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 مستخلص 
الوخيمة إىل نسب وبائية، فحتى بداية  واملرتبط بمرض املتالزمة التنفسية احلادة    19-مرض كوفيد    -برسعة متزايدة    - لقد تفيش  

من    2020أبريل   وأكثر  مؤكدة  إصابة  حالة  مليون  من  أكثر  عن  اإلبالغ  كوفيد  66000تم  بسبب  وفاة  مجيع    19-حالة  نحاء أيف 

يتسم باملوثوقية واآلخر ال نتأكد من صحة    ، ويف ظل تلك املعاناة انترش كم هائل من املعلومات بعضها (Curigliano...etc, 2020)العامل

واخلوف، واحلزن ،واألمل وغري ذلك  بني أفراد املجتمع، وهنا تظهر أمهية   مصدره، ولقد كان النوع الثاين منهام سببًا يف انتشار الشائعات،

ببل قائمة  الدراسة يف  إعداد  املوثويهذه  املعلومات  ملا ُنرش عرب اإلنرتنت من مصادر  ليتمكن وجرافية  العربية واإلنجليزية  باللغتني  قة 

الدراسة عىل املنهج الببليومرتي ؛ حيث  ، واعتمدت  19-والعالج من كوفيد  القارئ من الرجوع إليهام بثقة يف البحث عن كٍل من الوقاية

اإلنرتنت، شبكة  عرب  املتاحة  و  املوثوقة  املعلومات  مصادر  تشمل  ببليوجرافية  قائمة  إعداد  عىل    للحصولالببليومرتي    التحليل و  تم 

واالجتاهات   التوزيعات  لتلك مؤرشات  التأليف  اجتاهات  دراسة  عن  فضال  والعددية،  الشكلية  واالجتاهات   ، واللغوية  املوضوعية 

مصدرا باللغة العربية، وتنوعت    176مصدرا باللغة اإلنجليزية و  91مصدرا منها    267انتهت الدراسة بإعداد قائمة تضم  واملصادر،  

،  كتابني، وا ملصق  21، ومقاال  182مصدر فيديو ،    49عدد    ؛ حيث رصدت القائمةبتلك القائمة  در املعلومات املوثوقة  ال مصا أشك

 . 19-املختلفة حول الوقاية والعالج من كوفيد بأشكاهلا ، بام يساعد املستفيدين عىل الوصول للمصادر املوثوقة pdfملف 12، ودليل

 .19-عالج كوفيد   ؛19-الوقاية من كوفيد ؛اجلوائح املرضية ؛املصادر املوثوقة ؛ 19-كوفيد  :الكلامت املفتاحية

 متهيد 
بل  تصيب ماليني البرش عىل مستوى    ؛عىل فرتات خمتلفة، تنترش فيها بني البرش ال تقتل فقط  اآلالف Pandemicsتظهر اجلوائح

- م، وقد ظهر كوفيد1350مليون شخص عىل مستوى العامل عام   20العامل كافة، كام حدث مع الطاعون األسود الذي قتل ما يزيد عن 

سعى اجلميع إىل تصفحه نرتنت إىل كافة املنازل تقريبًا  يف الشهور القليلة املاضية، وانتقل إىل كافة دول العامل تقريبًا، ومع وصول اإل  19

، ويف أثناء ذلك البحث يصادف القارئ عدًدا من مصادر املعلومات غري    19-والعالج من كوفيدجلمع معلومات تساعد يف الوقاية  
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لذا   الفريوس،  اخلاطئة حول  املفاهيم  بعض  تبث  قد  التي  قائمة  سعت  املوثوقة  إعداد  إىل  الدراسة  املوثوقةببليوهذه  باملصادر    جرافية 

تساعد يف دعم الفرد يف    معلومات عربية وإنجليزية  من مصادر    وتتكون القائمة؛  ودراسة االجتاهات العددية والنوعية لتلك املصادر

التعرف عىل الوباء وكيفية التعامل معه عىل أوجه خمتلفة؛  فبتقديم املعلومات الوقائية للشخص قبل اإلصابة تساعده ليتفادى اإلصابة؛ 

ه كيف يقي نفسه وغريه من املرض ، وبتقديم املعلومات للشخص بداية اإلصابة  تساعده يف السيطرة عىل مرضه حتى عن طريق تعليم

  : من التوجيهات املختلفة مثل  19-ال يتفشى عن طريق التعرف عىل األدوية التي ترفع من مقاومة اجلسم للمرض؛ كام حدث مع كوفيد  

ف عىل  واحلصول  الدافئة  املرشوبات  العملية  تناول  دعم  عىل  يعمل  إصابته  عقب  للشخص  املعلومات  وبتقديم   ، وغريه  يس  يتامني 

الدعم املعنوي لرفع املناعة وتعديل احلالة املزاجية للشخص ورفع الروح    عىل تقديم   19-فتساعد املعلومات حول كوفيدالعالجية؛  

 املعنوية مما يكون له عظيم األثر يف تلقي العالج بصورة إجيابية.

