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  ٠تعريف مجموعات الوظائف الصحية  وفئاتها 
  :مجموعة  األطباء   -١
ويعتبـر الحصـول علـى  درجـة  ٠ب البشري أو طب األسـنان هي المجموعة  التي تتعلق أعمال فئاتها بالط 

طــب األســنان بعــد اجتيــاز فتــرة التــدريب الــالزم  للتخــرج  بنجــاح  أوالبكــالوريوس  فــي الطــب  والجراحــة  
   -:حدا أدنى للتعيين عليها ، وتنقسم هذه المجموعة إلى الفئات التالية 

  ) .طبيب مقيم ، طبيب نائب ، طبيب استشاري(
  : موعة الصيادلة مج  - ٢

وهي المجموعة التي تتعلق أعمالها بالصيدلة من حيـث تركيـب األدويـة وحفظهـا وصـرفها ، وتوجيـه المرضـى إلـى        
ويعتبـــر الحصـــول علـــى درجـــة جامعيـــة فـــي مجـــال التخصـــص حـــدا أدنـــى لشـــغلها وتنقســـم هـــذه طـــرق اســـتعماالتها ،  

  :المجموعة إلى الفئات التالية 
  ) .أول ، صيدلي استشاريصيدلي ، صيدلي (

  ):غير األطباء (مجموعة األخصائيين  -٣        
علـى درجـة جامعيـة فـي مجـال  الحصـول وتشمل األخصائيين والتقنيين من ذوي التخصصـات الصـحية التـي يعتبـر      

  : وتنقسم هذه المجموعة إلى الفئات التالية  التخصص حدا أدنى لشغل الوظائف المحددة لها
  ) .، أخصائي أول  ، أخصائي استشاري  أخصائي(

  : مجموعة الفنيين  -٤
وتشــمل الفنيــين مــن ذوي التخصصــات الالزمــة لمختلــف الخــدمات الصــحية التــي يتطلــب القيــام بهــا برنامجــا    

  إعداديا  متخصصا في طبيعة العمل مدته ال تقل عن 
  ) .فني(لوحيدة لهذه المجموعة هو سنتين بعد إتمام الثانوية العامة والمسمى التصنيفي للفئة ا   
  : مجموعة المساعدين الصحيين  -٥
يتطلـــب القيـــام بهـــا برنامجـــاً إعـــدادياً وتشـــمل المســـاعدين الصـــحيين الـــذين يقـــدمون خـــدمات صـــحية مســـاعدة  

متخصصــاً فــي طبيعــة العمــل مدتــه ال تقــل عــن ســنة بعــد إتمــام مرحلــة الثانويــة العامــة والمســمى التصــنيفي للفئــة 
  ) .مساعد صحي(دة لهذه المجموعة هو الوحي

  
  :المسميات التنظيمية لفئات مجموعات الوظائف الصحية 

تحــدد المســميات التنظيميــة باالتفــاق بــين وزارة الخدمــة المدنيــة والجهــات الصــحية ذات العالقــة وفــق المــادة   
  .الثانية من الئحة الوظائف الصحية وسلم الرواتب الملحق بها 



  

  
  :ية والعملية واالشتراطات األخرى الالزمة لشغل الوظائف الصحية المؤهالت العلم

من هذا الدليل يشترط لشـغل الوظـائف الصـحية سـواء بـالتعيين أو ) رابعاً (مع مراعاة الضوابط العامة الواردة في القسم 
  :الترقية من فئة إلى فئة أعلى أو النقل مايلي 

  .من هذا القسم ) ٥/٢(المحددة في الفقرة  توفر المؤهالت الالزمة لشغل هذه الوظائف  -أ 
تـــوفر شـــهادة تصـــنيف مهنـــي لمؤهـــل الممـــارس الصـــحي العلمـــي والعملـــي مـــن الهيئـــة الســـعودية للتخصصـــات   -ب

  . الصحية تؤكد كفاءته المهنية للفئة المراد شغلها 
  . ت الصحية صادر من الهيئة السعودية للتخصصا) ساري المفعول(توفر تسجيل مهني للممارس الصحي   -ج
فــي آخــر تقــويم أداء وظيفــي أعــد عنــه فــي حالــة ) جيــد(حصــول الممــارس الصــحي علــى مــا ال يقــل عــن تقــدير   -د

  . الترقية أو التعيين من فئة ألخرى أو النقل 
  :المؤهالت العلمية والعملية ومستويات الدخول للوظائف الصحية تكون حسب التالي 

  مستويات الدخول لمجموعة األطباء

  

