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وزارة الصحة                              

 الهيئة السورية لالختصاصات الطبية 
 ص/ س.هـ             / :الرقم

 
 السيد مدير الصحة 

  :يما ٌلنؤكد على  2016   عامةاللمفاضلة  اتوضٌحا لما ورد فً إعالن :تحية طيبة
.  وفقاً لالستٌعاب المعلنالراغبٌن باإلقامة بقصد االختصاص  ء لألطباهذه المفاضلة -1
 مع التأكٌد على ضرورة اختٌار الرغبات وفقاً اإلعالن عن األوراق المطلوبة للمتقدم فً مكان واضح -2

 .لالستٌعاب
  .فً مكان واضحالصحة اإلعالن عن االستٌعاب المعتمد من وزارة  -3
 .عدم قبول الطلبات الشرطٌة -4
 .تتٌٌر رغبات االستمارة بعد تقدٌم األوراق اللبوتٌة  صوالً ال ٌمكن  -5
 مجلس التعلٌم العالً بواسطة البرنامج ساللمٌتم حساب معدالت خرٌجً الجامعات غٌر السورٌة وفق  -6

 .الحاسوبً المرسل إلٌكم 
 .نؤكد على سرٌة بٌانات االستمارات وعدم إفشاء  عداد المتقدمٌن ورغباتهم حفاظاً على حسن سٌر العمل -7
 فً الٌوم ضابٌرترسل األ و األضابٌر فً مدٌرٌات الصحة على برنامج المفاضلة عبر شبكة الوزارة تفرٌغٌتم -8

 .التالً لفترة التقدم للمفاضلة
وتلغى كل اضبارة غير مكتملة  دم قبول أوراق المخالفينعوالطلب من العاملٌن لدٌكم التدقٌق فً الشروط  -9

 .المسؤولٌة وكل مخالفة تستوجب االوراق الثبوتية

 

:  توضيحا إلضافة العالمات للمعدل نبين ما يلي  و   
 العاملٌن فً وزارة الصحة ( طباء بشرٌٌن و طباء  سنان وصٌادلة) عالمات ألبناء ذوي المهن الطبٌة ( 8) 

 . سنوات على األقل10والمؤسسات التابعة لها الذٌن  مضوا خدمة 
العامٌن البشرٌٌن واالطباء  (طبٌب عام مشافً)  بصفةٌن العاملٌن فً المشافًمعالمات لألطباء البشرٌٌن العا ( 6 ) 

سنتٌن على األقل وٌستلنى من ذلك المشافً بعد خدمة  (راكزطبٌب عام م)العاملٌن فً المراكز الصحٌة بصفة 
. والمراكز الصحٌة التً تقع فً مراكز المدن الكبرى 

بعد  وزارة الصحةفً  ( طباء بشرٌٌن و طباء  سنان وصٌادلة)  عالمات للعاملٌن اإلدارٌٌن من ذوي المهن الطبٌة (6) 
. لالث سنوات على األقلخدمة 

 . ومن فً حكمهم الشهداءذويعالمات ل ( 6 ) 
 والمؤسسات التابعة لها الذٌن  مضوا فً وزارة الصحة-  من غٌر ذوي المهن الطبٌة -  ألبناء العاملٌناتعالم( 4) 

 . سنوات على األقل10خدمة 
 . غٌر العاملٌن فً وزارة الصحة ( طباء بشرٌٌن و طباء  سنان وصٌادلة) عالمات ألبناء ذوي المهن الطبٌة ( 3) 

  

  
 


