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الـفـصــل األول:
 الـتعريــفـات
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1. التعريفات

تعــين العبــارات والكلمــات التاليــة املعــاين املحــددة إزاء كل منهــا وذلــك أينمــا وردت يف هــذا الدليــل 
مــا لــم تــدل القرينــة عــى خــالف ذلــك:

املصطلح التعريف 

دولة اإلمارات العربية املتحدة الدولة

إمارة أبوظيباإلمارة

دائرة تنمية املجتمعالدائرة

الشخص الذي يسعى للحصول عى الرخصة بموجب أحكام هذا الدليل.املتقّدم

اختبار الكفاءة
عمليــة تقييــم قــدرات املهــين لتحديــد مــا إذا كان قــد حقــق معايــري الكفــاءة فيمــا يتعلــق بممارســة 

مهنــة مــن مهــن الرعايــة االجتماعيــة.

االنقطاع عن املمارسة 
مصطلــح ُيســتخدم لوصــف الوضــع الــذي يتوقــف بموجبــه الشــخص عــن ممارســة نطــاق عملــه 

كمهــين رعايــة اجتماعيــة مرخــص يف أبوظــيب ملــدة ســنتني أو أكــر.

التحقق من املصدر األويل 

)الرئييس(  
التحقق من صحة شهادات املتقدم وخرباته العملية وغريها من الوثائق من جهة إصدارها. 

مجال ممارسة محّدد ضمن مهنة معينة. التخصص

التطوير املهين املستمر 
أنشــطة التعليــم الرســمية والتعليــم الــذايت واألنشــطة املرتبطــة باملهنــة الــي يحصــل أو يقــوم بهــا 
مهنــيي الرعايــة االجتماعيــة مــن أجــل تطويــر مهاراتهــم، وتعزيــز جــودة املمارســة والتأهــل لتجديــد 

الرخصــة.

الخربة املكتسبة من ممارسة املهنة االجتماعية اكتسبت بعقد توظيف رسمي.الخربة العملية 

الخربة العملية تحت 

اإلرشاف 

فــرتة زمنيــة محــددة مــن العمــل تحــت إرشاف مهــين مرخــص. وهــي الخــربة املكتســبة الــي 
تهــدف إىل تعزيــز ممارســة وكفــاءة حامــل الرخصــة املؤقتــة يف مجــال معــنّي مــن مجــاالت الرعايــة 
االجتماعيــة. يتــم الحصــول عــى مثــل هــذه الخــربات يف بيئــات متعلقــة بالرعايــة االجتماعيــة تحــت 

إرشاف مهــين رعايــة اجتماعيــة مرخــص.

الرخصة 
الوثيقــة الــي تصدرهــا الدائــرة ملهنــيي والــي يســمح لــه بموجبهــا بممارســة مهنــة الرعايــة 

املهنيــة.  الرخصــة  أو  املؤقتــة  الرخصــة  وتشــمل  االجتماعيــة 

الرخصة املهنية
الشــهادة املمنوحــة مــن دائــرة تنميــة املجتمــع ملهــين الرعايــة االجتماعيــة وبموجبهــا يتــم الســماح 

للمهــين بمزاولــة املهنــة االجتماعيــة يف اإلمــارة وال تشــمل الرخصــة املؤقتــة.
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املصطلح التعريف 

الرخصة املؤقتة 

الرخصــة الصــادرة عــن الدائــرة للمتقدمــني يف حــال اســتيفاء جــزء مــن متطلبــات الرتخيــص 
كاملؤهــالت العلميــة فقــط. وتتيــح لهــم هــذه الرخصــة ممارســة مهنــة الرعايــة االجتماعيــة تحــت 
ــح هــذه الرخصــة للمتقدمــني  ــة. ، ُتمن ــة حاصــل عــى رخصــة مهني ــة اجتماعي إرِشاف مهــين رعاي
الذيــن يســعون إىل الحصــول عــى شــهادة علميــة متقدمــة و / أو يســعون إىل اســتيفاء متطلبــات 

الخــربة العمليــة مــن أجــل التأهــل للحصــول عــى الرخصــة املهنيــة.

