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الطب البديل

والتكميلي

المركز الوطني للطب البديل والتكميلي.

الممارسات التشخيصية والعالجية والوقائية والتأهيلية التي تستخدم للحفاظ على

الصحة، لكنها ال تصنف ضمن الطب الحديث.

التصديق على صحة ختم الشهادة من ملحقيات المملكة الثقافية في الخارج أو

بالطريقة التي يعتمدها المركز الوطني.

المركز الوطني

الممارس
الذي يحصل على تصنيف وتسجيل مهني في إحدى ممارسات الطب البديل والتكميلي

المعتمدة من ِقبل المركز الوطني.

التسجيل المهني

فحص معلومات ومهارات ممارس الطب البديل والتكميلي في مجال تخصصه عن

طريق دراسة الوثائق وتطبيق االختبارات الالزمة لمنحه الدرجة المهنية المناسبة. 

تعريفات

التقييم المهني

مجموعة إجراءات يقوم بها المركز الوطني لمنح الدرجة المهنية المناسبة.التصنيف المهني

إعداد سجل لممارس الطب البديل والتكميلي في قاعدة المعلومات بالمركز الوطني

لتسهيل متابعته مهنيًا.

إعادة التسجيل

المهني

تحديث بيانات ممارس الطب البديل والتكميلي ومتابعة التزامه ببرامج التعليم

الطبي المستمر في ذات المجال خالل مدة التسجيل; وذلك بغرض التمديد.

التأكد من صحة الشهادة من مصدرها.تدقيق الشهادات

توثيق الشهادات

المؤسسة الصحية المرخص لها بممارسة الطب البديل والتكميلي.المنشأة

المنشأة الصحية أو التعليمية أو التدريبية المعتمدة من المركز الوطني إلقامة برامجمركز التدريب

تدريبية خاصة بممارسات الطب البديل والتكميلي.

التدريب على

رأس العمل

الحصول على تدريب تحت إشراف مختصين الكتساب مهارة أو خبرة إضافية في

مجال التخصص.

العمل في مجال التخصص.الممارسة المهنية

الممارس الزائر
خبير في إحدى ممارسات الطب البديل والتكميلي والقادم من خارج المملكة وترغب

جهة حكومية أو خاصة باالستفادة من خدماته ويتم التصريح له بناًء على شروط

المركز الوطني.
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منع المتقدم من التسجيل في المركز الوطني لعدم اكتمال متطلبات

التسجيل المهني.

رفض التسجيل

المهني

تعليق التسجيل

المهني

إيقاف التسجيل مؤقتًا لوجود سبب مشروع يستدعي النظر في أهلية الممارس

للتسجيل المهني.

عدم ممارسة الطب البديل والتكميلي في مجال التخصص لمدة عامين متتاليين أو

أكثر، لغير أغراض الدراسة والتدريب في مجال التخصص.

االنقطاع عن

الممارسة المهنية

شطب اسم الممارس من قائمة المسجلين في المركز الوطني.

الخبرة
ممارسة فنية متواصلة في مجال الطب البديل والتكميلي في منشأة صحية تتوفر بها

المتطلبات والمعطيات التي تضيف إلى خبرات ومهارات الممارس في مجال التخصص. 

إلغاء التسجيل

المهني
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معايير وضوابط التصنيف والتسجيل المهني

المؤهل:

يعترف المركز الوطني من حيث المبدأ بجميع الشهادات العلمية الصادرة من

الجامعات والهيئات التعليمية المعتمدة محليًا وعالميًا من ِقبل وزارة التعليم.

يشترط المركز الوطني معادلة الشهادات األكاديمية (بكالوريوس-ماجستير-دكتوراه)

من ِقبل وزارة التعليم للسعوديين الحاصلين  عليها من خارج المملكة، ويحتفظ المركز

الوطني لنفسه بأحقية استبعاد الشهادات التي ال تفي بمتطلباته.

يعترف المركز الوطني بالشهادات الصادرة من المعاهد والكليات الصحية األهلية

والكليات المتوسطة الحكومية المرخص لها نظاميًا من الجهات المختصة في المملكة،

ويحتفظ المركز الوطني لنفسه بأحقية استبعاد الشهادات التي ال تفي بمتطلباته. 

