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التعليم املستمر اإللزامي للعاملني يف مهنة التمريض
قانون رقم 136 تاريخ 2019/07/09 )املنشور يف الجريدة الرسمية العدد -34- تاريخ 2019/07/11(

نقابة املمرضات واملمرضني
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األسباب املوجبة    

يفرض التطور العلمي املستمر مواكبة من قبل العاملني يف مهنة التمريض، نظراً لدورهم يف    
 العناية والتثقف والبحث وصحة االنسان واملجتمع. 

هذا األمر يتطلب التطوير املستمر للمعرفة واكتساب مهارات جديدة تؤدي اىل تعزيز 

القدرات الفكرية  والكفاءات العملية بشكل يتالءم مع األعامل واملهام التي يقوم بها 

 املمرضات واملمرضون ضمن إطار تنظيمي موحد. 

إّن الوصول اىل األهداف املرجوة يتطلب تعليامً مستمراً للعاملني يف مهنة التمريض، يتضمن 

 كيفية القيام به والوسائل املعتمدة لتنفيذه والسبل اإلدارية للمراقبة واملتابعة.

إّن مشاركة العاملني يف مهنة التمريض يف األنشطة املعتمدة من قبل لجنة التعليم املستمر 

مينحهم عدد من الوحدات يحدد حدها األدىن ضمن فرتة ثالث سنوات موزعة يف ما بينها 

مبعدل متساوي تقريباً من أجل الوقوف عىل مدى التزام أعضاء النقابة بالتدابري واألسس التي 

 يحددها القانون.

ونظراً للفائدة الكبرية من إخضاع العاملني ملهنة التمريض للتعليم اإللزامي املستمر، اقرتح 

السادة النواب قانون التعليم املستمر االلزامي لعرضه عىل املجلس النيايب الكريم للتفضل 

بدرسه وإقراره وفقاً لألصول املعمول بها.  
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قانون التعليم املستمر االلزامي للممرضات واملمرضني    

التعاريف   .1   
يكون لكل من التعابري واملصطلحات املذكورة أدناه املعنى املقابل له. 

• التعليم اإللزامي املستمر:  

هو التعليم املستدام الذي يجب أن يتابعه جميع العاملني يف مهنة التمريض يف لبنان بقصد 

 تيويم معارفهم وتطوير مهاراتهم ورفع كفاءاتهم. 

 • النقابة:

نقابة للممرضات واملمرضني يف لبنان املنشأة مبوجب القانون رقم 479 الصادر بتاريخ 

.2002/12/12 

• املمرض/ة:  

 هو كل شخص ميارس مهنة التمريض ومنتسب اىل النقابة. 

• لجنة التعليم املستمّر:  

هي اللجنة املنبثقة من اللجنة العلمية يف النقابة وتضطلع بإعداد الربامج املالمئة لهذا 

 التعليم، وباإلرشاف عىل إسدائها، ويُناط بها تقييمها وتعديلها عند االقتضاء. 

• وحدات التعليم املستمر:  

هي الوحدات املعتمدة يف برامج هذا التعليم التي يتم باالستناد إليها تقييم مشاركة 

 املمرض/ة يف هذه الربامج. 

ماهية التعليم املستمر والهدف منه   .2   
يشكل التعليم املستمر للعاملني يف مهنة التمريض إحدى وسائل التثقيف املنظّم الهادف إىل 

تحديث وتوحيد معايري الجودة وتطوير قدرات وكفاءات وامكانيات املمرضات واملمرضني من 

أجل حفظ مستوى متقدم للعناية التمريضية يف النظام الصحي. كام يجب أن يكون اإلعرتاف 

من قبل لجنة التعليم املستمر مبنياً عىل اعتامد منظامت أكادميية محلية وعاملية. 

إخضاع املمرضات واملمرضني ملوجب التعليم املستمّر   .3   
يخضع جميع العاملني يف مهنة التمريض يف لبنان )املمرضات واملمرضون الحائزون عىل إجازة 

مزاولة املهنة من وزارة الصحة العامة املنتسبون إىل النقابة اإللزامية املنشأة مبوجب القانون 

 ذي الرقم 479 الصادر بتاريخ 12/12/2002( لتعليم علمي مستمر وإلزامي.

عند تجديد انتسابه للنقابة يجب املوافقة عىل شهادات وحدات التعليم املستمر اإللزامي.

