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  إعــــالن
  )كانون الثانيدورة  (للشهادات  السورية وغير السوريةاالمتحان الوطني الطبي الموحد  

  

 الســـــنة السادســـــة  لطـــــالب كـــــانون الثـــــايندورة   املوحـــــد لطـــــيبا إجـــــراء االمتحـــــان الـــــوطين عـــــن تعلـــــن وزارة التعلـــــيم العـــــايل
دمشــــــق، حلــــــب، ( احلكوميــــــةالســــــورية يف كليــــــات الطــــــب البشــــــري يف اجلامعــــــات والــــــراغبني بالتقــــــدم ملفاضــــــلة الدراســــــات العليــــــا 

ات غـــــري واجلامعـــــ )اجلامعـــــة الســـــورية الدوليـــــة اخلاصـــــةجامعـــــة القلمـــــون اخلاصـــــة و (اجلامعـــــات اخلاصـــــة و ) ، الفـــــراتتشـــــرين، البعـــــث
  :وفق اآليت ،٣٢/١/٣٢٠١و٢٢ لــ الموافق واألربعاء الثالثاء ييوم  منفي الساعة الحادية عشرة صباحاً  السورية
 جامعات دمشق وحلب وتشرين جيري االمتحان الطيب الكتايب املوحد على يومني متتاليني وعلى مدى ساعتني يف كل يوم يف 

  :سؤاًال لكل مثل وفق مايلي) ١٢(ة السادسة ومبعدل ويتم توزيع األسئلة حسب أمثال جلسات السن
  يتضمن) سؤاالً ١٢٠(اليوم األول:  

 سؤال/٨٤/ الباطنة واجللدية واملخرب: )سبعة أمثال( ةجلسة  األمراض الباطن 
 سؤاالً /٣٦/ ):ثالثة أمثال( جلسة األطفال .  

  يتضمن) سؤاالً ١٢٠(اليوم الثاني:  
  سؤال/ ٤٨/):  أربعة أمثال( اجلراحةجلسة. 
 سؤال/ ١٢/  ):   مثل واحد( جلسة العينية. 
 سؤال/ ١٢/ ):   مثل واحد( جلسة األذنية . 
  سؤال/ ٤٨/ ): أربعة أمثال( والتوليداألمراض النسائية جلسة.  

  يعد راسباً  ٪٦٠وكل طالب تقل درجته عن  ٪٦٠حتدد عالمة النجاح يف االمتحان الطيب الكتايب املوحد بـ 
  السادسة على أساس معدل االمتحان الطيب الكتايب املوحدحيسب معدل السنة  
  م، وتعــــــد درجــــــة النجــــــاح ــــــة شــــــهادا خيضــــــع خرجيــــــو اجلامعــــــات غــــــري الســــــورية لالمتحــــــان الطــــــيب املوحــــــد مــــــن أجــــــل معادل

 .كشرط للتقدم إىل الدراسات العليا% ٦٠و تعتمد عالمة %) ٥٠(بالنسبة هلم 
  ـــــرات والبعـــــث وايســـــمح لطـــــالب جامعـــــات ـــــب والف ـــــيت ســـــ حصـــــرياً  لجامعـــــات الخاصـــــةحل ـــــة ال ـــــار الكلي تقدمون يباختي

 خـــــالل الفـــــرتة الواقعـــــة جامعـــــات دمشـــــق وحلـــــب وتشـــــرينيهـــــا لالمتحـــــان مـــــن خـــــالل طلـــــب يقـــــدم لكليـــــات الطـــــب يف ف
 .٣/١/٢٠١٣ويوم اخلميس املوافق لـ ١٦/١٢/٢٠١٢يوم األحد املوافق لـ  ما بني

  ٩/١/٢٠١٣يــــــوم اخلمــــــيس  مديريــــــة التقــــــومي واالعتمــــــاد قبــــــل إىل ااملســــــجلني الكرتونيــــــبيانــــــات الطــــــالب الكليــــــات تقــــــدم 
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  ن الحقيف جامعات دمشق وحلب وتشرين بإعال) الكليات(حتدد أمساء املراكز.  

                                                                            
  وزير التعليم العالي                                  
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