اجلمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العايل
مركز القياس والتقومي

(إعالن)

االمتحان الطيب املوحد لطالب اجلامعات السورية احلكومية واخلاصة واجلامعات غري السورية
دورة كانون2017-
بناء على قرار جملس التعليم العايل رقم /118/اتريخ  2016/11/13يعلن مركز القياس والتقومي يف التعليم العايل عن إجراء دورة
إضافية لطالب السنة السادسة يف كليات الطب البشري من اجلامعات السورية (احلكومية واخلاصة) وغري السورية ،و خيصص له
100درجة وفق اآليت:
أوالا-جيري االمتحان يف الساعة احلادية عشرة صباح ا يوم السبت املوافق ل ـ  2017/1/ 21و السبت يف 2017/1/ 28
وملدة ساعتني يف جامعات دمشق وحلب وتشرين والبعث.
اثني ا -خيضع لالمتحان مجيـع طالب كليـات الطب البشري يف اجلامعات احلكومية واخلاصة وغري السورية الذين مل يوفقوا يف
الدورات السابقة ،وال حيق للطالب الناجحني يف الدورات السابقة التقدم هلذه الدورة.
اثلثا -يتم توزيع األسئلة حسب أمثال جلسات السنة السادسة ومبعدل ( )12سؤاالً لكل مثل وفق مايلي:


اليوم األول (120سؤاالا) يتضمن:



جلسة اجلراحة (أربعة أمثال) /48/ :سؤال.



جلسة العينية (مثل واحد):

 /12/سؤال.



جلسة األذنية (مثل واحد) /12/ :سؤال.



جلسة األمراض النسائية والتوليد (أربعة أمثال) /48/ :سؤال.



اليوم الثاين (120سؤاالا) يتضمن:



جلسة األمراض الباطنة (سبعة أمثال) :الباطنة واجللدية واملخرب /84/سؤال.



جلسة األطفال (ثالثة أمثال)/36/ :سؤاالً.

رابع ا -يعد النجاح وحصول الطالب من اجلامعات احلكومية واخلاصة على عالمة % 60شرط ا للتخرج ويستفيد الطالب من
عالمتني كمساعدة امتحانية

خامس ا -ال يسمح للطالب الناجحني بنتيجة هذا االمتحان ابلتقدم إىل مفاضلة الدراسات العليا للعام الدراسي -2016
.2017
سادس ـ ـ ا -يتقد ددد اخلرجيد ددوا مد ددن اجلامعد ددات غد ددري السد ددورية مد ددن السد دداعة التاسد ددعة صد ددباحاً ولوايد ددة السد دداعة الثانيد ددة والنص د د

يف الف د د ة

الواقعد د ددة مد د دداب  2017/1/3ولواي د ددة  2017/1/12يف الناف د د د ة الواحد د دددة -مب د د د وزارة التعلد د دديم العد د ددايل ،مصد د ددط ب مع د د ددم
استمارة االمت اا التقوميي مع صورة شخصية وصورة عن اهلوية الشخصية.
س ـ ــابع ا -حي د ددق لط د ددالب الس د ددنة السادس د ددة م د ددن اجلامع د ددات الس د ددورية احلكومي د ددة واخلاص د ددة وال د د ين تق د دددموا لالمت د دداا الط د ديب املوح د ددد يف
الد د دددورات السد د ددابقة واسد د ددتوفوا ييد د ددع أوراق د د ددم الثبوتيد د ددة و يوفق د د دوا جتيد د دداز االمت د د دداا لتسد د ددايل يف الف د د د ة الواقعد د ددة ب د د د
 2017/1/3و  2017/1/12عرب الرابط:
http://newcme-edu.net/register/med2017_1

اثمنا -يتم دفع الرسو اخلاصة المت اا

(5000

لرية سورية لطالب اجلامعات اخلاصة

و3000

لرية سورية لطالب اجلامعات

احلكومية) يف املصرف التااري السوري على احلساب الفرعي اخلاص مبركز القياس والتقومي الختصاص الطب البشري
رقم(.)0111-169880-003
اتسعا -الواثئق املطلوبة من أجل التسجيل االلكرتوين
 صورة شخصية خبلفية بيضاء. بياا وضع الطالب . إشعار بدفع الرسو اخلاصة المت اا.عاشرا -يتم اإلعالا الحقاً عن أماكن املراكز االمت انية يف اجلامعات احلكومية ،وأمساء املقبول يف االمت اا ومواعيد استال
البطاقات االمت انية على املوقع االلك وين ملركز القياس والتقومي

)http://www.newcme-edu.net(:

مدير عا مركز القياس والتقومي

وزير التعليم العايل

الدكتورة ميسوا دشاش

ال ـدكتور عاط ـف النــداف

صورة إىل
وزارة التعليم العايل -مديرية العالقات العامة -دائرة النشر االلك وين.

