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 الجمهورية العربية السورية 
  وزارة التعليم العالي     

 

                                                            مركز القياس والتقويم       
 

 «الن  ـــــــــــــــــــــــــإعــ» 
 والخاصةلطالب الجامعات السورية الحكومية    الصيدلة  الموحدالمتحان   طلبات  الموعد تقديم  

 (1023  أيلول دورة) 
 

قواعد االعتماد العلمي للجامعات »المتضمن  62/33/6002تاريخ  /13مجلس التعليم العالي رقم / بناء على قرار
 اختصاص على مستوى كل في)كفاءة( معياري تقويم المتحان الخاصة الجامعات طالب والقاضي بخضوع« الخاصة

/ تاريخ 26وعلى قرار مجلس التعليم العالي رقم / ،للشهادة المانحة ج والجامعةالخريجين والبرنام كفاءة يعكس وطني
 (.60المادة ) الخاصةنظام االمتحانات والتقويم للجامعات ، المتعلق ب4/33/3660

الخاص بخضوع طالب السنة الخامسة في كليات  6031/ 6/36تاريخ  301وعلى قرار مجلس التعليم العالي رقم  
 ،ياجامعات السورية )الحكومية  والخاصة( المتحان موحد كشرط للقبول في الدراسات العلمن ال الصيدلة

 

يف كليات  المتحان الصيدلة ادلوحد، لطالب السنة اخلامسة موعد قبول الطلبات االلكرتونيةتعلن وزارة التعليم العايل عن 

(  3112)دورة أيلول اغبني بالتقدم دلفاضلة الدراسات العليا أو الر  ،الصيدلة يف اجلامعات السورية احلكومية واخلاصة قيد التخرج

 :وفق اآلتي في مراكز جامعة دمشق وحلب وتشرين والبعث،

األحد  من يوم وذلك اعتبارا   حصرياً  التسجيل االلكترونيبطلباهتم عرب الصيدلة يف كليات  طالب السنة اخلامسة يتقدم   أوالًـ 

 عرب الرابط اآليت: 66/2/6031الخميس ولغاية يوم  4/2/6031

http://www.cme-edu.net/register/pharmacy 

 ومواعيد استالم  المتحانوأمساء ادلقبولني يف ا ،احلكوميةامعات اجلأماكن ادلراكز االمتحانية يف يتم اإلعالن الحقاً عن  ـ ثانياً 

وعلى  (www.mohe.gov.sy) التعليم العايل لوزارةن على ادلوقع االلكرتوين االمتحا تاريخو  البطاقات االمتحانية

 (http://www.cme-edu.netموقع مركز القياس والتقومي: )

لرية سورية لطالب اجلامعات  2111لرية سورية لطالب اجلامعات اخلاصة و 0111تم دفع الرسوم اخلاصة باالمتحان)ي -ثالثاً 

 (.128832 -111)كز القياس والتقومي رقماخلاص مبر احلكومية( يف ادلصرف التجاري السوري على احلساب 

 ادلوحد شرطاً لتخرج الطالب من اجلامعات احلكومية. الصيدلةيُعّد التقدم المتحان  اًـ رابع
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ـ  خامس ادلوحد شرطًا للحصول على مصدقة التخرج بالنسبة للطالب يف اجلامعات اخلاصة وميكن  الصيدلةالتقدم المتحان  يُعدّ ًا

 ساعة(. 30 للتخرج عن الساعات ادلتبقية عدد تجاوز) أال يالتقدم لالمتحان للطالب قيد التخرج 

 .شرطاً للتقدم دلفاضلة الدراسات العليا 21النجاح وحصول الطالب من اجلامعات احلكومية واخلاصة على عالمة  يُعدّ  -سادساً 

 من أجل التسجيل االلكتروني  ةالمطلوبوثائق  ال ـ  اً سابع

 يتم حتميلها الكرتونيا.ضاء خبلفية بية شخصية صور  -1

 يتم حتميله الكرتونياً. دفع الرسوم اخلاصة باالمتحانب إشعار -3

 للتخرج عن الساعات ادلتبقية جتاوز عدديتم حتميله الكرتونيا )إثبات بعدم  والساعات ادلنجزة ادلقرراتعدد بالطالب وضع بيان   -2

 .ساعة( 30

 وزير التعليم العالي                                                                                                                                                                      
 

 محمد يحيى معالالدكتور                                                                                      


