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عممية  03«: الوطن»لـ «جراحة القمب»مدير … زيادة في عمميات القمب بنسبة الثمث … قموب السوريين
 يومياً 

  ”بس الجيبة نظيفة“نحّب العمم ” .. بالحنّية“طمبة جامعيون يطالبون جامعة دمشق 

 خالل عام واحد 72إلى  12تصنيف جامعة دمشق عربيًا يهوي من المرتبة 

 
 الوطن

 
 

 البعث ميديا
 

 سيريا ستيبس
 

  

 

 
 

 اإلعالم دائرة
    



 

بالمئة  03عممية يوميًا  03«: الوطن»لـ «جراحة القمب»مدير … عمميات القمب بنسبة الثمث  زيادة في… قموب السوريين
 مراجعًا باليوم 053منيا لألطفال و

عن ازدياد بعدد عمميات  «الوطن»كشف مدير عام مشفى جراحة القمب الجامعي بدمشق حسام خضر في تصريح خاص لـ
تجرييا المشفى بعد قرار عودتيا الستقبال الحاالت القمبية بعد أن كانت تستقبل القسطرة القمبية والعمميات الجراحية التي 

 .عممية قسطرة يومياً  05إصابات )كورونا(، مؤكدًا أن المشفى أصبحت تجري 

مراجعًا يوميًا،  053بالمئة عن األشير الماضية، مؤكدًا أن المشفى أصبحت تستقبل  03وبّين خضر أن نسبة الزيادة بمغت 
عممية خالل  03عممية جراحة قمب وذلك بشكل يومي معتبرًا أن الرقم كبير جدًا، مقارنة مع  03من المقرر إجراء كما 

 .األشير الماضية، عممًا أن المشفى قامت بأعمال تأىيل لجميع غرف العمميات والعناية المشددة

اء العمميات بتكاليف أقل بأضعاف ما يدفعو ونوه بأن عودة المشفى خففت الضغط عمى المشافي في الخارج، وخاصة مع إجر 
المريض في القطاع الخاص، خاصة مع التطوير الحاصل في المشفى وتأمين كل المستمزمات والتجييزات لعمميا بالشكل 

 .المطموب

أول عامًا عمى إجراء  53ىذا وأشار مدير عام المشفى إلى إقامة فعالية تخصصية عممية في المشفى، وذلك بمناسبة مرور 
عممية قمب مفتوح في سورية، مضيفًا: عمى إثرىا تم تأسيس مركز جراحة القمب الجامعي، مشيرًا إلى إجراء محاضرتين 

أسبوعيًا تيم جميع المختصين وجميع طمبة الدراسات العميا حول آخر الدراسات العممية التي تخص جراحة القمب في العالم 
 .شفى وخارجياوالنتائج العممية بمشاركة أطباء من الم

كما نوه مدير عام المشفى بازدياد تدريجي سنويًا بعدد الحاالت والعمميات واإلجراءات المتخذة منذ بدء المشفى بإجراء أول 
 .عممية، تزامنًا مع التطور التقني والتكنولوجي الحاصل في العالم، واطالع المختصين عمى ىذا التطور

عممية، مع ازدياد واضح بعدد الغرف والعيادات والتوسع بالخدمات  0333قرابة الـىذا وكشف خضر أن المشفى تجري سنويًا 
بالمئة من العمميات المجراة في المشفى تجرى لألطفال  03المقدمة بالمشفى مع إجراء العمميات لمكبار واألطفال، مبينًا أن 

تخصصية إلجراء العمميات لألطفال وذلك حسب الحاجة والضغط الحاصل في مشفى األطفال الجامعي التي تضم شعبة 
 .عممية سنوياً  053بنحو 

معظم األطباء وكوادر التخدير العاممين في الشعبة ضمن )األطفال( من مشفى جراحة القمب ضمن تنسيق حاصل بين  :وقال
 .المشفيين إلنجاز العمميات ومتابعتيا
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بالمئة  83مجيزة بالكامل( أنجز )غرف عمميات  5ل غرف عمميات حاليًا، مبينًا العمل عمى تأىي 0ىذا وأكد خضر وجود 
سنوات، ومن المتوقع أن تكون كل الغرف في الخدمة خالل عام عمى أن يتم تأمين االعتماد  0من أعمال التأىيل خالل 

ارتفاع  الالزم لمتابعة األعمال المقررة، بما ينعكس إيجابًا عمى رفد المشفى بعدد إضافي من الغرف األمر الذي ينعكس عمى
 .مستوى العمل، وتخفيف الدور بالنسبة لمعمميات الباردة، مع القدرة عمى تخديم مرضى اإلسعاف بشكل أسرع وتقنية أكبر

