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عليم العالي في س  .سورية

   .ي

  .لي

  .ي

  

  .العالي م

الستراتيجية للتعل

  .لسورية

العالي التعليم وزارة

  .سورية

العا التعليم ظومة

العالي التعليم ومة

  .العالي ليم

 .واالجتماعية ية

التعليم تطور في ة

لرسالة والخطة ا

  .العالي تعليم

ال الحكومية عات

لوز التابعة العليا د

الس الخاصة معات

  .افي التعليمية

منظ في العلمي ث

منظو في الدولي 

التعل في الجودة 

العلمي والمراكز ت

داللة ذات أرقام

  

  هرسفل

الرؤية وا -االول

الت دارةإ -الثاني 

الجامع -الثالث 

المعاهد - الرابع 

الجامع -الخامس

المشا - السادس

البحث -  السابع

التعاون -الثامن 

ضمان - التاسع 

الهيئات -العاشر

أ -دي عشرحاال

 

 

ا

الفصل ا

ا الفصل

الفصل ا

القصل ا

الفصل ا

االفصل 

ا الفصل

الفصل ا

القصل ا

الفصل ا

الفصل ا
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  دس
  ةـــتعليمي

الفصل الساد
افي التعـــالمش

 

  
  
  

ا
ا  
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 التدريب 

ط الطبية 
 اجلامعية 

  ى. 

 - عراقيني

ة الروابط 
شرتكة مع 
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ة للمواطنني وتوفري

د السياسات واخلطط
املستشفيات الطبية

بول املرضى العامة لق

 لشؤون الالجئني الع
  )ا

، باإلضافة اىل إقامة
عية وأحباث طبية مش

Üé×ÃjÖ]<ØéÖ

٤

دمي اخلدمات الطبية

يف اجلامعية، وتوحيد
لرعاية الصحية يف 
يها وتوحيد القواعد

املفوضية السامية– 
ريت ديربو يف فرنسا

 يف اخلارجة العاملني
يات جراحية نوعيمل



دري تعمل على تق

ة والطبية يف املشايف
ذات الصلة وتوفري ا

اإلدارية في  التنظيمية

ية لطب األورامطال
مستشفى روبري - ان

ناء سوريةاصة من أب
لمشايف وقيامهم بعم

 عليميـــة

ستقالل املايل واإلدار
  ض.

وحيد املعايري العلمية
 واملشايف التعليمية ذ
عية ومنهج اهليكلية

  تتمثل يف: زية
  راسات العليا.

اجلامعية الدولية االيط
صندوق السكا -ملية

كافة دول العامل وخا
لتجهيزات احلديثة لل

لمشـــافي التع

صية االعتبارية واالس
ية ومدارس التمريضطب

ليسهم يف تو  ٢٠١
كليات الطب يف 

ع املستشفيات اجلامع

 عدة مسارات متواز
سائل املاجستري والدر

عامل مثل (التعاونية ا
منظمة الصحة العاملي
حثني املتميزين من ك
الت لتقدمي بعض الت

الم

ات تتمتع بالشخص
 وطالب املعاهد الط

١٠/ ٢/ ٢٣تاريخ
ضاء اهليئة التدريسية
لس اإلدارة يف مجيع

يف سورية من خالل
 العلمية وإعداد رس

  حملكمة.
الطبية الكربى يف الع

م –دوناتو / ايطاليا 
ضافة األطباء والباح
وريني وتوفري التسهيال

سيم تشريعية كهيئا
 العليا يف اجلامعات
ون املشايف املوحد بت
يم العالقة بني أعض
ي الطيب وتوحيد جمال

حث العلمي الطيب يف
شفى وإقامة األحباث

ت الطبية العلمية احملك
يف التعليمية واملراكز ا

مشفى سانت د -
 احمللية والعاملية واستض
خربات املغرتبني السو

 سورية مبوجب مرا
 وطالب الدراسات
 املشايف صدر قانو
ريب والتأهيل وتنظي
رامج البحث العلمي

لتمكينية لتطوير البح
ية داخل كل مستش
على النشر يف اجملالت
 والتوأمة بني املشايف

النو / ايطاليالي مي
مترات العلمية الطبية
ف االستفادة من خ

  التعليمية: 
ملشايف التعليمية يف
طالب كلية الطب
طوير آلية األداء يف
لناظمة لشؤون التدر
عاون والتنسيق يف بر

  لعلمي الطبي:   
يف التعليمية البيئة ال
تشكيل وحدات حبثي

احثني علتشجيع  الب
تعزيز التعاون الثنائي
مستشفى سان رفائيل
رعاية الندوات واملؤمت
دف لطبية املشرتكة 

 ألطباء احملليني.

 

المشافي 
أحدثت امل
السريري لط
دف تط و
اجلامعية ال
وحتقيق التع

  

البحث ال
يئ املشا

 تش
 تش
 تع

م
 ر

ا
ا
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وتوكوالت 
ة واحدة 

 األطفال 
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لربوتالدواء واعتماد ا
 ووضع سياسة وآلية

مستشفى - جلامعي

  ي.

٢٠١٣ 

١,١٥٨,٧٤٠ 

٧٩,٨٩١ 

٥,٦٢٩,٩٧٣ 

Üé×ÃjÖ]<ØéÖ
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ت صرف واستجرار ا
س علمية منهجية

ستشفى البريوين اجل

وعية الدموية اجلامعي

٢٠١٢

١,٣٢٨,٩

٩٠,١٠

٦,٣٤٥,٣



مهمته دراسة آليات
ل وفق أسسطار العم

مس -كني اجلامعي

جراحة القلب واألوع

٢ 

١,٩٢٥ 

١٢ 

٨,٣١٣ 

رة التعليم العايل، وم
ألورام، وذلك يف إط

 ريسية, .... )

ة الفم والوجه والفك
  قلب اجلامعي.

مستشفى ج -امعي

 شافي التعليم العالي

٢٠١١ 

٦٠٥,٩٣٨ 

١٨,٢٨٣ 

٠٨٦,٠٨٥ 

لتعليمية التابعة لوزار
 اليت تعىن مبعاجلة األ

قاعات تدري - رجات

مستشفى جراحة -
مستشفى جراحة الق
ستشفى الكندي اجلا

  
ى والخدمات في مشا

٢٠١٠ 

١,٩٣٥,٦٩٠

١٠٠,٠١٠ 

٨,١٦٠,٩٩٢

 األورام يف املشايف ال
شايف التعليم العايل

 املختلفة من ( مدرج

-ض النساء اجلامعي
- والزهرية اجلامعي
مس -لنساء اجلامعي

  
  .ل بدمشق

المرضى اجمالي عدد  

   ية)

 

ط وحدات معاجلة
ألمور العلمية يف مش

ل التعليم والتدريب

شفى التوليد وأمراض
ى األمراض اجللدية
ى التوليد وأمراض ال
فى تشرين اجلامعي.
القلب عند األطفال

 

العيادات الخارجي + 

 ت

 ت + العمليات)

ربطي لألورام الذي ي
سرطانية، ومتابعة األ

 م يف سورية.

