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                           الييئـة السورية لالختصاصات الطبية
 9109/ 01/ 8بتاريخ                ذعبة التعادل    - دائرة االختبارات

 الصيدلة(بعد و األسنانطب بعد ) بعد الطب العام و   هاداتــــص الذــتمارة تمحيــــــاد
 الثي:االسم الث

 الرقم الوطني
 واحدة فقط  Xضع إشارة  

 
 الجنسية لغير السوري:

 صيدلي      طبيب أسنان      طبيب بشري

 :الدولة :                  جامعةمن  :الشيادة الجامعية األولىتاريخ الحصول عمى 
 تاريخ البدء باالختصاص  :)بالمغة العربية( واالختصاص المراد تعديميا اسم الشيادة

       /       / 
 تاريخ الحصول عميو

      /      / 

 سنوات اإلقامة  -االختصاص حدد عدد سنوات دراسة مدة االختصاص:
 )سنوات الرسوب ال تحتسب(: 

 :ىوالمستشف  لمغة العربية()باالجامعةاسم و   االختصاص  دولة

 :السكن عنوان:                                                       والواتس م الياتفارقأ
  ________________________: يوجد  ،ال يوجد :الشيادة الجامعية األولىبعد )قبل السفر( الدراسة أو الشيادة الحاصل عمييا 

 ______________________تاريخيا__: يوجد  ،ال يوجد :الحاصل عمييا وتاريخيا مع صور عنيا  األخرىالدراسة والشيادات 

الدراسة في جميع حاالت الدخول والخروج المتكرر  بمد)أختام مطار  ة األولىبعد الشيادة الجامعي تأشيرات الدخول والخروج إلى بمد الدراسة
 (:يوافقيا التقويم الميالديالموافق لختم المطار  جواز السفر صفحةمع ذكر رقم  بالتسمسل الزمني أثناء فترة الدراسة

 الصفحة رقم تاريخ الخروج من  بمد الدراسة ت  رقم الصفحة تاريخ الدخول الى بمد الدراسة ت
/        /              م           /        /              م         0   
/        /              م        9 /        /              م              
/        /              م        3 /        /              م              
م      /        /                4 /        /              م              
       

  
 (:شرفالموظف الم)اسم وتوقيع :            شيراً                     تّم تدقيق المدد المذكورة في االستمارة و البالغة -

      تصدق جميع الوثائق من السفارة السورية في بمد الدراسة. :مالحظة  المرفقـــات:

 ختم تسجيل الديوان     مجمع الميسات  –في وزارة الصحة  السجالت والتراخيص الطبيةمبا تسجيل اختصاص في مديرية ط .0
  .شيادة االختصاصومصدقة عن  مترجمة ةصور  .9

 خالل مدة الدراسة مفصمين النظري والعممي البرنامج التدريبيعن  أصوالً  مترجمة ومصدقة صورة .3
 ) برامج ، محاضرات ، انترنت ...(، ويتضمن البرنامج التدريبي:ووسائل التعميم المتاحة  ومكان التدريب وعدد األسرة

 التي داوم بيا مع المدة في كل قسم. االقسام - أ

 العمميات التي قام بيا كجراح أساسي والتي قام بيا كجراح مساعد بالتفصيل نوع وعدد - ب
 .وواضحة عنيا ة كاممةصور نسخة مو  التي تغطي المرحمة الدراسية كاممة جوازات السفر .4

 .وثيقة تبين بداية ونياية التدريب مترجمة ومصدقة أصوالً  .5

 .ايصال الرسم المالي. 7    .وثيقة نقابية حديثة .6
 ل.س50طابع الشهيد  ل.س 4طابع إدارة محلية  ل.س01طابع مجهود حربي  ل.س01طابع إعادة إعمار  .سل 011طابع مالي 

     
 :في حال الحصول عمى الدكتوراه أو الماجستير

 ادات الماجستير والدكتوراهصور عن شي .0

 نسخ عن رسائل الماجستير والدكتوراه .9

 ممخص بسيط بالمغة العربية عن البحث .3

 

http://www.syrianboard.sy/


 تعطى لمقدم الطمب          ات:ـــالمرفقتوضيح 
 .في وزارة الصحة السجل مديريةجيل اختصاص من ــطمبا تس -0
 (ووزارة الخارجية السوريةالسفارة السورية في بمد االختصاص خارجية بمد االختصاص و  ) مصدقة من ثالث صور مترجمة عن شيادة االختصاص -9

، ومكان التدريب وعدد األسرة كالتصديقات السابقة ل مدة الدراسة مترجم ومصدقصورة عن البرنامج التدريبي النظري والعممي مفصمين خال  -3
 .) برامج ، محاضرات ، انترنت ...(ووسائل التعميم المتاحة 

