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  م2012) لعام 14الالئحة التنفیذیة رقم (
  م2006) لسنة 1لقانون المجلس الطبي الفلسطیني رقم (

  
  :مجلس الوزراء

  منه.) 70ال سیما المادة (یالته، م، وتعد2003إستنادًا ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 
  ) منه.28ال سیما المادة (م، 2006) لسنة 1الفلسطیني رقم ( وعلى قانون المجلس الطبي

ً على تنسیب المجلس الطبي الفلسطیني.   وبناء
ً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقده بتاریخ    م.28/8/2012وبناء

ً على مقتضیات المصلحة العامة.   وبناء
ً على الصالحیات المخول .وبناء   ة لنا قانونًا

  
  ة:ــتالیــحة الــالئــدرنا الــأص
  

  )1ادة (ــــــــــــم
  فــــاریــــعـــت

یكون للكلمات والعبارات التالیة حیثما وردت في هذه الالئحة المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرینه على 
  :خالف ذلك

  م.2006) لسنة 1: قانون المجلس الطبي الفلسطیني رقم (القانون
   .: المجلس الطبي الفلسطینيالمجلس

  یس المجلس الطبي الفلسطیني.: رئرئیس المجلس
  : عضو المجلس الطبي الفلسطیني.العضو

   .: أمین عام المجلس الطبي الفلسطینياألمین العام
  : اللجنة العلمیة العلیا للتخصصات الطبیة.اللجنة العلیا

  العلمیة لكل اختصاص من االختصاصات الطبیة.: اللجنة اللجنة العلمیة المتخصصة
: اللجنة المشكلة من قبل المجلس بتنسیب من اللجنة العلمیة المتخصصة وموافقة اللجنة اللجنة العلمیة االستشاریة

  العلیا، ألي اختصاص طبي ال یتوفر له العدد الكافي من األطباء االختصاصیین.
اللجنة العلیا بعد تنسیب أسماء أعضائها من قبل اللجان العلمیة المتخصصة  : اللجنة المشكلة من قبلاللجنة الممتحنة

  أو اللجان االستشاریة.
  : الفحص الذي تُقرر اللجنة العلیا إجراءه للمؤهلین لدخول االمتحان حسب قرارات اللجان العلمیة المتخصصة.االمتحان
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طباء المسجیلن بهدف الحصول على شهادة : المستشفى المشارك والملتزم بالتدریب التخصصي لألالمستشفى
  االختصاص.

  : القسم المعترف به من لجنة تقییم المستشفیات والمجلس الطبي ألغراض التدریب في مجال االختصاص.القسم
: الطبیب المكلف من قبل إدارة المستشفى المشارك في برنامج التدریب، یتولى مدیر البرنامج التدریبي في المستشفى

  البرنامج، ویكون مسؤوًال أمام اللجنة العلیا.إدارة 
: الطبیب المكلف باإلشراف على تدریب األطباء في القسم المعترف به سواء كان مدیر البرنامج التدریبي في القسم

رئیس القسم أو طبیب آخر مكلف بذلك، وتنطبق علیه الشروط المطلوبة من المجلس الطبي الفلسطیني إلدارة التدریب في 
  االختصاص المعني. قسم

: الطبیب المتدرب المنتظم في برنامج محدد بهدف الحصول على شهادة اختصاص في أحد البرامج التي یشرف المتدرب
  علیها المجلس.
: الفترة الزمنیة المطلوبة إلكمال التدریب التي تحددها تعلیمات المجلس للتقدم المتحان المجلس بهدف مدة التدریب

  االختصاص في التخصص المعني.الحصول على شهادة 
  

  )2ادة (ـــــــــــــــم
  ةـــامـــام عـــكــأح

  :باإلضافة لمهام المجلس المنصوص علیها في القانون یتولى المجلس اآلتي
 تشكیل أیة لجان یراها ضروریة ویحدد اختصاصاتها ومهامها بتعلیمات تصدر عنه. .1
 لوائح تتعلق بشؤون الموظفین في المجلس.المصادقة على أیة أنظمة مالیة أو إداریة أو  .2
ً على تنسیب من األمین العام، وتحدید اختصاصاتهم  .3 تعیین كافة الموظفین والعاملین في الجهاز التنفیذي بناء

 ومكافآتهم الشهریة.
 المصادقة على كافة العقود واالتفاقیات المتعلقة بعمل المجلس ومهامه وأهدافه قبل التوقیع النهائي علیها. .4
د البدالت التي یتم صرفها ألعضاء اللجان المختلفة أو أي منها وذلك بما یتناسب مع موازنة المجلس ووفقًا یتحد .5

 للنظام المالي المعتمد.
 تغییر موعد ومكان االمتحانات في الظروف الطارئه. .6
 العمل على حل أیة خالفات بین أعضاء المجلس أو اللجان وفقًا ألحكام القانون النافذ. .7

  
  

  )3ادة (ــــــم
  حــالــصــمــارب الـــضــنع تــم
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 ال یجوز أن یكون من بین أعضاء المجلس عضوین تجمع بینهما صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثانیة. .1
 ال یجوز الجمع بین عضویة المجلس أو اللجان المنبثقة عنه، والعمل في إحدى الوظائف فیه لقاء أجر. .2
ال یجوز أن یكون هناك مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة لرئیس المجلس أو أي من أعضائه أو ألي من رؤساء  .3

