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صورة شخصية واحدة

يرجى كتابة االسم خلف الصورة

يرجى كتابة االسم خلف الصورة

إلى الهيئـة السورية لالختصاصات الطبية
يرجى الموافقة على تعديل شهادة االختصاص ومنحي شهادة البورد السوري وفقا ً للمعلومات التاليـة:

1

االسم والكنية:

اسم األب:
تاريخ الوالدة:

مكان الوالدة:
الجنسية لغير السوري:

الجنس:

اسم األم:

/

الرقــم الوطني:

/

رقم الهاتف الجوال

أنثى رقم الهاتف:

ذكر

العنوان:

0 9

البريد االلكتروني:

 2المؤهل العلمي:

طب بشري

 3االختصاص:

نوع الشــــــــهادة:

طب أسنان

تسجيل اختصاص
بيان تسجيل اختصاص

 4مكان التدريب لالختصاص:

صيدلة

 5هل خضعت لالختبار في االختصاص في وزارة الصحة؟
دائم

 6نوع الترخيص:

في

مكان تقديم الطلب

/

/

الدراسات العليا
الخدمات الطبية العسكرية
غير ذلك................................................. :

نعم  :عام االختبار

إلغاء مؤقت

/

رقم السجل في وزارة الصحة:

عدد سنوات االختصاص:
رقم الشــــــــهادة:
اختصاص
تاريخ الشـــــهادة:
مصدر الشـــــهادة:
دراسات عليا

وزارة الصحة
الخدمات الطبية لقوى األمن الداخلي
تدريب خارج القطر ،اسم الدولة............. :

مؤقت

@

ال
تاريخه:

رقمه:

/

/

201 /م.
االسم الثالثي لمقدم الطلب:
التوقيع:

المرفقات:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

صورة مصدقة عن شهادة االختصاص األصلية الحاصل عليها من داخل القطر أو خارجه
صورة مصدقة عن الترخيص ويفضل أن تكون المصدقات  A4وليس قياس أكبر
وثيقة نقابية (حديثة)
صوة عن الهوية الشخصية (يجب أن تكون وجها الهوية على صفحة واحدة)
صورة شخصية حديثة على االستمارة  -يكتب االسم خلف الصورة
صورة مصدقة عن الوكالة القانونية (حديثة) مع صورة هوية الوكيل
وثيقة خبرة تثبت ممارسة االختصاص مصدقة أصوالً (للخريجين القدامى)
االيصال المالي 11111ل.س للسوريين ومن في حكمهم أو 1111دوالر أمريكي لغيرهم.

لغير السوريين:

اسـم الموظف وتوقيعه:

 .1الشهادة األصلية مع صورة مصدقة عنها
 .2صورة عن جواز السفر

طابع مالي
25ل.س

طابع مجهود حربي
50ل.س

طابع إعادة إعمار
10ل.س

طابع إدارة محلية
 4ل.س

طابع الشهيد
25ل.س

تعليمات ملء استمارة تعديل شهادة االختصاص
-1

يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة في االستمارة من قبل صاحب العالقة أو وكيله القانوني حصراً.

-2

ضع إشارة

في المكان المناسب وأكتب باقي المعلومات وفق المطلوب.

-3

أكتب بيانات البند ( )1والبند (.)2

-4

بعد االنتهاء من كتابة البيانات ضع إشارة

-5

يتم لصق الطوابع المطلوبة في المكان المخصص لها على االستمارة:

لكافة مربعات بند المرفقات وفق الوثائق المقدمة.

الطوابع المطلوبة:
 .1طابع مالي 25ل.س
 .2طابع مجهود حربي 51ل.س
 .3طابع إعادة إعمار 11ل.س
 .4طابع إدارة محلية  4ل.س
 .5طابع الشهيد 25ل.س

-6

الزمالء غير السوريين :تمأل البيانات كما سبق وتعاد شهادة االختصاص األصلية عند تسليم اإلضبارة
في الديوان العام للهيئة.

-7

صورة الهوية الشخصية  (:يجب أن يكون وجها الهوية على صفحة واحدة ).

-8

توضع كافة الوثائق المطلوبة في مصنف بالستيكي شفاف مرتبة (  ) 8-1ثم تسلم إلى الديوان العام
للهيئة السورية لالختصاصات الطبية .

-9

تسلم شهادة البورد السوري بعد إنجازها من الديوان العام للهيئة.

مجمع الباسل التعليمي – المجتهد:
هاتف المقسم 2211363

2211815

2253921

2253923

موقع الهيئة السورية لالختصاصات الطبية www.syrianboard.sy

