؼٍّ١بد اٌزط٠ٛش اٌّ ٟٕٙاٌّغزّش سلُ
(ٌ )1غٕخ 2021
اٌؾذ األلظ ٝالؽزغبة ٌٍغبػبد اٌضِٕ١خ ف ٟاٌ َٛ١اٌٛاؽذ ٘6 ٛ

-

12

عبػبد

.12

َتىثُبٌآنُخ
حفظانسجالد
انخبصخثبنُشبط
نًذحالتقمعٍ6
سُىاد 

-

ٚعٛد آٌ١خ ٌذ ٜاٌغٙخ إٌّفزح ٌٍٕشبؽ ٌؾفظ عغالد إٌشبؽ ٌّذح
عزخ 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
نوع النشاط
جهة/جهات تنفٌذ النشاط
تارٌخ عقد النشاط
مكان عقد النشاط
عدد ساعات التطوٌر المهنً
رقم اإلعتماد
مدة صالحٌة اإلعتماد
(لمدة عام من تارٌخ اإلعتماد
ألول مرة )
نوع اإلعتماد :

جدٌد  /مكرر

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

 .0اسم النشاط
 .8مكان عقد النشاط
 .3نوع النشاط  :وجاهً  /عن بعد
 .6تارٌخ عقد النشاط
 .5ملخص عن كٌفٌة استجابة النشاط
لإلحتٌاجات التدرٌبٌة للفئة المستهدفة
 .4الفئة المستهدفة
 .7الهدؾ العام واألهداؾ الفرعٌة .
 .2البرنامج الزمنً للنشاط (مع عدد الساعات
الزمنٌة له)
 .9األدلة والمراجع والمصادر الداعمة
 .01استراتٌجٌات التعلٌم والتعلم المستخدمة
 .00متطلبات منح شهادة النشاط  :مثل النسبة
الزمنٌة المطلوبه للحصول على شهادة النشاط،
وإجتٌاز إمتحان بعالمة معٌنة ،إستكمال
تقٌٌم)...
 .08آلٌة تقٌٌم البرنامج
 .03السٌر الذاتٌة للمحاضرٌن  /المدربٌن/
المٌسرٌٌن
 .06منسق النشاط :اإلسم  ،المسمى الوظٌفً ،
الهاتؾ واإلٌمٌل
 .05تعبئة نموذج تضارب المصالح للنشاط من
قبل :المنسق  ،المخططٌن للنشاط  ،كافة
المشاركٌن فً تقدٌم النشاط
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Title
Location
Type of activity Format
Date
Summary of need
assessment
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 methods
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

ال ٛ٠عذ رؼبسة ِظبٌؼ
ٛ٠عذ رؼبسة ِظبٌؼ
فً حال وجود تضارب مصالح ٌرجى توضٌحه واإلجراءات المتخذة بخصوص ذلك:

مالحظة  :هذا النموذج غٌر ملزم /بإمكان المؤسسات استخدام نموذجها الخاص بها على أن ٌتضمن المحاور
الرئٌسٌة لتضارب المصالح.

18

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
(إن وجد)

اإللكتونً مكان العمل

المهنة  /المسمى
الوظٌفً

الجدول االسترشادي ألنشطة التطوٌر المهنً

ألَشطخ 

ِشاعؼخ اٌؾبالد
اٌغش٠ش٠خ /ػشع
ؽبالد اٌّشػ/ ٝ
ؽٍمبد اٌزذس٠ت
اٌغش٠ش ٞاٌؼٍّ/ٟ
دساعخ ؽبٌخ
رمذ ُ٠أٚساق ػٍّ١خ
ٌٍىٛادس األخش ٜػّٓ
()Journal Clubs
ؽؼٛس األٔذ٠خ اٌذٚس٠خ
Journal club

سبعبدانتطىَز
انًهٍُ 

انشزوط 

2

ثؾذ ألظ ٝأسثغ
عبػبد عٕ٠ٛخ فٟ
ِغزشف ٝرؼٍّٟ١
ِؼزّذ

2

ثؾذ ألظ ٝأسثغ
عبػبد عٕ٠ٛخ

1

ػؼ٠ٛخ اٌٍغبْ اٌّ١ٕٙخ/
اٌفٕ١خ

 2عبػخ ٌىً ٌغٕخ

األششاف ػٍ ٝرذس٠ت
اٌىٛادس

عبػخ ٌىً ِزذسة

اإلششاف ػٍ /ٝرذس٠ت
اٌطالة

ٌ 1ىً ؽبٌت

اٌّؤرّشاد اٌؼٍّ١خ )

