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إن رئيس الجمهورية

بناء عىل الدستور وال سيام املادة 58 منه،

ومبا ان الحكومة احالت عىل مجلس النواب،  مبوجب املرسوم رقم 1077 تاريخ 1978/3/18، 

مرشوع قانون معجل يرمي اىل تنظيم مهنة التمريض،

ومبا انه انقىض اكرث من اربعني يوما عىل طرح مرشوع القانون املعجل املذكور عىل مجلس 

النواب دون ان يبته،

بناء عىل اقرتاح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1979/1/3،

 يرسم ما يأيت.
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املادة االوىل:   .١   

وضع موضع التنفيذ، مرشوع القانون املعجل املحال عىل مجلس النواب مبوجب املرسوم رقم 

1077 تاريخ 1978/3/18 الرامي اىل تنظيم مهنة التمريض، التايل نصه:

الباب االول: املمــرض املجـــاز 

الفصل االول: تعريف املمرض املجاز ومهامه   

املادة االوىل: تعريف املمرض املجاز  .١  
ان املمرض املجاز هو الشخص الذي انهى دراسة برنامج اسايس يف حقل التمريض واصبح 

مؤهال ومجازا ملامرسة مهنة التمريض عىل االرايض اللبنانية وذلك بالنظر لدوره التخطيطي 

والقيادي يف حقل التمريض باالضافة اىل قدرته عىل العمل كعضو يف فريق طبي.

املادة الثانية: مهمة املمرض املجاز  .٢  
القيام باعامل التمريض ضمن نطاق الدراسة والنظم التمريضية العامة او االختصاصية   •

حسب كفاءاته ومؤهالته العلمية.

تعليم التمريض لطالب التمريض وذلك يف مجاالت اعامله وتقديم االرشادات الصحية.  •
اإلسهام يف تنفيذ املناهج الصحية العامة يف حدود امكاناته ومسؤولياته ومهامه واقرتاح ما   •

يلزم من خدمات متريضية.

االشرتاك يف البحوث التمريضية االيلة اىل تطور هذه العلوم وتقدمها.  •

الفصل الثاين: مزاولة مهنة ممرض مجاز   

املادة الثالثة:   .٣  
ال يحق الحد ان يتخذ لقب ممرض مجاز اال بعد ان تتوفر لديه الرشوط التالية:

ان يكون لبنانيا وبلغ سن التاسعة عرشة.  •
ان يكون حامال شهادة البكالوريا اللبنانية- القسم الثاين – او ما يعادلها رسميا.  •

ان يكون حامال شهادة جامعية يف التمريض من جامعة معرتف بها من الحكومة اللبنانية   •
رشط ان ال تقل مدة الدراسة الجامعية عن ثالث سنوات.

أضيف النص التايل إىل الفقرة 3 من املادة 3 مبوجب القانون رقم 82/10 تاريخ   

 :1982/2/2 

أو شهادة عالية يف التمريض صادرة عن وزارة الرتبية والفنون الجميلة – املديرية العامة 

للتعليم املهني والتقني – تحدد مدة الدراسة فيها وبرامجها مبرسوم يتخذ يف مجلس 

الوزراء.

ان يكون متمتعا بالصفات الصحية والعقلية واالخالقية الرضورية ملامرسة مهنة التمريض.  •
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املادة الرابعة:   .٤  
ال يحق الحد ان ميارس مهنة ممرض مجاز اال بعد الحصول عىل إجازة من وزارة الصحة 

العامة بعد أن يودعها الوثائق التالية:

صورة طبق االصل عن املستندات التي تثبت توفر الرشوط املفروضة يف املادة  الثالثة من   •
هذا القانون.

نسخة عن سجله العديل تثبت ان هذا السجل خال من أي حكم جناية او محاولة جناية   •
او جنحة شائنة.

افادة تثبت انه اجتاز بنجاح امتحان الكولوكيوم الذي تجريه وزارة الرتبية والفنون الجميلة  •

أضيف النص التايل إىل الفقرة 3 من املادة 3 مبوجب القانون رقم 82/10 تاريخ   

:1982/2/2

ويعفى من هذا الرشط حاملو الشهادة العالية يف التمريض الصادرة عن وزارة الرتبية   

الوطنية والفنون الجميلة.