متطلبات ترخيص مهين 
الرعاية االجتماعية

ــة  ــى رخص ــول ع ــل للحص ــتيفاؤها للتأّه ــدم اس ــى املتق ــب ع ــي يج ــات ال ــن املتطلب ــة م مجموع
ــة.  ــة مؤقت ــة أو رخص مهني

مدة الرتخيص
ــخ  ــة وإىل تاري ــح  الرخص ــخ من ــن تاري ــدأ م ــرة وتب ــل الدائ ــن قب ــة م ــة املمنوح ــان الرخص ــدة رسي م
انتهائهــا، والــي ُيســمح بموجبهــا ملهــين و / أو منشــأة الرعايــة االجتماعيــة بتقديــم خدمــات الرعايــة 

ــة للمســتفيد. االجتماعي

منشأة الرعاية االجتماعية

الجهــة أو املؤسســة ســواء كانــت خاصــة أو حكوميــة أو مؤسســة مــن القطــاع الثالــث واملرخصــة 
ــواء،  ــم واإلي ــآت الدع ــمل منش ــارة وتش ــة يف اإلم ــة االجتماعي ــات الرعاي ــم خدم ــرة لتقدي ــن الدائ م
منشــآت الرعايــة اليوميــة والعــالج ومنشــآت الخدمــات املجتمعيــة ومنشــآت الخدمــات االجتماعية 

االلكرتونيــة والتقنيــة.

مهنة الرعاية االجتماعية 
 مهنــة األخصــايئ االجتماعــي، أو مهنــة املرشــد أو مهنــة محلــل الســلوك التطبيقــي أو مهنــة 
ــج النفــيس والتخصصــات املندرجــة تحــت كل  ــة املعال ــري(، أو مهن األخصــايئ النفــيس )الغــري رسي

ــن. ــك امله ــع تل ــة، أو جمي ــربة العملي ــم والخ ــرة للتعلي ــري الدائ ــورة يف معاي ــا واملذك منه

الشخص املرخص له من قبل الدائرة ملزاولة أي من املهن االجتماعية يف اإلمارة.مهين الرعاية االجتماعية

األخصايئ االجتماعي

مهــين يقــّدم الدعــم لألفــراد، األرَس أو املجموعــات بمــا يف ذلــك األطفــال، كبــار املواطنــني وأصحــاب 
ــكالت  ــباب املش ــم وأس ــم احتياجاته ــالل تقيي ــن خ ــة، م ــكالت االجتماعي ــة املش ــم( يف مواجه الهم
وتأثريهــا، والعمــل معهــم و/أو مــع املقربــني منهــم إليجــاد وتنســيق وإدارة الحلــول املناســبة لتعزيــز 

كفاءتهــم الشــخصية واالجتماعيــة واالقتصاديــة.

األخصايئ النفيس )الغري 
رسيري(

ــع  ــه ال يتمّت ــلوكية لكّن ــة والس ــية والعاطفي ــاكل النفس ــة املش ــى معالج ــراد ع ــاعد األف ــين يس مه
ــن  ــني م ــة املهنّي ــذه املهن ــمل ه ــل، تش ــذا الدلي ــراض ه ــة. وألغ ــات الطبي ــة الوصف ــة كتاب بصالحي
خــارج القطــاع الصحــي الذيــن يركــزون عــى مســاعدة األفــراد يف تقييــم املشــكلة )املشــكالت( 
الــي يواجهونهــا ودعمهــم مــن خــالل وضــع وإدارة الخطــط العالجيــة غــري الطبيــة للتعامــل مــع 

ــكالت(. ــكلة )املش املش

املرشد 

مهــين رعايــة اجتماعيــة يدعــم األفــراد أو املجموعــات )األزواج أو األرس أو املجموعــات( يف تحديــد و/
ــات النفســية أو النزاعــات االجتماعيــة وتقييــم الحاجــة إىل العــالج. ويتضّمــن  أو تحليــل االضطراب
ــول  ــة الستكشــاف األســاليب والحل ــك العمــل الجماعــي معهــم مــن خــالل الجلســات الحواري ذل
ــة أو  ــة املهني ــز التنمي ــف أو االندمــاج يف املجتمــع أو تعزي الــي مــن شــأنها مســاعدتهم عــى التكّي

الرفــاه االجتماعــي والشــخيص.

