الجمهورية العربية السورية
وزارة الصحة
الرقم:

 /هـ.س /ص

الهيئة السورية لالختصاصات الطبية

إعالن المفاضلة العامة لقبول مقيمين بقصد االختصاص لسنة 2016
تعلن وزارة الصحة  /الهيئة السورية لالختصاصات الطبية عن رغبتها بالتعاقد مع أطباء بشريين -اسنان وصيادلة عامين حصرا بقصد اإلقامة
لالختصاص في مشافي وزارة الصحة ومشفى الشرطة ( دمشق – حلب )

أوال -الشروط العامة:
 .1أن يكون المتقدم حاصالً على الدرجة الجامعية األولى بمرتبة جيدد  %06فمدا فدو  .وتعتبدر عالمدة التفاضد يدي المعددل العدام
لخريجي ا لجامعات السورية ،أو كشف العالمات المعدل وفق ساللم مجلس التعليم العالي النافذة لخريجي الجامعات غير السورية

و ذلك بعد إتمام معادلة شهاداتهم وصدور قرار التعادل من وزارة التعليم العالي.

 .2يحق للمتقدم الحاص على درجة جامعيدة أولدى للطدب البشدر بمعددل ( )%06فمدا فدو التقددم للمفاضدلة فدي التخصصدات
التي تخدم أيداف وزارة الصحة ( :تخدير – طب أسرة – طب نفسي– أشعة – طب طوارئ – طب شرعي – تشريح مرضي -طب فيزيائي ).

 .3يددتم التفاض د بددين خريجددي الجامعددات  /السددورية الحكوميددة  -غيددر السددورية  /وفق داً للمعدددل العددام واالسددتيعا المعلددن الخدداص
بخريجي يذه الجامعات.

 .4يتم التفاض بين خريجي الجامعات  /السورية الخاصة  /وفقاً للمعدل العام واالستيعا المعلن الخاص بخريجي يذه الجامعات.

 .0يحق للمتقدمين التقدم بد  10رغبة وفق استمارة المفاضلة بحيث تقترن ك رغبة بالمحافظة المراد التدر فيها ويمكن التقدم ألكثر
من محافظة وحتى خمس عشرة رغبة في االستمارة ذاتها وفقا لالستيعا المعلن.

 .0يحق لألطباء البشريين واطباء االسنان والصيادلة العامين  ،العاملين اإلداريين في وزارة الصحة واألطباء البشريين العامين العاملين في
المراكددز الصددحية والمشددافي التابعد ة لددوزارة الصددحة وأبندداء العدداملين فددي وزارة الصددحة وأبندداء ذو المهددن الطبيددة وأبندداء الشددهداء تقددديم

طلباتهم وفقاً للتعليمات التنفيذية الجديدة المعلنة في مديريات الصحة.

 .7االفضلية في التقدم لصالح محافظة القنيطرة يي ألبناء المحافظة نفسها و يتعهد المقبولون بالخدمة فيها لمدة سنتين  ،ويمكن ألبناء
المحافظات االخرى التقدم ايضاً .

 .8ال يحددق لألطبدداء الددذين انتسددبوا إلددى مركددز دراسددات الصددحة العامددة وإدارة الددنظم الصددحية التقدددم للمفاضددلة إال بعددد إتمددام مدددة االلتددزام
وموافقة الجهة التي يعملون لديها.

 .9تقب طلبات االطباء الذين كان لديهم قبول سدابق لالختصداص فدي أ مدن الجهدات العامدة فدي الدولدة (وزارة الصدحة – وزارة التعلديم
العالي  -الخدمات الطبية العسكرية  -الخدمات الطبية في وزارة الداخلية) و لم يلتحقوا باالختصاص او الذين انفكوا عدن االقامدة
قب صدور االعالن يتوجب عليهم ارفا الوثائق التي تثبت ذلك .

 .16يمكن للحاصلين على اختصاص أول التقدم للحصول على اختصداص مدن االختصاصدات التدي تخددم ايدداف الدوزارة ( تخددير – طدب

أسرة – طب نفسي– أشعة – طب طوارئ – طب شرعي – تشريح مرضي -طب فيزيائي ) فقد كاختصداص ثداني ،امدا بداقي التخصصدات الفرعيدة
فيتم االعالن عنها بمفاضلة اخرى خاصة باالختصاص الفرعي .

 .11ال تقب الطلبات الشرطية وترفض ك اضبارة ال تحتو على جميع الثبوتيات المطلوبة .
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ثانيا -التقديم للمفاضلة :
 يتم تقديم الطلبات في أية مديرية صحة اعتباراً من تاريخ يوم االثنينولغاية نهاية الدوام الرسمي من تاريخ يوم الخميس
 -يمكن للمتقدمين إرسال استمارتهم عن طريق االنترنت على :

2610 / 9 / 28
2610 / 10 / 8

-موقع الهيئة السورية للتخصصات الطبية www.syrianboard.sy

 التأكد من وصول االستمارة باالتصال على ياتف دائرة المفاضلة  2206084على أن توافى دائرة المفاضلة في الهيئةالسورية لالختصاصات الطبية بباقي الثبوتيات المطلوبة خالل اسبوع من تاريخ التقدم عبر االنترنت وإال يعتبر الطلب ال غيا.