وسائلمية على كافة
   الشكل التايل:

تشمس -د اجلامعي
مستشفى – اجلامعي
شفىمست -اجلامعي
مستشف - اجلامعي

ي العظم و جراحة ا

  البيان

لمقبولين+ االسعاف

العمليات عدد

(الخدمات  الخدمات

تأليف اجمللس العلمي
لعالجية لألورام الس
ملعاجلة مرضى األورام
حتتوي املشايف التعليم
شايف التعليمية  على
ق: مستشفى األسد

مستشفى املواساة  
  مستشفى حلب 
ة: مستشفى األسد

مركز زرع نقي  داث:
  : حصائيات

عدد المرضى (ا

اجمالي 

 

 تأ
ا
مل

 حت
تتوزع املشا
يف دمشق
-اجلامعي

يف حلب:
يف الالذقية
قيد اإلحد
آخر االح
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استخدام 

ىل جتديد 

وسطة )، 
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تقصاءات الطبية وا

ف جوانبها إضافة إىل

متو -صدرية قلبية

عدد املخابر/, و ٤٠

٢٠١٣ 
٦١٤٥٤ 
١٠٧٥٨٦
٩٢٢٤٥ 
٢٦١٢٨٥

Üé×ÃjÖ]<ØéÖ

٦

ل إجراء كافة االست

لبنية التحتية مبختلف

-إسعافية- (عصبية

/ف العناية املشددة
  /.٥٥٠/ ليا

٢٠١٢ ٢ 
٧٧٢٩٧ ٨ 
١٤٢١٦٤٩٦
١١١٠٤٤٧١
٣٤٣٩٨٢٦٤



a  

نني من خالللمواط

رميم الادة جتديد وت

 العنايات املشددة
  قسم األذنية.

عدد األسرة يف غرف
طالب الدراسات العل

٢٠١١ ٢٠١
٨٤٨٢٦ ٨٥٩
٤٥١٩٣ ١٥٧٥
١٤٥٣٠ ٢٤٩٦
٤٤٥٤٩ ٤٩٣٢

lmoasht@m
  شفى املواساة.

 بتقنية عالية جمانًا لل

علمي وتتم اآلن إعا

ة التشريح املرضي،
حة، قسم العينية وق

ع/ غرفة, و ١١/ددة
عدد طال/, و ٨٩٠/ت

١٠ ٢٠٠٩
٦٣ ٧٩٣٨٨
١٤٠٧٢٦٥٥١
١١٩٠٣٥٦٨٦
٣٣٩١٤٩٢٠٠

mail.syلكتروني: 
اسم مؤسسة مستش
 واخلدمات الطبية

  أسبوعياً.  ري
 املسامهة بالتقدم الع

شعبة ،اجلة الفيزيائية
، قسم اجلرالداخلية

 غرف العناية املشد
املمرضني واملمرضات

  

٢٠٠٨ 
٨١٨٦٦ 
٦ ١٥٢٦٩٥
٥ ١٢٠٩٤١
٩ ٣٥٥٥٠٢

البريد االل 
با ٩/٥/١٩٥٦ريخ

دم الرعاية الصحية
ع الكلية بشكل دور
طوير العمل فيها و

   املتطورة.
شعبة املعا ،التخدير
اىل  قسم ا اإلضافة
عدد/, و ٣٦/ ليات
عدد ا/ , و ٩٩/ ك

 الجامعي بدمشق:

٢٠٠٧ ٢٠
٨٥٤٦٩ ٨٤٨
١٥٨١٥١٥٠٣
١٠٧١٤٠٨٤٨
٣٥٠٣٧٧٨٢٠

تار ٢٥١قانون رقم
ية اجلامعية فهي تقد
والقيام بعمليات زرع
الصحية والعلمية بتط
ت الطبية احلديثة و

شعبة ا ،شعبة املخرب
باي الرابع واخلامس،

عدد غرف العمل دد
تعاقدين وعلى املالك

مشفى المواساة ي 

٠٦
٨٢٩ ن

٨٠٤٨ رجية
٧٣٥٥ ف

٢٣٢

  معي بدمشق:
  

 اجلامعي مبوجب الق
ة والتعليمية واخلدمي
ت اجلراحية املختلفة 
سات و املنظمات ا
ها بأفضل التجهيزات

ش ،شعبة األشعة :
ة، اإلسعاف املركزي

/ سرير وعد٨٢٠/
تاملطباء /,  واأل٩٠/

خدمات الصحية في

 البيــــان
 المرضى المقبولين
جعي العيادات الخار
 مراجعي اإلسعاف

  االجمالي

ى المواساة الجام
 

ث مستشفى املواساة
 أكرب املراكز العلمية
تقنيات يف العمليات
 بالتعاون مع املؤسس
عب املستشفى ورفده
ب واألقسام الطبية
التخصصية اخلارجية

يف املشفى د االسرة
/ طباء هيئة تدريسية

رضى متلقي الخلم

عدد
عدد مراج
عدد

 

مستشفى

مت إحداث
تعترب من
أحدث الت
كما تقوم
معظم شع

أهم الشعب
العيادات 
ويبلغ عدد

عدد االطو 
اجمالي ال
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 بأمراض 

 بة

 الكلية 
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املتخصصة الوحيد

شعب - والوليد خلديج

وحدة -املشددة اية

املخابر وعدد/, ١٤

٢٠١٣ 
١٣٢٠٢ 
٤٣١٦٩ 
٤٢٨٧٣ 
٩٩٢٤٤ 

Üé×ÃjÖ]<ØéÖ

٧

املستشفى وهي  ،٢

اخل شعبة -اجلراحية ض

العنا وحدة -هلضمي

٤/ املشددة العناية ف
  /.١٧٢/ ليا

 ٣ ٢٠١٢
 ٢ ١٤٧٦٤
 ٩ ٥٤٠٥٠
 ٣ ٣٧٥٩٧

١٠٦٤١١٤



info  

ww  
٢١/١٢/٢٠٠٠ خ

األمراض شعبة -مة

اهل والتنظري اهلضم ض

غرف يف األسرة دد
العل الدراسات طالب

٢٠١١ ٢٠
١٤٧٦٦ ١٤٥
٦٩٦٩٣ ٧٧٧
٥٣٠٥٢ ٥٩٧
١٥٢١٣٧٥١١

o@children

ww.childrenh

تاريخ/ ٢٣/ القانون
  . العالجية
العا األمراض شعبة

أمراض وحدة -يات

وعد, غرفة/ ١/ ددة
طال وعدد/, ٤٢٦/ت

١٠ ٢٠٠٩
٥٥٦ ١٥٢٢٦
٧٩٥ ٨٣٣١١
٧٨٨ ٥٩٠٠٠
١٥٧٥٣٧١٣٩

hospital‐sy.

hospital‐sy.o

مبوجب عامة هيئة ت
 اخلدمات و الطبية
-واألورام الدم راض

والصبغي الوراثية راض

املشد العناية غرف
واملمرضات املمرضني

 

