الجمهورية العربية السورية
وزارة الصحة
الهيئة السورية لالختصاصات الطبية
الى الهيئة السورية لالختصاصات الطبية  -دائرة االختبارات

طلب الحصول على بيان شهادة تفصيلي
تحية طيبة مقدمو  :االسم األول

نمىذج الطلة مجانً www.syrianboard.sy

( للحاصلين على شهادة البورد السوري )

األب

النسبة

الرقم الوطني

.

أو الجنسية ( لغير السوري) ________

االختصاص _____________________________
ال ،هرا االخرصاص مثاشس غٍس مسثىق تاخرصاص أخس.

هل هرا االخرصاص فسعً؟ أي انه مسثىق تاخرصاص زئٍسً؟

نعم ،هرا االخرصاص فسعً مسثىق تاخرصاص زئٍسً هى_______ :

أرجو منحي بيان شهادة تفصيلي علماً بأنني حاصل على شهادة البورد السوري (
وحاصل ساتقاً على:

شهادج االخرصاص و

مقبول في المفاضلة

العامة

ذسجٍل االخرصاص و

ضع اشازج

حسة وضع صاحة الطلة):

الدزاساخ العلٍا و

الشهادج األولى تاالخرصاص غٍس السىزٌح

الترميمية لصالح محافظة أو جامعة___________ سنة ____

__________ تابع لمحافظة أو جامعة _________ خارج القطر
 مكان التدريب لالختصاص
اسم مشفى – مركز تدريبي

للمقيمين وللدراسات العليا.

الدولة ________

__________ تابع لمحافظة أو جامعة _________
 مكان التدريب لالختصاص
اسم مشفى – مركز تدريبي
حدد عدد سنوات دراسة االختصاص حسب نظام
فترة التدريب من تاريخ

/

حصلد على أول شهادج فً هرا االخرصاص فً سنح

اإلقامة (سنىاخ السسىب ال ذحرسة):

ميالدي حتى تاريخ

/

____ مصدز الشهادج أو اسم الدولح_______ :

ناجح في االمتحان النهائي دورة _______ سنة_____
ىل لديك اختصاصات أخرى غير ىذا االختصاص؟ ال
رقم الجوال:

/

/

ميالدي

هل خضعد الخرثاز االخرصاص النهائً فً وشازج الصحح؟

نعم ،

ال.

ناجح في امتحان السنة األولى دورة _______ سنة ____
نعم

وىي ____________________________________
المسفقاخ المطلىتح الرً ال ٌعرمد الطلة تدونها:

رقم الهاتف األرضي:

• صورة مصدقة عن شهادة البورد السوري

عنوان السكن المعتمد:

• صورة مصدقة عن شهادة االختصاص وتسجيل االختصاص والدراسات العليا

االسم والتوقيع

والشهادة األولى باالختصاص غير السورية

(حسب حالة صاحب الطلب)

• بيان خدمة مصدق لفترة االقامة والدراسة

صورة عن شهادة االختصاص اآلخر ( في حال وجوده (

نموذج الطلب مجاني
خرم ذسجٍل الدٌىان
طابع مالي  52ل.س

• ايصال مالي برسم المطبوعات كتاب واحد  0222ل س
طابع إعادة إعمار  01ل.س

طابع مجهود حربي  21ل.س

طابع إدارة محليت  4ل.س

طابع الشهيد 52ل.س

