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                                                                     أقّر مجلس النواب،

 وينرش رئيس الجمهورية القانون التايل نصه:

 باب متهيدي

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

1- التمريض: هو تقديم العناية التمريضية املبنية عىل التقييم الطبي أو الصحي السديد من 

أجل متكني األفراد واألرس والجامعات عىل تحسني صحتهم وتعزيزها واملحافظة عليها، ويشمل 

التمريض أيضا التخفيف من األمل واملساعدة يف الوقاية من املرض واإلصابات وذلك يف سبيل 

التكيف مع املشاكل الصحية وبلوغ أفضل نوعية ممكنة من الحياة مهام كان نوع املرض أو 

اإلعاقة؛ وذلك بارشاف الطبيب املعالج وبالتنسيق مع الفريق الصحي الذي يضم أعضاء من 

 املهن الصحية املختلفة.

2- الفريق الصحي: الفريق الذي يضم اعضاء من املهن الصحية املختلفة التي تعمل معاً 

وتتعاون من أجل تقديم الرعاية الصحية وتوفري الخدمات الصحية لألفراد واألرس واملجتمعات 

 والعمل اىل جانب املرىض.

يجب عىل جميع أعضاء الفريق الصحي مامرسة مهنتهم باإلستناد اىل املعرفة القصوى التي 

اكتسبوها من خالل تعليمهم من اجل توفري رعاية عالية الجودة للمرىض يف الوقت املناسب 

 ويف ظروف مختلفة.

  3- الفريق الطبي: األطباء املعنيون يف معالجة املرىض.

 الباب األول: فئات املمرضات واملمرضني

 2.  املادة الثانية: يتوزّع العاملون يف حقل التمريض عىل أربع فئات:
 1- الفئة االوىل: املمرض املتخصص.

 2- الفئة الثانية: املمرض.

 3- الفئة الثالثة: املمرض الفني. 

 4- الفئة الرابعة: مساعد املمرض.

 الفصل األول: املمرض املتخصص
 القسم األول: تعريف املمرض املتخصص

 3.   املادة الثالثة: 
املمرض املتخصص هو الذي تابع تحصيله العلمي الذي يعلو اإلجازة الجامعية يف العلوم 

التمريضية، فحاز بعدها، وعىل األقل، عىل شهادة املاجستري التخصيص يف هذه العلوم 

التمريضية، صادرة عن جامعة أو كلية أو معهد جامعي معرتف بهم من الدولة اللبنانية أو 

ما يعادل هذه الشهادة، واستحصل عىل اذن مزاولة املهنة بصفة ممرض متخصص من وزارة 

 الصحة العامة ويتمتع بالكفاءات واملهارات التي تحدد يف املراسيم التطبيقية لهذا القانون.  
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                                  القسم الثاين: نطاق مامرسة عمل املمرض املتخصص
 4.  املادة الرابعة: 

ميكن للممرض املتخصص ان يقوم بدور تخطيطي وقيادي يف حقل التمريض، بالتعاون  

وباالشرتاك مع الفريق الطبي والصحي واالداري يف املؤسسة املعنية. باإلضافة إىل مهام 

 املمرض، تشمل مهام املمرض املتخصص، يف نطاق اختصاصه، ما ييل:

أ– تقديم العناية التمريضية املتقدمة واملتخصصة، وهي تتمثل بعناية متريضية ذات جودة 

 عالية، تتطلب كفاءات رسيرية متقدمة يف نطاق اختصاصه.

ب- املساهمة يف وضع املناهج األكادميية واملهنية املعتمدة يف مؤسسات التعليم العايل بناًء 

عىل طلبها، ويف تطبيق قانون التعليم املستمر وفقاً للربامج التي تعتمدها نقابة املمرضات 

 واملمرضني بهذا الصدد.

ج- إجراء الدراسات واألبحاث العلمية يف اطار تطوير املهنة ومامرستها، وبخاصة يف نطاق 

 الخطط والربامج التي تقرها نقابة املمرضات واملمرضني.

د- إبداء الرأي للمؤسسة التي يعمل لديها وبناًء عىل طلبها، أو عىل سبيل اإلقرتاح يف أصول 

 ويف كيفية تقديم الخدمات التمريضية.