  اإلطار املنهجي للدراسة:أوًلا 

 مشكلة الدراسة:  -1

من ظهور الكثري من التخبط الناتج عن العديد من املعلومات املنشورة بشتى وسائل بث    لوحظتتلخص مشكلة الدراسة فيام  

الوقاية من املرض، أو    املعلومات يف العامل، و التي ال يلتفت اإلنسان العادي إىل مدى صحتها، بل يتبعها بصورة عشوائية مما قد يعرقل

جرافية حلرص عدد من مصادر املعلومات املوثوقة حول الوقاية  ببليو يتسبب يف إصابته به، لذا ظهرت احلاجة إىل إعداد هذه القائمة ال

 االجتاهات العددية والنوعية لتلك املصادر. ودراسة، 19-والعالج من كوفيد

 أهمية الدراسة ومبرراتها:  -2

ر باملعلومات العلمية والبيانات مفتوحة املصدر ضامًنا إلجراء البحوث التي هتدف  إىل التوصل إىل لقاح ضد يكفل االنتفاع احل

و نحو أرسع  الفريوس عىل  نجاًحا  أهذا  اتباعها   ،)اليونسكو(كثر  الواجب  العامة  الصحية  بالتدابري  الوعي  فضاًل عن دورها يف نرش 

وجرافية تقدم مصادر معلومات موثوقة حول كل  ما حيتاج  يبلب  الحتواء تفيش الفريوس، وهنا تربز أمهية هذه الدراسة يف إعداد قائمة

 ة،عىل اللينك املخصص هلا وصل إىل املعلومات بسهول  بحيث إذا ضغط املستفيد  19-املستفيد معرفته عن الوقاية والعالج من كوفيد

باللغتني   التعرف عىل االجتاهات العددية والنوعية ملصادر املعلومات املنشورة  مما يساعد يف نرش املعلومات الصحيحة، كام تساعد يف 

 . 19-العربية واإلنجليزية حول الوقاية والعالج من كوفيد

 أهداف الدراسة: -3

 سة إىل حتقيق األهداف التالية:تسعى هذه الدرا

قائمة    -3/1 العربية واإلنجليزيةليببإعداد  باللغتني  املوثوقة    تشمل أشكااًل   -وجرافية  املعلومات  لكي    - متنوعة من مصادر 

 . 19-عىل دراسة الوقاية والعالج من  كوفيدبشكل خاص تساعد الناس عموًما ، واملعاجلني باملعلومات 

 العددية، والشكلية ملصادر املعلومات املوثوقة واملدرجة بتلك القائمةو اهات املوضوعية، واللغوية ،التعرف عىل االجت -3/2

 القائمة.املدرجة يف ملصادر املعلومات  بيان اجتاهات التأليف -3/2
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 تساؤالت الدراسة: -4

 من خالل األهداف السابقة يمكننا اخلروج بمجموعة من التساؤالت تتمثل يف:

 ؟ 19-ى توافر مصادر موثوقة باللغتني العربية واإلنجليزية حول الوقاية والعالج من كوفيدما مد -4/1

 ؟يف القائمة الببليوجرافيةما االجتاهات املوضوعية واللغوية ملصادر املعلومات املوثوقة   -4/2

 ؟يةيف القائمة الببليوجراف ما االجتاهات العددية والشكلية ملصادر املعلومات املوثوقة  -4/3

 ؟ املدرجة بالقائمةملصادر املعلومات  اجتاهات التأليفما  -4/4

 مجال الدراسة وحدودها:  -5

 : احلدود املوضوعية 

س  والوقاية والعالج من فري  : نرتنت حول موضوعيتركز هذه الدراسة عىل مصادر املعلومات املوثوقة واملتاحة عرب شبكة اإل

 مواضيع تنقسم إىل شقني شق للعالج، وشق للوقاية، كام هو موضح فيام ييل: ، وتم مجع عدد من املصادر يف 19-كوفيد

األدوية املقرتحة للعالج، والعالج الرسيري، والعالج النبايت، وأخرًيا:  ومتثلت يف: العالج بشكل عام،    موضوعات حول العالج 

 املناعة )تقويتها ضد األمراض(. 

الوقاية بشكل عام    موضوعات الوقاية التعقيم ضد امليكروبات ، و دور كل من  تتمثل يف:  املتبعة للوقاية ، ثم  ، واإلجراءات 

ووقاية  الوقاية،   و  والنظافة  العمل،  مكاتب  يف  والوقاية  السلوك،  وتقويم   ، الرحالت  يف  والوقاية  الوقاية،   يف  والدين  التكنولوجيا 

 .  19-واملراهقني واملسنني  من كوفيد ةاألصحاء، واألطباء واألطفال واملرأ 

 املكانية: احلدود  

 حمددة لتلك الدراسة.  مكانية، لذا ال يمكننا اإلمساك بحدود تربطها حدود مكانيةُيعد اإلنرتنت شبكة واسعة املجال ال 

 : احلدود الزمنية 

)منظمة 2019ديسمرب  يف  هتمت الدراسة بحرص عدد من مصادر املعلومات املوثوقة منذ بداية الوباء يف مدينة ووهان الصينية  ا

 م.2020عام  ةوحتى فرتة إغالق الدراسة يف العرشين من يولي.(2020الصحة العاملية، 

 : احلدود الشكلية 

الكوفيد   جائحة  شكل    19-ُتعد  يف  جتميعها   تم  القائمة  موضوعات  فإن  لذا  احلديثة  املوضوعات  مواقع  إ من  من  لكرتوين 

