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 قضاياتفويض في      إستشارة قانونية                                           سياسة تحديد أسعار ناجحة                                         حلقات دراسيةكتيبات شرح    
 

 

الفوائد التي تحصل عليها من 

 العضوية في جمعية ماربورج 

 

 . استشارة لألطباء األجانب 1

تنصح جمعية ماربورج )م ب( أعضاءها األجانب بما يلي: 

نحن ننصحك وندعمك بما يتعلق بمتطلبات العمل الخاص 

ول حشهادة الخبرة لديك مع المرفقات )بك وكذلك 

وخاصة فيما يتعلق  عقد العمل  المالحظات(، وعند توقيع

 بمدة العقد والراتب، وأيضاً في حالة الوظيفة بدوام جزئي.  

 اإلستشارة القانونية. 2

الرابطة الوطنية يقدمون المشورة لألعضاء في  يمحامي

 المواضيع المهنية والعمالية وقضايا الضمان االجتماعي. 

 . تفويض في القضايا3

ج تمثل أعضائها في أي قضية في خالفات  وررابطة مارب

 قانون العمل وفقا للوائح البنود في الجمعية الوطنية. 

في المقام األول عند حدوث نزاع في  تعرفه:ما يجب أن 

مجال قانون العمل، تكون التكاليف غالبا  أكثر من عشرة 

 أضعاف رسوم اإلشتراك السنوية في رابطة ماربورج. 

قبل محكمة العمل يتحمل كل طرف في المقام األول  و:

التكاليف القانونية بنفسه، حتى لو فاز ذلك الطرف في 

 النزاع. 

 

 

 

 

 المساعدة في التفاوض. 4

رابطة ماربورج تمثل أعضائها أمام مسؤولي المستشفىات 

واإلدارات في التفاوض، على سبيل المثال، حول ظروف 

 العمل أو الدفع.

 . سياسة ناجحة في مجال تحديد األسعار5

ج تفاوض لصالح راتبك. نحن نجلس على وررابطة مارب

ظروف العمل  طاولة التفاوض عندما يتعلق األمر بتفاصيل

بالنسبة للطبيبات واألطباء. عقودنا في مجال تحديد 

لتحسين  األسعار بخصوص األطباء تهدف في األساس

 .رواتب مغرية  وفيها  ظروف العمل 

 

 
 

 . سياسة الصحة و العمل6

ج بتمثيل ورسة المهن والصحة تقوم رابطة ماربفي سيا

المستويات أعضائها أمام الحكومات والبرلمانات على جميع 

السياسية، ضمن اإلدارة الذاتية )الجمعية الطبية( أمام 

 الغير.

 

 

 

 مجانيةأو  . حلقات دراسية مخفضة األسعار7

لتحسين المؤهالت الطبية )على سبيل المثال "الحماية 

من اإلشعاع"( والحصول على مؤهالت إضافية في القضايا 

 أو "مستشفىإدارة "المهنية والسياسية غير الطبية )مثل 

"( تقدم رابطة ماربورج  إلقاء محاضرات للطبيبات واألطباء"

 حلقات دراسية متخصصة. 

 . مجلة األعضاء وكتيبات الشرح8

صحيفة رابطة ماربورج تخبركم بكل ما هو جديد عن 

معلومات حول ما يحدث على الصعيد الوطني في مجال 

 طبعة 18الصحة والسياسة المهنية واألسعار وذلك في 

في العام. حول القضايا الراهنة تنشر رابطة ماربورج 

عضاء مجانا )على سبيل المثال ألالكتيبات التي تتوفر ل

"كتيب المبتدئين في المهنة" و "تناسب من خالل 

 التدريب" أو عقود تحديد األسعار(.

 . خدمة النشرة9

ئيسية في المجال المهني في جميع المواضيع الر

قانون الضمان االجتماعي فإن لألعضاء وقضايا  والعمالي

 حسب الطلب، منشورات متاحة مجانا.

 . أسعار خاصة لعمليات التأمين وخدمات التمويل10

عضائها في أكخدمة إضافية، تقوم رابطة ماربورج لصالح 

على سبيل المثال في حالة  -األمن الشخصي والمهني 

بتقديم التأمين الصحي الجماعي،  -التأمين الخاص 

والتأمين الجماعي على الحياة، أو التأمين ضد الحوادث، 

 وبرامج اإلدخار والتمويل. 

 

 