٢٠٠٨ ٢ 
١٣٩٩١٣ ٢
٧٨٤٩٠ ٧ 
٥٦٠٠٠ ٦ 
١٦٢٧٤٤٠٣

org: االلكتروني 

org: االلكتروني ع

واعتربت ٥/١٩٧٨
االستشارات وتقدم

أمر شعبة -والعزل ة

األمر وحدة -ألشعة

وعدد/, ٧/ مليات
ا وعدد/ , ٢٢/  ك

 :بدمشق لجامعي

٢٠٠٧  ٢٠٠
٩١٨٤ ١٢٨٣
٥٣٤٢ ٩٠٧٩
٣٢٧٨ ٥٥٠٣
٦٧٨٠٤ ١٥٨٦

  :بدمشق ي
 البريد

الموقع

/١ تاريخ/ ١٣/ رقم
و احملافظات مجيع ن
االنتانية األمراض عبة

األ وحدة -املرضي ح

العم غرف عدد عدد
املالك وعلى تعاقدين

ا األطفالمشفى ي 

٦
٣٢ لين

٩٠ لخارجية
٣٤ اف

٦٥٦

الجامعي األطفال

رق التشريعي املرسوم
من واخلّدج األطفال

شع - املخرب قسم:
  .املؤقتة واإلقامة ة

التشريح وحدة: لتالية
  . لية
وعد سرير/ ٤١٥/ ى
املت واألطباء/,  ٣٣/

خدمات الصحية في

 البيــــان
دد المرضى المقبول
راجعي العيادات ال
دد مراجعي اإلسعا

  االجمالي

ا لمستشفى عامة

مبوجب  املستشفى 
تستقبل و سورية يف
:الطبية واألقسام ب
اخلارجية والعيادات 
الت الطبية الوحدات م
الكل زرع وحدة - ية
املشفى يف االسرة د

/ تدريسية هيئة طباء
رضى متلقي الخلم

عد
عدد مر
عد

 

الع الهيئة

أحدثت 
يف األطفال

الشعب أهم
االسعاف

تضم كما
االصطناعي

عدد ويبلغ
االط وعدد

اجمالي ال
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والداخلية 

جلراحية ( 
لكبد يف 

 /١٥ , /
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واجلراحية   األقسام

م االختصاصات اجل
تتاح وحدة لزراعة ا

عدد املخابر/, و ٣

٢٠١٣ ٢ 
١٥٠١٧ ١ 
٣٧٨٢٦ ٣ 
٥٩٩٣ ٦ 
٥٨٨٣٦ ٦ 

Üé×ÃjÖ]<ØéÖ

٨

ضم معظم، وت١٩

، مفاصل). ومعظم
ة احللزون وسيتم افت

٦/ العناية املشددة
  /.٢٣٢/ ليا

٢٠١٢ ٢٠١
٥٠٩٠ ١٩٥٣
٣٨٥٨٥ ٤٩٣٧
٦٨٩١ ٨٥٥
٦٠٥٦٦ ٧٧٤٥



 
w  

٩٩٢/ لعام ١٢/ قم

ة، غدد صم، كلية
 الكلية ووحدة زراعة

  هيزات .
دد األسرة يف غرف
طالب الدراسات العل

١ ٢٠١٠
٣١ ٢٠٥٩٨
٧٢ ٥٣٧٨٧
٤ ٩٠٢٩
٥٧ ٨٣٤١٤

auhd@mai 
www.auhd.

رقمسوم  القانون باملر 

ية، هضمية، صدرية
افة إىل وحدة زرع 
اجلة من وسائل وجته

عد/ غرفة, و ٦/ددة
عدد طال/, و ٥٨٢/ت

٢٠٠٩ ٢ 
١٩٩٦٨ ١٩ 
٥١٢٠٣ ٥٥ 
٩١٤٤ ٨٦ 
٨٠٣١٥ ٨٣ 

il.sy: االلكتروني
org.: االلكتروني 

ومت تعديل هذا ١

خلية ( قلبية، عصبي
احة بولية) باإلضاجر 

 متطلبات هذه املعا
 غرف العناية املشد
املمرضني واملمرضات

٠٠٨ ٢٠٠٧
٩٧٣٢ ١٩٤٩٢
٥١٣٢ ٥٩٧٦٩
٦٩٠ ٩٤٣٥
٣٥٥٤ ٨٨٦٩٦

 البريد
 الموقع

١٤/٣/٩٨٨تاريخ

الختصاصات الداخ
 جراحة عصبية، ج
فيزيائية تغطي كامل

عدد/, و ١١/ ليات
عدد ا/ , و ٩٧/ ك

  :بدمشق جامعي

٢٠٠٦ 
٢ ١٩٢٥٦
٩ ٥٧٢٤٦
٩٤٤٢ 
٦ ٨٥٩٤٤

تتحت املستشفى بت

كل ا  ى يف شعبها
صدر، جراحة قلب،
بة كبرية للمعاجلة الف

عدد غرف العمل دد
تعاقدين وعلى املالك

الج االسدمشفى ي 

٦
٦ رجية

٤

  : دمشقبي 

افت ١٩٨٨/ لعام ٢
  .سعاف الداخلي

تضم املستشفى بية:
حة أوعية، جراحة ص
حقة أيضاً هناك شعب

د/ سرير وع٦٤٥/
تاملطباء /,  واأل٥٦/

خدمات الصحية في

 البيــــان
لمرضى المقبولين

عي العيادات الخارج
مراجعي اإلسعاف

  االجمالي

ى األسد الجامعي

٢٢مبوجب القانون /
ستقبل حاالت اإلتو

عب واألقسام الطبي

امة وتنظريية، جراح
. ومن الشعب امللح

يف املشفى د االسرة
/ طباء هيئة تدريسية

 

رضى متلقي الخلم

عدد ال
عدد مراجع
عدد م

 

شفىستم

  

احدثت مب
تو السريرية 

  

أهم الشع

جراحة عا
املستشفى
ويبلغ عدد

عدد االطو 
   

اجمالي ال



íè…ç‰< <

 

عد من وت
 يف جمال 

 األشعة، 

عدد  , و 

‰<»<êÖ^ÃÖ]<Ü

، و ٥/٨/٢٠٠٠خ
صحية لدى النساء

عبة التخدير، شعبة

/٣/عدد املخابر  و 

٢٠١٣ 
١٧١٠٤ 
١٠٩٦٦ 
٢١٢٨٥ 
٤٩٣٥٥ 

Üé×ÃjÖ]<ØéÖ

٩

/ تاريخ١٨رقم /يعي 
الثقافة الصمل وتعزيز 

ئل االستقصائية، شع

/,٧/عناية املشددة
١٠./  

٢٠١٢ ٢٠ 
١٩٠٢٠ ١٩
٧٠٧٤ ٧٣ 
١٩٤٢٥ ١٨
٤٥٥١٩ ٤٥



ستقلة باملرسوم التشريع
يثة لرعاية املرأة احلام

والعقم، شعبة الوسائل

 األسرة يف غرف الع
٦/ لدراسات العليا

٠١١ ٢٠١٠
٨٤٥ ١٨١٦٣
٣٨٧ ٦٠٦٧
٣٦١ ٢٣٦٦٨
٥٩٣ ٤٧٨٩٨

فى كهيئة عامة مست
ل تطبيق برامج حدي

عبة طفل األنبوب و

عدد/ غرفة, و ٢/ة
عدد طالب ا/, و ٢

٢٠٠٩ 
١٨٢٣١ ١ 
٥٢٤٤ ١ 
١٨٢٣٣ ١ 
٤١٧٠٨ ٤ 

وم إحداث املستشف
تطوير العمل ليشمل

، شعبة األورام، شع

غرف العناية املشددة
٣٤/واملمرضات ني

  :معي بدمشق

٢٠٠٨ ٢٠٠
١٩٢١٥ ١٩٤
١٠٤٩٣ ١١٣
١٨٨٨٣ ٢١٥
٤٨٥٩١ ٥٢٣٧

  شق:

/ وصدر مرسو١٩٨
تم بتاء والتوليد , و

شعبة النسائية العامة

عدد غ/, و ٩/ ليات
عدد املمرضني/ , و ١

الجا النساء مراض

٧ ٢٠٠
٢٢ ١٩٥
٥١ ٧٨٥
٩٩ ٣٣٨٨
٧٢ ٦١٢٥

دمش - الجامعي

٣يف العام/  بدمشق
بأمراض النسا صص

الشالشعبة الوالدية،

عدد غرف العملي دد
٠/ ن وعلى املالك

وأم التوليدمشفى ي 

٦
٠٨

٥٩ رجية
٨٧
٥٤

 وأمراض النساء 

د و أمراض النساء
متخص وأكرب مركزرية

، ااحلواملشعبة  ية:
   اخلاص.

/ سرير وعد٢٠٤/
تعاقديناملطباء   واأل

خدمات الصحية في

 البيــــان
لمرضى المقبولين

عي العيادات الخارج
مراجعي اإلسعاف

  االجمالي

مستشفى التوليد
  

شفى التوليدستمعمل 
يف التعليمية يف سور

  وتنظيم األسرة.

عب واألقسام الطبي

احطفال، شعبة اجلن
يف املشفى د االسرة

/,٢٢/ يئة تدريسية

رضى متلقي الخلم

عدد ال
عدد مراجع
عدد م

 

م  

مت بدء العم
أهم املشايف
اإلجناب و

  

أهم الشع

شعبة األط
ويبلغ عدد
االطباء هي

  

اجمالي ال
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ى الوحيد 
ليمية يف 

حدة أورام 

 /١٤  ,/

‰<»<êÖ^ÃÖ]<Ü

، وهي املستشفى٢
ىل اخلدمات التعلإ ة

وح - الرأس والعنق

طباء هيئة تدريسية

٢٠١٣ 
٣٤٠٨٢ 
٦٩٢٢٦ 
٢٩٥٠ 
١٠٦٢٥٨

Üé×ÃjÖ]<ØéÖ

١٠

١٩/٦/٠٠٦اريخ 
باإلضافةحكمهم, 

  .ل يف املستشفى

وحدة -ة النسائية

عدد اال/ , و ٣/ر 

٢٠١٢ ٢٠
٨٤٨١ ١٠٣
١٥٢١٢٨٦٢٦
٥٢٨٢ ٧١
١٦٩١٤٢٣٨٩



bai  
www  

/ تا٣٢قانون رقم /
سورية ومن هم يف 

لطفا لعالج أورام األ

  ف.
الوحد -مراض الدم

عدد املخابر/, و ١٦

١١ ٢٠١٠
٣٠٣ ١٠٣٠٦
١٤٥٢٦٥٣٠٢
٧٥ ٥٨٧٥
١٦١٤٤٦٧٨٠

irouni@tara
w.albairoun
جلامعي مبوجب القا
جلمهورية العربية الس
 إجناز جناح بسمة

شعبة اإلسعاف –ضي
وحدة أم - ة البولية

٦/ العناية املشددة
  /.٦٠/ عليا

 ٢٠٠٩ 
 ١٠١٢٨ 
١٣٢٠٨٥٥ ٩
 ٤٣٨٢ 
١١٤٦٥٩٥٦

assul.sy: تروني
ni.org:     روني

مستشفى البريوين اجل
 بالكامل ملرضى اجل
يف سورية، حيث مت

شعبة التشريح املرضي
الوحدة - ة اهلضمية

د األسرة يف غرف
طالب الدراسات الع

 

٢٠٠٨ ٢٠٠
٩٧٧٦ ٩٠٥
٩٣٩١٤ ٧٦٨٠
١٧٧٥ ١٥٠
٠٥٤٦٥ ٨٧٣٦

االلكت البريد
االلكتر الموقع

م تإحداثومن مث 
صية والعالجية جمانًا
 اجلمعيات األهلية 

-شعبة املخابر -ة
الوحدة-ة أورام الرئة

عد/, و ٩/ عمليات
عدد ط/, و ٣٢٨/ت

 :مشقلجامعي بد

٧ ٢٠٠
٩ ٨٧٧
٠٠ ٧٠٠٠
٥ ١٩٢
٦٤ ٨٠٦٩

١٩٧٤/ لعام ٥٨
ا التشخيص  خدما
ملستشفى مع بعض

شعبة اجلراحة الورمية
وحدة - ورام الثدي

  
عدد غرف الع عدد

 املمرضني واملمرضات
ا البيرونيمشفى ي 

٦
٦

٠٠ رجية
٠
٩٦

  :دمشقبعي 

٨ مبوجب القانون /
مسرطانية واليت تقد

يضية. كما تتعاون امل
   ية:

 - الطب السرطاين
وحدة أ خصصية :

 واألنسجة الرخوة.
/ سرير وع٥٥٠/ى
عدد/ , و ٦٠/ الك

خدمات الصحية في

 البيــــان 
لمرضى المقبولين

عي العيادات الخارج
مراجعي اإلسعاف

  االجمالي

ى البيروني الجامع

ركز الطب النووي
ة مبعاجلة األورام الس
كوادر الطبية والتمريض
عب واألقسام الطبية

شعبة -شعبة األشعة
ًال من الوحدات التخ

وحدة أورام العظام 
يف املشفى د االسرة

تعاقدين وعلى املالمل
رضى متلقي الخلم

 

عدد ال
عدد مراجع
عدد م

 

مستشفى

احدث مرك
املتخصصة
تدريب الك
أهم الشعب

شع تضم: 
تضم كًال
-األطفال

ويبلغ عدد
املطباء واأل

اجمالي ال
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/ , ١/ر 

‰<»<êÖ^ÃÖ]<Ü

  صحية اجملانية.

عدد املخابر/, و ١٤

٢٠١٣ 

٢٨٨٢ 

٥٢٧٣ 

٩ 

٨١٦٤ 

Üé×ÃjÖ]<ØéÖ

١١

ني ليتلقوا الرعاية الص

  

/ف العناية املشددة
  /.١٣/ ا

٢٠١٢ ٢٠ 

٢٨٧٤ ٣٧ 

٧٣٣٣ ١١ 

١٥ ٨ 

١٠٢٢٢ ١٤



ا جلميع املواطنني أبوا

ف واألشعة واملخرب.