يعترف المركز الوطني بجميع برامج التدريب في مجال الطب البديل والتكميلي المحلية

التي تشرف عليها الجامعات السعودية ومن في حكمها، والتي ينسجم محتواها مع ما

يقرّه المركز الوطني من متطلبات تدريبية، ويحتفظ المركز الوطني لنفسه بأحقية

استبعاد البرامج التي ال تفي بمتطلباته.

يسترشد المركز الوطني في تصنيف مؤهالت العاملين في مجال الطب البديل

والتكميلي باألنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة والمعايير العالمية ذات العالقة.

الشهادات التي لم تُذكر نًصا في هذا الدليل يتم تصنيفها بالقياس مع األنظمة

السارية في المملكة، ويحتفظ المركز الوطني لنفسه بأحقية استبعاد الشهادات التي

ال تفي بمتطلباته.

يُعّد تاريخ اعتماد النتيجة من ِقبل الجامعة أو الهيئة التعليمية تاريخًا فعليًا للحصول

على الشهادة الصادرة منها.

للمركز الوطني الحق في تصنيف أو رفض أي شهادة مهنية بحسب ما يراه مناسبًا.

-۱

-۲

-۳

-٤

-٥

-٦

-٧

-۸
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توثيق وتدقيق الشهادات:

يقوم المركز الوطني بطلب تدقيق الشهادات الصادرة من خارج المملكة من مصدرها

األصلي بالطريقة التي يراها مناسبة، ويكتفي بمعادلة التعليم العالي لشهادات

السعوديين الحاصلين عليها من خارج المملكة.

يقوم المركز الوطني بطلب تدقيق آخر شهادة خبرة عملية من خارج المملكة (ال تقل

عن سنة) من مصدرها األصلي بالطريقة التي يراها مناسبة، ويقبل المركز الوطني ما

يصدر من الجهات الحكومية والخاصة بما يخص الخبرات من داخل المملكة.

-۱

-۲

الخبرة:

تُقبل الخبرة إذا كانت ممارسة متواصلة في مجال التخصص في منشأة يتوفر بها

المتطلبات والمعطيات التي تضيف إلى خبرات ومهارات الممارس في مجال التخصص. 

إذا كان العمل في غير مجال االختصاص، فالخبرة ال تُحتسب ويُعّد الممارس منقطعًا

عن العمل في مجال التخصص.

-۱

-۲

االنقطاع عن الممارسة المهنية:

يجب على الممارس الحصول على تدريب إضافي تحت إشراف ممارس مصنف ومسجل

ومرخص من المركز الوطني في ذات التخصص في حال االنقطاع عن الممارسة المهنية

حسب المدة التي انقطع فيها وفقًا للحاالت التالية:

يُشترط اجتياز الممارس اختبارات التقييم المهني بعد إنهاء فترة التدريب وقبل

إعادة تسجيله.

-۱

-۲

من سنتين إلى أربع سنوات

مدة التدريبفترة االنقطاع

ثالثة أشهر

ستة أشهرمن أربع سنوات إلى ست سنوات

سنة واحدةأكثر من ست سنوات
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التقييم المهني:

يتم التقييم المهني بإحدى اإلجراءات التالية أو كالهما، باإلضافة إلى ما يُصدره المركز

الوطني من ضوابط وإجراءات طبقًا للدرجة المهنية للمتقدم:

-۱

امتحانات التصنيف

المهني التحريرية

والعملية بما فيها

اإللكترونية

الوصفاإلجراء

يوفر المركز الوطني منفردًا أو بالتعاون مع جهات أخرى

اختبارات التصنيف المهني لتخصصات الطب البديل

والتكميلي المعتمدة من المركز الوطني وتقام طبقًا

للطريقة التي يعتمدها.

لجنة مختصة

يُعطى المتقدم ثالث فرص الجتياز اختبار التصنيف

المهني خالل ستة أشهر من تاريخ قبول طلبه بالمركز

الوطني، وفي حال عدم االجتياز أو عدم الحضور لثالث

مرات متتالية يتم رفض الطلب.