الباب الثاين: املمرض

الفصل االول: تعريف املمرض ومهامه   

املادة الخامسة: تعريف املمرض  .٥  
ان املمرض هو الشخص الذي حصل عىل تأهيل علمي وفني ميكنه من تقديم العناية 

 التمريضية العامة غري املعقدة، ويعمل تحت ارشاف املمرض املجاز.

املادة السادسة: مهمة املمرض  .٦  
معرفة االحتياجات االساسية التي يتطلبها األشخاص املؤمتن عىل االعتناء بهم.  •

املساهمة يف وضع برنامج رعاية هؤالء األشخاص مع العاملني معه.   •
نقل املالحظات الصحيحة والدقيقة.  •

تنفيذ تعليامت املمرض املسؤول أو الطبيب املعالج بوعي وانتباه.  •
املساهمة مع سائر اعضاء الجسم الطبي يف العناية بالصحة العامة والوقاية من املرض   •

واعادة تأهيل املرىض.
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الفصل الثانـي :مزاولة مهنة ممرض   

املادة السابعة  .٧  
ال يحق الحد ان يتخذ لقب ممرض اال بعد ان تتوفر لديه الرشوط التالية:

ان يكون لبنانيا وبلغ سن السابعة عرشة.  •
ان يكون حائزا عىل شهادة الدروس املتوسطة )الربيفيه( اللبنانية او ما يعادلها رسميا )1(.  •

)1(  )املادة األوىل من القانون رقم 82/10 تاريخ 1982/2/1 )قانون تعديل مهنة   

التمريض(:

أعفي من رشط حيازة الشهادة املتوسطة, أو ما يعادلها رسميا ً , املنصوص عليها يف   

املادتني السابعة والحادية عرشة من مرشوع القانون املوضوع موضع التنفيذ مبوجب 

املرسوم رقم 1655 تاريخ 1979/1/17 , التالمذة الذين تسجلوا يف إحدى مدارس التمريض 

املعرتف بها رسميا ً يف السنوات الدراسية : 1976-1975, 1977-1976, 1978-1977, 

1978-1979, واستعيض عنها بافادة مدرسية مصدقة من وزارة الرتبية الوطنية والفنون 

الجميلة تثبت انهاء املرحلة املتوسطة بنجاح.(

ان يكون قد اتم دروس التمريض يف مدرسة متريض معرتف بها رسميا ونجح يف امتحانات   •
شهادة الكالوريا الفنية – القسم الثاين – العناية التمريضية.

عىل املمرض الحائز عىل شهادة متريض من خارج لبنان ان يعادل شهادته رسميا وان ينجح   •
يف امتحان الكولوكيوم الذي تجريه وزارة الرتبية.

ان يكون متمتعا بالصفات الصحية والعقلية واالخالقية الرضورية ملامرسة مهنة التمريض.  •
ان يكون غري محكوم عليه بجناية او محاولة جناية او بجنحة شائنة وعليه ان يربز نسخة   •

عن سجله العديل تثبت ذلك.

ال يحق الحد ان ميارس مهنة ممرض اال بعد الحصول عىل اجازة بذلك من وزارة الصحة   

العامة بعد ان يودعها صورة طبق االصل عن املستندات التي تثبت توفر الرشوط 

املفروضة يف هذه املادة.

املادة الثامنة:  .٨  
عدل نص املادة ٨ مبوجب القانون رقم ٨٢/١0 تاريخ ١9٨٢/٢/٢ عىل الوجه التايل

يحق للممرض متابعة دراسة التمريض الجامعية الكتساب لقب ممرض مجاز ويعفى من

حيازة شهادة البكالوريا اللبنانية – القسم الثاين – او ما يعادلها  رسمياً.
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الباب الثالث: املمرض املساعد

الفصل االول: تعريف ومهمة املمرض املساعد   

املادة التاسعة:   .9  
املمرض املساعد هو الشخص الذي حصل عىل تأهيل علمي وتدريب مهني ميكنه من 

 مساعدة الفريق التمرييض يف تقديم العناية التمريضية.

املادة العارشة: مهمة املمرض املساعد  .١0  
السهر عىل الراحة الجسدية والنفسية لالشخاص املوكل اليه امر العناية بهم.  •

معرفة الحاجات الطبيعية للمريض ومالحظة التغيريات الفيزيولوجية والنفسية التي قد   •
تطرأ عىل صحة املريض.

