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جامعة حلوان تدشن مجموعة إلكترونٌة للرد على االستفسارات حول 

 فٌروس كورونا
 ص 63:31 0303َٕٕٚٛ  30األسبؼبء، 

 ا

 ٌذوزٛس ِبجذ ٔجُ سئ١ظ جبِؼخ دٍٛاْا

 كتب دمحم صبحى

جامعة حلوان تحت رعاٌة الدكتور ماجد نجم رئٌس الجامعة مجموعة   دشنت
الدكتور   إلكترونٌة على موقع التواصل االجتماعً فٌس بوك تحت إشراف

أعضاء هٌئة   ممدوح مهدي عمٌد كلٌة الطب، وذلك لتلقً استفسارات
 التدرٌس والهٌئة المعاونة و العاملٌن بكلٌات الجامعة حلوان وقطاعاتها

المختلفة ، فٌما ٌتعلق بجائحة فٌروس كورونا المستجد واإلجابة علٌها، وذلك 
من خالل مجموعة من المتخصصٌن من أعضاء هٌئة التدرٌس بقسم األمراض 

  .الدكتور دمحم القصاص رئٌس القسم  المتوطنة والمعدٌة بقٌادة

  

صفحة وقال بٌان صادر عن جامعة حلوان ، إن إنشاء جامعة حلوان لهذه ال
ٌأتى نتٌجة للظروف االستثنائٌة الحالٌة جراء إنتشار فٌروس كورونا المستجد 



 

 

بهدف تقدٌم النصائح واالرشادات والرد على االستفسارات 
فٌما ٌتعلق بحاالت االشتباه أو األصابة بفٌروس كورونا 

لمساعدة منتسبً المجتمع الجامعً فً ظل الظروف الطارئة 
ٌف العبء علً القطاع الصحً وذلك انطالقا من التً تمر بها البالد لتخف

المسئولٌة المجتمعٌة للجامعة لخدمة المجتمع وبخاصة منتسبى المجتمع 
 .الجامعى

  

، على «كورونا»وتقوم فكرة الصفحة التً أطلقتها جامعة حلوان لمواجهة 
استقبال أسئلة األعضاء المتعلقة باألعراض المحتملة لإلصابة بفٌروس 

لك علً استمارة الكترونٌة خاصة معدة لهذا الغرض، لٌقوم بعد كورونا، وذ
ذلك فرٌق من المتخصصٌن بالرد علٌها، وكذلك تقدٌم إرشادات حول كٌفٌه 

الوقاٌة من فٌروس كورونا وكٌف ٌحمً الفرد نفسه واآلخرٌن من العدوى، 
باإلضافة إلً التواصل مع األشخاص المحتمل إصابتهم بالمرض إذا دعت 

 .لذلك الحاجة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

تدرٌب طالب جامعة حلوان على العزف من المنزل آللة البٌانو "أون 

 الٌن".. فٌدٌو
 و 30:30 0303َٕٕٚٛ  30األسبؼبء، 

 
 اٌذوزٛس ِبجذ ٔجُ سئ١ظ جبِؼخ دٍٛاْ

 كتب دمحم صبحى
 

لذَ اٌذوزٛس ٚائً وبًِ ثى١ٍخ اٌزشث١خ اٌّٛع١م١خ ثجبِؼخ دٍٛاْ دٚسح رذس٠جبد 

ٌطالثٗ ٌٍؼضف فٝ ِجّٛػخ ػٍٝ اٌج١بٔٛ ألسثؼخ أطٛاد ِخزٍفخ أْٚ ال٠ٓ، ٚرٌه 

ٌذوزٛس وشَ ِالن ػ١ّذ رذذ سػب٠خ اٌذوزٛس ِبجذ ٔجُ سئ١ظ اٌجبِؼخ، ٚس٠بدح ا

 .اٌى١ٍخ

ٚثذغت ث١بْ طبدس ػٓ جبِؼخ دٍٛاْ لبَ اٌذوزٛس ٚائً وبًِ ثبٌزذس٠ت ػٍٝ 

ِمطٛػخ ٌٍج١بٔٛ أسثغ ا٠ذٜ، وً ػبصفٗ رؼضفٙب ػٓ ثؼذ، ٚعجٍٛ٘ب ػٓ ثؼذ، ِٚٓ 

اٌّزؼبسف ػ١ٍٗ أْ اٌزذس٠ت ػٍٝ ٘زٖ إٌٛػ١خ ِٓ اٌّمطٛػبد راد األسثغ أ٠ذٜ، 

اٌؼبصف١ٓ فٝ ِىبْ ٚادذ إلػطبء اإلسشبداد اٌالصِخ ألْ ٠ىْٛ ِٓ خالي رجّغ 

أداء وً ُِٕٙ ِشرجؾ ثب٢خش ثشىً ربَ، ٚأٜ خطأ طغ١ش ِٓ أدذّ٘ب لذ ٠ؼٛق 

أداء األخش، ِغ أ١ّ٘خ اسرجبؽُٙ ِٓ خالي اٌغّغ ٚإٌظش، ٚاٌّشبػش اٌذاخ١ٍخ فٝ 



 

 

األداء وٛدذح ٚدذح، رذذ ِظٍخ اٌؼًّ ٚؽبثغ اٌّإٌف 

ّزذسث١ٓ جٙذاً وج١ش ٌزذم١ك رٌه اٌٙذف ٚاٌؼظش، ٌزا ثزي اٌ

ِزجبػذ٠ٓ، د١ش رذزٜٛ اٌّمطٛػخ ػٍٝ ئ٠مبػبد، د١ٍبد، 

 .ِٛاص٠ٓ ِزغ١شح، لفالد ثأِبوٓ غ١ش رم١ٍذ٠خ

 

 

 

 

٠أرٝ ٘زا ػّٓ خطخ و١ٍخ اٌزشث١خ اٌّٛع١م١خ ثبٌزذس٠ت اإلٌىزشٚٔٝ ٚدػٛح اٌذٌٚخ 

 ١ٍه ثبٌج١ذ.ثؼشٚسح اٌذفبظ ػٍٝ إٌفظ ٚاألعشح ٚاٌّجزّغ ِٓ خالٌٗ دٍّخ خ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

مشارٌع بحثٌة لقسم الفٌزٌاء بعلوم  5أكادٌمٌة البحث العلمى تمول 

 حلوان
 ص 66:01 0303َٕٕٚٛ  30األسبؼبء، 

 
 جبِؼخ دٍٛاْ

 كتب ـ دمحم صبحى
 اػف رؼ١ٍمبً ٚالشأ رؼ١ٍمبد اٌمشاء

أػٍٕذ و١ٍخ اٌؼٍَٛ ثجبِؼخ دٍٛاْ ػٓ فٛص خّغخ ِٓ اٌّشبس٠غ اٌجذض١خ ثمغُ 

اٌف١ض٠بء ثبٌى١ٍخ ثبٌز٠ًّٛ ِٓ أوبد١ّ٠خ اٌجذش اٌؼٍّٟ ٚاٌزىٌٕٛٛج١ب، ٚرٌه فٝ ئؽبس 

بِؼخ دٍٛاْ ٌٍٕٙٛع ثبٌجذش اٌؼٍّٝ، ٌزظجخ جبِؼخ سائذح ِز١ّضح ثبٌزؼ١ٍُ عؼٝ ج

اٌذوزٛس ِبجذ ٔجُ سئ١ظ جبِؼخ دٍٛاْ أْ اٌجبِؼخ   ، ٚأوذ”ٚاٌجذش اٌؼٍّٟ

رغؼٝ ٌٍٕٙٛع ثبٌجذش اٌؼٍّٝ ٌزذم١ك األ٘ذاف اٌز٠ّٕٛخ، رٍج١خ ٌّزطٍجبد اٌؼظش 

ذش اٌؼٍّٟ، ٚاٌز١ّض فٟ اٌذذ٠ش ِٓ خالي اٌجٛدح فٟ اٌزؼ١ٍُ، ٚاالِز١بص فٟ اٌج

دٍٛاْ ٌزٛج١ٗ ثشاِجٙب ٚأثذبصٙب ٚرخظظبرٙب   خذِخ اٌّجزّغ، ٌزا رغؼٟ جبِؼخ

 .ثّب ٠زٛافك ِغ ِغئ١ٌٛزٙب رجبٖ اٌّجزّغ ٚدً ِشىالرٗ

 

ٚأشبس اٌذوزٛس ػّبد أثٛ اٌذ٘ت ػ١ّذ و١ٍخ اٌؼٍَٛ فٝ ث١بْ ٌجبِؼخ دٍٛاْ، ئٌٝ أْ 



 

 

بٟٔ ِٕٙب اٌّجزّغ اٌى١ٍخ رؼًّ ػٍٝ رشخ١ض اٌّشىالد اٌزٟ ٠ؼ

ٚاٌؼًّ ػٍٝ دٍٙب ِٓ خالي األثذبس اٌؼ١ٍّخ، ٚرٛج١ٙٙب ئٌٝ 

 .خذِخ اٌّجزّغ ثشىً رطج١مٟ ٠خذَ ِطبٌجٙب ٠ٚذمك ادز١بجبرٙب

 

