المستندات المطلوبة إلنتساب طبيب إلى نقابة أطباء لبنان – طرابلس
طب عام 2022 -
يجب أن يكون جميع الشهادات واألوراق صورة طبق األصل
◄ شهادته الطبية من المعهد الطبي (طب عام)  +العالمات  +المعادلة ( ما عدا شهادات الجامعة اللبنانية)
◄ شهادة عن إمتحان الكولوكيوم
◄ إذن مزاولة المهنة في لبنان من وزارة الصحة العامة
◄ شهادة البكالوريا القسم الثاني
◄ سجل عدلي
◄ إخراج قيد و صورة عن الهوية  ( +اخراج قيد عائلي للمتأهلين)
◄ صورة فوتوغرافي للطبيب.
◄ المبلغ نقدي وقدره :
خمسة ماليين وسبعمائة ألف ليرة لبنانية ( 5,750,000ل .ل ).وهو عبارة عن:
4,900,000
قيمة رسم االنتساب :
850,000
قيمة رسم االشتراك :
5,750,000
المجموع :

مالحظة:
ان الطبيب البالغ من العمر اكثر من  35سنة عليه ان يدفع رسوم التسجيل مع إحتساب
الرسوم المتوجبة عن فرق السنوات بين عمره عند التسجيل وسن الخامسة والثالثين.

المستندات المطلوبة إلنتساب طبيب إلى نقابة أطباء لبنان – طرابلس
اختصاص 2022 -
يجب أن يكون جميع الشهادات واألوراق صورة طبق األصل
◄ شهادته الطبية من المعهد الطبي (طب عام)  +المعادلة( ما عدا شهادات الجامعة اللبنانية)
◄ عالمات الطب العام
◄ شهادة اإلختصاص
◄ إجازة لقب إختصاصي من وزارة الصحة
◄ عدد سنوات االختصاص
◄ شهادة عن إمتحان الكولوكيوم
◄ إذن مزاولة المهنة في لبنان من وزارة الصحة العامة
◄ شهادة البكالوريا القسم الثاني
◄ سجل عدلي
◄ إخراج قيد و صورة عن الهوية  ( +اخراج قيد عائلي للمتأهلين)
◄ صورة فوتوغرافي للطبيب.
◄ المبلغ نقدي وقدره :
تسعة ماليين ومئتان ألف ليرة لبنانية ال غير ( 9,200,000ل .ل ).وهو عبارة عن :
8,250,000
قيمة رسم االنتساب :
950,000
قيمة رسم االشتراك :
9,200,000
المجموع :
مالحظة:
ان الطبيب البالغ من العمر اكثر من  35سنة عليه ان يدفع رسوم التسجيل مع إحتساب الرسوم
المتوجبة عن فرق السنوات بين عمره عند التسجيل وسن الخامسة والثالثين.

المستندات المطلوبة لتسجيل إختصاص 2022-
يجب أن يكون جميع الشهادات واألوراق صورة طبق األصل
◄ شهادة اإلختصاص.
◄إجازة لقب اإلختصاص (وزارة الصحة).
◄ عدد سنوات االختصاص
◄المبلغ نقدي وقدره :
أوالً :إذا لم يكن مسددا ً إشتراك السنة الحالية
يدفع مبلغ وقدره )4,150,000(:أربعة ماليين ومئة وخمسون ألف ليرة لبنانية مقسمة على الشكل التالي :

♦ رسم تسجيل اإلختصاص :
♦ رسم اشتراك اإلختصاص :

المجموع:

3,200,000
950,000
4,150,000

المستندات الواجب إرفاقها بطلب الترشيح المتحانات الكولوكيوم
◄ صورة عن بطاقة الهوية أو اخراج القيد.
◄رسم فوتوغرافي حديث  -مصدق من المختار (عدد .)3
◄ رسم مالي بموجب إيصال يدفع في وزارة المالية.
◄ إفادة تمرين لمدة  12شهر ( لحائزي شهادة الطب العام ).
◄ إفادة معادلة لشهادة االختصاص ( طب عام  ,من دائرة المعادالت.
تقديم الطلبات:
▪ تقدم الطلبات للدورة االولى طوال شهري أيار وحزيران ويجرى االمتحان خالل شهر تموز.
▪ للدورة الثانية طوال شهري تشرين االول وتشرين الثاني ويجري االمتحان خالل شهر كانون االول.
▪ تقبل الطلبات أيام االثنين و الثالثاء واالربعاء والخميس من كل أسبوع.
مالحظة:

لمزيد من المعلومات االتصال على االرقام التالية:
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