
 
 

العمل في المملكة العربية السعودية في التخصصات الصحية يتطلب  -
اجتياز امتحانات الهيئة ، وبالتالي تعتبر هذه االمتحانات ذات أهمية بالغة 

طريقة ويجب الحرص على سريتها وعدم تداولها أو محاولة إفشائها بأي 
 .كانت 

 

إن تسريب األسئلة لآلخرين أو في المواقع االلكترونية بطريقة استذكارها  -
بعد االمتحان يعد جريمة أخالقيـة تسهم في تأهيل ممارسين غير أكفاء 

 .وزيادة األخطاء الطبيـة واإلضرار بالمجتمع 
 

ال يسمح بإدخال أي أجهزة إلكترونية أو أوراق أو أقالم إلى داخل قاعة  -
ش ويتم اتخاذ االجراءات الالزمة االمتحان، ويعتبر القيام بذلك محاولة غ

 .بحقها
 

الغش في االمتحان أو محاولة الغش يعد مخالفة جسيمة تؤدي إلى  -
 .الحرمان النهائي من العمل في المملكة العربية السعودية 

 

، وال  محاوالت( 3)عدد المحاوالت المسموح بها الجتياز االمتحان هي  -

 . بأي محاولة بعدها عتدي  
 

يجب الحضور إلى مقر االمتحان قبل نصف ساعة من موعد االمتحان مع  -
األصلي ونسخة عن موعد االمتحان، ولن يتم  إحضار إثبات الهوية

  .السماح بدخول االمتحان في حال عدم إحضارها
 

دقيقة يؤدي إلى الحرمان من ( 51)التأخر عن االمتحان لمدة تتجاوز  -

 .ه المحاولة ويتم اعتبارها غيابا  دخول هذ

 - To work in the health sector in KSA you have to pass licensing 
exam conducted by the Saudi Commission for Health Specialties. 
This exam is treated with utmost confidentiality and care should 
not be taken to leak the exam by any means.  

 

- The leak of exam paper for others through the NET so as to be 
studied after the exam is considered an ethical lapse which leads 
to employ an unqualified person. 

 

- Electronic devices are not allowed inside the exam room and 
failure to comply with this is considered a breach of examination 
regulations and penalty will be imposed. 

 

- Cheating or any such act will be considered an offence which 
results in being banned from work in the KSA. 

 

- You have only three attempts to pass the exam and no other 
chance allowed. 

 

- You have to arrive to the exam center half an hour before the 
exam carrying the original identification card and a copy of the 
admit letter, otherwise you will not be allowed to appear in the 
exam. 

 

- Any delay in arriving to the exam center which exceeds 15 
minutes will lead to prevention from the exam and will be 
considered absence. 

 