رأص١ش اٌظجغبد   ٚرزؼّٓ األثذبس اٌؼ١ٍّخ اٌزٝ فبصد ثبٌز٠ًّٛ ِششٚع ػٓ

١خ اٌطج١ؼ١خ ػٍٝ ٔمض األوغج١ٓ فٟ اٌخال٠ب اٌغشؽب١ٔخ: اٌخظبئض اٌجض٠ئ

ٚاٌج١ٛف١ض٠بئ١خ، ٠ٚؼًّ اٌجذش ػٍٝ رشؼ١غ ِجّٛػخ اٌخال٠ب ثجشػبد ِخزٍفخ ِٓ 

إلٔشبء ِٕذٕٝ اٌجمبء اٌخٍٜٛ الشزمبق ِؼبِالد  (Gy 11-1اإلشؼبػبد اٌّإ٠ٕخ )

ث١ٌٛٛج١خ ئشؼبػ١خ ٠ّىٓ اعزخذاِٙب فٟ اٌّغزمجً ٌٍزط٠ٛش ٚاٌزذغ١ٓ، ٚاٌغشع 

ب اٌخبطخ ثٕمض ِٓ رٌه ٘ٛ ِذبٌٚخ اٌٛطٛي ئٌٝ اٌخظبئض اٌؼبِخ  َّ الِع١َّ

اٌزأوغذ فٟ خال٠ب اٌٛسَ ثششؽ أْ ٠زُ دساعخ ٚ رذ١ًٍ اٌؼالط اإلشؼبػٝ ٚ فؼب١ٌخ 

األد٠ٚخ اٌّؼبدح ٌالٚساَ ثشىً ج١ذ، ٚلبَ ثبٌجذش اٌذوزٛس ِجذٜ خ١ًٍ، ٚاٌذوزٛس 

 .ِذدذ ٚ٘جٗ، ٚأ٠ّٓ ِظٍذٝ، ٚئعّبػ١ً ؽٕطبٜٚ

 

بؽ١غ١خ ػٕذ دسجبد دشاسح وّب شٍّذ ِششٚػب ثذض١ب ػٓ اٌىشف ػٓ اٌف١شِٚغٕ

اٌغشفخ فٟ افالَ سل١مخ ٔبِٔٛزش٠خ ِٓ أوغ١ذ اٌمظذ٠ش اٌّطؼُ ثبٌىٛثٍذ العزخذاِٙب 

فٝ االعجزشٚٔه، ٠ٚشوض ٘زا اٌّششٚع ػٍٝ اٌذظٛي ػٍٝ أغش١خ سل١مخ ِٓ صبٔٝ 

 ثؼٕظش أزمبٌٝ ٠ذزٜٛ ػٍٝ ػضَٚ ِغٕبؽ١غ١خ  اٌّطؼُ (SnO2) اوغ١ذ اٌمظذ٠ش

((spin ِضً اٌىٛثٍذ (Co) اٌزشر٠ز ِغ اخزالف ٔغجخ اٌزطؼ١ُ   اٌّذؼش ثطش٠مخ

ٚدساعخ خٛاطٙب اٌؼٛئ١خ ٚاٌّغٕبؽ١غ١خ ٚرٌه الِىب١ٔخ اعزخذاِٙب فٝ اٌزطج١مبد 

اٌزىٌٕٛٛج١خ اٌذذ٠ضخ خبطبً األٌىزش١ٔٚبد اٌجظش٠خ ٚاألعجزشٚٔه، ٚلبَ ػٍٝ ٘زا 

ذوزٛس اٌّششٚع اٌذوزٛس ِجذٜ ػجذٖ ئثشا١ُ٘، ٚاٌذوزٛس عؼ١ذ دغ١ٓ ع١ذ، ٚاٌ

 .٘بٔٝ دمحم ٘بشُ، ٚاٌذوزٛس دمحم أٔٛس ئِبَ، ٚدمحم ئثشا١ُ٘

 

وّب رؼّٕذ أ٠ؼب ِششٚع ثذضٝ ػٓ رم١١ُ اٌّخبؽش اإلشؼبػ١خ إٌبشئخ ِٓ 

اٌّخٍفبد اٌج١ٌٛٛج١خ اٌّشؼخ، د١ش رغجت اٌّخٍفبد اٌّشؼخ خطشا ػٍٝ اٌظذخ 

٠ٌٕٛذاد ٚاٌج١ئخ اٌّذ١طخ ألْ اٌّخٍفبد اٌّشؼخ لذ رذزٛٞ ػٍٝ و١ّخ رشو١ض ا

اٌّشؼخ ا١ٌٛسا١َٔٛ ٚاٌضٛس٠َٛ ٚاٌشاد٠َٛ، ٚرٙزُ ٘زٖ اٌذساعخ ثزم١١ُ ٚرذ١ًٍ 

اٌّخبؽش، ٚدّب٠خ اٌج١ئخ ا١ٌّٕٙخ ٚاٌج١ئ١خ اٌّٛطٝ ثٙب إلػبدح رذ٠ٚش اٌّخٍفبد 

اٌّشؼخ ٚاٌزخٍض ِٕٙب ثؼذ اٌزأوذ ِٓ خٍٛ٘ب ِٓ األخطبس اإلشؼبػ١خ، ٚلبَ ػٍٝ 

، ٚاٌذوزٛس أدّذ دمحم ػب٘ش ، ٚاٌذوزٛس اٌّششٚع اٌذوزٛس دمحم اٌغ١ذ إٌجذٜ



 

 

أًِ عؼ١ذ ٔظش ، ٚادّذ   ِذدذ ٚ٘جٗ ئعّبػ١ً ، ٚاٌذوزٛس

 .ِذغٓ ػ١غٝ

 

ثبإلػبفخ ئٌٝ ِششٚع ثذضٟ ػٓ ل١بط رذاخً اٌجمغ اٌشلشبء ثب١ٌٍضس وأداح طٕبػ١خ 

٠زُ   اٌّششٚع  غ١ش ِزظٍخ ٌم١بط اٌزشط١ت اٌغطذٟ ٌٍّٛاد، ِٚٓ خالي ٘زا

خبسجٟ ِزّبعه ػٍٝ رجب٠ٓ ّٔؾ اٌجمغ اٌّزشىً ِٓ اٌذضَ دساعخ رأص١ش شؼبع 

اٌّغزطبسح اٌّشعٍخ ِٓ خالي ٚع١طخ خشٕخ فٟ ئشبسح ِشجؼ١خ ٚاٌذضَ 

اٌّغزطبسح إٌبشئخ ػٓ ٔفظ ِظذس اٌؼٛء ٌٙب ٔفظ اٌزشدد اٌط١فٟ اٌّشوضٞ، 

ٚلبَ ػٍٝ ٘زا اٌّششٚع اٌذوزٛس جبد ِٕظٛس ادّذ، ٚاٌذوزٛس دمحم ِٕظٛس 

وزٛس أ١ِٓ ف١ُٙ دغٓ، ٚاٌذوزٛس ػفبف ِذّٛد ػجذ سثٗ، ٚ ٔٛساْ إٌىالٜٚ، ٚاٌذ

 .دغٕٝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

جبيؼت دهٕاٌ حذشٍ يجًٕػت إنكخشَٔٛت نهشد ػهٗ االصخفضبساث بشأٌ 

 فٛشٔس كٕسَٔب
3-6-0101 | 10:11 

 

 جبيؼت دهٕاٌ

  

 ِذّٛد عؼذ

سئ١ظ اٌجبِؼخ، ِجّٛػخ  ِبجذ ٔجُ رذذ سػب٠خ اٌذوزٛس جبِؼخ دٍٛاْ دشٕذ

ئٌىزش١ٔٚخ ػٍٝ ِٛلغ اٌزٛاطً االجزّبػٟ ف١غجٛن، رذذ ئششاف اٌذوزٛس ِّذٚح 

http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%AF%20%D9%86%D8%AC%D9%85.aspx


 

 

ِٙذٞ ػ١ّذ و١ٍخ اٌطت، ٚرٌه ٌزٍمٟ اعزفغبساد أػؼبء ١٘ئخ 

جبِؼخ  اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ ٚاٌؼب١ٍِٓ ثى١ٍبد اي

ف١شٚط  ٚلطبػبرٙب اٌّخزٍفخ ف١ّب ٠زؼٍك ثجبئذخ دٍٛاْ

، ٚرٌه ِٓ خالي ِجّٛػخ ِٓ اٌّزخظظ١ٓ ِٓ اٌّغزجذ ٚاإلجبثخ ػ١ٍٙب وٛسٚٔب

أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثمغُ األِشاع اٌّزٛؽٕخ ٚاٌّؼذ٠خ ثم١بدح األعزبر اٌذوزٛس 

 دمحم اٌمظبص سئ١ظ اٌمغُ.

