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 صادر ناشرون  ©

 
  091 رقمقانون 

 2199تشرين الثاني سنة  91صادر في 
 التعليم المستمر اإللزامي للصيادلة

 فهرس تسلسلي بالمواد

 التعاريف -المادة االولى
 أهمية التعليم الصيدلي المستمر* - 2المادة 

 خضوع جميع الصيادلة المقيمين في لبنان لتعليم مستمر إلزامي* - 3المادة 

 ات*المحاضر  - 4المادة 

 لجنة اإلشراف على التعليم الصيدلي المستمر* - 5المادة 

 مهام لجنة التعليم الصيدلي المستمر* - 6المادة 

 نقاط االعتماد السنوي* - 7المادة 

 نقاط االعتماد اإلجمالي* - 1المادة 

 تعديل مجموع نقاط االعتماد السنوي واالجمالي* - 1المادة 

 ره في الجريدة الرسمية*العمل بالقانون ونش - 91المادة 
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 ون صادر ناشر  ©

 091 رقمقانون 
 2199تشرين الثاني سنة  91صادر في 

 التعليم المستمر اإللزامي للصيادلة
 

 أقر مجلس النواب،
 وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

 التعاريف -المادة االولى
يكون للتعابير والمصطلحات المذكوورة ييمذا 

 ول منها: يلي المعنى المحدد إلى جانب
هذذذذذو  التعلييييييم الصيييييمرلي المسيييييتمر  - 0

التعلذذذذذذيم الصذذذذذذيدلي اإللزامذذذذذذي المسذذذذذذتمر الذذذذذذكي 
يخضذذذذذع لذذذذذه جميذذذذذع الصذذذذذيادلة المقيمذذذذذين فذذذذذي 

 لبنان.
هذذذذذذذو الصذذذذذذذيدلي اللبنذذذذذذذاني  الصيييييييمرلي  -2
ف عنه فذي قذانون مزاولذة مهنذة الصذيدلة ر  المع

 والمقيم في لبنان.
هذي  لجنة التعليم الصيمرلي المسيتمر  -3

 لعلمية في نقابة صيادلة لبنان.اللجنة ا
هذذذذذذي عذذذذذذدد النقذذذذذذاط  نقييييييام اال تميييييياد  -4

 الالزمذذذذذذذذذذة لتقيذذذذذذذذذذيم مشذذذذذذذذذذاروة الصذذذذذذذذذذيدلي فذذذذذذذذذذي 
إطذذذذذذار التعلذذذذذذيم المسذذذذذذتمر والمعذذذذذذروف ب  ذذذذذذارة 

(credit points.) 
أهميييييية التعلييييييم الصيييييمرلي  - 2 المذذذذذادة
 المستمر*

يشذذذذذكل التعلذذذذذيم الصذذذذذيدلي المسذذذذذتمر إ ذذذذذد  
لذذذى تحذذذدي  وسذذذائل التثقيذذذف المذذذنف م الهذذذادف ا

معلومات الصيدلي ومهاراته وتطذوير إمكاناتذه 
ودوره واختصاصذذذي فذذذي النفذذذام الصذذذحي فذذذي 

 خدمة المريض.
خضيييييوع اميييييي  الصييييييادلة  - 3 المذذذذذادة

 المقيممن في لبنان لتعليم مستمر إلزامي*

لبنذان  ييخضع جميع الصيادلة المقيمذين فذ
لتعلذذذذذيم علمذذذذذي مسذذذذذتمر، إلزامذذذذذي يتمث ذذذذذل بكذذذذذل 

بهذذذذا عالميذذذذاا )محاضذذذذرات، الوسذذذذائل المعتذذذذرف 
 أعمال خطية، معلوماتية...(.