دد األسرة يف غرف
الب الدراسات العليا

٠١١ ٢٠١٠

٧٦٩ ٣٥٨٣

١٢٨ ١٢١٢٤

٨١ ١١٥

٩٧٨ ١٥٨٢٢

وتفتح املستشفى أ ،

 العيادات واالسعاف

عد/ غرفة, و ٢/ددة
عدد طال/, و ٢٢٣/

٢٠٠٩ 

٣٨٥٠ 

٥٦٧٦ ١ 

٣٢ 

٩٥٥٨ ١ 

،١٩٧٤تاريخ  ١٤٣

وغرايف. وهناك قسم

 غرف العناية املشد
/مرضني واملمرضات

  :شق

٢٠٠٨ ٢٠٠

٤٠١٧ ٣٣٨

١١٥٧٢ ١٣٨

٧٦ ٢٩ 

١٥٦٦٥ ١٧٢٣

٣سوم التشريعي رقم 

قثطرة القلبية وااليكو

عدد/, و ٣/ مليات
عدد املم/ , و ٣٧/ 

بدمش الجامعي قلب

٧ ٢٠٠

٨٦ ٣١٧

١٥ ١١٣٩

٩ ١٢

٣٠ ١٤٥٨

 ق: 

شق وفق أحكام املرس

الق ،العناية اجلراحية

عدد غرف العم عدد
اقدين وعلى املالك

الق جراحةمشفى ي 

٦

٧٩

٩٢ رجية

٢

٨٣

 الجامعي بدمشق

قلب اجلامعي بدمشق

،اجلراحة القلبية ية:

/ سرير وعد١٠٠/ ى
تعااملطباء /,  واأل٦/

خدمات الصحية في

 البيــــان

لمرضى المقبولين

عي العيادات الخارج

مراجعي اإلسعاف

 االجمالي

  

ى جراحة القلب 
  

مستشفى جراحة الق

عب واألقسام الطبية

يف املشفى د االسرة
/ طباء هيئة تدريسية

رضى متلقي الخلم

عدد ال

عدد مراجع

عدد م

 

  

مستشفى

افتتحت م
  

أهم الشعب
  

ويبلغ عدد
عدد االطو 
  

الي الاجم
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ب) وحىت 

 - مليات

عدد  , و 

‰<»<êÖ^ÃÖ]<Ü

لف، وحب الشباب

غرف عم -ملناعي) 

/١١/ على املالك 

٢٠١٣ 
٢١٩ 

٢٦٠٤٠ 
٢٦٢٥٩ 

Üé×ÃjÖ]<ØéÖ

١٢

 (كاألكزميا، والكلف

ي، خمرب الومضان امل

تعاقدين وعاملطباء أل

٢٠١٢ ٢٠ 
١٣٢ ٢ 

٢٣٠٧٩ ٢٩
٢٣٢١١ ٢٩



ت البسيطة والشائعة

يخمرب التشريح املرض
 

/,  واأل٩/ دريسية

٠١١ ٢٠١٠
٢٦ ٣٣٨

٣٩٣ ٦٥٣٢٥
٦١٩ ٦٥٦٦٣

باحلاالتبدءًا زهرية

فطور والليشمانيا، خم
مدرجات للتدريس.

تدعدد االطباء هيئة

٢٠٠٩ 
٣١٤ 

٧٠٠٠٠ ٤ 
٧٠٣١٤ ٤ 

ألمراض اجللدية والز

 الدمويات، خمرب الف
قاعات وم - صيدلية

ع/ , و ٣/د املخابر

  :بدمشق ي

٢٠٠٨ ٢٠٠
٢٥٦ ٢٩

٤٠٧٠٠ ٣٤٠
٤٠٩٥٦ ٣٤٣

 : 

خمتلف األ  معاجلة
.  

 متخصصة ( خمرب
قسم الص – اجلراحة

عدد/,  و ٣/ ليات
 

الجامعي والزهرية ة

٧ ٢٠٠
١ ٢٧٨

١٦ ٤٥٢٩
٠٧ ٤٥٥٧

دمشق  –جامعي 

تتوىل املستشفىو  ١
). اختالف أنواعها

خمابر نوعية -رجية
قسم -ق البنفسجية

عدد غرف العمل دد
/.٣١/ سات العليا

الجلدية األمراضي 

٦
٨

٩٤ رجية
٧٢

دية والزهرية الجا

٩٩١عام  جامعة
ألورام اجللدية على 

العيادات اخلارج بية:
ملعاجلة باألشعة فوق

/ سرير وعد٣٠/ى
عدد طالب الدراسو 

خدمات الصحية في

 البيــــان
لمرضى المقبولين

عي العيادات الخارج
 االجمالي 

ى األمراض الجلد
  

هذه املستشفى يف 
ملعقدة والنادرة (كاأل

عب واألقسام الطب

وحدة امل -جلة الليزر

يف املشفى د االسرة
/, و٣٧/ واملمرضات

رضى متلقي الخلم

العدد 
عدد مراجع

 
 

مستشفى

تأسست
احلاالت امل

  

أهم الشع

وحدة معا
  

ويبلغ عدد
املمرضني

  

اجمالي ال
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ستشفى، 

والفكني، 
والعيادات 

عدد و   ,

‰<»<êÖ^ÃÖ]<Ü

د والعناية مبرضى املس

جه ول يف منطقة الو 
من مشايف القطر وا

/١/عدد املخابر  و 

٢٠١٣ 
٨٤ 

٢٨٩٦ 

٢٩٨٠ 

Üé×ÃjÖ]<ØéÖ

١٣

اصة بتبديل الضماد

ت وعمليات التجميل
شارات واإلحاالت م

/,٢/عناية املشددة 
.  

٢٠١٢ 
١٦٨ 
٣٠٢٧ 
١١١ 
٣٣٠٦ 



ة خا اخلارجية، عياد

 واألورام والتشوهات
 والدكتوراه، االستش

لعناألسرة يف غرف ا
/٥٠/ راسات العليا

٢٠١١ 
١٥١ 

٣٣٣٩ 

٣٤٩٠ 

١٩٩  
السعافات واملعاجلة

، عمليات الكسور
 بأحباث املاجستري

عدد / غرفة, و ١/
عدد طالب الدر, و 

٢٠١٠ 
١٩٧ 
٣٦٦٧ 
١٣٣ 
٣٩٩٧ 

١٩/١١/٩٨حها يف
خارجية الستقبال اال

فم والوجه والفكني،
ت اجلراحية املتعلقة

رف العناية املشددة
/٢٣/ني واملمرضات

  :بدمشق ن

٢٠٠٩ 
٢١٢ 
٣١٧٣ 
٥١٨ 
٣٩٠٣ 

  

عة دمشق ومت افتتاح
اية مشددة، عيادة خ

سعافية لألسنان والف
إلجراءاتت اخلاصة، ا

عدد غر/, و ٢/ ات
عدد املمرضنيو  / ,
والفكين والوجه فم

٢٠٠٨ 
١٨٠٥ 
٢٤٢٦ 
٤٨٥ 
٤٧١٦ 

:دمشقب لجامعي

ان اجلديدة يف جامع
م، غرفة إنعاش وعنا

ومعاجلة احلاالت االس
 وذوي االحتياجات

عدد غرف العمليا د
١/ ن وعلى املالك

الف جراحةمشفى ي 

 قبولين
 الخارجية ت

 سعاف

 

