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الهيئة السورية لالختصاصات الطبية

األوراق المطلوبة للتقدم للمفاضلة العامة 2016
نبين األوراق المطلوبة للتقدم للمفاضلة من أجل التعاقد مع وزارة الصحة ومديرياتها بصفة مقيم راجين إعالنها في مكان
بارز في المديرية والمرافق الصحية كافة.
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وثيقة التخرج:
 خريجو الجامعات السورية :صورة مصدقة عن وثيقة التخرج أو وثيقة تبين المعدل الرقمي المئوي فيي ايال عيدم وجيود
المعدل على مصدقة التخرج .وبالنسبة لحديثي التخرج اشعار تخرج يبين المعدل المئوي .
ع
 خريجو الجامعات غير السورية :كشف عالمات مصدق ومترجم ويقبل قرار التعيادل الحيديش شيرًيا ميع اجيت النتيجية
اتى اتمام التعادل والتسجيل.
وثيقة من شعبة التجنيد المختصة تبين إنهاء الخدمة اإللزامية أو اإلعفاء منها أو التأجيل لنهاية عام .2102
صورة عن الهوية الشخصية.
صورتان شخصيتان.
استتتمارة المفاضتتلة عييدد  / 3/تؤخييم ميين مديرييية الصييحة ويمكيين ًباعتهييا ميين موقييع الهيئيية السييورية لالختصاصييات الطبييية
www.syrianboard.sy
توضع األوراق في ظرف بالستيكي قياس كبير .

وثائق مطلوبة من بعض المتقدمين :







العاملون اإلداريون من االطباء في وزارة الصحة بعد خدمة ثالث سنوات :وثيقة تثبت ذلك و(موافقة الجهة التي يعملون بها
إذا كانوا ال يزالون على رأس العمل ).
األطباء البشريون العامون العاملون في المشافي أو المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة بعد خدمة سنتين كاملتين :
وثيقة من المديرية المعنية است النموذج المواد و(موافقة الجهة التي يعملون بها إذا كانوا ال يزالون على رأس العمل).
العاملون في الدولة :موافقة الجهة التي يعملون بها.
ذوو الشهداء ومن في حكمهم ،أبناء ذوي المهن الطبية ( أطباء بشريين ،أطباء أسنان ،صيادلة) العاملين في وزارة
الصحة أو غير العاملين  ،أبناء العاملين في وزارة الصحة من غير ذوي المهن الطبية  :وثيقة تثبت ذلك است النموذج
المواد في مديرية الصحة.
التعهد المناسب للمقبولين لصالح محافظة القنيطرة فقط المين استفادوا من أولوية القبول لصالح القنيطرة ( نموذج مواد).
للمقبولين سابقا ً في وزارة الصحة و الجهات العامة للدولة كمقيم بقصد االختصاص:
 لمستنفدي الفرص:كتاب استنفاد فرص من مديرية الصحة التابع لها.
 للمقبييولين سييابقا فييي الجه يات العاميية فييي الدوليية (وزارة الصييحة – وزارة التعليييم العييالي  -الخييدمات الطبييية العسييكرية -
الخدمات الطبية في وزارة الداخلية) ولم يباشرو – او باشروا ولم يكمليوا االختصياص  :كتياب اسيتنكاأ أو كتياب انفكيا /
ترقين قيد  /قبل موعد اإلعالن .
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