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                                                                                                                                     منال  اخلوالدة

ـــ ــ ــــلجنـ ــ ـــةـة ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــــة والبیئــ ــ ــ ـــ ــ  الصحـ
ــ ــ ــ ــال ــــة ـ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــدورة االستثنائیـ ــ ــ ـــ ــ ــ   ـــ

ـــل ــ ـــ ـــاد�ة األول ـــ ــ ــ ــــدورة  الع ـــ ــ ـــ ــ ــلـ ــ  ـى ـــــــــ
ـــس الن ــ ـــ ـــواب التـــلمجلـ ـــ ـــاسع عشـــــ                 ـــرـ

ــــروع         ــ ـــ ــ ـــ  مشـــ
ـــقان              ـــ ــ ـــون رقـ ــ ـــ ــ ــــم (  ) لسنــ ــ ـــ  ٢٠٢٢ة ــ

ـــقان             ــ ــ ـــيون ــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــــي األردن ــ ــ ـــ ــــس الطب ــ ـــ  المجلـ
 

ـــرار اللجنة لقانون امشروع المادة �ما وردت في  ـــ  ق
 :)١(مادة ال :)١(مادة ال

) و�عمل �ه �عد ستین ٢٠٢٢قانون المجلس الطبي األردني لسنة �سمى هذا القانون ( 
 یوما من تار�خ نشره في الجر�دة الرسم�ة.

 �عد: موافقة
اعادة تسم�ة القانون  ل�ص�ح ( قانون المجلس  أوًال:

 ) .٢٠٢٢األردني لالختصاصات الصح�ة 
األردني) واالستعاضة  الطبيالمجلس شطب ع�ارة ( ثان�ًا:

) الصح�ة لالختصاصات األردنيعنها �ع�ارة (المجلس 
 أینما وردت في هذا القانون .

 :)٢(مادة ال :)٢(مادة ال
�كون للكلمات والع�ارات التال�ة حیثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها 

 -نة على غیر ذلك :ادناه ما لم تدل القر�
 المطلع: موافقة.

 



۲ 
                                                                                                                                     منال  اخلوالدة

ـــرار اللجنة لقانون امشروع المادة �ما وردت في  ـــ  ق
 وزارة الصحة. الوزارة:
 وز�ر الصحة. الوز�ر:

 .المجلس الطبي األردني المجلس:
 رئ�س المجلس. الرئ�س:

 أمین عام المجلس. األمین العام:
 نقا�ة األط�اء أو نقا�ة أط�اء األسنان أو نقا�ة الص�ادلة. النقا�ة:
 الطبیب ال�شري أو طبیب األسنان. الطبیب:

في تخصص د�تور  األولى لشخص الحاصل على الدرجة الجامع�ةا الصیدلي:
 الصیدلة أو الصیدلة السر�ر�ة.

 
الدرجة العلم�ة التي تمنحها الجامعات في تخصصي د�تور الصیدلة أو  الصیدلة:

 الصیدلة السر�ر�ة.
المجلس المنبثق عن مجلس وزراء الصحة  المجلس العر�ي لالختصاصات الصح�ة:

 ختصاص الطبي في البالد العر��ة.العرب لتنظ�م اال
 
 
 
 

 موافقة. الوزارة:
 موافقة. الوز�ر:

 موافقة. المجلس:
 موافقة. الرئ�س:

 موافقة. األمین العام:
 موافقة. النقا�ة:
 موافقة. الطبیب:

�عد اضافة ع�ارة ( �حد أدنى ) �عد  موافقة الصیدلي:
 .كلمة ( األولى)

 
 موافقة. الصیدلة:

 
 موافقة. المجلس العر�ي لالختصاصات الصح�ة:
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                                                                                                                                     منال  اخلوالدة

ـــرار اللجنة لقانون امشروع المادة �ما وردت في  ـــ  ق
 ):٣المادة ( ):٣المادة (

) یتمتع �شخص�ة المجلس الطبي األردنيیؤسس في المملكة مجلس �سمى ( -أ
اعت�ار�ة واستقالل مالي و�داري وله بهذه الصفة الق�ام �جم�ع التصرفات القانون�ة 

في اإلجراءات القضائ�ة الو�یل  الالزمة لتحقیق اهدافه وله حق التقاضي و�نوب عنه
 العام أو أي محام یو�له لهذه الغا�ة.