 
 الفصل الثاين: املمرض

 القسم األول: تعريف املمرض
5.  املادة الخامسة: 

املمرض هو الذي أنهى دراسة الربنامج الجامعي األسايس يف العلوم التمريضية ملدة ال تقل 

عن ثالث سنوات، وحاز عىل إجازة جامعية من جامعة أو كلية أو معهد جامعي أو معهد 

فني جامعي معرتف بهم من الدولة اللبنانية أو ما يعادلها، واستحصل عىل إذن مزاولة 

املهنة بصفة ممرض من وزارة الصحة العامة، ويتمتع بالكفاءات املنصوص عليها يف املراسيم 

 التطبيقية لهذا القانون.

 القسم الثاين: نطاق مامرسة عمل املمرض
 6.  املادة السادسة:

يقوم املمرض بتقديم العناية التمريضية باملشاركة وبالتنسيق مع الفريق الصحي والطبيب 

 املعالج لتأمني احتياجات األفراد، العائالت والجامعات.

 

 7.  املادة السابعة: تتناول مهام املمرض:
 • تقديم العناية التمريضية يف إطار آلية العمل التمرييض. 

• تأمني حاجات األفراد والعائالت والجامعات املناطة به مهمة االعتناء بهم عىل الصعيد 

الجسدي والنفيس واالجتامعي.  

 • تقديم اإلرشادات والتثقيف الصحي لإلفراد، العائالت والجامعات وفقاً لحاجاتهم الصحية. 
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                                • توثيق املعلومات بدقة، بحسب القوانني املرعية اإلجراء.
• املشاركة واملساهمة بالتنسيق مع أفراد الفريق الطبي والصحي يف وضع وتطوير وتنفيذ 

 الربامج الصحية العامة.

• إستخدام املوارد بشكل فّعال. 

• تحديد األنشطة التمريضية، التي ميكن إسنادها عند الحاجة إىل العاملني يف الفريق الصحي 

واإلرشاف عىل تطبيقها.  

• املشاركة يف األبحاث التمريضية الهادفة إىل تطوير املهنة عن طريق جمع املعلومات ونرشها  

وتطبيق نتائج األبحاث العلمية يف العناية التمريضية. 

• تعزيز طرق التواصل مع األفراد، العائالت والجامعات ومع الفريق الصحي. 

 • تدريب ومتابعة املمرضني الجدد، من طالب ومتدّربني، ضمن نطاق مهامهم.

 
 الفصل الثالث :املمرض الفني

القسم األول: تعريف املمرض الفني 
 8.  املادة الثامنة

املمرض الفني هو الذي أنهى برنامج تعليم مهني يف حقل التمريض بدراسة ال تقّل عن ثالث 

سنوات بعد شهادة الثانوية العامة أو البكالوريا الفنية، وحاز عىل شهادة مهنية )إجازة فنية( 

 صادرة عن املديرية العامة للتعليم املهني والتقني أو ما يعادلها.

واستحصل عىل اذن مزاولة املهنة بصفة ممرض فني من وزارة الصحة العامة، ويتمتع 

 بالكفاءات املنصوص عليها يف املراسيم التطبيقية.

                           
القسم الثاين: نطاق مامرسة عمل املمرض الفني 

 9.  املادة التاسعة:
يقوم املمرض الفني بتقديم العناية التمريضية بإرشاف الطبيب والتنسيق مع املمرض 

 والفريق الصحي. 

10.  املادة العارشة: تتناول مهام املمرض الفني:

املشاركة مع املمرض والفريق الصحي يف تنفيذ املهام التمريضية املوكلة اىل الفريق   •

التمرييض.

تقديم العناية التمريضية ضمن اطار آلية العمل التمرييض.  •

تأمني حاجات األفراد والعائالت والجامعات املناطة به مهمة االعتناء بهم عىل الصعيد   •

الجسدي والنفيس واالجتامعي.