القا  الاإلنرتنت، وتم تصميم  بالعنوان ويعقب   ةوجرافييل ببئمة  املوضوعات مرتب هجائيًا  عىل شكل جدول مقسم موضوعيًا وحتت 

العنوان ، وأخرًيا   العنوان ، ثم املسؤولية الفكرية، ثم تاريخ احلصول عىل ذلك  العنوان املوقع الذي يمكن زيارته لالطالع عىل ذلك 

فيديوهات، و،    pdfملفات  وفكانت أشكال مصادر تلك املواقع تتمثل يف : مقاالت،  ،  شكل مصدر املعلومات املتاح عىل تلك املواقع

اللغات يف شكل  و بكافة  اجلائحة  تلك  أثناء  كتاب صدر  ليسهل عىل  pdfملصقات، فضاًل عن  الطريقة  بتلك  اجلدول  تقسيم  وتم  ،؛ 

 . املستفيد البحث فيها والوصول إىل ما يريده بسهولة ويرس
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 احلدود اللغوية: 

هي اللغة الرئيسية يف    العربية  نجليزية عىل أساس اللغةتمدت الدراسة يف حدودها اللغوية عىل املصادر باللغتني العربية واإلاع

 هي لغة النرش العاملي .، و الثانية لغة 19-رصد اإلنتاج الفكري حول الوقاية والعالج من كوفيد

 منهج الدراسة وأدوات جمع البيانات: -6

نرتنت حول الوقاية ىل التعرف عىل االجتاهات العددية والنوعية ملصادر املعلومات املوثوقة واملتاحة عرب شبكة اإلتسعى الدراسة إ

، لذا اعتمدت  الدراسة عىل املنهج  الببليومرتى الذي يقوم عىل إعداد القوائم التي حترص وتسجل وتصف    19-والعالج من كوفيد

اإلنرتنت  أداة مجع البيانات   ويمثل،     اهات العددية والنوعية هلذا اإلنتاج الفكري من ناحية ثانيةاإلنتاج الفكري من ناحية ودراسة االجت

 ة املعتمد عليها لتجميع املصادر حمل الدراسة. يالرئيس

  / إعداد  "قائمة رؤوس املوضوعات العربية القياسية للمكتبات ومراكز املعلومات وقواعد البيانات"كام اعتمدت البحث عىل  

ال القائمة  موضوعات  رؤوس  تقنني  يف  خليفة  العزيز  عبد  القياسية بليوجرافيةبشعبان  العربية  املوضوعات  رؤوس  قائمة  )خليفة، 

ة إىل استخدام رؤوس املوضوعات يف شكل صف اجلوء، وجتدر اإلشاره هنا إىل (2001للمكتبات ومراكز املعلومات وقواعد البيانات، 

حتى   ،وقاية األصحاء ووقاية املرأه ووقاية املراهقني  :وموصوف مع بعض املوضوعات املدرجة حتت وقاية بعض الفئات املختلفة مثل

حتى ال يفصل بينها موضوعات أخرى فيظن املستتفيد عدم إدراج تلك الفئات  وتدمج تلك املصادر يف تسلسل موضوعي بالقائمة،  

 األخرى ضمن القائمة.

 خطوات الدراسة: -7

 قسمت خطوات إعداد البحث إىل : 

 .  19-القراءة بشكل عام حول كوفيد -1

 .عىل شبكة اإلنرتنت19-مجع عدد كبري من املصادر املنشورة حول كوفيد -2

 .عتامد عليه يف إعداد القائمةفرز املصادر لتجميع املوثوقة منها لال -3

 خمتلفة حتت شقني رئيسني مها العالج، والوقاية.  تقسيم املعلومات املتاحة يف تلك املصادر إىل موضوعات -4

 ترتيب املصادر حتت كل موضوع هجائيًا بالعنوان. -5

بعد كل عنوان ، بحيث يمكن للمستفيد الضغط عليه مبارشًة ، أو نسخه    (URL)نرتنت وضع عنوان املصدر عىل اإل -6

 . للوصول إىل املصدر املنشور

 نرتنت.صول عىل ذلك املصدر من اإلذكر املسؤولية الفكرية للمصدر وتاريخ احل -7

 توضيح األشكال املختلفة للمعلومات املتاحة داخل تلك املواقع.  -8

 االجتاهات املوضوعية واللغوية لتلك ملصادر املعلومات بالقائمة.دراسة  -9

 دراسة االجتاهات العددية والشكلية ملصادر املعلومات يف القائمة الببليوجرافية. -10

 التأليف ملصادر املعلومات املدرجة بالقائمة. بيان اجتاهات  -11

 يمكن تقسيم الدراسات السابقة إىل شقني مها:
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 العربية. الدراسات  -7/1

 األجنبية.دراسات ال -7/2

 وفيام ييل عرض لبعض الدراسات : 

 : العربية الدراسات  - 1/ 7

مصادرأ وجود  عدم  عن  العاملية  البيانات  قواعد  يف  البحث  ملصادر  عربية    سفر  والنوعية  العددية  االجتاهات  دراسة  تتناول 