  مالحظات  مستوى الدخول  ؤهل املطلوب واخلربةامل

  )١(املؤهل 
اخلربة بعد 

  املؤهل

  الفئة
  الدرجة  املستوى

  )٢(املسمي املهين   املسمى التصنيفي

الدرجة اجلامعية يف الطب البشري 

أو طب األسنان مع اجتياز فرتة 

) ٣(التدريب الالزمة للتخرج منها 

)٤(  

  ١  ١  طبيب عام  طبيب مقيم  بدون

الدرجة العلمية اليت تكتسب يف جمال الطب  -

واألسنان بعد الشهادة اجلامعية يشرتط أن يتم 

احلصول عليها بعد إمتام مرحلة التدريب الالزم 

  .للتخرج بدرجة البكالوريوس أو ما يعادل 

عند الرتقية من فئة إىل فئة أخرى داخل نفس  -

اموعة حيدد املستوى والدرجة وفقاً للفقرة 

من املادة الرابعة من الئحة الوظائف ) ب(

  الصحية

ال تقل عن 

  سنة
  ٢  ١  طبيب مقيم  طبيب مقيم

شهادة علمية أو مهنية ال تقل عن 

سنتني يف جمال من جماالت الطب 

البشري أو طب األسنان بعد 

الدرجة اجلامعية يف الطب أو طب 

  األسنان

ال تقل عن 

  سنتني
  ١  ١  طبيب نائب  طبيب نائب

ة الدكتوراه أو الزمالة يف أي درج

من جماالت الطب البشري أو 

  ) ٧) ( ٦) (٥(طب األسنان 

  ١  ٢  طبيب نائب أول  طبيب نائب  بدون

ال تقل عن 

  ثالث سنوات
  ١  ١  طبيب استشاري  طبيب استشاري

  

  

  .المؤهل يكون من جامعة أو جهة علمية أو طبية متخصصة  )١(
لعمل الفعلي الذي يزاوله الممارس الصحي بموجب شهادة تصنيف مهني من المسمى المهني هو المسمى الذي يعكس ا )٢(

. الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 



  

  

  مجموعة وفئات الوظائف المشمولة                           
  بالئحة الوظائف الصحية                                

  
  : مجموعة أألطباء -١

  ٠جميع مجاالت الطب البشري بمختلف مستوياته تشمل األطباء في         
  : الصيادلةمجموعة  -٢
  
  -:من غير األطباء وتشمل  :مجموعة أألخصائيين  -٣

  أخصائي أشعة            أخصائي بصريات             أخصائي تصوير طبقي    
  أخصائي تمريض        أخصائي وبائيات               أخصائي عالج نووي    
  أخصائي تخدير          أخصائي أطراف صناعية     أخصائي أجهزة الليزر    
  أخصائي مختبر          أخصائي عالج طبيعي        أخصائي نفساني     
  ) ١(أخصائي تأهيل حرفي     )١(أخصائي رعاية أسنان   أخصائي معالجة نطق     
يجب أن يكون عملها في مستشفى   -أخصائي تغذية )    ١(أخصائي فيزياء طبية        )١(أخصائي سمع     

وفي مراكز التأهيل الشامل للمعوقين ودور المسنين ودور ناقهي األمراض النفسية ومؤسسات رعاية األطفال  حكومي
  )١(٠المشلولين ودور الحضانة االجتماعية 

  )١(٠يجب أن يكون عملها في مستشفى حكومي   –  اجتماعيأخصائي      
)  أو العيادات والمختبرات –أو المحاجر الصحية  –أو المراكز الصحية –بالمستشفيات (  -ئي سجالت طبية  أخصا    

)٢(  
  )٢()أو ألمحاجر الصحية  –أو المراكز الصحية  –بالمستشفيات (  -أخصائي صحة عامة        
  )  ٢() في جميع المرفق الصحية (  -أخصائي أجهزة طبية        
   -:وتشمل   :عة الفنيين مجمو    -٤   

  فني أشعة                      فني عالج طبيعي              فني مختبر              فني تخدير 
  فني أطراف صناعية         مساعد صيدلي                 فني عمليات             فني تركيب أسنان

  )٤(فني بصريات           قابلة   )    الممرض(مساعد طبيب أسنان          فني تمريض 
  )٥(فني عالج حرفي             فني إسعاف                    فني أجهزة طبية بالمرافق الصحية 

  )٢)(مراكز اإلسعاف –العيادات والمختبرات   -بالمستشفيات (  –فني عالج تنفسي 
  )٢() ومراكز البحث الصحي  –بالمستشفيات (  -سكرتير طبي  

وفي مراكز التأهيل الشامل للمعوقين ودور رعاية المسنين ودور ناقهي  بالمستشفيات(   -تغذية     فني 
  )٢()  األمراض النفسية ومؤسسات رعاية األطفال المشلولين ودور الحضانة االجتماعية

العيادات والمختبرات  –المحاجر الصحية  –المراكز الصحية  –بالمستشفيات ( –فني سجالت طبية 
( )٢(   

   )٢() المحاجر الصحية  –المراكز الصحية    -بالمستشفيات ( –مراقب وبائيات 
  : مجموعة المساعدين الصحيين   - ٥    



  

  : وتشمل              
  )٣(٠) أ(مساعد ممرض   -سائق   –مسعف  –مساعدة قابلة  -