 �كون المقر الرئ�سي للمجلس في مدینة عمان. -ب

 موافقة.-أ
 
 
 

 موافقة.-ب
 ):٤المادة ( ):٤المادة (

یهدف المجلس إلى تحسین الخدمات الطب�ة في المملكة من خالل رفع المستوى 
 المعن�ة. التعل�م�ةدلة �التعاون مع المؤسسات العلمي والعملي لألط�اء والص�ا

�عد اضافة ع�ارة ( والنقا�ات المهن�ة ) �عد �لمة  موافقة
 .(التعل�م�ة)

 ):٥المادة ( ):٥المادة (
 -یتألف المجلس من الوز�ر رئ�سا وعضو�ة �ل من:-أ
 االمین العام.-١
 أمین عام الوزارة.-٢

 
 مدیر عام الخدمات الطب�ة الملك�ة.-٣
 نقیب األط�اء.-٤
 نقیب أط�اء االسنان.-٥
 نقیب الص�ادلة.-٦

 المطلع: موافقة.
 موافقة.-١
) إلى للشؤون االدار�ة والفن�ةموافقة �عد إضافة ع�ارة ( -٢

 آخره.
 موافقة.-٣
 موافقة.-٤
 موافقة.-٥
 موافقة.-٦
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ـــرار اللجنة لقانون امشروع المادة �ما وردت في  ـــ  ق
عمید �ل�ة الطب في أي من الجامعات األردن�ة الرسم�ة و�التناوب لمدة سنتین -٧

 �قرار من الوز�ر.
عمید �ل�ة طب األسنان في أي من الجامعات األردن�ة الرسم�ة و�التناوب لمدة -٨

 من الوز�ر.�قرار سنتین 
ة الرسم�ة التي تمنح درجة األردن�دلة في أي من الجامعات عمید �ل�ة الصی-٩

 الصیدلة و�التناوب لمدة سنتین �قرار من الوز�ر.
احد عمداء �ل�ات الطب أو طب األسنان أو الصیدلة في إحدى الجامعات -١٠

 لمدة سنتین �قرار من الوز�ر. الخاصةاألردن�ة 
كون طبی�ا وحاصال على ممثل عن جمع�ة المستشف�ات الخاصة شر�طة ان � -١١

 شهادة االختصاص العل�ا �قرار من الوز�ر بناء على تنسیب رئ�س الجمع�ة.
  ینتخب المجلس من بین اعضائه نائ�ا للرئ�س لمدة سنتین قابلة للتجدید. -ب

 موافقة.-٧
 
 موافقة.-٨
 
 موافقة.-٩
 

و�التناوب) �عد �لمة  فة ع�ارة ( �عد إضا موافقة-١٠
 .(الخاصة)

 �عد إضافة ع�ارة ( لمدة سنتین) إلى آخره. موافقة-١١
 

 موافقة.-ب
 ):٦المادة ( ):٦المادة (

 -ح�ات التال�ة:یتولى المجلس في سبیل تحقیق اهدافه المهام والصال
 الخطط والبرامج الالزمة لتنفیذها .و  الس�اسة العامة للمجلس إقرار-أ

االختصاصات الطب�ة والصیدالن�ة  لكافةالتدر�ب المطلوب  إقرار مواصفات-ب
 .واعتماد اسس تقی�م هذا التدر�ب

 داخل المملكة وخارجها لغا�اتالمستشف�ات والمراكز  اعتمادمعاییر إقرار أسس و  -ج
 .لتدر�با

 موافقة.المطلع: 
 موافقة.-أ
 

 موافقة.-ب
 
 موافقة.-ج



٥ 
                                                                                                                                     منال  اخلوالدة

ـــرار اللجنة لقانون امشروع المادة �ما وردت في  ـــ  ق
 اعتماد نتائج االمتحانات التي تجر�ها اللجان المنصوص علیها في هذا القانون. -د
فر فیهم الشروط المقررة اط�اء والص�ادلة الذین تتو صدار شهادات االختصاص لألإ -هـ