 الذي خضع لو تمييدًا لحصولو عمى شيادة االختصاص:النظري والعممي  البرنامج التدريبييتضمن 

 التي داوم بيا مبينًا المدة التي قضاىا في كل قسم موقعة من رئيس القسم . األقسام (0

 . األخرىتصاصات خأو مضمون النشاط العممي لالراحية،وعددىا في االختصاصات الج أساسينوع العمميات التي قام بيا كجراح  (9

 .وعددىا مساعدنوع العمميات التي قام بيا كجراح  (3

 موقع) ويمكن االطالع عمييا من في سورية أصوالً النافذة  األنظمةالمدة المطموبة لالختصاص حسب  عنتقل مدة التدريب  يجب أال -
 نظام اإلقامة(. – www.syrianboard.sy البورد السوري

 .معتمد لمتدريب أن يكون التدريب في مشفى جامعي أو حكومييجب  -
 في بمد الدراسة)ىام جدًا(.الذي حصل عميو  مصدقة أصواًل تبين بأنو يمكن ممارسة االختصاصوثيقة موثقة و  -4

خالل ىذه العممي  أداءهحضر تحضيره لمدكتوراه وي  انو كان يمارس االختصاص خالل  تثبت PHDحال الحصول عمى الدكتوراه في وثيقة مصدقة يحضرىا  -5
)يحضر  مرفقة بترجمة مختصرة ليا هرسالة الدكتوراويبرز  الدكتوراهشريطة حصولو عمى الماجستير قبل  يبيكما ىو مبين في تفصيل البرنامج التدر  الفترة

 العربية( صور مصدقة أصواًل من شيادتي الماجستير والدكتوراه مع نسخ أصمية من الرسالتين )الماجستير والدكتوراه( مع ممخص مختصر لكمييما بالمغة

مع بيان اإلجازات الصحية وبدون اجر  ووثيقة نجاحو في امتحان الجزء األول  في حال كونو قد بدأ نفس التي عمل بيا  قسامواألوثيقة تثبت مدة تدريبو  -6
 االختصاص في سوريا.

 الشيادات التي حصل عمييا قبل حصولو عمى الشيادة التي يريد تعديميا . -7

وفي حال فقدان ( المطار وأختامعمى كل صفحة  السفر جوازتظير بدقة رقم )  اواضحة عنيوصور كاممة و ،جوازات السفر التي تغطي المرحمة الدراسية كاممة -8
 . ج إلى بمد الدراسةجوازات السفر تطمب وثيقة مصدقة أصواًل من الجيات المختصة في بمد الدراسة تثبت فقدان الجواز وتبين بالتفصيل كل حاالت الدخول والخرو 

 .ووزارة الخارجية السورية من السفارة السورية في بمد الدراسةمن خارجية بمد االختصاص و ج سورية الوثائق الصادرة من خار  فةتصدق كا

 .وتكون مسؤولية التأخر في جمب الوثائق عمى عاتق صاحب العالقةكل ممف ال يتضمن جميع المحتويات السابقة ال يعتبر كاماًل 
 
 
 

 في تعديل الشيادات: اإلداريآلية العمل 

 :إلى األوراقوتقديم  تحويموالسجل في وزارة الصحة ليتم  ريةمديمراجعة  -1

  شارع المجتهد –جانب مشفى دمشق الوطني  –العنوان: مجمع الباسل التعليمي الهيئة السورية لالختصاصات الطبية   
  9453990 - 9901805 - 9900363مقسم المجمع :  رقامأ (تعادل الشهادات 2240423)دائرة االختبارات  

 ."تمحيص الشيادات والوثائق"من قبل لجنة  رستدمل فترة تقديم الوثائق مدار السنة و تش -9

 التعديل المباشر –0يتخذ قرار بـ : وبعد قبول األوراق من قبل المجنة -3

 رشح المتحان الكولكيوم في االختصاصالت -9
 طمب ترميم فترة التدريب حسب رؤية المجنة. -3

 خول االمتحان في المواعيد التالية :لد بطمبيتقدم من يرشح لالمتحان 

  لدخول الدورة االمتحانية في الشير الرابع     ومنتصف الشير الثاني األولبين منتصف الشير 
 لدخول الدورة االمتحانية في الشير العاشر   بين منتصف الشير السابع ومنتصف الشير الثامن 

 ويتم تحديث التعديالت الطارئة ( إعالنومنذ  الموقععمى وينشر المتحانات )قبل شير تقريبًا من بداية ا يعمن البرنامج االمتحاني
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