-۱

-۲

تتكون من مختصين ذو خبرة في مجال التخصص وتعمل

على مراجعة مؤهالت وخبرات المتقدمين وتقييم

الممارس علميًا وعمليًا وتقدم توصيتها بمنحه التصنيف

المهني من عدمه.

-۱

يُمنح الممارس فرصتين الجتياز التقييم خالل ستة أشهر

من قبول طلبه.

-۲

تعديل الفئة المهنية:

يجوز للممارس طلب تعديل الفئة المهنية الممنوحة له سابقًا إلى فئة أعلى إذا توفرت

لديه المتطلبات الالزمة لذلك.
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يحق للمركز الوطني تعديل أو تعليق أو إلغاء التصنيف والتسجيل المهني إذا تبين أن

قرار التصنيف الصادر مخالف ألنظمة المركز الوطني ولوائحه أو في حال إخالل الممارس

بأخالقيات لمهنة الواردة في نظام مزاولة المهن الصحية أو ثبوت انقطاعه عن

الممارسة المهنية ألكثر من سنتين متتاليتن.

إرفاق المتطلبات التالية:

إرفاق وثيقة المؤهل \ المؤهالت الرسمية الصادرة من

مصدر الشهادة مبينًا فيها: (تاريخ اإلصدار - تاريخ التخرج -

مسمى الشهادة - التخصص).

إرفاق جميع المؤهالت السابقة للشهادة المطلوب

التصنيف بها.

إرفاق السجل الدراسي للشهادة األكاديمية موضحًا فيها

تفاصيل البرنامج ومدته ووصف للتدريب العملي.

تعديل أو تعليق أو إلغاء التصنيف والتسجيل المهني:

يحق للمركز الوطني تعليق أو إلغاء التصنيف والتسجيل المهني للممارس في الحاالت

المذكورة من المادة الثالثة في نظام مزاولة المهن الصحية والئحته التنفيذية.

-۱

-۲

متطلبات التصنيف والتسجيل المهني:

تعبئة طلب التصنيف والتسجيل المهني. -۱
-۲

المؤهل \ المؤهالت

المراد التنصيف بناًء

عليها

الشروط \ الوصفالمتطلبات

توثيق المؤهل \ المؤهالت

المقدمة

إرفاق نتيجة توثيق المؤهل المراد التصنيف عليه صادرة من

شركة التوثيق المعتمدة لدى المركز الوطني.

الحاالت التالية معفاة من هذا المتطلب: 

المؤهالت األكاديمية التي حصل عليها السعوديون من

خارج المملكة وتم معادلتها من قبل وزارة التعليم.

المؤهالت المعترف بها والصادرة من من جهات

أكاديمية ومهنية داخل المملكة.

شهادة معادلة المؤهل صادرة من وزارة التعليم للسعوديين

الحاصلين على مؤهالت أكاديمية من خارج المملكة.
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خبرة ال تقل عن سنة لغير السعوديين، ويستثنى من ذلك

خريجي الجامعات السعودية مع مراعاة عدم االنقطاع عن

الممارسة المهنية لمدة تزيد عن السنتين.

خطاب خبرة

خطاب تعريف من

جهة العمل

خطاب تعريف صادر خالل الثالث أشهر السابقة من جهة العمل.

يستثنى من ذلك الذين ال يعملون ويتم منحهم تصنيف مهني

فقط بناًء على درجاتهم العلمية.

هوية مقيم سارية المفعول.

جواز السفر ساري المفعول ( بشكل مؤقت ويتم

تحديث البيانات حين صدور هوية مقيم).

السعوديون: الهوية الوطنية.

