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ماهية الرابطة ورؤيتها  .١  
الرابطة: رابطة طالب التمريض يف لبنان هي جمعية متخصصة ضمن الجمعيات التابعة لنقابة 

املمرضات واملمرضني تضم طالب التمريض من كافة الكليات والجامعات واملعاهد العليا يف 

لبنان.

الرؤيا:   
خدمة الطالب عرب تنظيم انشطة هادفة اىل جمعهم وتعزيز روح الوالء والزمالة بينهم  •

توفري وسائل املشاركة الفعالة يف االنشطة التي  تعزز التنمية الشخصية واملهنية واملدنية   •
 للطالب

اللغة  .٢  
اللغة العربية هي اللغة الرسمية  لرابطة طالب التمريض يف لبنان  لتسهيل التواصل بني 

مختلف كليات التمريض والجامعات واملعاهد العليا.

االهداف  .٣  

عىل الصعيد املهني:

تحضري الطالب للدخول اىل سوق العمل من خالل : ورش عمل  للتعرف عىل مجاالت   •
العمل، محارضات توجيهية، وحلقات تخطيط  مهني

تعريف طالب التمريض عىل حقوقهم وواجباتهم تجاه املهنة التي سوف ميارسونها )آداب    •
واخالقيات املهنة(

عىل الصعيد االجتامع:

املساهمة يف صحة املجتمع من خالل القيام بحمالت التوعية الصحية  يف املدارس   •
والتجمعات السكنية

تعريف املجتمع بالدور الذي يقوم به املمرض ) مهنة التمريض بشكل عام(  •

عىل الصعيد األكادميي:

معالجة قضايا الطالب لجهة املناهج املتبعة و ساعات التدريب.  •
تشجيع الطالب يف التحصيل االكادميي وتحفيزهم عىل املشاركة يف الندوات ، املؤمترات،   •

وورش العمل
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نشاطات مختلفة:

تنظيم انشطة هادفة اىل جمع الطالب وتعزيز روح الوالء والزمالة بينهم  •
توفري وسائل املشاركة الفعالة يف االنشطة التي  تعزز التنمية الشخصية واملهنية واملدنية   •

للطالب

توحيد انشطة جمعيات طالب التمريض يف مختلف الجامعات يف لبنان  •
خلق روابط بني الطالب ونقابة املمرضات واملمرضني يف لبنان  •

خلق رابط بني الجمعية ومجلس التمريض الدويل   • 
)ICN - International Council of Nursing(

العضوية  .4  

الجمعية العمومية:  

تتألف من جميع طالب التمريض يف كافة الجامعات والكليات واملعاهد العليا من السنوات 

الثالث الدراسية.

مجلس املمثلني: 

عىل كل جامعة ان تنتخب داخلياً ثالثة طالب ميثلون السنوات االوىل والثانية والثالثة ليكونوا 

اعضاء يف مجلس املمثلني ما عدا الجامعة اللبنانية فتنتخب طالب عن كل فرع.

الهيئة االدارية: 

 تتألف من ممثل واحد عن كل جامعة تنتخبه ايضاً داخلياً من بني أعضاء مجلس املمثلني 

ملدة سنة قابلة للتجديد. توزع الهيئة بعد تشكيلها املناصب فيام بني اعضائها باالنتخاب 

الرسي وباالكرثية املطلقة بعد توفر نصاب النصف زائداً واحداً )رئيس – نائب رئيس – امني 

رس – امني صندوق – مستشارون(.  يضاف اىل اعضاء الهيئة االدارية مستشاراً مقرراً يعينه 

مجلس نقابة املمرضات واملمرضني لالهتامم بشؤون الطالب ومساعدتهم واالرشاف عىل 

عملهم وتوجيههم.

اللجان املؤقتة:  

ميكن انشاء لجان مؤقتة من اجل هدف مؤقت و يرأسها حكامً عضو من مجلس املمثلني 

تعينه الهيئة االدارية

الصالحيات واملهام  .5  

صالحيات الجمعية العمومية: أ. 
اقرار التوصيات العامة  -

التصديق عىل املوازنة واقرار البيان االداري  -

مناقشة االمور التي تطرح عىل جدول اعامل الجمعية  -
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ب. صالحيات مجلس املمثلني:
متثيل الجامعات واملعاهد والكليات  -

مناقشة وتنسيق االمور املشرتكة بني الجامعات  -

تعزيز التواصل بني كافة الطالب والتنسيق فيام بينهم ونرش وابالغ املقررات والعمل   -

عىل تنفيذها

صالحيات الهيئة االدارية: ج. 
تنفيذ املقررات الصادرة من الجمعية العمومية ومجلس املمثلني وادارة شؤون الرابطة   -

اليومية من خالل االعضاء كالتايل:

الرئيس:

يجب ان يكون طالبا من السنة الثانية او الثالثة  •
يضع جدول أعامل االجتامعات ملجلس املمثلني والهيئة االدارية والجمعية العمومية   •

بالتنسيق مع امني الرس

يرأس كافة اجتامعات مجلس املمثلني والهيئة االدارية والجمعية العمومية  •
يقوم بالتخطيط والتنسيق للنشاطات التي سوف تنفذها الرابطة  •

يعرض جميع االنشطة واملقررات التي تقررها الرابطة، بأخذ رأي وموافقة املستشار املقرر  •
تقديم تقرير باالشرتاك مع نائب الرئيس وامني الرس حول انشطة الرابطة يف نهاية العام   •

الدرايس وتقدميها اىل نقابة املمرضات واملمرضني

نائب الرئيس:

القيام باعامل الرئيس يف حال تغيبه او استقالته لحني اجراء االنتخابات  •
القيام بأعامل امانة الرس يف حال غياب امني الرس االصيل  •

