
  الجمهورية العربية السورية

    وزارة التعليم العالي  

  مركز القياس والتقويم  

  )إعالن( 

 وغير السورية) الحكومية والخاصة(الموحد لطالب الجامعات السورية امتحان طب األسنان 

  )الدورة األولى( ٢٠١٣دورة شهر أيلول   

» قواعد االعتماد العلمي للجامعات الخاصة«المتضمن / ٣١/مجلس التعليم العالي رقم  بناء على قرار
 اختصاص على مستوى كل في)كفاءة( معياري تقويم المتحان الخاصة الجامعات طالب والقاضي بخضوع

  ،للشهادة المانحة الخريجين والبرنامج والجامعة كفاءة يعكس وطني
الخاص بخضوع طالب السنة الخامسة  ٢/١٢/٢٠١٢تاريخ  /١٠٩/رقممجلس التعليم العالي  عمًال بقرارو  

المتحان موحد كشرط للقبول في ) والخاصة الحكومية(من الجامعات السورية طب األسنان في كليات 
  الدراسات العليا، 

  الخاص بتعديل الشهادات غير السورية، ٢٠٠٩لعام / ١/واستناداً للقرار رقم 
  

من اجلامعات  طب األسنانلطالب السنة اخلامسة يف كليات  إجراء امتحان وطين كتايبتعلن وزارة التعليم العايل عن 
  : درجة وفق اآليت١٠٠، وخيصص له طب األسنان وحلملة اإلجازة غري السورية يف) واخلاصة احلكومية(السورية 

في  ساعتينصباحًا ولمدة  ١١، الساعة ٥/١٠/٢٠١٣يجري االمتحان في يوم السبت الموافق لـ  - أوالً 
  .جامعات دمشق وحلب وتشرين والبعث

يف اجلامعات  طب األسنانخيضع لالمتحان مجيـع الطالب الراغبني بالتقدم إىل الدراســات العليـا يف كليـات  - ثانياً 
  ).    جامعة ســورية حكوميـة أو خاصة ( مهما كان مصدر الشهادة ) موازي  - عادي(احلكومية 

  .باللغة العربية مع مراعاة تضمني املصطلحات األساسية باللغة اإلنكليزية جيرى االمتحان -ثالثاً 



سؤاًال مع مراعاة أن تكون األسئلة متماشية مع املعايري املرجعية األكادميية / ١٢٠/ حيدد عدد األسئلة بـ -رابعاً 
متعددة اليت حتدد احلد األدىن من املعرفة واملهارات العملية وهي من منوذج األسئلة ) النارس(الوطنية 

  :اخليارات، توزع وفق اآليت
  

% ٢٠محور التخدير والقلع وجراحة الفم والفكين 
 %٢٠اواة الترميمية واللبية محور المد

 % ٢٠ محور التعويضات الثابتة والمتحركة
  % ١٥محور طب أسنان األطفال والتقويم  

  %١٠محور أمراض اللثة والنسج ما حول السنية 
  %١٠محور أمراض الفم واألشعة 

 % .٥ محور طب الفم الوقائي 

 

 

املوحد شرطًا للحصول على مصدقة التخرج بالنسبة للطالب يف  طب األسنانالتقدم المتحان يُّعد  –خامسًا 
أال يتجاوز عدد الساعات املتبقية (ب قيد التخرج التقدم لالمتحان اجلامعات اخلاصة وميكن للطال

  ).ساعة ٢٥للتخرج عن 
ملفاضلة لتقدم شرطًا ل % ٦٠على عالمة من اجلامعات احلكومية واخلاصة ب الوحصول الطالنجاح  يُّعد -سادساً 

  .الدراسات العليا
لالمتحان الكتايب من أجل التقدم ملفاضلة الدراسات العليا يف   % ٣٠ملعدل اإلجازة و% ٧٠تعطى نسبة   -اً بعسا

  .خلرجيي اجلامعات السورية احلكومية واخلاصة طب األسنانكليات 
بنتيجة االمتحان الوطين الكتايب يف حال الرسوب يف  من خرجيي اجلامعات غري السورية حيتفظ املتقدم  - ثامناً 

  .السريريمتحان اال
  يتم اإلعالن الحقاً عن أماكن املراكز االمتحانية يف اجلامعات احلكومية، وأمساء املقبولني يف االمتحان   -اً تاسع

ومواعيد استالم  البطاقات االمتحانية على املوقع االلكرتوين لوزارة التعليم العايل 
)www.mohe.gov.sy( وعلى موقع مركز القياس والتقومي :)http://www.cme-edu.net.(  

  .يتم استيفاء رسم التسجيل كشرط للتقدم لالمتحان -  اً عاشر 
  رئيس مجلس إدارة -وزير التعليم العالي                                                                         

   مركز القياس والتقويم                                                                                           
                                                                      

  مـالك محمد عــلــيدكتور ــال                                                                              
  صورة إلى

  .دائرة النشر االلكرتوين -مديرية العالقات العامة -وزارة التعليم العايل