 من أعمال المجلس أو لجانه.اللجان وأعضاءها أو ألعضاء أسرهم في عمل 
  

  )4ادة (ــــــم
  لســجــمــات الــاعـمــتـــإج

اینتخب المجلس من بین أعضائه نائبًا للرئیس وأ .1  للصندوق. مینً
 على األقل. یعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري مره كل شهرین .2
ً على طلب من الرئیس، أو نائبه في حالة غیابه،  .3 ینعقد المجلس بصورة استثنائیة كلما دعت الضرورة لذلك بناء

 أو بناء على طلب ثلثي أعضاء المجلس.
ساعة على األقل من  24العام خطیًا قبل  توجه الدعوات إلى األعضاء لحضور االجتماعات من قبل األمین .4

 الموعد المقرر ویحدد فیها تاریخ ومكان عقد الجلسة وزمانها وجدول أعمالها، باستثناء االجتماعات الطارئة.
 یجوز بحث أي أمر مستجد على جدول األعمال إذا أقرت أغلبیة ثلثي الحاضرین ذلك. .5
ذا تساوت یكون اجتماع المجلس قانونیًا بحضور ثلثي األعض .6 ٕ اء، وتصدر القرارات بأكثریة أصوات الحاضرین وا

 األصوات یرجح الجانب الذي صوت فیه رئیس الجلسة.
  

  )5ادة (ـــــــم
  مهام وصالحیات رئیس المجلس

  یتولى رئیس المجلس المهام والصالحیات اآلتیة:
 رئاسة اجتماعات المجلس. .1
 الهیئات والمؤسسات الرسمیة وغیر الرسمیة المحلیة واألجنبیةتمثیل المجلس لدى الغیر وأمام المحاكم ولدى  .2

 .كافة 
توقیع االتفاقیات والعقود التي یقرها المجلس مع الجهات والهیئات والسلطات المحلیة واألجنبیة حسب األصول  .3

 المرعیة.
 متابعة تنفیذ قرارات المجلس والقیام بأیة مهام أخرى یكلف بها من قبل المجلس. .4
 على تنفیذ السیاسات والخطط المرسومه من قبل المجلس.اإلشراف  .5
 توقیع القرارات الخاصة بالمجلس. .6
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تمثیل المجلس في جمیع االحتفاالت والمناسبات والندوات والمؤتمرات واالجتماعات التي یدعو إلیها المجلس أو  .7
موظفین بالتنسیق مع األمین یدعى لها، ویجوز له أن ینیب عنه في ذلك أحد األعضاء أو من یراه مناسبًا من ال

 العام.
 اإلشراف على تنفیذ الموازنه بالتنسیق مع أمین عام المجلس وأمین الصندوق. .8

  

  )6مادة (
  صالحیات نائب رئیس المجلس

 یقوم نائب رئیس المجلس بأعمال ومهام الرئیس في حال غیابه أو شغور منصبه. .1
 بها.یساعد الرئیس في بعض مهامه التي یفوضه بالقیام  .2
 أي عمل آخر یكلف به من قبل المجلس. .3
  

  )7مادة (
  تشكیل الجهاز اإلداري

 األمین العام. .1
ً على تنسیب األمین العام. .2 عین العاملون فیه بقرار من المجلس بناء ُ  جهاز تنفیذي ی
 للهیكلیة المقره من المجلس. تحدد الوظائف اإلداریة والمالیة والفنیة وفقًا  .3

  

  )8مادة (
  العام تعیین األمین

ً على تنسیب  .1  المجلس أو أحد أعضائه.رئیس من یتم تعیین األمین العام بقرار من المجلس بناء
2. .  یكون التصویت على تعیین األمین العام سرًا إال إذا أرتأت األكثریة أجراءه علنًا
 مدة عمل األمین العام سنتان قابلة للتجدید مره واحدة. .3

        

  )9مادة (  
  العامشروط تعیین األمین 

  یشترط فیمن یعین أمینًا عامًا للمجلس توافر الشروط اآلتیة:
 أن یكون حاصًال على الشهادة الجامعیة األولى في الطب على األقل. .1
 أن یكون ذا خبرة في ممارسة المهنة لمدة ال تقل عن عشر سنوات. .2
 أن یكون ذا خبرة عملیة في اإلدارة الصحیة لمدة ال تقل عن عشر سنوات. .3
 یكون قد اجتاز دورات ذات عالقة في اإلدارة الصحیة في إحدى الجامعات أو المؤسسات المعترف بها.أن  .4
 أن یجید اللغة اإلنجلیزیة، وملمًا باستخدام الحاسوب. .5
 أن یكون حسن السیرة والسلوك. .6
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  )10مادة (

  صالحیات ومهام األمین العام
 الصالحیات والمهام اآلتیة:یرأس األمین العام الجهاز التنفیذي ویتولى  .1

 إعداد مشروع الموازنه السنویة.  . أ
إعداد األنظمة واللوائح والتعلیمات الالزمه لتسییر عمل المجلس بما فیها األنظمة اإلداریة والمالیة والفنیة وعرضها   . ب

 على المجلس إلقرارها.
 إعداد التقریر السنوي اإلداري والمالي عن كافة نشاطات المجلس.  . ت
المقره، وتنسیب التدرج ین في الوظائف المطلوبة وفقًا للهیكلیة س بأسماء األشخاص المؤهلین للتعیلمجلالتنسیب ل  . ث

 والترقیة واتخاذ اإلجراءات التأدیبیة.
 اإلشراف على تسییر أعمال المجلس اإلداریة والمالیة ومتابعة أعمال الجهاز التنفیذي.  . ج
 لحضورها بالتنسیق مع الرئیس.إعداد جداول أعمال االجتماعات وتوجیه الدعوات   . ح
ومتابعة أعمالها وتدوین وقائع الجلسات في محاضر خاصة وحفظها  كافة حضور جلسات المجلس ولجانه المختلفة  . خ