 .وفقا ألحكام هذا القانون  و�جتازون االمتحانات التي تعقدها اللجان المختصة
 التدر�ب�ة لألط�اء والص�ادلة و�جراء االمتحانات المقررة .شراف على البرامج اإل -و
 اعتماد برامج التطو�ر المهني المستمر �التعاون مع المؤسسات والهیئات الطب�ة -ز

 .المختلفة والصح�ة
 .المجلس یبرمهاتفاق�ات التي الموافقة على العقود واال -ح
 اتتخاذ اإلجراءوا المختصة المقدمة إل�ه �التشاور مع اللجان ى في الشكاو  النظر -ط

 .�خصوصها ةالمناس�
المجلس العر�ي المجالس المماثلة لعمل المجلس �ما فیها التنسیق والتعاون مع  -ي

 .الصح�ةلالختصاصات 
ط�اء والص�ادلة الذین �عدون انفسهم تنظ�م ندوات دراس�ة ودورات لألإقرار  -ك

 .لالختصاص
على أن �حدد في  �مهامهالق�ام دته على لمساع اللجان األخرى الالزمةتشكیل  -ل

 .قرار تشكیلها مهامها وواج�اتها و��ف�ة انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قرارتها
 الخاصة �المجلس ورفعها لمجلس الوزراء مشروعات التشر�عات الموافقة على -م

 إلقرارها حسب األصول.
 .صولاره حسب األقر للمجلس تمهیدا إلالموافقة على مشروع الموازنة السنو�ة  -ن

 موافقة.-د
 موافقة.-هـ
 
 موافقة.-و
 موافقة.-ز
 
 موافقة.-ح
 موافقة.-ط
 
 موافقة.-ي
 
 موافقة.-ك
 
 موافقة.-ل
 
 موافقة.-م
 
 موافقة.-ن



٦ 
                                                                                                                                     منال  اخلوالدة

ـــرار اللجنة لقانون امشروع المادة �ما وردت في  ـــ  ق
 .عن أعماله التقر�ر السنوي الب�انات المال�ة الختام�ة للمجلس و  إقرار -س
 مناقشة التقار�ر التي تقدم ال�ه وفقا ألحكام هذا القانون. -ع
 إنشاء بنك لألسئلة �مقتضى تعل�مات �صدرها لهذه الغا�ة والعمل على تحدیثه. -ف
 .هداف المجلس ومهامهأ صدار النشرات والمطبوعات التي تخدم إ -ص
 نظمة الصادرة �مقتضاه �ماحكام هذا القانون واألأصدار التعل�مات الالزمة لتنفیذ إ -ق

 والتحول اإللكتروني. صدار الشهادات�جراء االمتحانات و إفي ذلك التعل�مات المتعلقة �
 هدافه �عرضها الرئ�س عل�ه.أ خرى ذات عالقة �عمل المجلس و أمور أي أ -ر

 موافقة.-س
 موافقة.-ع
 موافقة.-ف
 موافقة.-ص
 موافقة.-ق

 

 موافقة.-ر

 ):٧المادة ( ):٧المادة (
�كـون و مجلـس بـدعوة مـن الـرئ�س او نائ�ـه عنـد غ�ا�ـه �لمـا دعـت الحاجـة ال �جتمع -أ

علــى ان �كــون الــرئ�س او نائ�ــه مــن بیــنهم  أعضــائهقانون�ــا �حضــور اغلب�ــة  اجتماعــه

 أصوات أعضائه.و�تخذ قراراته �اغلب�ة 

لالستئناس برأ�ـه فـي األمـور  اه من ذوي الخبرة واالختصاصیر  دعوة منللمجلس  -ب

 .على قراراتهحق التصو�ت  دون ان �كون له هالمعروضة عل�

وعضـو�ة ال �جوز ألي عضو من أعضاء المجلـس الجمـع بـین عضـو�ة المجلـس  -ج

 أي لجنة من اللجان المنصوص علیها في هذا القانون.