 ولكن توجد دراسات ببليومرتية عدة نذكر منها: 19-املعلومات حول كوفيد

حيث تناولت اإلنتاج الفكري املرصي يف جمال التاريخ اإلسالمي واعتمدت    (2020)حسن، املغاوري، و الشامي،  دراسة  -1

منهج   والعددية  عىل  املكانية  واالجتاهات  التوزيعات  مؤرشات  عىل  منها  واحلصول  الببليومرتي  واألسلوب  الببليوجرايف  التجميع 

 .والزمنية هلذا اإلنتاج مع تصميم قاعدة بيانات متخصصة

ببليوجرايف يف جمال الفنون للرسائل اجلامعية والتي هدفت إىل تناول أدوات الضبط ال  (2019)جاد اهلل و ابراهيم،  دراسة    -2

 بجامعة اإلسكندرية من حيث املؤرشات العددية والزمنية واللغوية والتوزيعات املوضوعية 

شكاله حول السرية أ حيث هدفت تلك الدراسة إىل حرص اإلنتاج الفكري بكل    (2019)الرشنويب، بدوي، و خليفة،  دراسة  -3

 . لكرتونيةإكانت خمطوطة أو مطبوعة أو أالنبوية سواء 

عبده،  دراسة  -4 و  الك  (2019)عكاشة، حمجوب،  علم  املنشورة يف  البحوث  إىل رصد  البيانات  ي والتي هدفت  بقواعد  مياء 

العل أواستخالص    ،ةالعاملي هذا  تناولت  بيانات  قاعدة  لعلم  م  كرب  واجلغرافية  واللغوية  واملوضوعية  العددية  االجتاهات  عىل  للتعرف 

الت واجتاهات  الك  ،ليفأالكمياء  علم  أمهية  إىل  ودخيوتوصلت  الصناعات    وله  مياء  العددية  مهوأ  املختلفةيف  االجتاهات  دراسات  ية 

 التطورات الزمنيةواملوضوعية هلذا العلم ورصد 

فكري ألعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا  لوالتي هدفت إىل حرص اإلنتاج ا  (2018)السمدوين، حممود، و الغلبان،  دراسة    -5

واملوضوعية والزمنية   لخروج ببيانات دقيقة عن سامت هذا اإلنتاج العدديةليف قواعد البيانات العاملية يف كل القطاعات املوضوعية و

 .والنوعية واللغوية ومعرفة دورها يف ترتيب جامعة طنطا ضمن التصنيفات العاملية للجامعات

ة يف اإلنتاج الفكري العاملي والعريب،  يهات الثقافة املعلوماتا حيث هدفت الدراسة إىل رصد اجت  (2017)حممد ر.،  دراسة    -6

ه وبيان حمدداته املوضوعية واللغوية والنوعية والزمنية ، وتعتمد الدراسة عىل املنهج املسحي لرصد مفرادت اإلنتاج الفكري هبدف حتليل

العريب   املستوى  الفكري عىل  اإلنتاج  اجتاهات ومؤرشات  للوقوف عىل  الببليومرتي  املنهج  وتعتمد عىل  املعلوماتية  الثقافة  الصادر يف 

 .والعاملي

والتي هدفت إىل التعرف وحرص مصادر املعلومات اخلاصة باملكتبات واملعلومات   (2016)األجورين و املغاوري،   دراسة  -7

العربي البيانات  قواعد  يف  توافرها  ومدى  واملكانية  الزمنية  وتوزيعاهتا  املوضوعية  اجتاهاهتا  عىل  والتعرف  الليبية،  باجلامعات  ة املجازة 

 .لعامليةوا

والتي تناولت وصفا وحتليال للمحتوى العريب يف جمال املكتبات واملعلومات والتأكد من     (2015)حممد و زايد،    دراسة  -8

الدينامبأوتوصلت    ،همعدل صدوره عىل الويب ومعدل نمو يكي  ن مرص األوىل عربيا من حيث عدد املواقع واالعتامد عىل املحتوى 
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وصت برضورة إعادة أو   ،وعدد امللفات الفنية  ،وااللتزام بإضافة اسم النطاق اجلعرايف ، والسعودية األوىل من حيث معدل احلضور

 .النظر يف إمكانية استضافة املواقع العربية يف جمال املكتبات واملعلومات وبصفة عامة داخل حدودها اجلغرافية

والتي تقدم صورة ملواقع املكتبات اجلامعية بالدول العربية ، وهتدف إىل معرفة   (2015)هاشم، فرحات، و زكريا،    دراسة  -9

 أفضل مواقع املكتبات اجلامعية بالعامل العريب حضورا وتأثريا عنكبوتيا عىل شبكة الويب، والتعرف عىل مواقع املكتبات اجلامعية األكثر

%  55.4إىل  وصلتالعريب من حيث عدد املرتددين عليها، وأكثرها تقدياًم خلدمات املعلومات عرب مواقعها، وتشهرة عىل مستوى العامل 

 لكرتونيا عىل شبكة الويب ، وتوجد عالقة طردية بني خدمات املكتبات واملرتددين عليها. إمن املكتبات ال متتلك موقعا 

والتي تناولت فيها الباحثة موضوع اإلنتاج الفكري املرصي يف جمال السياحة    (2013الرمادي،    )الشامي، موسى، و  دراسة  -10