4

انًتطهجبد/انىثبئق انتقذونإلعتًبد
قجمعقذ
انًطهىثخ 
انُشبطأوثعذ
عقذانُشبط 
ثؼذ ػمذ٘ب ِٓ
لجً اٌّؤعغخ
شٙبدح اٌّشبسوخ

شٙبدح رضجذ رمذُ٠
اٌٛسلخ ِٓ اٌّؤعغخ

ثؼذ ػمذ إٌشبؽ
ٌٍفشد
ثؼذ ػمذ إٌشبؽ
ِٓ لجً
اٌّؤعغخ

ثؾذ ألظ 2 ٝعبػخ ٍِ -خض اٌٛسلخ
اٌؼٍّ١خ
عٕ٠ٛب
 ّٔٛرط ؽؼٛساٌّشبسوٓ١
 إعُ ِمذَ اٌٛسلخ ٍِخض رمُ١١اٌٛسلخ ثؼذ ػمذ
إٌشبؽ
 شٙبدح ؽؼٛس ِٓاٌّؤعغخ ٌٍفشد
ثؼذ إٔزٙبء ػًّ
ثؾذ ألظٌ 3 ٝغبْ  -سعبٌخ ِٓ
اٌٍغٕخ /أٙٔ ٚب٠خ
اٌّؤعغخ اٌزٟ
خالي اٌغٕخ
اٌؼبَ
شبسن فٙ١ب اٌفشد
وؼؼٌ ٛغٕخ
 أْ رى ْٛاٌٍغٕخِٓ اٌٍغبْ اٌّ١ٕٙخ/
اٌفٕ١خ ف ٟاٌّؤعغخ
ثؼذ إٔزٙبء
 سعبٌخ اٌزىٍ١ف ثؾذ ألظ4 ٝاٌزذس٠ت
ثبإلششاف ِٓ
عبػبد خالي اٌغٕخ
اٌّؤعغخ اٌزٟ
 أْ ال رمً فزشح٠ؼًّ ثٙب
اٌزذس٠ت ػٓ أعجٛع
 أْ ال ٠ى ْٛاٌزذس٠ت  -ثشٔبِظ اٌزذس٠ت٘ ٛاٌّّٙخ اٌشئ١غ١خ
ٌٍّضاٚي
ثؼذ إٔزٙبء
سعبٌخ سعّ١خ ِٓ
 ثؾذ ألظ5 ٝاٌزذس٠ت
اٌّؤعغخ
عبػبد ف ٟاٌغٕخ
 أْ ال ٠ى ْٛاٌزذس٠ت٘ ٛاٌّّٙخ اٌشئ١غ١خ
ٌٍّضاٚي
ثؾذ ألظ 8 ٝعبػبد  -ثشٔبِظ اٌّؤرّش
20

اٌّؤرّش اٌٛؽٌٕ :ٟمبء /
رغّغ ػٍِّ ٟفزٛػ
ِؼٍٓ ػٕخ ٠زُ فٗ١
ػشع ألٚساق ػٍّ١خ
ِزٕٛػخ فِ ٟغبالد
ِزٕٛػخ ٌّٛػٛع
رخظض اٌّؤرّش ِٓ
لجً ِزخظظ)ٓ١
رمذٚ ُ٠سلخ ػٍّ١خ فٟ
ِؤرّش ػٍّ) ٟاٌّؤرّش
اٌٛؽٌٕ :ٟمبء  /رغّغ
ػٍِّ ٟفزٛػ ِؼٍٓ
ػٕٗ ٠زُ ف ٗ١ػشع
ألٚساق ػٍّ١خ ِزٕٛػخ
فِ ٟغبالد ِزٕٛػخ
ٌّٛػٛع رخظض
اٌّؤرّش ِٓ لجً
ِزخظظ)ٓ١
رمذٚ ُ٠سلخ ػٍّ١خ فٟ
ِؤرّش د( ٌٟٚاٌّؤرّش
اٌذ٠ : ٌٟٚى ْٛاٌّؤرّش
د١ٌٚب إرا شبسوذ فٗ١
عٙبد د١ٌٚخ ِٓ ؽ١ش
اٌزٕظٚ ُ١اٌّزؾذصٓ١
ٚٚعٛد ٌغٕخ ػٍّ١خ
ِزخظظخ رمٚ ُ١رؼزّذ
اٌّٛاد اٌؼٍّ١خ
ٌٍّشبسوٚ ٓ١رشش١ؼ
اٌّزؾذص)ٓ١
ِؤرّش دٌٟٚ
اٌّشبسوخ فٟ
اٌّغّٛػبد اٌّٙزّخ
ثبألِٛس اٌّ١ٕٙخ
رمذٚ ُ٠سشخ ػًّ أٚ
ٔذٚح أ ٚعٍغخ أٚ
ِؾبػشح رزٕبٚي
اٌّٛاػ١غ اٌغش٠ش٠خ

