
 

 
 

رئيس جامعة حلوان يشكر وزير التعليم العالي لرعايته المؤتمر 

 الدولياالفتراضي 

 ص 00:51 - 0505/يونيو/50الجمعة  

 
 الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان

 هناء بديع 

تمدم األستاذ الدكتور ماجد نجم رئٌس جامعة حلوان، الٌوم بالشكر إلى األستاذ 
الدكتور خالد عبد الغفار وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً، على رعاٌته 

الذي عمد بجامعة حلوان عن فٌروس كورونا للمؤتمر االفتراضً الدولً 
  ."المستجد " تحدٌات وممارسات متعددة التخصصات

ٌذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً، افتتح 
ٌٔحة  أمس الخمٌس فعالٌات المٔوتمر االفتراضً الدولً تحت عنوان "جا

متعددة التخصصات" والذي  فٌروس كورونا المستجد.. تحدٌات وممارسات
ٌٌٔس الجامعة، وبمشاركة أساتذة  تنظمه جامعة حلوان بحضور ا.د.ماجد نجم ر

 .من جامعات دولٌة ومصرٌة



 

 

وأكد د.عبدالغفار على أهمٌة المٔوتمر كونه ٌنالش واحدة من 
أكبر االٔزمات التً تواجه العالم حالًٌا، وتأثٌرها على كافة 

سواء الصحٌة أو االلتصادٌة أو  جوانب حٌاتنا الٌومٌة،
 .االجتماعٌة

ٌٌٔس  وأشار الوزٌر خالل المٔوتمر ٕالى جهود الدولة المصرٌة وتوجٌهات ر
الجمهورٌة فً مواجهة واحتواء انتشار فٌروس كورونا، والتً شملت تعلٌك 
الدارسة بالمدارس والجامعات، واستمرار العملٌة التعلٌمٌة دون انمطاع من 

ٌٔل اإللكترونٌة، حرًصا على حماٌة الطالب، ومنع خالل االع تماد على الوسا
 .انتشار العدوى

كما أشار عبدالغفار ٕالى جهود الدولة لدعم االٔبحاث التً تموم بها الجامعات 
ٌٔات البحثٌة فً مواجهة فٌروس كورونا المستجد،  والمراكز والمعاهد والهٌ

لباحثٌن المصرٌٌن مع توفٌر كافة حٌث تم تذلٌل كافة العمبات التى تواجه ا
اإلمكانٌات واالٔدوات الالزمة لهم، وكل ذلن من أجل ٕاتاحة ُمناخ ٌسمح لهم 

  .بتفعٌل منظومة البحث العلمى فً مواجهة هذه االٔزمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 جامعة حلوان تبحث تأثٌر جائحة كورونا على العمارة والعمران

 م 53:40 - 0505/يونيو/50الجمعة  

 
 هناء بديع 

انطلمت فعالٌات جلسة العمارة والعمران والتً تعد الجلسة األخٌرة للمؤتمر 
والبحث العلمى بجامعة حلوان، تحت   االفتراضى الذي ٌنظمه مجمع اإلبداع

رعاٌة األستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً، 
رئٌس الجامعة، واألستاذة الدكتورة منى فؤاد  واألستاذ الدكتور ماجد نجم

عطٌة نائب رئٌس الجامعة لشئون الدراسات العلٌا والبحوث، 
األستاذة الدكتورة روٌدا عبد الحمٌد صادق مدٌر المجمع وذلن   وإشراف

 ."بعنوان " تأمالت فً تأثٌر جائحة كورونا على العمارة والعمران
لجلسة التغٌرات المتولعة نتٌجة جائحة وحسب البٌان الصادر الٌوم الجمعة 

فٌروس كورونا المستجد على المدى المرٌب والبعٌد، ووضع تصورات ٌجب 
على المتخصصٌن العمل علٌها لسرعة االستجابة للمتغٌرات والتكٌف بما 
ٌحمك ألصى درجات الولاٌة لمستعملى المبانً والعمران، كما تم منالشة 

المدى البعٌد نتٌجة التغٌٌرات المتولعة فً مستمبل العمارة والعمران على 
بعنوان " المدن ما بعد جائحة   سلون وثمافة المجتمع، وتم تمدٌم عرض

 ." كورونا، وظهور أنماط مستحدثة من السلون االجتماعً



 

 

 
 

أدار الجلسة األستاذة الدكتورة اٌمان النشار عمٌد كلٌة 
كتور أحمد عبد الغنى مدٌر إدارة الدراسات العلٌا والبحوث البٌنٌة، واألستاذ الد

الوافدٌن بالجامعة، بمشاركة مجموعة من المتحدثٌن وهم دكتور أحمد سالمة 
من جامعة ستراثكالٌد باسكتلندا، دكتور هشام جابر بالجامعة األمرٌكٌة 
بالماهرة، حٌث تم وضع أجندة مستمبلٌة لممارسة التصمٌم المعمارى 

 .فً هذا المجال والعمرانى ومستمبل البحث العلمى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 

المؤتمر االفتراضً بجامعة حلوان ٌنالش دور التكنولوجٌا فً مواجهة 

 كورونا

م 53:43 - 0505/يونيو/50الجمعة    

 
 الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي

 هناء بديع 

االفتراضي الدولي الذي عقد استعرضت جمسة التكنولوجيا خالل المؤتمر 
بجامعة حموان تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعميم العالي والبحث 

شراف الدكتورة منى فؤاد عطية  العممي والدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وا 
التكنولوجيا في  نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العميا والبحوث، "دور

 كورونا المستجد".مواجهة جائحة فيروس 

وأبرزت جمسة "التكنولوجيا" المبادرات التكنولوجية المتبعة عالميا لمواجهة 
جائحة فيروس كورونا المستجد مع التطرق لبعض التحديات التقنية والغير 



 

 

تقنية لتمك المبادرات حيث تبين أن العديد من هذه 
التكنولوجيات لم تستخدم في حاالت الطوارئ الصحية من قبل 

 .ما هي اآلنك
وحسب البيان الصادر اليوم الجمعة فقد استعرضت الجمسة نماذج من 

اإلسهامات العممية والبحثية التى قامت بها جامعة حموان في اكتشاف ومكافحة 
كورونا المستجد مثل استخدام تقنية النانوتكنولوجى إلنتاج نسيج معالج  وباء

لتصنيع معدات الوقاية باستخدام جسيمات أكسيد المعادن النانومترية 
 .الرعاية الصحية الشخصية لمقدمى

كما تم عرض مشروع بحثي لتصنيع معقم اليدين فعال يعتمد عمى جزيئات 
الفضة النانومترية ذات القدرة عمى قتل البكتيريا والجراثيم والفيروسات، هذا 
باإلضافة إلى عرض مشروع بحثي لنمذجة وتحميل وتصنيع أجهزة استشعار 

 .نانوية تتمتع بحساسية عالية الكتشاف فيروس كورونا المستجد حيوية

والبحث العممى والدكتور  أدار الجمسة الدكتورة رويدا صادق مدير مجمع اإلبداع
محمود المسالوى األستاذ المساعد بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت 

الكيمياء بكمية الهندسة جامعة حموان والدكتور إيهاب عيسوي المدرس بقسم 
بمشاركة مجموعة من المتحدثين من أعضاء هيئة التدريس وهم الدكتور دمحم 
الدكروري المدرس بكمية الهندسة بحموان، الدكتورة ياسمين أبو زيد المدرس 

بكمية الصيدلة، والدكتور أحمد فراج المدرس بكمية العموم، الدكتور ياسر شبانة 
 .األستاذ بكمية الهندسة بالمطرية

 

 



 

 

 

 

 
  

مناقشة تحديات مواجهة فيروس كورونا خالل المؤتمر االفتراضي 
 الدولي بجامعة حلوان

 م 20:50 - 0505ٌونٌو  50الجمعة، 

 
 جامعة حلوان

  

 مروة فهمي

 

انعمدت الجلسة الطبٌة فى المإتمر االفتراضى الدولً الذي ٌنظمه مجمع اإلبداع 
والبحث العلمى بجامعة حلوان بعنوان فٌروس كورونا المستجد: تحدٌات 

وممارسات متعددة التخصصات، وذلن تحت رعاٌة د. خالد عبد الغفار وزٌر 
دكتور ماجد نجم رئٌس الجامعة، ود. التعلٌم العالً والبحث العلمً، واألستاذ ال

منى فإاد عطٌة نائب رئٌس الجامعة لشئون الدراسات العلٌا والبحوث تحت 
  .إشراف د. روٌدا عبد الحمٌد صادق مدٌر المجمع

انعمدت الجلسة الطبٌة تحت عنوان "تحدٌات وممارسات طبٌة فً مواجهة 
لدكتور ممدوح مهدي جائحة فٌروس كورونا المستجد" أدار الجلسة األستاذ ا
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عمٌد كلٌة الطب، واألستاذ الدكتور طارق سالم وكٌل الكلٌة 
للدراسات العلٌا، ود. دمحم المصاص رئٌس لسم األمراض 

المتوطنة ، ا.م.د. هاٌدي سمٌر رئٌس لسم المٌكروبٌولوجً، 
وذلن بمشاركة أكادٌمٌٌن من ألمانٌا والٌابان باإلضافة للباحثٌن من جامعة 

 .حلوان

الل الجلسة تم استعراض ما لامت به جامعة حلوان ممثلة فً الكوادر البحثٌة وخ
من أعضاء هٌئة التدرٌس بكلٌة الطب من جهود فً مواجهة جائحة فٌروس 

