
النظام الداخلي 

 القدس -  الفلسطينية العامة للعالج الطبيعي للنقابة

 

 

( 1)المادة 

 .(النظام الداخلً للنقابة الفلسطٌنٌة العامة للعالج الطبٌعً)ٌسمى هذا النظام 

 

 (2)المادة 

على كل ممارس للمهنة ان ٌكون مسجال فً النقابة قبل ان ٌمارس مهنة العالج الطبٌعً فً فلسطٌن او الدول االعضاء 

. الطبٌعً/ فً االتحاد العربً للعالج الفٌزٌائً 

 

 (3)المادة 

ٌدرس مجلس النقابة طلبات التسجٌل المقدمة الٌه وٌبت فٌها خالل شهر من تارٌخ استكمال تقدٌم الوثائق المنصوص 

.  من النظام 26علٌها فً نظام نقابة العالج الطبٌعً الفلسطٌنٌة العامة وٌرفع لتطبٌق المادة 

 

 (4)المادة 

. ٌنظم المجلس سجال بأسماء الممارسٌن المسموح لهم بممارسة المهنة حسب تارٌخ تسجٌلهم

 

 (5)المادة 

ٌتم تسجٌل الممارسٌن تحت التدرٌب فً سجل خاص بهم وٌنقل اسم من ٌنهً منهم فترة التدرٌب وٌجتاز الفحص 

. االجمالً الى السجل العام شرٌطة تسدٌد رسوم العضوٌة للسنوات السابقة ان رؼب بذلك من اجل نظام التكافل

 

 (6)المادة 

ٌعد المجلس جدوال سنوٌا مرتبا حسب الحروؾ الهجائٌة بأسماء الممارسٌن للمهنة المسجلٌن الذٌن سددوا الرسوم 

 من كل عام وٌنشر الجدول وٌوزع على الجهات المختصة وخاصة اتحاد نقابات  المهن 2المطلوبة منهم حتى نهاٌة شهر 

 .الطبٌة

  

 

 

 

 



 

 (7)المادة 

ال ٌجوز لممارس المهنة الممنوع من ممارسة المهنة مؤقتا او المجمدة عضوٌته او الؽٌر مسدد التزاماته  ان ٌشارك فً 

وٌفقد عضوٌته فً المجلس , اجتماعات اٌة هٌئة تخص النقابة  وذلك خالل فترة تنفٌذ العقوبة إال بعد تصوٌب عضوٌته 

كما ال ٌحق له الترشح  او االنتخاب إال بعد تسدٌد .  واللجان المختلفة للنقابة طٌلة الدورة االنتخابٌة اذا كان عضوا فٌها

. التزاماته وتصوٌب عضوٌته وبقرار من مجلس النقابة او الجان المختصة 

  

 (8)المادة 

 عضو 14ٌحق للهٌئة العامة و بتوصٌة من المجلس ان تقرر زٌادة عدد اعضاء المجلس على ان ال ٌتجاوز فً مجموعه 

. ما عدا النقٌب وان ٌكون ذلك فً الجلسة التً تجري فٌها االنتخابات

 

 (9)المادة 

. ٌعقد المجلس جلسة مشتركة مع المجلس القدٌم ٌتم فٌها تسلٌم المسؤولٌات النقابٌة المختلفة

 

 (10)المادة 

 مواد جدٌدة على جدول اعمال االجتماعات العادٌة للهٌئة العامة بناءا على طلب خطً من ثلث االعضاء إضافةٌجوز 

.  من بحثهاأسبوععلى االقل وقبل 

 

 (11)المادة 

تحدد الهٌئة العامة بتوصٌة من المجلس قٌمة رسوم التسجٌل والممارسة السنوٌة وكذلك مقدار الرسوم المتعلقة باألشخاص 

. الؽٌر فلسطٌنٌٌن ولها ان تخفض او تزٌد رسوم الممارسة بحٌث ال ٌزٌد عن خمسون بالمائة  لمن ٌتخلؾ عن التسدٌد

 

 (12)المادة 

 شؤون النقابة وفق ا حكام قانونها وأنظمتها وله ان ٌعٌن لجانا فرعٌة وٌضع التعلٌمات الخاصة إدارةٌتولى المجلس 

.  وواجباتهاوأعمالهابتسجٌلها 

 

 

( 13)المادة 

 السر دعوة خطٌة الجتماعات المجلس ومرفقة بجدول االعمال قبل موعدها بثالثة اٌام على االقل، اما أمٌنٌوجه 

