
 

 

 
 
 

  
   ١٢/٤/٢٠٢١ بيروت في                                                                                  ٣٠٨/٢٠٢١ المرجع:

  
  

   مجلس النقابةل عضاءأنقيب وسبعة  عادية النتخابال دعوة الجمعية العمومية
  صندوق التقاعد  اعضاء للجنة ستةوعضوين للمجلس التأديبي و

  
لزامية المتعلق بانشاء نقابة إوتعديالته  ١٢/١٢/٢٠٠٢تاريخ  ٤٧٩على القانون رقم  بناءً 

  للممرضات والممرضين في لبنان
عادية ال نعقاد الجمعية العموميةباة عاله والمتعلقى المادة الثامنة من القانون المذكور أعل وبناءً 

  منه١٥و١٤و١٣و١٢و٩والمواد 
  ين المتعلقة بتأليف المجلس التأديبي وبناًء على المادة السادسة والثالث

  ن المتعلقة بإنشاء صندوق التقاعد يالسابعة واألربععلى المادة  وبناءً 
  وبناًء على المواد المتعلّقة باالنتخابات وشروط وآلية الترشيح

حالة بسبب  ٢٦/٧/٢٠٢٠وبناء على قرار تأجيل الجمعية العمومية العادية التي كانت محددة بتاريخ 
المادة  ١٦٠/٢٠٢٠واستناداً الى قانون تعليق المهل رقم  انتشار فيروس كورونابئة العامة جراء التع
  منه  ٣

لجمعية عمومية عادية القرار  المتضمن الدعوة ١٠/٤/٢٠٢١ريخ على قرار مجلس النقابة تا وبناءً 
 بعةنقيب وس نتخابإلو ٢٠٢٠و ٢٠١٩ يقطع حساب عامو ٢٠٢١وموازنة عام االداري  يانالب

والمساعدات  صندوق التقاعد للمجلس التأديبي وستة اعضاء للجنة لمجلس النقابة وعضوين أعضاء
  جتماعية.اال

  

الواقع األحد عادية يوم  لى جلسةإالممرضات والممرضين في لبنان الجمعية العمومية  ةدعو نقيبت
ً  ٢٠/٠٦/٢٠٢١ هفي لعرض جدول االعمال  وذلك التحويطة -بيت الطبيبفي  الساعة الثامنة صباحا

  التالي:
 االداري قرار البيانإمناقشة و -
 ٢٠٢١عام النقابة وصندوق التقاعد لاقرار موازنة   -
  ٢٠٢٠و ٢٠١٩ يالتصديق على قطع حساب عام -
   MTVعبر محطة  هالتبرع ب ات المتعلقة بالمبلغ المالي الذي تم قتراحاالعرض  -
على االقل من حملة االجازة الجامعية يب النق: لمجلس النقابة أعضاء نقيب وسبعة نتخابا -

 مهنيةالشهادات المن حملة  عضوينومن حملة االجازة الجامعية  عضاءأ وخمسة
احدهما من حملة االجازة الجامعية على االقل في  :للمجلس التأديبي ضوينع انتخاب -

 التمريض والثاني من رتبة استاذ جامعي في التمريض 
 من حملةاربعة منهم  :وق التقاعد والمساعدات االجتماعيةللجنة صند عضاءأستة انتخاب  -

  مهنيةالشهادات الحملة جازة الجامعية واثنان من إلا
ل به النتخاب عموماالنتخابي البالنسبة ألعضاء المجلس التأديبي وصندوق التقاعد النظام ويعتمد 

   .عضاء مجلس النقابةأ
  
  
  
  



 

 

  
  

األعضاء الذين سددوا  نصفحضور أكثر من كتمال النصاب في الجلسة األولى باوفي حال عدم 
والمنتسبين الجدد الذين سّددوا اشتراك السنة  ٢٠/٠٥/٢٠٢١قبل تاريخ  ٢٠١٨شتراكات عام إ

ّ  ٢٠/٠٥/٢٠٢١قبل تاريخ  ٢٠٢١اي  الجارية ً ت، أيضا من  نعقد الجلسة الثانية الساعة التاسعة صباحا
ً ال نعقاد الجمعية العموميةابر اليوم ذاته، ويعت ويناقش جدول األعمال بمن حضر،  عادية قانونيا

ً وتجري العملية اال  عاله.للمواد المذكورة أ نتخابية وفقا
  

أو عضوية المجلس التأديبي أو  لعضوية مجلس النقابةمركز نقيب او ل ين في الترشحعلى الراغب
 الخميسبمهلة أقصاها يوم  عبر أمانة السر ةقيبالنتقديم طلبات خطية إلى  لجنة صندوق التقاعد

      الخامسة مساًء.   الساعة ١٠/٦/٢٠٢١
  

يذكر في طلب الترشيح المنصب والفئة التي يتقدم عنها المرشح ويرفق بالطلب نسخة عن السيرة 
الذاتية مع سجل عدلي ال يعود تاريخه الكثر من ثالثة اشهر على ان يستوفي المرشح الشروط 

       .وتعديالته ويكون مسجالً في لوائح الشطب ٤٧٩/٢٠٠٢من القانون  ١٧دة في المادة المحد
                           

تفتح صناديق اإلقتراع للعملية االنتخابية بعد االنتهاء من جدول االعمال ولغاية تمام الساعة الخامسة 
   من بعد الظهر حيث تقفل ابواب غرفة االقتراع.

  

اً من ينال العدد االكبر من اصوات المقترعين ويصار الى ترتيب الفائزين في عضوية يعتبر فائز
الوالية ثالث سنوات بالنسبة وتعتبر مجلس النقابة حسب عدد االصوات التي يحصل عليها كل فائز 

للعضوين االولين من فئة االجازة الجامعية والعضو االول من فئة الشهادة الفنية والوالية سنتين 
من اجل  وواحد من حملة الشهادة الفنية)الجامعية لنسبة لالربعة الباقين (ثالثة من حملة االجازة با

  م شرط تغيير ثلث أعضاء المجلس كل سنة.ااحتر
وفي حال فوز جميع المرشحين لعضوية مجلس النقابة بالتزكية او فوز المرشحين عن فئة معينة 

  ناً منهم ثالث سنوات والباقين سنتين.بالتزكية يصار الى اعتبار والية االكبر س
  

 اال للممرضات والممرضين لممارسة حقهم االنتخابي. بيت الطبيب يمنع الدخول الى 
  

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

  
  

  نقيبة الممرضات والممرضين
  د. ميرنا ابي عبد الله ضومط                                                                                

          


