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 التصنيف:
 سانا     المصدر  
                            6/9/0202التاريخ   

 يوم عممي لمتعريف بمرض الناعور في جامعة دمشق

نظمت كمية الطب البشري في جامعة دمشق بالتعاون مع الجمعية السورية لمرضى الناعور يوما عمميا لمتعريف بمرض 
 .واالضطرابات النزفية األخرى وآخر المستجدات العممية والطبية في عالجيا والوقاية منياالناعور 

فون “وتخمل اليوم العممي عمى المدرج الجديد لكمية الطب محاضرات تناولت تحسين نوعية حياة مرضى الناعور وداء 
 .واالضطرابات النزفية التي تواجو السيدات الحوامل أثناء الوالدة” ويمبراند

جراء فحوصات ما قبل  عميد كمية الطب رائد أبو حرب أكد في تصريح لمندوبة سانا أىمية نشر التوعية بزواج األقارب وا 
الزواج لموقاية من أمراض الدم الوراثية ومنيا الناعور مشيرا إلى وجود تقنيات حديثة توفر الكشف المبكر عن ىذا المرض في 

 .المراحل الجنينية

رئيسة الجمعية السورية لمرضى الناعور الدكتورة تياني عمي أن عامل الوقاية مع التشخيص المخبري الصحيح بدورىا أشارت 
وتدبير األدوية خطوة وقائية متطورة ليصبح مرض الناعور قابال لمعالج والسيطرة الفتة إلى أن سورية خطت بيذا االتجاه من 

 .مرضخالل التشخيص المبكر قبل الوالدة وكشف ناقالت ال

مصاب موضحة أن ىناك ما يقارب ألف  2022وذكرت عمي أن عدد مرضى الناعور في سورية وفق سجالت الجمعية نحو 
 .مريض غير مسجمين عازية السبب لعدم رغبتيم باإلفصاح عن مرضيم

واج األقارب مدير مشفى المواساة الجامعي الدكتور عصام األمين أشار إلى أن العامل األساسي في انتشار المرض ىو ز 
وعدم االلتزام بإجراء فحوصات ما قبل الزواج فيما ذكر مدير مشفى التوليد الجامعي الدكتور جميل طالب أن الناعور من 

 .المشاكل الخطرة التي تؤثر عمى صحة الحامل وقد تظير عبر اضطرابات التخثر أثناء الوالدة وبعدىا

ري بجامعة دمشق لمشؤون العممية الدكتور مروان الحمبي ضرورة تركيز وفي السياق ذاتو أكد نائب عميد كمية الطب البش
 .الجيود واتباع الوسائل العممية الحديثة لموقاية من انتقال ىذا المرض وراثيا إلى األجيال الالحقة

ن دميم ال والناعور وفق االتحاد العالمي لمييموفيميا مرض نادر ينزف المصابون بو لوقت أطول من األشخاص الطبيعيين أل
يحتوي عمى كمية كافية من عوامل التخثر وىي بروتينات موجودة بالدم وتتحكم بالنزف ورغم أنو مرض وراثي إال أنو قد 

 .يظير لدى طفل دون قصة عائمية سابقة نتيجة تبدل في مورثاتو

نادرة جدًا ومن أعراضو بشكل  ويصيب الناعور اإلناث في حالة واحدة أن يكون األب مصابًا واألم حاممة لممرض وىي حالة
عام كدمات كبيرة ونزف داخل العضالت والمفاصل ونزف فجائي داخل الجسم دون سبب واضح ونزف لوقت طويل بعد 

 .إصابة أو حادث أو عمل جراحي



 

   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
  سانا    المصدر  
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 لمجنة العميا لالستيعاب الجامعي تقرر قبول جميع الناجحين بالشيادة الثانوية العامة في الجامعات والمعاىد

لالستيعاب الجامعي خالل اجتماعيا اليوم برئاسة الميندس حسين عرنوس رئيس مجمس الوزراء قبول قررت المجنة العميا 
والبالغ عددىم  0200-0202جميع الطالب الناجحين بالشيادة الثانوية العامة في الجامعات والمعاىد السورية لمعام الدراسي 

بالمئة بداًل  6ت المينية والمعاىد التقانية في الكميات لتصبح طالبًا وزيادة عدد المقاعد المخصصة لخريجي الثانويا 206065
 .بالمئة تحفيزًا لمتعميم الميني وبما يضمن انسجام سياسة االستيعاب مع متطمبات التنمية االقتصادية واالجتماعية 0من 

زي( ومفاضمة في الفرع العممي ووافقت المجنة عمى آلية المفاضمة التي اعتمدت التسجيل المباشر في الفرع األدبي )عام وموا
واعتماد رغبة السنة التحضيرية )عام وموازي والمنح المخصصة في الجامعات الخاصة( في بطاقة المفاضمة العامة إضافة 

بالمئة لزيادة فرص القبول في الجامعات الحكومية واستمرار العمل عمى تطوير اختبارات  02إلى اعتماد نسبة لمتعميم الموازي 
في بعض االختصاصات الجامعية وزيادة الطاقة االستيعابية في بعض الكميات اليندسية والمعاىد التقانية التي ليا  القبول

بالمئة ألبناء  02عالقة بسوق العمل وتخصيص نسبة من المقاعد في الكميات النوعية )اليندسة التقنية واليندسة الجيوماتية( 
 .مئة ألبناء باقي المحافظاتبال 72المحافظة التي تقع فييا الكمية و

وأكد الميندس عرنوس أىمية التركيز في سياسة القبول الجامعي عمى تخريج كفاءات ذات قدرات عممية متالئمة مع 
احتياجات سوق العمل وتخفيف األعباء المالية عن الطالب وأىالييم نتيجة الظروف المعيشية الصعبة التي فرضتيا الحرب 

