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 شرط أن يكون بمستوى عممي جيد ووفق المعايير العالمية«: الوطن»عابدين لـ… التعميم المسائي إلى الواجهة مجددًا 

صُٕاخ يٍ دذيس انرؼهيى انؼاني َٔيرٓا ذطثيمّ تشكم فؼهي في  4ػاد يششٔع انرؼهيى انًضائي إنٗ انٕاجٓح يجذداً تؼذ 

 .اآلٌ نى يثصش انُٕس سغى انٕػٕد ٔانرصشيذاخ، ٔصظ ذخٕف جايؼاخ دكٕييح يٍ إفشال انًششٔعانجايؼاخ ٔإنٗ 

انًششٔع طشح يجذداً تًثادسج ٔيمرشح يٍ ػًادج كهيح انُٓذصح انًؼًاسيح في جايؼح ديشك ٔرنك نطالب انًشدهح انجايؼيح 

ششٔط اػرًاديح صاسيح يٍ ديس انًضرٕٖ األٔنٗ ٔانذساصاخ انؼهيا ٔياجضريشاخ انرأْيم ٔانرخصص في انكهيح ضًٍ 

 .ٔانخذياخ انًمذيح َٔضثح طانة إنٗ أصرار

ْزا ٔذشأس سئيش جايؼح ديشك انذكرٕس يذًذ يضاس ػاتذيٍ اجرًاػاً اصرثُائيا نًجهش انكهيح، أكذ فيّ ضشٔسج ٔضغ 

يشك لثم اذخار ْزِ انخطٕج، انذساصح انًُاصثح ٔذأييٍ انظشٔف انًٕاذيح إلدذاز انرؼهيى انًضائي ػهٗ يضرٕٖ جايؼح د

 .ششط أٌ يكٌٕ تًضرٕٖ ػهًي جيذ ٔٔفك انًؼاييش انؼانًيح ٔيشاػي انششٔط ٔانمٕاَيٍ انُاظًح

أكذ سئيش نجُح انرشتيح ٔانرؼهيى انؼاني ٔانثذس انؼهًي في يجهش انشؼة انذكرٕس صًيش انخطية « انٕطٍ»ٔفي ذصشيخ نـ

صُٕاخ ٔذًد انًطانثح تٓا ذذد لثح يجهش انشؼة، نيرى يراتؼح  4ُز أٌ فكشج يششٔع انرؼهيى انًضائي ذى طشدٓا ي

انًٕضٕع يٍ انرؼهيى انؼاني ديُٓا، نكٍ انًششٔع تمي )دثيش األدساج( ٔنى يثصش انُٕس، ٔنى ذخهك اآلنيح انًُاصثح نرطثيمّ 

 .ػهٗ أسض انٕالغ

يشيشاً إنٗ أٌ انًجهش يذػى طشح انجايؼح، ٔكشف انخطية أٌ جايؼح ديشك تادسخ إنٗ إدياء انًششٔع )كهيح انؼًاسج(، 

ػهٗ أٌ يرى ػمذ اجرًاػاخ يكثفح خالل انفرشج انماديح نثذس األيش تشكم يفصم ٔذغطيرّ يٍ انُاديح انمإََيح ٔانًانيح 

ا ٔاإلداسيح ٔاصركًال كم اإلجشاءاخ انًشذثطح تّ، يغ ٔجٕد يخرصيٍ ٔلإََييٍ إلجشاء انذساصح انرفصيهيح انماديح، يُْٕ

 .تضشٔسج انجذيح انكايهح ٔانًطهمح نرُفيز األيش ٔدخٕنّ ديز انرطثيك

ٔأضاف إٌ انًٕضٕع تذاجح إنٗ جذيح كثيشج ٔإصشاس ػهٗ أٌ يكٌٕ انًششٔع في انضياق انصذيخ، يشيشاً إنٗ أٌ يششٔع 

ح، يغ ذذضيٍ انجٕاَة انرؼهيى انًضائي يضٓى في انذفاظ ػهٗ انكٕادس انؼهًيح ٔاألصاذزج تؼذو إغشائٓا يٍ جايؼاخ خاص

 .انًاديح ضًٍ انجايؼح َفضٓا

كًا َِٕ انخطية تانذاجح إنٗ كٕادس يؤْهح يذستح تشكم جيذ في انرخصص انًُاصة نركٌٕ لادسج ػهٗ انؼًم تشكم فاػم 

