
 

 

 
 
 
 

  
    ٢٢/٠٦/٢٠٢٠ بيروت في                                                                                        ١٧٣/٢٠٢٠ مرجع:

  
  لنقابة الممرضات والممرضينعادية ال الجمعية العموميةتصحيح موعد 

  آب  ١تموز والسبت٣١الجمعة يومي بسبب مصادفة عيد األضحى المبارك 
  يصادف الموعد المحدد سابقاً وإحتمال تمديد العيد الى يوم اضافي 

  
لزامية للممرضات المتعلق بانشاء نقابة إوتعديالته  ١٢/١٢/٢٠٠٢تاريخ  ٤٧٩لى القانون رقم ع بناءً 

  والممرضين في لبنان
في اول يوم  عاديةال نعقاد الجمعية العموميةباة عاله والمتعلقى المادة الثامنة من القانون المذكور أعل وبناءً 

  منه١٥و١٤و١٣و١٢و٩والمواد  حد يلي الخامس عشر من حزيرانأ
  التعبئة العامة لحين جالء الظروف الصحية االستثنائيةااللتزام بوبناَء على قرار التأجيل بسبب 

  وبناًء على المواد المتعلّقة باالنتخابات وشروط وآلية الترشيح
 يانلجمعية عمومية عادية القرار الب المتضمن الدعوة ١٨/٠٦/٢٠٢٠ريخ على قرار مجلس النقابة تا وبناءً 
ومناقشة االقتراحات الواردة لمجلس النقابة  أعضاء اربعة نتخابإلو ٢٠١٩قطع حساب عام ري واالدا

  والمدرجة على جدول االعمال.
  

 هالواقع فياألحد عادية يوم  لى جلسةإالممرضات والممرضين في لبنان الجمعية العمومية  ةدعو نقيبت
 قرار البيانإلمناقشة و وذلك فرن الشباك – ءاالطبانقابة في مقر  الساعة الثامنة صباحاً  ٢٦/٧٠/٢٠٢٠

من حملة ثالثة : لمجلس النقابة أعضاءأربعة  والنتخاب ٢٠١٩والتصديق على قطع حساب عام االداري 
ومناقشة االقتراحات الواردة والمدرجة على جدول مھنية الشھادات المن حملة  واحداالجازة الجامعية و

  االعمال والتصويت عليھا.
  

شتراكات األعضاء الذين سددوا إ نصفحضور أكثر من كتمال النصاب في الجلسة األولى باعدم  وفي حال
او اشتراك سنة  والمنتسبين الجدد الذين سّددوا اشتراك السنة الجارية ٢٦/٠٦/٢٠٢٠ قبل تاريخ ٢٠١٨عام 

من اليوم ذاته، ويعتبر  نعقد الجلسة الثانية الساعة التاسعة صباحاً ت، أيضاّ  ٢٦/٦/٢٠٢٠ قبل تاريخ ٢٠١٩
  :ويعتمد جدول االعمال التالي بمن حضر عادية قانونياً ال نعقاد الجمعية العموميةا

  البيان االداري عرض  
 ٢٠١٩تصديق قطع حساب عام مناقشة و   
  والتصويت عليھا االعضاء ضمن المھلة المحددة االقتراحات الواردة خطياً من مناقشة 
 النقابة انتخاب اربعة أعضاء لمجلس 

  

بمھلة أقصاھا  عبر أمانة السر ةالنقيبتقديم طلبات خطية إلى  لعضوية مجلس النقابة ين في الترشحعلى الراغب
           الساعة الخامسة مساًء.   ٢٣/٠٧/٢٠٢٠ الخميسيوم 

                           

اقتراح لعرضه على الجمعية  بتقديم اي من بين المدرجة اسماؤھم على لوائح الناخبين على الراغبين
. ال يقبل اي اقتراح خارج المھلة وال يتم مناقشة ٢٣/٠٧/٢٠٢٠مه خطياً الى النقابة قبل تاريخ العمومية تقدي

اح لشرحه واعطاء يعطى الكالم لمقدم االقتر اي اقتراح او موضوع غير مدرج على جدول االعمال.
  رة معينة ويحال على التصويت.يفتح  بعدھا باب النقاش لفت ،االسباب الموجبة

  

تفتح صناديق اإلقتراع للعملية االنتخابية بعد االنتھاء من جدول االعمال ولغاية تمام الساعة الخامسة من بعد 
 اال للممرضات والممرضين.  االطباءنقابة الظھر حيث تقفل ابواب غرفة االقتراع. يمنع الدخول الى مقر 

  

  .من اجل ترتيب عملية التصويت الثامنة صباحاً  يبدأ تسجيل الحضور منذ الساعة
  

يجري تبليغ دعوة اإلجتماع وفقاً لألصول المعتمدة قانونياً بالنشر في ثالث صحف محلية سنداً ألحكام الفقرة 
  وتعديالته ويبلغ حيث تدعو الحاجة. ٢٠٠٢/ ٤٧٩من القانون رقم ١٢من المادة  ٢

       

  نقيبة الممرضات والممرضين
  ميرنا ابي عبد هللا ضومطد.                                                                                    