كورونا المستجد، وعرض تجربة كلٌة الطب فً التعلٌم عن بعد خالل الجائحة، 
ء فٌروس كورونا كما تضمنت الجلسة الطبٌة األساسٌات المعرفٌة الخاصة بوبا

المستجد والعالمات المستخدمة فً تشخٌص المرض إكلٌنٌكٌا، وكذلن من خالل 
 .الفحوصات المعملٌة واألشعات الممطعٌة للصدر

كما استعرض الخبراء الٌابانٌٌن المشاركٌن فً الجلسة كٌفٌة اختٌار العمالٌر 
ام اإلكلٌنٌكً المضادة لفٌروس كورونا المستجد معملٌاً وطرق تطوٌرها لالستخد

، وكٌفٌة تولع فعالٌة وتؤثٌر المضادات الفٌروسٌة المختلفة من خالل استخدام 
النماذج الحسابٌة، كما تم خالل الجلسة عرض أول تمرٌر معد للنشر عن 

 . الخصائص اإلكلٌنٌكٌة والمعملٌة لمرضى فٌروس كورونا المستجد فى مصر

فً إطار مشروع التعاون  بالمإتمر تؤتً مشاركة جامعة مارتن لوثر األلمانٌة 
لتدشٌن معمل مهارات  DAAD مع كلٌة الطب بجامعة حلوان الممول من هٌئة

مشترن، كما ٌشارن الجانب الٌابانً فً اللماء فً إطار المشروع البحثً 
المشترن الجاري التمدم به مشاركةً مع لسم األمراض المتوطنة بكلٌة الطب 

لممرر أن تتم فٌه تجربة أحد األدوٌة المضادة بجامعة حلوان ، والذي من ا
للفٌروسات التً لام الفرٌك الٌابانً بنشر عدد من األبحاث عنها مثبتاً فعالٌتها 

 .ضد فٌروس كورونا
  

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

المؤتمر االفتراضى بجامعة حلوان يناقش دور التكنولوجيا فى مواجهة 

 جائحة كورونا
 و 51:32 0505ٌٍَٕٕ  53انجًؼت، 

 دمحم صبحى كتب

 

اعزؼشظذ عٍغخ اٌزىٌٕٛٛع١ب خالي اٌّؤرّش االفزشاظٝ اٌذٌٟٚ اٌزٞ ػمذ ثغبِؼخ 

ؽٍٛاْ رؾذ سػب٠خ اٌذوزٛس خبٌذ ػجذ اٌغفبس ٚص٠ش اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ، 

ٚاألعزبر ِبعذ ٔغُ سئ١ظ اٌغبِؼخ، ٚإششاف اٌذوزٛسح ِٕٝ فؤاد ػط١خ ٔبئت 

١ٍب ٚاٌجؾٛس، "دٚس اٌزىٌٕٛٛع١ب فٝ ِٛاعٙخ سئ١ظ اٌغبِؼخ ٌشئْٛ اٌذساعبد اٌؼ

  . "عبئؾخ ف١شٚط وٛسٚٔب اٌّغزغذ

  

ٚثؾغت ث١بْ صبدس ػٓ عبِؼخ ؽٍٛاْ، أثشصد عٍغخ "اٌزىٌٕٛٛع١ب" اٌّجبدساد 

اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌّزجؼخ ػب١ٌّب ٌّٛاعٙخ عبئؾخ ف١شٚط وٛسٚٔب اٌّغزغذ ِغ اٌزطشق 

بدساد، ؽ١ش رج١ٓ أْ اٌؼذ٠ذ ِٓ ٘زٖ ٌجؼط اٌزؾذ٠بد اٌزم١ٕخ ٚاٌغ١ش رم١ٕخ ٌزٍه اٌّج

 .اٌزىٌٕٛٛع١بد ٌُ رغزخذَ فٟ ؽبالد اٌطٛاسئ اٌصؾ١خ ِٓ لجً وّب ٟ٘ ا٢ْ

  

ٚخالي اٌغٍغخ رُ رمذ٠ُ ّٔبرط ِٓ األعٙبِبد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌجؾض١خ اٌزٝ لبِذ ثٙب 

عبِؼخ ؽٍٛاْ فٝ اوزشبف ِٚىبفؾخ ٚثبء وٛسٚٔب اٌّغزغذ ِضً اعزخذاَ رم١ٕخ 

إلٔزبط ٔغ١ظ ِؼبٌظ ثبعزخذاَ عغ١ّبد أوغ١ذ اٌّؼبدْ إٌبِٔٛزش٠خ  إٌبٔٛرىٌٕٛٛعٝ

 ٌزص١ٕغ ِؼذاد اٌٛلب٠خ اٌشخص١خ ٌّمذِٝ

  .اٌشػب٠خ اٌصؾ١خ

  

وّب رُ ػشض ِششٚع ثؾضٝ ٌزص١ٕغ ِؼمُ أ٠ذٜ فؼبي ٠ؼزّذ ػٍٝ عض٠ئبد اٌفعخ 

فخ إٌبِٔٛزش٠خ راد اٌمذسح ػٍٝ لزً اٌجىز١ش٠ب ٚاٌغشاص١ُ ٚاٌف١شٚعبد، ٘زا ثبإلظب



 

 

إٌٝ ػشض ِششٚع ثؾضٝ ٌّٕزعخ ٚرؾ١ًٍ ٚرص١ٕغ أعٙضح 

اعزشؼبس ؽ٠ٛ١خ ٔب٠ٛٔخ رزّزغ ثؾغبع١خ ػب١ٌخ إلوزشبف ف١شٚط 

  .وٛسٚٔب اٌّغزغذ

  

أداس اٌغٍغخ اٌذوزٛسح س٠ٚذا صبدق ِذ٠ش ِغّغ اإلثذاع ٚاٌجؾش اٌؼٍّٝ ٚاٌذوزٛس 

ٚاالرصبالد ثى١ٍخ ِؾّٛد اٌّغالٜٚ األعزبر اٌّغبػذ ثمغُ ٕ٘ذعخ اإلٌىزش١ٔٚبد 

ثمغُ اٌى١ّ١بء ثّشبسوخ   إٌٙذعخ عبِؼخ ؽٍٛاْ ٚاٌذوزٛس إ٠ٙبة ػ١غٛٞ اٌّذسط

ِغّٛػخ ِٓ اٌّزؾذص١ٓ ِٓ األعبرزح ِٓ أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ، ُٚ٘ اٌذوزٛس دمحم 

اٌذوشٚسٞ اٌّذسط ثى١ٍخ إٌٙذعخ ثؾٍٛاْ، اٌذوزٛسح ٠بع١ّٓ أثٛ ص٠ذ اٌّذسط 

ذ فشاط اٌّذسط ثى١ٍخ اٌؼٍَٛ، اٌذوزٛس ٠بعش شجبٔخ ثى١ٍخ اٌص١ذٌخ، ٚاٌذوزٛس اؽّ

 .االعزبر ثى١ٍخ إٌٙذعخ ثبٌّطش٠خ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 مستقبل المدن بعد كورونا".. ندوة فى مؤتمر أون الين لجامعة حلوان"

 و 52:20 0505ٌٍَٕٕ  53انجًؼت، 

 
 ٌذوزٛس ِبعذ فّٙٝ ٔغُ سئ١ظ عبِؼخ ؽٍٛاْا

 كتب دمحم صبحى

فؼب١ٌبد عٍغخ اٌؼّبسح ٚاٌؼّشاْ ٚاٌزٟ رؼذ اٌغٍغخ األخ١شح ٌٍّؤرّش أطٍمذ 

االفزشاظٝ اٌزٞ ٠ٕظّٗ ِغّغ اإلثذاع ٚاٌجؾش اٌؼٍّٝ ثغبِؼخ ؽٍٛاْ، رؾذ 

سػب٠خ اٌذوزٛس خبٌذ ػجذ اٌغفبس ٚص٠ش اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ، ٚاٌذوزٛس 

ئ١ظ اٌغبِؼخ ٌشئْٛ ِبعذ ٔغُ سئ١ظ اٌغبِؼخ، ٚاٌذوزٛسح ِٕٝ فؤاد ػط١خ ٔبئت س

اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس، ٚإششاف اٌذوزٛسح س٠ٚذا ػجذ اٌؾ١ّذ صبدق ِذ٠ش 

 ."اٌّغّغ ٚرٌه ثؼٕٛاْ " رأِالد فٝ رأص١ش عبئؾخ وٛسٚٔب ػٍٝ اٌؼّبسح ٚاٌؼّشاْ

  

ٚثؾغت ث١بْ صبدس ػٓ عبِؼخ ؽٍٛاْ، ٔبلشذ اٌغٍغخ اٌزغ١شاد اٌّزٛلؼخ ٔز١غخ 

ػٍٝ اٌّذٜ اٌمش٠ت ٚاٌجؼ١ذ، ٚٚظغ رصٛساد  عبئؾخ ف١شٚط وٛسٚٔب اٌّغزغذ

٠غت ػٍٝ اٌّزخصص١ٓ اٌؼًّ ػ١ٍٙب ٌغشػخ االعزغبثخ ٌٍّزغ١شاد ٚاٌزى١ف ثّب 

٠ؾمك ألصٝ دسعبد اٌٛلب٠خ ٌّغزؼٍّٝ اٌّجبٟٔ ٚاٌؼّشاْ، وّب رُ ِٕبلشخ ِغزمجً 

اٌؼّبسح ٚاٌؼّشاْ ػٍٝ اٌّذٜ اٌجؼ١ذ ٔز١غخ اٌزغ١١شاد اٌّزٛلؼخ فٟ عٍٛن ٚصمبفخ 

ثؼٕٛاْ "اٌّذْ ِب ثؼذ عبئؾخ وٛسٚٔب، ٚظٙٛس أّٔبغ   غزّغ، ٚرُ رمذ٠ُ ػشضاٌّ

  ."ِغزؾذصخ ِٓ اٌغٍٛن االعزّبػٝ

  



