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مرشوع قانون التعليم املستمر اإللزامي 
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نقابة املمرضات واملمرضني يف لبنان
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االسباب املوجبة

يهدف التعليم املستمر االلزامي اىل مساعدة املمرضات واملمرضني عىل تطوير معرفتهم    
واكتساب مهارات جديدة تؤدي اىل تعزيز قدراتهم الفكرية وكفاءاتهم العملية مام ينعكس 

ايجاباً عىل جودة العناية التمريضية ويساعد يف الوقاية من االمراض واملحافظة عىل صحة 

املجتمع. ان التغريات االجتامعية واالقتصادية والتطور العلمي والتكنولوجي والتقدم الطبي 

تتطلب رضورة جعل التعليم املستمر متوفراً ومتاحاً لجميع العاملني يف مهنة التمريض بشكل 

يتالءم مع االعامل واملهام التي يقومون بها وضمن اطار تنظيمي موحد.

ان الوصول اىل االهداف املرجوة يتطلب وضع الترشيع الالزم ملعرفة كيفية توفري التعليم 

املستمر لجميع املمرضات واملمرضني، مهام كانت طبيعة عملهم، وكيفية املراقبة وتقييم 

النتائج.  



مرشوع قانون التعليم املستمر االلزامي للممرضات واملمرضني  |  3  

خضوع العاملني للتعليم املستمر   .1   
يخضع جميع املمرضات واملمرضني الحائزين عىل اجازة مزاولة املهنة من وزارة الصحة العامة 

واملنتسبني حكامً اىل النقابة االلزامية املنشأة مبوجب القانون 479/2002 وتعديالته للتعليم 

املستمر االلزامي.

يستثنى من رشط الخضوع للتعليم املستمر االلزامي املمرضات واملمرضني العاملني خارج    •
االرايض اللبنانية بعد ان يربزوا افادة تثبت عملهم وتعليمهم املستمر يف الخارج او 

املمرضات واملمرضني الذين يتابعون دراسات عليا او تخصص يف حقل الصحة ألن تحصيل 

تعليم مستمر يف الخارج او متابعة دراسة عليا تساوي يف مضمونها التعليم املستمر 

 االلزامي يف لبنان.

ماهية التعليم املستمر    .2  
التعليم املستمر االلزامي هو مجمل االنشطة التعليمية او التطبيقية املبنية عىل االسس 

الرتبوية واملعرتف بها من قبل لجنة التعليم املستمر التابعة لنقابة املمرضات واملمرضني والتي 

تشمل عىل سبيل املثال املؤمترات وورش العمل واملحارضات اىل جانب برامج التدريب املستمر 

التي تنظمها النقابة، وهي وسيلة لتوحيد معايري الجودة ولتثقيف العاملني يف املهنة وتطوير 

 قدراتهم وكفاءاتهم بهدف تحسني العناية التمريضية وتتم باحدى الوسائل املعتمدة عاملياً.

وحدات التعليم املستمر املطلوبة    .3  
يتوجب عىل املمرضات واملمرضني ان يحصلوا عىل عدد من وحدات التعليم املستمر ضمن 

فرتة معينة يحددها مجلس النقابة استناداً اىل توصيات لجنة التعليم املستمر، عىل ان متنح 

 هذه الوحدات عن مشاركة املنتسب يف احدى االنشطة املعرتف بها من قبل اللجنة.

لجنة االرشاف عىل التعليم املستمر    .٤  
ترشف عىل التعليم املستمر االلزامي لجنة تسمى “لجنة التعليم املستمر” تتألف من تسعة 

اعضاء ستة من االكادمييني )اساتذة جامعيني( وثالثة من الكوادر العاملة يف املؤسسات 

الصحية حسب وضعهم الوظيفي الحايل عىل ان تتوفر يف املرشح الرشوط التالية:

أن يكون عضواً يف نقابة املمرضات واملمرضني يف لبنان   •
أن يكون حائزاً عىل شهادة ال تقل عن املاجستري   •

أن تكون له خربة ال تقل عن خمس سنوات يف العمل األكادميي و/أو اإلداري يف مجال    •
التمريض

أن يكون قد شارك، يف السنوات الثالث األخرية بنشاطات ولجان لها عالقة بإعداد املمرضني،    •
عىل سبيل املثال: تعليم التمريض، تقييم الربامج التمريضية، تصحيح املناهج التمريضية، 

التدريب املستمر لعاملني صحيني، وكل ما له عالقة بالتعليم املستمر للتمريض من خالل 

حضور ورش عمل او الحصول عىل شهادات أو بيانات اعتامد تعليمية أو االشرتاك بأبحاث 

لها عالقة بتعليم التمريض
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أن يلتزم بتطوعه يف اللجنة ملدة سنتني دون انقطاع.    •
ينتخب مجلس نقابة املمرضات واملمرضني اعضاء اللجنة باالقرتاع الرسي وباالكرثية املطلقة    •
ملدة سنتني وينتخب املجلس ايضاً من بني املرشحني االكادميني الفائزين رئيساً للجنة للمدة 

عينها ويعترب فائزاً من ينال العدد االكرب من املقرتعني ويف حال تعادل االصوات يفوز االكرب 