مساعدة الرئيس يف التخطيط وتنسيق االنشطة  •
مساعدة الرئيس يف اعداد التقرير السنوي  •

املساعدة يف الواجبات املطلوبة من الرئيس  •

امني الرس:

تسجيل اسامء الحارضين يف االجتامع  •
االحتفاظ مبحارض الجلسات   •

تسجيل جميع املراسالت واملقرتحات والتقارير الرسمية واملالحظات الواردة اىل الرابطة  •
االحتفاظ بسجل يضم جميع امللفات املكتوبة او املطبوعة املتعلقة بالرابطة  •

تقديم تقرير باالشرتاك مع  الرئيس ونائب الرئيس حول انشطة الرابطة يف نهاية العام   •
الدرايس

الحصول عىل الئحة باالعضاء املنتسبني للرابطة من ممثل كل جامعة والئحة  باعضاء   •
اللجان الفرعية لتحضري وتوزيع بطاقات العضوية
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استقبال الطلبات من اجل التسجيل للعضوية يف الرابطة ) ميكن ان يكون التسجيل   •
الكرتونيا اذا امكن(

يجب عىل امني الرس ان يسلم محرض الجلسة ضمن مهلة اسبوع  او اسبوعني من   •
االجتامع لتتم املوافقة عليها من قبل مستشار الرابطة والرئيس

امني الصندوق:
اعداد امليزانية والتقارير املالية للنشاطات التي تقوم بها الرابطة  •

ارسال املوازنة الالزمة لكل نشاط اىل الرئيس  •
االحتفاظ بسجل لكافة االغراض املستخدمة يف اي نشاط  •

استيفاء رسوم العضوية واالحتفاظ بسجل لجميع الطالب املشرتكني يف الرابطة  •
فتح حساب مرصيف بتوقيع النقيب وأي من امني الصندوق او الرئيس   •

املستشار املقرر  .6  
البند االول: للرابطة مستشار مقرر تعينه نقابة املمرضات واملمرضني  •

البند الثاين: عىل املستشار املقرر ان يحرض كافة االجتامعات ملجلس املمثلني و الهيئة   •
االدارية والجمعية العمومية 

البند الثالث: عىل املستشار املقرر ان يتاكد من احرتام قوانني الرابطة من قبل جميع   •
االعضاء

البند الرابع: يجب  ان يوافق املستشار املقرر عىل التقرير السنوي واملوازنة قبل تقدميها   •
اىل نقابة املمرضات واملمرضني

البند الخامس: يصوت املستشار املقرر يف حال تعادل االصوات ويكون صوته مرجحاً  •
البند السابع: يوافق و يوجه النشاطات املتفق عليها  •

االنتخابات  .7  
تجري االنتخابات يف الجامعات والكليات واملعاهد العليا سنوياً خالل شهرترشين الثاين يف   •

املوعد الذي تحدده كل   مؤسسة تعليمية باالتفاق مع طالبها من اجل تشكيل مجلس 

املمثلني وتسمية عضو للهيئة االدارية.

اي عضو من اعضاء الهيئة االدارية بامكانه الرتشح الي منصب فيها باستثناء الرئيس الذي   •
يكون حرصاً  من الطالب يف السنة الثانية او الثالثة فقط. تجري االنتخابات يف النصف 

االول من كانون االول بحضور النصف زائد واحد وباالقرتاع الرسي ويعترب فائزاً من ينال 

العدد االكرب من املقرتعني ويف حال تعادل االصوات يفوز من هو يف السنة الدراسية االعىل 

 من بني املتعادلني ويف حال التشابه يفوز االكرب سناً.

االجتامعات  .٨   
الهيئة اإلدارية:

تعقد الهيئة االدارية اجتامعاً دورياً شهرياً يوم السبت الثاين من كل شهر يف مقر النقابة او يف 

اي مكان تحدده الهيئة او كلام دعت الحاجة.
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مجلس املمثلني:

يعقد املجلس اجتامعاً مرتني يف السنة بدعوة من رئيس الرابطة يحدد فيه مكان االجتامع 

وجدول اعامله.

الجمعية العمومية:

تنعقد مرة واحدة يف السنة او عندما تدعو الحاجة بدعوة من الرئيس.  -

يعترب النصاب قانوين النعقاد اي جلسة من جلسات الهيئة االدارية ومجلس املمثلني   -

النصف زائد واحد اما اجتامعات الهيئة العامة فتنعقد مبن حرض وتتخذ القرارات 

باألكرثية العادية )اي النصف زائد واحد من الحارضين(. ويف حال عدم اكتامل النصاب 

يف اجتامعات الهيئة االدارية او مجلس املمثلني يؤجل االجتامع اىل االسبوع التايل يف اليوم 

والوقت ذاته ويعترب قانونياً مبن حرض.

كل االجتامعات يجب ان تخضع لقوانني روبرتس الطبعة االخرية.  -

املستحقات  .٩  
الطالب املنتمون اىل هذه الرابطة يتوجب عليهم دفع رسوم بقيمة 5000 ل.ل. / السنة.  •
هذه الرسوم يجب ان تدفع ملمثل الجامعة يف الرابطة  وعىل امني الصندوق ان يجمع   •

االموال من ممثل الجامعة مع اسامء املشرتكني. 
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نقابة املمرضات واملمرضني يف لبنان

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

+٩61-1-4٩0774  :  تلفون 
+٩61-70-٩3325٨  :  موبايل 
+٩61-1-4٩0776  : فاكس 

info@orderofnurses.org.lb : بريد الكرتوين

تابعونا عرب مواقع التواصل اإلجتامعية:

 
 orderofnurseslb

  
 
 
 OrderofNurseslb    

OrderofNursesLebanon   

حّمل تطبيق النقابة

 Order of Nurses in Lebanon       


