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 رقمها

 غير مسبوق باختصاص رئيسي.مباشر ، هذا االختصاص ال      هل هذا االختصاص فرعي؟ أي انه مسبوق باختصاص رئيسي؟-4

 الختصاص الرئيسي السابق.على شهادة البورد السوري في ا وقد حصلت             ي.  ، هذا االختصاص فرعنعم            
        .السابقولم اتقدم للحصول على شهادة البورد السوري في االختصاص 
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 (.حديثة)وثيقة نقابية  .4

 على االستمارة واحدة تخرز ة صورة شخصية حديث .5
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  )يجب أن يكون وجها الهوية على صفحة واحدة(.صوة عن الهوية الشخصية   .7

 القانونية او التفويض الخطي.صورة الوكالة  .8

 دوالر أمريكي لغيرهم.1000حكمهم أو  ل.س للسوريين ومن في10000االيصال المالي لكل شهادة .9

 تفصيلي بعدد سنوات اإلقامة بقصد االختصاص ) برنامج تدريبي (  بيان .10
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 غير السوريةدولة الجامعة  باللغة العربية  اسم الجامعة سنة التخرج  صيدلة أسنانطب  طب بشري
 

 

 

      

 صورة شخصية
 واحدة
 
 

يرجى كتابة االسم 
على الوجه الخلفي 

 لصورةل
 

 االستمارة مجانيـة               
www.syrianboard.sy  

 
 يرجى كتابة االسم خلف الصورة

 

 ختم تسجيل الديوان

الموظف اشارات الوثائق المرفقة ويتأكد  يدقق

  .من بياناتها وتصديقها

 اسم الموظف:
 :ل المرفقات () باكتماتوقيعه  

 تم المسح الضوئي لإلضبارة من قبل:

http://www.syrianboard.sy/

