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بيان بأسماء أعضاء مجلس النقابة العامـة لألطباء البيطريين لعام 2009
مسلسل

االســــــــــــــــــــم

المنصب النقابي

1

أ.د /مصطفي عبد العزيز محمد

2

أ.د  /نبيل أحمد الدنف

السكرتير العام

3

د  /أحمد احمد إبراهيم فرحات

أمين الصندوق

4

أ.د  /فوزي عبد الحميد خليفة الزهيرى

السكرتير العام المساعد

5

د  /مصطفي كامل محمد السيد

أمين الصندوق المساعد

6

د  /صالح الدين عبد القادر شوشة

7

أ.د  /نبيل احمد علي مسك

مقرر لجنة متابعة النشاط العلمي والمهني

8

أ.د  /محمد حسن محمد ناصر

مقرر الجنة االجتماعية والعالقات اإلنسانية

9

د ر /السعيد السيد بدرة

10

د  /شهاب الدين عبد الحميد

عضو المجلس

11

د  /خالد أبو زيد سيد عامر

عضو المجلس

12

د  /أحمد علي أحمد الوكيل

عضو المجلس

13

د  /مصطفي محمود مصطفي أبو الخير

14

د  /نشأت عبد الباري مصطفي

15

د  /سمير محمد أحمد الشوربجي

16

د  /ثروت زكي عجايبى

مقرر لجنة الشكاوى جنوب الصعيد

17

د  /أحمد فؤاد العارف أحمد

مقرر لجنة الشكاوى شمال الصعيد

18

د  /محمد الصديق كامل هيكل

عضو المجلس

19

د  /محمد أحمد مايز منصور

مقرر لجنة الشكاوى

20

د  /كمال الدين عبد العزيز سالم

عضو المجلس

21

د  /خضر حسن علي إسماعيل

مقرر لجنة العالقات الخارجية

22

د  /فكتور عشم حنين جرجس

عضو المجلس

23

د  /محسن زكريا الشرقاوى

عضو المجلس

النقيب العام

مقرر لجنة المشروعات البيطرية

مقرر لجنة النقابات الفرعية

مقرر لجنة الشكاوى للوجه البحري
مقرر لجنة المنشآت البيطرية
مقرر لجنة شئون البيئة

نبــــــــــــــــذه
تم إنشاء النقابة العامة لألطباء البيطريين بموجب القانون رقم  65لسنة  1940كنقابة فرعية للنقابة العليا للمهن الطبية .
تعمل اآلن بموجب القانون  48لسنة  1969تحت ظل اتحاد نقابات المهن الطبية الصادر بشأنة القانون  13لسنة 1983م و الذي يضم نقابات
األطباء البشريين  ,أطباء األسنان  ,الصيادلة  ,البيطريين .
و يتكون مجلس إتحاد نقابات المهن الطبية من ممثلين للنقابات الطبية و هم من البشريين و يكون النقباء الثالثة اآلخرين وكالء لإلتحاد.
و يدير النقابة األجهزة اآلتية -:
 -:و تضم جميع األعضاء المسجلين بالجدول العام بالنقابة العامة
 .1الجمعية العمومية
 -:و يتكون من  25عضو يتم انتخابهم باالقتراع السري لمدة  4سنوات من النقيب و عدد  24عضوا
 .2مجلس النقابة
نصفهم من األعضاء الذين مضى على عضويتهم بالنقابة أكثر من  15عاما و النصف األخر أعضاء أقل من  15عاما و يكون تمثليهم
على مستوى الجمهورية و المناطق كاألتي -:

المستوى

أعضاء ألكثر
من  15عاما

أعضاء ألقل
من  15عاما

المحافظــــــــــــــات

النقيب

1

-

مستوى الجمهورية

مستوى الجمهورية

6

6

مستوى الجمهورية

القاهرة و الجيزة

1

1

القاهرة و الجيزة

شرق الدلتا

1

1

الشرقية ,بورسعيد ,السويس ,اإلسماعيلية,
البحر األحمر ,الدقهلية ,دمياط ,شمال سيناء,
جنوب سيناء

غرب الدلتا

1

1

اإلسكندرية ,مطروح و البحيرة

وسط الدلتا

1

1

القليوبية ,المنوفية  ,الغربية  ,كفر الشيخ

شمال الوجه القبلي

1

1

الفيوم  ,بنى سويف  ,المنيا

جنوب الوجه القبلي

1

1

أسيوط  ,سوهاج  ,قنا  ,أسوان  ,الوادي الجديد

و على أن يكون ممثلي المناطق من محافظتين مختلفتين.
و يشكل مجلس النقابة من بين أعضائه هيئة مكتب من :النقيب ,الوكيل ,السكرتير العام ,أمين الصندوق,
السكرتير العام المساعد ,أمين الصندوق المساعد.
كما يشكل مجلس النقابة لجان نوعية و فرعية متخصصة منها-:
 )1لجنة القيد
 )3لجنة متابعة النشاط العلمي و المهني
 )5لجنة النقابات الفرعية
 )7لجنة البيئة
 )9لجنة الشكاوى و المقترحات
 )11لجنة العالقات الخارجية

 ) 2اللجنة االجتماعية
 )4لجنة األدوية
 )6لجنة العالج
 )8لجنة العالقات اإلنسانية
 )10لجنة المشروعات البيطرية
 )12لجنة اإلسكان

القيد في جداول النقابة
******

 القيد في الجدول العام
يسجل بالنقابة كل من يحصل على بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية من أحد الجامعات المصرية أو من الدول التى
تعامل حاملي الجنسية المصرية بالمثل و يزاول مهنة الطب البيطري بعد الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من
اإلدارة العامة للتراخيص الطبية بوزارة الصحة.