لوجه والفكين الج

من كلية طب األسنا
ليات بالتخدير العام

استقبال و  التالية:
م لألطفال املعاقني

  كومية .
/ سرير وعدد٣٩/

تعاقديناملطباء   واأل
خدمات الصحية في

 البيــــان
المق المرضى عدد

العيادات مراجعي 
اإلس مراجعي عدد

 االجمالي

ى جراحة الفم وا

ضم هذه املستشفى
ملستشفى: غرفة عمل

  طبية، صيدلية.ل 

ستشفى الخدمات

سنية بالتخدير العام
سواء اخلاصة أو احلك

يف املشفى د االسرة
/,١٤/ يئة تدريسية

رضى متلقي الخلم

عدد

 

مستشفى
  

تأسست ه
تتضمن امل
خمرب حتاليل

  

تقدم المس

املعاجلة الس
املختلفة س
ويبلغ عدد
االطباء هي
اجمالي ال
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ت العليا 

ة 
جلراحة 

٥ , /

‰<»<êÖ^ÃÖ]<Ü

٢٠٠٠.  
ض وطالب الدراسات

شعبة -راض العصبية
شعبة اجل -طفالة األ

  حدة احلواضن. 
٥/عدد املخابر /, و 

٢٠١٣ 
٢٠٥٦٣ 
٥٤٧٤٠ 
١٥٥١١١ 
٢٣٠٤١٤ 

Üé×ÃjÖ]<ØéÖ

١٤

w  

/٨/٥/ تاريخ /١٦
بية ومدرسة التمريض

شعبة األمرا –قلبية 
شعبة جراحة -عامة

وح –قلبية املّشدّدة
/٢٦/ة عناية املشدد

  /.١٦٢/ ا

٢٠١٢ ٢ 
٢٠٨٦١ ٢٦
٣٤٤٤٤ ٥
١٣٧٦٦٧ ١٨
١٩٢٩٧٢ ٢٦



a  
www.auh‐ey

٦باملرسوم رقم / اري
مريض واملعاهد الطب

شعبة األمراض الق (
العشعبة اجلراحة  -ة

وحدة العناية الق -قة
د األسرة يف غرف الع
الب الدراسات العليا

٢٠١١ ٢٠١
٦٧٨٤ ٣١٧٤
٤٣٩٣ ٥٠٨٦
٢٩٩٨٨٧١٥٥
٣٨٢٤٥٦٨٣٣٢

auh@tarass
ye.com / ww

واإلدستقالل املايل
ب كلييت الطب والتم

ية ويضم:سم الداخل
الشعبة البولية -ظمية
 قسم املخرب ., ة

عناية اجلراحية الفائقة
عدد/ غرفة, و ٥/دة
عدد طال/, و ٢٣٧/

٠ ٢٠٠٩
٤٤ ٢٧٠٦٧
٦٩ ٤٠٣٧٤
١٦٩٠٩٧٤٣
٢٣٦٥٣٨٥٦

ul.sy: اللكتروني
ww.auh‐orl.c

  

خصية االعتبارية واال
ب السريري لطالب

قس,  عند األطفال)
الشعبة العظويضم: (
قسم األشعةخدير,
وحدة الع -حلصيات

 غرف العناية املشدد
/مرضني واملمرضات

٢٠٠٨ ٢٠ 
٢٤٧٦٩ ٣٢
٣٩٨٣٠ ٤٥
١٦٢١٥٣٦٥٢
٢٤٠٢١٨٢٥١

اال البريد
com: اللكتروني

ة عامة تتمتع بالشخ
, كما تؤمن التدريبني

أمراض الدم –ضن
قسم اجلراحة وية),

م اجللدية, قسم التخ
وحدة تفتيت احل -ية

عدد/, و ١٥/ يات
عدد املم/ , و ٩٧/ 

  :جامعي

٠٠٧ ٢٠
٥٦٣ ٢٤
١٧٠ ٥٤
٢٢٩٤ ١٦٧
٠٠٢٧ ٢٤٧

اال الموقع

/ وأحدثت كهيئة٢٦
للمواطنني شخيصية

ويضم : (شعبة احلواض
عبة األمراض اهلضمي
, قسم األذنية, قسم
وحدة القثطرة القلبي

عدد غرف العملي د
اقدين وعلى املالك

الج حلبمشفى ي 

٠٠٦
٩٩٦

٩٧٤ ية
٧٠٨٨
٧٠٥٨

    :ي

٦باملرسوم رقم / ١٩
والتش العالجية مات

قسم األطفال وي ية:
شع -العضلية مراض
قسم العينية, صبية)

–كلية االصطناعية
/ سرير وعد٧٤٧/
تعااملطباء /,  واأل٣/

خدمات الصحية في

 البيــــان
 رضى المقبولين

 العيادات الخارجية
 جعي اإلسعاف

  الجمالي

ى حلب الجامعي

٩٧٤ملستشفى عام
اخلدم أفضل ستشفى
  ص.

عب واألقسام الطبية
شعبة األم -لصدرية

شعبة اجلراحة العص - 
وحدة الك ت النوعية:
يف املشفى د االسرة

/ طباء هيئة تدريسية
رضى متلقي الخلم

عدد المر
عدد مراجعي
عدد مراج
اال

 

شفىستم

افتتحت امل
تؤمن املست

واالختصاص
أهم الشعب
األمراض ا
-التجميلية

الوحداتو 
ويبلغ عدد

عدد االطو 
اجمالي ال
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 إلسعاف

عدد  , و 
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اإلشعبة  - املشدّدة 

/٣/عدد املخابر  و 

٢٠١٣ 
٢٦٦٨ 
٥٨٩٧ 
٥٨٩٧ 
١٤٤٦٢ 

Üé×ÃjÖ]<ØéÖ

١٥

وتضم وحدة العناية

/,٣/عناية املشددة
./  

٢٠١٢ ٢٠ 
٧٥٩٦ ١١ 
٥١٨٣ ١٠ 
٣٦١٤ ١٤ 
١٦٣٩٣ ٣٥



w  

لتخدير واإلنعاش وت

 األسرة يف غرف الع
٦٩/ دراسات العليا

٠١١ ٢٠١٠
١١٩ ٨٨٧٧
٠٩٤ ٩٨٠٥
٧٧٩ ١٢٧٧١
٩٩٢ ٣١٤٥٣

www.auhog.

