
 

 

 

 

 
 
 

  21/00/2022 بيروت في                                                                                     301/2022 المرجع:
 

  مجلس النقابةل عضاءأ أربعة عادية النتخابال دعوة الجمعية العمومية
 

لزامية للممرضات انشاء نقابة إالمتعلق بوتعديالته  32/32/2002تاريخ  974على القانون رقم  بناء  

 والممرضين في لبنان

عادية والمواد ال نعقاد الجمعية العموميةباة عاله والمتعلقى المادة الثامنة من القانون المذكور أعل وبناء  

 منه30و39و31و32و4

 وبناء  على المواد المتعّلقة باالنتخابات وشروط وآلية الترشيح

جمعية عمومية عادية القرار الى  المتضمن الدعوة 22/09/2022ريخ تاعلى قرار مجلس النقابة  وبناء  

 لمجلس النقابة. أعضاءأربعة  نتخابإلو 2023 قطع حساب عاماالداري و يانالب
 

 هالواقع فياألحد عادية يوم  لى جلسةإالممرضات والممرضين في لبنان الجمعية العمومية  ةدعو نقيبت

 لعرض جدول االعمال التالي: وذلك التحويطة -بيت الطبيبفي  الساعة الثامنة صباحا   34/00/2022

 االداري قرار البيانإ .3

  2023عام التصديق على قطع حساب  .2

: ثالثة أعضاء من حملة االجازة الجامعية وعضو من  لمجلس النقابة أعضاء أربعة نتخابا .1

 حملة الشهادات الفنية.

إجراء تعديالت على دوق التقاعد وإمكانية مناقشة آخر المستجدات واالقتراحات المتعلقة بصن .9

 .في الصندوق االشتراك السنويعلى رسم ونظام الصندوق 

 للنقابة.االشتراك السنوي تعديل  .0
 

األعضاء الذين سددوا  نصفحضور أكثر من كتمال النصاب في الجلسة األولى باوفي حال عدم 

قبل  2022سنة والمنتسبين الجدد الذين سدّدوا اشتراك  34/00/2022قبل تاريخ  2023شتراكات عام إ

ّ  34/00/2022خ تاري نعقاد امن اليوم ذاته، ويعتبر  نعقد الجلسة الثانية الساعة التاسعة صباحا  ت، أيضا

 نتخابية وفقا  وتجري العملية االويناقش جدول األعمال بمن حضر،  عادية قانونيا  ال الجمعية العمومية

 عاله.للمواد المذكورة أ
 

بمهلة  عبر أمانة السر ةالنقيبتقديم طلبات خطية إلى  لعضوية مجلس النقابة ين في الترشحعلى الراغب

.   الساعة 04/00/2022 الخميسأقصاها يوم       الخامسة مساء 
 

الفئة التي يتقدم عنها المرشح ويرفق بالطلب نسخة عن السيرة الذاتية مع سجل يذكر في طلب الترشيح 

)استنادا  الى // ل.ل  200.000الغ // ورسم الترشيح البعدلي ال يعود تاريخه الكثر من ثالثة اشهر 

على ان يستوفي المرشح الشروط المحددة في ( 20/33/2023قرار الجمعية العمومية غير العادية 

       .وتعديالته ويكون مسجال  في لوائح الشطب 974/2002من القانون  37المادة 
                          

خابية بعد االنتهاء من جدول االعمال ولغاية تمام الساعة الخامسة من تفتح صناديق اإلقتراع للعملية االنت

  .وتجري عملية فرز االصوات بعد الظهر حيث تقفل ابواب غرفة االقتراع
 

 العدد االكبر من اصوات المقترعين.يعتبر فائزا  من ينال و
 

 ابي. اال للممرضات والممرضين لممارسة حقهم االنتخبيت الطبيب يمنع الدخول الى 
 

يجري تبليغ دعوة اإلجتماع وفقا  لألصول المعتمدة قانونيا  بالنشر في ثالث صحف محلية سندا  ألحكام 

 وتعديالته ويبلغ حيث تدعو الحاجة. 2002/ 974من القانون رقم 32من المادة  2الفقرة 
 

 نقيبة الممرضات والممرضين

 ريما ساسين قازاند.                                                                                         