نقل مالحظاته شفويا او كتابيا اىل املمرض املسؤول.  •
تقديم العناية الصحية الالزمة بارشاف ومسؤولية املمرض املجاز او املمرض.  •

السهر عىل النظافة والرتتيب يف االمكنة التي يعمل فيها.  • 

الفصل الثاين: مزاولة مهنة ممرض مساعد   

املادة الحادية عرشة:   .١١  
ال يحق الحد ان يتخذ لقب ممرض مساعد اال بعد ان تتوفر لديه الرشوط التالية:

ان يكون لبنانيا وبلغ السن القانونية للعمل.  •
ان يكون حائزا عىل شهادة الدروس املتوسطة )الربيفيه( اللبنانية او ما يعادلها رسمياً)1(   •
باالضافة اىل سنة دراسية واحدة يف مدرسة للتمريض او يف مستشفى اجازت لهام وزارة 

الرتبية الوطنية والفنون الجميلة تطبيق الربنامج املعد منها خصيصا لهذا الغرض.

ان يكون ناجحا يف االمتحانات املهنية الرسمية التي تجريها وزارة الرتبية الوطنية والفنون الجميلة.  •
ان يكون متمتعا بالصفات الصحية والعقلية واالخالقية الرضورية ملامرسة مهمته.  •

ان يكون غري محكوم عليه بجناية او محاولة جناية او بجنحة شائنة وعليه ان يربز نسخة   •
عن سجله العديل تثبت ذلك.

ال يحق الحد ان ميارس مهنة ممرض مساعد اال بعد الحصول عىل اجازة بذلك من وزارة   

الصحة العامة، بعد ان يودعها صورة طبق االصل عن املستندات التي تثبت توفر الرشوط 

املفروضة يف هذه املادة.
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الباب الرابع: املمرض غري اللبناين

املادة الثانية عرشة:   .١٢  
 يجوز للممرض غري اللبناين املجاز مبامرسة املهنة يف بلده واملرسل من قبل هيئة او منظمة او 

مؤسسة دولية مرخص لها بالعمل يف لبنان مامرسة املهنة ضمن نطاق املهمة املوكولة اليه.

املادة الثالثة عرشة:    .١٣  
يجوز للممرض غري اللبناين العضو يف هيئات التعليم يف مدارس التمريض يف لبنان ان ميارس 

مهنة تعليم التمريض ضمن الرشطني التاليني: 

ان يكون مجازا مبامرسة مهنة التمريض يف بلده.  •
ان يكون موقعا مرشوع عقد عمل ملدة معينة مع احدى مدارس التمريض يف لبنان يتفرغ   •

مبوجبه لتعليم التمريض فيها وال يحق له ان يتقاىض عالوة عىل راتبه، أي اجر لحسابه 

 الخاص عن أي عمل مهني يقوم به داخل املدرسة او خارجها.

املادة الرابعة عرشة:   .١٤  
يجوز للممرض غري اللبناين مامرسة التدريب يف حقل التمريض يف لبنان ضمن الرشطني التاليني:

ان يكون مجازا مبامرسة مهنة التمريض يف بلده وان ينجح يف امتحان الكولوكيوم الذي   •
تجريه وزارة الرتبية الوطنية والفنون الجميلة.

ان يكون موقعا مرشوع عقد عمل ملدة معينة مع احد املستشفيات يف لبنان يتفرغ   •
مبوجبه للتدريب فيه وال يحق له ان يتقاىض،  عالوة  عىل راتبه،  أي اجر لحسابه الخاص 

عن أي عمل مهني يقوم به داخل املستشفى او خارجه.

 

املادة الخامسة عرشة:   .١٥  
•  يجب ان ال تزيد نسبة املمرضني االجانب يف كل مدرسة للتعليم او مستشفى للتدريب عن 

عرشين يف املائة.

عىل كل مدرسة او مؤسسة ترغب يف استخدام ممرض غري لبناين لديها تسجيله يف وزارة   •
الصحة العامة وابالغ هذه الوزارة عن نهاية خدمته.

تحدد مدة االقامة يف لبنان الساتذة التمريض االجانب وللمدربني بثالث سنوات قابلة   •
للتجديد بقرار من وزير الصحة العامة.