 

 

ٚأداس اٌغٍغخ اٌذوزٛسح ا٠ّبْ إٌشبس ػ١ّذ و١ٍخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب 

ٚاٌجؾٛس اٌج١ٕ١خ، ٚاٌذوزٛس أؽّذ ػجذ اٌغٕٝ ِذ٠ش إداسح اٌٛافذ٠ٓ 

ذص١ٓ ُٚ٘ دوزٛسأششف ثبٌغبِؼخ، ثّشبسوخ ِغّٛػخ ِٓ اٌّزؾ

عالِخ ِٓ عبِؼخ عزشاصىال٠ذ ثبعىزٍٕذا، دوزٛس٘شبَ عجش ثبٌغبِؼخ األِش٠ى١خ 

ثبٌمب٘شح، ؽ١ش رُ ٚظغ أعٕذح ِغزمج١ٍخ ٌّّبسعخ اٌزص١ُّ اٌّؼّبسٜ ٚاٌؼّشأٝ 

 .ِٚغزمجً اٌجؾش اٌؼٍّٝ فٝ ٘زا اٌّغبي

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 خالل مؤتمر دولى افتراضى

تناقش تأثير الفن لنشر الوعى والدعم النفسى لتخطى  جامعة حلوان

 تداعيات كورونا
 و 53:13 0505ٌٍَٕٕ  53انجًؼت، 

 
 عبِؼخ ؽٍٛاْ

 كتب دمحم صبحى
  

أطٍمذ فؼب١ٌبد اٌغٍغخ اٌضب١ٔخ ٌٍّؤرّش االفزشاظٟ اٌذٌٚٝ "ف١شٚط وٛسٚٔب 

ػجذ رؾذ٠بد ِّٚبسعبد ِزؼذدح اٌزخصصبد" ثشػب٠خ اٌذوزٛس خبٌذ  -اٌّغزغذ 

اٌغفبس ٚص٠ش اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ ، ٚاٌذوزٛس ِبعذ ٔغُ سئ١ظ اٌغبِؼخ 

ٚس٠بدح اٌذوزٛسح ِٕٟ فؤاد ػط١خ ٔبئت سئ١ظ اٌغبِؼخ ٌشئْٛ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب 

ٚاٌجؾش اٌؼٍّٝ ثبٌغبِؼخ رؾذ إششاف   ٚاٌجؾٛس ٚاٌزٞ ٠ٕظّٗ ِغّغ اإلثذاع

  .غاٌذوزٛسح س٠ٚذا ػجذ اٌؾ١ّذ صبدق ِذ٠ش اٌّغّ

  

ٚثؾغت ث١بْ صبدس ِٕز ل١ًٍ ػٓ عبِؼخ ؽٍٛاْ، رٕبٌٚذ اٌغٍغخ اٌضب١ٔخ اٌزٟ 

عبءد ثؼٕٛاْ "رأص١ش عبئؾخ وٛسٚٔب فٟ اٌفٓ اٌّؼبصش ٚاٌزص١ُّ" رٛظ١ؼ رأصش 

اٌؾشوخ اٌف١ٕخ اٌّؼبصشح ثأصِخ اٌىٛسٚٔب ٚرأص١ش اٌفٓ فٟ ٔشش اٌٛػٟ ث١ٓ أفشاد 

ئؾخ ِٚب رزشوٗ ِٓ ظغػ ٔفغٟ فٟ اٌّغزّغ ٚدػُّٙ ٔفغ١بً ٌزخطٟ رذاػ١بد اٌغب

أفشاد اٌّغزّغ، ؽ١ش ٠ؼذ اٌفٓ ٘ٛ رؼج١ش ػٓ اإلٔغب١ٔخ فٟ اٌّغزّؼبد ، ٠ّٚضً 



 

 

اٌشفشح اٌّضدٚعخ ث١ٓ اٌزأص١ش ٚاٌزأصش ، ؽ١ش ٠ؼجش ػّٕب ٠ؤصش فٟ 

اإلٔغبْ فٟ سأٞ اٌّغزّغ ، ِٚب ٠ؼىظ رأصش اإلٔغبْ ثّب ٠ؾ١ػ 

ثغبئؾخ وٛسٚٔب ، ثٗ ِٚٓ ٘زا إٌّطٍك ٚٔظشاً ٌّشٚس اٌّغزّغ 

 ً   .اٌزٟ أصشد ػ١ٍٗ ٔفغ١بً ِٚؼ٠ٕٛب

  

٠ٚأرٝ دٚس اٌفٓ فٟ ٘زٖ اٌغبئؾخ ِزّضال فٟ وٛٔٗ ِزٕفغب ٌٍزؼج١ش اٌفٕٟ ػٓ رأص١ش 

اٌغبئؾخ ٔفغ١بً ِٚؼ٠ٕٛبً فٟ أفشاد اٌّغزّغ ٚٔمً ٘زا ِٓ خالي أػّبي اٌفٕب١ٔٓ 

ٍزغٍت ػٍٝ اٌّؼبصش٠ٓ، ثبإلظبفخ إٌٝ دٚسٖ وّصذس رٛػٛٞ ٌٍّغزّغ اٌّصشٞ ٌ

 رٍه اٌغبئؾخ ، ٚؽش أفشاد اٌّغزّغ ػٍٝ اٌم١بَ ثٛاعجُٙ اٌمِٟٛ ؽ١بي ٘زٖ اٌغبئؾخ

. 

  

أداس اٌغٍغخ اٌذوزٛسح ػال ٘بشُ ٚو١ً و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌزطج١م١خ ثغبِؼخ ؽٍٛاْ 

ٚاٌذوزٛس د٠ٕب ػجٛد األعزبر ثى١ٍخ اٌفْٕٛ اٌزطج١م١خ ثّشبسوخ ِزؾذص١ٓ ِٓ أعبرزح 

،ٚوزٌه ِزؾذص١ٓ ِٓ دٌٚخ إ٠طب١ٌب ٚدٌٚخ اإلِبساد اٌؼشث١خ  و١ٍبد اٌفْٕٛ ثبٌغبِؼخ

اٌّزؾذح، ٚرُ غشػ أعٕذح ِغزمج١ٍخ ٌذٚس اٌؾشوخ اٌف١ٕخ فٟ ٔشش اٌٛػٟ ث١ٓ أفشاد 

اٌّغزّغ ٌذػُّٙ ٔفغ١بً ٌٚزخطٟ رذاػ١بد اٌغبئؾخ ِٚب رزشوٗ ِٓ آصبس اٌعغػ 

 .إٌفغٟ ػ١ٍُٙ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

 فٍشٔط كٕسَٔا بًإحًش جايؼت دهٕاٌدٔس انخكُٕنٕجٍا فى يٕاجٓت 
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 جايؼت دهٕاٌ

اعزؼشظذ عٍغخ اٌزىٌٕٛٛع١ب خالي اٌّؤرّش االفزشاظٝ اٌذٌٟٚ اٌزٞ ػمذ 

رؾذ سػب٠خ اٌذوزٛس خبٌذ ػجذ اٌغفبس ٚص٠ش اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ  ؽٍٛاْعبِؼخ  ة

ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ، ٚاٌذوزٛس ِبعذ ٔغُ سئ١ظ اٌغبِؼخ ٚإششاف اٌذوزٛسح ِٕٝ فؤاد 

دٚس  ػط١خ ٔبئت سئ١ظ اٌغبِؼخ ٌشئْٛ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس، "

 اٌّغزغذ" . ف١شٚط وٛسٚٔب فٝ ِٛاعٙخ عبئؾخ اٌزىٌٕٛٛع١ب

 

أثشصد عٍغخ "اٌزىٌٕٛٛع١ب" اٌّجبدساد اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌّزجؼخ ػب١ٌّب ٌّٛاعٙخ 

اٌّغزغذ ِغ اٌزطشق ٌجؼط اٌزؾذ٠بد اٌزم١ٕخ ٚغ١ش اٌزم١ٕخ  ف١شٚط وٛسٚٔب عبئؾخ

ٌزٍه اٌّجبدساد، ؽ١ش رج١ٓ أْ اٌؼذ٠ذ ِٓ ٘زٖ اٌزىٌٕٛٛع١بد ٌُ رغزخذَ فٟ ؽبالد 

 اٌطٛاسئ اٌصؾ١خ ِٓ لجً وّب ٟ٘ ا٢ْ.
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ٚخالي اٌغٍغخ رُ رمذ٠ُ ّٔبرط ِٓ اإلعٙبِبد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌجؾض١خ 

فٝ اوزشبف ِٚىبفؾخ ٚثبء وٛسٚٔب  عبِؼخ ؽٍٛاْ اٌزٝ لبِذ ثٙب

اٌّغزغذ ِضً اعزخذاَ رم١ٕخ إٌبٔٛرىٌٕٛٛعٝ إلٔزبط ٔغ١ظ ِؼبٌظ ثبعزخذاَ عغ١ّبد 

خ ٌزص١ٕغ ِؼذاد اٌٛلب٠خ اٌشخص١خ ٌّمذِٝ اٌشػب٠خ أوغ١ذ اٌّؼبدْ إٌبِٔٛزش٠

 اٌصؾ١خ.