املعالج النفيس

ــن  ــددة م ــواع مح ــل يف أن ــادة التأهي ــالج وإع ــى الع ــاً ع ــون مدرَّب ــراد ويك ــم لألف ــّدم الدع ــين يق مه
العــالج النفــيس. ويعمــل املعالــج مــع املســتفيدين بشــكل فــردي أو جماعــي ملســاعدتهم يف اتخــاذ 
القــرارات و/أو توضيــح املشــاعر عــن طريــق تقديــم الدعــم و/أو التوجيــه. ال يشــمل هــذا التعريــف 

ــاء النفســيني ألغــراض الرتخيــص. األخصــايئ النفــيس أو األطب

محلل السلوك التطبيقي
 مهــين يســعى إىل فهــم ســبب حــدوث ســلوك معــني وتطبيــق التدخــالت القائمــة عــى تحليــل 
الســلوك التطبيقــي ملعالجــة مجموعــة واســعة مــن املشــاكل االجتماعيــة واضطرابــات الســلوك. 
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الـفـصــل الثاين:
 املقدمة
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2. الغرض 

تــم إعــداد ووضــع معايــري ترخيــص مزاولــة املهــن االجتماعيــة ومتطلبــات التعليــم والخــربة العملية 
لـ :

توضــح جميــع الخصائــص املتعلقــة باملؤهــالت العلميــة والخــربات العمليــة الــي يجــب عــى 	 
مهــين الرعايــة االجتماعيــة اســتيفاؤها للحصــول عــى رخصــة مزاولــة املهنــة يف اإلمــارة.

تحديد فئات مهنيني الرعاية االجتماعية التابعة لنطاق ترخيص دائرة تنمية املجتمع.	 
تحديد متطلبات الرتخيص تبعاً لكل فئة من الفئات املحددة.	 

3. النطاق 

يجب اعتماد هذه املعايري املهنية من قبل:

حاميل رخص دائرة تنمية املجتمع.	 
ــة 	  ــة االجتماعي ــرة ملمارســة مهــن الرعاي املتقــدم الراغــب يف الحصــول عــى رخصــة مــن الدائ

ــع.  ــات األربعــة املذكــورة يف الفصــل الراب وتشــمل الفئ
منشــآت الرعايــة االجتماعيــة ومديــري املنشــآت وموظفــي الدعــم نظــراً ملشــاركتهم يف تقديــم 	 

خدمــات الرعايــة االجتماعيــة.
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الـفـصــل الثالث:
معاير التعليم والخرة العملية
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توضــح األقســام أدنــاه املعايــري الــي يتعــنّي عــى كافــة املهنيــني االلتــزام بهــا عنــد الوفــاء 
بمتطلبــات التعليــم والخــربة العمليــة.

4. املؤهالت العلمية

املؤهالت العلمية والخربة العملية املطلوبة للحصول عى رخصة مهين رعاية اجتماعية.. 1

عــى الراغبــني يف الحصــول عــى الرخصــة املهنيــة أو املؤقتــة اســتيفاء املتطلبــات املذكــورة يف 	 
الفصــل الرابــع وأيــة متطلبــات أخــرى للدائــرة.  

مصدر الشهادة العلمية.  .2

يشرتط يف املؤهل أن يكون:	 

مــن مؤسســة تعليميــة معــرتف بهــا مــن قبــل الجهــات التنظيميــة التعليميــة يف بلــد   -
األم باإلضافــة إىل الجهــات التنظيميــة لقطــاع التعليــم يف الدولــة.

من برنامج تعليمي معتمدة محلياً.   -

إثبات املؤهالت العلمية والتحقق منها.  .3

يشرتط يف املؤهل أن يكون: 	 

ــة  ــالت العلمي ــن املؤه ــٍل م ــكل مؤه ــة ل ــة ذات الصل ــات التنظيمي ــن الجه ــاً م مصدق  -
الــي يتــم الحصــول حســب إجــراءات املتبعــة يف الدولــة. 

ــالت  ــن املؤه ــٍل م ــكل مؤه ــة ل ــة ذات الصل ــات التنظيمي ــن الجه ــادالً م ــاً ومع مصدق  -
ــب  ــة وحس ــارج الدول ــة خ ــة تعليمي ــن مؤسس ــا م ــول عليه ــم الحص ــي يت ــة ال العلمي

املتبعــة. اإلجــراءات 
ــة املجتمــع فيمــا يتعلــق  ــرة تنمي ــة مــن قبــل دائ ــال ألي إجــراءات مطلوب يجــب االمتث  -

العلميــة. واملؤهــالت  املعلومــات  مــن  بالتحّقــق 
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5. الخرة العملية

خصائص الخربة العملية. 1

للحصــول عــى رخصــة مهنيــة بنجــاح، يجــب الحصــول عــى خــربة عمليــة للمــدة املحــددة يف 	 
الفصــل الرابــع والخامــس. 