 

ٚأشبسد اٌجبِؼخ ئٌٝ أْ ئٔشبء ٘زٖ اٌظفذخ ٔز١جخ ٌٍظشٚف االعزضٕبئ١خ اٌذب١ٌخ 

اٌّغزجذ ثٙذف رمذ٠ُ إٌظبئخ ٚاالسشبداد ٚاٌشد  ف١شٚط وٛسٚٔب جشاء أزشبس

،  ف١شٚط وٛسٚٔب ػٍٝ االعزفغبساد ف١ّب ٠زؼٍك ثذبالد االشزجبٖ أٚ اإلطبثخ ة

ٌّغبػذح ِٕزغجٟ اٌّجزّغ اٌجبِؼٟ فٟ ظً اٌظشٚف اٌطبسئخ اٌزٟ رّش ثٙب اٌجالد 

ٌزخف١ف اٌؼتء ػٍٟ اٌمطبع اٌظذٟ ٚرٌه أطاللب ِٓ اٌّغئ١ٌٛخ اٌّجزّؼ١خ 

 اٌّجزّغ اٌجبِؼٝ. ٌٍجبِؼخ ٌخذِخ اٌّجزّغ ٚثخبطخ ِٕزغجٝ

 

، ػٍٝ «وٛسٚٔب»ٌّٛاجٙخ  جبِؼخ دٍٛاْ ٚرمَٛ فىشح اٌظفذخ اٌزٟ أؽٍمزٙب

ف١شٚط  خ ةاعزمجبي أعئٍخ األػؼبء اٌّزؼٍمخ ثبألػشاع اٌّذزٍّخ ٌإلطبث

، ٚرٌه ػٍٟ اعزّبسح اٌىزش١ٔٚخ خبطخ ِؼذح ٌٙزا اٌغشع، ١ٌمَٛ ثؼذ رٌه  وٛسٚٔب

اٌٛلب٠خ  دٛي و١ف١خفش٠ك ِٓ اٌّزخظظ١ٓ ثبٌشد ػ١ٍٙب، ٚوزٌه رمذ٠ُ ئسشبداد 

ٚو١ف ٠ذّٟ اٌفشد ٔفغٗ ٚا٢خش٠ٓ ِٓ اٌؼذٜٚ، ثبإلػبفخ  ف١شٚط وٛسٚٔب ِٓ

 دػذ اٌذبجخ ٌزٌه. ئٌٟ اٌزٛاطً ِغ األشخبص اٌّذزًّ ئطبثزُٙ ثبٌّشع ئرا
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 جامعة حلوان تدشن مجموعة إلكترونية للرد على استفسارات كورونا

ص 43:37 - 5353/يونيو/36األربعاء    

 
نجم رئيس الجامعة ماجد  

 هناء بديع 

دشنت جامعة حلوان تحت رعاٌة األستاذ الدكتور ماجد نجم رئٌس الجامعة 
مجموعة إلكترونٌة على مولع التواصل االجتماعً "فٌس بون" وذلن لتلمً 

استفسارات أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة والعاملٌن بكلٌات الجامعة 
ا المستجد حلوان ولطاعاتها المختلفة، فٌما ٌتعلك بجائحة فٌروس كورون

واإلجابة علٌها، وذلن من خالل مجموعة من المتخصصٌن من أعضاء هٌئة 



 

 

التدرٌس بمسم األمراض المتوطنة والمعدٌة بمٌادة األستاذ 
 .الدكتور دمحم المصاص رئٌس المسم

وأضافت الجامعة فً بٌان لها الٌوم األربعاء: " ٌأتً إنشاء 
جامعة حلوان لهذه الصفحة نتٌجة للظروف االستثنائٌة الحالٌة جراء انتشار 

فٌروس كورونا المستجد بهدف تمدٌم النصائح واإلرشادات والرد على 
االستفسارات فٌما ٌتعلك بحاالت االشتباه أو األصابة بفٌروس كورونا 

ة منتسبً المجتمع الجامعً فً ظل الظروف الطارئة التً تمر بها لمساعد
البالد لتخفٌف العبء على المطاع الصحً وذلن انطاللا من المسئولٌة 
 ."المجتمعٌة للجامعة لخدمة المجتمع وبخاصة منتسبى المجتمع الجامعى

وتابعت الجامعة: " تموم فكرة الصفحة التً أطلمتها جامعة حلوان لمواجهة 
، على استمبال أسئلة األعضاء المتعلمة باألعراض المحتملة «وروناك»

لإلصابة بفٌروس كورونا، وذلن على استمارة إلكترونٌة خاصة معدة لهذا 
الغرض، لٌموم بعد ذلن فرٌك من المتخصصٌن بالرد علٌها، وكذلن تمدٌم 
إرشادات حول كٌفٌه الولاٌة من فٌروس كورونا وكٌف ٌحمً الفرد نفسه 

خرٌن من العدو،، باإلضافة إلى التواصل مع األشخاص المحتمل إصابتهم واآل
 ."بالمرض إذا دعت الحاجة لذلن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

 
 

 تدريب للعزف من المنزل لطالب جامعة حلوان
 م 34:58 - 5353/يونيو/36األربعاء  

 
هناء بديع  

لام دكتور بكلٌة التربٌة الموسٌمٌة بجامعة حلوان بعمل تدرٌبات لطالبه للعزف 
فً مجموعة على البٌانو ألربعة أصوات مختلفة أون الٌن، وذلن تحت رعاٌة 

األستاذ الدكتور ماجد نجم رئٌس الجامعة ورٌادة األستاذ الدكتور كرم مالن 
 .عمٌد الكلٌة

ى ممطوعة للبٌانو أربع أٌدي، كل عازفه لام الدكتور وائل كامل بالتدرٌب عل
تعزفها عن بعد، وسجلوها عن بعد، ومن المتعارف علٌه أن التدرٌب على هذه 
النوعٌة من الممطوعات ذات األربع أٌدي، ٌكون من خالل تجمع العازفٌن فً 
مكان واحد إلعطاء اإلرشادات الالزمة ألن أداء كل منهم مرتبط باآلخر بشكل 

صغٌر من إحدهما لد ٌعوق أداء اآلخر، مع أهمٌة ارتباطهم من تام، وأي خطأ 



 

 

خالل السمع والنظر، والمشاعر الداخلٌة فً األداء كوحدة 
وحدة، تحت مظلة العمل وطابع المؤلف والعصر، لذا بذل 
المتدربٌن جهدًا كبٌرا لتحمٌك ذلن الهدف متباعدٌن، حٌث 

غٌرة، لفالت بأماكن غٌر تحتوي الممطوعة على اٌماعات، حلٌات، موازٌن مت
 .تملٌدٌة

ٌأتً هذا ضمن خطة كلٌة التربٌة الموسٌمٌة بالتدرٌب اإللكترونً ودعوة 
الدولة بضرورة الحفاظ على النفس واالسرة والمجتمع من خالله حملة خلٌن 

 .بالبٌت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

 
 

غدا.. انطالق فعاليات أول مؤتمر دولي "أون الين" حول كورونا 

 ة حلوانبجامع

 ص 43:45 - 5353/يونيو/36األربعاء  

 
 الدكتور ماجد نجم

 هناء بديع 

تنظم جامعة حلوان غدا الخمٌس تحت رعاٌة األستاذ الدكتور ماجد نجم، 
األستاذة الدكتورة منى فؤاد عطٌة نائب رئٌس الجامعة لشئون الدراسات العلٌا 

مؤتمر االفتراضى الدولى حول فٌروس كورونا المستجد والبحوث، فعالٌات "ال
تحدٌات وممارسات متعددة التخصصات" والذ، ٌعمد بواسطة الفٌدٌو  -

كونفرانس )أون الٌن( وٌنظمه مجمع اإلبداع والبحث العلمى بالجامعة تحت 
إشراف األستاذة الدكتورة روٌدا عبد الحمٌد صادق مدٌر مجمع اإلبداع والبحث 

ذلن انطاللًا من دور الجامعة لدعم العمل الجاد للتغلب على أ، العلمى، و



 

 

معولات تفرضها الظروف الراهنة وتأكٌدًا على المشاركة 
الفاعلة للتكاتف مع جهود الدولة وتنفٌذًا لتعلٌمات المٌادة 

  .السٌاسٌة الواعٌة فً مواجهة االزمة
عات حول وٌنالش المؤتمر خالل انعماده أون الٌن مجموعة من الموضو

التحدٌات المصاحبة لجائحة فٌروس كورونا المستجد فً المطاعات المختلفة، 
واالتجاهات البحثٌة الملحة لجائحة كورونا ذات العاللة المباشرة بالمجاالت 
الطبٌة والهندسٌة والفنٌة وذلن من خالل حضور لوي ومؤثر لمجموعة من 

ٌطالٌا وألمانٌا وأمرٌكا المتخصصٌن البارزٌن من جامعة حلوان وخبراء من إ
  .واسترالٌا من جهات بحثٌة وتطبٌمٌة

وأوضح نجم أن المؤتمر ٌأتى استمراًرا إلسهامات جامعة حلوان تعلٌمًٌا 
وبحثًٌا ومجتمعًٌا على الصعٌد المحلً والعالمً، بالتزامن مع مواجهة األزمة 

ذا العالمٌة المصاحبة لجائحة كورونا، حٌث تحرص الجامعة على عمد ه
المؤتمر العلمى الدولى المتعدد التخصصات البحثٌة ذو الوجهه لومٌة فً 