 .ػهٗ أسض انٕالغ ٔتانراني ذشجغ انثذس انؼهًي

نًششٔع خالل انضُٕاخ انًاضيح، يثيُاً أٌ ٔتذضة انخطية، فئٌ جايؼاخ خاصح اصرفادخ تشكم كثيش يٍ ػذو ذطثيك ا

 .انؼذيذ يٍ انمشاساخ انري صذسخ يٍ يجهش انرؼهيى انؼاني كاٌ في يصهذح جايؼاخ خاصح ػهٗ دضاب انجايؼاخ انذكٕييح

ٔذضاءل: أيٍ كٕادس انجايؼاخ انخاصح، ٔانًؼيذٌٔ؟ ٔنًارا نى ذؤْم ْزِ انجايؼاخ كٕادسْا انخاصح نيرى اصرمطاب 

 األصاذزج؟
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 وزير التعميم العالي يوجه بتطبيق القواعد الناظمة المتحانات السنة التحضيرية

السنة التحضيرية، وجو وزير التعميم العالي والبحث العممي بسام إبراىيم بضرورة تطبيق القواعد الناظمة لعممية االمتحانات في 
وتذليل كافة العقبات التي تواجو الطالب خالل االمتحانات، مشددًا عمى ضرورة تحقيق االنضباط واالنتظام أثناء سير 

 . االمتحانات في مختمف الكميات

الكميات وخالل جولة برفقة رئيس االتحاد الوطني لطمبة سورية دارين سميمان، تفقد امتحانات السنة التحضيرية لطالب 
 .الطبية، وحسن سيرىا، وواقع االجراءات والمتطمبات الموجستية المتوافرة في األقسام والقاعات

كما شدد الوزير عمى تطبيق االجراءات والتدابير االحترازية في ظل جائحة كورونا من حيث التعقيم والنظافة والتباعد 
 . االجتماعي وارتداء الكمامة

د من الطالب وآرائيم ومالحظاتيم حول واقع األسئمة االمتحانية، والتدقيق عمى موضوعيتيا واستمع خالل جولتو إلى عد
 . وشموليتيا ومدى مالئمتيا لموقت المحدد
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 اتفاق تعاون عممي وثقافي بين جامعتي دمشق والشام الخاصة  

 سانا-دمشق

وقعت جامعتا دمشق والشام الخاصة اليوم اتفاق تعاون عممي وثقافي بيدف دعم وتطوير التعاون المشترك في مجاالت 
 .البحث والتدريب ونشر المعرفة

وبموجب االتفاق الذي وقع بمقر جامعة الشام في التل بريف دمشق يتم التعاون بين أعضاء الييئة التدريسية ألغراض 
جراء البحوث المشتركة إضافة إلى التعاون المشترك في مجال التدريب المتبادل لمطالب في المخابرالتدريب و   .ا 

وفيما يخص النشاط العممي اتفق الجانبان عمى التعاون في مجال اإلشراف المشترك عمى طالب الدراسات العميا والقيام 
 .امعية والمخابر النوعية في كمتا الجامعتينبأبحاث ودورات تدريبية مشتركة وتدريب الطالب في المشافي الج

كما اتفق الجانبان عمى تسييل إعارة أعضاء الييئة التعميمية من جامعة دمشق إلى جامعة الشام الخاصة وتسييل المشاركة 
 .في األنشطة الرياضية والفنية واالجتماعية والثقافية

جامعة دمشق الدكتور محمد يسار عابدين أن االتفاق يأتي  وفي تصريح لإلعالميين عقب توقيع اتفاق التعاون أكد رئيس
انطالقًا من دور جامعة دمشق في دعم الجامعات الخاصة لتقوم بدورىا بالشكل األمثل في منظومة التعميم العالي في سورية 

 .اق السابق بين الجانبينمبينًا أنو اتفاق تكامل بين الجامعتين وتوسيع لمتعاون المشترك ليشمل كميات أخرى لم يشمميا االتف

رئيس جامعة الشام الخاصة الدكتور شريف األشقر لفت إلى أىمية التعاون مع جامعة دمشق األم لمدفع بالعممية البحثية 
والعممية نحو األمام مبينًا أن رؤساء األقسام في الكميات المعنية في الجامعتين سيحددون األطر التنفيذية لالتفاق وكيفية تقديم 

