التعليم املستمر

املستندات املطلوبة لتقديم طلب
املعايري املعتمدة ملنح وحدات التعليم املستمر
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ال تُ نح وحدات لألنشطة التي تعطى من قبل مؤسسات تجارية مثل :رشكات األدوية واملعدات
الصحية أو ما شابه
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يُشرتط باملحارض والشخص الذي يقوم بالتدريب حيازته املؤهالت التالية:
• أن يكون حائزا ً عىل اإلجازة الجامعية مع خربة ثالث سنوات عىل األقل يف املوضوع
•		 قد تابع تدريباً خاصاً يف املجال الذي يقوم بالتعليم فيه وأن يكون هذا التدريب موثقاً ،مام
يسمح بالتعرف عىل املؤسسة التي أنجز فيها هذا التعليم وعىل نوع ومستوى الشهادة الحائز
عليها أو فرتة التعليم العميل الذي أنجزه
•		 لديه خربة ميدانية ال تقل عن خمس سنوات بشكل عام يف التمريض
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يجب أن يساعد موضوع النشاط عىل تطوير القدرات العلمية واملهنية للممرضات واملمرضني
يجب أن يستند املحتوى العلمي عىل مراجع علمية مع مراعاة حقوق امل ُلكية ،ويجب أن يخدم
األهداف التعليمية للنشاط
يجب ان يكون نصف عدد املحارضين عىل األقل من حملة شهادة املاجيستري
يف نهاية النشاط تقدم املؤسسة الئحة بأسامء املشاركني من املمرضات واملمرضني مع رقم العضوية
يف النقابة وعدد ساعات حضور كل مشاركُ ،مرفقة ُمبلخص عن تقييم النشاط
ان حق اصدار شهادات ومنح وحدات التعليم املستمر محصور فقط بنقابة املمرضات واملمرضني
ان اصدار شهادات مشاركة من قبل املؤسسة املنظمة ال يجب ان يتضمن ذكر وحدات التعليم
املستمر (بالنسبة للبنانيني املنتسبني اىل النقابة أو األجانب)

يتبع
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املستندات ودراسة امللف
يجب أن يكون الطلب مقدما ًمن قبل املؤسسة التي تنظم الدورة التعليمية أو املؤمتر قبل شهر
ونصف من موعد النشاط التعليمي مرفقاً باملستندات التالية:
•		 توصيف للنشاط
•		 األهداف التعليمية للنشاط
•		 جدول النشاط ومحتواه
• السرية الذاتية للمحارضين أو املدربني
•		 طرق ووسائل التعليم املستخدمة لكل محارضة
)…(ex: PowerPoint Presentation, Group Discussions, Role Play, etc

•		 نسخة عن استامرة التقييم
• نسخة عن اإلعالن امل ُتعلق بالنشاط
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تقوم اللجنة بدراسة امللف ومنح الوحدات املناسبة استنادا ً إىل املعايري املحددة ،وذلك
يف مدة أسبوعني من تقديم الطلب.

.٣
.٤
.٥

رسم  100دوالر امرييك عند تقديم الطلب
رسم  5000لرية لبنانية عن كل إفادة
يتوجب ابالغ النقابة يف حال أي تعديل يف برنامج النشاط أو يف إسم املحارض من اجل استدراك عدد
الوحدات وفق ما تراه النقابة مناسباً.