 .مجابهة وباء فٌروس كورونا المستجد وآثاره
وأشارت نائب رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا والبحوث إلى أن المؤتمر ٌعمد 

فً ظل انتشار وباء فٌروس كورونا المستجد استجابة للحاجة الملحة 
والتطبٌمٌة الداعمة لمواجهة وباء كورونا واثاره السلبٌة،  للدراسات البحثٌة

واٌمانا من لطاع البحث العلمى بدوره فً تمدٌم البحوث لمعالجة اآلثار السلبٌة 
الناجمة عن الجائحة وما بعدها، وهو ماٌؤكد على أهمٌة البحث العلمى فً 

كما ٌغطى مواجهة األزمات وٌتناول أبعاد عدٌدة للجائحة عالمًٌا ومحلًٌا 
  .إسهامات جامعة حلوان بحثًٌا وتطبٌمًٌا، وٌفتح آفاق بحثٌة جدٌدة

تحدٌات  -وٌعمد "المؤتمر االفتراضى الدولى حول فٌروس كورونا المستجد 
 4وممارسات متعددة التخصصات" أون الٌن وذلن ٌوم الخمٌس الموافك 

 .جتماعًوٌتم بث جلساته الٌف على جمٌع وسائل التواصل اال ٠٢٠٢ٌونٌو 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

 
 

اليوم.. انطالق فعاليات أول مؤتمر دولي متعدد التخصصات البحثية 

 حول فيروس كورونا بجامعة حلوان أون الين

 ص 39:64 - 5353/يونيو/37الخميس  

 
 الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان

 هناء بديع 

تنظم جامعة حلوان الٌوم الخمٌس تحت رعاٌة األستاذ الدكتور ماجد نجم 
رئٌس الجامعة، األستاذة الدكتورة منى فؤاد عطٌة نائب رئٌس الجامعة لشئون 

ر االفتراضى الدولى حول فٌروس الدراسات العلٌا والبحوث، فعالٌات "المؤتم
تحدٌات وممارسات متعددة التخصصات " والذ، ٌعمد  -كورونا المستجد 

بواسطة الفٌدٌو كونفرانس )أون الٌن( وٌنظمه مجمع اإلبداع والبحث العلمى 
بالجامعة تحت إشراف األستاذة الدكتورة روٌدا عبد الحمٌد صادق مدٌر مجمع 



 

 

انطاللًا من دور الجامعة لدعم  اإلبداع والبحث العلمى، وذلن
العمل الجاد للتغلب على أ، معولات تفرضها الظروف 

الراهنة وتأكٌدًا على المشاركة الفاعلة للتكاتف مع جهود 
  .الدولة وتنفٌذًا لتعلٌمات المٌادة السٌاسٌة الواعٌة فً مواجهة األزمة
حول  وٌنالش المؤتمر خالل انعماده أون الٌن مجموعة من الموضوعات

التحدٌات المصاحبة لجائحة فٌروس كورونا المستجد فً المطاعات المختلفة، 
واالتجاهات البحثٌة الملحة لجائحة كورونا ذات العاللة المباشرة بالمجاالت 
الطبٌة والهندسٌة والفنٌة وذلن من خالل حضور لوي ومؤثر لمجموعة من 

لٌا وألمانٌا وأمرٌكا المتخصصٌن البارزٌن من جامعة حلوان وخبراء من إٌطا
  .واسترالٌا من جهات بحثٌة وتطبٌمٌة

وأوضح نجم أن المؤتمر ٌأتى استمراًرا إلسهامات جامعة حلوان تعلٌمًٌا 
وبحثًٌا ومجتمعًٌا على الصعٌد المحلً والعالمً، بالتزامن مع مواجهة األزمة 

العالمٌة المصاحبة لجائحة كورونا، حٌث تحرص الجامعة على عمد هذا 
المؤتمر العلمى الدولى المتعدد التخصصات البحثٌة ذو الوجهه لومٌة فً 

 .مجابهة وباء فٌروس كورونا المستجد وآثاره
وأشارت نائب رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا والبحوث أن المؤتمر ٌعمد فً 
ظل انتشار وباء فٌروس كورونا المستجد استجابة للحاجة الملحة للدراسات 

ٌمٌة الداعمة لمواجهة وباء كورونا واثاره السلبٌة، واٌمانا من البحثٌة والتطب
لطاع البحث العلمى بدوره فً تمدٌم البحوث لمعالجة اآلثار السلبٌة الناجمة 

عن الجائحة وما بعدها، وهو ماٌؤكد أهمٌة البحث العلمى فً مواجهة األزمات 
هامات جامعة حلوان وٌتناول أبعاد عدٌدة للجائحة عالمًٌا ومحلًٌا كما ٌغطى إس

  .بحثًٌا وتطبٌمًٌا، وٌفتح آفاق بحثٌة جدٌدة
تحدٌات  -وٌعمد "المؤتمر االفتراضى الدولى حول فٌروس كورونا المستجد 

وممارسات متعددة التخصصات "أون الٌن وذلن وٌتم بث جلساته الٌف على 
 .جمٌع وسائل التواصل االجتماعً

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 
 

 »ػٍَٛ دٍٛاْ»ِشبس٠غ ٌمغُ اٌف١ض٠بء ثـ 5أوبد١ّ٠خ اٌجذش اٌؼٍّٟ رّٛي 

 ص 11:01 - ١ٔٛ٠0101ٛ  13بألسثؼبء، ِشٚح ف١ّٙ

من المشارٌع البحثٌة بمسم  5أعلنت كلٌة العلوم بجامعة حلوان، عن فوز 
الفٌزٌاء بالكلٌة بالتموٌل من أكادٌمٌة البحث العلمً والتكنولوجٌا، وذلن فً 

إطار سعً جامعة حلوان للنهوض بالبحث العلمً، لتصبح جامعة رائدة متمٌزة 
 .العلمً بالتعلٌم والبحث

وأكد د. ماجد نجم رئٌس جامعة حلوان، أن الجامعة تسعى للنهوض بالبحث 
العلمً لتحمٌك األهداف التنموٌة، تلبٌة لمتطلبات العصر الحدٌث من خالل 
الجودة فً التعلٌم، واالمتٌاز فً البحث العلمً، والتمٌز فً خدمة المجتمع، 

ا وتخصصاتها بما ٌتوافك مع حلوان لتوجٌه برامجها وأبحاثه جامعة تسعى لذا
  .مسئولٌتها تجاه المجتمع وحل مشكالته

وأشار د. عماد أبو الدهب عمٌد كلٌة العلوم، إلى أن الكلٌة تعمل على تشخٌص 
المشكالت التً ٌعانً منها المجتمع والعمل على حلها من خالل األبحاث 

ها وٌحمك العلمٌة، وتوجٌهها إلى خدمة المجتمع بشكل تطبٌمً ٌخدم مطالب
 .احتٌاجاتها

تأثٌر  وتتضمن األبحاث العلمٌة التً فازت بالتموٌل، مشروع بحثً عن
الصبغات الطبٌعٌة على نمص األكسجٌن فً الخالٌا السرطانٌة: الخصائص 
الجزٌئٌة والبٌوفٌزٌائٌة، وٌعمل البحث على تشعٌع مجموعة الخالٌا بجرعات 

نشاء منحنى البماء الخلو  إل (Gy 11-1مختلفة من اإلشعاعات المؤٌنة )
الشتماق معامالت بٌولوجٌة إشعاعٌة ٌمكن استخدامها فً المستمبل للتطوٌر 

https://m.akhbarelyom.com/Editors/EditorNews/116/1/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%87%D9%85%D9%8A
https://m.akhbarelyom.com/Editors/EditorNews/116/1/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%87%D9%85%D9%8A


 

 

والتحسٌن. والغرض من ذلن هو محاولة الوصول إلى 
الخصائص العامة الِسٌََّما الخاصة بنمص التأكسد فً خالٌا 

الورم بشرط أن ٌتم دراسة و تحلٌل العالج اإلشعاعى و فعالٌة 
ٌة المضادة لالورام بشكل جٌد، ولام بالبحث د. مجد  خلٌل، د. مدحت األدو

 .وهبه، م.م.أٌمن مصلحى، م. إسماعٌل طنطاو 

وتشمل المشروعات، مشروًعا بحثًٌا عن الكشف عن الفٌرومغناطٌسٌة عند 
درجات حرارة الغرفة فً أفالم رلٌمة نانومترٌة من أكسٌد المصدٌر المطعم 

فً االسبترونن، وٌركز هذا المشروع على الحصول على بالكوبلت الستخدامها 
المطعم بعنصر انتمالً ٌحتوي  (SnO2) أغشٌة رلٌمة من ثانً أكسٌد المصدٌر

الترذٌذ  المحضر بطرٌمة  (Co) مثل الكوبلت spin)) على عزوم مغناطٌسٌة
مع اختالف نسبة التطعٌم ودراسة خواصها الضوئٌة والمغناطٌسٌة وذلن 

تخدامها فى التطبٌمات التكنولوجٌة الحدٌثة خاصاً األلكترونٌات المكانٌة اس
البصرٌة واألسبترونن، ولام على هذا المشروع أ.د. مجد  عبده إبراهٌم، د. 