يجب التأكد من أن الخربة العملية: 	 

يجب أن تكون يف مجاٍل مرتبٍط باملهنة الي يسعى للحصول عى رخصة ملمارستها.  -
تم الحصول عليها يف جهة عمل ذات صلة.   -

اكتسبت بعقد توظيف رسمي.  -

عــى حامــيل الرخصــة املؤقتــة والراغبــني بالتقديــم عــى الرخصــة املهنيــة تقديــم دليــل يوضــح 	 
اســتكمال الخــربة العمليــة تحــت إرشاف مهــين مرخــص بمــا يحقــق الــروط التاليــة:

يجب أن يكون مجال الخربة املكتسبة ذا صلة بالرخصة املتقدم للحصول عليها.   -
ــوب  ــص املرغ ــة بالتخص ــال ذو صل ــة يف مج ــة مهني ــل رخص ــين يحم ــت إرشاف مه تح  -
الحصــول عليــه عــى أال تقــل خربتــه بعــد الحصــول عــى الرتخيــص عمــا يعــادل 4500 

ســاعة )3 ســنوات(. 
يتم االعرتاف بالخربة العملية تحت اإلرشاف يف الحاالت التالية:   -

التدريب امليداين ما بعد التخرج.   -
العمل الجزيئ أو املؤقت.   -

العمل بعقد توظيف رسمي.  -

إثبات الخربة العملية  .2

عى املتقدم التأكد من:  

توثيــق الخــربة برســالة مــن جهــة العمــل، ويجــب أن تتضمــن الرســالة اســم جهــة العمــل، 	 
وتاريــخ إصــدار الرســالة، مــدة التوظيــف )أول يــوم عمــل وأخــر يــوم عمــل(، املســمى الوظيفــي 
واألدوار واملســؤوليات للموظــف، معلومــات االتصــال الخاصــة واملوقــع الجغــرايف، باإلضافــة 

إىل جميــع األنشــطة الــي قــام بهــا املهــين والخــربة ذات الصلــة الــي اكتســبها. 
يجــب توقيــع األدلــة مــن قبــل املهــين املرّخــص املــرف عــى العمل والــذي يســتويف متطلبات 	 

الرتخيــص املحــددة يف معايــري الدائــرة للتعليــم والخــربة العمليــة ودليــل ترخيــص املهنيــني 
االجتماعيــني.  

يجــب االمتثــال ألي إجــراءات مطلوبــة مــن قبــل دائــرة تنميــة املجتمــع فيمــا يتعلــق بالتحقق 	 
مــن الخــربة العملية.
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6. الكفاءة املهنية

إثبات الكفاءة واألهلية للممارسة. 1

يجب عى املهين: 

ــة 	  ــة تنظيمي ــة أو جه ــة مهني ــل هيئ ــن قب ــة م ــزاءات تأديبي ــه ج ــدر بحق ــد ص ــون ق أن ال يك
أســفرت عــن نتائــج تشــمل، عــى ســبيل املثــال ال الحــر فــرض عقوبــات أو قيــود أو رشوط 

ــة. ــة االجتماعي عــى ممارســة املهن
يجــب أن يكــون املهــين غــري خاضــع حاليــا إلجــراءات تأديبيــة مــن قبــل هيئــة مهنيــة أو جهــة 	 

تنظيميــة.
يجــب التأكــد مــن دقــة واكتمــال جميــع املعلومــات املُفَصــح عنهــا يف طلــب الرخصــة الخــاص 	 

باملهين.
االلتــزام بالخضــوع لتقييــم الكفــاءة مــن قبــل دائــرة تنميــة املجتمــع وذلــك مــن خــالل اجتيــاز 	 

اختبــار الكفــاءة للرخصــة املهنيــة للمهــن االجتماعيــة -حســب املهنــة.  
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الفصل الرابع:
 متطلبات التعليم والخرة العملية

 لرتخيص مهنيي الرعاية االجتماعية 
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7. فئات مهين الرعاية االجتماعية

تشــمل املهــن االجتماعيــة املنظمــة مــن قبــل دائــرة تنميــة املجتمع مهــن الرعايــة االجتماعية   	
التاليــة:

األخصايئ االجتماعي.  -
األخصايئ النفيس )الغري رسيري(.   -

املرشد.  -
املعالج النفيس.  -

محلل السلوك التطبيقي.  -

تــم تضمــني تعريفــات كل مهنــة مــن مهــن الرعايــة االجتماعيــة ضمــن املقدمــة ويف قســم   	
“التعاريــف”.

يجــب عــى جميــع مهــين الرعايــة االجتماعيــة املذكوريــن يف الفئــات أعــاله االمتثــال لجميــع   	
املعايــري املهنيــة الصــادرة عــن دائــرة تنميــة املجتمــع.

