
 

          

 الجمهورية العربية السورية   
           وزارة التعليم العالي 

 مركز القياس والتقويم

 

 ( إعالن  ) 
 الصيدلة الموحد لطالب الجامعات السورية ) الحكومية والخاصة ( وغير السوريةامتحان  

 ) الدورة األولى( 1023 أيلول  شهردورة    
 

والقاضي « قواعد االعتماد العلمي للجامعات الخاصة»/ المتضمن 13مجلس التعليم العالي رقم / بناء على قرار
 يعكس وطني اختصاص على مستوى كل في)كفاءة( معياري تقويم المتحان الخاصة الجامعات طالب بخضوع

 ،للشهادة المانحة الخريجين والبرنامج والجامعة كفاءة
الخاص بخضوع طالب السنة الخامسة في  2/32/2032تاريخ  /301/رقممجلس التعليم العالي  عماًل بقرارو  

 كليات الصيدلة من الجامعات السورية )الحكومية  والخاصة( المتحان موحد كشرط للقبول في الدراسات العليا، 
 بتعديل الشهادات غير السورية،الخاص  2001/ لعام 3واستناداً للقرار رقم /

حملة الخاص بخضوع الناجحين في االمتحان الكتابي من  4/2031/ 30تاريخ  /210/قرار رقمواستنادًا ل
 غير السوريٌة. المتحان المقابلة السريرية من أجل معادلة الشــهادة الصيدلة في اختصاصاإلجازة غير السورية 

 
ة من اجلامعات السورية لطالب السنة اخلامسة يف كليات الصيدل إجراء امتحان وطين كتايبتعلن وزارة التعليم العايل عن  

 اآليت: وفق  درجة011وخيصص له ، الصيدلةجازة ي ر السورية يف لملة اإواخلاصة( وحل )احلكومية

في  ساعتينصباحًا ولمدة  33، الساعة 22/1/2031يوم السبت الموافق لـ يجري االمتحان في  -أوالً 
 جامعات دمشق وحلب وتشرين والبعث.

يف اجلامعات احلكومية  إىل الدراســات العليـا يف كليـات الصيدلة ع الطالب الرايبني بالتقدمخيضع لالمتحان مجيـ - ثانياً 
 موازي ( مهلما كان مصدر الشهادة ) جامعة ســورية حكوميـة أو خاصة (.     -عادي)

 باللغة العربية مع مراعاة تضلمني ادلصطلحات األساسية باللغة اإنكليزية. جيرى االمتحان -اً ثالث
/ سؤااًل مع مراعاة أن تكون األسئلة متلماشية مع ادلعاي ر ادلرجعية األكادديية الوطنية 021حيدد عدد األسئلة بـ / -رابعاً 

( اليت حتدد احلد األدىن من ادلعرفة وادلهارات العلملية وهي من منوذج األسئلة متعددة اخليارات، توزع وفق )النارس



 

          

 اآليت :
 22 والسموم علم تأثير األدوية % 
 32الكيمياء الصيدالنية والدوائية% 
 2 الكيمياء الحيوية% 
 2 الكيمياء الغذائية% 
  2 الكيمياء التحليلية% 

 22 الصيدالنيات% 
 2 المراقبة الدوائية% 
  30العقاقير والنباتات الطبية% 
  2األحياء الدقيقة% 

 

التقدم المتحان الصيدلة ادلوحد شرطًا للحصول على مصدقة التخرج بالنسبة للطالب يف اجلامعات يُّعد  – خامساً 
 22للتخرج عن اخلاصة وديكن للطالب قيد التخرج التقدم لالمتحان ) أال يتجاوز عدد الساعات ادلتبقية 

 ساعة(.
لتقدم دلفاضلة لشرطًا   % 01على عالمة من اجلامعات احلكومية واخلاصة ب الوحصول الطالنجاح  يُّعد -سادساً 

 .الدراسات العليا
% لالمتحان الكتايب من أجل التقدم دلفاضلة الدراسات العليا يف   01% دلعدل اإجازة و01تعطى نسبة  -اً بعسا

 خلرجيي اجلامعات السورية احلكومية واخلاصة.كليات الصيدلة 
للتقدم المتحان ادلقابلة % شـرطًا الزمًا 21وحصول الطالب على عالمـة يف االمتحان الكتايب  النجاح يُّعد  -اً ثامن

 .(4/2100/ 01تاريخ   291)قرار رقم  ي ر السوريةٌ  معادلة الشــهادةالسريرية من أجل 
الكتايب يف حال الرسوب يف امتحان  الوطين بنتيجة االمتحان من خرجيي اجلامعات ي ر السورية  حيتفظ ادلتقدم  -اً تاسع

 ادلقابلة السريرية.
  يتم اإعالن الحقاً عن أماكن ادلراكز االمتحانية يف اجلامعات احلكومية، وأمساء ادلقبولني يف االمتحان  - اً عاشر 

على ادلوقع االلكرتوين لوزارة التعليم العايل  ومواعيد استالم  البطاقات االمتحانية

(www.mohe.gov.sy) ( :وعلى موقع مركز القياس والتقوًنhttp://www.cme-edu.net) 

 يتم استيفاء رسم التسجيل كشرط للتقدم لالمتحان. - أحد عشر
 وزير التعليم العالي           

 عــلــيمحمد مـالك دكتور ــال     