 .سعٌد حسٌن سٌد، د. هانى دمحم هاشم، أ.د دمحم أنور إمام، م.م دمحم إبراهٌم

شعاعٌة وضمن المشروعات الممولة، مشروع بحثً عن تمٌٌم المخاطر اإل
الناشئة من المخلفات الجٌولوجٌة المشعة، حٌث تسبب المخلفات المشعة خطرا 
على الصحة والبٌئة المحٌطة ألن المخلفات المشعة لد تحتوي على كمٌة تركٌز 

النوٌدات المشعة الٌورانٌوم والثورٌوم والرادٌوم، وتهتم هذه الدراسة بتمٌٌم 
والبٌئٌة الموصى بها إلعادة تدوٌر  وتحلٌل المخاطر، وحماٌة البٌئة المهنٌة

المخلفات المشعة والتخلص منها بعد التأكد من خلوها من األخطار اإلشعاعٌة، 
ولام على المشروع أ.د دمحم السٌد النجد ، أ.د. أحمد دمحم ضاهر ، د. مدحت 

 .وهبه إسماعٌل د. أمل سعٌد نصر ، م. احمد محسن عٌسى

ن لٌاس تداخل البمع الرلشاء باللٌزر كأداة وتشمل األبحاث، مشروًعا بحثًٌا ع
صناعٌة غٌر متصلة لمٌاس التشطٌب السطحً للمواد، ومن خالل هذا 

ٌتم دراسة تأثٌر شعاع خارجً متماسن على تباٌن نمط البمع المتشكل  المشروع 
من الحزم المستطارة المرسلة من خالل وسٌطة خشنة فً إشارة مرجعٌة 

ة عن نفس مصدر الضوء لها نفس التردد الطٌفً والحزم المستطارة الناشئ
المركزي، ولام على هذا المشروع د.جاد منصور احمد، أ.د. دمحم منصور 

النكالو ، أ.د. أمٌن فهٌم حسن، د. عفاف محمود عبد ربه، م. نوران حسنً، 
فضال عن مشروع التأثٌر الماغنٌطوكالور  والماغنٌطوحرار  والخواص 



 

 

 R2Fe14BR = Er, Smو RFe3  R2Fe17" المرنة
and Y". 

 
 وتعتبر الدراسة النظرٌة ضرورٌة وملحة باالضافة إلى البحوث التجرٌبٌة على
المواد ذات التأثٌر المغناطوكالوري الستخدامها فً مجال التبرٌد المغناطٌسً، 

حٌث سٌتم حساب المغنطة والسعة الحرارٌة واإلنتروبً والتأثٌر 
جة الحرارة والمجال المغناطٌسً، وإجراء المغناطوكالوري كدالة فً در

وكذلن باستخدام نظرٌة المجال المتوسط  حسابات باستخدام المبادئ األولٌة،
وغٌرها من النماذج المناسبة، ولام على هذا المشروع أ.د دمحم شرٌف زكرٌا، أ.د 

م.م أحمد عبد  محمود همام،  عبده الحجر ، أ.د  سامى هاشم، أ.د مجد  
 .أمانً عادلالمادر، م.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 
 
 

لرد على االستفسارات عن كورونا..جامعة حلوان تدشن ل
 عمٌد كلٌة الطب مجموعة الكترونٌة تحت إشراف

 ص 63:01 - 0303/ٌونٌو/30األربعاء 

  
  

 
 صورة أرشٌفٌة -جامعة حلوان 

 كرٌم ناصر 

 

تحت رعاٌة األستاذ الدكتور ماجد نجم رئٌس الجامعة  جامعة حلوان  دشنت
مجموعة الكترونٌة على مولع التواصل االجتماعً فٌس بون تحت إشراف 

  األستاذ الدكتور ممدوح مهدي عمٌد كلٌة الطب،

https://www.elbalad.news/4345697


 

 

 

ة أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة وذلن لتلمً استفسارات الساد
المعاونة والسادة العاملٌن بكلٌات الجامعة حلوان ولطاعاتها المختلفة ، 

 فٌما ٌتعلك بجائحة فٌروس كورونا المستجد واإلجابة علٌها .

 

وتتكون من مجموعة من المتخصصٌن من أعضاء هٌئة التدرٌس بمسم 
 كتور دمحم المصاص رئٌس المسم.األمراض المتوطنة والمعدٌة بمٌادة األستاذ الد

ٌأتً إنشاء جامعة حلوان لهذه الصفحة نتٌجة للظروف االستثنائٌة الحالٌة جراء 
إنتشار فٌروس كورونا المستجد بهدف تمدٌم النصائح واالرشادات والرد على 
االستفسارات فٌما ٌتعلك بحاالت االشتباه أو األصابة بفٌروس كورونا لمساعدة 

الجامعً فً ظل الظروف الطارئة التً تمر بها البالد لتخفٌف  منتسبً المجتمع
العبء علً المطاع الصحً وذلن انطاللا من المسئولٌة المجتمعٌة للجامعة 

 لخدمة المجتمع وبخاصة منتسبى المجتمع الجامعى.

 

، على «كورونا»وتموم فكرة الصفحة التً أطلمتها جامعة حلوان لمواجهة 
استمبال أسئلة األعضاء المتعلمة باألعراض المحتملة لإلصابة بفٌروس كورونا، 
وذلن علً استمارة الكترونٌة خاصة معدة لهذا الغرض، لٌموم بعد ذلن فرٌك 

الولاٌة من فٌروس  من المتخصصٌن بالرد علٌها، و تمدٌم إرشادات حول كٌفٌه
كورونا وكٌف ٌحمً الفرد نفسه واآلخرٌن من العدو ، باإلضافة إلً التواصل 

 مع األشخاص المحتمل إصابتهم بالمرض إذا دعت الحاجة لذلن.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

شاهد.. تدرٌب طالب التربٌة الموسٌقٌة بحلوان على العزف 
 بالبٌانو من المنزل

 م 30:53 - 0303/ٌونٌو/30األربعاء 

  
  

 
 صورة أرشٌفٌة -جامعة حلوان 

 كرٌم ناصر 

بعمل تدرٌبات لطالبة للعزف  بجامعة حلوان لام دكتور بكلٌة التربٌة الموسٌمٌة
  فً مجموعة على البٌانو الربعة اصوات مختلفة أون الٌن ،

ور كرم مالن وذلن تحت رعاٌة الدكتور ماجد نجم رئٌس الجامعة ورٌادة الدكت
 عمٌد الكلٌة.

 
حٌث لام الدكتور وائل كامل، بالتدرٌب على ممطوعة للبٌانو أربع اٌدي، كل 

عازفه تعزفها عن بعد ، وسجلوها عن بعد، ومن المتعارف علٌه أن 
على هذه النوعٌة من الممطوعات ذات االربع أٌدي ، ٌكون من خالل   التدرٌب

ء اإلرشادات الالزمة ألن أداء كل منهم تجمع العازفٌن فً مكان واحد إلعطا
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مرتبط باآلخر بشكل تام، وأي خطأ صغٌر من إحدهما لد 
 ٌعوق أداء األخر.

 
 

والمشاعر الداخلٌة فً   وذلن مع أهمٌة ارتباطهم من خالل السمع والنظر،
لذا بذل   األداء كوحدة وحدة، تحت مظلة العمل وطابع المؤلف والعصر،

ن جهدًا كبٌر لتحمٌك ذلن الهدف متباعدٌن، حٌث تحتوي الممطوعة على المتدربٌ
  اٌماعات، حلٌات، موازٌن متغٌرة، لفالت بأماكن غٌر تملٌدٌة.

 
ودعوة الدولة   ٌاتً هذا ضمن خطة كلٌة التربٌة الموسٌمٌة بالتدرٌب اإللكترونً

 بالبٌت .بضرورة الحفاظ علً النفس واالسرة والمجتمع من خالله حملة خلٌن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

نائب: وجود مستشفى إلكترونى لعالج مصابى كورونا على 
 فٌسبوك سالح ذو حدٌن

 م 30:30 - 0303/ٌونٌو/30األربعاء 

  
  

 
 فٌروس كورونا

 معتز الخصوصى 
 

أول  رفض النائب دمحم الشور  ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان فكرة إطالق
على فٌسبون ، مشٌرا إلى أنه ٌعتبر  كورونا ج مصابًمستشفى إلكترونٌة لعال
 بمثابة سالح ذو حدٌن.

 
وأكد الشور  فى تصرٌحات خاصة لـ"صد  البلد"أنه من الممكن ان ٌتسلل من 

خالل هذا المستشفى اإللكترونى غٌر المتخصٌٌن لتمدٌم المشورة والعالج 
فى  ، مما ٌعرضهم للخطر ، خاصه وان المواطنٌن كورونا للمصابٌن بفٌروس

 حالة رعب الفترة الحالٌة.
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وأوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه من األفضل 
التواصل مع وزارة الصحة المصرٌة بإعتبارها الجهة الرسمٌة 
المنوط بها التعامل مع المصابٌن بفٌروس كورونا ، ولتواصلها 

 الدائم مع منظمة الصحة العالمٌة بشأن هذا الفٌروس.
 

