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 حتساب ساعات التطوير المهني المستمراسترشادي ال جدول

 الساعة: ساعة تطوير مهني وليست ساعة زمنية. 

 

 مجموعات أنشطة التطوير المهني المستمر والساعات المحتسبة لكل نشاط والوثائق المطلوبة

الوثائق 

 المطلوبة
 المجموعات ساعات التطوير المهني الشروط

 

 :المرتبطة بطبيعة العمل الممارسة المهنية االولى: انشطةالمجموعة 

شهادة 

 المشاركة

 ساعات سنويا أربعبحد أقصى  

 في مستشفى تعليمي معتمد 

  ساعتان

 

 /المشاركة في مراجعة الحاالت السريرية

حضور حلقات التدريب عرض حاالت المرضى/ 

 العملي/ دراسة حاله  السريري

 

 تقديمشهادة 

الورقة من 

 المؤسسة 

 ساعتان ساعات سنويا أربعبحد أقصى 

 

تقديم أوراق علمية للكوادر األخرى ضمن 

(Journal Clubs) 

 شهادة الحضور

 من المؤسسة 

 (Journal Club) حضور األندية الدورية ساعه واحدة سنويا ساعتانبحد أقصى  

رسالة من 

المؤسسة التي 

شارك فيها 

الكادر كعضو 

 لجنة

 عضوية اللجان المهنية  / الفنية لكل لجنة  ساعتان   سنويالجان ثالثة بحد أقصى 

رسالة التكليف 

من  باإلشراف

المؤسسة التي 

 يعمل بها

 سنوياساعات  أربع بحد أقصى

 

 

 

 الكوادر تدريب  /اإلشراف على متدرب  لكل  ساعة

 أن ال تقل فترة التدريب عن أسبوع

رسالة رسمية 

 من المؤسسة

 سنوياساعات  خمسبحد أقصى 

 

 تدريب الطالب /اإلشراف على  لكل طالب   ساعة

 حضورشهادة 

 المؤتمر

 

او  المؤتمر الوطني (حضور المؤتمرات العلمية لكل نشاط أربع ساعات  سنويا  ثماني ساعاتبحد أقصى 

 هيتم في هتجمع علمي معلن عن : لقاء /المحلي

علمية متنوعة في مجاالت  ألوراقعرض 

متنوعة لموضوع تخصص المؤتمر من قبل 

 .متخصصين(

شهادة اثبات 

 الورقةتقديم 

المؤتمر  ) تقديم ورقة علمية في مؤتمر علمي ست ساعات ساعات سنويا  ست قصىبحد ا

تجمع علمي معلن  : لقاء /او المحلي الوطني

علمية متنوعة في  ألوراقعرض  هيتم في هعن

مجاالت متنوعة لموضوع تخصص المؤتمر 

 .من قبل متخصصين(



 

 مجموعات أنشطة التطوير المهني المستمر والساعات المحتسبة لكل نشاط والوثائق المطلوبة

الوثائق 

 المطلوبة
 المجموعات ساعات التطوير المهني الشروط

وثيقة / شهادة 

 تقديم

 برنامج المؤتمر

 

المؤتمر  في مؤتمر دولي )علمية تقديم ورقة  ثماني ساعات ساعات سنويا ثماني أقصىبحد 

فيه : يكون المؤتمر دولي اذا شاركت  الدولي

 جهات دولية من حيث التنظيم والمتحدثين

ووجود لجنة علمية متخصصة تقيم وتعتمد 

 وترشيح المتحدثين(ين المواد العلمية للمشارك

شهادة حضور 

 مؤتمر

 المؤتمربرنامج 

بحد أقصى كامل ساعات السنة 

 المطلوبة للمزاول

 ست ساعات

 

 .حضور مؤتمر دولي 

المشاركة مع المجموعات المهتمة باألمور  ساعتان ساعات سنويا أربعبحد أعلى  رسالة رسمية

 المهنية

شهادة وبرنامج 

ومحتوى 

 الورشة

 ساعات سنويا ثمانيبحد أقصى 

 