 

وّب رُ ػشض ِششٚع ثؾضٝ ٌزص١ٕغ ِؼمُ ا٠ذٞ فؼبي ٠ؼزّذ ػٍٝ عض٠ئبد اٌفعخ 

إٌبِٔٛزش٠خ راد اٌمذسح ػٍٟ لزً اٌجىز١ش٠ب ٚاٌغشاص١ُ ٚاٌف١شٚعبد، ٘زا ثبإلظبفخ 

خ ٔب٠ٛٔخ إٌٝ ػشض ِششٚع ثؾضٝ ٌّٕزعخ ٚرؾ١ًٍ ٚرص١ٕغ أعٙضح اعزشؼبس ؽ٠ٛ١

 اٌّغزغذ. ف١شٚط وٛسٚٔب رزّزغ ثؾغبع١خ ػب١ٌخ الوزشبف

 

أداسد اٌغٍغخ اٌذوزٛسح س٠ٚذا صبدق ِذ٠شح ِغّغ اإلثذاع ٚاٌجؾش اٌؼٍّٝ 

س ِؾّٛد اٌّغالٜٚ األعزبر اٌّغبػذ ثمغُ ٕ٘ذعخ اإلٌىزش١ٔٚبد ٚاٌذوزٛ

ٚاألعزبر اٌذوزٛس إ٠ٙبة ػ١غٛٞ  عبِؼخ ؽٍٛاْ ٚاالرصبالد ثى١ٍخ إٌٙذعخ

١ّبء ثّشبسوخ ِغّٛػخ ِٓ اٌّزؾذص١ٓ ِٓ األعبرزح ِٓ أػعبء اٌّذسط ثمغُ اٌى١

١٘ئخ اٌزذس٠ظ ُٚ٘ اٌذوزٛس دمحم اٌذوشٚسٞ اٌّذسط ثى١ٍخ إٌٙذعخ ثؾٍٛاْ، 

اٌذوزٛسح ٠بع١ّٓ أثٛ ص٠ذ اٌّذسط ثى١ٍخ اٌص١ذٌخ، ٚاٌذوزٛس أؽّذ فشاط اٌّذسط 

 خ.ثى١ٍخ اٌؼٍَٛ، اٌذوزٛس ٠بعش شجبٔخ األعزبر ثى١ٍخ إٌٙذعخ ثبٌّطش٠
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امعة حلوان في أسبوع.. تزويد مداخل ومخارج المباني ج
بالمعقمات.. وافتتاح المؤتمر االفتراضي الدولي عن فيروس 

 كورونا

 م 20:20 - 0505/يونيو/54الجمعة 

  
  

 
 جامعة حلوان

 كرٌم ناصر 

 جامعة حلوان تفتتح المإتمر االفتراضً الدولً عن فٌروس كورونا

 جامعة حلوان: تزوٌد مداخل ومخارج المبانً بالمعمماترئٌس 
 للرد على االستفسارات عن كورونا.. جامعة حلوان تدشن مجموعة إلكترونٌة تحت إشراف عمٌد كلٌة الطب

 

 



 

 

 زٌارة تفمدٌة جامعة حلوان أجرى الدكتور ماجد نجم رئٌس
لمتابعة تنفٌذ اإلجراءات االحترازٌة والولائٌة المتبعة للحفاظ 

على سالمة العاملٌن بجامعة حلوان للولاٌة من فٌروس كورونا 
إلزام المجتمع الجامعى بارتداء الكمامة ، و حظر دخول أى زائر   وذلن عمب

اًرا دون الكمامة ألى منشؤة أو وحدة أو مستشفى تابعة للجامعة ، اعتب  أو متردد
وتنفٌذ تعلٌمات الرئٌس عبد الفتاح السٌسً بتطبٌك أعلى   ماٌو الجارى  05من 

 درجات الولاٌة من فٌروس كورونا و تنفٌذا لمرار رئٌس مجلس الوزراء.
 
 

وأوضح رئٌس جامعة حلوان أنه ٌتم التواصل بشكل دوري مع إدارة الطب 
ً والمنشآت، فضال عن الولائً بالجامعة لمتابعة أعمال تعمٌم وتطهٌر المبان

تزوٌد مداخل ومخارج المبانى باإلدارت والكلٌات بالمعممات والمطهرات لتكون 
  متاحة الستخدام العاملٌن. 

 
 

وأكد رئٌس الجامعة أن متابعة تنفٌذ اإلجراءات االحترازٌة لمواجهة فٌروس 
أن كما   كورونا المستجد ٌؤتى من منطلك الشعور بالمسئولٌة والواجب الوطنً

الجامعة ال تدخر جهدا فً توفٌر وتدعٌم اإلجراءات الالزمة للحفاظ على سالمة 
وصحة العاملٌن بها، داعٌا المجتمع الجامعً إلى ضرورة الٌمظة والتكاتف 

 لمواجهة هذا التحدي وتجاوزه بسالم.
 
 

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

لتلمً استفسارات السادة أعضاء هٌئة التدرٌس  ممدوح مهدي عمٌد كلٌة الطب،
 والهٌئة 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 
 األمراض المتوطنة والمعدٌة بمٌادة الدكتور دمحم المصاص رئٌس المسم.
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ٌؤتً إنشاء جامعة حلوان لهذه الصفحة نتٌجة للظروف 
تشار فٌروس كورونا المستجد بهدف االستثنائٌة الحالٌة جراء إن

تمدٌم النصائح واالرشادات والرد على االستفسارات فٌما ٌتعلك 
بحاالت االشتباه أو األصابة بفٌروس كورونا لمساعدة منتسبً المجتمع الجامعً 

فً ظل الظروف الطارئة التً تمر بها البالد لتخفٌف العبء علً المطاع 
ة المجتمعٌة للجامعة لخدمة المجتمع وبخاصة الصحً وذلن انطاللا من المسئولٌ

 منتسبى المجتمع الجامعى.
 
 
 

افتتح د. خالد عبدالغفار وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً صباح الٌوم الخمٌس 
فعالٌات المإتمر االفتراضً الدولً تحت عنوان "جائحة فٌروس كورونا 

تنظمه جامعة حلوان المستجد...تحدٌات وممارسات متعددة التخصصات" والذي 
بحضور ا.د.ماجد نجم رئٌس الجامعة، وبمشاركة أساتذة من جامعات دولٌة و 

 مصرٌة.
 
 

 وٌضم المإتمر أربع جلسات رئٌسٌة على مدار الٌوم على النحو التالً:
الجلسة األولى بعنوان "فً مواجهة جائحة فٌروس كورونا المستجد تحدٌات 

من ألمانٌا والٌابان، باإلضافة إلى باحثٌن  وممارسات طبٌة" بمشاركة أكادٌمٌٌن
من جامعة حلوان، ٌتم خاللها استعراض جهود الجامعة فى مواجهة فٌروس 

كورونا، واستعراض تجربة كلٌة الطب بالجامعة فً التعلٌم عن بعد خالل 
الجائحة، كما تضم الجلسة محاضرة عن "األساسٌات المعرفٌة الخاصة بفٌروس 

مصطفى الفٌشاوي أستاذ األمراض المعدٌة بمركز للب كورونا" ٌلمٌها د.
أسوان، تلٌها محاضرة للبروفٌسور األلمانً دٌترٌتش ستوٌفٌساند أستاذ األشعة 

التشخٌصٌة بجامعة مارتن لوثر بؤلمانٌا عن "العالمات التشخٌصٌة لفٌروس 
 كورونا فً األشعات الممطعٌة للصدر".

 
شً واتاشً األستاذ بالمعهد الوطنً البروفٌسور الٌابانً كوٌت كما ٌتحدث

للفٌروسات بطوكٌو عن "كٌفٌة اختٌار العمالٌر المضادة لفٌروس كورونا 
وتطوٌرها لالستخدام اإلكلٌنٌكً" و ٌلمً البروفٌسور الٌابانً شٌنجو لوامً 



 

 

األستاذ بجامعة كٌوشو محاضرة عن "كٌفٌة تولع فعالٌة وتؤثٌر 
 اذج الحسابٌة".المضادات الفٌروسٌة من خالل النم

 
كما تشهد الجلسة استعراض جامعة حلوان أول تمرٌر معد للنشر عن الخصائص 

اإلكلٌنٌكٌة والمعملٌة لمرضى فٌروس كورونا فً مصر، وتجربة كلٌة طب 
 حلوان فً التعلٌم الجماعً التفاعلً عن بعد خالل فترة الجائحة.

 
فن المعاصر والتصمٌم" الجلسة الثانٌة بعنوان "تؤثٌر جائحة كورونا على ال

وتنالش تؤثر الحركة الفنٌة المعاصرة بؤزمة كورونا، وتؤثٌر الفن فً نشر الوعً 
بٌن أفراد المجتمع ودعمهم نفسًٌّا لتخطً تداعٌات الجائحة، وما تتركه من 

 ضغط نفسً على أفراد المجتمع.
 

المستجد"  الجلسة الثالثة بعنوان "التكنولوجٌا فً مواجهة جائحة فٌروس كورونا
وتشهد عرًضا مختصًرا لمختلف المبادرات التكنولوجٌة التً تتبعها مختلف 

الدول لمواجهة فٌروس كورونا، مع التطرق إلى التحدٌات التمنٌة وغٌر التمنٌة 
لتلن المبادرات، و ٌتم خاللها تمدٌم نماذج من اإلسهامات العلمٌة والبحثٌة 

وجٌا بصفة عامة والنانو تكنولوجً لجامعة حلوان فً إطار استخدام التكنول
 بصفة خاصة مع تمدٌم حلول تطبٌمٌة تساعد فً اكتشاف ومكافحة وباء كورونا.