غير السعوديين: (إحدى الوثائق التالية):
الهوية

جميع الطلباتصورة شخصية

تقرير طبي بخلو من

األمراض المعدية
جميع الطلبات

شهادة تطعيم ضد

االلتهاب الكبدي

الوبائي (ب)

جميع الطلبات

شهادة دورة مكافحة

العدوى
جميع الطلبات

أي متطلبات أخرى يحددها المركز الوطني. -۳
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الممارسون الزائرون:

يعطي المركز الوطني الممارسين الزائرين تصريحًا وفق الشروط والضوابط الواردة في

المادة الثالثة من نظام مزاولة المهن الصحية والئحته التنفيذية مع مراعاة الشروط التالية:

أن يكون حاصًال على درجة الماجستير أو الدكتوراه في أحد تخصصات الطب البديل

والتكميلي التي يتم ترخيصها في المملكة أو ما يعادلها من جامعة معتمدة من

المركز الوطني.

أن يكون لديه شهادة خبرة وترخيص ساري المفعول لمزاولة المهنة في بلده.

أال يكون ممن ُحكم عليه بحكم قضائي بسبب خطأ طبي أو تم استبعاده من

المملكة ألي سبب.

يمنح المركز الوطني تصريح بالموافقة باستقدام الممارس الزائر لمرة واحدة فقط

ال تزيد عن ثالثة أشهر قابلة للتجديد بعد عرض ملفه على لجنة مختصه لتحديد

مستواه المهني.

-۱

-۲
-۳

-٤

في حال رغبة الجهة تكرار استقطاب نفس الممارس الزائر; يشترط استكمال اجراءات

التصنيف والتسجيل المهني حسب النظام.

ال يعّد تصريح المركز الوطني باستقدام الممارس الزائر شهادة تصنيف مهني دائم له

للعمل في المملكة.

-٥

-٦
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الشهادات التي ال يتم تصنيفها:

الشهادات ذات الصبغة البحثية التي يحصل عليها الممارسون دون الحصول على

تدريب سريري أو عملي مقنن في مجال الطب البديل والتكميلي.

الشهادات ذات الصبغة البحثية التي يحصل عليها الممارسون دون أن يكون لها

عالقة مباشرة بالطب البديل والتكميلي .

الشهادات ذات الصفة الشرفية.

الشهادات التي ال تخضع لبرنامج تدريبي معترف به أو التي يتم الحصول عليها

أثناء العمل في مراكز غير معترف بها للتدريب.

-۱

-۲

-۳
-٤

شهادات التسجيل لمنح الترخيص للعمل أو شهادات االنتساب (العضوية) لبعض

الجمعيات التي تُمنح بعد اجتياز امتحانات الترخيص في بعض الدول.

البرامج التي تمنح شهادات عن طريق التعليم عن بعد.

-٥

-٦

الشهادات التي تتعارض مع أنظمة ولوائح وزارة التعليم.

الشهادات التي تتعارض مع أنظمة ولوائح التدريب في المملكة.

-٧

-۸
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الباب الثالث

المسميات والمؤهالت
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فئات التصنيف المهني وتأهيلها وخبراتها

المؤهالت والخبرةالفئة رقم

استشاري (في أحد

تخصصات الطب البديل

والتكميلي المرخصة)

الممارسون الصحيون

المصنفون مهنيًا

(ممارسة إضافية)

دكتوراه أو ما يعادلها + خبرة ثالث سنوات

في ذات التخصص.
-۱

-۲
أخصائي أول (في أحد

تخصصات الطب البديل

والتكميلي المرخصة)

(دكتوراه أو ما يعادلها) أو (ماجستير +

سنتين خبرة في ذات التخصص)

-۳

-٤

-٥

أخصائي (في أحد

تخصصات الطب البديل

والتكميلي المرخصة)

درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد

فروع الطب البديل والتكميلي المعتمدة.

فني (في أحد

تخصصات الطب البديل

والتكميلي المرخصة)

دبلوم (بعد الثانوية العامة) في أحد

تخصصات الطب البديل والتكميلي

المرخصة.

الحاصلون على مؤهل إضافي أو تدريب

معترف به من المركز الوطني في أحد

ممارسات الطب البديل والتكميلي

المرخصة، (تُدرس كل حالة على حده من

قبل لجنة متخصصة). 