. األقل ساعة على 24االجتماعات االستثنائٌة فٌتم ابالغ الدعوة لعقدها خطٌا او شفوٌا قبل 

 

 



( 14)المادة 

ٌضع النقٌب بالتعاون مع امٌن السر جدول االعمال وٌجوز اضافة مواد جدٌدة للجدول فً بداٌة الجلسة بقرار من 

. المجلس

 

 (15)المادة 

 بإذن من إال المجلس حضور الجلسات بانتظام فً الموعد المحدد وال ٌجوز للعضو ترك الجلسة قبل انتهائها أعضاءعلى 

. الرئٌس

 

( 16)المادة 

:  السر الواجبات والمسؤولٌات التالٌةأمٌنٌتولى 

. السجل الدائم –

. سجل الممارسٌن للمهنة تحت التدرٌب –

. الجدول السنوي –

. سجل المراسالت –

. سجل القرارات وضبط الجلسات –

. سجل الموجودات النقابٌة –

. سجل المكتبة –

.  السر عضوا فً اللجان الدائمة التً ٌشكلها المجلسأمٌنوٌعتبر  –

 

 

( 17)المادة 

:  التالٌةاألمور عن مسئوال الصندوق أمٌنٌكون 

.  على موارد النقابة المالٌةاإلشراؾ –

 الموظفٌن المالٌٌن الذٌن ٌتوجب علٌهم تنظٌم المعامالت المالٌة وحفظ السجالت الالزمة وفق إعمالمراقبة  –

 اإلٌراداتاالصول الحدٌثة فً المحاسبة، بما فٌها الجدول السنوي وسندات القبض والصرؾ وحساب 

. والمصروفات

. مطابقة المصروفات للبنود الواردة فً الموازنة وقرارات المجلس –

.  من الهٌئة العامةوإقرارها الموازنة للسنة المالٌة المقبلة لعرضها على المجلس تمهٌدا لمناقشتها إعداد –

.   شهر إلطالعه على وضع النقابة المال12ً المجلس مرة كل إلىتقدٌم تقرٌر مفصل  –

 

 

 



( 18)المادة 

ٌتولى نائب النقٌب عند ؼٌابه، او اذا طلب النقٌب منه ذلك خطٌا وٌقوم مساعد امٌن السر بأعمال امٌن السر عند ؼٌابه 

. وكذلك فان مساعد امٌن الصندوق ٌعاون امٌن الصندوق فً عمله او ٌنوب عنه عند ؼٌابه

 

( 19)المادة 

. تقوم النقابة ضمن حدود اختصاصها بحماٌة مصالح اعضائها والدفاع عنهم فٌما ٌتصل بعملهم المهنً

 

( 20)المادة 

: على ممارس المهنة

 أواحترام النقابة والتقٌد بأحكام قانونها ونظامها الداخلً وعلٌه اٌضا تنفٌذ قرارتها واالجابة على اٌة معلومات  –

.  ٌطلبها المجلسإٌضاحات

تبلٌػ النقابة عند سفره لمدة طوٌلة للدراسة او العمل وكذلك عند عودته او تؽٌٌر مكان عمله وسكنه وعنوانه  –

.  وجدإنورقم هاتفه 

.  المهنةإلى مخالفة تسًء أياطالع النقابة على  –

 

( 21)المادة 

: تصدر النقابة

 بطاقة عضوٌة   ورقٌة دون ثمن  -

.  مقابل رسوم ٌقرها المجلس  الكترونٌة بطاقة عضوٌة  –

.   مزاولة  المهنة دون مقابلإفادة –

. شارات خاصة للسٌارات بثمن –

 

( 22)المادة 

 النقابة بقرار من المجلس فً مصرؾ او اكثر وٌتم سحب االموال التً ٌقرر صرفها بتوقٌع النقٌب وامٌن أموالتحفظ 

. الصندوق او بتوقٌع نائبٌهما فً حالة ؼٌابهما

 

( 23)المادة 

. دٌنار فً صندوق النقابة 100 ال ٌجوز االحتفاظ بأكثر من 

 

 

( 24)المادة 

. ٌقدم موظفو النقابة المالٌون كفاالت قانونٌة بالقٌمة التً ٌراها المجلس مناسبة



 