عٕ٠ٛب

6

 األ٘ذاف اٌّزؾذصٓ١ شٙبدح ؽؼٛساٌّؤرّش اٌّؼزّذ
ٌٍفشد

ثؾذ ألظ 6 ٝعبػبد  -اٌّؤرّش ِؼزّذ
 شٙبدح اصجبد رمذُ٠عٕ٠ٛب
اٌٛسلخ

لجً ػمذ
اٌّؤرّش ٌٍغٙخ
إٌّفزح

ثؼذ ػمذ
اٌّؤرّش

8

ثؾذ اػٍ 8 ٝعبػبد
عٕ٠ٛب

ثشٔبِظ اٌّؤرّش
شٙبدح ؽؼٛس
اٌّؤرّش

لجً ػمذٖ إرا
ػمذ ف ٟاألسدْ

4

ثؾذ ألظ 4 ٝعبػبد سعبٌخ سعّ١خ
شٙبدح اٌؾؼٛس
عٕ٠ٛب
ثؾذ أػٍ 4 ٝعبػبد سعبٌخ سعّ١خ
عٕ٠ٛب

لجً ػمذٖ إرا
ػمذ ف ٟاألسدْ
ثؼذ اإلشزشان /
فٙٔ ٟب٠خ اٌؼبَ

2

ثؾذ ألظ 8 ٝعبػبد إٌشبؽ ِؼزّذ
شٙبدح ٚثشٔبِظ
عٕ٠ٛب
أْ ال ٠ى ْٛاٌزذس٠ت ِٚؾز ٜٛاٌٛسشخ
٘ ٛاٌّّٙخ اٌشئ١غ١خ
ٌٍّضاٚي
ثؾذ ألظ 6 ٝعبػبد  -ثشٔبِظ إٌشبؽ
ٚفمب ً ٌٍّؼب١٠ش
عٕ٠ٛب
أْ ال ٠مً إٌشبؽ ػٓ  -اٌغ١ش اٌزار١خ
ٌٍّؾبػشٓ٠
 3عبػبد صِٕ١خ
إٌّظخ ِؼزّذح٠زُ االٌزضاَ ثبٌؾذ
ِٓ اٌٍغٕخ
األػٌٍٍٕ ٝشبؽبد ػٓ

ثؼذ ػمذ إٌشبؽ

2

ِؾبػشاد ٚٚسشبد
ػًّ ٔٚذٚاد
ِزخظظخ

 3عبػبد

أٔشطخ اٌزؼٍُ ػٓ ثؼذ

  1عبػخ إرا وبْإٌشبؽ ألً ِٓ 6
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لجً ػمذ إٌشبؽ

لجً ػمذ إٌشبؽ

عبػبد
 عبػزبْ إرا وبْإٌشبؽ  6عبػبد
ٚأوضش
اٌؼؼ٠ٛخ ثغّؼ١خ ِ١ٕٙخ 1
ِ /غٍظ ِؼزشف ثٗ
ٌ 1ىً ِّٙخ
رم ُ١١اٌضِالء /األلشاْ
اٌؼًّ وّمِ / ُ١ذلك/
ِغزشبس/رظؾ١ؼ
اإلِزؾبٔبد
رط٠ٛش ٚرمذ ُ٠دٚسح فٟ
ِغبي اٌزخظض
رٕظ ُ١أٔذ٠خ دٚس٠خ /
ِٚغٛػبد إخزظبص
ٔشبؽبد رؾغ ٓ١اٌغٛدح
إٌّّٙغخ
رٕظ ُ١دٚساد ِؼزّذح

ٌ 2ىً ِّٙخ

ثؼذ ٚفمب ٌّب ٚسد فٟ
رؼٍّ١بد اٌزط٠ٛش
اٌّٟٕٙ

اٌٛؽٕ١خ
ٚطف إٌشبؽٚاٌجشٔبِظ ٚفمب ً
ٌٍّؼب١٠ش
سعبٌخ سعّ١خ

ثؾذ ألظ 3 ٝعبػبد
خالي اٌغٕخ
سعبٌخ سعّ١خ
ثؾذ ألظ 4 ٝعبػبد
خالي اٌغٕخ
ثؾذ ألظ 6 ٝعبػبد سعبٌخ سعّ١خ
ثبٌزىٍ١ف
خالي اٌغٕخ