 المحاضرات* - 4 المادة

 يتوجذذذذذذذذذب علذذذذذذذذذذى الصذذذذذذذذذيادلة أن يحضذذذذذذذذذذروا 
 السذذذذذذنة  يخمذذذذذس محاضذذذذذذرات علذذذذذذى االقذذذذذل فذذذذذذ

ة مجاناا من قبل نقابذة ممن المحاضرات المنف
صذذيادلة لبنذذان فذذي مختلذذق المنذذاطة اللبنانيذذة، 
مذذذن خذذذالل المذذذوتمر السذذذنوي واليذذذوم الصذذذيدلي 

 نامج التدريب المستمر في النقابة.وبر 
لجنيية اإلاييراى  لييى التعليييم  - 5 المذذادة

 الصمرلي المستمر*

تشذذذذذرف علذذذذذى التعلذذذذذيم الصذذذذذيدلي المسذذذذذتمر 
لجنذذة يرأسذذها نقيذذب صذذيادلة لبنذذان وتتذذ لق مذذن 
رئذذذذذيس اللجنذذذذذة العلميذذذذذة نائ ذذذذذا للذذذذذرئيس ويعذذذذذين 
مجلذذس النقابذذة أمينذذاا للسذذر وأربعذذة أعضذذا  مذذن 

 ن للنقابة.الصيادلة المنتسبي
مهيا  لجنية التعلييم الصيمرلي  - 6 المادة

 المستمر*

تتذذذذذذولى لجنذذذذذذة التعلذذذذذذيم الصذذذذذذيدلي المسذذذذذذتمر 
 المهام التالية:

وضذذذذذذذذذذع برنذذذذذذذذذذامج للتعلذذذذذذذذذذيم الصذذذذذذذذذذيدلي  -9
المستمر بالتشاور مع اللجنذة العلميذة وبموافقذة 

 مجلس النقابة.
تطرح فذي  يتقييم المواضيع العلمية الت -2
 مرات والمحاضرات الطبية والعلمية.تالمو 
( credit pointsإعطذذذا  نقذذذاط االعتمذذذاد ) -3

لمسذذذذذذذذذذذذتحقيها مذذذذذذذذذذذذن الصذذذذذذذذذذذذيادلة المشذذذذذذذذذذذذاروين 
والحاضذذذذذذذرين فذذذذذذذي المذذذذذذذوتمرات العلميذذذذذذذة وفذذذذذذذي 

 األعمال الخطية.
وضذذع النفذذام الذذداخلي ألعمذذال اللجنذذة  -4

علذذذذذذى أن يخضذذذذذذع هذذذذذذكا النفذذذذذذام إلذذذذذذى موافقذذذذذذة 
 مجلس النقابة.

اد المحاضذذرات التذذي وضذذع بيذذان باعتمذذ -5
 تدخل في برنامج التعليم الصيدلي المستمر.

وضذذذذذع معذذذذذايير لتقيذذذذذيم بذذذذذرامج التعلذذذذذذيم  -6
 المستمر المحدثة.
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تقييم نوعية المحاضرين لقبولهم ضمن  -7
 برنامج التعليم المستمر.

مسذذذذذذاعدة المحاضذذذذذذذرين علذذذذذذى تطذذذذذذذوير  -1
أو عبذذر تقيذذيم  يبذذرامجهم مذذن خذذالل تقيذذيم  اتذذ

قبذذذذذذل المشذذذذذذاروين فذذذذذذى يحصذذذذذذلون عليذذذذذذه مذذذذذذن 
 المحاضرات.

يجذذذذذذذذذب أن  يمراجعذذذذذذذذذة المعذذذذذذذذذايير التذذذذذذذذذ -1
 تستخدم روتينياا لقياس وفا ة الصيدلي.