يجــب عــى جميــع املهنيــني املذكوريــن أعــاله االمتثــال متطلبــات التعليــم والخــربة العمليــة   	
ــل  ــن أج ــايل( م ــم الت ــا يف القس ــيتم رشحه ــي س ــة )ال ــة االجتماعي ــيي الرعاي ــص مهن لرتخي
الحصــول عــى رخصــة مهنيــة أو مؤقتــة مــن دائــرة تنميــة املجتمــع، والــي يمكنهــم بموجبهــا 

ــارة. ــة يف اإلم ــة االجتماعي ــات الرعاي ــم خدم تقدي

8. استيفاء متطلبات التعليم والخرة العملية لرتخيص مهين الرعاية االجتماعية 

ــة 	  ــى رخص ــول ع ــّدم للحص ــتوفيها املتق ــب أن يس ــي يج ــات ال ــاه املتطلب ــدول أدن ــني الج يب
ــة. ــة مؤقت ــة أو رخص مهني

الرخصــة املؤقتــة – هــي الشــهادة املمنوحــة للمتقدمــني مــن قبــل الدائــرة عند اســتيفاء   -
ــة. ــات الرتخيــص كاملؤهــالت العلمي جــزء مــن متطلب

تســمح الرخصــة املؤقتــة ملهــين الرعايــة االجتماعيــة ممارســة املهنــة تحــت إرشاف   -
ــة. ــة فعال ــة مهني ــى رخص ــل ع ــين حاص ــل مه ــن قب ــداين م مي

تدعــم الرخصــة املؤقتــة املهنيــني مــن أجــل تلبيــة متطلبــات الخــربة العمليــة   -
املهنيــة. الرخصــة  عــى  الحصــول  مــن  تمّكنهــم 

الرخصــة املهنيــة – الشــهادة املمنوحــة مــن دائــرة تنميــة املجتمــع ملهــين الرعايــة   -
اإلمــارة. يف  املهنــة  مزاولــة  للمهــين  الســماح  يتــم  وبموجبهــا  االجتماعيــة 

تحتفــظ دائــرة تنميــة املجتمــع بحقهــا يف إصــدار أحــكام تفصيليــة لفئــات الرخــص الــي يمكــن 	 
ــّدم لها.  التق

ــة، حيــث 	  ــة املجتمــع بالحــق يف اســتحداث “تخصصــات” تحــت كل مهن ــرة تنمي تحتفــظ دائ
ــة. ــات ترخيــص مختلفــة أو إضافي ســتخضع التخصصــات ملتطلب
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9. متطلبات التعليم والخرة العملية لكل مهنة :

9.1. األخصايئ االجتماعي

مالحظــة*:  تتيــح الرخصــة املؤقتــة لحامليهــا ممارســة مهنــة الرعايــة االجتماعيــة وتحــت إرِشاف ميــداين ألخصــايئ اجتماعــي حاصــل 

عــى الرخصــة املهنية.

الخربة العمليةاملؤهالت العلميةنوع الرخصة

ساعات التطوير املهين 

املستمر  املطلوبة 

لتجديد الرخصة

تجديد الرخصة

الرخصة املهنية
درجة البكالوريوس يف 

الخدمة االجتماعية

3000 ساعة من 

الخربة العملية )عمل 

بدوام كامل ملدة 

سنتنْي( أو ما يكافئها 

يف مجال مماثل

20 ساعة سنوياً )40 

ساعة طوال دورة 

الرخصة(

رخصة سارية 	 

املفعول ملدة 24 

شهراً من تاريخ 

إصدارها

تجديد غري 	 

محدود أثناء 

النشاط املهين

الرخصة املؤقتة*

 )للمواطنني فقط(

درجة البكالوريوس يف 

الخدمة االجتماعية
غري مطلوبة

20 ساعة سنوياً )40 

ساعة طوال دورة 

الرخصة(

رخصة سارية 	 

املفعول ملدة 24 

شهراً من تاريخ 

إصدارها

يمكن تجديدها 	 

ملرة واحدة 

حسب تقييم 

الحالة من قبل 

الدائرة 
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مالحظــة**:  تتيــح الرخصــة املؤقتــة لحامليهــا ممارســة مهنــة الرعايــة االجتماعيــة تحــت إرِشاف ميــداين ألخصــايئ نفــيس )الغــري 

رسيــري( حاصــل عــى الرخصــة املهنيــة.