 
الجلسة الرابعة بعنوان "تؤمالت فً تؤثٌر جائحة كورونا على العمارة  

والعمران" وتنالش مستمبل العمارة والعمران على المدى البعٌد نتٌجة التغٌرات 
وثمافة المجتمع، ووضع التصورات لما ٌجب على  المتولعة فً سلون

المتخصصون العمل علٌه لسرعة االستجابة للمتغٌرات الحالٌة؛ بما ٌحمك ألصى 
درجات الولاٌة لمستعملً المبانً والعمران، فضال عن وضع أجندة مستمبلٌة 

لكل من ممارسة التصمٌم المعماري والعمرانً ومستمبل البحث العلمً فً هذا 
 .المجال

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

تأثير جائحة كورونا في الفن المعاصر" في مؤتمر " 
 جامعة حلوان

 و 50:30 - 0505/ٌٍَٕٕ/53انجًؼت 

  

  

 
 وٛسٚٔب

 وش٠ُ ٔبصش 

  

 

أطٍمذ فؼب١ٌبد اٌغٍغخ اٌضب١ٔخ ٌٍّؤرّش االفزشاظٟ اٌذٌٚٝ "ف١شٚط وٛسٚٔب 

اٌذوزٛس خبٌذ ػجذ  رؾذ٠بد ِّٚبسعبد ِزؼذدح اٌزخصصبد" ثشػب٠خ -اٌّغزغذ 

عبِؼخ  ، ٚ اٌذوزٛس ِبعذ ٔغُ سئ١ظ اٌغفبس ٚص٠ش اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ

ِؼخ ٌشئْٛ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚ اٌذوزٛسح ِٕٟ فؤاد ػط١خ ٔبئت سئ١ظ اٌغب  ؽٍٛاْ

ٚاٌجؾش اٌؼٍّٝ ثبٌغبِؼخ رؾذ إششاف   ٚاٌجؾٛس ٚاٌزٞ ٠ٕظّٗ ِغّغ اإلثذاع

  اٌذوزٛسح س٠ٚذا ػجذ اٌؾ١ّذ صبدق ِذ٠ش اٌّغّغ.

https://www.elbalad.news/4349643
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ٚ رٕبٌٚذ اٌغٍغخ اٌضب١ٔخ اٌزٟ عبءد ثؼٕٛاْ "رأص١ش عبئؾخ 

اٌّؼبصشح وٛسٚٔب فٟ اٌفٓ اٌّؼبصش ٚاٌزص١ُّ" رٛظ١ؼ رأصش اٌؾشوخ اٌف١ٕخ 

ثأصِخ اٌىٛسٚٔب ٚرأص١ش اٌفٓ فٟ ٔشش اٌٛػٟ ث١ٓ أفشاد اٌّغزّغ ٚدػُّٙ ٔفغ١ًب 

ٌزخطٟ رذاػ١بد اٌغبئؾخ ِٚب رزشوٗ ِٓ ظغػ ٔفغٟ فٟ أفشاد اٌّغزّغ، ؽ١ش ٠ؼذ 

اٌفٓ ٘ٛ رؼج١ش ػٓ اإلٔغب١ٔخ فٟ اٌّغزّؼبد ، ٠ّٚضً اٌشفشح اٌّضدٚعخ ث١ٓ اٌزأص١ش 

فٟ اإلٔغبْ فٟ سأٞ اٌّغزّغ ، ِٚب ٠ؼىظ رأصش ٚاٌزأصش ، ؽ١ش ٠ؼجش ػّٕب ٠ؤصش 

اإلٔغبْ ثّب ٠ؾ١ػ ثٗ ِٚٓ ٘زا إٌّطٍك ٚٔظًشا ٌّشٚس اٌّغزّغ ثغبئؾخ وٛسٚٔب ، 

  اٌزٟ أصشد ػ١ٍٗ ٔفغ١ًب ِٚؼ٠ًٕٛب.

 

٠ٚأرٝ دٚس اٌفٓ فٟ ٘زٖ اٌغبئؾخ ِزّضال فٟ وٛٔٗ ِزٕفغب ٌٍزؼج١ش اٌفٕٟ ػٓ رأص١ش 

اٌّغزّغ ٚٔمً ٘زا ِٓ خالي أػّبي اٌفٕب١ٔٓ  اٌغبئؾخ ٔفغ١ًب ِٚؼ٠ًٕٛب فٟ أفشاد

اٌّؼبصش٠ٓ، ثبإلظبفخ إٌٝ دٚسٖ وّصذس رٛػٛٞ ٌٍّغزّغ اٌّصشٞ ٌٍزغٍت ػٍٝ 

رٍه اٌغبئؾخ ، ٚؽش أفشاد اٌّغزّغ ػٍٝ اٌم١بَ ثٛاعجُٙ اٌمِٟٛ ؽ١بي ٘زٖ اٌغبئؾخ 

. 

 

ٚ  اٌذوزٛسح ػال ٘بشُ ٚو١ً و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌزطج١م١خ ثغبِؼخ ؽٍٛاْ  أداس اٌغٍغخ

ثى١ٍخ اٌفْٕٛ اٌزطج١م١خ ثّشبسوخ ِزؾذص١ٓ ِٓ أعبرزح   األعزبر اٌذوزٛس د٠ٕب ػجٛد

ٚوزٌه ِزؾذص١ٓ ِٓ دٌٚخ إ٠طب١ٌب ٚدٌٚخ اإلِبساد اٌؼشث١خ   و١ٍبد اٌفْٕٛ ثبٌغبِؼخ

ٚرُ غشػ أعٕذح ِغزمج١ٍخ ٌذٚس اٌؾشوخ اٌف١ٕخ فٟ ٔشش اٌٛػٟ ث١ٓ أفشاد    اٌّزؾذح،

خطٟ رذاػ١بد اٌغبئؾخ ِٚب رزشوٗ ِٓ آصبس اٌعغػ اٌّغزّغ ٌذػُّٙ ٔفغ١ًب ٌٚز

 إٌفغٟ ػ١ٍُٙ.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

التقويم الطالبى بجامعة حلوان: دورة تدريبية ألعضاء هئية 
 التدريس على االختبارات التحصيلية

 ص 50:53 - 0505/ٌٍَٕٕ/53انجًؼت 

  

  

 
 عبِؼخ ؽٍٛاْ

 

 وش٠ُ ٔبصش 

، دٚساد رذس٠ج١خ الػعبء  ثغبِؼخ ؽٍٛاْ ٠ؼمذ ِشوض اٌم١بط ٚاٌزم٠ُٛ اٌطالثٟ

ٚرٌه ظّٓ   ١ٔ١٘خ اٌزذس٠ظ ٚاٌّذسع١ٓ اٌّغبػذ٠ٓ ٚاٌّؼ١ذ٠ٓ ثٕظبَ األْٚ ال٠ٓ،

خ اٌالصِخ ٌٍزشل١خ اٌزٟ ٠مذِٙب اٌّشوض رؾذ ٕاششاف ؽضِخ اٌذٚساد اٌزذس٠ج١

  اٌذوزٛس ٕاثشا١ُ٘ اٌض١٘شٞ ِذ٠ش اٌّشوض.

 

ٚرزعّٓ اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ اٌّمذِخ دٚسح اٌزذس٠ت ػٍٝ االخزجبساد اٌزؾص١ٍ١خ 

١ٔٛ٠ٛ  1: ٨اٌّمب١ٌخ ٚاٌّٛظٛػ١خ ٚفك عذٚي اٌّٛاصفبد ٚرٌه خالي اٌفزشح ِٓ 

0202.  

 

https://www.elbalad.news/list.aspx?w=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86


 

 

ٝ ِفَٙٛ ٔٛارظ اٌزؼٍُ ٚاٌزم٠ُٛ اٌزشثٛٞ ٚرٙذف إٌٝ اٌزؼشف ػٍ

ششارٙب،  الداء اٌّزؼٍُ، ٚ اعزٕزبط ِؼب١٠ش رم٠ُٛ ٔٛارظ اٌزؼٍُ ِٚٛٔ

ٚرمذ٠ُ ٔمذ ألعب١ٌت ٚػ١ٍّبد اٌزم٠ُٛ اٌؾب١ٌخ، ٚ الزشاػ ثؼط 

ٚرٌه رؾذ سػب٠خ ٚاششاف  اٌزؾٛالد اٌعشٚس٠خ ٌزط٠ٛش رم٠ُٛ ٔٛارظ اٌزؼٍُ،

 .اٌذوزٛس ِبعذ ٔغُ س١٠ٔظ اٌغبِؼخ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

بمشاركة جامعة حلوان.. دراسة دولية لتقييم الوفيات 
 والمضاعفات الرئوية فى مرضى كورونا

 م 52:05 - 0505/يونيو/54الجمعة 

  
  

 
 فٌروس كورونا

 كرٌم ناصر 

بمٌادة  بجامعة حلوان شارن فرٌك طبى من لسم األمراض المتوطنة بكلٌة الطب
الدكتور دمحم المصاص رئٌس المسم، وعضوٌة الدكتور أحمد توحٌد األخصائى 

بالمسم، فى دراسة دولٌة تهدف لتمٌٌم الوفٌات والمضاعفات الرئوٌة فى المرضى 
لٌات جراحٌة متنوعة، وتم نشر المصابٌن بفٌروس كورونا الذٌن خضعوا لعم