شعبة ال-ت اجلراحية

عدد/ غرفة, و ١/ة
عدد طالب الد/, و 

٢٠٠٩ 
٧٨٤٧ 
٨٣٥٧ 
٨٨٨٢ 

٢٥٠٨٦ ٢ 

org. اللكتروني :

 

شعبة العمليات -ض

غرف العناية املشددة
/١١٦/ني واملمرضات

  :بحلب معي

٢٠٠٨ ٢٠٠
٩١٢٦ ٩٠٩
٧٤٣٦ ٨٤٥
٨٤٥١ ٩٨٧
٢٥٠١٣ ٢٧٤

الموقع اال

. ٢٩/٧/٢٠٠١خ

وتضم وحدة املخاض

عدد غ/, و ٩/ ليات
عدد املمرضني/ , و 

الجا النساء مراض

٧ ٢٠٠
٩٧ ٩٣٧
٥٣ ٧٥٥
٧٧ ٩٩١
٢٧ ٢٦٨

  :حلبب ي

ومت افتتاحها بتاريخ 

شعبة الوالدية و -
  صاب املساعد .

دد غرف العمليع دد
٢٤/  وعلى املالك

وأم التوليدمشفى ي 

٦
٧٤

٥٥ رجية
٩
٤٨

الجامعيض النساء 

٥/٨/٢٠٠٠تاريخ

شعبة النسائية :بية:
حلواضن شعبة اإلخص

/ سرير وعد١٤٠/
تعاقديناملطباء  واأل

خدمات الصحية في

 البيــــان
لمرضى المقبولين

عي العيادات الخارج
مراجعي اإلسعاف

 االجمالي 

     

ى التوليد وأمراض

/ ت١٧املرسوم رقم /

واألقسام الطبيعب 

شعبة احل -  اخلارجية
 

يف املشفى د االسرة
/, ٩/ يئة تدريسية

 

رضى متلقي الخلم

عدد ال
عدد مراجع
عدد م

 
   

شفىستم

  
أحدثت با

  

أهم الشع

والعيادات
    

ويبلغ عدد
االطباء هي
  

اجمالي ال
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  . ة

/ , ٤/ر 
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الكيماويةعاجلة كز امل

عدد املخابر/, و ٤٠

٢٠١٣ ٢ 

٠ ٦  

٠  ٢ 

٠ ٢  

٠ ٤ 

Üé×ÃjÖ]<ØéÖ

١٦

  ة على الطالب.

مركز ,ض الدم واألورام

/ف العناية املشددة
  /.٥٥٠/ الي

٢٠١٢ ٢٠١

٦٢١٣ ٢١٨٢

٠١٥٥ ٨٣٧٤

٢٢٧٢ ٩٢٠٨

١٩٧٦٨٦٤٠



يعود بالفائدة العلمية

أمراض -شعبة  -ة

عدد األسرة يف غرف
طالب الدراسات العل

١ ٢٠١٠

٢٦ ٢٣١١١

٤٥ ٦٦٦٣٤

٨٨ ٨٢٧٦١

٥٩ ١٧٢٥٠٦

ملستوى اجليد و مبا ي

شعبة األشعة -خربي

ع/ غرفة, و ١١/ددة
عدد طال/, و ٨٩٠/ت

٢٠٠٩ ٢ 

٢٠٠٨٧ ١ 

٦٣٧٢٣ ٥ 

٧٧١٤٨ ٦ 

١٣١٦٠٩٥٨

باملالجية للمواطنني

شعبة الطب املخ -ل

 غرف العناية املشد
املمرضني واملمرضات

٢٠٠٨ ٢٠٠٧

٨٢٠٦ ١٥٩١

١٨١١ ٥٠١٢

٦٥٧٩ ٦٦٢٠

١٣٢٢٤٣٦٥٩٦

خلدمات الطبية العال

شعبة األطفال -خلية

عدد/, و ٣٦/ ليات
عدد ا/ , و ٩٩/ ك

  :بحلب لجامعي

٧ ٢٠٠٦

٥ ١٥٤٦

٥ ٣٨٥١

١ ٥١٢١

٤١ ١٠٥١٨

، تقدم ا٢٠٠٣عام

شعبة الداخال -عامة

عدد غرف العمل دد
تعاقدين وعلى املالك

ا الكنديمشفى ي 

٦

٦

١ جية

٢

٨٩

  :حلبب عي

/ لع٣٤قانون رقم /

شعبة اجلراحة الع ية:

سرير وعد/ ٨٢٠/
تاملطباء /,  واأل٩٠/

خدمات الصحية في

 البيــــان

مرضى المقبولين

ي العيادات الخارج

 راجعي اإلسعاف

  االجمالي

ى الكندي الجامع

شفى مبوجب القستمل

عب واألقسام الطبية

يف املشفى د االسرة
/ طباء هيئة تدريسية

رضى متلقي الخلم

عدد الم

عدد مراجعي

عدد مر

ا

 
  
  

مستشفى
 

امل تأحدث
  

أهم الشعب
  

ويبلغ عدد
عدد االطو 
  

اجمالي ال
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 -جلراحية

عدد  , و 
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العناية اجل -إلسعاف

/١/عدد املخابر  و 

٢٠ 
١٨ 
٢٧ 
٩١ 
١٣ 

Üé×ÃjÖ]<ØéÖ

١٧

اإل -لقلبية املشددة

/,١٨/اية املشددة 
  

٠١٣ ٢٠١٢
٨٤٠ ٢٨٢٥
٧٧٠ ٢٨٠١
١٩٨ ١٠٠٣٤
٨٠٨ ١٥٦٦٠



inf  
ww  

العناية ا -املخرب -

ألسرة يف غرف العنا
/.٣٠/ سات العليا

٢٠١١ 
٤٠٦٢ 
٤٧٩٤ 
١٦٠٤٠ 

٢٤٨٩٦ ٢ 

fo@alep‐cvs
ww.alep‐cvs

-األشعة ت الطبية:
 .  

عدد األ/ غرفة, و ٢/
عدد طالب الدرا و 

٢٠١٠ ٢٠٠
٤٢٩٤ ٣٦٨
٦٥٤٩ ٤٨٠
٩٩٤٦ ٥٢٠
٢٠٧٨٩ ١٣٦٩

sc.org:  كتروني
sc.org:  كتروني

٣/٢٠٠٥.   

الوحدا, و التخدير ة
العمليات. -ل الطيب

/ة ف العناية املشدد
/,٩٠/ني واملمرضات

  :بحلب معي

٩ ٢٠٠٨
٨٥ ٣٠٠٧
٦ ٤١٠٥
٧ ٣١٤٨
٩٨ ١٠٢٦٠

االلك البريد
االلك الموقع
١٢/٣ رمسيا بتاريخ 

شعبة –حة القلبية 
ووحدة التأهيل - جية

عدد غرف/, و ٢/ ت
عدد املمرضني/ , و 

الجا القلب جراحة

٢٠٢٠٠٧ 
١٣٢٧٨٢ 
٢٤٣٩٢٢ 
٣١٦٧ ٦٧ 
٤٤٩٨٧١ 

  :حلبب ي

ومت افتتاحها, ٢٠٠

شعبة اجلرا -القلب
العيادات اخلارج -ة

عدد غرف العمليات
٩/ ن وعلى املالك

وج أمراضمشفى ي 

٠٦
٣٤٨ قبولين

٤٠٦  الخارجية
٧٧ سعاف

٤٣١

ة القلب الجامعي

٠٢لعام  / ٢٢رقم /

شعبة أمراض ا بية:
قصاءات الالتداخلية

/ سرير وعدد٦٧/
تعاقديناملطباء   واأل

خدمات الصحية في

 البيــــان
عدد المرضى المقب
 مراجعي العيادات
عدد مراجعي اإلس
 االجمالي

ى أمراض وجراحة

ملستشفى بالقانون ر

عب واألقسام الطب

وحدة االستق -قلبية

يف املشفى د االسرة
/,١٠/ يئة تدريسية

رضى متلقي الخلم

ع
عدد

 