 .دريب لطالب الجامعة في المشافي الجامعية الحكوميةالت
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نعيسة: … حمول لمعالجة ازدحامات الطالب عمى فروع العقاري بدمشق «.. الوطن»استجابة لما طرحته  
 إدارة المصرفاالزدحامات انخفضت لمنصف.. وننسق مع 

بضرورة التدخل في « الوطن»حمول جديدة اتخذتيا إدارة التعميم المفتوح في جامعة دمشق جاءت استجابة لما طالبت بو  
معالجة الخمل واالزدحامات الكبيرة عمى فروع المصرف العقاري لمتسجيل بالنسبة لمطالب القدامى والمستجدين في مختمف 

ة واضحة تقمص طوابير الطالب الكبيرة جدًا في كل فصل دراسي أو لتسجيل الطالب االختصاصات، ما تطمب وجود آلي
 .المستجدين والمقبولين ضمن مفاضمة التعميم المفتوح

بينت نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون التعميم المفتوح رغداء نعيسة أنو تم اتخاذ قرار بتنظيم « الوطن»وفي تصريح خاص لـ
وذلك انطالقا  5راءات توضح المركز أو فرع المصرف المخصص لكل برنامج من البرامج الـمسألة التسجيل وذلك عبر إج

من قرب الجامعة أو تجمع الطالب، مضيفة: عمى سبيل المثال تم تحديد فرع العقاري في البرامكة لتسجيل طالب الحقوق 
 .والتربية

بالمئة عن الفترة السابقة،  31ذ، وبنسبة تصل إلى الـوأكدت نعيسة أن االزدحامات انخفضت بشكل ممحوظ بعد اإلجراء المتخ
مع متابعة واقع التسجيل بشكل يومي والوقوف عند أي خمل، مشيرة إلى أنو تم التنسيق مع إدارة المصرف العقاري أيضًا في 

 .إجراءاتيم تبسيط إجراءات الطالب وتسجيميم في فروع ضمن محافظاتيم، األمر الذي يسيل عمى الطالب التنقل ويبسط من
الشير الجاري، مع متابعة اتخاذ جميع  00وأوضحت أنو صدر قرار بتمديد التسجيل لمطالب القدامى والمستجدين حتى 

 .اإلجراءات لمعالجة االزدحامات
ىذا وتعاني فروع المصرف العقاري كل فصل دراسي من وجود ضغط كبير )في وقت واحد( وخالل فترة قصيرة، وخاصة في 

فروع تعمل عمى  3والسيما أن األعداد باآلالف ما بين التسجيل لممفاضمة واسترداد السمف المالية، في ظل وجود  البرامكة،
 .مدار الساعة

رصدت معاناة الطالب عمى أرض الواقع والضغط الكبير عمى فروع العقاري وخاصة في تجمع البرامكة، وتعطل « الوطن»
 .الشبكة في بعض األحيان

المصرف أن يتم توسيع عدد المصارف الحكومية إلنجاز عممية تسجيل الطالب ما يخفف الضغط عمى فروع واقترحت إدارة 
المصرف ويخمق مرونة في إنجاز الميمة، كما أنو يمكن تسديد المبالغ في الجامعة ومن ثم يتم الحصول عمييا وتحويميا عن 

عن طريق محاسب ومن ثم يتم تحويل المبالغ لحساب  طريق معتمد، وباإلمكان الدفع في الجامعة أو عدد من الكميات
 .الجامعة لدى المصرف العقاري

****************************** 
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البحري … ضبط غش وتالعب منذ بدء االمتحانات في جامعة دمشق  451«.. شبكات بموتوث»ثمثها  
 دراسة لالستغناء عن أجهزة تصحيح المقررات المؤتمتة«: الوطن»لـ

أنو تم  «الوطن»كشف نائب رئيس جامعة دمشق لمشؤون اإلدارية وشؤون الطالب الدكتور صبحي البحري في حديث خاص لـ
بمختمف كميات  الشير الماضي 22حالة غش وتالعب وشغب في االمتحانات الجامعية بدمشق منذ بدايتيا  031ضبط 

الجامعة، وسط اتخاذ إجراءات مشددة لضبط أي مخالفات ومتابعة سير العممية االمتحانية بالشكل المطموب مع تأمين جميع 
 .المستمزمات ولوازم التدفئة

