نبــــــــــــــــذه عن النقابة العامة لألطباء البيطريين
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  ,األطباء البيطريين ,أطباء األسنان  ,الصيادلة.
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 األجهة اآلتية -
 و تضم جميع األعضاء المسجلين بالجدول العام بالنقابة العامة .1الجمعية العمومية
 و يتكون من  25عضو يتم انتخابهم باالقتراع السري لمد  4سنوات من .2مجلس النقابة
النقيب و عدد  24عضوا 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

القاهر و الجية

1

1

شرق الدلتا

1

1

غرب الدلتا

1

1

القاهر و الجية
الشرقية ,بورسعيد ,السويس ,اإلسماعيلية,
البحر األحمر ,الدقهلية ,دمياط ,شمال سيناء,
جنوب سيناء
اإلسكندرية ,مطروح و البحير

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 -
لجنة القيد بالنقابة
لجنة العالج
لجنة التحقيق
لجنة الثرو السمكية
لجنة الثرو الداجنة
لجنة تكنولوجيا المعلومات

الجنة التشريعية
لجنة الشكاوي واالقتراحات
لجنة اإلسكان
لجنة االدوية والشركات
لجنة الثرو الحيوانية
لجنة حقوق األطباء البيطريين

اللجنة االجتماعية
لجنة االتصال السياسي
لجنة الشباب
لجنة التقييم والةمالة
لجنة المتابعة الميدانية
لجنة تنمية الموارد والمشروعات

لجنة العلمية
اللجنة اإلعالمية
لجنة النقابات الفرعية
لجنة التحاليل الطبية
لجنة المنشأت البيطرية
لجنة حقوق الحيوان و الحيا البريه