 ذها.یوتوزیعها على األعضاء ومتابعة تنفیذ قرارات المجلس وتوجیه المراسالت الخاصة بتنف
 ت اللجان المختلفة.حفظ كافة سجالت ووثائق المجلس وأختامه ومحاضر جلسا  . د
 القیام بأي عمل آخر یكلف به من قبل المجلس.  . ذ

 لألمین العام أن یفوض أحد موظفي المجلس ببعض الصالحیات أو المهام المخوله له. .2
  

  )11مادة (
  صالحیات أمین الصندوق

  :یتولى أمین الصندوق الصالحیات اآلتیة
السجالت المالیة المتعلقة بالمجلس وعن صحة تنظیمها اإلشراف على إدارة الشؤون المالیة، ویكون مسؤوًال عن  .1

 وفق األصول.
 اإلشراف على تنظیم سجالت اإلیرادات والنفقات مفصلة وفقًا لألصول المالیة. .2
المعتمدة  إعداد التقاریر المالیة المتضمنه بشكل تفصیلي كامل اإلیرادات والنفقات حسب األصول المحاسبیة .3

 المجلس.والنظام المالي المعتمد في 
 التدقیق على المحاسب في تسلم المبالغ التي ترد إلى المجلس. .4
 وموقعة من المحاسب. یصاالت القبض مختومه بختم المجلسإإصدار  .5
 إیداع األموال لدى المصرف أو المصارف المعتمدة من قبل المجلس. .6
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أعضاء المجلس بموجب التوقیع على سندات القبض وسندات الصرف والشیكات مع المخولین بالتوقیع من  .7
 النظام المالي المعمول به، ویكون توقیعه رئیسیًا على الشیكات وسندات الصرف.

 تنفیذ جمیع القرارات المالیة التي یتخذها المجلس حسب األصول. .8
(الحساب الختامي)، ووضع موازنة المجلس بالتنسیق مع رئیس المجلس  السنویة اإلشراف على إعداد المیزانیات .9

 العام. واألمین
  

 قراءة التقریر المالي السنوي والحساب الختامي في إجتماع إقرار المیزانیة السنویة للمجلس مع مدقق الحسابات. .10
اإلشراف على حفظ السجالت والوثائق والمستندات والتقاریر واألصول المالیة الخاصة بالمجلس بالتنسیق مع  .11

 األمین العام.
  

  )12مادة (
  اللجنة العلیا

 اللجنة العلیا من قبل المجلس وفقًا للقانون، وتكون أعلى سلطة فنیة علمیة ومهنیة في المجلس.تشكل  .1
 تكون اللجنة العلیا مرجعیة إداریة وفنیة لجمیع اللجان العلمیة المتخصصة واللحان االستشاریة. .2
  

  )13مادة (
  اللجنة العلمیة المتخصصة

  ط هذه اللجان إداریًا وفنیًا باللجنة العلیا.ویكون ارتبا ي لجنة علمیة متخصصةیشكل المجلس لكل اختصاص طب
  

  )14مادة (
  اللجنة العلمیة اإلستشاریة

یشكل المجلس بتنسیب من اللجنة العلیا اللجان العلمیة االستشاریة لكل اختصاص ال یتوفر العدد الكافي من  .1
 .متخصصةاالختصاصیین له لتشكیل لجنة علمیة 

ذا لم یتوفر هذا العدد لتشكیل مثل هذه اللجنة، تقوم اللجنة  ثالثة أعضاء على األقلیكون عدد أعضاء اللجنة  .2 ٕ ، وا
 العلیا بمهامها.

 تكون عضویة اللجان االستشاریة لمدة أربع سنوات من تاریخ تشكیلها، ویجوز تغییر نصف األعضاء كل سنتین. .3
 .العلمیة المتخصصة حسب القانونتتولى اللجنة االستشاریة ذات المهام والصالحیات المخولة للجنة  .4
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  )15مادة (
  شروط العضویة في اللجان

  من یعین عضوًا في أي من اللجان المنصوص علیها في هذه الالئحة اآلتي: یشترط ف
 أن یكون برتبة أستاذ مساعد أو ما یعادلها على األقل إذا كان یعمل أو عمل في حقل التدریس الجامعي. .1
 الشهادة العلیا في اختصاصه.أن یكون حاصًال على  .2
أن یكون قد أمضى مدة ال تقل عن سبع سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على شهادة االختصاص إذا كان  .3

 تعیینه سیتم في اللجنة العلیا.
خمس سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على شهادة االختصاص إذا كان تعیینه في لجنة علمیة  .4

 متخصصة.
ت في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الشهادة العلیا إذا كان تعیینه في لجنة استشاریة أو لجنة خمس سنوا .5

 فرعیة.
  

  )16مادة (
  الغیاب عن إجتماع اللجان

 من لجان المجلس عن الجلسة التي یدعى إلیها إال بعذر مشروع وكتابي. یجوز أن یتغیب أي عضوال  .1
اجتماعات خالل سنة واحدة وبدون عذر مشروع تنتهي عضویته في اللجنة إذا تغیب العضو عن الحضور ثالثة  .2

 ویعین عضوًا بدًال منه حسب القانون.
یحتفظ العضو بعضویته في أي لجنة من اللجان المنصوص علیها في هذه الالئحة إذا أوفد أو غادر أراضي دولة  .3

في كل مسؤولة ، على أن ال تزید مدة الغیاب تقبله اللجنة ال لدورة تدریبیة أو مؤتمر أو ألي سبب آخر فلسطین
 األحوال عن ثالثة أشهر، على أن یقوم العضو بإخطار اللجنة بذلك.

