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تعليمات رقم ( )1لسنة  - 2021تعليمات التطوير املهني املستمر لغايات جتديد
ً
ترخيص العاملني يف املهن الصحية صادرة استنادا ألحكام املادتني ( /6أ  ،ب  ،ج ) و ()13
من نظام جتديد ترخيص العاملني يف املهن الصحية رقم ( )46لسنة 2018

المادة (:)1
تسمى هذه التعليمات "تعليمات التطو ر المهني المستمر ل ا ات ت د د ترخيص العاملين في المهن
الصحية رقم ( )1لسنة  "2021ئ عمل بها من تار خ نشرها في ال ر دة الرسمية.
المادة (:)2
كون للع ارات ئااللفاب الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القر نة قلى
اير الك -:
الوزارة:

ئزارة الصحة .

المــ لا:

الم لا الصحي العالي.

الم الا:

الم لا الط ي االردني الم لا الصحي العالي الم لا التمر ضي االردني.

النظـــا :

نظا ت د د ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم ( )46لسنة .2018

الل نــــة:

الل نة الوعنية للتطو ر المهني المستمر.

النقــابة:
ال معية:
المــهن:

نقابة االع ا نقابة أع ا امسنان
ئالممرضات ئالقابالت القانونيات.
ال معية المهنية الصحية المرخصة عسب االصول.
المهن الط ية أئ الصحية المحددة في قانون الصحة العامة ئاالنظمة الصادرة
بمقتضاه.
العامل في إعدا المهن الط ية ئالصحية ئالحاصل قلى ترخيص مزائلة المهنة.

الترخيص:

التصر ح الذي تمنحه الوزارة للمزائل عسب التشر عات النابمة.

المؤسسة الصحية:

المكان الذي مارل فيه المزائل مهنته ئ ز د قدد العاملين فيه قلى ()100
مائة مزائل في المهن الصحية.
م موقة االنشطة التعليمية ئالتدر ية التي تهد إلى إ صال المعلومة
ئالمهارة الصحية الصحيحة للمزائل ئف الم ادئ الحد ةة للتعلم.
ساقة عتمد في عسابها ال دئل امسترشادي.

امقـتـــمــــاد:

معادلة النشاع بما واز ه من الساقات المطلوبة لكل مهنة ئف التعليمات التي
تصدر لهذه ال ا ة.

المزائل:

برنامج التطو ر
المهني المستمر:
ساقة التطــو ر
المهني المستمر:

نقابة الصيادلة

نقابة الممرضين
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المادة (:)3
عت ر برنامج التطو ر المهني المستمر جز ا ً م ت زأ من النظا الصحي في االردن ئهو مسؤئلية كل من
المزائلين ئالمؤسسات الصحية ئال هات اات العالقة.
المادة (:)4
تم ت د د ترخيص المزائل كل خما سنوات بعد استكمال ساقات التطو ر المهني المستمر المنصوص
قليها في المادة ( )7من هذه التعليمات ئبعد استيفا شرئع ئمتطل ات الترخيص االخرا المنصوص قليها
في التشر عات النابمة للمهنة ما لم تعارض مع أي تشر ع خاص بأي مهنة صحية صادر لهذه ال ا ة.
المادة (:)5
ق ّد المزائل علب ت د د الترخيص إلى الوزارة ق ل ال ة أشهر قلى االقل من انتها فترة الترخيص.

المادة (:)6
تعت ر ال هات التالية معتمده ل ا ات ققد أنشطة برنامج التطو ر المهني المستمر:
.1

الوزارة.

.2

الخدمات الط ية الملكية.

.3

المستشفيات ئالمراكز المعتمدة من الم لا الط ي االردني ل ا ات التعليم ئالتدر ب.

.4

النقابات ئال معيات العلمية المن ةقة قنها.

.5

الكليات التي تدرل المهن الط ية ئالصحية في ال امعات االردنية.

.6

منصات التعلم املكترئني التي تم اقتمادها من الل نة ئف أسا ئمعا ير محددة لهذه ال ا ة.

.7

ال معيات المهنية الصحية المرخصة عسب االصول.

 .8الم الا التي تسمح تشر عاتها الخاصة بذلك من خالل ئضع آلية فصل ئاضحة تضمن
استقاللية قملية التدر ب قن قملية امقتماد.
.1
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المادة (:)7
أ .عتمد م موا ساقات التطو ر المهني المستمر ل ا ات ت د د ترخيص العاملين في المهن الط ية
ئالصحية قلى النحو التالي:
م موا ساقات
التطو ر المهني
المستمر خالل
السنوات الخما

المعدل السنوي
لعدد الساقات

 -1الطب ال شري.

