
  
:طلب تسجیل 

  األوراق الواجب تقدیمھا لإلنتساب الى النقابة
  

 مصدق حسب األصول بطاقة الھویة او اخراج قید فردي-1

  )أشھر 3أو صورة مصدقة أقل من (

)اشھر 3او صورة مصدقة اقل من (اخراج قید عائلي -2

)ال یزید تاریخھ عن شھر واحد(سجل عدلي -3

)صورة مصدقة(الثاني او ما یعادلھا  شھادة البكالوریا اللبنانیة القسم-4

المعادلة و و الشھادة االصلیة صورة مصدقة عن شھادة طب االسنان-5

.الصادرة عن وزارة التربیة و التعلیم العالي

ن عدد السنوات مع المواد والعالمات وصورة سنوات الدراسة تبّی عنافادة مفصلة -6

.مصدقة عن ھذه االفادة

ھادة الممنوحة من خارج لبنان تسمح لصاحبھا بمزاولة المھنة في بلد افادة تثبت ان الش -7

.المصدر

.افادة الكولوكیوم وصورة مصدقة عنھا-8

.اجازة وزارة الصحة العامة وصورة مصدقة عنھا-9

.2عدد /مصدق من المختار –رسم فوتوغرافي حدیث  او ) 2(صورة شمسیة عدد -10-

  .رسم االنتساب والتسجیل- 11-

  
  :یمكن لصاحب العالقة، بعد قبولھ وتسجیلھ في النقابة ، استرجاع :  ظةمالح

.شھادة البكالوریا األصلیة -1

  .شھادة الطب األصلیة-2

.اإلفادة األصلیة لعدد سنوات الدراسة-3

.اإلفادة األصلیة للكولوكیوم-4

.اإلفادة األصلیة إلجازة وزارة الصحة العامة-5

  

  

  :التاریخ              :توقیع الموظف المسؤول

  
  
  
  
  



  

  المستندات والتصدیقات المطلوبة

  
  :  من الجامعات الوطنیة-1

الشھادات واإلفادات الصادرة عن جامعات ومعاھد واقعة داخل األراضي اللبنانیة مصدقة من  -

  .وزارة التعلیم العالي

واإلفادات الصادرة عن جامعات خارج األراضي  كشف عالمات و الشھادات-2

: تصدیقھا من اللبنانیة، وجب

  جامعة الطالب في البلد االجنبي  -أ

الوزارة المختصة في البلد االجنبي -ب

وزارة الخارجیة االجنبیة -ج

السفارة او القنصلیة اللبنانیة في البلد االجنبي او البعثة الدبلوماسیة المكلفة في حال -  د

عدم وجود تمثیل دبلوماسي لبناني

سفارة البلد االجنبي في لبنان -  ذ

–قسم المعادالت  –وزارة الخارجیة اللبنانیة و  -  ه

  : مالحظة 

في حال لم تكن الشھادات مصدقة من السفارة اللبنانیة في الخارج یمكن مصادقتھا من سفارة البلد - 1

  .االجنبي في لبنان وبعدھا في وزارة الخارجیة اللبنانیة

 رة من خارج لبنان والمصدقة منیمكن التصدیق على نسخ طبق االصل عن الشھادات والعالمات الصاد- 2

لكن یجب دائمًا في ھذه الحال ابراز االصل مع  –وزارة الخارجیة اللبنانیة سفارة البلد االجنبي في لبنان

.النسخ المصدقة في النقابة

:على حاملي الشھادات من خارج لبنان، ابراز - 3

جواز سفر  یثبت االقامة في البلد، اذا كانت االقامات على جواز السفر مع اثبات الدخول والخروج من  - أ

  .البلد االجنبي

  او اقامة في البلد او اثبات الجنسیة - ب

  او افادة دخول وخروج على الحدود من االمن العام اللبناني - ج

  :ني ابراز على حاملي معادلة البكالوریا اللبنانیة القسم الثا - 4  

  معادلة الشھادة حسب األصول - أ

02-06/16ج    .كشف عالمات لجمیع السنوات الدراسیة مصّدق حسب األصول - ب
       



  األوراق الواجب تقدیمھا لتسجیل االختصاص

  
على صاحب العالقة ان یكون منتسبًا الى نقابة اطباء االسنان في لبنان ومسددًا كامل 

  :براز المستندات التالیة اشتراكاتھ السنویة، وا

  او اخراج قید فردي مصدق حسب االصول/ بطاقة الھویة -1

   2عدد /مصدق من المختار –رسم فوتوغرافي حدیث  - 2

مصدقة من المختار 2عدد / او صورة شمسیة

شھادة االختصاص األصلیة وصورة مصدقة عنھا  -3

ع المواد والعالمات وصورة افادة مفصلة عن سنوات االختصاص تبین عدد السنوات م-4

مصدقة عن ھذه االفادة 

اجازة االختصاص الصادرة عن وزارة الصحة العامة وصورة مصدقة عنھا -5

رسم التسجیل-6

  

  :یمكن لصاحب العالقة بعد قبول تسجیل اختصاصھ في النقابة، استرجاع :  مالحظة

  شھادة االختصاص االصلیة-1

افادة عدد سنوات الدراسة االصلیة-2

زة االصلیة الصادرة عن وزارة الصحة العامةاالجا-3

  

  




