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املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
قــــــــرار
رقــم 2021/43
بتعديل بع�ض �أحكام الئحة
التدريب فـي املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
ا�ستنادا �إىل نظام املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2006/31
و�إىل الئحة التدريب فـي املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية ال�صادرة بالقرار رقم ،2019/13
و�إىل موافقة جمل�س �أمناء املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية،
وبناء عـلى مـا تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ت�ستبــدل بن�صــو�ص املــواد ( ،)25و( ،)41والبنــد ( )1مــن املادة ( ،)49مــن الئحــة التدريــب
فـي املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية امل�شار �إليها ،الن�صو�ص الآتية:
املــادة ()25
"يكون نقل املتدرب فـي برامج االخت�صا�ص والزمالة من م�ستوى تدريبي �إىل امل�ستوى
الذي يليه ،بعد اجتيــازه عنا�صر التقييــم لذلك امل�ستــوى ،وفقا لل�سيا�سات والإجراءات
املعمول بها فـي املجل�س".
املــادة ()41
" تكون امتحانات املجل�س على النحو الآتي:
�أ  -امتحان اجلزء الأول ل�شهادة االخت�صا�ص:
 - 1يعد اجتياز هذا االمتحان �شرطا �أ�سا�سيا لإكمال التدريب ،كما يعد جزءا من �شهادة
االخت�صا�ص التي مينحها املجل�س.
 - 2تكون �صيغة االمتحان حتريرية فقط.
 - 3يخ�ضــع املتـ ــدرب لهــذا االمتحـ ــان خــالل العــام الأكادميــي الثــانــي �أو الثــالــث
وفقا ملا يقرره املتدرب.
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 - 4حتدد درجة النجاح لهذا االمتحان بح�سب املعايري والأ�س�س التي ي�ضعها املجل�س،
وال ينقل املتدرب من امل�ستوى الثالث �إىل امل�ستوى الرابع �إال �إذا اجتاز امتحان
اجلزء الأول ل�شهادة االخت�صا�ص.
 - 5يجوز للجنة التعليمية اال�ستعانة بامتحان بديل فـي حالة تعذر �إجراء امتحان
اجلزء الأول ل�شهادة االخت�صا�ص ،وذلك بعد موافقة جمل�س الأمناء ،ووفق
ال�سيا�سات والإجراءات املتبعة فـي املجل�س.
 - 6يجــوز للمتــدرب الذي مل يجتــز هذا االمتح ــان� ،إعــادته خــالل �سنــة من تاريــخ
جلو�سه لالمتحان �أول مرة ،وفـي جميع الأحوال ال ي�سمح للمتدرب ب�أداء هذا
االمتحان لأكرث من ( )3ثالث مرات طيلة مدة الربنامج التدريبي ،وفـي حال
عدم اجتيازه للمرة الثالثة يلغى قيده من املجل�س.
 - 7يتحمـل املجلــ�س تكاليــف �أداء هذا االمتحــان ملـرة واحدة فقط ،ويتحمــل املتــدرب
�أو جهة عمله � -إن وجدت  -تكاليف �إعادة االمتحان فـي املرات التي تليها.
 - 8ت�ستثنى الربامج التي تقل مدتها التدريبية عن (� )4أربع �سنوات من امتحان
اجلزء الأول ل�شهادة االخت�صا�ص ،وفقا لل�سيا�سات والإجراءات املعمول بها فـي
املجل�س.
ب -امتحان اجلزء الثاين ل�شهادة االخت�صا�ص:
 - 1يعد اجتياز هذا االمتحان جزءا من متطلبات احل�صول على �شهادة االخت�صا�ص،
وي�شرتط لأداء هذا االمتحان اجتياز امتحان اجلزء الأول ل�شهادة االخت�صا�ص
�أو ما يعادله.
 - 2يكون االمتحان حتريريا ،ويجوز �أن يت�ضمن جزءا �إكلينيكيا �أو �أي �صيغ �أخرى
يحددها املجل�س.
 - 3يعد اجتياز اجلزء التحريري �شرطا �أ�سا�سيا للتقدم للجزء الإكلينيكي� ،إن وجد.