  . The Lancet البحث بمجلة
 

الوى مجلة طبٌه على مستوى العالم وذات معامل   The Lancet و تعد مجلة
  . 02.2تؤثٌر 
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وأظهرت نتائج الدراسة حدوث مضاعفات رئوٌة بعد العملٌة 
الجراحٌة فى نصف المرضى الذٌن ٌعانون من فٌروس 

بمعدالت الوفاة فى هإالء المرضى كورونا حٌث حدث ارتفاع 
  3 .00بمعدل 

 
 

كما أوصت الدراسة بضرورة تؤجٌل اإلجراءات الجراحٌة غٌر العاجلة، وتعزٌز 
العالج غٌر الجراحى كلما أمكن ذلن لتؤخٌر أو تجنب الحاجة إلى إجراء 

 .عاًما اوأكثر 05الجراحة، خاصة لدى الرجال الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن 
 
 

دولة  02مستشفى فى  000مرٌض مشارن من  2201اء الدراسة على وتم إجر
على مستوى العالم من المرضى الذٌن تؤكد إصابتهم بفٌروس كورونا المستجد 

ٌوم  05ٌوًما بعدها و تم متابعتهم لمدة  05أٌام لبل الجراحة أو  0وذلن لمدة 
 .بعد العملٌة الجراحٌة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

 صحتك.. الطرق السليمة للتعامل مع الكماماتحفاظا على 

 م 53:20 - 0505/يونيو/54الجمعة 

  
  

 
 جامعة حلوان

 كرٌم ناصر 
الطرٌمة الصحٌحة للتعامل للتعامل  بجامعة حلوان، أوضحت إدارة الطب الولائى

مع الكمامات، خاصة بعد إلزام الحكومة المواطنٌن بارتداء الكمامات 
بالمواصالت العامة والشوارع والمحالت الجارٌة للحد من انتشار فٌروس 

 كورونا المستجد.
 

ٌة، وفٌما ٌلً ٌختصر مولع "صدى البلد" الطرٌمة الصحٌحة فً الخطوات التال
 : وفما إلدارة الطب الولائى بجامعة حلوان

 
ٌجب لبل ارتداء الكمامة فرن الٌد بمطهر كحولً أو اغسلهما بالماء   -2

والصابون، والمٌام بتغطٌة الفم واألنف بالماسن والتؤكد من وضعها بإحكام على 
  بحٌث ال ٌكون هنان أي فراغ بٌن الوجه والماسن.  الوجه

https://www.elbalad.news/list.aspx?w=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86


 

 

 
مة أثناء ارتدائها، وفً حالة لمسها ٌجب تجنب لمس الكما  -0

  بالماء والصابون أو افركها بمطهر كحولً.  غسل الٌد
 
  التخلص من الكمامة بمجرد أن تصبح رطبة وارتداء أخرى جدٌدة. -0
 
 
  ال تستخدم الماسكات الوحٌدة االستعمال، مرة أخرى. -2
 
سطحه الخارجً عند خلع الماسن ٌجب نزعه من الخلف وال ٌجب لمس   -0

  وتخلص منه على الفور بإلمائه فً سلة المهمالت.
 
 
 اغسل الٌد بالماء والصابون أو افركها بمطهر كحولً بعد خلع الكمامة. -٦
 
 

رّش االفزشاظٟ اٌذٌٚٝ ؽٛي  افززؾذ لد  عبِؼخ ؽٍٛاْ وكانت فؼب١ٌبد اٌّٛٔ

اٌزخصصبد" ف١شٚط وٛسٚٔب اٌّغزغذ ثؼٕٛاْ "رؾذ٠بد ِّٚبسعبد ِزؼذدح 

 ثؾعٛس اٌذوزٛس خبٌذ ػجذ اٌغفبس ٚص٠ش اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٝ ٚ اٌجؾش اٌؼٍّٝ .
 

رّش   عٍغبد س١٠ٔغ١خ ػٍٝ ِذاس ا١ٌَٛ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ: 4ٚظُ اٌّٛٔ

 

اٌغٍغخ األٌٚٝ ثؼٕٛاْ "فٟ ِٛاعٙخ عب٠ٔؾخ ف١شٚط وٛسٚٔب اٌّغزغذ رؾذ٠بد 

ا١ٌبثبْ، ثبإلظبفخ ٕاٌٝ ثبؽض١ٓ ِّٚبسعبد غج١خ" ثّشبسوخ ٔاوبد١١ّ٠ٓ ِٓ ٔاٌّب١ٔب ٚ

ِٓ عبِؼخ ؽٍٛاْ، رُ خالٌٙب اعزؼشاض عٙٛد اٌغبِؼخ فٝ ِٛاعٙخ ف١شٚط 

وٛسٚٔب، ٚاعزؼشاض رغشثخ و١ٍخ اٌطت ثبٌغبِؼخ فٟ اٌزؼ١ٍُ ػٓ ثؼذ خالي 

  اٌغب٠ٔؾخ.

 

وّب ظّذ اٌغٍغخ ِؾبظشح ػٓ "األعبع١بد اٌّؼشف١خ اٌخبصخ ثف١شٚط  

ٌف١شبٚٞ ٔاعزبر األِشاض اٌّؼذ٠خ ثّشوض لٍت ٔاعٛاْ، وٛسٚٔب" اٌمب٘ب د.ِصطفٝ ا

ر١ٍٙب ِؾبظشح ٌٍجشٚف١غٛس األٌّبٟٔ د٠زش٠زش عز٠ٛف١غبٔذ ٔاعزبر األشؼخ 



 

 

اٌزشخ١ص١خ ثغبِؼخ ِبسرٓ ٌٛصش ثبٌّٔب١ٔب ػٓ "اٌؼالِبد 

 اٌزشخ١ص١خ ٌف١شٚط وٛسٚٔب فٟ األشؼبد اٌّمطؼ١خ ٌٍصذس".

 

ٚاربشٟ األعزبر ثبٌّؼٙذ اٌٛغٕٟ ٌٍف١شٚعبد ٚرؾذس اٌجشٚف١غٛس ا١ٌبثبٟٔ و٠ٛزشٟ 

ثطٛو١ٛ ػٓ "و١ف١خ اخز١بس اٌؼمبل١ش اٌّعبدح ٌف١شٚط وٛسٚٔب ٚرط٠ٛش٘ب 

ٌالعزخذاَ اإلو١ٕ١ٍىٟ" ٚ ٚرؾذس اٌجشٚف١غٛس ا١ٌبثبٟٔ ش١ٕغٛ ٌٛاِٟ األعزبر 

ثغبِؼخ و١ٛشٛ ِؾبظشح ػٓ "و١ف١خ رٛلغ فؼب١ٌخ ٚربٔص١ش اٌّعبداد اٌف١شٚع١خ ِٓ 

 ّٕبرط اٌؾغبث١خ".خالي اٌ

 

ٚشٙذ اٌغٍغخ اعزؼشاض عبِؼخ ؽٍٛاْ ٔاٚي رمش٠ش ِؼذ ٌٍٕشش ػٓ اٌخصب٠ٔص 

اإلو١ٕ١ٍى١خ ٚاٌّؼ١ٍّخ ٌّشظٝ ف١شٚط وٛسٚٔب فٟ ِصش، ٚرغشثخ و١ٍخ غت 

 ؽٍٛاْ فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌغّبػٟ اٌزفبػٍٟ ػٓ ثؼذ خالي فزشح اٌغب٠ٔؾخ.

 

ٚٔب ػٍٝ اٌفٓ اٌّؼبصش ٚعبءد اٌغٍغخ اٌضب١ٔخ ثؼٕٛاْ "ربٔص١ش عب٠ٔؾخ وٛس

ٚاٌزص١ُّ" ٚٔبلشذ ربٔصش اٌؾشوخ اٌف١ٕخ اٌّؼبصشح ثٔبصِخ وٛسٚٔب، ٚربٔص١ش اٌفٓ فٟ 

ٔشش اٌٛػٟ ث١ٓ ٔافشاد اٌّغزّغ ٚدػُّٙ ٔفغ١ًّب ٌزخطٟ رذاػ١بد اٌغب٠ٔؾخ، ِٚب 

 رزشوٗ ِٓ ظغػ ٔفغٟ ػٍٝ ٔافشاد اٌّغزّغ.

 

٠ٔؾخ ف١شٚط وٛسٚٔب اٌّغزغذ" اٌغٍغخ اٌضبٌضخ ثؼٕٛاْ "اٌزىٌٕٛٛع١ب فٟ ِٛاعٙخ عب

ٚشٙذد ػشًظب ِخزصًشا ٌّخزٍف اٌّجبدساد اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌزٟ رزجؼٙب ِخزٍف 

اٌذٚي ٌّٛاعٙخ ف١شٚط وٛسٚٔب، ِغ اٌزطشق ٕاٌٝ اٌزؾذ٠بد اٌزم١ٕخ ٚغ١ش اٌزم١ٕخ 

ٌزٍه اٌّجبدساد، ٚرُ خالٌٙب رمذ٠ُ ّٔبرط ِٓ اإلعٙبِبد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌجؾض١خ ٌغبِؼخ 

بس اعزخذاَ اٌزىٌٕٛٛع١ب ثصفخ ػبِخ ٚإٌبٔٛ رىٌٕٛٛعٟ ثصفخ ؽٍٛاْ فٟ ٕاغ

 خبصخ.