  إذا زادت مدة الغیاب ألي سبب كان عن ثالثة أشهر تقوم اللجنة المسؤوله بتنسیب عضو بدًال عنه. .4
  

  )17مادة (
  أحكام عامة للجان

لجنة علمیة متخصصة أو لجنة فرعیة أو لجنة استشاریة ألي إختصاص إلى  تتولى اللجنة العلیا مهام وصالحیات أي .1
 أن یتم تشكیلها.

 تكون األولویة في التمثیل للمؤسسات والمراكز التي لدیها برامج تدریبیة لألطباء المقیمین عند تشكیل لجان المجلس. .2
ذه الالئحة أن یكون عضوًا یجوز ألي عضو من أعضاء المجلس أو أي عضو من اللجان المنصوص علیها في ه .3

 في أكثر من لجنة واحدة إذا توفرت فیه شروط العضویة.
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یصرف ألعضاء اللجان البدالت التي یقررها المجلس عن عدد الجلسات شریطة أن یراعى الحضور والغیاب لكل  .4
 عضو.

  )18مادة (
  إجتماعات اللجان

 جان بالطریقة واآللیه التي یدعى إلیها أعضاء المجلس.تتولى األمانة العامة للمجلس توجیه الدعوات الجتماعات الل .1
 تنتخب اللجان في أول إجتماع لها رئیسًا ونائبًا له من بین األعضاء ما لم ینص القانون على خالف ذلك. .2
تكون إجتماعات اللجان المنصوص علیها في هذه الالئحة بشكل دوري كل شهر، وتجتمع بدعوة من رئیس اللجنة  .3

 أن تعقد إجتماعات طارئة لهذه اللجان إذا اقتضت الضرورة ذلك. أو نائبه، على
تكون إجتماعات أي لجنة من اللجان المنصوص علیها في هذه الالئحة قانونیة بحضور ثلثي األعضاء على أن  .4

 یكون رئیس اللجنة أو نائبه من بین الحضور.
ذا تساوت األصوات یرجح تصدر اللجان المنصوص علهیا في هذه الالئحة قراراتها بأكثریة  .5 ٕ أصوات الحاضرین وا

 الجانب الذي فیه رئیس الجلسة.
  

  )19مادة (
  اإلشتراك في التدریب لغایات االختصاص

 یشترط لإلشتراك في التدریب لغایات االختصاص اآلتي: .1
للتعامل مع التسجیل لدى المجلس واإللتزام بالقواعد التي تقرها هذه الالئحة وأیة تعلیمات یضعها المجلس   . أ

 المسجلین فیه من األطباء المتدربین.
الخضوع للتقویم الدوري من قبل اللجان المختصة في المجلس واإللتزام بتنفیذ التوصیات المتعلقة بعملیة   . ب

 التدریب كشرط الستمرارها كجزء من المستشفیات المشموله بهذه الالئحة.
 التدریب وصالحیة القسم المعني في أي وقت.تطبیق األنظمة والتعلیمات المتعلقة بتفاصیل عملیة   . ت
یتم تسمیة مدیرًا للبرنامج التدریبي توكل إلیه المسؤولیة اإلداریة عن كافة برامج التدریب في المستشفى   . ث

 المعني، ویكون مسؤوًال أمام اللجنة العلیا.
سواء كان رئیس  –ام المستشفى یتم تسمیة مدیرًا للبرنامج التدریبي في كل قسم معترف به جزئیًا أم كلیًا من أقس .2

القسم أو أخصائي آخر تنطبق علیه المعاییر المطلوبة والصادرة عن المجلس لتدریب المقیمین في مجال 
 ویكون مسؤوًال أمام اللجنة العلیا. –اختصاصه 

بأسماء  ) من هذه المادة بإعالم اللجنة العلیا3،2یقوم مدیر البرنامج التدریبي الوارد ذكره في الفقرتین ( .3
 الملتحقین بالبرنامج في كل دورة في كافة التخصصات.

 یتم تنفیذ أیة تعدیالت على عدد ومحتویات التدریب عند إقرارها حسب األصول. .4
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  )20مادة (

  إمتحان القبول
  یكون إمتحان القبول لإلنضمام إلى البرنامج الوطني للتدریب التخصصي واإلمتحان اإلجمالي على النحو التالي:

لممتحنة، ویكون اإلمتحان تصنیفیًا یجرى إمتحان قبول عام لكافة المتقدمین للبرنامج تحت إشراف اللجنة ا .1
 للمتقدمین.

یتضمن مقابلة شخصیة بعد االمتحان الكتابي  –تحدد محتویات وآلیة إمتحان التصنیف من قبل اللجنة الممتحنه  .2
االمتحان من قبل اللجنة العلیا حسب األصول الواردة  وتعلن نتائج -تدخل في حساب التصنیف العام للمتقدمین

 في هذه الالئحة.
 یتم إختیار المتقدمین لالمتحان حسب النقاط اآلتیة: .3

 في امتحان القبول. التصنیف العام للمتقدم  . أ
 الرغبة في االلتحاق في برنامج تخصص محدد.  . ب
 السعة االستیعابیة للبرنامج.  . ت

 على النحو التالي:یجرى االمتحان اإلجمالي في المجلس  .4
 الیوم األول: إذا كان المتقدم یرغب في تقدیم االمتحان اإلجمالي فقط (االمتیاز). -
الیوم الثاني: یتقدم من یرغب من األطباء في الدخول في البرنامج التخصصي المتحان التخصص الذي یرغبه  -