 

أو محاضرة  عمل أو ندوة أو جلسةتقديم ورشة  لكل نشاط ساعتان

 تتناول المواضيع أو دورةيوم علمي أو 

 العلمية أو المهنية

ثبات ا وثيقة

 حضور

 بحد أقصى كامل ساعات السنة

 للمزاول المطلوبة

نشاط يقدمها شخص ذو حضور محاضرة ) ساعة لكل نشاط

حد أدنى ساعة  أختصاص في موضوع معين

 .زمنية مع المناقشة  

ثبات ا وثيقة

 حضور

بحد أقصى كامل ساعات السنة 

 المطلوبة للمزاول

ساعات معتمدة في اليوم ثالث 

األول ، وإضافة ساعة معتمدة 

عن كل يوم إضافي بحد أقصى 

 ساعات للنشاط الواحد ستة

 

جموعة من المحاضرات ي ه)حضور دورة   

تلقي العلم في شئ محدد ، و   والتدريبات بهدف

هذا الشئ ، و التعرف عليه اإللمام بكل ما يخص 

معرفة تفاصيله ، و محاولة اتقان عن قرب و

على أن ال تقل مدتها عن  (عمله أو معرفته

 .ثالث ساعات زمنية في اليوم الواحد

ثبات ا وثيقة

 حضور

بحد أقصى كامل ساعات السنة 

 للمزاولالمطلوبة 

معتمدة في اليوم  ساعات ثالث

األول ، وإضافة ساعة معتمدة 

عن كل يوم إضافي بحد أقصى 

 ساعات للنشاط الواحد ستة

 

نشاط تفاعلي عملي ) عمل حضور ورشة 

تطبيقي يحضرها مجموعة من األفراد في وقت 

ورشة لومكان محددين ويستخدم مقدم ا

مدتها  تقل ال على أن(  استراتيجيات تدريبية 

 .عن ثالث ساعات زمنية في اليوم الواحد

ثبات ا وثيقة

 حضور

 بحد أقصى كامل ساعات السنة

 للمزاول المطلوبة

ساعتان اذا كانت مدة الندوة 

 فأكثرزمنية ثالث ساعات 

ساعة إذا كانت مدة الندوة ، و

 زمنية أقل من ثالث ساعات

)نشاط يناقش موضوع محدد  حضور ندوة

أثنين من مختصين باإلضافة  يقدمها على األقل

 . (إلى منظم الندوة

عدد من % 50بحد أقصى شهادة مشاركة

 الساعات المطلوبة سنويا للمزاول

)نشاط علمي أو  مهني ال يوم علمي حضور  ساعتين

على ان التقل مدته ثالث  حداتتجاوز مدته يوم و

 (زمنية  ساعات



 

 والساعات المحتسبة لكل نشاط والوثائق المطلوبةمجموعات أنشطة التطوير المهني المستمر 

الوثائق 

 المطلوبة
 المجموعات ساعات التطوير المهني الشروط

 شهادة حضور

 وثيقة المساق

 

يتم االلتزام بالحد األعلى 

للنشاطات عن بعد وفقاً لما ورد 

 في تعليمات التطوير المهني

تجمع الساعات على أن تعادل 

مايمثله  ساعات عدد من % 50

 الوجاهيالنشاط 

 On) التعلم عن بعد أنشطة من خالل حضور 

Line  ) من خالل المنصات المعتمدة 

 

 

 

 

 رسالة رسمية

 تجدد سنويا

 مجلس معترف به العضوية بجمعية مهنية / ساعة واحدة سنوياساعات  ثالثبحد أقصى 

 تقييم الزمالء/ األقران محددة لكل مهمةساعة واحدة  سنوياساعات  ثالث بحد أقصى  رسالة رسمية