لإل الببليوجرايف  الضبط  من حيت  الفكريوالفندقة  واللغوي    ،نتاج  والشكيل  املوضوعي  والتوزيع  الفكري  اإلنتاج  توزيع  وتناولت 

 .مجني والنارشينوالزمني واملكاين واخلصائص الشكلية وحجم إنتاجية املرت

غنيم،  دراسة    -11 بالقياسات     (2013)مصطفى، حمجوب، و  الويب وعالقتها  قياسات  الضوء عىل  إلقاء  إىل  والتي هتدف 

عامل تأثري األخرى وتركز عىل قياس ترتيب اجلامعات املرصية عن طريق حتليل الروابط الفائقة كأحد جماالت العمل قياسات الويب وم

 . وتم التطبيق عىل مواقع اجلامعات املرصية احلكومية واخلاصة عن طريق معامل تأثري الويب، الويب

نرتنت من  والتي هدفت إىل رصد وحتليل عدد من جوانب املحتوى العريب عىل اإل  (2011)حممود و عبد اهلادي،  دراسة    -12

العامة و موضوعاته وقوالبه وأشكاله، وجوانبه الفنية ، واعتمدت الدراسة عىل املنهج املسحي القائم عىل العينة مع اعتبار   هحيث مالحم

 <spssحصائي املواقع باستخدام برنامج التحليل اإل امليدان األسايس للبحث هو اإلنرتنت، حيث هدفت إىل حتليل حمتوى 

واإلنتاج  والفنادق،  والسياحة  النبوية،  والسرية  والكمياء،  الفنون،  مثل:  املوضوعات  بعض  العربية  الدراسات  تلك  تتناول 

ة احلالية يف تناول كل  الفكري يف جمال املكتبات وإنتاج أعضاء هيئة التدريس، وحتليل حمتوى مواقع، وتتفق تلك الدراسات مع الدراس

وهو موضوع    19-منها موضوع معني لدراسة اجتاهاته العددية والنوعية، وختتلف عنها يف عدم تناول أي بحث منها ملوضوع كوفيد

 العرص الذي يشغل أقطاب العامل كافة.

 الدراسات األجنبية:   2/ 7

من كل  بيانات  قواعد  يف  البحث   ClinicalKey, ScienceDirect Journals, ScienceDirect Books, Cambridgeأسفر 

Archive Editions Online eBooks, ScienceDirect, Scopus, Total Access Collection, Academic Search Complete, 

Journals  حتت مصطلحcovid-19+A Bibliometric ،bibliography+covid-19    عن وجود عدة مصادر أجنبية تناولت حتليل اإلنتاج

 ، وفيام ييل عرض لبعض تلك الدراسات مرتبة هجائيًا باسم املؤلف :  19-فكري املنشور حول كوفيدال

التي أوضحت أمهية البيانات الببليوجرافية يف تقييم اإلنتاج العلمي    (El Mohadab , Bouikhalene, & Safi, 2020 )دراسة  -1

 ، ويمثل إسرتاتيجية لتعزيز نتائج األبحاث يف األوساط العملية املحلية والدولية.19-يف العامل حول موضوع كوفيد

لتقييم اجتاهات البحوث،   19-يومرتي ملرض فريوس كوفيدوالتي تتناول حتليل ببل (Felice & Antonella, 2020 )دراسة -2

واعتمد عىل منهجية التعلم اآليل الببليومرتي، وجتميع املصار من قاعدة بيانات سكوبوس، وتبني أن الصني األوىل يف املنشورات تليها  

 ئص الرسيرية.الواليات املتحدة، واململكة املتحدة وإيطاليا، وكان أكثر املوضوعات انتشاًرا هي: اخلصا 
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كوفيد  (Chahrour & ...etc, 2020)دراسة  -3 منذ ظهور    19-والتي هدفت إىل استكشاف نشاط واجتاهات األبحاث عن 

ومنظمة الصحة العاملية، وأوضحت أن الصني أعىل نسبة بحوث بنسبة   pubmed، عن طريق قاعديت بيانات  2019اجلائحة يف ديسمرب  

 %وأوضحت أن البلدان اآلسيوية أعىل نسبة نشاط بحثي.67

وتتناول التحليل والتصور الببليومرتي لفريوسات كورونا وتم حتليل املقاالت   (Deng, Chen, & Wang, 2020)دراسة    -4

وضحت أن الصني احتلت مكانة مهمة يف جمال وتبني أن معظم موضوعات األبحاث يسيطر عليها السارس، وأ  scopusاملنشورة  يف  

 .19-البحث عن البحث، وتوقع الباحثون أن تساعد خريطة األبحاث حول الفريوس التاجي عىل استكشاف كوفيد

وهي مقالة حتلل العوامل التي تؤدي إىل املنشورات ذات التأثري الشديد؛ حيث تلخص    (Elhawary & ...etc, 2020)دراسة  -5

  63849مقالة تم االستشهاد هبا    50خصائص املنشورات اخلمسني األوىل التي أشري إليها يف وقت مبكر أثناء اجلائحة، وتبني أن أعىل  

 يف خالل أربعة أشهر. 