 واختیار مواعید مناسبة لاللتحاق في برنامج التعلیم والتدریب التخصصي.
 یحتفظ المتقدمون بنتائج االمتحان لمدة سنتین، بحیث یتم استیعابهم حسب التصنیف في األماكن الشاغرة. .5

  

  )21مادة (
  شروط التقدم المتحان القبول ومواعیده

 یشترط في المتقدم المتحان القبول أن یكون: .1
 أنهى دراسته من كلیة طب معترف بها في فلسطین.  . أ

 امتحان المجلس بنجاح.أنهى سنة االمتیاز واجتاز   . ب
 مسجًال تسجیًال دائمًا في النقابة.  . ت
 مرخصًا له لمزاولة مهنة الطب في فلسطین.  . ث
 ال یتجاوز سنه الثانیة والثالثین سنة عند تقدمه ألول مره لالمتحان.  . ج
.  . ح ، أو نقابیًا ، قضائیًا  خالیًا من أي عائق یمنعه من ممارسة الطب بشكل مؤقت أو دائم سواء كان صحیًا
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یسمح للمتقدم لالمتحان الذي فشل في الحصول على شاغر إعادة االمتحان بعدد الدورات المتتالیة التي تجرى  .2
 قبل بلوغه سن الخامسة والثالثین.

یجرى امتحان القبول بقرار من اللجنة العلیا على برامج التدریب مرة فصلیًا أو سنویًا حسب الحاجة على أن  .3
 ین قبل بدء الفصل التدریبي.یجرى بوقت كافٍ ال یقل ع شهر 

 
  )22مادة (

  السنة التدریبیة
) شهرًا مقسمة على فترتین تدریبیتین وتتضمن إجازة سنویة حسب 12تتكون السنة التدریبیة من تثنى عشر ( .1

 قانون الخدمة المدنیة المعمول به.
والثالثین من آذار وتبدأ الفترة  تبدأ الفترة التدریبیة األولى في بدایة تشرین أول من كل عام وتنتهي في الحادي .2

 التدریبیة الثانیة في األول من نیسان وتنتهي في الثالثین من أیلول.
  

  )23مادة (
  الشواغر المؤهلة لالختصاص في المستشفیات المشاركة

یتم اإلعالن في الصحف المحلیة ووسائل اإلعالم المتاحة عن أماكن الشواغر "المؤهلة" لالختصاص في كافة  .1
وقبل بدایة كل  األول تشفیات المشاركة في البرنامج وفي كافة التخصصات قبل إجراء االمتحان التصنیفيالمس

عالم المجلس بها. ٕ  سنة تدریبیة وا
أن ال یتجاوز عدد الشواغر المؤهلة (أي عدد المتدربین) عن متدرب لكل ثمانیة أسرة في السنة األولى ألي  .2

 في السنوات التالیة في كافة التخصصات الرئیسیة. سریراً  15-10اختصاص، وعن متدرب لكل 
یبنى عدد الشواغر في كافة المستشفیات والتخصصات تباعًا وتدریجیًا بحیث یكتمل في أربع أو خمس أو ست  .3

 سنوات حسب التخصصات.
ن یتم اإلعالن عن الشواغر الممكنة في كل مستوى تدریبي (سنة تدریبیة) حتى یتم تسهیل برامج التبادل بی .4

 المستشفیات إلكمال الفترات التدریبیة المطلوبة بالتعاون بین المؤسسات المشاركة في البرنامج.
 على المستشفیات المؤهلة لغایات التدریب المشاركة في البرنامج بشكل فردي أو جماعي. .5

  
  )24مادة (

  إجراءات القبول
عالم المجلس الطبي بها قبل ثالثة  .1 ٕ  أشهر على األقل من بدایة الدورة التدریبیة.یتم اإلعالن عن الشواغر وا
لالمتحان التصنیفي قبل شهرین من بدایة السنة التدریبیة لملء الشواغر المعلن عنها  یحدد المجلس الطبي تاریخا .2

 في كافة التخصصات كل عام حسب الشواغر المعلنة.
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 یتم اإلعالن عن نتائج االمتحان التصنیفي بعد أسبوعین من أجرائه. .3
 تیار األمكنة من قبل المتقدمین حسب األصول بإشراف اللجنة العلیا في المجلس الطبي.اخیتم  .4
یتم استیعاب المتقدمین في أماكنهم في التواریخ المحددة لذلك وال یجوز للمستشفیات المشاركة رفض أي من  .5

قرار التوزیعا ٕ  ت لملء الشواغر.المتقدمین لمواقع التدریب بعد إقرار النتائج من قبل المجلس الطبي وا
  

  )25مادة (
  االمتحانات وأسس االنتقال من سنة إلى السنة التي تلیها

عامًا قبل شهر من نهایتها، من حیث المهارات واألداء واالمتحان ة السنة التدریبیة األولى تقییمایجرى في نهای .1
 السریري والنظري وتتضمن النتیجة النهائیة للتقییم.

 النجاح  . أ
 ید نقاط الضعفنجاح بتحفظ مع تحد  . ب
 رسوب، السماح بإعادةو السنة.  . ت
 رسوب وفصل من برنامج االختصاص مع توضیح األسباب.  . ث
 السماح بالتحویل إلى برنامج اختصاص آخر یشرف علیه المجلس.  . ج

امتحان التقییم من قبل طاقم االختصاصیین المسؤولین عن التدریب في المستشفى المعني لترفیع الطلبة من  یُجرى .2
 السنة الثانیة إلى الثالثة والرابعة مبدئیًا حسب األسس التي تضعها اللجنة المتخصصة.