باإلضافة اىل حصول املمرضني واملمرضات عىل العدد املطلوب من وحدات التعليم املستمر، 

وعند تجديد رخصة مزاولة املهنة، يتوجب عىل املمرضني واملمرضات الحصول عىل شهادة: 

)Basic Life Support-BLS( وأيضاً عىل الشهادات املطلوبة املتعلّقة بطبيعة مامرسة 

مهنة التمريض )Pediatric Advanced Life Support-PALS( للممرضات واملمرضني يف 

حقل طب األطفال، و)Advanced Cardiovascular Life Support-ACLS( للممرضات 

واملمرضني يف حقل التمريض للبالغني. 
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إسداء التعليم املستمر    .٤   
يتم إسداء التعليم املستمر بإحدى الوسائل املعتمدة عاملياً )املؤمترات - ورش العمل - 

 املحارضات  األنشطة العلمية التي تنظمها النقابة أو تشارك فيها...(. 

ويتوجب عىل العاملني يف مهنة التمريض أن يشاركوا سنوياً يف ثالثة أنشطة عىل األقل من 

األنشطة العلمية املشار إليها يف الفقرة أعاله.  

لجنة التعليم املستمر    . 5  
ترشف عىل التعليم املستمر لجنة تعمل تحت إرشاف نقيب املمرضات واملمرضني، تكون 

برئاسة رئيس اللجنة العلمية، وتضّم باإلضافة إليه سبعة أعضاء من املمرضات واملمرضني 

يختارهم مجلس النقابة من بني حملة شهادة املاجستري الذين اكتسبوا خربة ال تقل عن 

خمس سنوات يف العمل اإلداري أو األكادميي يف مجال التمريض، ويسّمي هذا املجلس 

أحدهم نائباً للرئيس واآلخر أميناً للرّس.

مهام لجنة التعليم املستمر     .٦   
تتوىل لجنة التعليم املستمر املهام التالية: 

إعداد النظام الداخيل لها وعرضه عىل موافقة مجلس النقابة.    •  

وضع الئحة باألنشطة املعتمدة التي تدخل يف برنامج التعليم املستمر.   •  

إعداد برامج التعليم املستمر بالتشاور مع اللجنة العلمية للنقابة، وعرضها عىل موافقة    •  

مجلس النقابة ذاتها.

وضع املعايري التي يجب ان تستخدم لقياس كفاءة العاملني يف املهنة ومراجعة هذه املعايري.   •  

تقييم املواضيع العلمية التي تطرح يف املؤمترات واملحارضات وورش العمل وكافة األنشطة    •  

التعليمية.

وضع معايري لتقييم برامج التعليم املستمر املحّدثة وتحديد املنظامت األكادميية الحاصلة     •  

عىل اعتامد جودة األنشطة التعليمية أو التطبيقية للمؤمترات وورش العمل واملحارضات.

إعطاء وحدات التعليم املستمر )CNE( ملستحقيها من العاملني يف املهنة املشاركني يف    •  

األنشطة املعتمدة من قبل اللجنة.

تقييم نوعية املحارضين لقبولهم ضمن برنامج التعليم املستمر.   •  

مساعدة املحارضين عىل تطوير برامجهم من خالل تقييم ذايت أو عرب تقييم يحصلون عليه    •  

من قبل املشاركني يف االنشطة.

إعداد ومراجعة املعايري الالزمة ملعادلة التعليم املستمر من خارج لبنان مبا فيها االعامل    •  

واألنشطة من خارج برنامج اللجنة.

النظر باالعرتاضات التي تقدم اليها، والتي يعود للمؤسسات الصحية واملدارس والحضانات    •  

والجامعات واملعاهد وغريها من أماكن العمل وللممرضات وللممرضني أن يتقدموا بها، 

وتقديم اإلقرتاحات حولها اىل مجلس النقابة الذي يعود له وحده أن يتخذ القرار املناسب 

بشأنها. 

تأمني املعلومات عىل موقع النقابة االلكرتوين.    •  
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وحدات التعليم املستمر السنوية   .٧  
تنظّم النقابة أو تشارك يف تنظيم انشطة تعليمية مبا ال يقل عن عرش وحدات تعليم مستمر    

 سنوياً موزعة يف املناطق اللبنانية. 

يحتسب لكل ممرض ومحارض ضعف عدد الوحدات املمنوح عن املحارضة التي أعدها 

وقدمها.

عدد وحدات التعليم املستمر اإلجاملية    .٨   
يجب عىل العاملني يف مهنة التمريض الحصول عىل عدد اجاميل قدره 30 )ثالثون( وحدة 

تعليم مستمر خالل ثالث سنوات أي مبعدل عرش وحدات سنوياً.