صابات كورونا خالل األيام القمية الماضية، أكد خضر أن ال توجو بعودة المشفى الستقبال إصابات  وحول ازدياد حاالت وا 
 .اليًا باستقبال الحاالت القمبية كالمعتادكورونا، مؤكدًا أن عمميا ينحصر ح



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ”بس الجيبة نظيفة“نحّب العمم ” .. بالحنّية“طمبة جامعيون يطالبون جامعة دمشق 
في ظل ظروف المعيشة الصعبة، وزحمة المواصالت وغالء أجور النقل يطالب عدد من الطمبة الجامعيين الدارسين خارج 
دمشق رئيس جامعتيا استثناءىم من شروط النقل ليذا العام، والتي ظممتيم قياسًا لما كان متبعًا في األعوام السابقة، وكتب 

كناية عن المصاريف ” تعبنا من السفر .. والجيبة صارت نظيفة ..عة دمشق الحنية يا جام“أحدىم عمى صفحتو الشخصية 
 .!الكثيرة التي يدفعيا الطمبة أجور مواصالت بين دمشق وباقي المحافظات خاصة بعد قرار زيادة األجور منذ أيام

باتخاذ قرار استثنائي قياسًا بظروف ” عبر فيسبوك“ىذه الحال دفعت دكتور في جامعة تشرين لمناشدة رئيس جامعة دمشق 
وأن بعضيم لم ” الجينمية“الطمبة القاسية، موضحًا أن الكثير من الطمبة لم يستطيع الدوام ألنيم ال يممكون أجرة السكن 

أجور المواصالت الباىظة جدًا، وبعضيم تعثر في دراستو بسبب الضغوط  يستطيع حضور االمتحانات ألنيم ال يممكون
األكبر من تحمميم!. مؤكدًا أن الطمبة عندما ينتقمون ويعودون ألىميم وبيوتيم ووضعيم الطبيعي سوف يحققون نتائج عممية 

 .جيدة، بداًل من التفكير بترك الدراسة

لشير السادس من العام الجاري عمى اعتماد الشروط الخاصة لالنتقال يشار إلى أن مجمس جامعة دمشق كان قد وافق في ا
المماثل وتحديد أعداد الطمبة الممكن قبول انتقاليم من الجامعات الحكومية السورية إلى جامعة دمشق، وذلك وفق شروط، 

فاضمة بين المتقدمين حسب منيا، أن يكون الطالب غير معاقب، وأن يكون ناجحًا وليس منقواًل، عمى أن يتم القبول وفق م
المعدل، وأوضحت الشروط بأنو ال يسمح لمطالب المستجد في سنة القبول بالتحويل المماثل )بعد مضي سنة عمى القبول(، 

 .والسماح لمنقل المتماثل لمسنوات االنتقالية الثانية والثالثة، عمى أن يطالب الطالب بجميع مقررات ما بعد السنة الثالثة
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 خالل عام واحد  70إلى  50تصنيف جامعة دمشق عربيًا ييوي من المرتبة  

ماجستير"( إلى تدىوٍر مؤسف بتصنيف جامعة دمشق -أشارت صفحة )صوت طالب الدراسات العميا في سورية "دكتوراه
 الدولية. QSعمى مؤشر مؤسسة 

 70العام الفائت" باتت بالمرتبة  50ولفتت الصفحة بأن جامعة الدمشق األقدم واألعرق في البالد و"بعد أن كانت بالمرتبة 
، مسجمة تراجعًا عن 0300جامعة عربية لعام  063الدولية ألفضل  QSوفق تصنيف "مؤسسة  0300العام الحالي 

 ".0303عام  50العام الفائت، حيث كان ترتيبيا 

الدولية، يعتمد عمى العديد من المؤشرات، أبرزىا السمعة األكاديمية  QSحت الصفحة بأن تصنيف مؤسسة وأوض
 لمجامعة، ونسبة أعضاء ىيئة التدريس والطالب، وكذلك نسبة المعممين والطالب األجانب في الجامعات المعنية.

التصنيفات العالمية خالل سنوات الحرب، والحظت "صوت طالب الدراسات" بأن "موضوع خروج الجامعات السورية من 
عادة الجامعات السورية إلى التصنيفات العالمية  شغل بال الشارع السوري كثيرًا، دون وجود إجراءات فاعمة لتعديل األمر وا 

 لمجامعات".

ضافة لتراجع الجامعة عمى  topuniversities.comمن خالل موقع  QS"قاسيون" اطمعت عمى التصنيف المذكور  وا 
مستوى الجامعات العربية وفق األرقام التي ذكرتيا صفحة صوت "طالب الدراسات" الحظت "قاسيون" أيضًا أن التصنيف 

كذلك  QSوتوقع تصنيف  0330العالمي الحالي لجامعة دمشق عمى المستوى العالمي ىو في المرتبة ألف وواحد 
 0030أي إلى المرتبة  0300مرتبة أخرى لعام  033تراجعيا 
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