إستخدام مهارات التواصل املناسبة مع االفراد، العائالت والجامعات ومع الفريق الصحي.  •

إستخدام املوارد بشكل فعال.  •

توثيق املعلومات بدقة، بحسب القوانني املرعية االجراء.  •

إسناد األنشطة التمريضية اىل العاملني يف الفريق التمرييض وفقاً للحاجة.  •
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الفصل الرابع :مساعد املمرض    

القسم األول: تعريف مساعد املمرض 

 11.  املادة الحادية عرشة: 
مساعد املمرض هو الذي حاز عىل شهادة البكالوريا الفنية يف العناية التمريضية الصادرة عن 

املديرية العامة للتعليم املهني والتقني، أو ما يعادلها، وحاز عىل إذن مزاولة مهنة مساعد 

املمرض من وزارة الصحة العامة. ويتمتع بالكفاءات واملهارات املنصوص عليها يف املراسيم 

 التطبيقية. 

 القسم الثاين: نطاق مامرسة عمل مساعد املمرض
 12.  املادة الثانية عرشة: 

يقوم مساعد املمرض بتقديم عناية متريضية تحت إرشاف املمرض املتخصص أو املمرض أو 

املمرض الفني، وضمن فريق العمل التمرييض الذي يقوم بتأمني عناية صحية وفق احتياجات 

 األفراد والعائالت والجامعات.

13.  املادة الثالثة عرشة: تشمل مهام مساعد املمرض ما ييل:

تطبيق األنشطة التمريضية املسندة إليه من قبل املمرض املتخصص أو املمرض أو املمرض   •

الفني.

املساهمة يف حامية األفراد ،العائالت والجامعات من العدوى واملخاطر املتعلقة بالصحة.  •

التواصل الفّعال يف مجال عمله مع األفراد، العائالت والجامعات والفريق الصحي.  •

توثيق املعلومات بدقة، ضمن إطار عمله.  •

استخدام التقنيات الحديثة بدقة وفعالية يف تقديم العناية، وذلك تحت إرشاف املمرض   •

املتخصص أو املمرض أو املمرض الفني. 

     الفصل الخامس :شهادات التمريض املهنية

 14.  املادة الرابعة عرشة
1- االجازة الفنية )LT(: تعتمد مدة ثالث سنوات دراسية بعد نجاح الطالب يف املعاهد 

الرسمية أو الخاصة يف االمتحان الرسمي يف نهاية الدراسة، باإلضافة اىل امتحان وطني 

 )كولوكيوم مهني( لطالب املعاهد الخاصة.

2- البكالوريا الفنية )BT(: تعتمد مدة ثالث سنوات دراسية بعد نيل الشهادة املتوسطة 

الرسمية أو الربيفيه املهنية، والنجاح يف االمتحان الرسمي الذي تجريه مديرية التعليم 

 املهني والتقني.

 3- الربيفيه املهنية: تعتمد مدة تسعة أشهر دراسية بعد نيل الشهادة املتوسطة اللبنانية، 

والنجاح يف االمتحان الرسمي الذي تجريه مديرية التعليم املهني والتقني. ويحصل حاملها 

عىل إذن مزاولة املهنة بصفة معاون صحي وفق الوصف الوظيفي، عىل أن يعترب كذلك 

من تاريخ نفاذ هذا القانون.
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                                        تبقى سارية املفعول األذونات املعطاة سابقا من وزارة الصحة العامة ملزاولة مهنة التمريض 

بلقب مساعد املمرض باالستناد اىل شهادة غري تلك املحددة يف هذا القانون، ويعترب صاحب 

 العالقة واعتبارا من تاريخ نفاذه، مزاوال لهذه املهنة بصفته معاونا صحياً.

يحق للطالب الحائزين عىل شهادة االجازة الفنية متابعة دراستهم الجامعية يف مختلف 

الجامعات بعد إنجازهم لربنامج خاص تحدده وزارة الرتبية بالتعاون مع نقابة املمرضات 

واملمرضني يف الحد األدىن من املواد التي يقتيض تحصيلها من قبلهم مع إجراء امتحان 

 الكولوكيوم بعد نيل اإلجازة الجامعية من الجامعات الخاصة.

