
 

  

 
 

 السورية استمارة الحصول على شهادة البورد                                  
 2016 في عام الدراسات العليا لخريجي                                       

 
 

 

 اسم األم: اسم األب: :النسبة االسم )االول فقط(-1

 يــنــوطــــــال   ـمــــــرقــــــال لغير السوري الجنسية القيد تـــاريـــــخ الـــوالدة مكان الوالدة

                  

 @ بريد الكتروني العنوان بالتفصيل

 العيادة  هاتف المنزل  :السكن

 0 9         جوال  العيادة:      
  

 صيدلة  أسنانطب   طب بشري        ضع إشارة صح في المربع المناسب: المرحلة الجامعية االولى -2

 : دولة الجامعة غير السورية :سنة التخرج :اسم الجامعة  
 

 سنة القبول في الدراسات العليا:     :جامعة الدراسات العليا

 االختصاص:اسم  -3

 
 

 :         سنوات الرسوب ال تحتسب) سنوات اإلقامة (  االختصاص عدد سنوات دراسة
 ضع دائرة على المناسب

   201    /  /                شهادةمصدقة أو الال تاريخ

 رقمها

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

 على شهادة البورد السوري في االختصاص الرئيسي السابق. وقد حصلت            ي.  هذا االختصاص فرع ،نعم            
        .السابقولم اتقدم للحصول على شهادة البورد السوري في االختصاص 

 

 201   /         /         تاريخه: :هرقم إلغاء مؤقت  تمؤق نوع الترخيص:        -5
 

 __________________لمقدم الطلب: السم الثالثيا         .م201    /       /        تاريخ     ديوان الهيئة :مكان تقديم الطلب

 :بصحة المعلومات والمرفقات التوقيع                                                                
 

 :وليس قياس أكبر(القياس العادي  A4 المرفقات قياسويفضل أن تكون في الظرف بنفس الترتيب ) ضع اشارة صح عند االوراق الموجودة  المرفقات
 .لدراسات العليا )أو مصدقة التخرج(عن شهادة ا مصدقةصورة  .1

 .قت أو إلغاؤهالمؤ عن الترخيص مصدقةصورة  .2

 .(حديثة)وثيقة نقابية  .3

 على االستمارة واحدة تخرز صورة شخصية حديثة  .4
 صورة عن الصفحة األجنبية لجواز السفر .5

  .)يجب أن يكون وجها الهوية على صفحة واحدة(صوة عن الهوية الشخصية   .6

 .القانونية )حديثة( مع صورة هوية الوكيلالوكالة عن  مصدقةصورة  .7

 دوالر أمريكي لغيرهم.1000ل.س للسوريين ومن في حكمهم أو 10000االيصال المالي  .8

       م201     /          /                                                                              بيان تفصيلي بعدد سنوات اإلقامة بقصد االختصاص ) برنامج تدريبي ( .9
 

 .عنها مصدقةالشهادة األصلية مع صورة     . 1            :لغير السوريين

                                 .ورة عن جواز السفرص .2
           

 اسـم الموظف:                 .الموظف اشارات الوثائق المرفقة ويتأكد من بياناتها وتصديقها يدقق

 :) باكتمال المرفقات (توقيعه 
 

 2253923         2253921       2210815     2211363المجتهد:   هاتف المقسم   –مجمع الباسل التعليمي 
 

 
 

 طابع مالي
 ل.س25 

 طابع إعادة إعمار
 ل.س10

 طابع مجهود حربي
 ل.س50

 طابع إدارة محلية
 ل.س 4

طابع الشهيد 
 ل.س25

 االستمارة مجانيـة               
www.syrianboard.sy  

 
 يرجى كتابة االسم خلف الصورة

 واحدة شخصيةصورة 
 
 
 
 

 يرجى كتابة االسم خلف الصورة
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