وهً أول مستشفى وكان لد أطلك مجموعة من األطباء مستشفى "أهالٌنا" 
إلكترونً عبر مولع التواصل االجتماعى "فٌس بون" لتوفٌر وتمدٌم المساعدة 
 الطبٌة الكاملة، لمصابى فٌروس كورونا، وحاالت العزل المنزلى أو االشتباه.

 
مستشفى "أهالٌنا" فكرة بدأها الدكتور شرٌف أحمد المتولً، المدٌر الطبى 

ٌك، استشاري جراحة عامة بمستشفى جامعة ، والدكتور دمحم توفلجامعة النٌل
لمساعدة الدولة فً ذلن الولت الصعب ولتملٌل الضغط على مستشفٌات   حلوان
 العزل.

 
طبٌبا متطوعا من سكان حلوان منهم من  15وانطلمت المستشفى اإللكترونٌة بـ 

 ٌعمل فى العزل الصحً.
 

ص الصدر والرعاٌة انمسم الطالم الطبً إلى مستمبلٌن للرسائل وفرٌك لتخص
ممن عملوا فً أماكن العزل، وآخر للمتابعة ٌكونوا على تواصل مع الحالة 
بحٌث ٌكون مع كل مرٌض اتنٌن واحد طبٌب متابع والتانً إداري بٌحفظ 

 السجل المرضى.

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

 
 

بدال من  هل ٌمكن منح طالب النقل بالجامعات فرصة ثانٌة لتقدٌم البحوث

امتحانات التٌرم الثانى؟.. رؤساء الجامعات ٌجٌبون: حصر الطالب 

المتخلفٌن عن تقدٌم الرسائل البحثٌة.. ومنحهم فرصة ثانٌة مع تقدٌم 

أعذار 
 و 30:03 0303َٕٕٚٛ  30األسبؼبء، 

 
 اٌذوزٛسح ِبجذح ٘جشط سئ١ظ جبِؼخ لٕبح اٌغ٠ٛظ

 كتب دمحم صبحى
 رؼ١ٍمبً ٚالشأ رؼ١ٍمبد اٌمشاء

ِغ أطالق ػ١ٍّبد اعزالَ اٌجبِؼبد اٌذى١ِٛخ ٌٍشعبئً اٌجذض١خ ِٓ ؽالة فشق 

زذبٔبد اٌفظً اٌذساعٝ اٌضبٔٝ ٌٍؼبَ اٌجبِؼٝ إٌمً ثبٌجبِؼبد ثبػزجبس٘ب ثذ٠ال الِ

ٚاٌزٝ رُ ئٌغبؤ٘ب ٚاعزجذاٌٙب ثبألثذبس أٚ اِزذبٔبد اٌىزش١ٔٚخ  0101/ 0112

ثذغت ِب لشس اٌّجٍظ األػٍٝ ٌٍجبِؼبد ٚاػزّبد٘ب وجذائً ٌالِزذبْ اٌزذش٠شٜ، 

داسد رغبؤالد ِٓ جبٔت اٌطالة ٌّؼشفخ ً٘ ٠ذك ٌٍطبٌت فشطخ صب١ٔخ ٌزمذ٠ُ 

 .ً اٌجذض١خ دبي ػذَ رمذ٠ّٙب خالي اٌجذٚي اٌضِٕٝ اٌّؼٍٓ ثبٌى١ٍبداٌشعبئ

 

ٚفٝ ٘زا اإلؽبس أوذ ػذد ِٓ سؤعبء اٌجبِؼبد ػٍٝ أٔٗ ع١زُ ِٕخ اٌطبٌت فشطخ 

صب١ٔخ دبي ػذَ رمذ٠ّٗ ٌٍشعبئً اٌجذض١خ فٝ اٌّٛاػ١ذ اٌّؼٍٕخ ثبٌجبِؼبد ِغ 

 .األٌٚٝ اٌطالة ٌٍٛلٛف ػٍٝ أعجبة ػذَ رمذ٠ُ اٌجذش فٝ اٌّشح  دظش



 

 

 

ٚرمٛي اٌذوزٛسح ِبجذح ٘جشط سئ١ظ جبِؼخ لٕبح اٌغ٠ٛظ، ئْ 

اٌجبِؼخ ٚػؼذ اٌجذٚي اٌضِٕٝ العزالَ األثذبس ِٓ ؽالة 

١ٔٛ٠ٗ العزالِٙب ِٓ اٌطالة ئٌىزش١ٔٚبً ػجش ِٛالغ اٌى١ٍبد  10فشق إٌمً دزٝ 

 . ٚاال١ّ٠الد اٌّذذدح ٌزٌه

 

ا١ٌَٛ اٌغبثغ " أٔٗ دبي ٚأػبفذ اٌذوزٛسح ِبجذح ٘جشط فٝ رظش٠خ خبص ٌـ"

ػذَ ل١بَ ثؼغ اٌطالة ثزغ١ٍُ األثذبس فٝ اٌجذٚي اٌضِٕٝ اٌّؼٍٓ ثبٌى١ٍبد ع١زُ 

 . ِٕخ اٌطالة فشطخ صب١ٔخ ٌزمذ٠ّٙب ِٓ لجً اٌطالة ئٌٝ اٌجبِؼخ

 

ٔؼ١ش ظشفب اعزضٕبئ١ب ثغجت جبئذخ وٛسٚٔب   ٚربثؼذ سئ١ظ جبِؼخ لٕبح اٌغ٠ٛظ:

١ٍُ اٌجذٛس فٝ اٌّٛاػ١ذ اٌشع١ّخ ٔبثغ ػٓ ٚلذ ٠ىْٛ رأخش أدذ اٌطالة فٝ رغ

ظشف اعزضٕبئٝ ٠ّش ثٗ ٚثٕبء ػٍٝ رٌه ع١زُ ِٕخ اٌطالة فشطخ أخشٜ ٌزغ١ٍُ 

 . اٌجذٛس

 

ِٚٓ جبٔجٗ لبي اٌذوزٛس ِبجذ فّٙٝ ٔجُ سئ١ظ جبِؼخ دٍٛاْ ، ئٔٗ ع١زُ ِٕخ 

ؽالة فشق إٌمً اٌّزخٍف١ٓ ػٓ رمذ٠ُ اٌجذٛس ثذ٠ً اِزذبٔبد اٌفظً اٌذساعٝ 

بٔٝ فشطخ صب١ٔخ ٌزمذ٠ُ اٌجذٛس ثؼذ أزٙبء اٌّٛاػ١ذ اٌشع١ّخ ٚفمب ٌٍجذٚي اٌض

 . اٌضِٕٝ العزالَ اٌشعبئً اٌجذض١خ

 

أٔٗ رُ   ٚاػبف اٌذوزٛس ِبجذ فّٙٝ ٔجُ فٝ رظش٠خ خبص ي" ا١ٌَٛ اٌغبثغ "

رٛج١ٗ ٚوالء اٌى١ٍبد ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ثؼًّ ئدظبئ١خ ٌٍطالة اٌز٠ٓ ٌُ ٠مذِٛا 

اٌجذٚي اٌضِٕٝ ر١ّٙذا ٌٍزٛاطً ِغ اٌطالة ٚعإاٌُٙ ػٓ  اٌجذٛس خالي فزشح

عجت ػذَ رغ١ٍُ االثذبس فٝ ِٛػذ٘ب اٌّذذد ٚاٌٛلٛف ػٍٝ األػزاس ِغ ِٕذُٙ 

 . فشطخ صب١ٔخ

 

ٚفٝ ع١بق ِزظً لبي اٌذوزٛس ِذّٛد اٌغؼ١ذ ػ١ّذ و١ٍخ االلزظبد ٚاٌؼٍَٛ 

ػٍٝ ِظٍذخ اٌغ١بع١خ ثجبِؼخ اٌمب٘شح، أٔٗ فٝ ئؽبس دشص اٌجبِؼخ ٚاٌى١ٍخ 

 . اٌطالة ع١زُ ػًّ دظش وبًِ ثبٌطالة غ١ش اٌّمذ١ِٓ ٌٍشعبئً اٌجذض١خ

 

ٚاػبف اٌذوزٛس ِذّٛد اٌغؼ١ذ ٌـ "ا١ٌَٛ اٌغبثغ " أْ األطً ٚفمب ٌطالة فشق 



 

 

إٌمً ٚثذغت لشاساد اٌّجٍظ األػٍٝ ٌٍجبِؼبد أْ اٌطبٌت 

ِٕذٗ فشطخ صب١ٔخ ٌزمذ٠ُ اٌجذٛس   اٌزٜ لذَ ثذضب ٚسعت ٠جت

أٔٗ ع١زُ ِٕخ اٌطالة اٌز٠ٓ ٌُ ٠شعٍٛا أثذبصُٙ فٝ  ِٛػذب

 . اٌّٛاػ١ذ اٌّؼٍٕخ ِٓ اٌى١ٍخ فشطخ أخشٜ

 

