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 االسم )االول فقط( -1
 :بالغة العربية

 
 :باللغة االجنبية

 اسم األم: اسم األب: :النسبة
 
 

 

 ــــوطــنــًـــــــــالــ   ـمـــــــــــــــرقــــــال لغٌر السوري الجنسٌة النفوس قٌد ــوالدةـــــــتـــارٌـــــخ الـ مكان الوالدة

                  
 

 برٌد الكترونً المحافظة                  المنطقة                البلدة              الحً              التفاصٌل   العنوان بالتفصٌل
 

@ 
 

 السكن:
 

 العٌادةهاتف   هاتف المنزل 

 العٌادة:  
 

 0 9         جوالال 
 

 :االولى الجامعٌة المرحلة -2 

 المناسب المربع في  إشارة ضع 
 

 سنة القبول فً الدراسات العلٌا:     جامعة الدراسات العلٌا:

             :باللغة العربٌة:                                                   اسم االختصاص باللغة األجنبٌة االختصاصاسم  -3

 

 .وارفقت صورة الصفحة االجنبية من جواز السفر أرغب  نعم  :ٌة أٌضا  أرغب بالحصول على شهادة البورد السوري باللغة األجنب في المربع المناسب: ضع إشارة 

     بالحصول على الشهادة باللغة االجنبية. أرغب ال  
 

 :         سنوات الرسوب ال تحتسب) سنوات اإلقامة (  االختصاص عدد سنوات دراسةحدد 
 

   201    /  /                شهادةمصدقة أو الال تارٌخ

 رقمها

 غٌر مسبوق باختصاص رئٌسً.مباشر ، هذا االختصاص ال      هل هذا االختصاص فرعً؟ أي انه مسبوق باختصاص رئٌسً؟-4

 لسابق.على شهادة البورد السوري فً االختصاص الرئٌسً ا وقد حصلت             ً.  ، هذا االختصاص فرعنعم            
        .السابقولم اتقدم للحصول على شهادة البورد السوري فً االختصاص 

 

 201    /        /         :هتارٌخ :هرقم  مؤقت ترخٌص إلغاء  تمؤقترخٌص  نوع الترخٌص:        -5
 

  :(القٌاس العادي ولٌس قٌاس أكبر A4وٌفضل أن تكون المرفقات قٌاس عند األوراق الموجودة فً الظرف بنفس الترتٌب  ) ضع إشارة  المرفقات -6
 نذراساث انعهيا )أو مظذقت انخخرج(.عه شهادة ا مظذقتطىرة  .1

 كشف عالماث .2

 انمؤقج أو إنغاؤي. عه انخرخيض مظذقتطىرة  .3

 (.حذيثت)وثيقت وقابيت  .4

 عهى االسخمارة واحذة حخرز طىرة شخظيت حذيثت  .5
 السخخراج انشهادة بانهغت االخىبيت.ألخىبيت ندىاز انسفرطىرة عه انظفحت ا .6

  )يدب أن يكىن وخها انهىيت عهى طفحت واحذة(.طىة عه انهىيت انشخظيت   .7

 انقاوىويت او انخفىيض انخطي.طىرة انىكانت  .8

 دوالر أمريكي نغيرهم.1111ل.س نهسىرييه ومه في حكمهم أو 11111االيظال انماني نكم شهادة .9
 هي بعذد سىىاث اإلقامت بقظذ االخخظاص ) بروامح حذريبي ( حفظي بيان .11

 

                                                             .صورة عن جواز السفر -           :لغٌر السورٌٌن

 .......... .......... ................  لمقدم الطلب: السم الثالثًا   -7

   :المعلومات والمرفقات بصحةالتوقٌـــــع 
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    2253923 - 2253921- 2210115 -2211363هاتف المقسم  
 

 ل.س25ابع الشهٌد ط ل.س 4طابع إدارة محلٌة  ل.س50طابع مجهود حربً  ل.س10طابع إعادة إعمار  ل.س25طابع مالً 

 طابع مالً
 ل.س25

طابع إعادة 
 إعمار

 ل.س10

 
 
 

طابع مجهود 
 حربً

 ل.س50

طابع إدارة 
 محلٌة

 ل.س 4
طابع الشهٌد 

 ل.س25
     

 

 غٌر السورٌةدولة الجامعة  باللغة العربٌة  اسم الجامعة سنة التخرج  صٌدلة أسنانطب  طب بشري
 

 

 

      

 صورة شخصٌة
 واحدة
 
 

يرجى كتابة االسم 
على الوجه الخلفي 

 لصورةل
 

 االستمارة مجانٌـة               

www.syrianboard.sy  
 
السم خلف يرجى كتابة ا

 الصورة

 

 ختم تسجٌل الدٌوان

الموظف اشارات الوثائق المرفقة ويتأكد  يدقق

  .من بياناتها وتصديقها

 اسم الموظف:
 :) باكتمال المرفقات (توقٌعه  

 ل:تم المسح الضوئً لإلضبارة من قب

http://www.syrianboard.sy/
http://www.syrianboard.sy/

