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411211 االمراض الباطنة امراض اجلهاز اهلضمي
4113111 االمراض الباطنةامراض القلب واالوعية
4112111 االمراض الباطنة امراض اجلهاز التنفسي

411211 االمراض الباطنة امراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية
411111 االمراض الباطنة االمراض العصبية

411 االمراض الباطنةامراض الدم ونقل الدم
411211 االمراض الباطنة امراض الكلية

..411 االمراض الباطنة امراض اجلهاز احلركي
..411 االمراض الباطنةاالمراض املعدية (اخلمجية)

111 اجلراحة العامةاجلراحة العضمية
211. اجلراحة العامةاجلراحة البولية
411. اجلراحة العامةجراحة القلب
111.. اجلراحة العامةاجلراحة العصبية

111.. اجلراحة العامة اجلراحة التجميلية والتصنيعية
411.. اجلراحة العامةجراحة األوعية الدموية
211.. اجلراحة العامةجراحة األطفال

العدد المقرر قبوله في الدراسات التخصصية السريرية الفرعية لحملة شهادة الدراسات التخصصية العامة للطب البشري 2019-2018

شهادة الدراسات التخصصية السريرية الفرعية
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حلبدمشق
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السورية
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..411 طب األطفالامراض اخلديج والوليد
..411 طب األطفال امراض الدم واألورام عند األطفال
..411 طب األطفال األمراض املعدية عند األطفال
..411 طب األطفال األمراض اهلضمية عند األطفال
..411 طب األطفال األمراض القلبية عند األطفال
..411 طب األطفال األمراض العصبية عند األطفال
..411 طب األطفالأمراض الكلية عند األطفال

..411 طب األطفالأمراض الغدد الصم واالستقالب عند األطفال
681717412271313211

*  أبناء وأشقاء وأزواج الشهداء وجرحى العجز الكلي والجزئي وجرحى العجز بنسبة ال تقل عن 30% وال تزيد عن 35% من العسكريين المجندين واالحتياطيين وأبناء جرحى العجز الكلي والجزئي الذي ال يقل عن 70% وأبناء المفقودين 

وأزواجهم من العسكريين في الجيش والقوات المسلحة وقوى األمن الداخلي الذين استشهدوا أو جرحوا أوفقدوا بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على أيدي عصابات إرهابية أو عتاصر معادية 0(وتثبت هذه الحاالت بوثيقة تصدر عن 

القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصراً ) وسيتم قبولهم كتلة واحدة وفق المعدل األعلى.

المجموع العام

** سيتم قبول الطالب من خرجيي اجلامعات اخلاصة والشهادات غري السورية على شواغر العرب واالجانب كتلة واحدة وفق املعدل األعلى وفق االختصاصات املتوفرة على شواغر العرب 
واألجانب خلرجيي اجلامعات احلكومية يف كل جامعة.
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