ثالثا  -شروط المفاضلة:
على الراغبين بالتقدم لهذه المفاضلة مراعاة ما يلي:
-1

تاريخ الوالدة :

 تقب طلبات االطباء من مواليد  1986 /1/1وما يليه .

 يستثنى من شرط العمر االطبداء البشدريون المتقددمون لالختصاصدات التدي تخددم أيدداف وزارة الصدحة حصدرا ( تخددير – طدب
أسرة – طب نفسي– أشعة – طب طوارئ – طب شرعي – تشريح مرضي -طب فيزيائي ) ودون إضافة رغبات أخرى.

-2

البدورد

العربددي :علددى مدن يرغددب باالنتسددا إلدى البددورد العربدي التقدددم بطلبدده بعدد القبددول فدي المفاضددلة ومباشددرته فدي االمدداكن المعترفددة

للتدددريب لصددالح البددورد العربددي وفق داً لالسددتيعا المعلددن الخدداص بددالبورد العربددي ووفقددا لتسلس د المعدددالت ويعلددن عددن تقددديم الطلبددات
للراغبين لالنتسا للبورد العربي في حينه .

 :يجددب أن يكددون المتقدددم للمفاضددلة أدى الخدمددة العسددكرية أو لديدده تأجيد واضددح لنهايددة عددام  2610وال يحددق

-3

الوضددع العسددكر

-4

مستنفد فرص الرسدو

للمتخلفين عن الخدمة العسكرية اإللزامية أو المدعوين للسو في فترة إعال ن المفاضلة أو الذين ضمن الخدمة التقدم للمفاضلة.

 :يمكدن لمسدتنفد فدرص الرسدو فدي امتحدان الجدزء األول أو النهدائي التقددم للمفاضدلة وفقداً للشدروط

المعلنة للمفاضلة العامة وال تضم فترة التدريب األولى إلى فترة اإلقامة الجديدة.

 -0يطلب من العاملين في وزارة الصدحة والجهدات العامدة األخدرى الحصدول علدى موافقدة يدذه الجهدات أصدوالً قبد التقددم للمفاضدلة وتطبدق
عليهم الشروط نفسها.
 -0تمنح طبيعة عم بقيمة  %84شهرياً عالوة على األجر الشهر للمقبولين في اختصاص الطب النفسي.
 -7تمنح مكافأة شهرية بقيمة ال تتجاوز  0666ليرة سورية للمقبولين إقامة في اختصاص التخدير.

 -8يخضع المقبولون في يذه المفاضلة لنظام التدريب الخاص بالهيئة السدورية للتخصصدات الطبيدة الموجدود علدى موقدع الهيئدة وموقدع وزارة
الصحة ( فيما يتعلق باالختصاصات األساسية والفرعية وسنوات االختصاص ونظدام االختبدارات حيدث يمكدن التقددم لدبعض االختصاصدات
الفرعية من الطب العام مباشرة ووفق االستيعا المعلن).
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 -9ال يمكددن تبدددي االختصدداص بعددد صدددور نتددائ المفاضددلة وعلددى المقبددولين المباشددرة فددي امدداكن
قبولهم .

 -16تلغى استمارة المتقدم في حال مخالفته أحد الشروط المذكورة سابقاً او تقدمه بأكثر من اضبارة .

 -11ال يتم النظر بالطلبات الفردية التي قدمت للوزارة أو الهيئة أو مديريات الصحة قب تاريخ يذا اإلعالن أو بعده.

 -12تعلن النتائ على موقع الهيئة وموقع الوزارة وفي مديريات الصحة  ،وعلى المقبولين التقددم بدأوراقهم الثبوتيدة مدن تداريخ صددور النتدائ
ويباشرون العم خالل  36يوماً و يعتبر المتخلف عن يذا التاريخ مستنكفاً.

دمشق

2610/9/

المدير العام

للهيئة السورية لالختصاصات الطبية
أ .د .يونس قبالن

المبلغ

إليهم :رئاسة مجلس الوزراء  -وزارة التعليم العايل –وزارة الرتبية -اخلدمات الطبية -مكتب السيد الوزير  -السادة املعاووو – وقابة األطباء

م.الشؤو اإلدارية – املكتب اإلعالمي -الديوا للنشر  -لوحة اإلعالوات – موقع الوزارة على االورتوت  -مديريات الصحة ينشر مع التعليمات التنفيذية واألوراق الثبوتية واالستيعاب
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