60

12

 -2عب االسنان.

50

10

 -3الصيدلة.

50

10

 -4التمر و ئالق الة.

40

8

 -5المخت رات الط ية.

40

8

 -6العلو الط ية ئالصحية المساندة (المهن التي تتطلب
مدة الدراسة فيها أربع سنوات دراسية ئأكةر من اير
المهن الواردة في ال نود ( ) 5,4,3,2,1من هذه
الفقرة.

30

6

 -7المهن الصحيّة االخرا ئالتي تتطلب مدة الدراسة فيها
اقل من اربع سنوات دراسية.

20

4

المهنة

ب أن م قل قدد ساقات التطو ر المهني
ب .مع مراقاة ما ئرد في الفقرة (أ) من هذه المادة
المستمر للمزائل االردني قن  %50من عصة الساقات المطلوبة سنو ا ً أما المزائل اير االردني
فيوزا م موا الساقات المطلوبة منه بالتسائي قلى خما سنوات.
 .لتز المزائل االردني بتحقي قدد الساقات المطلوبة منه مستيفا متطل ات ت د د الترخيص ئ وز
له تقد م ساقاته سنو ا ً لل هة المعنية لحفظها ئاقتمادها ئاعتسابها ضمن رصيد أنشطته.
وز للم الا اقتماد أنشطة ئساقات التطو ر المهني المستمر التي عصل قليها المزائل أ نا
د.
قمله خار المملكة في ال لدان التي لد ها تشر عات تطو ر مهني مستمر معتمدة.
ه .في عال عصل المزائل قلى قدد ساقات ز د قن العدد المطلوب في تلك السنة فإنه مكن نقل هذه
الساقات للسنة التي تليها ئبحد أقلى م ت ائز  %50من الساقات المطلوبة للسنة التالية.
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المادة (:)8
تصن

أنشطة التطو ر المهني المستمر الى م موقتين:
 الم موقة االئلى :أنشطة الممارسة المهنية المرت طة بط يعة المزائلة. -الم موقة الةانية :أنشطة التطو ر الذاتية.

المادة (:)9
وز للمزائل تأجيل برنامج التطو ر المهني المستمر في الحامت التالية بعد موافقة الل نة قلى علب
أ-
التأجيل:
 .1اإلقامة خار المملكة لمدة تز د قلى  12شهرا ً شر طة قد ممارسة المهنة خالل مدة اإلقامة.
 .2أ نا العمل أئ مزائلة المهنة في بلدان م توفّر أنشطة التطو ر المهني المستمر.
 .3خالل فترة إجازة االمومة ئلمدة م تز د قلى سنة.
ب -عفى المزائل من برنامج التطو ر المهني المستمر في الحامت التالية بعد موافقة الل نة قلى علب
اإلقفا :
 .1عيلة فترة املتحاق ب رنامج اإلقامة أئ برنامج الدراسات العليا.
 .2أ نا فترة اممتياز.
 .3في عامت المرض المزمن.
 .4في الحامت التي تحددها الم الا كل عسب اختصاصه.
 .5عيلة الفترة الزمنية من تار خ صدئر نظا ت د د الترخيص عتى .2021/3/31
 .6المزائل الذي لغ الستين قاما ً من العمر قند ت د د الترخيص.
 مع مراقاة ما ئرد في الفقرة (أ) من هذه المادة لتز المزائل باستيفا متطل ات التطو ر المهنيالمستمر فور قودته لمزائلة مهنته بما حق متطل ات التطو ر المهني المستمر للفترة الزمنية
المت قية لت د د الترخيص.

المادة (:)10
أ -تُناع بالم الا المها التالية:
 .1إصدار شهادة استيفا متطل ات التطو ر المهني المستمر للمزائل كل في م ال اختصاصه ئئفقا
للنظا ئالتعليمات الصادرة بموج ه.
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 .2اقتماد ئتو ي برامج ئأنشطة التطو ر المهني المستمر ئئضع االسا ئالمعا ير الالزمة لذلك.
 .3متابعة ئتقييم برامج التطو ر المهني المستمر ضمن االسا ئالمعا ير المعتمدة ئبشكل دئري.
ب -تلتز المؤسسات الصحية ت اه المزائلين العاملين لد ها بما لي:
 .1تنفيذ برامج ئأنشطة التطو ر المهني المستمر عسب االسا ئالمعا ير المعتمدة من الل نة.
 .2توفير بيمة مؤسسية مالئمة للتطو ر المهني المستمر من خالل:
 تهيمة ال نية التحتية المناس ة.
 توفير قاقدة بيانات ئس ل إلكترئني محدو للمزائلين العاملين.
 .3رصد المخصصات المالية ضمن موازناتها السنو ة لدقم برنامج التطو ر المهني المستمر.
 .4تقد م الدقم اإلداري المناسب للمزائلين (من إجازات للتدر ب الداخلي ئالخارجي ئايرها).