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

أكاديمية البحث العلمي تمول مشروعات علوم حلوان البحثية 
 .. تفاصيل

 م 53:22 - 0505/يونيو/54الجمعة 

  
  

 
 جامعة حلوان

 كرٌم ناصر 

تحت رعاٌة ماجد نجم رئٌس جامعة حلوان،  بجامعة حلوان أعلنت كلٌة العلوم
والدكتور عماد أبو الدهب عمٌد الكلٌة، عن فوز عدد من المشارٌع البحثٌة بمسم 

الرٌاضٌات بالكلٌة بالتموٌل من أكادٌمٌة البحث العلمً والتكنولوجٌا فً إطار 
 ".Science up faculty of scienceبادرة "م
 

  وتشمل هذه المشارٌع:
وٌموم على هذا البحث   " مشروع عن تصمٌم مسارات الرحالت الفضائٌة"  -2

مدحت   الدكتور عماد دمحم أبو الدهب، والدكتور دمحم عبدالحمٌد صدٌك، والدكتور

https://www.elbalad.news/4349675


 

 

 كمال دمحم عمار من جامعة حلوان، والدكتور وائل نبٌل أحمد
 من جامعة السوٌس.

وٌتضمن هذا المشروع تصمٌم مهمة فضائٌة لسفٌنة فضاء 
غٌر مؤهولة من كوكب األرض إلى كوكب المرٌخ و تصمٌم رحلة العودة 

لألرض، ثم تصمٌم مسارات فضائٌة لسفٌنة فضاء للوصول إلى الكواكب البعٌدة 
ام مع عن كوكب األرض بإستخدام طرٌمة مساعدة الجاذبٌة مع تجنب االصطد

الكواكب األخرى، وتحدٌد فترات الرإٌة بٌن لمرٌن صناعٌٌن، باإلضافة إلى 
 لوى التجاذب بدرجة دلة عالٌة.

غٌر ممتزجٌن وٌموم علٌه  مشروع عن دراسة الموجات بٌن مائعٌن -0
  أحمد عبدالحكٌم عبدالوهاب .  عماد دمحم حمادة أبو الدهب، و الدكتور  الدكتور

الموجات التً تنتشر بٌن مائعٌن غٌر لابلٌن لالمتزاج ثم  وٌتضمن البحث دراسة
التراح بعض المسائل المتعلمة بالموضوع وعمل نمذجة رٌاضٌة لهذه المسائل 
باستخدام معادالت الحركة والشروط الحدٌة ولهذه المسؤلة تطبٌمات عدٌدة فى 

 الصناعة والطب والعلوم الهندسٌة .
العددٌة للزخم واالنتمال الكتلى  لمحاكاةمشروع عن النمذجة الرٌاضٌة وا -0

لنظام إزدواج البالزما مع سائل ممدم من الدكتور عماد دمحم أبو الدهب، 
  دمحم عبدالحمٌد صدٌك، والدكتور وائل سٌد عبدالرحمن .  والدكتور

وٌمدم المشروع البحثً نموذج رٌاضً لحركة غاز البالزما فوق سطح سائل 
فجوة اسطوانٌة بهدف معالجة هذا السائل من خالل من خالل حمن الغاز داخل 

السائلة للتفاعل كٌمٌائٌا مع  انتمال دلائك كٌمٌائٌة من الحالة الغازٌة إلى الحالة
جزئٌات غٌر صالحة االستخدام، وإنتاج جزئٌات أخرى صالحة، وكمثال على 

 ذلن تنمٌة المٌاه وإزالة خالٌا مرٌضة من نسٌج حٌوي.
دراسة فصول تعمم الحلمات الٌمنً النٌوثرٌة وٌهدف مشروع بحثى عن  -2

تعمٌم الحلمات النٌوثرٌة الٌمنى و دراسة بعض الخصائص الخاصة بها.   إلى
كما أن للحلمات النٌوثرٌة أهمٌة كبٌرة فً علم الجبر ولذلن جاء االهتمام بتعمٌم 

 هذا الفصل من الحلمات لما له من تطبٌمات عدٌدة فى كثٌر من المجاالت
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

مليون جنيه.. مستشفى بدر الجامعى  245غرف عمليات بـ
 تعود للخدمة وتتحول لـ عزل مصابى كورونا

 و 53:31 - 0505/ٌٍَٕٕ/53انجًؼت 

  

  

 
 ِغزشفٝ ثذس اٌغبِؼٝ

 وش٠ُ ٔبصش 

، ػٓ عب٘ض٠خ ِغزشفٝ ثذس اٌغبِؼٝ عبِؼخ ؽٍٛاِْبعذ ٔغُ سئ١ظ  أػٍٓ اٌذوزٛس

ِغزشفٝ ػضي ٌٍّصبث١ٓ ثف١شٚط وٛسٚٔب  ٌزؼٛد ٌٍخذِخ ِٓ عذ٠ذ ٚرؾٌٛٙب إٌٝ

  اٌّغزغذ.

 

ٚأظبف ِغٍظ اٌغبِؼخ أْ اٌّغزشفٝ عزؼًّ ػٍٝ ػالط اٌؾبالد اٌؾشعخ 

ٚاٌّزٛعطخ ِٓ اٌؼب١ٍِٓ ثبٌؾبِؼخ، أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ، اٌطالة ٚع١ّغ 

 ػٍٝ اٌّغزشفٝ.اٌّزشدد٠ٓ 

https://www.elbalad.news/4349557


 

 

 

٠أرٟ رٌه فٝ إغبس اٌغٙٛد اٌزٝ رجزٌٙب اٌذٌٚخ ٌّٛاعٙخ رفشٝ 

ٚثبء ف١شٚط وٛسٚٔب اٌّغزغذ، ٚرى١ٍف اٌذٌٚخ اٌّغزشف١بد 

اٌغبِؼ١خ ثؼالط ٚػضي اٌّصبث١ٓ ٚرؾ٠ًٛ اٌّغزشف١بد اٌغبِؼ١خ ٌّغزشف١بد ػضي 

  ٌٍمعبء ػٍٝ اٌٛثبء.

 

ذ٠شٖ ٌىً ِٓ اٌّشبسو١ٓ فٝ وّب اػشة سئ١ظ اٌغبِؼخ ػٓ شىشٖ ٚاِزٕبٔٗ ٚرم

إٔٙبء اٌّشؽٍخ األٌٚٝ ِٓ رط٠ٛش ِغزشفٝ ثذس اٌغبِؼٟ، ، ٚخص ثبٌشىش 

اٌذوزٛس ِّذٚػ ِٙذٜ ػ١ّذ و١ٍخ اٌطت ثغبِؼخ ؽٍٛاْ ٚإداسح ِغزشفٝ ثذس 

اٌغبِؼٝ ٚاٌّذ٠ش اٌزٕف١زٜ ٌٍّغزشف١بد اٌغبِؼ١خ ٚٔبئجٗ ٚوزٌه ِذ٠ش ػبَ 

أعً أْ رصً اٌّغزشفٝ ثٙزٖ اٌصٛسح  اٌّجزٚي ِٓ اٌّغزشفٝ ٚٔبئجٗ ػٍٝ اٌغٙذ

 اٌّششفخ ٌٍؼًّ ِٓ عذ٠ذ.

 

ثؼظ١ُ اٌشىش ٚاالِزٕبْ إٌٝ ٘شبَ  اٌذوزٛس ِبعذ ٔغُ سئ١ظ اٌغبِؼخ  وّب ٠زمذَ

ػىبشخ سئ١ظ ِغٍظ إداسح اٌجٕه االٍ٘ٝ اٌّصشٜ ٚٔش١ِٓ شٙبة سئ١ظ اٌزغ٠ٛك 

ٚاالعزذاِخ االعزشار١غ١خ ػٍٝ ػظ١ُ ِغب٘خ اٌجٕه االٍ٘ٝ فٝ رغ١ٙض اٌّغزشفٝ 

 ١ٍِْٛ ع١ٕخ. 952ٚغشف اٌؼ١ٍّبد ثزىٍفخ 

 

اٌشىش ٌٍذوزٛس ٘بثٟ ؽغٕٟ اعزشبسٜ ػبَ اٌّششٚع ٚاإلداسح إٌٙذع١خ  وّب لذَ

ثىً ػٕبصش٘ب اٌّشبسوخ فٝ ٘زا االٔغبص، ٚششوخ ٚادٜ ا١ًٌٕ إٌّفزح ألػّبي 

ٌّب لذِٖٛ ِٓ عٙذ ٚػطبء وج١ش ٌزغ١ٙض اٌّغزشفٝ ثغ١ّغ ألغبِٙب اٌزط٠ٛش، 

ٚسػب٠زٙب اٌّشوضح ثشىً ١ٍ٠ك ثبعزمجبي اٌّٛاغٓ اٌّصشٞ، ٚرىبرف أثٕبء اٌٛغٓ 

 ػٍٝ لٍت سعً ٚاؽذ ٌٍؼجٛس ثبٌجالد ِٓ ٘زٖ األصِٗ فٝ ِٛاعٙخ اٌٛثبء.

 

ٚغبي ِٓ وّب لذَ اٌشىش ٌألغمُ اٌطج١خ ثبٌغبِؼخ اٌزٟ ٌُ رعٓ ثجزي أٞ ٔف١ظ 

 أعً اٌٛغٓ ٚصؾخ اٌّٛاغٓ.

 6/ 6 غذا اٌغجذ اٌّٛافك  ٚ ِٓ اٌّمشس اْ رجذا ِغزشفٝ ثذس ػٍّٙب اثزذا ِٓ

/0202 . 