الباب الثاين: مزاولة مهنة التمريض

املادة الخامسة عرشة:    .15  
ال يحق ألحد أن ميارس مهنة التمريض ضمن األرايض اللبنانية، وال أن يتخذ لقب ممرض 

متخصص أو ممرض أو ممرض فني أو مساعد املمرض إال بعد حصوله عىل إذن مزاولة املهنة 

من وزارة الصحة العامة، وان يتسّجل الزامياً يف نقابة املمرضات واملمرضني يف لبنان.

وللحصول عىل  إذن مزاولة  املهنة يتوجب استيفاء الرشوط التالية:

1 – أن يكون لبنانياً قد بلغ الثامنة عرشة من عمره.

2 – أن يكون حائزاً عىل شهادة يف التمريض من لبنان أو من الخارج بعد معادلتها وفقاً 

لألصول.

3 – أن يكون غري محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة، ومتمتعاً بالصفات الصحية والعقلية 

واألخالقية الرضورية ملامرسة مهنته.

4 – أن يكون املمرض قد اجتاز بنجاح امتحان الكولوكيوم.

5 – أن يكون املمرض املتخصص قد أعطي اللقب من قبل لجنة االختصاصات يف التمريض 

بعد حيازته عىل اذن مزاولة مهنة ممرض. 

تتشكل اللجنة املذكورة من مندوبني عن الجامعات التي تدرس مهنة التمريض ومن نقابة 

املمرضات واملمرضني ومن بني موظفي وزارة الصحة بقرار من وزير الصحة.

6- أن يكون املمرض الفني أو مساعد املمرض قد اجتاز بنجاح االمتحان الرسمي الذي تجريه 

املديرية العامة للتعليم املهني والتقني، باإلضافة اىل امتحان الكولوكيوم املهني لطالب 

املعاهد الخاصة. 

7- أن يكون مساعد املمرض قد اجتاز بنجاح االمتحان الرسمي التي تجريه املديرية العامة 

للتعليم املهني  والتقني.
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                         املمرض غري اللبناين

 16. املادة السادسة عرشة:
ميكن للممرض غري اللبناين املجاز مبامرسة املهنة يف بلده ان ميارس املهنة يف لبنان ضمن 

 الحاالت التالية:

1- أن يكون مرسالً من قبل هيئة أو منظمة أو بعثة أو مؤسسة دولية مرخص لها بالعمل يف 

 لبنان وضمن نطاق املهمة املوكلة اليه.

2- أن يكون عضواً يف هيئات التعليم يف مدارس وجامعات التمريض وموقعاً عىل عقد عمل 

 ملدة محددة.

3- يتوجب عىل املمرضات واملمرضني غري اللبنانيني الحصول عىل اذن مامرسة املهنة من وزارة 

 الصحة العامة والتسجيل لدى نقابة املمرضات واملمرضني.

ميكن لوزارة الصحة ان تأذن للفلسطيني املقيم بصفة الجئ يف لبنان وفق قيود منظمة 

االونروا، الحائز عىل الرشوط املطلوبة قانوناً ملزاولة مهنة التمريض، بالعمل بصورة مؤقتة ملدة 

سنة واحدة يف مؤسسة استشفائية محددة بعد ابرازها ما يثبت حاجتها ملمرضني لديها وعدم 

تقدم اي لبناين للعمل بهذه املهنة عىل الرغم من اعالنها عن هذه الحاجة بواسطة املؤسسة 

الوطنية لالستخدام، عىل ان تعتمد هذه االجراءات عينها يف كل مرة يجدد هذا االذن معها 

 ملدة مامثلة.                           

 الباب الثالث: تعليق وسحب إذن مزاولة املهنة

17.  املادة السابعة عرشة:     
تعلق وزارة الصحة العامة أو تسحب إذن مزاولة املهنة مببادرة منها أو بناًء عىل قرار من 

املجلس التأديبي لنقابة املمرضات واملمرضني، من كل ممرض متخصص أو ممرض أو ممرض 

فني أو مساعد املمرض، يفقد أحد الرشوط الواجب توفرها ملامرسته املهنة أو عند سوء 

مامرسة املهنة أو مخالفة آدابها.