لمجلس قبل أسبوعین من بدایة یلتزم مدیرو التدریب في األقسام والمستشفیات توثیق هذه االمتحانات ونقل نتائجها ل .3
 السنة التالیة.

لكل لجنة علمیة متخصصة بالتعاون مع مدیري البرامج إجراء امتحانات تقییم عامة كتابیة أو سریریة لكافة المتدربین  .4
 في مستویات السنة الثانیة والثالثة والرابعة.

  
  )26مادة (

  العمل األسبوعي والمناوبات
  :یلتزم المتدرب باآلتي

 نتظام في التدریب كافة أیام العمل الرسمي حسب دوام المؤسسة المدربة.إل ا .1
 التفرغ كلیًا للتدریب وعدم ممارسة أیة مهنة أو عمل آخر. .2
 لتزام بالتناوب أیام العطل األسبوعیة واإلجازات الرسمیة.إل ا .3
 یام إجازة یتوافق مع مصلحة العمل.اإللتزام بتعویض أیام اإلجازات الرسمیة بأ .4
لمطالبة بمخصصات عن أوقات الدوام اإلضافي التي قد تتطلبها مصلحة استمراریة عالج المرضى واإلهتمام عدم ا .5

 بهم.
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 ) مناوبة شهریًا بما فیها نهایات األسبوع.12أن ال یقل عدد المناوبات في السنة األولى للمتدرب عن ( .6
. ) مناوبات10أن ال یقل في السنوات الثانیة والثالثة والرابعة عن ( .7  شهریًا
 تكون المسؤولیات الموكله خالل المناوبات عن طریق رئیس القسم. .8
التعاون والتضامن في تأمین استمراریة العمل في كافة الظروف (اإلغالق، منع التجول، االحتجاز، اإلجازات السنویة  .9

 واإلجازات الطارئة ومرض الزمالء وتعطلهم عن العمل).
) ساعة أسبوعیة، ال تشمل المناوبات المطلوبة، 48التحدید ال الحصر (تعرف ساعات عمل المتدرب على سبیل  .10

 لالعتراف بالتدریب والمحدده أعاله.
  

  )27مادة (
  احتساب فترات التدریب السابقة

یجوز احتساب فترات تدریب على بدء العمل في برنامج التدریب، إذا توفرت في فترات التدریب تلك الشروط التي یتطلبها 
  عتراف بهذه الفترات سواء كانت في خارج فلسطین أو داخلها شریطة:المجلس لال

 اإللتزام بإنجاز سنوات تدریب إضافیة في حال رأت اللجان المتخصصة ذلك. .1
2. .(  أن ینجح في اإلمتحان التصنیفي (أو االمتحان االمتیاز في الحاالت األخرى إذا لم یكن قد تقدم إلیه سابقًا
 على األقل في المستشفیات المشاركة في البرنامج. % من مدة التدریب50أن یمضي  .3
في حال وجود شاغر معلن عنه یستطیع المتدربون الذین اجتازوا الجزء األول من امتحان المجلس الطبي العربي أو  .4

أحد المجالس الطبیة العربیة، ومن في حكمهم التقدم للمجلس بطلب اإلعفاء من الدخول عن االمتحان التصنیفي 
 إلى مستوى السنة األولى أو الثانیة أو الثالثة.والدخول 

  
  )28مادة (

  المواظبة والدوام
% من السنة 20ال یجوز أن تزید مدة غیاب المقیم في إجازة أو لعذر مرضي أو قهري تقبله لجنة االختصاص عن  .1

 التدریبیة، وفي حال تجاوز هذه النسبة یعتبر الطالب منسحبًا من السنة التدریبیة.
% من مدة التدریب السنوي بدون عذر تقبله لجنة اإلختصاص یعتبر راسبًا في 20تجاوز غیاب المقیم عن إذا  .2

ً على تنسیب من لجنة اإلختصاص.  الفصل، ویفصل من البرنامج بناء
 یكلف مدیر البرنامج التعلیمي للقسم والمستشفى بمراقبة التعلیمات المتعلقة بالدوام والمواظبة. .3
  

  )29مادة (
  سحاب والتأجیلاإلن
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إذا بدأ البرنامج بعد السنة األولى ولم یكن المتدرب مسجًال لتلك السنة، یعتبر تسجیله في المجلس الطبي  .1
 الفلسطیني ملغى، إال إذا تقدم بعذر قهري تقبله الجهة المختصصة في المجلس وفقًا لآلتي:

 من بدء الدراسة والتدریب. إذا قدم العذر للجنة العلیا عن طریق مدیر البرنامج خالل اسبوعین  . أ
إذا قدم العذر للجنة العلمیة المتخصصة خالل فترة تزید عن أسبوعین من بدء الدراسة والتدریب وال تزید عن   . ب

 ثمانیة أسابیع.
إذا انقطع المتدرب عن التدریب في غیر الحاالت السابقة یعتبر تسجیله ملغى، إال أن للمجلس الطبي الفلسطیني  .2

ً على تنسیب من اللجنة العلمیة المتخصة واللجنة العلیا – الموافقة على إعادة تسجیله إذا قدم عذرًا قهریًا  -بناء
 یقبله المجلس.