 موافقة.-أ
 
 
 

 موافقة.-ب
 
 موافقة.-ج
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ـــرار اللجنة لقانون امشروع المادة �ما وردت في  ـــ  ق
أمینـــا لســـر  فــي المجلـــس المـــدیر�ات او الوحـــداتمـــدیري أحــد  األمـــین العـــام�ســمي  -د

وتــدو�ن محاضــر جلســاته وحفــظ قیــوده وســجالته  یتــولى تنظــ�م جــدول أعمالــهالمجلــس 

 قراراته.ومعامالته ومتا�عة تنفیذ 

 موافقة.-د
 

 ):٨المادة ( ): ٨المادة (
 �عین للمجلس أمین عام �قرار من مجلس الوزراء بناء على تنسیب الوز�ر. -أ

  -:التال�ة یتولى االمین العام المهام والصالح�ات -ب

 المجلس.الصادرة عن قرارات التنفیذ  -١

 له.اإلشراف على الجهاز التنفیذي لألمانة العامة للمجلس و�عداد اله�كل التنظ�مي -٢

وتقـــد�م تقـــار�ر دور�ــــة  المنصـــوص علیهـــا فــــي هـــذا القـــانون متا�عـــة اعمـــال اللجـــان -٣
 للمجلس عن عملها .

ورفعهــا  والتقر�ـر السـنوي الختام�ـة المال�ـة  توالب�انــا عـداد مشـروع الموازنـة السـنو�ةإ -٤
  .مجلسالى ال

آل�ات عمل المجلس واالمانة العامة وتقد�م  اقتراح التعل�مات الالزمة لتطو�ر-٥
 التوص�ات الالزمة لهذه الغا�ة ورفعها للمجلس إلقرارها.

 موافقة.-أ
 المطلع: موافقة.-ب
 موافقة.-١
 
 .موافقة -٢

 
 
 

 موافقة.-٣
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 لى آخره.موافقة �عد إضافة ع�ارة ( القرارها) إ-٤

 
 موافقة.-٥
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ـــرار اللجنة لقانون امشروع المادة �ما وردت في  ـــ  ق
  .التوق�ع عن المجلس في األمور التي �فوضه بها-٦

 .أو الرئ�س مجلسخرى �كلفه بها الأي مهام أ-٧

لألمین العام تفو�ض أي من صالح�اته المنصوص علیها في هذا القانون ألي  -ج
 من موظفي المجلس على أن �كون التفو�ض خط�ا ومحددا.

 موافقة.-٦
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 موافقة.-٧
 

 
 
 

 

 موافقة.-ج
 

 ):٩المادة ( ):٩المادة (
 -ة:المجلس لجان الدراسات العل�ا التال�في شكل ت -أ

 .لجنة الدراسات العل�ا للطب ال�شري -١

 .سنانلجنة الدراسات العل�ا لطب األ -٢

 .لجنة الدراسات العل�ا للصیدلة-٣

 -ألف �ل لجنة من اللجان المشار الیها في الفقرة (أ) من هذه المادة ممن یلي:تت -ب

 .مندو�ین اثنین عن الوزارة-١

 مندو�ین اثنین عن الخدمات الطب�ة الملك�ة. -٢

أو طـــب األســـنان أو الصـــیدلة حســـب  عـــن �ل�ـــات الطـــب ال�شـــري اثنـــین منــدو�ین  -٣
 .لمدة سنتینفي الجامعــات االردن�ة �التناوب  مقتضى الحال

 موافقة.المطلع: -أ
 موافقة.-١

 
 
 

 
 

 موافقة.-٢
 
 موافقة.-٣
 المطلع: موافقة.-ب
 
 موافقة.-١
 موافقة.-٢
 
 موافقة.-٣



۹ 
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ـــرار اللجنة لقانون امشروع المادة �ما وردت في  ـــ  ق
طبیبـــــین �شــــــر�ین اختصاصــــــیین أو طبیبــــــّي أســــــنان اختصاصــــــیین أو اثنــــــین مــــــن -٤

بنـــاء علـــى  المجلـــس امـــن القطـــاع الخـــاص �ختارهمـــ الصـــ�ادلة حســـب مقتضـــى الحـــال
 وللمجلــس �الطر�قــة ذاتهــالمــدة أر�ــع ســنوات قابلــة للتجدیــد لمــرة واحــدة  تنســیب الــرئ�س
 .لمت�ق�ة من عضو�تهبتعیین بدیل له للمدة ا اتغییر أي منهم

 ها.�سم�ه مجلس المعن�ةنقا�ة المندوب عن  -٥

 موافقة.-٤
 
 
 