المادة (:)11
أ.

تم اعتساب ساقات االنشطة عسب ال دئل امسترشادي رقم ( )1ئ وز لل نة إقادة النظر في
االنشطة ئعسب الحالة.

ب .أن م تت ائز نس ة أنشطة التعلم قن بعد ( % 30 )On lineمن إجمالي قدد الساقات المطلوبة
سنو ا.
 .في عال ئجود أنشطة اخرا لم رد اكرها في ال دئل رقم ()1

ت فيها من ق ل الل نة.

المادة (:)12
تل ي هذه التعليمات (تعليمات التطو ر المهني المستمر ل ا ات ت د د ترخيص العاملين في المهن الصحية
لسنة  )2019من تار خ نشر هذه التعليمات .
وزير الصحة

رئيس اجمللس الصحي العايل

االستاذ الدكتور فراس ابراهيم اهلواري
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جدئل ()1
جدئل استرشادي معتساب ساقات التطو ر المهني المستمر
الساقة :ساقة تطو ر مهني ئليست ساقة زمنية.

م موقات أنشطة التطو ر المهني المستمر ئالساقات المحتس ة لكل نشاع ئالو ائ المطلوبة
ساقات التطو ر المهني

الم موقات

الشرئع

الو ائ المطلوبة

الم موقة امئلى :انشطة الممارسة المهنية المرت طة بط يعة العمل:
المشاركة في مراجعة الحامت السر ر ة /قرض
عامت المرضى /عضور علقات التدر ب
السر ري العملي /دراسة عاله

ساقتان

تقد م أئراق قلمية للكوادر االخرا ضمن
()Journal Clubs
عضور االند ة الدئر ة ()Journal Club

بحد أقصى  4ساقات سنو ا

شهادة المشاركة

في مستشفى تعليمي معتمد

ساقتان

بحد أقصى  4ساقات سنو ا

شضضضضضضضهادة تقضضضضضضضد م
الورقضضضضضضضضضة مضضضضضضضضضن
المؤسسة

ساقة ئاعدة

بحد أقصى  2ساقة سنو ا

شهادة الحضور
من المؤسسة

قضو ة الل ان المهنية  /الفنية

ساقتان لكل ل نة

بحد أقصى  3ل ان خالل رسضضضضضضضضضضالة مضضضضضضضضضضن
المؤسسضضضضة التضضضضي
السنة
شارك فيها الكادر
كعضو ل نة

اإلشرا قلى /تدر ب الكوادر

ساقة لكل متدرب

ئبحد اقلى  4ساقات في رسضضضضالة التكليضضضض
باإلشضضضضضضرا مضضضضضضن
السنة
المؤسسضضضضة التضضضضي
أن م تقل فترة التدر ب قن عمل بها
أس وا

اإلشرا قلى  /تدر ب الطالب

ساقة لكل عالب

أن م كون التدر ب هو
المهمة الرئيسية للمزائل

عضور المؤتمرات العلمية )المؤتمر الوعني
ائ المحلي :لقا  /ت مع قلمي معلن قنه تم فيه
قرض الئراق قلمية متنوقة في م امت
متنوقة لموضوا تخصص المؤتمر من ق ل
متخصصين).

اربع ساقات لكل نشاع

تقد م ئرقة قلمية في مؤتمر قلمي
( المؤتمر الوعني ائ المحلي :لقا  /ت مع
قلمي معلن قنه تم فيه قرض الئراق قلمية
متنوقة في م امت متنوقة لموضوا تخصص
المؤتمر من ق ل متخصصين).

