.1صورة تذكرة الهوية
.2اخراج قيد عائلي ال يعود تاريخ إصداره الكثر من ثالثة أشهر
.3اخراج قيد افرادي ال يعود تاريخ إصداره الكثر من ثالثة أشهر
.4إفادة سكن من المختار تتضمن بان الصيدلي مقيم اقامة فعلية في لبنان
.5شهادة الثانوية العامة  -البكالوريا القسم الثاني (صورة طبق االصل مصدقة)  ،أو ما يعادلها مع العالمات
.6شهادة الصيدلة مصدقة من الجامعة ومن وزارة التربية والتعليم العالي
.7إفادة معادلة شهادة الصيدلة من لجنة المعادالت في وزارة التربية والتعليم العالي (صورة مصدقة طبق االصل)
.8إفادة من الجامعة الصادرة عنها شهادة الصيدلة تثبت ان مدة الدراسة هي خمس سنوات مصدقة من وزارة التربية
.والتعليم العالي
.9إفادة  12شهر تمرين في المؤسسة الصيدالنية التي اجري فيها التمرين والمسجلة في النقابة حسب االصول  +افادة
.شهرين تمرين في المؤسسات الصيدالنية في لبنان (وذلك للصيادلة المتخرجين من خارج لبنان)
.11برنامج مفصل عن المواد التي تابع دراستها خالل سنوات الدراسة (العالمات) مصدق من وزارة التربية والتعليم
.العالي
.11افادة الكولوكيوم من وزارة التربية والتعليم العالي (صورة طبق االصل مصدقة)
.12سجل عدلي ال يعود تاريخ اصداره الكثر من شهر
.13اجازة مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان الصادرة عن وزارة الصحة العامة (صورة طبق االصل مصدقة)
.14تصريح خطي يوقعه طالب االنتساب يتعهد فيه بعدم مزاولة مهنة الصيدلة خارج لبنان اال بعد ابالغ النقابة خطيا
.بذلك
.15رسم االنتساب وبدل االشتراك السنوي ( )1.665.111عند تقديم طلب االنتساب
.16اربع صور شمسية مصدق عليها من المختار
.17احضار افادة من االمن العام اللبناني وممهورة بختمه تثبت تاريخ الدخول والخروج( للصيادلة المتخرجين من
خارج لبنان)
مالحظات عامة ======================================================
.1على الصيدلي طالب االنتساب الحضور شخصيا الى مركز النقابة لتقديم الطلب وتوقيعه امام الموظف المختص
.2على الصيدلي طالب االنتساب تسجيل اسمه لدى صندوق التقاعد الصيدلي وابراز نسخة عن اجازة مزاولة مهنة
.الصيدلة في لبنان
3الي مستند يتوجب تصديقه من المرجع الصادر عنه ) (Photocopyكل صورة
.4الي مستند صادر عن خارج لبنان يتوجب تصديقه من المرجع الصادر عنه ومن ) (Photocopyكل صورة
.السفارة اللبنانية في الخارج ووزارة الخارجية
.5ال يقبل أي طلب انتساب وال يسجل بقلم النقابة ما لم يكن مرفقا بكافة المستندات القانونية المطلوبة والمصدقة وفقا
.لالصول ومستوفيا الشروط بكاملها
.6على الصيدلي طالب االنتساب الحضور شخصيا الى مركز النقابة الستالم قرار قبول انتسابه للنقابة وبطاقة
.العضوية خالل قسم اليمين
.7ال تقبل طلبات االنتساب للنقابة خالل شهر تشرين الثاني اال بعد انعقاد الجمعية العامة للنقابة التي تحدد رسم
.االنتساب للعام الجديد
عنوان وارقام ======================================================
هاتف النقابة
بيروت  -كورنيش النهر  -بناية نقابة صيادلة لبنان  -منطقة العدلية
هاتف  11611182 - 11611181 :فاكس  - 11/425247 :صندوق البريد 116 - 5453 :
مكتب النقابة في زحلة  :جسر الياس الهراوي – حوش االمراء – طابق أرضي  -هاتف وفاكس 18/818192 :

مكتب النقابة في صيدا  :بولفار صيدا الشرقي – تجاه محطة الجردلي للمحروقات  -عمارة التجهيز والبناء – هاتف
وفاكس 17/752411 :
مكتب النقابة في طرابلس  :شارع الجميزات – مجمع طرابلس – الطابق االول  -هاتف وفاكس 625382 :

