اجلمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العايل

مركز القياس والتقومي

قرار رقم / 1 /
وزير التعليم العايل
بناء على أحكام املرسوم التشريعي رقم  11اتريخ  2112/2/6املتضمن إحداث مركز القياس والتقومي يف التعليم العايل.
وعلى القرار رقم / 112واتريخ  2112 /12/11وتعديالته املتضمن النظام املايل ملركز القياس والتقومي يف التعليم العايل.
وعلى مقتضيات املصلحة العامة.
يقرر ما يلي
املادة -1-تشكل فرق أتليف وإعداد وترمجة الكتب املرجعية لالمتحان الطيب املوحد وفق احملاور ومن السادة األساتةة يف
كليات الطب البشري وفق اآليت:

 )1فريق األمراض الباطنة:
د .إبراهيم سليمان
د .أمحد النابلسي
د .أمحد ديب دشاش
د .أنور مشوط
د .أمين علي
د .ابسل زينو
د .بسام اندر
د .بشري مبيض
د .دعد دغمان
د .دعد طه
د .سامي بيطار
د .سهام سليمان
د .صالح شحادة
د .طاهر فطوم
د .عبد الفتاح عباس
د .عبد اللطيف قصاص
د .غازي قاسة
د .فايز سلهب
د .فراس زريقا
د .لؤي حممود
د .حممد فراس رمضان
د .حممود ماردنلي
د .نزار الضاهر
د .نزير إبراهيم
د .هاشم احلسني
د .ايسر عباس
د .يسر حممد

جامعة تشرين
اجلامعة السورية
اجلامعة السورية
جامعة حلب
جامعة القلمون
جامعة حلب
جامعة البعث
جامعة حلب
جامعة االندلس
جامعة حلب
جامعة حلب
اجلامعة السورية
جامعة القلمون
جامعة حلب
جامعة األندلس
جامعة حلب
جامعة البعث
جامعة البعث
جامعة البعث
جامعة األندلس
جامعة البعث
جامعة حلب
اجلامعة السورية
اجلامعة السورية
جامعة حلب
جامعة البعث
اجلامعة السورية
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 )2فريق أمراض اجلراحة:
د .إبراهيم برغوث
د .أمحد جوين
د .أكثم قنجراوي
د .بسام درويش
د .حسن شحود
د .حسني الكنج
د .مسري عنزاوي
د .عبد الغين الشليب
د .عبد الوهاب اإلمام
د .عدانن امساعيل
د .علي أمحد
د .عمار نيازي
د .فهد شريبايت
د .قدري احلاج مصطفى
د .قصي أيوب
د .كمال احلماصنة
د .مازن علوش
د .حمسن دندل
د .حممد عاصم قبطان
د .حممد ماهر االعرج
د .حممد مرجان
د .حممد انصر
د .مدين حممد
د .ميشيل بطرس
د .ميشيل مسعان
د .اندر محدان
د .ايسر مسان
 )1فريق األمراض األذنية:
د .عبد املعني ظاظا
د .قيصر منصور
د .لؤي حناس
د .مصطفى إبراهيم
د .يوسف يوسف
 )4فريق األمراض اجللدية:
د .مجال وقاف
د .سوزان قطيين
د .سيلوا اشخانيان
د .فوز حسن
 )5فريق األمراض العينية:
د .أروى العظمة

جامعة دمشق
جامعة تشرين
جامعة تشرين
اجلامعة السورية
جامعة األندلس
جامعة حلب
جامعة القلمون
جامعة دمشق
جامعة األندلس
جامعة القلمون
جامعة البعث
جامعة حلب
جامعة البعث
جامعة حلب
جامعة حلب
اجلامعة السورية
اجلامعة السورية
جامعة حلب
اجلامعة السورية
جامعة حلب
جامعة حلب
جامعة تشرين
جامعة البعث
جامعة تشرين
جامعة البعث
جامعة البعث
جامعة البعث
جامعة البعث
جامعة حلب
اجلامعة السورية
جامعة األندلس
جامعة تشرين
جامعة البعث
جامعة دمشق
جامعة حلب
جامعة األندلس
جامعة دمشق
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جامعة القلمون
جامعة البعث
جامعة تشرين
جامعة حلب
جامعة دمشق
جامعة حلب

د .أنس انعمة
د .طالل حبوش
د .حممود رجب
د .ندمي زحلوق
د .يسرى حدة
د.عمار كيايل
 )6فريق األمراض النسائية والتوليد:

جامعة دمشق
جامعة تشرين
جامعة القلمون
جامعة االندلس
جامعة حلب
جامعة حلب
جامعة السورية
جامعة القلمون
جامعة البعث

د .بشار الكردي
د .حسن صاحل
د .دمية عدوان
د .صفاء سليمان
د .موسى حسن
د .نشأت عبد الكرمي
د .هاشم محامي
د .وائل نصار
د .يوسف احلسني
 )7فريق طب األطفال:

د .أمحد شريتح
د .راتب شحود
د .مسري سرور
د .عصام أجنق
د .غروب اخلري
د .مأمون احلكيم
د .حممد احلافظ
د .حممد مسيح خلوف
د .حممد ميهوب
املادة -2مهمة فرق أتليف وإعداد وترمجة الكتب املرجعية اآليت:

جامعة تشرين
جامعة القلمون
جامعة دمشق
جامعة دمشق
اجلامعة السورية
جامعة تشرين
جامعة حلب
جامعة البعث
جامعة األندلس

أ .أتليف أو إعدداد أو ترمجدة كتاب مرجعي عاملي حديث وتوي احلد األدم من املعرفة واملهارات املطلوبة خلريج كليات
الطب البشري يف اجلامعات السورية قبل ممارسة مهنة الطب.

ب .التدقيق العلمي واللغوي للكتاب املرجعي وتسددليمه إىل مركز القياس والتقومي بصدديغته االلكنونية خالل موعد أقصددا
.2112 /6/1

املادة -1يتوىل مركز القياس والتقومي مهامه وفق اآليت:

أ -تقدمي الدعم العلمي واللوجسيت والفين للجان املشاركة من خالل:
 أتمني املراجع العلمية احلديثة للجان العلمية بصيغتها االلكنونية أو الورقية دون أن تتحمل اللجان العلمية
املشاركة أيَّة مسؤولية مادية أو نفقات لقاء ذلك.
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احلصول على حقوق امللكية الفكرية يف حال النمجة ابالتفاق مع أصحاب احلقوق املةكورة أعال .
ضمان حقوق املؤلفني ومجيع املسامهني يف إعداد الكتب املرجعية من خالل اإلشارة إليهم يف اإلصدار النهائي
للكتاب املرجعي.
عملية التنسيق والربط بني جلان كل فريق خمتص وتةليل العقبات اليت تواجه سري العمل.
تنفية اإلخراج الفين والطباعي للعمل الفكري املنتج وطباعته ابلطريقة اليت يراها مناسبة ،وفق أحكام القوانني

واألنظمة النافةة يف اجلمهوريَّة العربيَّة السوريَّة.
ب -املوافقة النهائية على جودة النمجة أو اإلعداد أو التأليف قبل الطباعة مبا يتوافق مع تضمني مجيع الكفاءات
األساسية املطلوبة للطبيب العام للممارسة وتلبية احتياجات اجملتمع السوري ومبا يضمن قياس خمرجات التعليم
العايل يف اختصاص الطب البشري وفق املعايري الوطنية والعاملية ومعايري منظمة الصحة العاملية.

ج -ضمان حقوق مركز القياس والتقومي يف ملكية النتاج العلمي كامالً غري منقوص.

د -تسديد مكافآت وتعويضات التأليف أو التعريب أو النمجة أو اإلعداد والتدقيق العلمي أو اللغوي للجان العلمية
املشاركة وفق أحكام النظام املايل املعتمد لدى مركز القياس والتقومي.

ه -نشر الكتب واملؤلفات العلمية وتوزيعها.

املادة -4ميكن للفرق االختصاصية االستعانة مبن ترا مناسبا.

املادة -1ختتار كل جلنة فيما بينها منسقا هلا مهمته متابعة تنفية الكتاب املرجعي وفق اجلدول الزمين احملدد ووفق املعايري املوضوعة.
املادة -6تصرف النفقة النامجة عن هةا القرار من ميزانية مركز القياس والتقومي لعام .2112
املادة -7يبلغ هةا القرار من يلزم لتنفية .
مدير عام مركز القياس والتقومي
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الدكتورة ميسون دشاش

الدكتور عاطف النداف

صورة إىل:
م .وزير التعليم العايل -املدير العام.الديوان.-أصحاب العالقة.
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