إعذذذذذذذداد ومراجعذذذذذذذة المعذذذذذذذايير الالزمذذذذذذذة  -91
لمعادلذذة التعلذذيم المسذذتمر مذذن خذذارا لبنذذان بمذذا 
فيهذذذذذذذذذا المذذذذذذذذذوتمرات والمحاضذذذذذذذذذرات واألعمذذذذذذذذذال 

 الخطية من خارا برنامج اللجنة.
 ضذذذذذذذذذذذذذذذذذذات التذذذذذذذذذذذذذذذذذذي عتراالنفذذذذذذذذذذذذذذذذذذر باال -99

 تقذذذذذذدم لهذذذذذذا، وتقذذذذذذديم اإلقترا ذذذذذذات  ذذذذذذول  لذذذذذذ  
 إلذذذذذى مجلذذذذذذس النقابذذذذذذة الذذذذذكي يعذذذذذذود لذذذذذذه و ذذذذذذده 

 أن يتخك القرار المناسب بش ن االعتراضات.
تذذ مين المعلومذذات علذذى موقذذع النقابذذة  -92

 االلكتروني.
 نقام اال تماد السنوي* - 7 المادة

وذل سذنة  يتعطى أعمال التعلذيم اإللزامذي فذ
اعتماداا، منها خمسة علذى  ( خمسة عشر95)

 األقل لفئة المحاضرات.
 يعطذذذذذذذذذذى األسذذذذذذذذذذتا  الصذذذذذذذذذذيدلي المحاضذذذذذذذذذذر 
ضمن سلسلة برنذامج التعلذيم المسذتمر ضذعق 
عذذذذذذذذذذذدد نقذذذذذذذذذذذاط اإلعتمذذذذذذذذذذذاد المعطذذذذذذذذذذذاة ضذذذذذذذذذذذمن 

 المحاضرة.
 نقام اال تماد اإلامالي* - 8 المادة

يجذذب علذذى الصذذيادلة الحصذذول علذذى عذذدد 
داا ( خمسذذذذة وأربعذذذذين اعتمذذذذا45إجمذذذذالي قذذذذدره )

( خمسذذذة عشذذذر 95سذذذنوات بمعذذذدل ) 3خذذذالل 
 اعتماداا في السنة.

تعريل مجموع نقيام اال تمياد  - 9 المادة
 السنوي واالامالي*

يحذذذذذة لمجلذذذذذس نقابذذذذذة صذذذذذيادلة لبنذذذذذان بعذذذذذد 
اسذذذذذذذذذذذتطالع رأي لجنذذذذذذذذذذذة التعلذذذذذذذذذذذيم الصذذذذذذذذذذذيدلي 
المسذذذذذذذتمر، تعذذذذذذذديل مجمذذذذذذذوع نقذذذذذذذاط اإلعتمذذذذذذذاد 

 السنوي واإلجمالي.
حصذذذذول فذذذى  ذذذال تعذذذكر علذذذى الصذذذيدلي ال

علذذذى االعتمذذذادات بذذذداعي السذذذفر أو المذذذر ، 
عليذذه التقذذدم بطلذذب إلذذى لجنذذة التعلذذيم المسذذتمر 
التذذذي يعذذذود لهذذذا الصذذذال ية بتحديذذذد عذذذدد نقذذذاط 

 االعتماد المطلوب الحصول عليها.
فذذذذذذذي  ذذذذذذذال عذذذذذذذدم الحصذذذذذذذول علذذذذذذذى العذذذذذذذدد 

الصذذذيدلي بقذذذرار مذذذن النقيذذذب  االجمذذذالي يحذذذال
قابذذذة علذذذى اقتذذذراح اللجنذذذة إلذذذى مجلذذذس الن بنذذذا ا 

الكي يعل ة تسجيله في النقابة موقتذاا إلذى  ذين 
ثبذذذذذوت  صذذذذذول الصذذذذذيدلي علذذذذذى عذذذذذدد نقذذذذذاط 

 االعتماد اإلجمالي.
العمل بالقانون ونشره في  - 01 المذادة

 الجريرة الرسمية*

يعمذذل بهذذكا القذذذانون فذذور نشذذذره فذذي الجريذذذدة 
 الرسمية.

 

 2199تشرين الثاني  91بعبدا في 
 االمضا : ميشال سليمان

هذذكا القذذانون فذذي عذذدد الجريذذدة الرسذذمية رقذذم نشذذر 
 .24/99/2199تاريخ  55
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