أ -القيد في سجالت النقابة و استخراج ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة -:
للقيد بسجالت النقابة يقوم خريج كلية الطب البيطري الراغب في التسجيل التقدم بالمستندات التالية-:
1

2شهادة التخرج

أصل

2

شهادة الميالد

صورة بعد اإلطالع على األصل

3

البطاقة الشخصية

صورة بعد اإلطالع على األصل

4

الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور

صورة بعد اإلطالع على األصل

5

عدد  7صور شخصية

6

صحيفة الحالة الجنائية ( الفيش الجنائي ) موجة للنقابة

7

مبلغ  50 ,62جنيه للنقابة

8

مبلغ 00 ,16جنيه في وزارة الصحة

9

مبلغ 00 ,6جنيه دمغة

10

دوسية لحفظ الورق

11

إيصال سداد النقابة

12

االشتراك فى صندوق التكافل األجتماعى

13

صورتين من ترخيص مزاولة المهنة

أصل

أصل

صورة

ب -القيد في سجل األخصائيين
يسجل في سجل األخصائيين السادة األعضاء الراغبين في القيد بالسجل و يشترط الحصول على مؤهل أعلى درجة من درجة
البكالوريوس ( دبلوم  ,ماجستير  ,دكتوراه ) من أحدي كليات الطب البيطري في أحدى التخصصات البيطرية و يتقدم العضو
بالمستندات التالية -:
 .1شهادة الحصول على درجة الدراسات العليا من أحدى كليات الطب البيطري بالجمهورية أو ما يعادلها من الجامعات األجنبية.
 .2طلب القيد بالسجل .
 .3سداد مبلغ  50,00جنيه رسم تسجيل .

ت -القيد في سجل المنشآت البيطرية
و يقيد بهذا السجل كل منشأة تعمل في المجاالت البيطرية و يشرف عليها طبيب بيطري مثل -:
( العيادة البيطرية ,العيادة البيطرية المشتركة ,المستشفي البيطرية ,المجزر ,معمل التحاليل البيطري )
و قد وضعت النقابة مواصفات و شروط خاصة لكل من هذه المنشآت للقيد بهذا السجل و يتقدم المشرف على
المنشاة بالمستندات التالية-:
 )1طلب قيد بالسجل
 )2عقد الملكية أو اإليجار للمكان
 )3رسم تخطيطي للمكان
 )4تقرير بمعاينة النقابة الفرعية
 )5سداد رسم تسجيل قدرة 100,00

اشتراكات النقابــــــــــــــــــة
كل عضو من األعضاء المسجلين بالنقابة يقوم بسداد اشتراك النقابة العامة سنويا أو شهريا ( خصمآ من الرواتب الشهرية )
بالفئات التالية-:

االشتراك السنوي

مده القيد

القسط الشهري

من تاريخ القيد و لمدة ثالث سنوات

20

جنيه

2.25

الثالث سنوات التالية

32

جنيه

3.00

من السنة السابعة حتى السنة الخامسة عشر

50

جنيه

4,25

من السنة السادسة عشر حتى نهاية المدة

62

جنيه

5,25

و يضاف الدمغة الحكومية المستحقة

النقابات الفرعيـــــــــــــــــــــة
ـــــــــــــــــــــــــــ
توجد بكل عاصمة محافظة من محافظات الجمهورية نقابة فرعية لألطباء البيطريين و يديرها الجمعية العمومية للنقابة الفرعية و التي
تضم جميع األطباء البيطريين المسجلين بالنقابة العامة و العاملين في المحافظة و مجلس النقابة فرعي مكون من نقيب و أربع أعضاء يتم
انتخابهم باالقتراع السري لمدة أربع سنوات و يشكل من المجلس هيئة مكتب من النقيب ,و السكرتير ,أمين صندوق و يسجل بالنقابة الفرعية
جميع األطباء البيطريين المقيدين بسجالت النقابة الفرعية في المحافظة و عند نقلة من المحافظة التي يعمل بها إلى محافظة أخري يجب علية
أخطار كال من النقابتين الفرعيتين العامة و الفرعية المختصة بذلك و الهدف من إنشاء النقابات الفرعية هي تحقيق أهداف النقابة العامة من
ناحية تقديم الخدمات المهنية و االجتماعية لألعضاء باإلضافة إلى ما تقره الجمعية العمومية للنقابة الفرعية.

ميزانية النقابـــــــــــــــة
ـــــــــــــــــــــــ

تتمثل ميزانية النقابة في جميع إيراداتها و مصروفاتها وأوجه اإليرادات كاألتي-:







االشتراكات المحصلة من األعضاء.
عائد استثمار األموال.
إيجار العقارات ( مقار النقابات الفرعية المملوكة للنقابة ).
رسوم الشهادات و الكارنيهات.
اإلعانات و التبرعات التي ترد للنقابة.
قيمة نصيب النقابة من الدمغة الطبية المحصلة لحساب جهاز الدمغة الطبية باتحاد نقابات المهن الطبية ( تمثل %15
من قيمة الدمغة المحصلة من الجهات البيطرية )

و تتمثل أوجه األنفاق في األتي-:





المصروفات اإلدارية.
مصروفات النشاط العام.
شراء مقار النقابات الفرعية.
إهالكات المعدات و المقار.

وجدير بالذكر أن إيرادات النقابة من األشتركات ورسوم القيد المحصلة من األعضاء يوزع منها األتي-:
 %65 لصالح صندوق اإلعانات و المعاشات باتحاد نقابات المهن الطبية.
 %5 لصالح صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية.
 %10 توزع على النقابات الفرعية تدعيما ألنشطتها حسب نسب ما يرد من أشركات أعضائها.