ثؾذ أػٍ 8 ٝعبػبد
2
ف ٟاٌغٕخ
ثؾذ الظ 3 ٝعبػبد
ٌ 1ىً ٔبد/ ٜ
ف ٟاٌغٕخ
ِغّٛػخ
ثؾذ أػٍ 8 ٝعبػبد
3
ف ٟاٌغٕخ
ثؾذ ألظ 4 ٝعبػبد
2
خالي اٌغٕخ
ثؾذ ألظ 4 ٝعبػبد
 2ف ٟوً ِشح
اٌؼًّ وخج١ش شب٘ذ
خالي اٌغٕخ
ٌؾبالد طؾ١خ
ثؾذ أػٍ 8 ٝعبػبد
 4عبػبد ٌىً
رط٠ٛش ِٙبساد
ف ٟاٌغٕخ
رخظض
اإلخزظبص
دٚسح  /ثشٔبِظ
ألً ِٓ
إرّبَ ثشٔبِظ رؼٍُ١
ػبَ رؾغت وبًِ رذس٠ج ٟال ٠مً ػٓ 15
سعِّ ٟب ثؼذ
َٛ٠
اٌجىبٌٛسٛ٠ط ػٍ ٝطٍخ عبػبد اٌغٕخ
ٌٍّبعغز١ش شٙبدح ِٓ ِؤعغخ
ثبٌّٕٙخ شش٠طخ إٌغبػ -
ِؼزشف ثٙب
رؾغت وبًِ
ثبإلِزؾبْ
عبػبد اٌؼبِٓ١
ثؾذ أػٍ 10 ٝعبػبد
5
ل١بدح اٌزط٠ٛش ٌغ١بعبد
عٕ٠ٛب
ٚثشٚرٛوٛالد
ٚإسشبداد
ثؾذ ألظ 6 ٝعبػبد
3
اٌّشبسوخ ف ٟرط٠ٛش
عٕ٠ٛب
ع١بعبد ٚثشٚرٛوٛالد
ٚإسشبداد
ثؾذ ألظ 4 ٝعبػبد
4
ؽؼٛس ِؤرّش ؽؼٛس
ف ٟاٌغٕخ
ِؤرّش د٠ ٌٟٚزٕبٚي
ِٛاػ١غ طؾ١خ ػذا
اٌزخظض آِ ٚ
رخظظبد اخش ٜاٚ
٠زذاٚي ِٛاػ١غ اٌؾ١بح
االعزّبػ١خ
 2عبػخ ٌىً ٌغٕخ ثؾذ ألظ 6 ٝعبػبد
ػؼ٠ٛخ ٌغبْ ٚؽٕ١خ
ف ٟاٌغٕخ
(ِضً رؾغ ٓ١اٌغٛدح،
االػزّبد٠خ ،اٌظؾخ
ٚاٌغالِخ اٌّ١ٕٙخ،
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ثؼذ اإلشزشان
ثؼذ ػمذء
إٌشبؽ
ثؼذ ػمذء
إٌشبؽ