مالحظة*: يمكن تحديد التخصصات عى أنها فرٌع محدد من فروع علم النفس )كما هو موّضح يف الجدول أدناه(.

الخربة العمليةاملؤهالت العلميةنوع الرخصة

ساعات التطوير املهين 

املستمر  املطلوبة 

لتجديد الرخصة

تجديد الرخصة

الرخصة املهنية

درجة الدكتوراه أو  

درجة املاجستري يف علم 

النفس أو أحد مجاالت 

التخصص يف علم 

النفس املذكورة أدناه*

3000 ساعة من 

الخربة العملية )بدوام 

كامل ملدة سنتنْي( أو 

ما يكافئها يف مجال 

مماثل

20 ساعة سنوياً )40 

ساعة طوال دورة 

الرخصة(

رخصة سارية 	 

املفعول ملدة 24 

شهراً من تاريخ 

إصدارها

تجديد غري 	 

محدود أثناء 

النشاط املهين

الرخصة املؤقتة*

 )للمواطنني فقط(

درجة البكالوريوس يف 

علم النفس **
غري مطلوبة

20 ساعة سنوياً )40 

ساعة طوال دورة 

الرخصة(

رخصة سارية 	 

املفعول ملدة 24 

شهراً من تاريخ 

إصدارها

يمكن تجديدها 	 

ملرة واحدة 

حسب تقييم 

الحالة من قبل 

الدائرة 

التخصصات يف علم النفس
التخصصات يف علم النفس

3- علم النفس املدريس 2- علم النفس الزوجي واألرسي 1- علم النفس الرتبوي 

4- علم النفس اإلرشادي أو اإلرشاد 
5- علم النفس الجنايئ أو الرعي النفيس 

9.2. األخصايئ النفيس )الغر رسيري( 
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ــة  ــة اجتماعي ــين رعاي ــداين مله ــت إرِشاف مي ــة تح ــة االجتماعي ــة الرعاي ــة مهن ــا ممارس ــة لحامليه ــة املؤقت ــح الرخص ــة:  تتي مالحظ

ــة.  ــة املهني ــى الرخص ــل ع حاص

مالحظة*:  يمكن تحديد التخصصات عى أنها فرٌع محدد من فروع اإلرشاد )كما هو موّضح يف الجدول أدناه(.

الخربة العمليةاملؤهالت العلميةنوع الرخصة

ساعات التطوير 

املهين املستمر 

)CPD( املطلوبة 

لتجديد الرخصة

تجديد الرخصة

الرخصة املهنية

درجة املاجستري 

يف اإلرشاد  يف أحد 

مجاالت التخصص  

املذكورة أدناه*

3000 ساعة من 

الخربة العملية )بدوام 

كامل ملدة سنتنْي( أو 

ما يكافئها يف مجال 

مماثل

20 ساعة سنوياً )40 

ساعة طوال دورة 

الرخصة(

رخصة سارية 	 

املفعول ملدة 24 

شهراً من تاريخ 

إصدارها

تجديد غري 	 

محدود أثناء 

النشاط املهين

الرخصة املؤقتة**

 )للمواطنني فقط(

درجة املاجستري 

يف اإلرشاد  يف أحد 

مجاالت التخصص 

املذكورة أدناه*

غري مطلوبة

20 ساعة سنوياً )40 

ساعة طوال دورة 

الرخصة(

رخصة سارية 	 

املفعول ملدة 24 

شهراً من تاريخ 

إصدارها

يمكن تجديدها 	 

مرة واحدة 

كحد أقىص 

بعد الحصول 

عى املؤهالت 

العلمية 

املطلوبة 

للرخصة املؤقتة 

التخصصات يف اإلرشاد

3- إرشاد كبار النس والشيخوخة2- اإلرشاد األرسي والزواج1- اإلرشاد املدريس والتعليمي 

4- اإلرشاد يف اإلدمان وإساءة 

استعمال املواد الخطرة
6- إرشاد إعادة التأهيل  5- اإلرشاد الجنايئ )الرعي(

7- إرشاد الصحة النفسية 

9.3. املرشد
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مالحظــة**:  تتيــح الرخصــة املؤقتــة لحامليهــا ممارســة مهنــة الرعايــة االجتماعيــة تحــت إرِشاف ميــداين مــن معالــج نفــيس حاصــل 

عــى الرخصــة املهنيــة.

مالحظة*:  يمكن تحديد التخصصات عى أنها فرٌع محدد من فروع العالج النفيس )كما هو موضح يف الجدول أدناه(.