ٚأٚػخ ػ١ّذ و١ٍخ االلزظبد ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ ، أٔٗ ع١زُ ِٕخ اٌطالة فشطخ 

اعبث١غ ِٓ ئػالْ ٔز١جخ  3رمذ٠ُ اٌجذش ثذ٠ً اِزذبٔبد اٌفظً اٌذساعٝ اٌضبٔٝ ثؼذ 

 .اٌى١ٍخ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

أكبدًٚٛت انبذث انؼهًٗ ٔانخكُٕنٕجٛب حًٕل خًضت يشبسٚغ بذثٛت نقضى 

 انفٛزٚبء بكهٛت انؼهٕو جبيؼت دهٕاٌ
 ص 11:31 - ١ٔٛ٠0101ٛ،  3األسثؼبء، 

 

 أرشيفية -جامعة حلوان 

فٝ ئؽبس عؼٝ جبِؼخ دٍٛاْ ٌٍٕٙٛع ثبٌجذش اٌؼٍّٝ، ٌزظجخ جبِؼخ سائذح 

ػٓ فٛص  ، أػٍٕذ و١ٍخ اٌؼٍَٛ ثجبِؼخ دٍٛاْ”ِز١ّضح ثبٌزؼ١ٍُ ٚاٌجذش اٌؼٍّٟ

خّغخ ِٓ اٌّشبس٠غ اٌجذض١خ ثمغُ اٌف١ض٠بء ثبٌى١ٍخ ثبٌز٠ًّٛ ِٓ أوبد١ّ٠خ اٌجذش 

 .اٌؼٍّٟ ٚاٌزىٌٕٛٛج١ب

ٚأوذ األعزبر اٌذوزٛس ِبجذ ٔجُ سئ١ظ جبِؼخ دٍٛاْ أْ اٌجبِؼخ رغؼٝ ٌٍٕٙٛع 

ثبٌجذش اٌؼٍّٝ ٌزذم١ك األ٘ذاف اٌز٠ّٕٛخ، رٍج١خ ٌّزطٍجبد اٌؼظش اٌذذ٠ش ِٓ 

ٟ اٌزؼ١ٍُ، ٚاالِز١بص فٟ اٌجذش اٌؼٍّٟ، ٚاٌز١ّض فٟ خذِخ اٌّجزّغ، خالي اٌجٛدح ف

http://www.elaosboa.news/97942


 

 

ٌزا رغؼٟ جبِؼخ دٍٛاْ ٌزٛج١ٗ ثشاِجٙب ٚأثذبصٙب ٚرخظظبرٙب 

 .ثّب ٠زٛافك ِغ ِغئ١ٌٛزٙب رجبٖ اٌّجزّغ ٚدً ِشىالرٗ

ٚأشبس األعزبر اٌذوزٛس ػّبد اثٛ اٌذ٘ت ػ١ّذ و١ٍخ اٌؼٍَٛ ئٌٝ أْ 

الد اٌزٟ ٠ؼبٟٔ ِٕٙب اٌّجزّغ ٚاٌؼًّ ػٍٝ دٍٙب اٌى١ٍخ رؼًّ ػٍٝ رشخ١ض اٌّشى

ِٓ خالي األثذبس اٌؼ١ٍّخ، ٚرٛج١ٙٙب ئٌٝ خذِخ اٌّجزّغ ثشىً رطج١مٟ ٠خذَ 

 .ِطبٌجٙب ٠ٚذمك ادز١بجبرٙب

ٚرزؼّٓ األثذبس اٌؼ١ٍّخ اٌزٝ فبصد ثبٌز٠ًّٛ ِششٚع ثذضٝ ػٓ رأص١ش اٌظجغبد 

اٌخظبئض اٌجض٠ئ١خ اٌطج١ؼ١خ ػٍٝ ٔمض األوغج١ٓ فٟ اٌخال٠ب اٌغشؽب١ٔخ: 

ٚاٌج١ٛف١ض٠بئ١خ، ٠ٚؼًّ اٌجذش ػٍٝ رشؼ١غ ِجّٛػخ اٌخال٠ب ثجشػبد ِخزٍفخ ِٓ 

إلٔشبء ِٕذٕٝ اٌجمبء اٌخٍٜٛ الشزمبق ِؼبِالد  (Gy 11-1اإلشؼبػبد اٌّإ٠ٕخ )

ث١ٌٛٛج١خ ئشؼبػ١خ ٠ّىٓ اعزخذاِٙب فٟ اٌّغزمجً ٌٍزط٠ٛش ٚاٌزذغ١ٓ. ٚاٌغشع 

ب اٌخبطخ ثٕمض ِٓ رٌه ٘ٛ ِذبٌٚخ اٌٛطٛي ئٌٝ ا َّ ٌخظبئض اٌؼبِخ الِع١َّ

اٌزأوغذ فٟ خال٠ب اٌٛسَ ثششؽ أْ ٠زُ دساعخ ٚ رذ١ًٍ اٌؼالط اإلشؼبػٝ ٚ فؼب١ٌخ 

األد٠ٚخ اٌّؼبدح ٌالٚساَ ثشىً ج١ذ، ٚلبَ ثبٌجذش د. ِجذٜ خ١ًٍ، د. ِذدذ 

 .ٚ٘جٗ، َ.َ.أ٠ّٓ ِظٍذٝ، َ. ئعّبػ١ً ؽٕطبٜٚ

غٕبؽ١غ١خ ػٕذ دسجبد دشاسح ٚوزٌه ِششٚع ثذضٝ ػٓ اٌىشف ػٓ اٌف١شِٚ

اٌغشفخ فٟ افالَ سل١مخ ٔبِٔٛزش٠خ ِٓ اوغ١ذ اٌمظذ٠ش اٌّطؼُ ثبٌىٛثٍذ العزخذاِٙب 

فٝ االعجزشٚٔه، ٠ٚشوض ٘زا اٌّششٚع ػٍٝ اٌذظٛي ػٍٝ أغش١خ سل١مخ ِٓ صبٔٝ 

 اٌّطؼُ ثؼٕظش أزمبٌٝ ٠ذزٜٛ ػٍٝ ػضَٚ ِغٕبؽ١غ١خ (SnO2) اوغ١ذ اٌمظذ٠ش

((spin ِضً اٌىٛثٍذ (Co)  ُاٌّذؼش ثطش٠مخ اٌزشر٠ز ِغ اخزالف ٔغجخ اٌزطؼ١

ٚدساعخ خٛاطٙب اٌؼٛئ١خ ٚاٌّغٕبؽ١غ١خ ٚرٌه الِىب١ٔخ اعزخذاِٙب فٝ اٌزطج١مبد 

اٌزىٌٕٛٛج١خ اٌذذ٠ضخ خبطبً األٌىزش١ٔٚبد اٌجظش٠خ ٚاألعجزشٚٔه، ٚلبَ ػٍٝ ٘زا 

٘بشُ، أ.د  اٌّششٚع أ.د. ِجذٜ ػجذٖ ئثشا١ُ٘، د. عؼ١ذ دغ١ٓ ع١ذ، د. ٘بٔٝ دمحم

 .دمحم أٔٛس ئِبَ، َ.َ دمحم ئثشا١ُ٘

ٚأ٠ؼب ِششٚع ثذضٝ ػٓ رم١١ُ اٌّخبؽش اإلشؼبػ١خ إٌبشئخ ِٓ اٌّخٍفبد 

اٌج١ٌٛٛج١خ اٌّشؼخ، د١ش رغجت اٌّخٍفبد اٌّشؼخ خطشا ػٍٝ اٌظذخ ٚاٌج١ئخ 

اٌّذ١طخ ألْ اٌّخٍفبد اٌّشؼخ لذ رذزٛٞ ػٍٝ و١ّخ رشو١ض ا٠ٌٕٛذاد اٌّشؼخ 

اٌضٛس٠َٛ ٚاٌشاد٠َٛ، ٚرٙزُ ٘زٖ اٌذساعخ ثزم١١ُ ٚرذ١ًٍ اٌّخبؽش، ا١ٌٛسا١َٔٛ ٚ

ٚدّب٠خ اٌج١ئخ ا١ٌّٕٙخ ٚاٌج١ئ١خ اٌّٛطٝ ثٙب إلػبدح رذ٠ٚش اٌّخٍفبد اٌّشؼخ 

ٚاٌزخٍض ِٕٙب ثؼذ اٌزأوذ ِٓ خٍٛ٘ب ِٓ األخطبس اإلشؼبػ١خ، ٚلبَ ػٍٝ اٌّششٚع 

ٚ٘جٗ ئعّبػ١ً د. أًِ  أ.د دمحم اٌغ١ذ إٌجذٜ، أ.د. أدّذ دمحم ػب٘ش ، د. ِذدذ



 

 