ضبط غش امتحاني وفي  02حالة، يمييا اآلداب بـ 11وأوضح البحري أن أكثر حاالت الغش سجمت في كمية الحقوق بواقع 
حاالت غش لكل منيما، بينما توزعت بقية الحاالت عمى عدد من الكميات بنسب متفاوتة وذلك حسب  01زراعة والعموم ال

 .واقع الطالب واألعداد واختالف الكميات بين تطبيقية ونظرية
واتف كما كشف نائب رئيس جامعة دمشق أن ثمث حاالت الغش المضبوطة، كانت بسبب استخدام شبكات البموتوث في الي

النقالة والسماعات، األمر الذي تم ضبطو واتخاذ اإلجراءات الالزمة حيالو، وقد تم تسجيل عدة مخالفات باستخدام 
القصاصات الورقية إضافة إلى حالة وحيدة النتحال شخصية طالب موجود خارج البالد وتقديم المادة نيابة عنو، مع وجود 

غش اإلجمالية المسجمة في امتحانات الفصل الماضي وصمت إلى أكثر من حاالت شغب في كل فصل، مضيفًا إن حاالت ال
 .في التعميم النظامي 311

وفيما يخص حاالت الغش المستمرة رغم اإلجراءات المتخذة، أكد البحري أن تخوف الطالب من الرسوب والتحول إلى الموازي 
الطالب غير متفرغين لمدراسة ويتم استغالليم من  ىو من أحد األسباب التي تدفعو إلى الغش، إضافة إلى وجود عدد من

 .البعض، مع وجود أسباب عدة تدفع الطالب لمغش
كما أشار البحري إلى النظر في حاالت الغش كافة والتدقيق فييا باستثناء عدد من ضبوط الغش كاستخدام البموتوث فعقوبتيا 

آالف بين أستاذة  3رف عمى العممية االمتحانية يتجاوز الـالفصل النيائي من الجامعة، الفتًا إلى أن عدد الكادر المش
 .وموظفين وطالب دراسات عميا

وكشف نائب رئيس جامعة دمشق أن شركات محمية خاصة تقدمت بعروض إلى الجامعة تفضي إلى إمكانية االستغناء عن 
 .أن الموضوع طور التجربة والتطبيقأجيزة تصحيح المقررات المؤتمتة، واعتماد جياز سكانر وأوراق مرقمة، مشيرًا إلى 

بالمئة فإن الجامعة ستتوجو لتطبيقو وىو األمر الذي يوفر الكمف المادية الكبيرة  011مضيفًا: في حال كانت النتائج دقيقة 
مميون  21ونوعية وسماكة األوراق المستخدمة والحبر المستخدم لمورق الممون، وخاصة أن أقل جياز تصحيح حاليًا يكمف 

رة، كما أنو من الممكن تطبيق األمر حال اعتماده عمى جيمع الكميات واألقسام، بعد متابعة األمر والتأكد من دقة النتائج لي
 .وىذا ما سيتوضح قريباً 

بالمئة من المقررات المؤتمتة  51وأكد نائب رئيس الجامعة أنو تم توجيو جميع الكميات بتسريع البت بإصدار النتائج، مبينًا أن 
فروع جامعة دمشق بدرعا والسويداء والقنيطرة صدرت نتائجيا، كما صدرت نتائج مواد مؤتمتة في عدد من الكميات، مشيرًا  في

إلى أن المواد التقميدية تتطمب التعامل معيا بدقة وخاصة في المواد الكبيرة والتطبيقية والسيما في اليندسات التي تتضمن 
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 .صحيحمسائل بحاجة إلى وقت في عممية الت
ونوه البحري بالتشديد عمى إجراءات النظافة والتعقيم والتدفئة، مبينًا وجود تنسيق مع المعنيين في الكيرباء وذلك لتخفيف 
التقنين فترة االمتحانات في تجمعات اآلداب والبرامكة واليمك إضافة إلى )المدينة الجامعية(، مشيرًا إلى وجود استجابة 

 .وتعاون في ىذا الموضوع
يشار إلى أن عقوبات الغش تتدرج بين فصل دورة امتحانية واحدة أو دورتين أو الفصل النيائي من الجامعة، وىذا يختمف و 

 .حسب نوع المخالفة االمتحانية

 

  