كوفيد(Gong & ...etc, 2020)دراسة  -6 حول  املبكرة  األبحاث  عن  ببليومرتية  دراسة  معظم  19-وهي  أن  وأوضحت   ،

الدراسات كانت يف الصني البلد األكثر ترضرا من الوباء، وبينت التعاون غري املسبوق يف تبادل املعلومات بني األوساط العملية مقارنة  

 بالبحوث السابقة املتعلقة بالفريوس التاجي.

،وتبني أن  19-حيث هدفت إىل دراسة املنشورات حول كوفيد  (Kambhampati , Vaishya , & Vaish, 2020)دراسة  -7

 ومن ذلك احلني بدأت زيادة املنشورات بشكل كبري. 2020يناير  17املقاالت حول اجلائحة بدأت تظهر فقط من 

،  2020فرباير    6وحتى    2003والتي هدفت إىل دراسة اجتاهات األبحاث حول كورونا من    (Mao & ...etc, 2020)دراسة  -8

 ، وكانت الواليات املتحدة أعىل نسبة مسامهات.2004وتبني زيادة املنشورات اخلاصة بالفريوس التاجي يف 

عداد دراسة ببليومرتية  إ؛ حيث تم    19-يران يف التعامل مع كوفيدإي تناولت مسامهة  والت  (Shamsi & etc, 2020)دراسة    -9

أن منشورات جملة الطب العكرسي  ب، وتوصلت الدراسة  19-تتناول مصادر املنشورات التي يصدرها العلامء اإليرانيون حول كوفيد 

إيران مع علامء من الواليات املتحدة وإيطاليا واململكة   ءني علامحاث املشرتكة ببهي املنشورات األكثر انتشارا، كام توجد العديد من األ

 . املتحدة وكندا عىل التوايل

  web of scienceيف قاعدة بيانات    19-وهي دراسة مسحية  لآلداب العاملية حول كوفيد  (Yu & ...etc, 2020)دراسة  -10

 أن البحث حتت االلتهاب الرئوي أكثر املصطلحات شيوعا، وتنبأت بزيادة كبرية يف عدد املنشورات  وتم حتليل السامت املوضوعية، وتبني

 . 19-العاملية الصادرة عن كوفيد

للتعرف عىل االجتاهات   19-تتفق تلك الدراسات األجنبية مع الدراسة احلالية يف تناول كل منها لإلنتاج الفكري حول كوفيد

نتاج، ويتفقان أيًضا يف حرصمها لعدد من مصادر املعلومات باإلنجليزية ، ولكن ختتلف هذه الدراسة يف  العددية والنوعية لذلك اإل

تناوهلا بالتحليل لعدد كبري من مصادر املعلومات املنشورة باللغة العربية عىل أساس أهنا اللغة الرئيسية يف رصد اإلنتاج الفكري حول  

 . 19-الوقاية والعالج من كوفيد
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ا 
ا
 الدراسة التطبيقية: ثاني

 :19-عن كوفيد ةنبذ -1

 : 19-تعريف كوفيد   - 1/ 1

حتت فريوسات كورونا، و فريوسات كورونا هي فصيلة كبرية من الفريوسات التي قد تسبب املرض للحيوان    19-يندرج كوفيد

كورونا َحيَوانِينة املَْصَدر، ويعني ذلك أهنا تنتقل بني احليوانات والبرش. ، حيث تعد فريوسات  (2020)أخبار األمم املتحدة،  واإلنسان

لت االستقصائيات املستفيضة إىل فريوس كورونا املسبب ملتالزمة االلتهاب الرئوي احلاد الوخيم )سارس( قد انتقل من َسنَانري   :وتوصَّ

الرشق األوسط التنفسية من اجلامل الوحيدة السنام إىل البرش، وينترش العديد   الزبَّاد إىل البرش، بينام انتقل فريوس كورونا املسبب ملتالزمة

 .(2020)منظمة الصحة العاملية، .من فريوسات كورونا املعروفة بني احليوانات، ومل ُتصب البرش بعد

ة من الفريوسات تشمل فريوسات يمكن أن تتسبب  أوضح بيان ملنظمة الصحة العاملية أن فريوسات كورونا هي زمرة واسع  لقد

التنفسية احلادة الوخيمة الفريوسات من هذه  و  ،يف جمموعة من االعتالالت يف البرش، ترتاوح ما بني نزلة الربد العادية وبني املتالزمة 

فريوس كورونا مل حُتدد من قبل يف  وهذه الساللة اخلاصة من    -التي تنتقل إىل اإلنسان  -الزمرة تتسبب يف عدد من األمراض احليوانية

 .(2020)منظمة الصحة العاملية، .البرش

تم اكتشاف نوع جديد من فريوسات كورونا بعد أن تم التعرف عليه كمسبب النتشار أحد األمراض التي بدأت يف الصني يف  

ويسمى املرض الناتج عنه   ،( 2)سارز كوف  2فسية احلادة الوخيمة كورونا ُيعرف الفريوس اآلن باسم فريوس املتالزمة التنو.، 2019

 (MAYO CLINIC ،2020)(.19)كوفيد  2019مرض فريوس كورونا 

، وأوضحت منظمة اليونسيف التابعة لألمم "NCOV-19 أو 2019Novel Coronavirusكام ُأطلق عىل هذا املرض سابًقا اسم  

فهام اشتقاق  VI"أما حرفا الـ "CORONA" مها أول حرفني من كلمة كورونا  "CO" دة أن االسم اإلنجليزي للمرض مشتق كالتايلاملتح

فريوس كلمة  من  حرفني  الـ "Virus" ألول  أنه   "D" وحرف  التقرير  وأضاف  باإلنجليزية،  مرض  كلمة  من  حرف  أول   "   "هو 

disease ،(2020)العربية. 