 موافقة.-٥

 ):١٠المادة ( ):١٠المادة (
دراسات العل�ا المنصوص علیها في �شترط ف�من �عین عضوا في أي من لجان ال -أ

) من هذا القانون ان �كون حائزا على الشهادة العل�ا في حقل اختصاصه وأن ٩المادة (
ال تقل خبرته ف�ه عن عشر سنوات �عد حصوله على تلك الشهادة أو أن �كون 

 حاصال على لقب مستشار وفقا أللقاب المهن واالختصاص .
تنتخب �ل لجنة من بین اعضائها رئ�سا لها ونائ�ا له لمدة أر�ع سنوات قابلة  -ب

 للتجدید لمرة واحدة.
 �كون أمین سر المجلس أمینا لسر لجان الدراسات العل�ا. -ج
 -تتولى �ل لجنة من لجان الدراسات العل�ا المهام التال�ة: -د
 متحانات.التنسیب للمجلس �اسماء اعضاء اللجنة المتخصصة لال -١
النظر في توص�ات اللجنة المتخصصة لالمتحانات ورفع تنسی�اتها �خصوصها -٢

 للمجلس.

 موافقة.-أ
 
 
 

 موافقة.-ب
 
 موافقة.-ج
 موافقة.المطلع: -د
 موافقة.-١
 موافقة.-٢
 



۱۰ 
                                                                                                                                     منال  اخلوالدة

ـــرار اللجنة لقانون امشروع المادة �ما وردت في  ـــ  ق
 النظر في االمور المشتر�ة والتنسیق بین اللجان المتخصصة لالمتحانات.-٣
 اتخاذ االجراءات الالزمة لضمان المستوى المطلوب لالمتحانات والندوات والدورات.   -٤
ت أي من اللجان المتخصصة لالمتحانات الى حین ممارسة مهام وصالح�ا-٥

 تشكیلها وفقا ألحكام هذا القانون.
 أي أمور أخرى �كلفها المجلس بها. -٦

 موافقة.-٣
 موافقة.-٤
 موافقة.-٥
 
 موافقة.-٦

 ):١١المادة ( ):١١المادة (
تشكل في المجلس لجان متخصصة لالمتحانات لكل اختصاص للطب ال�شري  -أ

وطب األسنان والصیدلة وتتألف �ل لجنة من س�عة أعضاء للتخصص العام وخمسة 
 أعضاء للتخصص الفرعي.

قابلة  أر�ع سنواتتكون مدة العضو�ة في اللجان المتخصصة لالمتحانات  -ب
 للتجدید.

 
 
أي من اللجان المتخصصة لالمتحانات ان �كون �شترط ف�من �عین عضوا في  -ج

حائزا على الشهادة العل�ا في حقل اختصاصه وأن ال تقل خبرته ف�ه عن س�ع سنوات 
�عد حصوله على تلك الشهادة أو أن �كون حاصال على لقب مستشار وفقا أللقاب 

 المهن واالختصاص .
 تنتخب �ل لجنة من بین اعضائها رئ�سا لها ونائ�ا له. -د

 .موافقة-أ
 
 

 �عد : موافقة-ب
شطب ع�ارة ( ار�ع سنوات) واالستعاضة عنها �كلمة  أوًال:

 ( سنتین).
 اضافة ع�ارة ( لمرة واحدة ) إلى آخرها. ثان�ًا:

 

 موافقة.-ج
 
 

 
 موافقة.-د



۱۱ 
                                                                                                                                     منال  اخلوالدة

ـــرار اللجنة لقانون امشروع المادة �ما وردت في  ـــ  ق
 -تتولى �ل لجنة من اللجان المتخصصة لالمتحانات المهام التال�ة: -هـ
 وضع ُأسس االمتحانات واألسئلة.-١
تدقیق الوثائق العلم�ة و�رامج التدر�ب المقررة لغا�ات الحصول على شهادة  -٢

 المجلس.
تقی�م شهادات االختصاص الصادرة عن الدول األخرى و�رامج تدر�بها لغا�ات -٣

 للمواصفات المعترف بها لدخول امتحان المجلس في االختصاص .مطا�قتها 
تقی�م نتائج االمتحانات التي تجر�ها في حقل اختصاصها ورفعها  للجنة الدراسات -٤

 العل�ا.
 تشكیل لجان فرع�ة لمساعدتها على الق�ام �مهامها واإلشراف علیها. -٥
ال إجراء االمتحانات عالم�ة متخصصة في مج مؤسسة�جوز للمجلس التعاون مع  -و

 لعقد امتحانات �طر�قة نوع�ة للتخصصات التي �حددها.