إجراءات لمتسهيل عمى طمبة الدراسات «: الوطن»الكفاالت.. العجيل لـتعدل في نظام « التعميم العالي» 
 العميا الموفدين

أن الوزارة أجرت تعدياًل عمى نظام « الوطن»كشف مدير الشؤون القانونية في وزارة التعميم العالي أحمد العجيل في تصريح لـ
الة مستقمة، أما الموفد المطموب منو الحصول عمى الكفاالت الصادر خالل العام الماضي، مؤكدًا أن لكل إيفاد مستقل كف

شيادتي الماجستير والدكتوراه فمو الخيار في تقديم كفالة لمحصول عمى الدرجتين، سواء أكان اإليفاد لكل درجة عمى حدة أم 
 .عمى الدرجتين بنفس قرار اإليفاد أو تقديم كفالة لكل إيفاد عمى حدة

الجديد تم دمج األمر بكفالة واحد، الفتًا إلى اتخاذ إجراءات لمتسييل عمى الطمبة الموفدين وبّين العجيل أنو بموجب التعديل 
 .وتبسيط اإلجراءات

ويأتي قرار الوزارة في الوقت الذي يعاني فيو طالب الدراسات العميا من تأمين الكفيل، خاصة أن البعض منيم يمضون أشيرًا 
ألف ليرة، عممًا أن الكفالة التي تم  311ي الداخل لشراء الكفالة بما يتجاوز في إيجاد الكفيل، ما يضطر بعض الموفدين ف

 .تأمينيا تغطي القيمة اإلجمالية، لكن تم طمب كفالة جديدة
ىذا واعتبر طالب أن العقار مكفول لدى الدولة لتضمن حقوقيا، فمماذا تطمب كفالة ثانية، خاصة أن ىناك مبررات ودوافع 

ما أشار أستاذ جامعي إلى ضرورة تغيير قيمة التخمين المعمول بيا بموجب اآللية القديمة التي مضت لتأمين الكفالة، بين
، «الزراعية أو التجارية أو الصناعية.. إلخ»، و«العقارية»عمييا عشرات السنوات والتي تعتمد عمى نوعين من الكفاالت منيا 

 .لى تصعيب األمور عمى الطالب بطرح درجة أولى وثانيةخاصة أنو لم يحدث أي تغيير في قيمة الكفالة، الفتًا إ
ىذا وترد شكاوى من طالب يعانون صعوبة في تأمين الكفالة، خاصة أن التخمين أيضًا يتم بموجب األسعار القديمة جدًا، ما 

 .يعرضيم إلى التالعب واالبتزاز من البعض
دكتوراه يطمب منيم كفاالت ضمانًا لحق الدولة، لكن أغمب ويقول أحد الطالب: عندما يتم إيفاد المعيدين لمماجستير وال

ألفًا  31المعيدين ال يمتمكون ما يتم رىنو باعتبار أن معظميم من الطبقة المتوسطة، مضيفًا: إن كفالة الماجستير عقار بقيمة 
ألفًا  031الموفد الداخمي، وحسب تخمينات القرن الماضي وتعادل حاليًا عشرات الماليين، ولمدكتوراه كذلك األمر فيما يخص 

ألف ليرة؟! مستغربة استمرار العمل بموجب  31لمموفد الخارجي، لكن ىذه التخمينات قديمة جدًا وحاليًا ال يوجد عقار بقيمة 
 .تخمينات التسعينيات

  

   الوطن       المصدر            دائرة اإلعالم
 41/2/2224     التاريخ     



 إػادج ذفؼيم شؼثح انؼمى ٔطفم األَثٕب في يشفٗ انرٕنيذ انجايؼي تذيشك 

   :الثورة أون الين

حداث شعبة  أكد الدكتور جميل طالب المدير العام التوليد الجامعي بدمشق أن إعادة تفعيل شعبة العقم وطفل األنبوب وا 
احة التنظيرية لتشمل العمميات المعقدة إضافة إلى افتتاح المغذية لمعالجة حاالت أورام الطبقة المغذية الحممية وتطوير الجر 

سكن جديد لألطباء في المشفى كانت أبرز المشاريع التي عمل مشفى التوليد الجامعي بدمشق عمى إنجازىا خالل العام 
وتعزيز الجاري، إضافة لسعي المشفى لتحسين وتوفير أفضل الخدمات التشخيصية والعالجية لمسيدات عمى مدار الساعة 