( 25)المادة 

ٌعٌن المجلس مدققا للحسابات لقاء اتعاب ٌتفق علٌها معه وذلك مرة كل سنة 

 (26)المادة 

 ]2009 -2008[قانون االمتياز 

 1994 وهو من أساسٌات القبول للعضوٌة المنصوص علٌه فً قانون النقابة والمقر عام 2008اقر تطبٌق االمتٌاز عام 

 والقانون ال 01/01/2009 على أن ٌبدأ تطبٌقه اعتبارا من 2008 وذلك من الهٌئة العامة عام 2004م والمعدل عام 

 .01/01/2009وٌطبق على كل من سٌتخرج بعد عام  , 01/01/2009ٌشمل من أنهى الدراسة قبل 

التقدم للنقابة وطلب العضوٌة ,حٌث ٌتوجب على كل من أنهى دراسة تخصص العالج الطبٌعً من جامعة أو معهد 

والبدء بتطبٌق سنة االمتٌاز المنصوص علٌها واألخذ بعٌن االعتبار آلٌة التطبٌق األولٌة لتتماشى و وضع المرحلة إال آن 

. ٌطبق بأعلى مهنٌة ودقة وذالك بالتوافق مع الجهات المختصة 

حٌث ٌتقدم الزمٌل بعمل سنة االمتٌاز فً المراكز المرخصة من قبل وزارة الصحة الفلسطٌنٌة والذي ٌوجه لها الزمٌل 

وبعد االنتهاء من فترة االمتٌاز ٌتقدم الزمٌل إلى اختبار النقابة والمشرؾ علٌه من قبل وزارة الصحة , من قبل النقابة 

:- الفلسطٌنٌة و تكون آلٌة االختبار على النحو األتً 

تصاغ األسئلة من قبل لجنة مشكلة من مجلس النقابة وتتماشى مع قدرات الطالب الفلسطٌنً وتهتم بأسس  .1

. العالج الطبٌعً  

ٌتقدم الطالب إلى اختبارٌن األول نظري والثانً عملً وذلك فً المكان والزمان الذي تم التوافق علٌه ما بٌن  .2

. النقابة و وزارة الصحة الفلسطٌنٌة 

, فما فوق الجتٌاز االمتحان النظري  % 65ٌتوجب على الزمٌل االختصاصً أن ٌحصل على معدل  .3

, الجتٌاز االختبار النظري % 60وٌتوجب على مساعد االختصاصً  أن ٌحصل على 

على أن نجاح الزمٌل ٌجب أن ٌقر من قبل اثنٌن ,  زمالء 3ٌتقدم الزمٌل لالختبار العملً من لجنة تتكون من  .4

. وأعلى لكل من الدبلوم والبكالورٌوس  % 65من اللجنة وحصوله على 

%  65 ٌجتاز الزمٌل االختبار النظري والعملً بمعدل ال ٌقل عن أنٌجب  .5

إعادة االمتحان فً الجلسة التالٌة دون االلتزام بالوقت وحسب توفر الظروؾ المناسبة خالل السنوات الثالث  .6

ومن ثم ٌعقد مرة واحدة فً كل عام تتناسب وتارٌخ التخرج للطلبة من الجامعات , األولى من اقرار النظام  

. والمعاهد

ٌحق للزمٌل إعادة االختبار ثالث مرات متتالٌة و دون ذلك ٌتوجب علٌه إعادة االمتٌاز ثم التوجه لالختبار  .7

 من جدٌد ولمرة واحدة فقط 



 

ٌحق للجان الممتحنة التوافق على عالمة النجاح فً حال وجد بان فً ذلك مصلحة عامة وحاالت خاصة  .8

. كانت فً العملً ممٌزة عن النظري 

 .النجاح فً االمتحان النظري شرط أساسً للعضوٌة والحصول على المزاولة .9

المسجلة وبجلسة هٌئة العامة  من النقٌب  ومجلس النقابة  واللجنة العلمٌة  توجه الدعوة  للبدعوة عامة  .  10

 من على نظام وقانون االمتٌاز لما فٌهخاصة وبنسبة ال تقل عن ثلثً الهٌئة العامة المسجلة لمناقشة أي  تعدٌل 

مع وزارة الصحة الفلسطٌنٌة لخصوصٌة هذا  علٌها التوافق  ٌجب  ت وجمٌع القرارات والتعدٌالمصلحة للمهنة 

. حسب االتفاقٌات المتوافق علٌها  معهم فتح المراكز وإجازة النظام وارتباطه بالمسمٌات والتراخٌص 

   

 

 

 


