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ةتيعسننننننننن تعطننننننننن  ت3102تشنننننننننا لتدعر تتيمل حننننننننن تيعطنننننننننيتإجننننننننناي تيوطا ننننننننن  تيعننننننننن  يتعنننننننننلتتعلنننننننننلتعزير تيعاعلننننننننن  تيععننننننننن ي
تيحلك ط نننننننننةيعسننننننننن ر ةتيفتكل ننننننننن  تيعطننننننننن تيعمشنننننننننا تيفتي  طعننننننننن  تعيعنننننننننايدم تف عاةننننننننن اتملل انننننننننلةتيع ريسننننننننن  تيععل ننننننننن تتيعس دسنننننننننةت

ي  طعننننننننةتيعسنننننننن ر ةتيع عع ننننننننةتج طعننننننننةتيعةلةنننننننن  تي   ننننننننةتعتي  طعنننننننن  تي   ننننننننةت)(تعتشتيعلنننننننناي )دطشننننننننتشتحلنننننننن شتتشننننننننا لشتيعمعنننننننن 
ةايييييييية ام  فيييييي ةو ألربعييييييع ة اثالثييييييع ةع يييييي متتميييييي عحعًةفييييييعة الييييييعشرة ابع  ييييييرةش يييييي  ة يييييي تعي  طعنننننن  تدنننننن تيعسنننننن ر ةت(ي   ننننننة

ت:عفتتيآليتت،32/01/3210و22
جعمعييعدة م يي ةوح يي ةتجيننا تيوطا نن  تيعطننيتيعكانن عتيمل حنن تعلننيت نن ط تطاانن ع  تععلننيتطنن  تسنن عا تيفتكنن ت نن اتيفت-أوال

تتعك تطث تعفتتط  ل  (تسؤيوات03ع ا تت ز عتيألسئلةتحس تأطث لتجلس  تيعس ةتيعس دسةتعمبع لت)تو ا عثةوت    
 (ة تضم 021 اي مة ألولة)ة:سؤ اًل

    سؤيل48/تيعم   ةتعي ل  ةتعيملخرب ت)سمعةتأطث ل(تةجلسةتتيألطايضتيعم/ 

 ت/سؤيوا.ت23/ت)ث ثةتأطث ل( تجلسةتيأل ل ل
 (ة تضم 021 اي مة اثعنعة)ة:سؤ اًل

 تسؤيل.84/)أرفعةتأطث ل( تتتي ايحةجلسةت/ 

 تسؤيل.03/تتح ( تتت)طث تعيتجلسةتيعع   ة/ 

 تسؤيل.ت03/ت)طث تعيح ( تتتتجلسةتيألذن ة/ 

 ت/تسؤيل.84/ت)أرفعةتأطث ل( تتعيعا ع  يألطايضتيع س ئ ةتجلسةت
  ع تريسم اتت٪31عك ت  ع تتة تدرجاهتعلتت٪31حت دتع طةتيع ج حتيفتيوطا   تيعطيتيعكا عتيمل ح تفنتت-ثعنيع

 تتأس ستطع لتيوطا   تيعطيتيعكا عتيمل ح حيس تطع لتيعس ةتيعس دسةتعليتت-ثعاثع

خيضنننننعتااجينننننن تي  طعننننن  تدنننننن تيعسننننن ر ةتع طا نننننن  تيعطنننننيتيمل حننننن تطننننننلتأجننننن تطع دعننننننةت ننننن  دي  شتعتعنننننن تدرجنننننةتيع جنننننن حت-ر بعيييييع
 %تكشاطتعلاة اتإىلتيع ريس  تيععل  .31%(تعتتعاة تع طةت01ف ع سمةتهل ت)

تت نننننننا تيقعننننننن  توحةنننننننن اتعنننننننلتأطننننننن كلتيملايكنننننننن تيوطا  ن نننننننةتيفتي  طعننننننن  تيحلك ط ننننننننةشتعأ ننننننن  تيملةمننننننن ع تيفتيوطا نننننننن  تت-خعمليييييييع
ت(www.mohe.gov.sy)عط يع نننننن تيسننننننا اتتيعمط ةنننننن  تيوطا  ن ننننننةتعلننننننيتيمل ةننننننعتيوعكنننننن ع تعنننننن زير تيعاعلنننننن  تيععنننننن يت

عط  ا نننننننةتيعاةننننننن  تعيوعاةننننننن دتت(http://www.cme-edu.net )تةععلنننننننيتط ةنننننننعتطاكننننننن تيعة ننننننن ستعيعاةننننننن   
 www.accreditation-syria.net 

ت ا تيسا ل  ترس تيعاسج  تكشاطتعلاة اتع طا   .ت-تعًةسع س

ةةةةةرئيسةمج سةإ  ر ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة-وز  ة اتع يمة اععاع
تم كزة اقيعسةو اتق  م
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