 .البحث العممي وتأىيل الكادر الطبي وتنفيذ برامج متعددة لتطوير عمل االختصاصيين
وأشار إلى أن شعبة العقم وطفل األنبوب كانت موجودة في المشفى قبل الحرب العدوانية عمى سورية وأغمقت خالل السنوات 

بيا خالل الربع األول من العام الجاري حيث تم تأمين  العشر الماضية ويجري العمل حاليًا من أجل إعادة افتتاحيا واإلقالع
مستمزماتيا وتزويدىا بأحدث األدوات والتجييزات وتخصيص كادر طبي وتمريضي مدرب ومؤىل مبينًا أنيا تتميز بموقعيا 

 .ومساحتيا الكبيرة ضمن المشفى
إلى متابعة ومراقبة وضعين الصحي وأضاف أن شعبة العقم وطفل األنبوب ستقدم الخدمة لمسيدات بشكل كامل إضافة 

وتطبيق البروتوكول الطبي الخاص بحالة كل منين. مبينًا أن تكمفة عممية طفل األنبوب لن تبمغ سوى عشرة بالمئة من 
 .تكمفتيا خارج المشفى

عدارية أو الحمل وبين مدير المشفى أنو تم إحداث شعبة المغذية في المشفى لمعالجة أورام الطبقة المغذية الحممية الرحى ال
العنقودي حيث ترتفع نسبة شفاء ىذا المرض عند اكتشافو بشكل مبكر كما يجري العمل أيضًا عمى تطوير الجراحة التنظيرية 

حيث يتم حاليًا إجراء نوعين من التنظير لمبطن وباطن الرحم والتنظير العالجي لتدبير ومعالجة حاالت فك االلتصاقات 
 .مبيض والحمل الياجر والمولب الياجر وفتح البوقين وتثقيب المبايضواستئصال حاالت كيسة ال

 5342كما أجرى المشفى  3777والدة والوالدات القيصرية  2732ونوه أن عدد الوالدات الطبيعية خالل عام الماضي بمغ 
لوالدات القيصرية مقابل جراحة تنظيرية خالل الفترة المذكورة موضحًا أن سبب ارتفاع نسبة ا 023عممية جراحية نسائية و

الوالدات الطبيعية يعود الستقبال المشفى جميع الحاالت اإلسعافية عمى مدار الساعة والتي تكون بمعظميا حمول خطرة 
 .تحتاج لتدخل جراحي وحمول إسعافية سريعة

وبأسعار رمزية ففي القسم بالمئة لمعالج المأجور  21بالمئة مقابل  41وأوضح أن نسبة الخدمات المجانية في المشفى تبمغ 
ليرة سورية لقاء وصل ويتم تقديم الخدمة الطبية التي تحتاج ليا بما فييا الوالدة الطبيعية  031العام ال تتكمف المريضة سوى 

 .ألف ليرة 21آالف ليرة سورية والقيصرية  4أو القيصرية. أما في القسم الخاص فتبمغ تكمفة الوالدة الطبيعية 
 .كل التحاليل اليرمونية ذات التكاليف العالية تجري في المشفى بأسعار شبو مجانية مشيرًا إلى أن

ولفت الدكتور طالب إلى الخدمات المخبرية المقدمة في المشفى وال سيما في المخبر اإلسعافي حيث وصل عدد التحاليل 
وعدد  2352وعدد الصور الشعاعية  30214فيما بمغ عدد حاالت اإليكو المختمطة  211022إلى  2121المخبرية في عام 

 .330صور الطبقي المحوري 
وفيما يخص توفير األدوية والمواد الطبية أكد الدكتور طالب صعوبة تأمين بعضيا نتيجة آلية االستجرار المتبعة حاليًا 

   الثورة        المصدر            دائرة اإلعالم
 41/2/2224     التاريخ     



ع الفتًا في الوقت ذاتو وتداعيات اإلجراءات القسرية الغربية أحادية الجانب المفروضة عمى سورية وتأثيرىا عمى ىذا الموضو 
 .إلى حاجة المشفى الممحة ألطباء التخدير

فيما بمغ  00122والعيادات الخارجية  26211بمغ عدد المراجعات لقسم اإلسعاف  2121ووفق إحصائيات المشفى لعام 
 .02414عدد المقبوالت في المشفى 

 