رار بسياسة االستيعاب الجامعي وتطوير أدواتيا ومخرجاتيا ىدف تسعى الحكومة إلى تطوير مخرجاتو مشددًا عمى أن االستم
من خالل ضوابط تمكن من استثمار رأس المال البشري بالشكل األمثل واالرتقاء بجامعاتنا إلى مستوى تصنيف عالمي أعمى 

 .والمواءمة بين سياسة االستيعاب وجودة العممية التعميمية

رئيس مجمس الوزراء ضرورة االىتمام بتدريب وتأىيل الخريجين وربط مخرجات التعميم بسوق العمل ورصد احتياجاتو  وبين
مكانيات  يجاد االستراتيجية المناسبة لمنع ىجرة األدمغة من خالل إيجاد فرص العمل التي تتناسب وا  من الكوادر البشرية وا 

طالق برامج التدريب المباشر لطالب ىذه الكميات الخريجين الفتًا إلى السعي لتطوير الجانب ا لتطبيقي في الكميات العممية وا 
في ميادين العمل بما يسيم في تأسيس جيل متمكن من القيام بمتطمبات مرحمة إعادة اإلعمار وعدم اقتصار دور الجامعات 

بحاث في الجامعات والمساىمة بتطوير عمى التعميم إنما المشاركة في رسم السياسات والخطط والتوسع باستخدام مراكز األ
مختمف القطاعات الخدمية والتنموية واالقتصادية باعتبار أن قطاع البحث العممي ميم ومكمل لقطاع التعميم العالي وال سيما 

 .في مثل الظروف التي تمر بيا البمد



حول اإلجراءات المتخذة لتوفير متطمبات القبول من جيتو قدم وزير التعميم العالي والبحث العممي الدكتور بسام إبراىيم عرضًا 
الجامعي من خالل زيادة عدد مراكز المفاضمة في الجامعات وفروعيا والمعاىد وتأمين جميع مستمزماتيا المادية والكوادر 

االتحاد البشرية لممراكز وتشكيل لجان إرشاد وتوعية وتوجيو لمطالب المتقدمين لممفاضمة في جميع المراكز بالتعاون مع 
الوطني لطمبة سورية واتخاذ التدابير واإلجراءات االحترازية لتأمين شروط السالمة الصحية وعدم حدوث ازدحام في تمك 

 .المراكز

وأكدت المجنة عمى ضرورة تقديم محفزات لمتعميم الميني وزيادة فرص العمل ليذا القطاع واالىتمام بالكميات التطبيقية وتطوير 
جراء الدراسات الالزمة لتحديد احتياجات نظام التعميم ال مفتوح ومتابعة تطوير الكادر التعميمي في الجامعات الخاصة وا 

القطاعات كافة وتقديم التسييالت والقروض الجامعية وزيادة االعتمادات المرصودة لتطوير التعميم الجامعي ومعالجة ظاىرة 
حداث تخصصات جديدة حسب احتياجات سوق العملتسرب الطالب والكفاءات التعميمية والتوسع في الدراس  .ات العميا وا 

كما أكدت المجنة عمى ضرورة تطوير الخطط الدراسية والمناىج بشكل مستمر بما يتالءم مع التطور العممي والتكنولوجي 
ة واالجتماعية وتحديث وتطوير المخابر بأحدث التجييزات والوسائل وربط البحث العممي باالحتياجات التنموية االقتصادي

عادة ىيكمة المعاىد ودعم المشاركات في األولمبياد  وتعزيز التشاركية مع القطاعات اإلنتاجية كذلك تطوير التعميم التقاني وا 
 .والمسابقة البرمجية العالمي

طالب  ألف 00ألف طالب بالفرع العممي ونحو  90وفي تصريح لمصحفيين أشار وزير التعميم العالي إلى نجاح أكثر من 
بالفرع األدبي وقامت وزارة التعميم العالي بتحميل البيانات واإلحصاءات الدقيقة وفق الشرائح ليذه الثانويات وتم من خالل 

جمسة خاصة لمجمس التعميم العالي والمجمس األعمى لممعاىد التقانية توزيع كافة الطالب في الجامعات والكميات 
 .والمعاىد واالختصاصات

ييز مراكز المفاضمة في كافة الجامعات والمحافظات وتأمين المستمزمات من حواسيب وكوادر بشرية وبالتعاون ولفت إلى تج
قامة معرض تعميمي في جميع الجامعات لتعريف الطالب  رشاد وا  مع االتحاد الوطني لطمبة سورية تم تشكيل لجان توعية وا 

ألخذ بعين االعتبار كافة االشتراطات االحترازية لمسالمة العامة وأىالييم بطبيعة كل اختصاص واليدف منو ومتطمباتو مع ا
 .لمطالب

ودعا الطمبة الناجحين في الثانويات عند التقدم لممفاضمة قراءة اإلعالن الذي ستعمنو وزارة التعميم العالي خالل اليومين 
 .تيمالقادمين بشكل جيد والتمعن باختيار االختصاصات التي يرغبون بيا لتحقيق أمنيا

الدكتور عبد الباسط الخطيب رئيس جامعة البعث أكد عمى تجييز كافة مراكز المفاضمة من أجل قبول أبنائنا الطالب وتم 
تأمين جميع األمور الموجستية من حواسيب ووضع لجان لممفاضمة والتنوع بالمراكز وكثرتيا من أجل تخفيف االزدحام وتسييل 

 .قبل االتحاد الوطني لطمبة سورية أمور الطالب إضافة إلى توعيتيم من

 