الخربة العمليةاملؤهالت العلميةنوع الرخصة

ساعات التطوير املهين 

املستمر املطلوبة 

لتجديد الرخصة

تجديد الرخصة

الرخصة املهنية

درجة الدكتوراه أو  

درجة املاجستري يف أحد 

مجاالت التخصص يف 

العالج النفيس املذكورة 

أدناه*

3000 ساعة من 

الخربة العملية )عمل 

بدوام كامل ملدة 

سنتنْي( أو ما يكافئها 

يف مجال مماثل

20 ساعة سنوياً )40 

ساعة طوال دورة 

الرخصة(

رخصة سارية 	 

املفعول ملدة 24 

شهراً من تاريخ 

إصدارها

تجديد غري 	 

محدود أثناء 

النشاط املهين

الرخصة املؤقتة 

)للمواطنني فقط(

درجة املاجستري  يف  

مجاالت التخصص يف 

العالج النفيس املذكورة 

أدناه*

غري مطلوبة

20 ساعة سنوياً )40 

ساعة طوال دورة 

الرخصة(

رخصة سارية 	 

املفعول ملدة 24 

شهراً من تاريخ 

إصدارها

يمكن تجديدها 	 

ملرة واحدة 

حسب تقييم 

الحالة من قبل 

الدائرة 

التخصصات يف العالج النفيس

3- العالج السلوكي 2- العالج املعريف السلوكي1- العالج النفيس 

9.4. املعالج النفيس
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مالحظــة**ss:  تتيــح الرخصــة املؤقتــة لحامليهــا ممارســة مهنــة الرعايــة االجتماعيــة تحــت إرِشاف ميــداين ملحلــل الســلوك 

التطبيقــي حاصــل عــى الرخصــة املهنيــة.

املؤهالت العلميةنوع الرخصة
الخربة 
العملية

ساعات التطوير 
املهين املستمر 

املطلوبة لتجديد 
الرخصة

تجديد الرخصة

محلل السلوك 
التطبيقي - مستوى 

الدكتوراة
)رخصة مهنية(

درجة الدكتوراة يف تحليل 
السلوك التطبيقي مع اجتياز 

اختبار الكفاءة من إحدى 
الجمعيات املهنية املعتمدة يف 

التخصص

1500 ساعة 
تدريبية 
تحت 

إرشاف 
مهين 

متخصص

20 ساعة سنوياً )40 
ساعة طوال دورة 

الرخصة(

رخصة سارية 	 
املفعول ملدة 24 
شهراً من تاريخ 

إصدارها

تجديد غري محدود 	 
أثناء النشاط املهين

محلل السلوك 
التطبيقي

)رخصة مهنية(

درجة املاجستري يف تحليل 
السلوك التطبيقي مع اجتياز 

اختبار الكفاءة من إحدى 
الجمعيات املهنية املعتمدة يف 

التخصص

1500 ساعة 
تدريبية 
تحت 

إرشاف 
مهين 

متخصص

20 ساعة سنوياً )40 
ساعة طوال دورة 

الرخصة(

رخصة سارية 	 
املفعول ملدة 24 
شهراً من تاريخ 

إصدارها

تجديد غري محدود 	 
أثناء النشاط املهين

مساعد محلل 
السلوك التطبيقي

)رخصة مهنية(

بكالوريوس أو دبلوم تحليل 
السلوك التطبيقي مع اجتياز 

اختبار الكفاءة من إحدى 
الجمعيات املهنية املعتمدة يف 

التخصص

1500 ساعة 
تدريبية 
تحت 

إرشاف 
مهين 

متخصص

20 ساعة سنوياً )40 
ساعة طوال دورة 

الرخصة(

رخصة سارية 	 
املفعول ملدة 24 
شهراً من تاريخ 

إصدارها

تجديد غري محدود 	 
أثناء النشاط املهين

الرخصة املؤقتة*
)للمواطنني فقط(

دكتوراة يف عالج السلوك 	 
التطبيقي للرخصة 

املؤقتة ملحلل السلوك 
التطبيقي – مستوى 

الدكتوراة

ماجستري يف عالج 	 
السلوك التطبيقي 

للرخصة املؤقتة ملحلل 
السلوك التطبيقي

 
بكالوريوس أو دبلوم 	 

يف التحليل النفيس 
للرخصة املؤقتة ملساعد 

محلل السلوكي 

غري 
مطلوبة

20 ساعة سنوياً )40 
ساعة طوال دورة 

الرخصة(

رخصة سارية 	 
املفعول ملدة 24 
شهراً من تاريخ 

إصدارها

يمكن تجديدها ملرة 	 
واحدة فقط حسب 

تقييم الحالة من 
قبل الدائرة

9.5. محلل السلوك التطبيقي
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الفصل الخامس:
 االنقطاع عن املمارسة 
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10. استيفاء متطلبات الرتخيص بعد االنقطاع عن املمارسة
 

