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 الجريدة الرسمية

 تعليمات معدلة لتعليمات تنفيذ نظام  - 2021( لسنة 15تعليمات رقم )
 صادرة مبقتضى /  ممارسة مهنة علم النفس العيادي والصحة النفسية واإلرشاد النفسي

العيادي والصحة النفسية  ( من نظام ممارسة مهنة علم النفس18) /أ( و16) /د( و10) ( و7املواد )
 وتعديالته 2000( لسنة 64واإلرشاد النفسي رقم )

 

تسمى هذه التعليمات )تعليمات معدلة لتعليمات تنفيذ نظام ممارسة مهنة علم النفس  (: 1المادة )

 ( وتقرم مع التعليمات 2021العيادي والصحة النفسية واإلرشاد النفسي لسنة 

يلي بالتعليمات األصلية تعليمات واحدة ويعمل بها  المشار إليها فيما 2002لسنة 

 من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

 

من التعليمات األصلية بال اء نص الفقرتين )ب( و)د( منها ( 3المادة رقم )ت عد ل  (:2) المادة

 -واالستعاضة عنهما بالنصين التاليين:

 ن من شقين )كتابي وشفوي(.ب. يعقد االمتحان كلما دعت الحاجة ويتكون االمتحا 

د. كل من يخفق في النجاح باالمتحان الشفوي يحتفج بحقه في النجاح باالمتحان  

 الكتابي لمدة سنة.
 

 ( من التعليمات األصلية على النحو التالي:6ت عد ل المادة رقم ) (:3) المادة

 دمتها.بال اء كلمة )اختصاصي( الواردة بعد كلمة )مهني( الواردة في مق -موال:

 -بال اء نص الفقرة )ب( منها واالستعاضة عنه بالنص التالي: -ثانيا:

ب. يعقد االمتحان كلما دعت الحاجة ويتكون االمتحان من ج ء كتابي وج ء 

 شفوي.
 

 -( من التعليمات األصلية على النحو التالي:8ت عد ل المادة رقم ) (:4) المادة

 -الفقرة )م( منها: باضافة العبارة التالية إلى آخر -موال:

)، وتكون مدة عضوية اللجنة سنتين قابلة للتجديد وللوزير الص حية في 

 إعادة تشكيل اللجنة في الوقت الذي يراه مناسبا.(

 )هـ( و)و( الواردتين فيها. الفقرتينبال اء  -ثانيا:

 

 نصين التاليين:( إليها بال13( و)12ت عد ل التعليمات األصلية باضافة المادتين ) (:5) المادة

 (12المادة )  

يقدم إلى المديرية طلب ترخيص المرك  على النموذج المعد لهذه ال اية من قبل 

 -مهني اختصاصي مرخص مرفقا معه الوثائق التالية:

 م اولة مهنة للمهني االختصاصي. -1
 سند ملكية مو عقد إيجار باسم المهني االختصاصي. -2
 مخطط مساحة للمرك  من مساح مرخص. -3
 هادة السجل التجاري واالسم التجاري.ش -4
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 هوية األحوال المدنية. -5
 مخطط موقع تنظيمي. -6

 

 (13المادة )

  ( من النظام10( من الفقرة )م( من المادة )1على الرغم مما ورد في البند )

 في حال تم تقديم الطلب إلكترونيا ال حاجة لعرض الوثائق على اللجنة.

 
  

 
 ةــــــــــــــــــــــــــــر الصحــــــــوزي

 األستاذ الدكتور فراس إبراهيم اهلواري