رسالة رسمية 

 بالتكليف

مستشار/ تصحيح  مدقق/ العمل كمقيم/ لكل مهمة محددةساعة  سنوياساعات  ستبحد اقصى 

 االمتحانات

و  النشاطوثيقة 

 النشاطمحتوى 

 سنوياساعات ثماني  أقصىبحد 

ساعات  أربعفي مجال التخصص و

 في المجاالت األخرى سنويا

إعداد أو  و/ تنظيمو / أو تقديم / أو  تطوير و أو نشاط لكل دورة ساعتان

 معتمد نشاط أو و/ دورة

و  النشاطوثيقة 

 النشاطمحتوى 

بحد أقصى كامل ساعات السنة 

 المطلوبة للمزاول

 

دولي / الساعات للمؤتمر  ثماني

 الوطنيللمؤتمر  ساعات ستة

إعداد أو  و / أو تنظيم و/تقديم / أو  تطوير و

 مؤتمر دولي / مؤتمر وطني

وثيقة من 

 المؤسسة

فريق العمل والمقيمين في تحسين نشاطات  ثالث ساعات سنوياساعات  ستبحد أقصى 

 اإلعتمادية المعتمدةالجودة و

 مهنيةأو  العمل كخبير شاهد لحاالت صحية حالةفي كل  ساعتان سنوياساعات   أربع أقصىبحد  رسالة رسمية

 

كامل ساعات السنة المطلوبة   شهادة التخرج

 للمزاول

 

معتمد مابعد  / مهني  تدريبي إتمام برنامج تعليم

على أن اليقل عن على صلة بالمهنة  التخرج 

 يوم 15

دليل على 

 الوثيقة

الساعات المطلوبة  عدد قصىحد أ

 للمزاول سنويا

قيادة التطوير لسياسات وبروتوكوالت  لكل مساهمة  اعاتس ثالث

 وإرشادات

شهادة معتمدة 

 من الجهة

عدد من % 50بحد أقصى

 للمزاولسنويا  المطلوبة ساعاتال

المشاركة في تطوير سياسات وبروتوكوالت  مةاهساعتين لكل مس

 وإرشادات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مجموعات أنشطة التطوير المهني المستمر والساعات المحتسبة لكل نشاط والوثائق المطلوبة

 المجموعات ساعات التطوير المهني الشروط الوثائق المطلوبة

% من عدد  50بحد أقصى  وثيقة المادة

 الساعات المطلوبة سنويا للمزوال.

)منهاج  مواد تعليمية مراجعة /اعداد/ تطوير ثالث ساعات لكل مهمة

أو مواد  أو معايير أو خطة دراسية لمساق

 التعلم الذاتي ...(

 % من عدد 50بحد أقصى  وثيقة رسمية

 الساعات المطلوبة سنويا للمزوال.

 .رسالة ماجستير او دكتوراهاإلشراف على  لكل رسالة ساعتان

 

% من عدد  50بحد أقصى  رسالة رسمية

 الساعات المطلوبة سنويا للمزوال.

ممتحن خارجي المتحانات الماجستير /  أمتحانلكل   ساعتان

 الدكتوراه / امتحانات المهن الصحية المختلفة

 

 

 العلمية المنشورةالبحوث 

 

 

 الورقة المنشورة

 أو الكتاب

 

بحد أعلى عدد الساعات المطلوبة 

 سنويا للمزاول

 

 ست ساعات

 

 

 و او / المراسل األول  الباحث

(corresponding author)    لورقة

ومصنفة أو  في مجلة محكمة ةعلمية منشور

 فصل في كتاب بمجال اإلختصاص

 الورقة المنشورة

 الكتابأو 

 

% من عدد  50بحد أعلى 

 الساعات المطلوبة سنويا للمزوال

 لورقة علمية منشورة وما بعد  الثاني الباحث ثالث ساعات

ومصنفةأو فصل في كتاب  في مجلة محكمة

  بمجال اإلختصاص 

الدليل  /الكتاب 

 المنشور

 . في مجال االختصاص/ دليل  كتاب  تأليف عدد الساعات المطلوبة سنويا 

 

 :) تشمل خارج التخصص( الذاتية التطوير انشطةالمجموعة الثانية : 

 المجموعات ساعات التطوير المهني الشروط الوثائق المطلوبة

 