 : تاريخ املرض   - 2/ 1

عظيم أو الطاعون  : الطاعون األسود والذي ُعرف يف وقته باملوت ال(2020)ويكبيديا،  :  ظهر عرب التاريخ عدد من اجلوائح  منها 

ومن اجلوائح العظيمة    م،واجلدري والسل،1353-1347مليون شخص عام    20يزيد عن    العظيم الذي يعد األكثر رضًرا لقتله ما 

بداية من مرحلتها األوىل عام   املاليني من األفراد  التاسع عرش، وتسببت يف مقتل عرشات  القرن  وحتى    1824-1817الكولريا يف 

ال الكولريا  من  جائحة  اخلنازير 1975-1961سابعة   إنفلونزا  وجائحة  اإلسبانية،  واإلنفلونزا  املكتسبة،  املناعة  نقص  وفريوس  م، 

اإلنفلونزا  2009 كورونا    H1N1،وفريوس  فريوس  احلادة   COVID-19،ثم  التنفسية  باملتالزمة  املرتبط  كورونا  فريوس 

 .2003وهو سبب وباء سارس سنة -SARS) فريوس سارس أو الوخيمة

وقد كان مؤرشا جلائحة عاملية للفريوس التاجي   2019تم االبالغ ألول مرة عن الفريوس يف مدينة ووهان بالصني يف ديسمرب  

علنت  أيناير    30ويف    2020يناير    7وقد أعلن مسؤولو الصحة الصينيون رسميًا عن االكتشاف يف  (Peng & etc, 2020)  19-كوفيد
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سام للمرض الناجم  افرباير أعطت منظمة الصحة العاملية  11ة الصحة العاملية حالة طوارئ صحية عامة مثرية للقلق الدويل ، ويف منظم

االختالط    وُيعتقد أنه نشأ لدى احليوانات الربية، وانتقل إىل البرش من خالل  covid-19(S & M. , 2020) عن هذا الفريوس اجلديد وهو 

انترش الفريوس إىل املقاطعات الصينية األخرى يف أوائل    ،يف األسواق الرطبة  احلياة الربيةجتارة   باحليوانات املصابة أثناء عمليات ثم 

ولقد بدأ ظهور احلاالت املصابة يف البلدان األخرى، بسبب نقل    ،بسبب أعياد السنة الصينية اجلديدة  2020ومنتصف شهر يناير عام  

 السفر الدويل.  املرض من خالل

 : انتقال املرض   - 3/ 1

ويمكن للمرض   ،عن طريق األشخاص اآلخرين املصابني بالفريوس  19-كن أن يصاب األشخاص بعدوى مرض كوفيديم"

أن ينتقل من شخص إىل شخص عن طريق الُقطريات الصغرية التي تتناثر من األنف أو الفم عندما يسعل الشخص املصاب بمرض  

يعطس  19-كوفيد واأل  ،أو  األشياء  عىل  الُقطريات  هذه  بالشخص وتتساقط  املحيطة  األشخاص   ،سطح  يصاب  أن  حينها  ويمكن 

كام يمكن أن يصاب األشخاص   ،أو أنفهم أو فمهم  أعينهمعند مالمستهم هلذه األشياء أو األسطح ثم ملس    19-اآلخرون بمرض كوفيد

فمن األمهية بمكان االبتعاد  ولذا    ،إذا تنفسوا الُقطريات التي خترج من الشخص املصاب باملرض مع سعاله أو زفريه  19-بمرض كوفيد

، ويمكن للفريوس أن يعيش عىل األسطح  (2020)منظمة الصحة العاملية،  "أقدام(  3عن الشخص املريض بمسافة تزيد عىل مرت واحد )

 . (2020)العربية، ."لعدة ساعات، ولكن يمكن القضاء عليه بمسح األسطح باملطهرات البسيطة

 الوقاية:   - 4/ 1

باللغتني العربية واإلنجليزية ، بينت منظمة    وجرافيةيبللب القائمة ا  مصادرفضالُ عن سبل الوقاية التي يمكن االطالع عليها من  

أو من انتشاره باختاذ بعض    19-بتك بمرض كوفيدأنه يمكنك احلد من احتامل إصا   (2020)منظمة الصحة العاملية،  الصحة العاملية  

 االحتياطات البسيطة: 

والذي من شأنه أن يقتل الفريوسات التي   نظف يديك جيًدا بانتظام بفركهام مطهر كحويل لليدين أو بغسلهام باملاء والصابون  -1

 قد تكون عىل يديك. 