  

مستشفى

أحدثت امل
  

أهم الشع

القثطرة الق
  

ويبلغ عدد
االطباء هي

  

اجمالي ال
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ت املرضى 

قسم  ‐ني
‐السعاف

/ , ٦/ر 

‰<»<êÖ^ÃÖ]<Ü

متتة أرشيف وملفات

قسم أمراض العني ‐
شعبة اال‐ العمليات

عدد املخابر/, و ٢٠

٢٠١٣ ٢ 
١٥٩٨٢ ١ 
٩٣٤٢٠ ٨ 
١٣١٣٢٩١٨
٢٣٢٤٢٣٢٠

Üé×ÃjÖ]<ØéÖ

١٨

، وقد مت مؤخرًا أمتني

‐واحلنجرة وجراحتها

شعبة ‐القلب راحة
   حديثة.

/ف العناية املشددة
  /.٢٣٠/ لعليا

٢٠١٢ ٢٠١
٦٩٥٥ ١٥٣٢
٨٦٢١١ ٧٩٦٠
١٣٩٠٣٢٣٤٥
٢٣٣٩٣٥٥١١



info  
ww  

 والعالجية للمواطنني

سم األذن واألنف و
شعبة القثطرة وجر
كلى وإضافة أجهزة
دد األسرة يف غرف
 طالب الدراسات ا

١ ٢٠١٠
٢٣ ١٦٧٤٥
٠٥ ٨٨٨٨٨
١٧٧٨٩٧٢٠
٢٨٣٥٣٠٤٨

o@alassad‐
ww.alassad‐u

لطبية والتشخيصية

قس ‐وأمراض النساء
,والعيادات اخلارجية

 مت حتديث شعبة الك
عد/ غرفة, و ٣/ددة
عدد/, و ٣٤١/ات

٢٠٠٩ ٢ 
١٧١٠٦ ١٤ 
٧٦٠٧٠ ٦٠ 
١٤٦١٧٧٢٠٠
٢٢٢٧٠٣٧٦

uhl.org: تروني
uhl.org: كتروني

اخلدمات ا اأسيسه

قسم التوليد وأ ‐ال
لتخدير واإلنعاش و

وقد ‐الشعبة السنية
 غرف العناية املشد
د املمرضني واملمرضا

 

٠٠٨ ٢٠٠٧
١٦١ ١٥٤٥٩
٤١٣ ٦٤٠٢٩
١٤٨٧٩٧٦٣٧٨
٢٢٨٢٨٠٩٥٢

االلكت البريد
االلك الموقع

شفى منذ تأستدم امل

قسم األطفا ‐جلراحة
قسم ا ‐ريح املرضي

 ‐شعبة احلواضن‐ي
عدد/, و ٦/ مليات
عدد/ , و ٥٤/ الك

  :بالالذقية جامعي

٢٠٠٦ 
٩ ١٥٢٥٤
٩ ٦٢١٢٠
٧ ١٤٩١٣
٥ ٢٢٦٥٠٥

قدت . ١٩٨٣لعام
  كرتونياً.

قسم اجل ‐ض الباطنية
قسم التشري ‐ملخربي

عبة الكشف الوظيفي
عدد غرف العم عدد
تعاقدين وعلى املالامل

الج األسدمشفى ي 

٤
 رجية

١
٥

 :الالذقيةبي 

/ ٩ى القانون رقم /
أقسام املستشفى الك

األمراض قسم بية:
قسم الطب املخ ‐عة

شع ‐لكلية الصناعية
/ سرير وعد٢٢٦/ى
طباء/,  واأل٢٣٠/

مات الصحية فيخد

 البيــــان
لمرضى المقبولين

عي العيادات الخارج
اإلسعافمراجعي

 االجمالي 

ى األسد الجامعي

املستشفى بناء على
علومات الطبية بني أ

عب واألقسام الطب

قسم األشع ‐اجللدية
شعبة الك‐اية املشددة
يف املشفى د االسرة

/ طباء هيئة تدريسية

رضى متلقي الخلم

عدد ال
عدد مراجع
عدد م

 

شفىستم

  

مت إنشاء ا
وتبادل املع

   

أهم الشع

األمراض ا
شعبة العنا
ويبلغ عدد

عدد االطو 
  

اجمالي ال
  



íè…ç‰< <

 

لعمليات 

عدد /, و 

‰<»<êÖ^ÃÖ]<Ü

ريرًا وعدد غرف الس

/٤٣١/ واملمرضات

٢٠١٣ 
٣٣١٥ 
٤٢٠٤٠ 
٤٥٣٥٥ 

Üé×ÃjÖ]<ØéÖ

١٩

ا  س ٨٥٠عدد أسر

عدد املمرضني , و 

 ٢٠١٢ 
 ٢٠٥٥ 
٢٧٨٠٦ ٢ 
٢٩٨٦١ ٢ 



ف مرت مربع ، يبلغ ع

/٥/  وعلى املالك

٢٠١١ ٢٠
١٢٩٨ ١١
٢٠٨٣٦ ٢٠٢
٢٢١٣٤ ٢١٣

ألف ١٠٢وقدرها ة

تعاقديناملطباء واأل

١٠ ٢٠٠٩
٧٤ ١١٥٥
٢٠٣ ١٦٦٥٢
٣٧٧ ١٧٨٠٧

رق األوسط مبساحة

/,  و١٠/  تدريسية

 

٢٠٠٨ 
٩٧٧ 

٢ ١٣٣٦٩
٧ ١٤٣٤٦

 

كرب املشايف يف الشر

  رام فيضم :
عدد االطباء هيئةو 

  :بالالذقية جامعي

٢٠٠٧ ٢ 
٨١٨ 

 ٩٥٠٧ 
 ١٠٣٢٥ 

، وتعد من أك ٢٠

مرضى األور ملعاجلة
/ , و١/دد املخابر

الج تشرينمشفى ي 

٢٠٠٦
٤٣١

١١٠٨ رجية
١٥٣٩

  :الالذقيةبي 
٠٠/ لعام ١٥رقم /

شفىستية يف املو ما
عد, و / سرير٧٤/ ة
.  

خدمات الصحية في

 البيــــان
لمرضى المقبولين

عي العيادات الخارج
  االجمالي

ى تشرين الجامعي
شفى باملرسوم رستمل
,   

 وحدة املعاجلة الكيم
الوحدةيف  د االسرة

/.٨/ دراسات العليا

رضى متلقي الخلم

عدد ال
عدد مراجع

 

 

مستشفى
امل تأحدث
غرفة, ٣٨
افتتاحومت 

ويبلغ عدد
طالب الد

  
اجمالي ال


 