تكون املؤسسات الصحية واملدارس والحضانات والجامعات واملعاهد وغريها من أماكن العمل    .٩  
ملزمة بتمكني املمرضات واملمرضني من متابعة التعليم املستمر بوسائله املختلفة، فال يجوز 

لها االمتناع عن إعطائهم اإلذن الالزم لهذه املتابعة، ويتوجب عليها اعتبار الوقت الالزم النجاز 

متطلباتها محتسباً ضمن ساعات الدوام املطلوبة ممن أعطتهم اإلذن بها؛ ويؤخذ بعني االعتبار 

كمؤرش سلبي عند تصنيف أي من هذه املؤسسات أي إخالل قد يحصل من قبلها تجاه هذا 

اإللزام وهذا املوجب.

تعديل عدد الوحدات السنوية اإلجاملية   .1٠  
                               يحّق ملجلس نقابة املمرضات واملمرضني، بعد استطالع رأي لجنة التعليم املستمر، زيادة 
مجموع الوحدات املطلوبة سنوياً أو إجاملياً.  يف حال تعذر عىل أحد العاملني يف مهنة 

التمريض الحصول عىل عدد وحدات التعليم املطلوبة خالل املدة املحّددة وذلك بداعي 

السفر أو املرض أو التوقف عن العمل، عليه التقدم بطلب اىل لجنة التعليم املستمر التي 

يعود لها الصالحية لتحديد الوحدات املطلوب الحصول عليها يف حال عدم الحصول عىل 

 العدد اإلجاميل منها.  

يف حال عدم متابعة أي ممرض أو ممرضة للتعليم املستمّر أو عدم تحصيله/ها عدد الوحدات    .11  
 املطلوبة يف املّدة املحددة، تتخذ عندئذ بحقه/ها اإلجراءات التالية: 

 • يف حال عدم متابعة التعليم كلياً:

- يف حال اإلمتناع عن متابعة التعليم املستمر يف أي من سنوات مزاولة املهنة دون عذر 

 مرشوع يصار اىل توجيه إنذار خطي من قبل رئيس اللجنة للمخالف/ة للقيام مبوجباته. 

- إذا استمّر املخالف يف متّنعه بعد شهر عىل األكرث من تبلّغه اإلنذار يفرض عليه مجلس 

 النقابة باألكرثية املطلقة من أعضائه عقوبة املنع املؤقت من مزاولة املهنة ملدة شهر واحد.

- إذا مل يبدأ املخالف مبتابعة التعليم املطلوب منه خالل خمسة عرش يوماً من تاريخ انتهاء 

مّدة املنع املؤقت يعود ملجلس النقابة أن يقّرر بأكرثية ثلثي العدد الذي يتألف منه شطب 

 اسمه من سجاّلت النقابة.
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                        • يف حال عدم تحصيل عدد الوحدات املطلوبة:
- يف حال عدم حصول املمرض/ة عىل العدد املطلوب من وحدات التعليم املستمر يف الفرتة 

املحّددة دومنا قيام سبب يربر هذا األمر كمثل املرض أو الحالة الطارئة، ينذره رئيس اللجنة 

بوجوب استدراك النقص الحاصل خالل سنة الحقة من تاريخ اإلنذار ما عدا ما يتوّجب عليه 

 للسنوات الثالث الالحقة. 

- إذا تخلّف املمرض/ة عن هذا اإلستدراك يعود ملجلس النقابة أن يقّرر باألكرثية املطلقة 

 منعه من مزاولة املهنة ملدة شهر واحد.

- إذا مل يبدأ املخالف مبتابعة التعليم الستدراك العدد املطلوب من الوحدات ضمن السنة 

املحّددة له بعد انقضاء فرتة توقيفه عن العمل لشهر واحد، يقّرر مجلس النقابة بأكرثية ثلثي 

العدد الذي يتألف منه شطب اسمه من سجاّلت النقابة.

                  12.  يعمل بهذا القانون فور نرشه يف الجريدة الرسمية.
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نقابة املمرضات واملمرضني يف لبنان

 سن الفيل، بريوت هول، بولفار بيار أمني الجميل
صندوق بريد : 55311

+961-1-490774  :  تلفون 
+961-70-93325٨  :  موبايل 
+961-1-490776  : فاكس 

info@orderofnurses.org.lb : بريد الكرتوين

تابعونا عرب مواقع التواصل اإلجتامعية:

 
 orderofnurseslb

  
 
 
 OrderofNurseslb    

OrderofNursesLebanon   

حّمل تطبيق النقابة

 Order of Nurses in Lebanon       