شهادة حضور 

 وبرنامج  المؤتمر

 

 عدد من% 50 بحد اقصى 

 للمزاولسنويا المطلوبة ساعات ال

 

/  للمؤتمر الدولي ساعات ثالث

 لوطنيساعتين للمؤتمرا

 

 معتمد  وطني أو  /  حضور مؤتمر دولي

تقديم شهادة اثبات 

 الورقة

 عدد من %  50بحد اقصى  

 سنويا المطلوبة  الساعات

 للمزاول

دولي /  للمؤتمر ساعات ست

 وطني للمؤتمر ساعات أربع

 وطنيأو  /في مؤتمر دولي علمية تقديم ورقة 

 معتمد 

عضوية لجان )مثل تحسين الجودة،  لكل لجنة ساعتان سنويالجان  ثالثةبحد أقصى  وثيقة رسمية

االعتمادية، الصحة والسالمة المهنية، اللجان 

وغيرها( من الجهات , الدوائية والعالجية

 المعتمدة 

 



 المجموعات ساعات التطوير المهني الشروط الوثائق المطلوبة

شهادة معتمدة من 

 الجهة

 

 عدد من %50الحد األعلى 

 سنويا المطلوبة  الساعات

 للمزاول

مهارات لل معتمدة  المشاركة في دورات ساعتان لكل نشاط

) مثل مهارات التواصل ، مهارات  الحياتية

 .إدارة الوقت (

 

 

 

 

 

 

 

شهادة معتمدة من 

الجهة التي منحت 

 التعليم االلكتروني

 

 الساعاتد % من مجموع عد 30

 سنويا المطلوبة 

األعلى يتم االلتزام بالحد 

للنشاطات عن بعد وفقاً لما ورد 

 في تعليمات التطوير المهني

 

تجمع الساعات على ان تعادل 

 من عدد ساعات  % 50

 مايمثله النشاط الوجاهي

 

 .حضور برامج تعليمية الكترونية معتمدة

 وثيقة المساق

 حضور شهادة 

من المهن الصحية   معتمدة  نشاطاتحضور  نشاطلكل  ساعتان سنويا ساعتانبحد اقصى 

 االخرى

تقديم شهادة اثبات 

 الورقة

من مجموع %  50حد أقصى 

 .سنوياالمطلوبة الساعات عدد 

 لكل نشاط ساعتان

 

 

 

 

 

أو  تقديم ورشة عمل أو ندوة أو جلسة

  أو دورة محاضرة 

 

 

 التعريفات:

 حد أدنى ساعة زمنية مع المناقشة  . شخص ذو أختصاص في موضوع معين : نشاط يقدمهالمحاضرة 

: نشاط تفاعلي عملي تطبيقي يحضرها مجموعة من األفراد في وقت ومكان محددين ويستخدم مقدم الورشة استراتيجيات ورشة عمل 

 تدريبية  على أن ال تقل مدتها عن ثالث ساعات زمنية في اليوم الواحد.

 األقل أثنين من مختصين باإلضافة إلى منظم الندوة .نشاط يناقش موضوع محدد يقدمها على الندوة: 

 تلقي العلم في شئ محدد ، و اإللمام بكل ما يخص هذا الشئ ، و التعرف عليه عن قرب و  جموعة من المحاضرات والتدريبات بهدفي : هالدورة 

 .معرفة تفاصيله ، و محاولة اتقان عمله أو معرفته

ورش عمل   هوالخلفيات المشتركة يقدم فيه المشاركون المختصون أبحاثا قد يرافق متجمع علمي / مهني لألشخاص ذوي األهتما المؤتمر :

 متخصصة وقد يرافقه معرض مناسب لموضوعه ، اليتطلب تنظيمه اإلستمرارية أو التواتر السنوي حيث تكون مدته يومين أو أكثر.

 .زمنية تتجاوز مدته يوم واحد على ان التقل مدته ثالث ساعاتنشاط علمي أو  مهني ال : اليوم العلمي 

 


