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 إعالن

 لقبول مقيمين بقصد االختصاص خاصة مفاضلة 

 في منطقة ريف حلب الشمالي 
 

أطبةا  مفاضةلة لقبةول  إجةاا   عةن    SBOMSالهيئةة الوةورية لالختصاصةال الطبيةة  تعلن  

الشةاو  المةورور  ضةمن ( IDA) زمعةاوسةي  محمةد الشةهيد مشةف   فيبقصد االختصاص مقيمين 

  بالمفاضلة أدناه.
 

 :  وعدد المقاعد المخصصة لها   االختصاصال المتوفا  

 عدد سنوال الدراسة  مخصصة عدد المقاعد ال االختصاص # 

 سنوال  4 2 طب األطفال  1

 سنوال  5 1 أمااض النوائية والتوليد وجااحتها  2

 سنوال  4 1 أمااض العين وجااحتها 3

 سنوال  6 2 الجااحة العصبية  4

 سنة  2 1 كلية أمااض ال 5

 سنوال  5 1 الجااحة العظمية  6

 

o تحميل استمار  المفاضلة عبا الاابط التالي:  يمكن   
declaration-preference-https://sboms.org/download / 

 الماارز المعتمد  لتقدي  طلبال المفاضلة: 
القانو وريله  أو  شخصيًا  الطالب  الوورية  يتقدم  الهيئة  مكتب  ال   أصواًل(  مصدقة  ورالة  )بموجب  ني 

 في ريف حلب الشمالي _ الكائن في مارع.  لالختصاصال الطبية

o   905527557338+  أب: رق  واتس   –للتواصل مع موؤول المكتب: األستاذ محمود الجزار 

 مواعيد تقدي  الطلبال: 
ولغاية نهاية الدوام الاسمي من    2020  -11  -   3الواقع في    الثالثا يت  تقدي  الطلبال اعتبارًا من يوم   •

 عصاًا.  الثالثةوذلك من الواعة التاسعة صباحًا حت     2020 –  11 -12الواقع في  الخميسيوم 

 ال تقبل أي طلبال خارج المد  المقار .   •

  

   2020    /     11   /   3التاريخ :     

    

https://sboms.org/download-preference-declaration/
https://sboms.org/download-preference-declaration/
https://sboms.org/download-preference-declaration/
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 شاو  التقدم للمفاضلة: 
%( من إحدى  60حاصاًل عل  درجة اإلجاز  في الطب البشاي بتقديا جيد عل  األقل )فوق    متقدمالأن يكون   -1

 جامعال الجمهورية العابية الوورية أو ما يعادلها من الجامعال األجنبية بعد اجتيازه لالمتحان الوطني. 

 .في اختصاص الكلية شهاد  االختصاص باألمااض الباطنةحاصاًل عل   متقدمالأن يكون  -2

الأن   -3 ويلتزم    طبيبيكون  للدراسة  الوورية  متفاغًا  الهيئة  في  االقامة  بانامج  وسياسال  بمعاييا 

 لالختصاصال الطبية.  

 

 األوراق المطلوبة للتقدم إل  المفاضلة: 
 يحصل عليها الطالب من الماارز المعتمد .  4× 5قياس  2بطاقة مفاضلة مع صور  شخصية عدد  -1

الجامعال الووريةصور  مصدقة عن اإلجاز    -2 التخاج لخايجي  المعدل  الجامعية أو إشعار    العام   يتضمن 

 . والتقديا

 . رشف عالمال مصدق ومتاج  لخايجي الجامعال غيا الوورية مع وثيقة النجاح في االمتحان الوطني -3

 إشعار تخاج لمن ل  يصدر قاار تخاجه بعد مدّون عليه المعدل والتقديا.  -4

وثيقة تثبت المعدل للمتقدمين الختصاص    معباألمااض الباطنة  ختصاص  االعن شهاد   مصدقة  صور    -5

 الكلية.

الوجل   -6 من  حديثًا  موتخاج  نفوس  قيد  أو  الشخصية  البطاقة  عن  مثل صور   إثبال شخصية:  وثيقة 

 وفا. ال جواز صور  عن المدني أو 

 . وثيقة مزاولة المهنة من مديايال الصحة -7

الطبيةوثيقة تبين فتاال   -8 المنشآل  الوابق في  له   العمل  المتقدم    رافة بما فيها العمل باالختصاص 

 تتضمن مد  العمل وأسما  األطبا  المشافين ووسائل التواصل معه . 

 دوالر امايكي ال ُتاد. 25وصل توديد رسوم توجيل للمتقدمين إل  المفاضلة وقدره  -9

 

 :خاصة قواعد وشاو   

o االختصاصال بعض  شاو  خاصة في: 

 الشاو  الخاصة  االختصاص

 ُيفضل ان يكون أنه  سنتين في الجااحة العامة مع اجتياز االمتحان األولي  الجااحة العصبية 

 األمااض الباطنة شايطة ان يكون حاصل عل  شهاد  االختصاص في  امااض الكلية 

 االختصاص ن الوابقين في نفس  يفضل أن يكون من المقيميُ  جميع االختصاصال 
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o    المطلوبة  من قبل لجنة فنية من االختصاصال    مقابلةيت  اختيار قائمة من األطبا  المتقدمين إلجاا

 التالية: معاييا  ال  استنادًا ال  عالمالاالعل  لل مجموع لعدد المتقدمين وبناً  عل  ال وفقًا

 الدرجة  المعيار 

  أو االختصاص  معدل الطب العام

 % 60فوق  
 وتوضع العالمة   10المعدل عل   يقو   

 مد  العمل في المناطق المحار  
  سنةأقل من  

 /درجة  0/  

 سنة ال  سنتين 

 درجة/  1/

 سنوال   2-4

 / درجة  2/    

 سنوال وما فوق   4

 / درجال  4/

عمل في نفس مد  ال

 المتقدم له االختصاص 

 ال يعمل 

 /   درجة  0/

 سنة

 /درجة  2/  

 سنتين

 / درجال  4/

 سنوال فما فوق   3

 / درجال  6/
 

o و المتقدم  االختصاص  ال  مقابلة في  المتقدمين  رل  الوابقة يخضع  الدرجال  اجتياز  بعد جمع  يعتبا 

 للقبول في االختصاص.   شا  أساسي المقابلة  

 
 مع التمنيات للجميع بالتوفيق 

 

  

 رئيس الهيئة الوورية لالختصاصال الطبية 

   د. صفوان الشاالتي                                                                                                                   

 

 

 

  

 

 

 

  