ُيعترب الفرد “منقطعاً عن املمارسة” يف الحاالت التالية:	 

مهــين رعايــة اجتماعيــة حاصــل عــى رخصــة ســابقة مــن الجهــات املختصــة )جهــة   -
تنظيميــة اتحاديــة أو محليــة أو دوليــة موازيــة لدائــرة تنميــة املجتمــع( لكّنــه لــم يمــارس 

ــر. ــنتني أو أك ــدة س ــه مل مهنت
مهــين رعايــة اجتماعيــة حاصــل عــى رخصــة ســابقة مــن الجهــات املختصــة )جهــة   -
تنظيميــة اتحاديــة أو محليــة أو دوليــة موازيــة لدائــرة تنميــة املجتمــع( لكــن صالحيــة 

رخصتــه انتهــت منــذ ســنتني أو أكــر.

يتعــنّي عــى املنقطــع عــن املمارســة التقــّدم بطلــب للحصــول عــى رخصــة مهنيــة جديــدة وال 	 
ُيســمح لــه بتجديــد رخصتــه القديمــة )يف حــال كانــت صــادرة عــن دائــرة تنميــة املجتمــع(.

ــص 	  ــات ترخي ــواردة يف “متطلب ــات ال ــتيفاء املتطلب ــة اس ــن املمارس ــع ع ــى املنقط ــنّي ع يتع
املوضحــة يف “جــدول متطلبــات  املتطلبــات  باإلضافــة إىل   ، الرعايــة االجتماعيــة”  مهــين 

الرتخيــص بعــد االنقطــاع عــن املمارســة”  أدنــاه.
ــة الخاصــة باملنقطعــني عــن 	  ــات اإلضافي ــم يســتوفوا املتطلب ــن ل يتعــنّي عــى املهنيــني الذي

ــتيفاء  ــن اس ــوا م ــى يتمكن ــة ح ــة مؤقت ــى رخص ــول ع ــب للحص ــوا بطل ــة أن يتقّدم املمارس
ــات. ــذه املتطّلب ه

يرسد الجدول أدناه املتطلبات الي يجب أن يستوفيها األفراد املنقطعون عن املمارسة.	 

11. جدول متطلبات الرتخيص بعد االنقطاع عن املمارسة

مّدة االنقطاع عن املمارسة

متطلبات الخربة العملية اإلضافية متطلبات التعليم املستمر مدة االنقطاع عن املهنة

ال يتطلب متطلبات تدريب إضافية  ال يتطلب متطلبات تدريب إضافية ألقل من سنتني

750 ساعة من الخربة العملية تحت 
اإلرشاف ومن خالل الحصول عى 

رخصة مؤقتة 
) 6 شهور ( 

20 ساعة من التطوير املهين املستمر 
من سنتني وإىل أقل من خمس 

سنوات

1500 ساعة من الخربة العملية تحت 
اإلرشاف ومن خالل الحصول عى 

رخصة مؤقتة
 )دوام كامل ملّدة سنة(

 50 ساعة من التطوير املهين املستمر 
من خمس سنوات وحى 10 سنوات 

)للمواطنني فقط( 
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مــعـلـومــات الـوثـيـقــة

معايري دائرة تنمية املجتمع للتعليم والخربة العملية عنوان الوثيقة

نوع الوثيقة
معايري مهنية	 
متطلبات مهين ترخيص الرعاية االجتماعية	 
متطلبات االنقطاع عن املمارسة	 

قطاع تنمية املجتمع -إدارة جودة الرعاية االجتماعية املسؤول )املسؤولني( عن الوثيقة

0.1نسخة الوثيقة

02/09/2020تاريخ النرش

06/2020 تاريخ التطبيق

PROF_STD004_062020_001رمز امللف
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اإلمارات العربية املتحدة 
 إمارة أبوظيب

صادر عن دائرة تنمية املجتمع - أبوظيب
 info@addcd.gov.ae الربيد اإللكرتوين

جميع حقوق الطبع والنرش محفوظة
addcd.gov.ae

@dcdabudhabi