بالموافقة على التأجیل  للمتدرب أن یتقدم بطلب تأجیل تدریبه إذا توافرت لدیه أسباب تقتنع بها الجهة المختصة .3
 وذلك وفقًا لآلتي:

 المتخصصة إذا كان التأجیل لمدة سنة تدریبیة على أن تعلم اللجنة العلیا بقرارها.اللجنة العلمیة   . أ
اللجنة العلیا إذا كان التأجیل لمدة تتجاوز السنة التدریبیة وال تزید عن سنتین تدریبیتین، وال یسمح بأن تتجاوز   . ب

 جلس.فترة التأجیل سنتین إال بقرار استثنائي مبرر توصي به اللجنة العلیا إلى الم
 ال یجوز تأجیل التدریب خالل السنة األولى للبرنامج. .4
ال تحتسب مدة التأجیل من الحد األعلى للمدة المسموحة بها للحصول على شهادة المجلس في ذلك  .5

 االختصاص.
ال تشكل الموافقة على اإلنسحاب أو التأجیل أو اإلنقطاع بعذر أو العودة للبرنامج إلزامًا للمستشفى أو  .6

نما یخضع ذلك لتوافر الشواغر والمخصصات في أمكنه التدریب.المستشفی ٕ  ات المشاركة في البرنامج، وا
  

  )30مادة (
  اإلنذار والفصل

 :ینذر المتدرب في الحاالت اآلتیة .1
 السنوات. نإذا رسب في امتحان التقییم الدوري خالل التدریب في أي م  . أ

 أو المستشفیات المشاركة في البرنامج.إذا ارتكب مخالفة تستوجب اإلنذار حسب قوانین النقابة   . ب
 :یفصل المتدرب في الحاالت اآلتیة .2

 إذا رسب في امتحانات التقییم سنتین متتالیتین.  . أ
 إذا لم یستطع إثبات جدارته من خالل التقییم للدورتین التالیتین على تاریخ حصوله على اإلنذار.  . ب
 % من مدة السنة.20إذا تجاوز غیابه عن التدریب بنسبة   . ت
 إذا ارتكب مخالفة تستوجب فصله من البرنامج بمقتضى األنظمة والتعلیمات المعتمدة في المجلس.  . ث
 إذا ارتكب مخالفة تستوجب فصلة من المستشفى المشارك في البرنامج.  . ج
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ً على رسوبه المتتالي في الجزء األول المتحان االختصاص الذي یجرى تحت إشراف اللجنة   . ح إذا تم فصله بناء
ك حسب الشروط التي تضعها اللجنة العلمیة المتخصصة على أن ال یتجاوز عدد المرات التي العلیا، وذل

 یسمح بالرسوب فیها في االمتحان المذكور ثالث مرات.
یتم إعالم اللجنة العلیا بكافة القرارات المتخذه من قبل المؤسسات المشاركة في حاالت اإلنذار والفصل بحق المتدربین  .3

تخاذ القرار النهائي بشأن تلك القرارات.وتوثق كافة حیثیا ٕ  تها، وللجنة التأكد من عدم وقوع إجحاف بحق المتدربین وا
  

  )31مادة (
  االنتقال والتحویل

قال من برنامج اختصاص إلى برنامج اختصاص آخر ینظمه المجلس الطبي بقرار من اللجنة یجوز للمتدرب اإلنت .1
ً على توصیة من لجنة االختصاص ویصدر قرارها بكافة الحیثیات المتعلقة بالفترات التدریبیة المحتسبة لطالب  العلیا بناء

 اإلنتقال.
اخل فلسطین في حالة وجود شاغر یسمح بإنتقال المتدرب من برنامج تدریبي خارج فلسطین إلى برنامج تدریبي د .2

 حسب الشروط اآلتیة:
 العلمیة المتخصصة في المجلس الطبي الفلسطیني.أن یكون المتدرب متنقًال من برنامج تدریبي تعترف به اللجنة   . أ

 أن یكون االنتقال لمستوى الثالثة كحد أعلى مهما كانت عدد سنوات تدریبه في البرنامج التدریبي الذي انتقل منه.  . ب
یشترط في قبول المنتقل أن یجتاز إمتحان مستوى السنة األولى أو الثانیة حسب الحالة قبل قبوله النهائي   . ت

 البرنامج.
یتم تقدیم طلب االنتقال إلى األمانة العامة للمجلس الطبي الفلسطیني قبل شهر من بدء السنة التدریبیة، وال ینظر   . ث

 جمیع األوراق الثبوتیة.في الطلب إال إذا كان مستوفیًا 
تیعابه في تصدر اللجنة العلمیة المتخصصة تنسیبًا للجنة العلیا بقبول المنتقل والتي تصدر بدورها الموافقة على اس  . ج

 البرنامج قبل أسبوعین على األقل من بدء السنة التدریبیة.
  

  )32مادة (
  إنتهاء إلتحاق المتدرب في البرنامج وتخرجه

ینتهي إلتحاق المتدرب بالبرنامج ویصبح موقعه شاغرًا لمتدرب آخر بمجرد انتهاء السنة األخیرة من البرنامج ونجاحه  .1
 أجل إعالن أهلیته المتحان المجلس الطبي.في اإلمتحان الذي یجریه القسم من 

على مدیر البرنامج التدریبي في القسم المعني ومدیر البرنامج التدریبي في المستشفى التأكد من تنفیذ هذه اإلجراءات  .2
 بصفته تلك أیة فترة إضافیة وعلى كافة إدارات المستشفیات المشاركة اإللتزام بهذه التعلیمات. وعدم بقاء المتدرب
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  )33مادة (

  اإلمتحانات العامة
  على المتدرب أن یجتاز االمتحانات بنجاح للحصول على شهادة االختصاص وتكون على النحو اآلتي:

  یخضع المتدرب المتحانین عامین متتالیین. .1
 تجرى االمتحانات تحت إشراف اللجنة العلیا في المجلس الطبي. .2
 الخاصة بشروط التقدم لالمتحان وعقده ومحتواه في جزئیه األول والثاني.تتولى اللجنة العلمیة إصدار التعلیمات  .3
 تحدد اللجنة العلمیة شروط التقدم لالمتحان السریري. .4
 یصدر بتعلیمات كل ما یتعلق بعالمات النجاح والرسوب واإلعادة للمتقدمین لالمتحانات. .5
علیها قبل نشرها وتبلیغها للمتقدمین تعرض اللجنة العلمیة كل التعلیمات على المجلس الطبي للمصادقة  .6

 لالمتحانات.
  