ٚص١مخ اٌذٚسح
ِؾز ٜٛاٌذٚسح
ٚص١مخ سعّ١خ

ثؼذ ػمذ إٌشبؽ

ٚص١مخ سعّ١خ

ثؼذ ػمذ إٌشبؽ

ٚص١مخ اٌذٚسح

ثؼذ ػمذ إٌشبؽ

سعبٌخ سعّ١خ

ثؼذ ػمذ إٌشبؽ

سعبٌخ سعّ١خ

ثؼذ ػمذ إٌشبؽ

اٌجشٔبِظ ِؼزّذ
شٙبدح اٌزخشط
ٌٍّضاٚي

لجً ػمذ
اٌجشٔبِظ

ٚص١مخ
دٌ ً١ػٍ ٝاٌٛص١مخ

ثؼذ ٔشش اٌٛص١مخ

شٙبدح ِؼزّذح ِٓ
اٌغٙخ

ثؼذ ٔشش اٌٛص١مخ

شٙبدح ؽؼٛس
ٚثشٔبِظ اٌّؤرّش

ٚص١مخ سعّ١خ
اٌٍغٕخ فٕ١خ دائّخ

ثؼذ ػمذ إٌشبؽ

لجً ػمذ
اٌّؤرّش
ٌٍّؤرّشاد
اٌظؾ١خ

ثؼذ ػمذ
إٌشبؽٙٔ /ب٠خ
اٌؼبَ

اٌٍغبْ اٌذٚائ١خ
ٚاٌؼالع١خ ٚغ١ش٘ب )
اٌّشبسوخ ف ٟدٚساد
اٌّٙبساد اٌؾ١بر١خ
ثشاِظ رؼٍ١ّ١خ
اٌىزش١ٔٚخ ِؼزّذح

ؽؼٛس ِغبلبد
لظ١شح ِٓ آٌّٙ
اٌظؾ١خ األخشٜ
ِشاعؼخ  /اػذاد
/رط٠ٛش ِٛاد رؼٍ١ّ١خ
(ِٕٙبط أِ ٚؼب١٠ش أٚ
خطخ دساع١خ ٌّغبق أٚ
ِٛاد اٌزؼٍُ اٌزار)ٟ
اإلششاف ػٍ ٝسعبٌخ
ِبعغز١ش أ ٚدوزٛساح
ِّزؾٓ خبسعٟ
الِزؾٕبد اٌّبعغز١ش /
اٌذوزٛساح  /اِزؾبٔبد
اٌّ ٓٙاٌظؾ١خ األخشٜ
اٌجؾٛس اٌؼٍّ١خ
إٌّشٛسح -:
اٌجبؽش األٚي
.1
ٌٛسلخ ػٍّ١خ أٚ
فظً ف ٟوزبة
ِٕشٛس فِ ٟغٍخ
ِؾىّخ ِٚظٕفخ ِٓ
اٌفئخ األ ٌٝٚؽغت
رظٕ١فبد اٌغبِؼبد
اٌشعّ١خ
 .2اٌجبؽش اٌضبٟٔ
ٌٛسلخ ػٍّ١خ
ِٕشٛسح فٟ
ِغٍخ ِؾىّخ
ِٚظٕفخ
 .3اٌجبؽش اٌضبٌش اٚ
اوضش ٌٛسلخ
ػٍّ١خ ِٕشٛسح
فِ ٟغٍخ

2
 1إرا وبْ إٌشبؽ
ألً ِٓ  6عبػبد
 2عبػخ إرا وبْ
إٌشبؽ اوضش ِٓ 6
عبػبد
 2عبػخ

شٙبدح ِٓ ِؼزّذح
ِٓ اٌغٙخ

ثؼذ ػمذ إٌشبؽ

اٌؾذ األػٍ 2 ٝعبػخ
عٕ٠ٛب

 إٌّظخ ِؼزّذح٠زُ االٌزضاَ ثبٌؾذ
األػٌٍٍٕ ٝشبؽبد ػٓ ِٓ اٌٍغٕخ اٌٛؽٕ١خ
ٌٍزط٠ٛش اٌّٟٕٙ
ثؼذ ٚفمب ٌّب ٚسد فٟ
 شٙبدح ِٓ اٌغٙخرؼٍّ١بد اٌزط٠ٛش
اٌزِٕ ٟؾذ اٌزؼٍُ١
اٌّٟٕٙ
االٌىزشٟٔٚ
ٚص١مخ اٌّغبق
ثؾذ ألظ 2 ٝعبػخ
شٙبدح اٌؾؼٛس
عٕ٠ٛب

