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ماهية الجمعية  .١  
تضم جمعية مدراء التّمريض جميع مدراء التّمريض العاملني يف املؤسسات االستشفائيّة 

 الخاصة والحكومية او املسؤولني عن الطاقم التمرييض يف املؤسسات التي ال يوجد لديها مدراء.

أهدافها  .2  
إبراز دور مدراء التمريض وأهمية عملهم وأهمية دورهم يف العمل النقايب  •

جمع كلمة مدراء التمريض والتنسيق فيام بينهم وتوحيد آرائهم ملواجهات التحّديات  •
تعزيز التواصل بني النقابة ومدراء التمريض من جهة وادارات املستشفيات من جهة أخرى  •

تبادل الخربات والتجارب لتحسني مامرسة اإلدارة وتنظيم املهام التمريضية  •
مناقشة االمور املشرتكة التي تهم املهنة من ناحية ادارة التمريض  •

تحديد الكفاءات التي يجب ان يتمتع بها مدراء التمريض ملساعدتهم عىل اداء دورهم  •
طرح افكار وآراء تهم املهنة من كل نواحيها مبا فيه التعليم واملامرسة  •

تنظيم العالقات مع الجامعات واملعاهد ومع لجان النقابة والجمعيات التي تدور يف فلكها  •
اقرتاح اجراء دورات تدريبية ملدراء التمريض يف مواضيع مختلفة حسب الحاجة  •

العمل عىل توحيد الهيكليات التمريضية يف املؤسسات كافة  •
اقرتاح دورات تعليم مستمر ملدراء التمريض  •

وضع معايري مشرتكة ومؤرشات لتقييم وتحسني األداء التمرييض واإلداري  •
املشاركة يف األبحاث وإبداء الرأي يف شأن »تنظيم املهنة«  •

إبراز دور مدراء التّمريض يف تقييم املامرسة التمريضيّة  •

تتألف الجمعية من  .3  
الهيئة العامة وتضم جميع مدراء التمريض الحاليني والسابقني  •

الهيئة االدارية وتضم تسعة من مدراء التمريض يتولون ادارة الجمعية ويسهرون عىل   •
تنفيذ مقررات الهيئة العامة

تشكيل الهيئة االدارية ومدتها  .4  
تتالف الهيئة االدارية من تسعة مدراء متريض حاليني ممن لديهم خربة التقل عن 3 سنوات يف 

ادارة التمريض، يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة باالقرتاع الرسي ملدة ثالث سنوات. تعترب 

الجلسة النتخاب أعضاء الهيئة االدارية قانونية مبن حرض ويعترب فائزاً من ينال العدد االكرب من 

أصوات املقرتعني وتنتهي يف كل سنة مدة ثلث اعضاء الهيئة عىل ان تعتمد القرعة يف السنوات 

الثالث االوىل باستثناء من ينتخب من بني االعضاء رئيساً للهيئة فيكمل مدته كاملة.

ينتدب مجلس النقابة أحد أعضائه ليكون عضواً مكمالً يف الهيئة االدارية ميثل املجلس 

ويشارك يف اإلجتامعات واملناقشات دون أن يكون له حق التصويت.

 يكمل العضو املنتخب يف الهيئة االدارية مدته كاملة حتى لو اصبح يف عداد املدراء السابقني.
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توزيع املهام  .5  
ينتخب االعضاء التسعة الفائزين من بينهم رئيساً للجمعية ونائباً له واميناً للرس باالقرتاع 

الرسي ايضاً ويفوز لكل مركز من ينال العدد االكرب من االصوات وذلك يف اول جلسة تعقدها 

الهيئة اإلدارية بعد كل انتخابات سنوية.

مهام الهيئة العامة  .٦  
انتخاب أعضاء الهيئة اإلداريّة.  •

مناقشة جدول األعامل الذي تعرضه الهيئة االدارية.  •
إبداء الرأي يف بعض املواضيع وإصدار توصيات وعرضها عىل الهيئة اإلدارية.  •

تقديم إقرتاحات يف كافة األمور الداخليّة يف اهداف الجمعية.  •
اقرتاح رزنامة العمل السنوية واالطالع عىل التقرير اإلداري.  •

املصادقة عىل القرارات التي تعرضها الهيئة االدارية.  •

مهام الهيئة االدارية  .7  
تنفيذ مقررات الهيئة العامة ووضع االقرتاحات املقدمة منها قيد التطبيق.  •

القيام مبهمة التنسيق والتواصل وادارة شؤون الجمعية من الناحية االدارية.  •
درس اقرتاحات االعضاء وتنفيذها وتقديم اقرتاح بشأن بعضها اىل الهيئة العامة.  •
متثيل الجمعية والتواصل مع النقيب ومجلس النقابة وصندوق التقاعد واللجان.  •

وضع معايري لتقييم اداء املمرضات واملمرضني ووضع اطار لعمل املساعدين.  •
تنظيم مؤمترات علمية ومحارضات وورش عمل ملدراء التمريض.  •

اجتامعات الهيئة العاّمة والهيئة اإلدارية  .8  
تجتمع الهيئة العامة مرتني يف السنة احداهام خالل شهر ايلول النتخاب اعضاء الهيئة 

االدرايةاو عندما تدعو الحاجة بدعوة من رئيس الجمعية بعد ان تكون الهيئة االدارية حددت 

الزمان واملكان واملواضيع التي ستتناولها.

تجتمع الهيئة االدارية مرة كل ثالثة أشهر او عندما تدعو الحاجة بدعوة من الرئيس ايضاً 

ويحدد يف نص الدعوة جدول االعامل املطروح للمناقشة.

تعديل النظام  .9  
يعدل النظام الحارض من قبل مجلس نقابة املمرضات واملمرضني حسب ما يراه مناسباً او بعد 

اقرتاح التعديالت املطلوبة من قبل الهيئة االدارية للجمعية. تبقى الجمعية خاضعة لوصاية 

النقابة وميكن للنقيب حضور اي من جلسات الهيئة العامة او االدارية ويرأسها حكامً ويطرح 

ما يراه مناسباً من خارج جدول اعاملها.
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نقابة املمرضات واملمرضني يف لبنان

 سن الفيل، بريوت هول، بولفار بيار أمني الجميل
صندوق بريد : ٥٥311

+٩٦1-1-4٩٠٧٧4  :  تلفون 
+٩٦1-٩-٧٠332٥٨  :  موبايل 
+٩٦1-1-4٩٠٧٧٦  : فاكس 

info@orderofnurses.org.lb : بريد الكرتوين

تابعونا عرب مواقع التواصل اإلجتامعية:

 
 orderofnurseslb

  
 
 
 OrderofNurseslb    

OrderofNursesLebanon   

حّمل تطبيق النقابة

 Order of Nurses in Lebanon       