  )34مادة (
  منح الشهادة

تمنح الشهادة للمتدرب بعد إستیفاء جمیع متطلباتها والنجاح في االمتحان الشامل لالختصاص الذي یعقده  .1
 المجلس الطبي.

 تمنح الشهادات بإسم المجلس وتحدد صالحیاتها بقرار من المجلس. .2
  

  )35مادة (
  مخصصات مالیة للمتدربدفع 

یتم تحدیدها وفق  –مخصصات مالیة تعلیمیة  –یستحق الطبیب المتدرب خالل تواجده في البرنامج التدریبي  .1
 النظام الذي یحكم هذه المستشفیات.

تدفع المخصصات التعلیمیة للمتدرب من قبل المؤسسة التي یبدأ فیها التدریب ما لم یكن موظفًا فیها وفي حال  .2
المتدرب من مؤسسة مشاركة في البرنامج إلى مؤسسة أخرى الستیفاء تدریبه، تتكفل المؤسسة المرسلة إنتقال 

بدفع المنحة التدریبیة للمقیم ما یكن هناك إتفاق على ترتیبات مختلفة بین المؤسستین دون إجحاف بحق 
 المتدرب في المنحه.
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  )36مادة (

  الرسوب وبدالت الخدمات
  :والبدالت التالیة لصالح المجلس عن المعامالت واإلجراءات المبینه أدناهالرسوم تستوفى 

 اإلمتحان اإلجمالي: .1
یكون قد مر على تخرج ال ) دینارًا شریطة أن 70رسم مقداره ( عند التقدم لالمتحان للمره األولى یستوفى  . أ

رسمًا إضافیًا مقداره وفى ستالمتقدم لالمتحان ثالث سنوات، أما إذا كان قد مر على التخرج أكثر من ذلك فی
، ولهذه الغایة یعتبر جزء السنة سنة  ) دینارًا عن كل سنة مرت على التخرج حتى تاریخ تقدیم الطلب30(

 كاملة.
.70رسم مقداره ( م لالمتحان للمرات التالیة یستوفىعند التقد  . ب  ) دینارًا

 امتحان شهادة االختصاص (البورد الفلسطیني): .2
، بما فیها رسوم الشهادة.350رسم مقداره ( یستوفىعند التقدم لالمتحان   . أ  ) دینارًا

، بما فیها رسوم الشهادة.150عند التقدم لالمتحان للمرات التالیة یستوفى رسم مقداره (  . ب  ) دینارًا
 التدریب والتعلیم التخصصي: .3

.180یستوفى رسم عن تقدیم الطلب التصنیفي العام مبلغ (  . أ  ) دینارًا
حسب النموذج المعد من ) دینارًا 50التدریب الوطني ( قامة عن كل سنة من سنيتوفى رسوم التسجیل لإلست  . ب

 قبل المجلس.
.100ستوفى رسوم امتحان الجزء األول من شهادة البورد الفلسطیني (ت  . ت  ) دینارًا
.50یستوفى رسم عن إصدار الشهادات باللغة اإلنجلیزیة مبلغًا مقداره (  . ث  ) دینارًا
 ) دنانیر عن أي طلب یقدم إلى المجلس أو لجانه أو داوئره المختلفة.10ى رسم مقداره (یستوف  . ج
) دنانیر عن إصدار أیة وثیقة أو مستند من قبل المجلس أو لجانه أو دوائره 5یستوفى رسم مقداره (  . ح

 المختلفة.
 نسخة مصدقة. ) دنانیر مقابل التصدیق على النسخ والوثائق والمستندات لكل5یستوفى رسم مقداره (  . خ
.10یستوفى عن اإلشتراك في المطبوعات التي تصدر عن المجلس بدل مقداره (  . د  ) دنانیر سنویًا
.350یستوفى رسم عن تقییم شهادات االختصاص الصادرة من الخارج مبلغ مقداره (  . ذ  ) دینارًا
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  )37مادة (

  إصدار القرارات والتعلیمات
في ذلك المتعلقة بشروط القبول والتسجیل یصدر المجلس التعلیمات والقرارات الالزمة لتنفیذ أحكام هذه الالئحة، بما 

صدار الشهادات. ٕ   والتدریب واالمتحانات وا
  

  )38مادة (
  اإللغاء

  یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذه الالئحة.
  

  )39مادة (
  النفاذ والنشر

تنفیذ أحكام هذه الالئحة، ویعمل بها من تاریخ صدورها، وتنشر في  –كل فیما یخصه  –على الجهات المختصة كافة 
  الجریدة الرسمیة.

  
  میالدیة 28/08/2012صدرت في مدینة رام اهللا بتاریخ: 

  هجریة  1433/شوال 10الموافق:             
  

  سالم فیاض
 رئیس الوزراء
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