لجً ػمذ إٌشبؽ

لجً ػمذ إٌشبؽ

 6عبػبد

ثؾذ ألظ 6 ٝعبػبد
عٕ٠ٛب

ٚص١مخ اٌّبدح

ثؼذ ػمذ إٌشبؽ

ٌ 2ىً سعبٌخ

ثؾذ أػٍ 6 ٝعبػبد
ٌىً عٕخ
ثؾذ أػٍ 6 ٝعبػبد
عٕ٠ٛب

ٚص١مخ سعّ١خ

ثؼذ ػمذ إٌشبؽ

8

ثؾذ أػٍ ٝػذد
اٌغبػبد اٌّطٍٛثخ
ٌٍّضاٚي ف ٟاٌؼبَ

سعبٌخ سعّ١خ

ثؼذ ػمذ إٌشبؽ

ٌ 2ىً ؽبٌخ

اٌٛسلخ إٌّشٛسح

ثؼذ إٌشش

6

ثؾذ أػٍ 1 ٝثؾش ف ٟاٌٛسلخ إٌّشٛسح
اٌغٕخ

ثؼذ إٌشش

4

ثؾذ أػٍ 1 ٝثؾش ف ٟاٌٛسلخ إٌّشٛسح
اٌغٕخ

ثؼذ إٌشش

23

ِؾىّخ
ِٚظٕفخ
 .4اٌجبؽش األٚي فٟ
ٚسلخ ػٍّ١خ
ِٕشٛسح فٟ
ِغٍخ ِؾٍ١خ
 .5اٌّشبسوخ فٟ
رأٌ١ف ٚسلخ ػٍّ١خ
ِٕشٛسح فِ ٟغٍخ
ِؾٍ١خ ِؼزّذح ِٓ
عبِؼخ سعّ١خ
اٌّؤٌف األٚي
.6
ٌفظً ف ٟوزبة فٟ
ِغبي اإلخزظبص
 .7اٌّؤٌف اٌضبٟٔ
ٚأوضش فٟ
فظً ٌىزبة
فِ ٟغبي
اإلخزظبص
 .8رأٌ١ف وزبة فٟ
ِغبي
اإلخزظبص
دِ ْٚشبسوخ
ا٢خشٓ٠

اٌٛسلخ إٌّشٛسح

ثؼذ إٌشش

6

4

ثؾذ أػٍ 1 ٝثؾش ف ٟاٌٛسلخ إٌّشٛسح
اٌغٕخ

ثؼذ إٌشش

8

ثؾذ أػٍ ٝػذد
اٌغبػبد اٌّطٍٛثخ
ٌٍّضاٚي ف ٟاٌؼبَ
ثؾذ أػٍ 6 ٝعبػبد
خالي اٌؼبَ

اٌفظً /اٌىزبة
إٌّشٛس
٠ؾًّ سلُ إ٠ذاع
اٌىزبة إٌّشٛس
٠ؾًّ سلُ إ٠ذاع

ثؼذ إٌشش

10

ثؾذ أػٍ ٝػذد
اٌغبػبد اٌّطٍٛثخ
ٌٍّضاٚي ف ٟاٌؼبَ

اٌىزبة إٌّشٛس
٠ؾًّ سلُ إ٠ذاع

6

ثؾذ أػٍ ٝػذد
اٌغبػبد اٌّطٍٛثخ
ٌٍّضاٚي ف ٟاٌؼبَ

24

ثؼذ إٌشش

ثؼذ إٌشش

٠زمذَ اٌّغٍظ اٌزّش٠ؼ ٟاألسدٔ ٟثغض ً٠اٌشىش ٚاإلِزٕبْ ٌٍغٕخ اٌٛؽٕ١خ اٌز ٟأػذد ٘زا
اٌذٌ: ً١
األعضبء 

انًؤسسخ 
.1

ِغزشف ٝاٌٍّه ػجذ هللا اٌغبِؼٟ

األعزبر اٌذوزٛس إثشا٘ ُ١اٌفبػٛس / ٞسئ١غبً

.2

ٚصاسح اٌظؾخ

اٌذوزٛس ٘بٔ ٟاٌمؼبح

.3

اٌخذِبد اٌطج١خ اٌٍّى١خ

اٌشائذ أؽّذ اٌؼّشٞ

.4

ٔمبثخ اٌّّشػٚ ٓ١اٌّّشػبد

اٌغ١ذ ِبٌه اٌخبٌذٞ

.5

ِشوض اٌؾغٌٍ ٓ١غشؽبْ

اٌذوزٛس أؽّذ ػفبفشخ

.6

ِغزشف ٝاالعزمالي

اٌذوزٛس أِ ٓ١اث ٛاٌشؼش

.7

اٌغبِؼخ االسدٔ١خ

اٌذوزٛس ؽّضح اٌذس٠ذٞ

.8

٘١ئخ اػزّبد ِؤعغبد اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌٟ

اٌغ١ذح عٙ١بْ عجش

.9

ػؼHCAC ِٓ ٛ

اٌغ١ذح صبئشح ِبػٟ

 .10اٌّغٍظ اٌزّش٠ؼ ٟاالسدٟٔ

اٌغ١ذح ػبئشخ ػّشح

 .11اٌّغٍظ اٌزّش٠ؼ ٟاالسدِٕٔ /ٟذٚة اٌخذِبد
اٌطج١خ اٌٍّى١خ

اٌغ١ذح س ُ٠اٌمذاػ
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