
 اجلمهورية العربية السورية

     جملس التعليم العايل   
   /١القرار رقم /

  رئيس مجلس التعليم العالي 
    والئحته التنفيذية ٢٠٠٦) لعام ٦بناًء على أحكام قانون تنظيم اجلامعات رقم (

    ٤/١٠/٢٠١٠خ املنعقدة بتاري ٢٠١٠/٢٠١١) للعام الدراسي ١وعلى ما أقره جملس التعليم العايل يف جلسته رقم (

  يقرر ما يلي:
يف كليات الطب يف اجلامعات السورية (احلكومية واخلاصة) وفق  السنة السادسة امتحان طالب جيرى - ١المادة

  اآليت:
 ٪ وفق األسس اآلتية:١٠٠امتحان وطني كتابي ويخصص له  - أوالً            

وبإشراف جلنة يسميها وزير  ة،يف اجلامعات احلكومييف يوم واحد ويف وقت واحد  االمتحانجيرى  -١
 التعليم العايل.

 .بقرار من الوزيرحيدد موعد االمتحان و  جيرى االمتحان مرتني يف العام -٢

 املرحلة تضمنتو على مرحلتني صباحية ومسائية متتد كل منها على مدى ساعتني  متحاناال ىجير   -٣
جلسة أمراض اجلراحة و جلسة  املسائية املرحلةو  لاألطفا جلسةالباطنة و  جلسة األمراض الصباحية
 العينية واألذنية ضوجلسة األمرا التوليدالنساء و 

 مواعيد االمتحان ومكانه بقرار من وزير التعليم العايل. حتدد  -٤

سئلة سريرية أو مرتبطة بالسريريات / سؤاًال (مع مراعاة أن تكون األ٢٤٠بـ / عدد األسئلةحيدد  -٥
البدائل اخليار الوحيد من وهي من منوذج  ،لطبا وتوازي جلسات السنة السادسة يف كلية

، ويتم سؤال) ١٢٠سؤال) واملسائية ( ١٢٠الصباحية (املرحلتني توزع بالتساوي على ة)، اخلمس
 / سؤاًال لكل مثل، وفق اآليت:١٢ومبعدل / جلسات السنة السادسةأمثال األسئلة حسب توزيع 

  .اجللدية واملخربالباطنة و  ملتشسؤاًال)  ٨٤/ أمثال (٧: /الباطنةجلسة األمراض   -أ 

 سؤاًال). ٣٦( أمثال /٣/ :األطفالجلسة   -ب 

 سؤاًال). ٤٨( أمثال /٤/ والتوليد: النسائيةجلسة األمراض   -ج 

 واألذنية سؤاًال) ١٢مثل واحد ( العينيةسؤاًال)، و  ٤٨( أمثال /٤/ :اجلراحةجلسة   -د 
 سؤاًال). ١٢مثل واحد (

يف هذا  ٪٦٠ايب إذا حصل على معدل ال يقل عن حيتفظ الطالب بعالمة االمتحان الكت -٦
 االمتحان.

  
  



  :(المقابالت السريرية) االمتحانات السريرية - ثانياً 
جترى االمتحانات السريرية لطالب اجلامعات احلكومية من قبل جلان يؤلفها جملس الكلية املختص وفق               

جلان امتحانية  تؤلف سبة لطالب اجلامعات اخلاصة، أما بالناملعتمدة يف االمتحانات السريريةاألسس 
يف جامعة دمشق وجملس كلية الطب يف اجلامعة اخلاصة وجترى مشرتكة بالتنسيق بني جملس كلية الطب 

 االمتحانات يف كلية الطب يف جامعة دمشق مع مراعاة اآليت:

  من إمجايل املقابالت السريرية.٪٦٠حصول الطالب  -١
 ى األقل يف أية جلسة سريرية وفق االختصاصات.٪ عل٣٠حصول الطالب على  -٢

ال حتتسب عالمات اجللسات السريرية يف حساب معدل السنة السادسة ويعد الطالب  -٣
 االمتحان الوطين الكتايب. إىلناجحاً أو راسباً كشرط للتقدم 

٪ أو أعلى وذلك ٦٠حيق للطالب االحتفاظ بالعالمة يف أية جلسة سريرية إذا حقق  -٤
 تحانيتني متتاليتني.لدورتني ام

  حيق للطالب التقدم بطلب حتسني عالمة اجللسة السريرية وفق األنظمة املرعية. -٥

  ٪ من إمجايل املقابالت السريرية بأكملها.٦٠ علىل الطالب االمتحان الكتايب حصول يشرتط لدخو  - أ - ٢المادة.
 تحان إحدى املقابالت السريرية.ال حيق للطالب التقدم لالمتحان الكتايب إذا تغيب عن ام - ب         

االمتحان  درجات من جمموع ٪٦٠حصول الطالب على امتحان السنة السادسة يشرتط للنجاح يف  - ٣المادة
  .الكتايب

  .يةير وال حتسب عالمة املقابالت السر معدل االمتحان الكتايب لسنة السادسة على أساس امعدل  حيسب - ٤المادة

(قبل تطبيق االمتحان الوطين  سابقاً  الذين تقدموا المتحانات السنة السادسة لطالب القدامىاخيضع  - ٥المادة
 .٢٠٠٩/٢٠١٠العام الدراسي للنظام الذي كان مطبقاً عليهم قبل  الكتايب)

  وينهى العمل باألحكام املخالفة. يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه - ٦المادة
  ٥/١٠/٢٠١٠دمشق يف           

  رئيس جملس التعليم العايل                                                                                              
  وزير التعليم العايل                                                                                                  

  
  غياث بركات الدكتور                                                                                               

  
  
  
  
  
  


