االخوه الزمالء....
بناء على قرارات مجلس اداره الجمعيه المصريه لجراحى التجميل و االصالح بتاريخ  ٢٠٠٩-١٠-١٤بشان تنظيم اجراءات التقدم
لالنضمام للجمعيه "كعضو عامل" فقد قرر االتى:
حفاظا على الشفافيه و لحفظ حقوق اعضاء الجمعيه العموميه بالتعريف الكامل باالعضاء الجدد و اعطائھم الفرصه لدراسه السيره
الشخصيه لكل منھم و ابداء الراى او االعتراض المسبب على انضمام اى منھم للجمعيه قبل التصويت الجماعى على قبول ھؤالء االعضاء
فتقرر االتى:
على المتقدم للعضويه "كعضو عامل" التقدم باوراقه الكامله للسكرتير العام للجمعيه قبل موعد اجراء الجمعيه العموميه بثالثه اشھر على
االقل )تعقد الجمعيه العموميه مره واحده سنويا خالل المؤتمر الشتوى للجمعيه الذى يتم االعالن عنه قبل موعده بفتره مناسبه من خالل
موقع الجمعيه على شبكه االنترنت( حتى يتسنى العضاء مجلس اداره الجمعيه دراسه ھذه االوراق لمده شھر ثم يتم عرض طلبات
العضويه على موقع الجمعيه لمده شھر اخر الطالع االعضاء عليھا و يسمح خاللھا لالعضاء العاملين ابداء الراى او التحفظ على اى من
ھذه الطلبات على ان يكون االعتراض موضوعيا و مسببا ومقرونا بما يفيد ذلك على مسؤليه مقدم االعتراض الكامله و يكون ذلك بارسال
رساله الكترونيه لسكرتير عام الجمعيه بھذا الشان خالل ھذا الشھر و لن يلتفت الرسائل المرسله بعد ذلك حتى يتسنى لمجلس االداره دراسه
ھذه االعتراضات قبل عرض الطلبات على الجمعيه العموميه للتصويت الجماعى.
يعمل بما تقرر على ابتداء من تاريخ النشر على موقع الجمعيه مع ارسال رساله بريديه الكترونيه لجميع المسجلين على قائمه البريد
االلكترونى الجمعيه.

االوراق المطلوبه:
-

طلب التقدم للعضويه العامله موقعا )موضحا به االسم ،تاريخ الميالد ،الجنسيه ،المؤھل العلمى و تاريخه ،مكان العمل ،تاريخ
االنضمام للجمعيه كعضو منتسب ان وجد(
ما يفيد الحصول على درجه الدكتوراه او ما يعادلھا من المجلس االعلى للجامعات
ما يفيد العمل و التخصص فى مجال جراحه التجميل
تزكيه كتابيه من اثنين من االعضاء العاملين المشرفين على تدريبه
السيره الذاتيه
ما يفيد النشاط العلمى واالجتماعى بالجمعيه )القاء ابحاث ،مقاالت ،حضور او تنظيم الندوات(....،
صور من شھادات حضور مؤتمرات الجمعيه وما يفيد القاء ابحاث او مقاالت او اى نشاط بالجمعيه
صوره من بطاقه الرقم القومى
عدد  ١صوره شخصيه
الحضور الشخصى للجمعيه العموميه اثناء التصويت

وشكر لكم حسن تعاونكم وااللتزام بما ذكر عاليه و التنبيه بذلك على المتقدمين الجدد لحفظ اقدميتھم ولالرتقاء بمستوى جمعيتنا قدما لالمام.
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