 .عؼ١ذ ٔظش ، َ. ادّذ ِذغٓ ػ١غٝ

ِٚششٚع ثذضٟ ػٓ ل١بط رذاخً اٌجمغ اٌشلشبء ثب١ٌٍضس وأداح 

طٕبػ١خ غ١ش ِزظٍخ ٌم١بط اٌزشط١ت اٌغطذٟ ٌٍّٛاد، ِٚٓ 

خالي ٘زا اٌّششٚع ٠زُ دساعخ رأص١ش شؼبع خبسجٟ ِزّبعه ػٍٝ رجب٠ٓ ّٔؾ اٌجمغ 

شعٍخ ِٓ خالي ٚع١طخ خشٕخ فٟ ئشبسح اٌّزشىً ِٓ اٌذضَ اٌّغزطبسح اٌّ

ِشجؼ١خ ٚاٌذضَ اٌّغزطبسح إٌبشئخ ػٓ ٔفظ ِظذس اٌؼٛء ٌٙب ٔفظ اٌزشدد 

اٌط١فٟ اٌّشوضٞ، ٚلبَ ػٍٝ ٘زا اٌّششٚع د.جبد ِٕظٛس ادّذ، أ.د. دمحم ِٕظٛس 

 .إٌىالٜٚ، أ.د. أ١ِٓ ف١ُٙ دغٓ، د. ػفبف ِذّٛد ػجذ سثٗ، َ. ٔٛساْ دغٕٝ

 "غ١ٕطٛوبٌٛسٜ ٚاٌّبغ١ٕطٛدشاسٜ ٚاٌخٛاص اٌّشٔخِٚششٚع اٌزأص١ش اٌّب

RFe3 R2Fe17ٚ R2Fe14B 

R = Er, Sm and Y" 

ٚرؼزجش اٌذساعخ إٌظش٠خ ػشٚس٠خ ٍِٚذخ ثبالػبفخ ئٌٝ اٌجذٛس اٌزجش٠ج١خ ػٍٝ 

اٌّٛاد راد اٌزأص١ش اٌّغٕبؽٛوبٌٛسٞ العزخذاِٙب فٟ ِجبي اٌزجش٠ذ اٌّغٕبؽ١غٟ، 

اٌذشاس٠خ ٚ اإلٔزشٚثٟ ٚ اٌزأص١ش د١ش ع١زُ دغبة اٌّغٕطخ ٚ اٌغؼخ 

اٌّغٕبؽٛوبٌٛسٞ وذاٌخ فٟ دسجخ اٌذشاسح ٚ اٌّجبي اٌّغٕبؽ١غٟ، ٚئجشاء 

دغبثبد ثبعزخذاَ اٌّجبدئ األ١ٌٚخ ٚوزٌه ثبعزخذاَ ٔظش٠خ اٌّجبي اٌّزٛعؾ ٚ 

غ١ش٘ب ِٓ إٌّبرط إٌّبعجخ، ٚلبَ ػٍٝ ٘زا اٌّششٚع أ.د دمحم شش٠ف صوش٠ب، أ.د 

ذٜ ػجذٖ اٌذجشٜ، أ.د ِذّٛد ّ٘بَ، َ.َ أدّذ ػجذ اٌمبدس، عبِٝ ٘بشُ، أ.د ِج

 . َ.أِبٟٔ ػبدي

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

جامعة حلوان تخفف ضغط استفسارات كورونا على القطاع 

 الصحي

 0202يونيو  3الأربعاء  -ص  11:51 

 

 كتب 

 بشير عبد الرؤوف

ج سػبٚت انذكخٕس يبجذ َجى، سئٛش انجبيؼت، يجًٕػت دشُج جبيؼت دهٕاٌ حذ

حذج إششاف انذكخٕس  Facebook إنكخشَٔٛت ػهٗ يٕقغ انخٕاصم االجخًبػٙ

يًذٔح يٓذ٘، ػًٛذ كهٛت انطب، نخهقٙ اصخفضبساث أػضبء ْٛئت انخذسٚش، 

ٔانٓٛئت انًؼبَٔت، ٔانؼبيهٍٛ بكهٛبث انجبيؼت ٔقطبػبحٓب انًخخهفت، فًٛب ٚخؼهق 

فٛشٔس كٕسَٔب انًضخجذ ٔاإلجببت ػُٓب، يٍ خالل يجًٕػت يٍ بجبئذت 

انًخخصصٍٛ يٍ أػضبء ْٛئت انخذسٚش بقضى األيشاض انًخٕطُت ٔانًؼذٚت 

 بشئبصت دكخٕس دمحم انقصبص، سئٛش انقضى.



 

 

 

 

 

 

ٚأحٙ إَشبء جبيؼت دهٕاٌ نٓزِ انصفذت َخٛجت نهظشٔف االصخثُبئٛت انذبنٛت 

ضخجذ، بٓذف حقذٚى انُصبئخ ٔاإلسشبداث ٔانشد جشاء اَخشبس فٛشٔس كٕسَٔب انً

ػهٗ االصخفضبساث فًٛب ٚخؼهق بذبالث االشخببِ أٔ اإلصببت بفٛشٔس كٕسَٔب، 

نًضبػذة يُخضبٙ انًجخًغ انجبيؼٙ فٙ ظم انظشٔف انطبسئت انخٙ حًش بٓب 

 انبالد، نخخفٛف انؼبء ػهٗ انقطبع.

ٔحقٕو فكشة انصفذت انخٙ أطهقخٓب جبيؼت دهٕاٌ نًٕاجٓت "كٕسَٔب"، ػهٗ  

اصخقببل أصئهت األػضبء انًخؼهقت ببألػشاض انًذخًهت نإلصببت بفٛشٔس 

كٕسَٔب، ٔرنك ػهٗ اصخًبسة إنكخشَٔٛت خبصت بٓزا انغشض، نٛقٕو بؼذ رنك 

انٕقبٚت فشٚق يٍ انًخخصصٍٛ ببنشد ػهٛٓب، ٔكزنك حقذٚى إسشبداث دٕل كٛفٛت 

يٍ فٛشٔس كٕسَٔب، ٔكٛف ٚذًٙ انفشد َفضّ ٔاٜخشٍٚ يٍ انؼذٖٔ، ببإلضبفت 

 إنٗ انخٕاصم يغ األشخبص انًذخًم إصببخٓى ببنًشض إرا دػج انذبجت نزنك.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

جبيؼت دهٕاٌ حذشٍ يجًٕػت إنكخشَٔٛت نهشد ػهٗ اصخفضبساث 

 فٛشٔس كٕسَٔب
 ص 11:11 - ١ٔٛ٠0101ٛ  13األسثؼبء، 

 جبِؼخ دٍٛاْ
  

 يشٔة فًٓٙ

 

  

جامعة حلوان تحت رعاٌة د. ماجد نجم رئٌس الجامعة، مجموعة  دشنت
إلكترونٌة على مولع التواصل االجتماعً "فٌس بون"، تحت إشراف د. ممدوح 
مهدي عمٌد كلٌة الطب، وذلن لتلمً استفسارات أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة 

https://akhbarelyom.com/Editors/EditorNews/116/1/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%87%D9%85%D9%8A
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https://akhbarelyom.com/Editors/EditorNews/116/1/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%87%D9%85%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3057766/1/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7


 

 

المعاونة، والعاملٌن بكلٌات الجامعة حلوان ولطاعاتها 
كورونا المستجد واإلجابة  فٌما ٌتعلك بجائحة فٌروس المختلفة،

علٌها، وذلن من خالل مجموعة من المتخصصٌن من أعضاء 
هٌئة التدرٌس بمسم األمراض المتوطنة والمعدٌة بمٌادة األستاذ الدكتور دمحم 

  .المصاص رئٌس المسم

ة جراء ٌأتً إنشاء جامعة حلوان لهذه الصفحة نتٌجة للظروف االستثنائٌة الحالٌ
انتشار فٌروس كورونا المستجد، بهدف تمدٌم النصائح واإلرشادات والرد على 

االستفسارات، فٌما ٌتعلك بحاالت االشتباه أو اإلصابة بفٌروس كورونا، 
لمساعدة منتسبً المجتمع الجامعً فً ظل الظروف الطارئة التً تمر بها 

لا من المسئولٌة البالد، لتخفٌف العبء علً المطاع الصحً، وذلن انطال
 .المجتمعٌة للجامعة لخدمة المجتمع وبخاصة منتسبً المجتمع الجامعً

، على «كورونا»وتموم فكرة الصفحة التً أطلمتها جامعة حلوان لمواجهة 
استمبال أسئلة األعضاء المتعلمة باألعراض المحتملة لإلصابة بفٌروس كورونا، 

ا الغرض، لٌموم بعد ذلن فرٌك وذلن على استمارة إلكترونٌة خاصة معدة لهذ
من المتخصصٌن بالرد علٌها، وكذلن تمدٌم إرشادات حول كٌفٌه الولاٌة من 

فٌروس كورونا وكٌف ٌحمً الفرد نفسه واآلخرٌن من العدو ، باإلضافة إلى 
 .التواصل مع األشخاص المحتمل إصابتهم بالمرض إذا دعت الحاجة لذلن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 
 0202-6-3التاريخ :                                        اليوم : االربعاء         

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

 0202-6-4التاريخ :                                   اليوم : اخلميس          
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 
 

 0202-6-3اليوم : االربعاء                             التاريخ : 
 
 

 
 