سناً. تجري االنتخابات خالل شهر ترشين االول يف املوعد الذي يحدده املجلس. تجتمع 

اللجنة املنتخبة خالل 15 يوم يف اول جلسة لها وتنتخب من بني اعضائها نائباً للرئيس 

واميناً للرس. تقدم الرتاشيح اىل امانة رس مجلس النقابة ابتداًء من اعالن تاريخ االنتخاب 

وملدة اقصاها عرشة أيام قبل املوعد املحدد، ومتدد املهلة يف حال تبني ان عدد املرشحني 

اقل من العدد املطلوب واذا مل يتقدم العدد املطلوب يصار اىل تأجيل موعد االنتخاب 

وفتح باب الرتشيح مجدداً ويعترب الذين تقدموا بطلبهم ضمن املهلة االساسية واملمددة 

فائزين بالتزكية وتجري االنتخابات مللء املراكز املتبقية. ويف حال شغور مركز رئيس اللجنة 

ألي سبب من االسباب يصار اىل انتخاب آخر من بني االعضاء الباقني واذا شغر اكرث من 

ثلث عدد اعضاء اللجنة اعتربت مستقيلة بكاملها ويصار اىل اعادة انتخاب لكامل اعضاء 

 اللجنة ورئيسها.

مهام لجنة التعليم املستمر    . 5  
تقوم لجنة التعليم املستمر باملهام التالية:

وضع برامج التدريب املستمر بالتشاور مع اللجنة العلمية للنقابة ومبوافقة مجلس     •
النقابة

وضع معايري لتقييم برامج التعليم املستمرر   •
درس الطلبات الواردة اليها من املؤسسات الراغبة يف تنظيم اي من االنشطة العلمية    •

النظر باالعرتاضات الواردة اليها فيام يخص انشطة التعليم املستمر وورش التدريب    •
اعطاء الرأي يف موضوع تعديل مجموع الوحدات املفروضة خالل ثالث سنوات   •

درس الطلبات الواردة اليها من اي ممرض\ة تعذر عليه السباب معينة الحصول عىل    •
العدد املطلوب من الوحدات وتدوين اقرتاحاتها واحالة الطلب اىل مجلس النقابة بحسب 

الصالحية

احالة املمرضات واملمرضني املخالفني لرشوط الزامية التعليم املستمر اىل مجلس النقابة   •
اعطاء نقاط االعتامد ملستحقيها من املمرضات واملمرضني املشاركني يف املؤمترات العلمية     •

واعطاء االفادات وفقاً آللية االفادة ورسومها املعمول بها يف النقابة

طلبات منح وحدات تعليم مستمر    .٦   
تقدم املؤسسات الراغبة تنظيم محارضات او مؤمترات او دورات تعليمية او اي من االنشطة 

التي ميكن اعتامدها ملنح وحدات تعليم مستمر طلباً اىل اللجنة قبل شهر ونصف من التاريخ 

املقرتح ملوعد النشاط مرفقاً بوصف النشاط واالهداف والجدول والسرية الذاتية للمحارضين 

وطرق التعليم املستخدمة ونسخة عن استامرة التقييم ورسم الطلب الذي تحدده اللجنة واي 

وثائق اخرى تطلبها ويحال الطلب اليها لدرسه وتقرير املناسب.
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تعديل الوحدات   .٧  
يحق ملجلس نقابة املمرضات واملمرضني بعد استطالع رأي لجنة التعليم املستمر تعديل 

 مجموع الوحدات املفروضة واملدة املحددة لتحصيلها.

مامرسة املهنة خارج لبنان    .٨  
عىل املمرض/ة الذي ميارس املهنة خارج االرايض اللبنانية ان يتقدم بطلب وافادة تثبت عمله 

وتثبت خضوعه لتعليم مستمر، وتدرس لجنة التعليم املستمر طلبه والسيام معادلة ما تم 

تحصيله يف الخارج ويحال اقرتاحها اىل مجلس النقابة لتقرير املناسب لناحية االعفاء الكيل او 

 الجزيئ او متديد املهلة لإلتاحة ملقدم الطلب تحصيل ما هو مطلوب من عدد وحدات.

االجراءات بحق املتخلفني   .٩  
يعود ملجلس نقابة املمرضات واملمرضني صالحية تعليق عضوية املنتسبني اىل النقابة الذين مل 

يلتزموا بتأمني عدد الوحدات املطلوبة ملدة محددة ال تتجاوز السنة اويعود له اعطاء مهلة 

اضافية لتسوية اوضاعهم او اعفائهم نهائياً من عدد معني من الوحدات او من كاملها بعد 

 اطالعه عىل االسباب ووجود ما يربرها.

يعمل بهذا القانون فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.   .1٠  
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نقابة املمرضات واملمرضني يف لبنان

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

+٩61-1-4٩٠٧٧4  :  تلفون 
+٩61-٩-٧٠3325٨  :  موبايل 
+٩61-1-4٩٠٧٧6  : فاكس 

info@orderofnurses.org.lb : بريد الكرتوين

تابعونا عرب مواقع التواصل اإلجتامعية:

 
 orderofnurseslb

  
 
 
 OrderofNurseslb    

OrderofNursesLebanon   

حّمل تطبيق النقابة

 Order of Nurses in Lebanon       


