
 الجمھورية العربية السورية  
      وزارة التعليم العالي

خريجي الجامعات غير 

سورية
* أبناء وازواج الشهداء 
وأبناء مقعدي الحرب

خريجي الجامعات 

غير سورية
* أبناء وازواج الشهداء وأبناء 

مقعدي الحرب

عامموازيموازيعامعامموازيموازيعام

٤١٣١ االمراض الباطنة امراض اجلهاز اهلضمي

٤١٣١ االمراض الباطنةامراض القلب واالوعية

٤١٣١ االمراض الباطنة امراض اجلهاز التنفسي

٤١٢١ االمراض الباطنة امراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية

٤١٢١ االمراض الباطنة االمراض العصبية

٤١١١ االمراض الباطنةامراض الدم ونقل الدم

٤١٢١ االمراض الباطنة امراض الكلية

..٤١ االمراض الباطنة امراض اجلهاز احلركي

..٤١ االمراض الباطنةاالمراض املعدية (اخلمجية)

..٤١ االمراض الباطنة طب الشيخوخة

٤١.. اجلراحة العامةاجلراحة العصبية

٢١.. اجلراحة العامة اجلراحة التجميلية والتصنيعية

٣١.. اجلراحة العامةجراحة األوعية الدموية

العدد المقرر قبوله في الدراسات التخصصية السريرية الفرعية لحملة شهادة الدراسات التخصصية العامة للطب البشري ٢٠١٦-٢٠١٧

شهادة الدراسات التخصصية السريرية الفرعية
شهادة الدراسات 

التخصصية العامة

حلبدمشق

خريجي الجامعات الحكومية 

السورية

خريجي الجامعات الحكومية 

السورية
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٥١.. اجلراحة العامةجراحة األطفال

..٤١ طب األطفالامراض اخلديج والوليد
..٤١ طب األطفال امراض الدم واألورام عند األطفال
..٤١ طب األطفال األمراض املعدية عند األطفال
..٤١ طب األطفال األمراض اهلضمية عند األطفال
..٤١ طب األطفال األمراض القلبية عند األطفال
..٤١ طب األطفال األمراض العصبية عند األطفال
..٤١ طب األطفالأمراض الكلية عند األطفال

..٤١ طب األطفالأمراض الغدد الصم واالستقالب عند األطفال
721842301121

*  أبناء وأزواج شهداء الحرب والعمليات الحربية وأحداث األمن الداخلي وكذلك أبناء مقعدي الحرب والعمليات الحربية وأحداث األمن الداخلي لمن كان عجزه كلياً بنسبة التقل عن ٨٠% (وتثبت هذه 
الحاالت بوثيقة تصدر عن مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصراً ).

مالحظة: سيتم قبول الطالب على املقاعد املخصصة للشهداء كتلة واحدة وفق املعدل األعلى

          سيتم قبول الطالب على املقاعد املخصصة خلرجيي اجلامعات غري السورية  كتلة واحدة وفق املعدل األعلى

المجموع العام
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