 المطلع: موافقة.-ه
 موافقة.-١
 موافقة.-٢
 
 موافقة.-٣
 
 موافقة.-٤
 
 موافقة.-٥
�عد شطب �لمة ( مؤسسة) واالستعاضة عنها  موافقة-و

 .�كلمة ( مؤسسات)
 

 ):١٢المادة ( ): ١٢المادة (
تشكل في المجلس لكل اختصاص من الطب ال�شري وطب االسنان والصیدلة  -أ

 -حسب مقتضى الحال اللجان التال�ة:
 وص�ف واعتماد البرامج.لجان التدر�ب والت -١
 لجان االمت�از. -٢
 لجان الفحص اإلجمالي لالمت�از. -٣

 المطلع: موافقة.-أ
 
 موافقة.-١
 موافقة.-٢
 موافقة.-٣



۱۲ 
                                                                                                                                     منال  اخلوالدة

ـــرار اللجنة لقانون امشروع المادة �ما وردت في  ـــ  ق
 لجان التطو�ر المهني المستمر.-٤
 أي لجنة أخرى �قرر مجلس الوزراء بناء على تنسیب المجلس تشكیلها.-٥
 

تحدد مهام وصالح�ات �ل لجنة من اللجان المنصوص علیها في الفقرة (أ) من  -ب
ئها و��ف�ة اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وسائر األمور المتعلقة بها هذه المادة واعضا

) من هذا القانون ومكافآت اعضاء ١١) و(٩و�اللجان المنصوص علیها في المادتین (
 اللجان المنصوص علیها ف�ه �مقتضى نظام �صدر لهذه الغا�ة.

 موافقة.-٤
 افقة.مو -٥
 

 موافقة.-ب

 ):١٣المادة ( ):١٣المادة (
�قسم أعضاء اللجان المنصوص علیها في هذا القانون عند تعیینهم أمام الرئ�س أو من  -أ

 -�فوضه ال�مین التال�ة:
(اقسم �ا� العظ�م أن أعمل �أمانة و�خالص وأن اقوم �مهامي وواج�اتي بتجرد وح�اد دون  

 أي تمییز).
االت خاصة ومبررة تعیین أي من أعضاء اللجان المنصوص علیها في للمجلس في ح -ب

هذا القانون في أكثر من لجنة واحدة اذا توافرت ف�ه شروط العضو�ة على ان ال تتجاوز 
 مشار�ته في لجنتین على األكثر.

ار�ر دور�ة للمجلس بناء على على اللجان المشكلة �مقتضى أحكام هذا القانون رفع تق -ج
 .طل�ه

 
 

 موافقة.-أ
 
 
 

 موافقة.-ب
 
 
 موافقة.-ج



۱۳ 
                                                                                                                                     منال  اخلوالدة

ـــرار اللجنة لقانون امشروع المادة �ما وردت في  ـــ  ق
 ):١٤المادة ( ):١٤المادة (
 شهادة علىل للحصو  یتقدمأن تتوافر في الطبیب أو الصیدلي الذي  �شتـرط

 هذا في علیها المنصوص والمؤهالت والشروط ختصاص من المجلس االحكامالا
 .�مقتضاه الصادرة والتعل�مات واالنظمة القانون 

 
 

في  فاعالً فة ع�ارة ( وأن �كون عضوًا �عد اضا موافقة
 النقا�ة ) إلى آخرها.