الباب الرابع: العقوبات

18.  املادة الثامنة عرشة:      
كل من يزاول مهنة التمريض، بجميع فئاتها، بطريقة غري مرشوعة أو يحمل لقب ممرض 

متخصص أو ممرض أو ممرض فني او مساعد املمرض بصورة غري مرشوعة، تطبق عليه 

العقوبات املنصوص عنها يف املادة  393 من قانون العقوبات.
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 19.  املادة التاسعة عرشة: 
كل من يحمل شارات التمريض املحددة من قبل النقابة، بطريقة غري مرشوعة تطبق عليه 

العقوبات املنصوص عنها يف املادة 391 ومن قانون العقوبات.

الباب الخامس: أحكام عامة وإنتقالية

 20.  املادة العرشون: 
يُعمل بالتصنيف الوارد يف القانون الحايل لفئات املمرض املتخصص أو املمرض أو املمرض 

الفني أو مساعد املمرض، فور صدوره، وتبقى إجازات مزاولة مهنة التمريض املمنوحة قبل 

صدور هذا القانون سارية املفعول.

21.  املادة الحادية والعرشون: 
تحّدد دقائق تطبيق هذا القانون مبوجب مراسيم تطبيقية تصدر بعد موافقة مجلس الوزراء 

بناء عىل اقرتاح وزير الصحة العامة.

22.  املادة الثانية والعرشون: 
تُلغى جميع القوانني واملراسيم السابقة التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.

23.  املادة الثالثة والعرشون: 
 يعمل بهذا القانون فور نرشه يف الجريدة الرسمية.

    
                                                                                        بعبدا يف 16 متوز  2021

                                                                                       االمضاء: ميشال عون

 صدر عن رئيس الجمهورية 
 رئيس مجلس الوزراء       

االمضاء : حسان دياب

                                                                                          رئيس مجلس الوزراء    
                                                                                        االمضاء : حسان دياب
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األسباب املوجبة

ملا كان تنظيم مهنة التمريض يف لبنان تم مبوجب القانون املوضوع موضع التنفيذ 

باملرسوم رقم 1655 تاريخ 1979/1/17.

وملا كانت التطورات الجديدة الحاصلة لتنظيم هذه املهنة والتوصيات الصادرة عن 

منظمة الصحة العاملية )WHO( واملجلس الدويل للتمريض )ICN(  تستدعي إعادة 

النظر بالتقسيم الحاصل لحقول التمريض والفئات واملهام ونطاق مامرسة العمل 

وآداب وأخالقيات املهنة.

وملا كانت مناهج التعليم املتعلقة بهذه املهنة قد دخل عليها العديد من التعديالت.

لذلك، تم وضع مرشوع قانون إلعادة تنظيم مامرسة مهنة التمريض وقد تضمن 

األمور التالية:

1 – تعريف واضح ملهنة التمريض.

2- تحديد فئات املمرضات واملمرضني )اربع فئات(.

- املمرض املتخصص: مستوى املاجستري التخصيص.

- املمرض: املستوى الجامعي.

- املمرض الفني: اإلجازة الفنية

- مساعد املمرض: مستوى البكالوريا الفنية.

كام فتح التعديل الباب امام املمرض الذي نال مستوى معني من التعليم ملتابعة 

دراسته وتطورها للرتقي يف معارفه ومهنته ضمن برامج تعدها الجهات املعنية.

3 – تحديد نطاق مامرسة املهنة للمرض املتخصص واملمرض واملمرض الفني ومساعد 

املمرض.

4 – أحكام تتعلق مبامرسة املهنة والرشوط املوجبة التخاذ األلقاب من وزارة الصحة 

العامة.

5 – تنظيم العالقة بني الوزارات املعنية من جهة وبينها وبني النقابة املختصة، 

وتحديد دور كل منها.

6 – أحكام انتقالية تعالج األوضاع القامئة.

والحكومة إذ تحيله إىل املجلس النيايب الكريم ترجو إقراره.
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نقابة املمرضات واملمرضني يف لبنان

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

+961-1-490774  :  تلفون 
+961-70-933258  :  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       


