
 

                      

 ادة (ــمــعــن الــموم ــتــخــمي ــمــرسرف ــة ) ظــيــورقــة الــيــبــنــالت األجـــراســـمــروط الـــش

 قــشــة دمــعـامـجـري بــبشــب الـطـــة الــيــلـــكو خــريــجــي الب ــــطـــلالن ــــــاع

 و مـــعــتــمــد  يـــــمـــــل رســكــــشــب ة ــــــيـــــعــــــامــــجــــاألوراق ال ال رســـــال

  ري (ــشـبلـب اــطـي الــور فـــتـــازة دكــإج  ات &ــالمــعــف الـشــك &   FORMSـ ــواع الــافة أنــ) ك

د ــمــتـعــمشري وــبـب الـــطــة الـــليـــادة كـــمــم عــتـخـوم بـــتــخــمي ـــمــرف رســـظــب األوراقجــمــيــع   تـــوضــع) ٌ

  (الـــخـــارجـــيـــة  ةــيــبــطـــافي الـــشـــة أو المـيــمـــيــلــعــتــات الـــئــيــهــال ي ـاً فـيــمــرس

عميد كلية الطب األستاذ و ارساله بشكل رسمي من مكتب (    FORM) كتابة أي نوع   الورقيةالمراسالت االجنبية  عملية بهدف اتمام

  مثال::عة الدراسة أو العمل لمتاب الخارجية  أو المشافي الطبية هيئات التعليمية للمتقدمين للطالب ال ومــتــخــي مــمــرف  رســــظفي  البشري

…..AUB , MEDICAL BOARD OF CALIFORNIA , WES ,  GMC , ED – NON , … 

 و غيرها من الهيئات التعليمية األخرى  التي تطلب المراسلة الورقية حصراً  كمرحلة أولى قبل المراسلة االلكترونية : 

 

 :التالية الورقية الرسمية  الملفاتب الطابق الرابع( –مبنى اإلدارة )في ة ـيـلــكـد الـيـمــع اذـتــاألسب ـتــكـمـل دم ــقــتــأن يب ـــالــطــى الــلــع

 .( ملصق عليه الطوابع الرسمية وختم الديوان األزرقكلية الطب البشري )الطابق األرضيطلب رسمي من ديوان :  األول الورقيالملف   – 1

 / الطالبة ) جواز السفر السوري حصراً (.  صورة عن جواز سفر الطالب:  الثاني الورقيالملف   –2  

عن اجازة الطب البشري بالبرامكة من مديرية شؤون الطالب المركزية بجامعة دمشق  قانوناً صورة مصدقة :  الثالث الورقيالملف  –  3

أزرق  السوري حصراً  )ختم الترجمان المحلف, الصحيحة عن االجازة  اإلنكليزيةاالصلية الترجمة   +حصراً  اجازة دكتور في الطب البشري ((

 اللون (. 

 (. انكليزي) عربي +   لونه أخضر حصراً  م ( 9201/  8201) التاريخحديث  أصلي الكشف) الطالبعالمات  كشف: الرابع الورقي الملف -4

) ال يتضمن أي كتابة من قبل فارغ    أو المشفى للهيئة التعليمية) االستمارة الرسمية ( الرسمي(  FORM )الـ :  الخامسالورقي الملف  – 5

من الهيئة الخاص بالطالب (  (Social Security Number or Reference Number or ID Number   رقم الـ +  الطالب(

 في الفورم. كتابته اذا كان  مطلوب ,  التعليمية أو المشفى

+ توقيع ( ذات خلفية بيضاء    5×  5حديثة للطالب / الطالبة ) قياس   & الكترونية  حية شخصيةصورة : السادسالورقي  الملف  – 6

يوجد مكان خاص في الفورم اذا كان )   في الفورم ينمطلوب اا كاناذ يتم ارسال الصورة الشخصية مع التوقيع الكترونياً ,  ,االلكتروني  الطالب

 ين ملف عبارة عن االلكترونيين ) الصورة والتوقيع بلون أزرق واضح (, توقيع الطالب ) ,(  لتوقيع الطالبخاص للصورة الشخصية و مكان 

 طلوب في الفورم فقط( . ة والتوقيع م) في حال كون الصورة الشخصي. ( jpgبصيغة 

 جامعية بحاجة لتصديق من قبل رئاسة جامعة دمشق بالبرامكة ثم ختم الخارجية السوريةجميع األوراق ال : ة ــــــامــــــه  ةـــــظــــالحـــــم

 المرسلة  االلكترونيةجميع الملفات  :تكون مع االنتباه أن يمكن ارسال الملفات الورقية السابقة الكترونياً, في حالة المراسلة االلكترونية ,   

 يتم  ,(  ميغا بايت 2أقل من كل ملف حجم ) الحجم ة غيرص ( pdf) نوع  من, عن بعض منفصلة هي و ,أزرقأصلية ) توقيع العمادة + الختم (

 :التاليلعمادة كلية الطب البشري  الرسمي عبر البريد االلكترونيارسال هذه الملفات االلكترونية 

الــــــبـــريـــد االلـــكــتـــروني الـــرســمـــي  الــخــــاص بإســتــقــبــال مــلــفــات الــطــالب واســتفساراتهم )المراسلة باللغة االنكليزية( 

     deansoffice.medicine@gmail.com 

 يرجى مراجعة : ُ قبل تقديم  الطالب الفورم  للهيئة التعليمية أو المشفى  حول موضوع المراسالت األجنبية  ـ للسؤال و االستفسار

 : التالية   أو االتصال باألرقامالطابق الرابع (,  –بنى اإلدارة )م عميد كلية الطب البشريالسيد مكتب في  ) اآلنسة ديبا الصباغ (

 + 963 11 211 4404,      فاكس :      +  963 11 212 3664 /    3392 6524هاتف : 
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