 

 ):١٥المادة ( ):١٥المادة (
لالختصـاص فـي  الطـب  مهن�ـة شـهادة علـىأ  المجلـس عـن الصـادرة الشـهادة تعتبـر -أ 

 .المملكة في ال�شري وطب االسنان والصیدلة

 مهن�ة شهادة الصح�ة تعتبر الشهادة الصادرة عن المجلس العر�ي لالختصاصات -ب

 .القانون  هذا �مقتضى و�أنها صادرة لالختصاص عل�ا

 

 

 

 

 

 موافقة.-أ
 

 موافقة.-ب
 



۱٤ 
                                                                                                                                     منال  اخلوالدة

ـــرار اللجنة لقانون امشروع المادة �ما وردت في  ـــ  ق
 ):١٦المادة ( ):١٦المادة (

�حظر على أي طبیـب أن �مـارس أي اختصـاص طبـي و�حظـر علـى أي صـیدلي  -أ
أن �مـارس أي اختصـاص صـیدلي أو أن �علـن أي منهمــا عـن نفسـه �ـأي وسـیلة علــى 

اال �عد تقی�م  شهادته واجت�ازه االمتحان المقرر من المجلس وحصوله ختصاصي اأنه 
 .حكام هذا القانون على شهادة اختصاص وفقا أل

 -حكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الفئات التال�ة:أال تسري  -ب
المجلس قانون  نفاذن في نقا�ة األط�اء قبل و ن المسجلو ختصاصیاألط�اء اال -١

 . ١٩٨٢) لسنة ١٢رقم ( )لمؤقتاالطبي األردني (
 قانون  نفاذ ط�اء األسنان قبل أن في نقا�ة و ن المسجلو ختصاصیاألط�اء اال -٢

 . ٢٠٠٥) لسنة ١٧رقم ( المجلس الطبي األردني
ن في نقا�ة الص�ادلة قبل نفاذ أحكام هذا و المسجلاالختصاصیون الص�ادلة  -٣

 القانون .
 
 
 
 
 
 

 موافقة.-أ
 
 
 

 .المطلع: موافقة-ب
 موافقة.-١
 
 موافقة.-٢
 
 موافقة.-٣



۱٥ 
                                                                                                                                     منال  اخلوالدة

ـــرار اللجنة لقانون امشروع المادة �ما وردت في  ـــ  ق
 ):١٧المادة ( ): ١٧المادة (

 -المنصوص عل�ه في هذا القانون الفئات التال�ة:متحان االمن تعفى 
 
 
 ١٣/١٢/٢٠٠١قبل  المملكةاختصاص من خارج  ةالحاصل على أعلى شهاد الطبیب -أ

 من قبل لجنة مختصة في المجلس. هشهادت التحقق منشر�طة 
على أعلى شهادة اختصاص من دولة تر�طها �المملكة اتفاق�ات  یب الحاصلالطب -ب

 اعتراف مت�ادل موافق علیها من المجلس.
الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقًا لبرنامج تدر�بي معتمد منته�ا  الطبیب -ج
سار�ة جت�از االمتحان المخصص في البلد الذي تدرب ف�ه و�حمل رخصة مزاولة مهنة ا�

في مجال اختصاصه في  ذاتهاثالث سنوات بدون انقطاع مارس خاللها المهنة للمدة لمدة 
بناء  لهذه الغا�ة الوزراء مجلس �صدرهاتعل�مات ل ووفقاي منحه رخصة المزاولة ذال البلد

 . على تنسیب من المجلس
 -یلي: ما الحاصل على أعلى شهادة اختصاص فرعي شر�طة الطبیب -د
ختصاص من المجلس أو ما �عادله في التخصص ى االأن �كون قد حصل عل -١

 .الرئ�سي
 .رعي الجدید فرعًا للتخصص الرئ�سيأن �كون التخصص الف -٢
 .أن ال �كون للتخصص الفرعي لجنة متخصصة-٣
 .المجلس لهذه الغا�ة �صدرهاتعل�مات ل وفقاوذلك  

   .المطلع: موافقة
  
 
   .موافقة-أ
  

 موافقة.-ب
 
 .موافقة-ج
 
 
 
 
 المطلع: موافقة.-د
 موافقة.-١
 

 موافقة.-٢
 موافقة.-٣



۱٦ 
                                                                                                                                     منال  اخلوالدة

ـــرار اللجنة لقانون امشروع المادة �ما وردت في  ـــ  ق
 ):١٨المادة ( ):١٨المادة (

�ــل  ط�ــاء العــامین والصــ�ادلة العــاملینتقیــ�م االختصاصــیین واأل �جــوز للمجلــس إعــادة

تقیــ�م �قرهــا المجلــس ولــه أن �منــع مــن لــم تتــوافر ف�ــه  اجــراءاتخمـس ســنوات �موجــب 

 متطل�ات التقی�م من ممارسة االختصاص الى حین توافرها.

