اجلمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العايل

مركز القياس والتقومي

قرار رقم / 179 /
وزير التعليم العايل
بناء على أحكام املرسوم التشريعي رقم  15اتريخ  2012/2/6املتضمن إحداث مركز القياس والتقومي يف التعليم العايل.
وعلى القرار رقم / 112واتريخ  2012 /12/31وتعديالته 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 المتحان الصيدلة املوحد وفق احملاور ومن السادة األساتذة يف
كليات الصيدلة وفق اآليت:

 )1فريق الفاراماكولوجيا والسموم:
د .أمحد العلي
د .ران ماخوس
د .مسر الزير
د .عبد الناصر عمرين
د .عال مصطفى
د .لؤي مجعة
د .حممد ايسر عبجي
د .معروف اخلري
د .هشام حداد
د .وائل األغواين
 )2فريق كيمياء األدوية:
د .أسامة منصور
د .إايد اللوص
د .جهاد حربلي
د .عادل نوفل
د .حممد قوصره
د .مصطفى فواز شحنة
د .هاين سليم
د .يوسف األمحد
 )3فريق آداب وأخالقيات ممارسة املهنة:
د .أمحد مسري النوري
د .بديع صرييف
د .رشاد مراد
د .شادي اخلطيب
د .عبد احلكيم نتوف
د .حممد منتصر مسلماين

جامعة األندلس
جامعة تشرين
جامعة دمشق
جامعة دمشق
جامعة البعث
اجلامعة العربية الدولية
جامعة حلب
جامعة تشرين
جامعة احلواش
اجلامعة الدولية اخلاصة
جامعة األندلس
جامعة دمشق
جامعة دمشق
اجلامعة السورية
جامعة تشرين
جامعة حلب
جامعة احلواش
جامعة البعث
اجلامعة العربية الدولية
جامعة احلواش
جامعة دمشق
جامعة األندلس
جامعة دمشق
جامعة إيبال
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جامعة تشرين
جامعة إيبال
اجلامعة السورية
جامعة البعث

د .حممد هارون
د .ميس قطاية
د .نزار خوام
د .هيفاء العلي
 )4فريق املعامل احليوية السريرية:
د .إبراهيم كبه وار
د .بديع صرييف
د .دميا معال
د .رغداء حلدو
د .رمال أسعد
د .فايزة القبيلي
د .هنادي مطيط
د .وفيقة زرزور
 )5فريق األشكال اجلرعية ورقابة اجلودة:
د .أمني سويد
د .دميا إبراهيم
د .صاحل طريفي
د .عبد احلكيم نتوف
د .عيسى السلوم
د .ملى اهلوشي
د .لندة حسني
د .حممد عثمان
د .حممد هارون
د .مزنة اخلاين
د .مصطفى بيش
د .وسيم عبد الواحد
د .ايسر بيطار
د .يوسف األمحد
 )6فريق تقاانت حتليلية /ميكروبيولوجيا:/

جامعة حلب
جامعة احلواش
جامعة البعث
جامعة حلب
جامعة األندلس
جامعة دمشق
اجلامعة الدولية
اجلامعة العربية الدولية
جامعة البعث
جامعة البعث
جامعة حلب
جامعة دمشق
جامعة احلواش
جامعة تشرين
اجلامعة العربية الدولية
جامعة دمشق
جامعة تشرين
اجلامعة الدولية اخلاصة
جامعة األندلس
جامعة حلب
جامعة حلب
جامعة البعث
جامعة احلواش
جامعة حلب
جامعة البعث
اجلامعة العربية الدولية
جامعة األندلس
اجلامعة الدولية
جامعة إيبال
جامعة حلب
جامعة حلب

د .أحالم طلفاحي
د .أمري حاج صكر
د .سالف الوسوف
د .سوسن أبو عمر
د .سوسن حرفوش
د .شادن حداد
د .عبد الكرمي رضوان
د .علي إبراهيم
د .فداء عم علي
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اجلامعة الدولية
جامعة تشرين
جامعة تشرين
اجلامعة السورية
جامعة البعث

د .حممد معروف
د .معروف اخلري
د .مىن مرعي
د .ميخائيل عبيد
د .وليد خدام

 )7فريق األدوية نباتية املنشأ/عقاقري:/
د .جالل فندي
د .رشا اخلطيب
د .رمي سالمة
د .رمي نيال
د .طالل الضاهر
د .عماد احلداد
د .حممد عصام حسن آغا
د .هيام شهاب
املادة -2مهمة فرق أتليف وإعداد وترمجة الكتب املرجعية اآليت:

اجلامعة الدولية
جامعة دمشق
جامعة تشرين
جامعة حلب
جامعة احلواش
جامعة البعث
اجلامعة السورية
اجلامعة العربية الدولية

أ .أتليف أو إعداد أو ترمجة كتاب مرجعي عاملي حديث حيتوي احلد األدىن من املعرفة واملهارات املطلوبة خلريج كليات
الصيدلة يف اجلامعات السورية قبل ممارسة مهنة الصيدلة.

ب .التدقيق العلمي واللغوي للكتاب املرجعي وتس للليمه إىل مركز القياس والتقومي بص لليغته االلكيونية خالل موعد أقصللاه
.2018 /9/1

املادة -3يتوىل مركز القياس والتقومي مهامه وفق اآليت:

أ -تقدمي الدعم العلمي واللوجسيت والفين للجان املشاركة من خالل:
• أتمني املراجع العلمية احلديثة للجان العلمية بصيغتها االلكيونية أو الورقية دون أن تتحمل اللجان العلمية
املشاركة أيَّة مسؤولية مادية أو نفقات لقاء ذلك.
• احلصول على حقوق امللكية الفكرية يف حال اليمجة ابالتفاق مع أصحاب احلقوق املذكورة أعاله.
• 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 وتذليل العقبات اليت تواجه سري العمل.
• تنفيذ اإلخراج الفين والطباعي للعمل الفكري املنتج وطباعته ابلطريقة اليت يراها مناسبة ،وفق أحكام القوانني
واألنظمة النافذة يف اجلمهوريَّة العربيَّة السوريَّة.
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ب -املوافقة النهائية على جودة اليمجة أو اإلعداد أو التأليف قبل الطباعة مبا يتوافق مع تضمني مجيع الكفاءات
األساسية املطلوبة للممارسة وتلبية احتياجات اجملتمع السوري ومبا يضمن قياس خمرجات التعليم العايل يف اختصاص

الصيدلة 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 اليمجة 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 تراه مناسبا.

املادة -5ختتار كل جلنة فيما بينها منسقا هلا مهمته متابعة تنفيذ الكتاب املرجعي وفق اجلدول الزمين احملدد ووفق املعايري املوضوعة.
املادة -6تصرف النفقة النامجة عن هذا القرار من ميزانية مركز القياس والتقومي لعام .2018
املادة -7يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
مدير عام مركز القياس والتقومي

وزير التعليم العايل

الدكتورة ميسون دشاش

الدكتور عاطف النداف

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