ست ساقات

بحد أقصى  5ساقات خالل رسالة رسمية من
المؤسسة
السنة
أن م كون التدر ب هو
المهمة الرئيسية للمزائل
شضضضضضهادة عضضضضضضور
بحد أقصى  8ساقات سنو ا
المؤتمر

بحد اقلى  6ساقات سنو ا

شضضضضضضضهادة ا ضضضضضضضات
تقد م الورقة
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تقد م ئرقة قلمية في مؤتمر دئلي ( المؤتمر
الدئلي  :كون المؤتمر دئليا ااا شاركت فيه
جهات دئلية من عيث التنظيم ئالمتحد ين
ئئجود ل نة قلمية متخصصة تقييم ئتعتمد
المواد العلمية للمشاركين ئترشيح المتحد ين )
عضور مؤتمر دئلي .

مان ساقات

بحد أقلى  8ساقات سنو ا

ئ يقضضضضة  /شضضضضهادة
تقد م
برنامج المؤتمر

اربع ساقات لكل نشاع

بحد أقصى بحد أقصى  8شضضضضضهادة عضضضضضضور
مؤتمر
ساقات سنو ا
برنامج المؤتمر

المشاركة مع الم موقات المهتمة باالمور
المهنية

ساقتان

بحد أقلى  4ساقات سنو ا

رسالة رسمية

تقد م ئرشة قمل أئ ندئة أئ جلسة أئ محاضرة
تتنائل المواضيع السر ر ة

ساقتان لكل نشاع

بحد أقصى  8ساقات سنو ا

شضضضهادة ئبرنضضضامج
ئمحتوا الورشة

عضور محاضرات ئئرشات قمل ئندئات
متخصصة

الو ساقات لكل نشاع

عضور أنشطة من خالل التعلم قن بعد
( .) On Line

ساقة ئاعدة لكل نشاع
إاا كانت مدة النشاع أقل
من ست ساقات

أن م كون التدر ب هو
المهمة الرئيسية للمزائل

م قل مدة النشاع قن 3
ساقات زمنية

ساقتان لكل نشاع إاا
كانت المدة الزمنية
للنشاع  6ساقات أئ أكةر

العضو ة ب معية مهنية  /م لا معتر

به

تقييم الزمال  /االقران
العمل كمقيم/
اممتحانات

مدق /

مستشار/

تم املتزا بالحد االقلى شهادة عضور
للنشاعات قن بعد ئفقا ً لما
ئرد في تعليمات التطو ر ئ يقة المساق
المهني
ئشهادة

ساقة ئاعدة

بحد أقصى  3ساقات خالل رسالة رسمية
السنة

ساقة لكل مهمة محددة

بحد أقصى  4ساقات خالل رسالة رسمية
السنة

ساقتان لكل مهمة
محددة

بحد اقصى  6ساقات في رسضضضضضالة رسضضضضضمية
بالتكلي
السنة

تطو ر ئتقد م دئرة في م ال التخصص

ساقتان لكل دئرة

بحد اقلى  8ساقات في ئ يقضضضضضضة الضضضضضضدئرة
ئ محتوا الدئرة
السنة

تنظيم أند ة دئر ة  /ئم موقات اختصاص

ساقة لكل نادي/
م موقة

بحد أقصى  3ساقات في ئ يقة رسمية
السنة

نشاعات تحسين ال ودة الممنه ة

تصحيح

بحد أقصى  6ساقات سنو ا

ئ يقضضضضضضضضة ا ضضضضضضضضات
عضور

الو ساقات

بحد أقصى  6ساقات في ئ يقضضضضضضضضضضة مضضضضضضضضضضن
المؤسسة
السنة
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تنظيم دئرات معتمدة
العمل كخ ير شاهد لحامت صحية
تطو ر مهارات امختصاص

ساقتان
ساقتان في كل مرة
اربع ساقات لكل
تخصص

إتما برنامج تعليم رسمي ما بعد ال كالور ول
قلى صلة بالمهنة شر طة الن ا باممتحان

إاا كانت أقل من قا
تحسب للمزائل كامل
ساقات السنة المطلوبة
إاا كان درجة الماجستير
تحسب للمزائل كامل
ساقات العامين

قيادة التطو ر لسياسات ئبرئتوكومت ئإرشادات

خما ساقات لكل
مساهمة

المشاركة في تطو ر سياسات ئبرئتوكومت
ئإرشادات

الو ساقات

بحد أقلى  4ساقات سنو ا
بحد اقلى  4ساقات
السنة
بحد أقلى 8
السنة

ئ يقة الدئرة

في رسالة رسمية

ساقات في رسالة رسمية

 دئرة  /برنامج تدر ي م شهادة التخرقل قن  15و تدر ي
 شهادة من مؤسسة معتربها

ئ يقة ئبحد
ساقات سنو ا

اقلى

 10دليل قلى الو يقة

بحد أقصى  6ساقات سنو ا

شضضضضضهادة معتمضضضضضدة
من ال هة

الم موقة الةانية  :انشطة التطو ر الذاتية:
عضور مؤتمر دئلي تنائل مواضيع صحية قدا
التخصص ائ من تخصصات اخرا ائ تدائل
مواضيع الحياة امجتماقية