الباب الخامس: االختصاص

املادة السادسة عرشة:    .١٦  
يعترب متخصصا كل ممرض مجاز يحمل شهادة اختصاص من جامعة  او هيئة علمية معرتف 

بهام رسميا، عىل ان تكون هذه الشهادة هي نفسها التي تعطى لرعايا البلد حيث توجد 

الجامعة او الهيئة التي اعطت شهادة االختصاص وتحدد مبرسوم انواع االختصاصات ومدد الدراسة.
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الباب السادس: رس املهنة

املادة السابعة عرشة:    .١٧  
عىل املمرض املحافظة عىل رس املهنة وفقا للرشوط املنصوص عنها يف املادة 589 من قانون 

العقوبات.

الباب السابع: منع مامرسة املهنة

املادة الثامنة عرشة:  .١٨  
كل ممرض حكم عليه بجناية او محاولة جناية او بجنحة شائنة او ثبت انه مصاب بخلل 

عقيل او مدمن عىل تناول املسكرات او املخدرات ال يجوز له تحت طائلة العقوبات مامرسة 

املهنة وتسحب منه الرخصة بقرار معلل من وزير الصحة العامة وميكن الغاء هذا القرار 

عندما يثبت للوزارة زوال االسباب املذكورة يف هذه املادة.

الباب الثامن: احكام انتقاليـة

املادة التاسعة عرشة:    .١9  
يعطى لقب ممرض كل من كان حائزا عىل اجازة مزاولة مهنة ممرض قانوين قبل عام 1970 

وتعترب شهادته معادلة شهادة البكالوريا الفنية – القسم الثاين– فرع العناية التمريضية- 

ويستفيد من احكام املادة الثامن من هذا القانون.

 

املادة العرشون:   .٢0  
يعترب ممرضا مجازا املمرض القانوين املسجل يف وزارة الصحة العامة قبل صدور هذا القانون 

والحائز عىل شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاين او ما يعادلها رسميا وشهادة دراسة علم 

التمريض مدة ثالث سنوات يف مدرسة للتمريض معرتف بها رسميا.

الباب التاسع: العقوبات

املادة الحادية والعرشون:    .٢١  
كل من ميارس بطريقة غري مرشوعة مهنة التمريض او يحمل لقب ممرض بصورة غري 

 مرشوعة تطبق عليه العقوبات املنصوص عنها يف املادة 393 من قانون العقوبات.

املادة الثانية والعرشون:    .٢٢  
كل من يحمل اشارات التمريض بطريقة غري مرشوعة تطبق عليه العقوبات املنصوص عنها يف 

 املادتني 94 و 95 من قانون العقوبات .
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املادة الثالثة والعرشون:    .٢٣  
يف غري الحاالت املنصوص عنها يف املادة 15 من هذا القانون يحق لوزير الصحة العامة ان يوقف 

عن العمل بقرار معلل او ان يسحب نهائيا الرخصة مبامرسة مهنة التمريض من كل من يثبت انه قام 

باعامل متس املهنة او تتناىف وكرامتها او مصلحة التمريض يف حال املخالفات تطبق العقوبات 

املنصوص عنها يف املادتني 94 و 95 من قانون العقوبات وميكن الطعن بقرار الوزير وفقا لالنظمة النافذة.

الباب العارش: كيفية فتح مدارس لعلم وفن التمريض

املادة الرابعة والعرشون:   .٢٤  
تحدد مبرسوم يتخذ يف مجلس الوزراء بناء عىل اقرتاح وزيري الرتبية الوطنية والفنون الجميلة 

والصحة العامة خالل الستة اشهر التي تيل صدور هذا القانون الرشوط التالية لفتح مدارس 

لعلم وفن التمريض :

مواصفات البناء والتجهيز  •
ادارة هذه املدارس   •

تعيني الهيئة التعليمية  •
قبول الطالب بهذه املدارس  •

مناهج الدراسات النظرية والعملية  •
 

املادة الخامسة والعرشون:    .٢٥  
تلغى جميع االحكام املخالفة الحكام هذا القانون او غري املتفقة ومضمونه وخاصة القانون 

 رقم 66/50  تاريخ 1966/8/26

املادة السادسة والعرشون:    .٢٦  
 يعمل بهذا القانون فور نرشه يف الجريدة الرسمية.

املادة السابعة والعرشون:    .٢٧  
ينرش هذا املرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نرشه يف الجريدة الرسمية.

بعبدا يف 17 كانون الثاين 1979
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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       