  

http://tempuri.org/tempuri.html
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 يُالشت حأرٍش جائذت كٕسَٔا فً انفٍ انًؼاصش ٔانخصًٍى

 ١ٔٛ٠0202ٛ  5اٌغّؼخ  -َ  03:35 

 

 وزت 

 بشٍش ػبذ انشؤٔف

اَطهمج فً جايؼت دهٕاٌ فؼانٍاث انجهغت انزاٍَت نهًإحًش االفخشاضً انذٔنً 

انًغخجذ حذذٌاث ٔيًاسعاث يخؼذدة انخخصصاث" بشػاٌت "فٍشٔط كٕسَٔا 

انذكخٕس خانذ ػبذ انغفاس، ٔصٌش انخؼهٍى انؼانً ٔانبذذ انؼهًً، ٔانذكخٕس ياجذ 

َجى، سئٍظ انجايؼت، ٔسٌادة انذكخٕسة يًُ فإاد ػطٍت، َائب سئٍظ انجايؼت 

هًً نشإٌٔ انذساعاث انؼهٍا ٔانبذٕد، ٔانزي ٌُظًّ يجًغ اإلبذاع ٔانبذذ انؼ

 بانجايؼت، حذج ئششاف انذكخٕسة سٌٔذا ػبذ انذًٍذ صادق، يذٌش انًجًغ.

حُأنج انجهغت انزاٍَت انخً جاءث بؼُٕاٌ "حأرٍش جائذت كٕسَٔا فً انفٍ 

انًؼاصش ٔانخصًٍى" حٕضٍخ حأرش انذشكت انفٍُت انًؼاصشة بأصيت انكٕسَٔا 

ٍا، نخخطً حذاػٍاث ٔحأرٍش انفٍ فً َشش انٕػً بٍٍ أفشاد انًجخًغ ٔدػًٓى َفغ

انجائذت ٔيا حخشكّ يٍ ضغظ َفغً فً أفشاد انًجخًغ، دٍذ ٌؼذ انفٍ ْٕ حؼبٍش 

ػٍ اإلَغاٍَت فً انًجخًؼاث، ًٌٔزم انشفشة انًضدٔجت بٍٍ انخأرٍش ٔانخأرش، 

دٍذ ٌؼبش ػًا ٌإرش فً اإلَغاٌ فً سأي انًجخًغ، ٔيا ٌؼكظ حأرش اإلَغاٌ بًا 

ًشا نًشٔس انًجخًغ بجائذت كٕسَٔا، انخً أرشث ٌذٍظ بّ ٔيٍ ْزا انًُطهك َٔظ

 ػهٍّ َفغًٍا ٔيؼًٌُٕا.

ٌٔأحً دٔس انفٍ فً ْزِ انجائذت يخًزال فً كَّٕ يخُفغا نهخؼبٍش انفًُ ػٍ  

حأرٍش انجائذت َفغٍا ٔيؼٌُٕا فً أفشاد انًجخًغ، َٔمهّ يٍ خالل أػًال انفُاٍٍَ 

ًغ انًصشي نهخغهب ػهى انًؼاصشٌٍ، باإلضافت ئنى دٔسِ كًصذس حٕػٕي نهًجخ



 

 

حهك انجائذت، ٔدذ أفشاد انًجخًغ ػهى انمٍاو بٕاجبٓى انمٕيً 

 دٍال ْزِ انجائذت.

أداس انجهغت انذكخٕسة ػال ْاشى، ٔكٍم كهٍت انفٌُٕ انخطبٍمٍت بجايؼت دهٕاٌ،  

ٔانذكخٕسة دٌُا ػبٕد، األعخار بكهٍت انفٌُٕ انخطبٍمٍت، بًشاسكت يخذذرٍٍ يٍ 

فٌُٕ بانجايؼت، ٔكزنك يخذذرٍٍ يٍ دٔنخً ئٌطانٍا ٔاإلياساث أعاحزة كهٍاث ان

انؼشبٍت انًخذذة، ٔحى طشح أجُذة يغخمبهٍت نذٔس انذشكت انفٍُت فً َشش انٕػً 

بٍٍ أفشاد انًجخًغ، نذػًٓى َفغٍا ٔنخخطً حذاػٍاث انجائذت ٔيا حخشكّ يٍ 

 آراس انضغظ انُفغً ػهٍٓى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

جائذت كٕسَٔا فً انفٍ انًؼاصش ٔانخصًٍى" خالل يُالشت "حأرٍش 

 .حذذٌاث ٔيًاسعاث -يإحًش جايؼت دهٕاٌ فٍشٔط كٕسَٔا انًغخجذ 
 َ 6::9 - ١ٔٛ٠0202ٛ،  5اٌغّؼخ، 

 
 جامعة حلوان

وٛسٚٔب أطٍمذ فؼب١ٌبد اٌغٍغخ اٌضب١ٔخ ٌٍّؤرّش االفزشاظٟ اٌذٌٚٝ "ف١شٚط 

رؾذ٠بد ِّٚبسعبد ِزؼذدح اٌزخصصبد" ثشػب٠خ ِؼبٌٝ األعزبر  -اٌّغزغذ 

اٌذوزٛس خبٌذ ػجذ اٌغفبس ٚص٠ش اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ ، األعزبر اٌذوزٛس 

ِبعذ ٔغُ سئ١ظ اٌغبِؼخ ٚس٠بدح األعزبرح اٌذوزٛسح ِٕٟ فؤاد ػط١خ ٔبئت سئ١ظ 

ٚاٌجؾش   ٚاٌزٞ ٠ٕظّٗ ِغّغ اإلثذاعاٌغبِؼخ ٌشئْٛ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس 

اٌؼٍّٝ ثبٌغبِؼخ رؾذ إششاف األعزبرح اٌذوزٛسح س٠ٚذا ػجذ اٌؾ١ّذ صبدق ِذ٠ش 

 .اٌّغّغ

ٚ رٕبٌٚذ اٌغٍغخ اٌضب١ٔخ اٌزٟ عبءد ثؼٕٛاْ "رأص١ش عبئؾخ وٛسٚٔب فٟ اٌفٓ 

اٌّؼبصش ٚاٌزص١ُّ" رٛظ١ؼ رأصش اٌؾشوخ اٌف١ٕخ اٌّؼبصشح ثأصِخ اٌىٛسٚٔب 

ٌفٓ فٟ ٔشش اٌٛػٟ ث١ٓ أفشاد اٌّغزّغ ٚدػُّٙ ٔفغ١بً ٌزخطٟ رذاػ١بد ٚرأص١ش ا

اٌغبئؾخ ِٚب رزشوٗ ِٓ ظغػ ٔفغٟ فٟ أفشاد اٌّغزّغ، ؽ١ش ٠ؼذ اٌفٓ ٘ٛ رؼج١ش 

ػٓ اإلٔغب١ٔخ فٟ اٌّغزّؼبد ، ٠ّٚضً اٌشفشح اٌّضدٚعخ ث١ٓ اٌزأص١ش ٚاٌزأصش ، ؽ١ش 

٠ؼىظ رأصش اإلٔغبْ ثّب ٠ؾ١ػ ٠ؼجش ػّٕب ٠ؤصش فٟ اإلٔغبْ فٟ سأٞ اٌّغزّغ ، ِٚب 

http://www.elaosboa.news/98856


 

 

ثٗ ِٚٓ ٘زا إٌّطٍك ٚٔظشاً ٌّشٚس اٌّغزّغ ثغبئؾخ وٛسٚٔب ، 

 ً  .اٌزٟ أصشد ػ١ٍٗ ٔفغ١بً ِٚؼ٠ٕٛب

٠ٚأرٝ دٚس اٌفٓ فٟ ٘زٖ اٌغبئؾخ ِزّضال فٟ وٛٔٗ ِزٕفغب ٌٍزؼج١ش اٌفٕٟ ػٓ رأص١ش 

فٕب١ٔٓ اٌغبئؾخ ٔفغ١بً ِٚؼ٠ٕٛبً فٟ أفشاد اٌّغزّغ ٚٔمً ٘زا ِٓ خالي أػّبي اٌ

اٌّؼبصش٠ٓ، ثبإلظبفخ إٌٝ دٚسٖ وّصذس رٛػٛٞ ٌٍّغزّغ اٌّصشٞ ٌٍزغٍت ػٍٝ 

 رٍه اٌغبئؾخ ، ٚؽش أفشاد اٌّغزّغ ػٍٝ اٌم١بَ ثٛاعجُٙ اٌمِٟٛ ؽ١بي ٘زٖ اٌغبئؾخ

. 

أداس اٌغٍغخ األعزبرح اٌذوزٛسح ػال ٘بشُ ٚو١ً و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌزطج١م١خ ثغبِؼخ 

د األعزبر ثى١ٍخ اٌفْٕٛ اٌزطج١م١خ ثّشبسوخ ؽٍٛاْ ٚ األعزبر اٌذوزٛس د٠ٕب ػجٛ

ٚوزٌه ِزؾذص١ٓ ِٓ دٌٚخ إ٠طب١ٌب   ِزؾذص١ٓ ِٓ أعبرزح و١ٍبد اٌفْٕٛ ثبٌغبِؼخ

ٚرُ غشػ أعٕذح ِغزمج١ٍخ ٌذٚس اٌؾشوخ اٌف١ٕخ    ٚدٌٚخ اإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذح،

ِٚب فٟ ٔشش اٌٛػٟ ث١ٓ أفشاد اٌّغزّغ ٌذػُّٙ ٔفغ١بً ٌٚزخطٟ رذاػ١بد اٌغبئؾخ 

 .رزشوٗ ِٓ آصبس اٌعغػ إٌفغٟ ػ١ٍُٙ
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