دليل التصنيف والتسجيل المهني
لممارسي الطب البديل والتكميلي

اإلصدار األول 

۱٥



الباب الرابع

متطلبات إعادة التسجيل
والتطوير المهني المستمر

دليل التصنيف والتسجيل المهني
لممارسي الطب البديل والتكميلي

اإلصدار األول 

۱٦



متطلبات إعادة التسجيل والتطوير المهني المستمر

متطلبات إعادة التسجيل المهني:

تعبئة طلب إعادة التسجيل المهني.

أصل خطاب التعريف من جهة العمل يوضح استمرارية الممارس في مزاولة تخصصه.

تقديم ساعات التطوير المهني المستمر بالعدد المطلوب لكل فئة عن كل سنة.

صورتان شخصيتان حديثتان.

-۱
-۲
-۳
-٤

أي متطلبات أخرى يحددها المركز الوطني. -٥

ساعات التطوير المهني المستمر:

الساعات المطلوبةالممارسون
لمدة ثالث سنوات

الفئة

استشاري

 (في أحد تخصصات الطب

البديل والتكميلي المرخصة)

أخصائي أول

(في أحد تخصصات الطب

البديل والتكميليالمرخصة)

أخصائي 

(في أحد تخصصات الطب

البديل والتكميلي المرخصة)

سـاعـةاألولى

التفاصيل

بحد أدنى "         " ساعة سنويًا

وتشمل نوعية األنشطة

التالية في أحد تخصصات

الطب البديل والتكميلي

المعتمدة: المؤتمرات،

الندوات، ورش العمل،

الدورات التدريبية المتخصصة،

تأليف الكتب، نشر األوراق

العلمية، تحكيم األبحاث.

۱۲

بحد أقصى "       " ساعات

سنويًا وتشمل نوعية

األنشطة التالية " األنشطة

الداخلية، األنشطة المعتمدة

عن طريق اإلنترنت، حلقات

النقاش، ورش العمل العامة

ممارسة إضافية

۸

٦۰

دليل التصنيف والتسجيل المهني
لممارسي الطب البديل والتكميلي

اإلصدار األول 

۱٧



الساعات المطلوبةالممارسون
لمدة ثالث سنوات

الفئة

سـاعـةالثانية

التفاصيل

بحد أدنى "        " ساعة سنويًا

وتشمل نوعية األنشطة

التالية في أحد تخصصات

الطب البديل والتكميلي

المعتمدة: المؤتمرات،

الندوات، ورش العمل،

الدورات التدريبية المتخصصة.

بحد أقصى "       " ساعات

سنويًا وتشمل نوعية

األنشطة التالية " األنشطة

الداخلية، األنشطة المعتمدة

عن طريق اإلنترنت، حلقات

النقاش، ورش العمل العامة.

۳۰

فني

 (في أحد تخصصات الطب

البديل والتكميلي المرخصة)

٦

٤

دليل التصنيف والتسجيل المهني
لممارسي الطب البديل والتكميلي

اإلصدار األول 

۱۸



الباب الخامس

أحـكـام عـامـة

دليل التصنيف والتسجيل المهني
لممارسي الطب البديل والتكميلي

اإلصدار األول 

۱۹



أحـكـام عـامـة

تنطبق مواد هذا الدليل على جميع الممارسين الراغبين في الممارسة المهنية في

المملكة العربية السعودية.

يتطلب التصنيف من فئة أقل إلى فئة أعلى بناًء على الحصول على مؤهل جديد، تقديم

طلب وتقييم مهني جديدين.

عدم حضور الممارس للتقييم المهني / محاولة اختبار يعتبر بمثابة استنفاد لفرصة اختبار.

يحق للمركز الوطني إعادة تقييم الممارس متى رأى في ذلك حاجة للتأكد من

كفاءته المهنية.

-۱

-۲

-۳
-٤

مدة تسجيل الممارسين ثالثة أعوام يتم إعادة التسجيل بعدها بناًء على لوائح وأنظمة

المركز الوطني.

يسري هذا الدليل لمدة عام قابل للتجديد ويجوز تعديله عند الحاجة لذلك بموافقة

المدير العام التنفيذي.