 - 4يجوز للمتدرب �أداء هذا االمتحان للمرة الأوىل خالل ( )6ال�ستة �أ�شهر الأخرية
من العام الأكادميي الأخري من الربنامج التدريبي بعد احل�صول على موافقة
اللجنة التعليمية بالربنامج التدريبي.
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 - 5مينــح الطبيب �أو املت ــدرب (� )4أربــع حمــاوالت لهذا االمتحان خالل ( )5خم�س
�سنوات من تاريخ �إكمال التدريب فـي برنامج االخت�صا�ص.
 - 6فـي حالة عدم اجتياز الطبيب لهذا االمتحان بعد ا�ستنفاد املحاوالت ( )4الأربع،
�أو مرور ( )5خم�س �سنوات من تاريخ �إكمال التدريب دون اجتياز امتحان
اجلزء الثاين ،ف�إنه يخ�ضع لفرتة تدريب �إ�ضافـية ملدة عام ،وتقوم اللجنة
التعليمية بو�ضع الربنامج التدريبي للمر�شح خالل هذه الفرتة قبل �أن
يخ�ضع للمحاولة الأخرية لأداء هذا االمتحان.
 - 7فـي جميع الأحوال ،ال ي�سمح للطبيب ب�أداء هذا االمتحان بعد ا�ستنفاد ال�شروط
املذكورة م�سبقا �أو مرور �أكرث من (� )6ست �سنوات من تاريخ �إكمال التدريب.
 - 8حتدد درجة النجاح بح�سب املعايري والأ�س�س التي ي�ضعها املجل�س.
 - 9يتحمل الطبيب �أو جهة عمله � -إن وجدت  -تكاليف �أداء هذا االمتحان جلميع
املحاوالت.
ج -امتحان الزمالة:
 - 1يعـ ــد اجتي ــاز هــذا االمتح ـ ــان �شرطا �أ�سا�سيــا للح�صــول علــى �شهـ ــادة الزم ــالة،
وي�شتمل على جزء حتريري ،ويجوز �أن يت�ضمن جزءا �إكلينيكيا �أو �أي �صيغ
�أخرى يحددها املجل�س.
 - 2ي�شرتط لأداء هذا االمتحان الآتي:
�أ  -احل�صول على �شهادة االخت�صا�ص.
ب � -إكمال فرتة التدريب وعنا�صر التقييم اخلا�صة بربنامج الزمالة التدريبي
بنجاح.
 - 3تكون للطبيب املتدرب ( )3ثالث حماوالت كحد �أق�صى الجتياز هذا االمتحان
خالل ( )3ثالث �سنوات من تاريخ �إكمال التدريب فـي برنامج الزمالة.
 - 4فـي جمي ــع ا ألحــوال ،ال ي�سمــح للطبيب بـ�أداء ه ــذا االمتح ـ ــان بع ــد مــرور ()3
ثالث �سنوات من تاريخ �إكمال التدريب فـي برنامج الزمالة.
 - 5حتدد درجة النجاح بح�سب املعايري والأ�س�س التي ي�ضعها املجل�س.
 - 6يتحمل الطبيب �أو جهة عمله � -إن وجدت  -تكاليف �أداء هذا االمتحان جلميع
املحاوالت".
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البند ( )1من املــادة ()49
"� - 1إذا ل ــم ينج ــح فـي التقييــم ال�سن ــوي لعامني متتاليني بالن�سبة لربنامج االخت�صا�ص،
ولعام واحد بالن�سبة لربنامج الزمالة".
املــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة� ،أو يتعار�ض مع �أحكامها.
املــادة الثالثـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي 11 :من جمادى الأولى 1443هـ
املوافـــــق 15 :من ديـــ�سمـبـــــــــــر 2021م
د� .أحمد بن حممد بـن عبيد ال�سعيدي
وزيـ ـ ـ ــر ال�صح ـ ـ ـ ــة
رئي ـ ـ ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ـ ــ�س �أمـنـ ـ ـ ـ ـ ــاء
املجلـ�س العماين لالخت�صا�صات الطبية