 موافقة.

 ):١٩المادة ( ):١٩المادة (

 -مما یلي: المال�ة للمجلس تتكون الموارد
 .السنو�ة للوزارةفي الموازنة  ما یرصد له -أ

سنان مدیر�ة الخدمات الطب�ة الملك�ة و�ل�ات الطب وطب األ�ل من مساهمة  -ب
سنان ونقا�ة الص�ادلة ط�اء األأط�اء ونقا�ة والصیدلة في الجامعات االردن�ة ونقا�ة األ

 مجلس الوزراء بناء على تنسیب المجلس. �ما �حددهاوجمع�ة المستشف�ات الخاصة 

شر�طة �قبلها المجلس ترد ال�ه و  التي والتبرعات واله�ات والمساعدات المنح -ج
 .اردني مصدر غیر إذا �انت من یهامجلس الوزراء عل موافقة

وفقا الشهادات والوثائق  اصدارو�دل الدورات التدر�ب�ة واالمتحانات أجور  -د
 لهذه الغا�ة. �صدرها المجلس للتعل�مات التي

 .ر�ع المطبوعات التي �صدرها المجلس -هـ

 .القانون  ) من هذا٢١المادة ( فيعلیها  الغرامات المنصوص -و

 موافقة. المطلع:
 موافقة.-أ

 موافقة.-ب

 
 موافقة.-ج

 
 موافقة.-د

 
 موافقة.-ه
 موافقة.-و



۱۷ 
                                                                                                                                     منال  اخلوالدة

ـــرار اللجنة لقانون امشروع المادة �ما وردت في  ـــ  ق
عتماد المستشف�ات والمراكز داخل المملكة وخارجها ال البدل المحدد من المجلس -ز

 .لغا�ات التدر�ب
 عوائد أي أنشطة �قوم بها المجلس. -ح
 

 موافقة.-ز
 موافقة.-ح

 ):٢٠المادة ( ):٢٠المادة (

 موافقة. . عفاءات والتسهیالت التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكوم�ةیتمتع المجلس �اإل
 

 ):٢١المادة ( ):٢١المادة (

و القرارات أو التعل�مات أو االنظمة أحكام هذا القانون أ�ل من �خالف �عاقب  -أ
دینار  ) ١٠٠٠تز�د على (دینار وال  ) ٥٠٠( تقـــل عن ــة الالصــــادرة �مقتضـــاه �غرامـ

ن تمنع المخالف من أس�اب المخالفة وللمحكمة أزالة إضافة الى إ
وتضاعف العقو�ة  الى حین صدور حكم قضائي قطعياالختصاص مؤقتا  ممارسة

 في حال تكرار المخالفة.

المخالفة المنسو�ة ال�ه  من يو الصیدلأببراءة الطبیب الصادر ال �حول الحكم  -ب
 .ته تأدیب�ا من قبل الجهة المختصةدانته بها دون مالحقإو أو عدم مسؤولیته عنهـــا أ

 

 موافقة. -أ

 
 
 
 

 موافقة.-ب
 
 



۱۸ 
                                                                                                                                     منال  اخلوالدة

ـــرار اللجنة لقانون امشروع المادة �ما وردت في  ـــ  ق
 ):٢٢المادة ( ):٢٢المادة (

 .مجلس الوزراء االنظمة الالزمة لتنفیذ احكام هذا القانون �صدر 

 

 

 موافقة.

 ):٢٣المادة ( ):٢٣المادة (

على أن �ستمر العمل  ٢٠٠٥) لسنة  ١٧ردني رقم ( لغى قانون المجلس الطبي األی
تلغى أو تعدل أو �ستبدل غیرها بها إلى أن  �مقتضاهالصادرة �التعل�مات والقرارات 

 وفقا ألحكام هذا القانون.

 

 موافقة.

 ):٢٤المادة ( ):٢٤المادة (

 موافقة. .القانون رئ�س الوزراء والوزراء مكلفون بتنفیذ احكام هذا 

 