-٥

-٦

يجوز للمركز الوطني اصدار مالحق خاصة بهذا الدليل. -٧

دليل التصنيف والتسجيل المهني
لممارسي الطب البديل والتكميلي

اإلصدار األول 

۲۰



ملحق (     )

نموذج التصنيف والتسجيل

۱

دليل التصنيف والتسجيل المهني
لممارسي الطب البديل والتكميلي

اإلصدار األول 

۲۱



دليل التصنيف والتسجيل المهني
لممارسي الطب البديل والتكميلي

اإلصدار األول 

۲۲
نموذج طلب التصنيف والتسجيل المهني

(Professional accreditation and registration form)

البيانات الشخصية:
االسم: ........................................................

تاريخ الميالد: ...............................................

مكان الميالد: ...............................................

رقم الهوية/اإلقامة: ......................................

رقم الجوال: .................................................

العنوان: ......................................................

الجنسية: .....................................................

الجنس: .......................................................

البريد االلكتروني: .........................................

جهة العمل:
اسم جهة العمل: .........................................

عنوان جهة العمل: .......................................

هاتف جهة العمل: ........................................

الممارسة المهنية:

التصنيف المهني الحالي: ................................

هل سبق لك التصنيف لدى المركز الوطني للطب البديل والتكميلي؟

نعم .........                                                      ال .........

إذا اإلجابة نعم, اذكر رقم التصنيف:

...................................................................

هل سبق لك التصنيف لدى هيئة التخصصات الصحية؟

نعم .........                                                      ال .........

إذا اإلجابة نعم, اذكر رقم التصنيف:

...................................................................

الخبرات:
التخصص الحالي: .........................................

عدد سنوات الخبرة: ....................................

مكان / أماكن ممارسة التخصص السابقة: .......................................

............................................

............................................

المتطلبات:
المؤهل / المؤهالت موثقة.

خطاب خبرة.

خطاب تعريف من جهة العمل.

الهوية أو اإلقامة.

-۱
-۲
-۳
-٤
-٥
-٦

۲عدد "     " صورة شخصية حديثة.
إيصال سداد الرسوم لدراسة مؤهل جديد.

Personal Information:

Name:.................................................................

Birth Date:..........................................................

Birth Place:.........................................................

ID Number:.........................................................

Mobile:................................................................

Address:...............................................................

Nationality:..........................................................

Gender:................................................................

E-mail:................................................................

Work Information:

Work Name:.......................................................

Address:...............................................................

Phone Number:...................................................

Professional Practice:

Current Professional Title:..................................

Have you ever been registered with NCCAM before?

Yes .........                                  No ......... 

If you registered, PLEASE write your registration number:

...................................................................

Have you ever been registered with SCHS before?

Yes .........                                  No ......... 

If you registered, PLEASE write your registration number:

...................................................................

Work Experience:

Current Specialty:...................................................

Number of Years of Experience:...........................

Place / Places of Previous Practice: ......................................

...........................................

............................................

Requirements:

1- Certified copies of educational qualifications with                    

verification report.  

2- Certified copy of experience certificate.                   

3- Work letter displaying professional title.        

4- ID copy.

5- "2" recent photos.

6- Receipt of payment for a new certificate study.



دليل التصنيف والتسجيل المهني
لممارسي الطب البديل والتكميلي

التخصصالشهادة / المؤهل
م

مدة الدراسةتاريخ التخرجالمصدر

اإلصدار األول 

۲۳
نموذج طلب التصنيف والتسجيل المهني

:Educational Qualificationsالمؤهالت العلمية:

(Certificate)(Specialty)

البلد

(Issued by)(Country)
(Graduation

date)

(Study

duration)

۱

۲

۳

٤

:Applicant informationبيانات مقدم الطلب:

 : Name of applicant اسم  مقدم الطلب :  .................................................................................... 

 : Date التاريخ :  ............................................................................................................................ 

 : Signatureالتوقيع : ................................................................................................................... 

لالستخدام الرسمي:

اسم الموظف مستلم الطلب :  ............................................................................................. 

التاريخ والوقت :  ................................................................................................................. 

التوقيع : ............................................................................................................................ 