اربع ساقات لكل نشاع

قضو ة ل ان ئعنية(مةل تحسين ال ودة
امقتماد ة الصحة ئالسالمة المهنية الل ان
الدئائية ئالعالجية ,ئايرها).

ساقتان لكل ل نة

بحد أقصى  6ساقات خالل ئ يقة رسمية
العا

المشاركة في دئرات المهارات الحياتية.

ساقتان لكل نشاع

عضور برامج تعليمية الكترئنية معتمدة.

ساقة ئاعدة لكل نشاع
إاا كانت مدة النشاع أقل
من ست ساقات

شضضضضضهادة معتمضضضضضدة
الحد االقلى  2ساقة سنو ا
من ال هة
شضضضضضهادة معتمضضضضضدة
مضضضن ال هضضضة التضضضي
تم املتزا بالحد االقلى منحضضضضضضت التعلضضضضضضيم
للنشاعات قن بعد ئفقا ً لما املكترئني
ئرد في تعليمات التطو ر
المهني

ساقتان لكل نشاع إاا
كانت المدة الزمنية
للنشاع ست ساقات أئ
أكةر

بحد اقصى  4ساقات سنو ا

عضور مساقات قصيرة من المهن الصحية
امخرا

ساقتان لكل نشاع

بحد اقصى  2ساقة سنو ا

مراجعة /اقداد /تطو ر مواد تعليمية (منها أئ
معا ير أئ خطة دراسية لمساق أئ مواد التعلم
الذاتي )...

ست ساقات

بحد أقصى  6ساقات سنو ا

اإلشرا قلى رسالة ماجستير ائ دكتوراه.

شضضضضضهادة عضضضضضضور
ئبرنامج المؤتمر

ئ يقة المساق
شهادة عضور

ساقتان لكل رسالة

ئ يقة المادة

ئبحد اقلى  6ساقات لكل ئ يقة رسمية
سنة
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الجريدة الرسمية

ممتحن خارجي ممتحانات الماجستير  /الدكتوراه
 /امتحانات المهن الصحية المختلفة

ساقتان لكل عالة

ال حوو العلمية المنشورة:
 .1ال اعث االئل لورقة قلمية ائ فصل في كتاب
منشور في م لة محكمة ئمصنفة من الفمة
امئلى عسب تصني ال امعات الرسمية

مان ساقات

بحد اقلى  6ساقات سنو ا

بحد أقلى قدد الساقات
المطلوبة للمزائل في العا

رسالة رسمية

الورقة المنشورة

 .2ال اعث الةاني لورقة قلمية منشورة في م لة
محكمة ئمصنفة من الفمة امئلى عسب
تصني ال امعات الرسمية

ست ساقات

بحد أقلى  1بحث في السنة

الورقة المنشورة

 .3ال اعث الةالث ئاكةر لورقة قلمية منشورة
في م لة محكمة ئمصنفة.

اربع ساقات

بحد أقلى  1بحث في السنة

الورقة المنشورة

 .4ال اعث االئل في ئرقة قلمية منشورة في
م لة محلية معتمدة من جامعة رسمية

ست ساقات

بحد أقلى قدد الساقات االئراق
المنشورة
المطلوبة للمزائل في العا

 .5المشاركة في تألي
محلية.

ئرقة قلمية في م لة

 .6المؤل امئل لفصل في كتاب في م ال
امختصاص.

اربع ساقات
مان ساقات

بحد أقلى  1بحث في السنة

االئراق
المنشورة

بحد أقلى قدد الساقات الفصضضضل  /الكتضضضاب
المنشور
المطلوبة للمزائل في العا

 .7المؤل الةاني ئاكةر في فصل لكتاب في
م ال امختصاص.

ست ساقات

بحد أقلى  6ساقات خالل الكتاب المنشور
العا

تألي كتاب في م ال امختصاص دئن مشاركة
اخر ن.

قشر ساقات

بحد أقلى قدد الساقات الكتاب المنشور
المطلوبة للمزائل في العا