تقل عن مرت واحد )-2 بينك وبني أي    3احتفظ بمسافة ال  أو  أقدام(  الشخص  أو يعطس؛ ألنه عندما يسعل  شخص يسعل 

الفريوس ُقطريات سائلة صغرية قد حتتوي عىل  أو فمه  أنفه  تتناثر من  تتنفس هذه   ،يعطس،  فإذا كنت شديد االقرتاب منه يمكن أن 

 إذا كان الشخص مصاًبا به. 19-الُقطريات، بام يف ذلك الفريوس املسبب ملرض كوفيد

ك وفمك؛ ألنه عندما تلمس اليدين العديد من األسطح يمكنها أن تلتقط الفريوسات. وإذا تلوثت  جتنب ملس عينيك وأنف  -3

الفم  أو  األنف  أو  العينني  إىل  الفريوس  تنقالن  قد  فإهنام  املنافذ ويصيبك    ،اليدان  هذه  اجلسم عن طريق  يدخل  أن  للفريوس  ويمكن 

 .باملرض

النظافة التنفسية اجليدة؛ ويعني ذلك أن تغطي فمك وأنفك بكوعك املثني أو  تأكد من اتنباعك أنت واملحيطني بك ملامرسات    -4

الفريوس تنرش  الُقطريات  الفور، وذلك ألن  املستعمل عىل  املنديل  التخلص من  ثم  العطس،  أو  السعال  وباتنباع   ،بمنديل ورقي عند 

 .19-فريوسات الربد واألنفلونزا وكوفيد :ممارسات النظافة التنفسية اجليدة حتمي األشخاص من حولك من الفريوسات مثل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9


19-دراسة عددية ونوعية ملصادر املعلومات املوثوقة حول الوقاية والعالج من كوفيد    52  

  

التنفس، التمس الرعاية الطبية واتصل بمقدم    ،الزم املنزل إذا شعرت باملرض  -5 إذا كنت مصاًبا باحلمى والسعال وصعوبة 

التوجه إليه ومات عن  واتنبع توجيهات السلطات الصحية املحلية؛ حيث تتوفر للسلطات الوطنية واملحلية أحدث املعل   ،الرعاية قبل 

وسيسهم    ،واتصالك املسبق بمقدم الرعاية الصحية سيسمح له بتوجيهك رسيًعا إىل مرفق الرعاية الصحية املناسب  ،الوضع يف منطقتك

 .ذلك يف محايتك ومنع انتشار الفريوسات وسائر أنواع العدوى

م الرعاية الصحية أو سلطات الصحة  واتنبع املشورة التي يسدهيا مقد  ، 19-اطلع باستمرار عىل آخر تطورات مرض كوفيد-6

؛ حيث تتوفر للسلطات الوطنية  19-العمومية الوطنية واملحلية أو صاحب العمل بشأن كيفية محاية نفسك واآلخرين من مرض كوفيد

التي  فهي األقدر عىل إسداء املشورة بشأن اإلجراءات    ،ينترش يف منطقتك  19-واملحلية أحدث املعلومات عام إذا كان مرض كوفيد

 .يمكن أن يتخذها األشخاص يف منطقتك حلامية أنفسهم

- )املدن أو املناطق املحلية التي ينترش فيها مرض كوفيد  19-اطنلع باستمرار عىل آخر املعلومات عن بؤر تفيش عدوى كوفيد  -7

ا بداء السكري أو بأحد أمراض إذا كنت مسنًّا أو مصابً   وبخاصةوجتنب السفر إىل هذه األماكن قدر اإلمكان،    ، عىل نطاق واسع(  19

 يف إحدى هذه املناطق.  19- القلب أو الرئة؛ ألن هناك احتاماًل أكرب أن تصاب بعدوى مرض كوفيد

 : أو زاروها مؤخًرا )األيام األربعة عرش املاضية( 19-تدابري احلامية لألشخاص الذين يزورون مناطق ينترش فيها مرض كوفيد 

 . عاله )تدابري احلامية للجميع(اتنبع اإلرشادات املوضحة أ* 

درجة مئوية أو أكثر( ورشح   37.3يف حال بدأت تشعر بالتوعك، ولو بأعراض خفيفة كالصداع واحلمى املنخفضة الدرجة )

وإذا تطلنب األمر االستعانة بشخص ما إلحضار ما حتتاج إليه من   ،خفيف يف األنف، اعزل نفسك بالبقاء يف املنزل حتى تتعاىف متاما 

وازم أو كنت مضطرا إىل اخلروج لرشاء ما تأكله مثال، فارتد قناعا لتجنب نقل العدوى إىل أشخاص آخرين؛ سيسمح جتنبك ملخالطة ل

الية، وسيساعدان عىل محايتك أنت واآلخرين من الفريوس  الفعن اآلخرين وزيارتك للمرافق الطبية بأن تعمل هذه املرافق بمزيد من 

 .ائر الفريوساتوس 19-املسبب ملرض كوفيد

وإذا كنت تعاين من احلمى والسعال وصعوبة التنفس، التمس املشورة الطبية عىل الفور، فقد تكون مصاًبا بعدوى اجلهاز التنفيس 

  واتصل قبل الذهاب إىل مقدم الرعاية وأخربه إن كنت قد سافرت أو خالطت أي مسافرين مؤخًرا؛   ،أو حالة مرضية وخيمة أخرى

وسيساعد ذلك أيًضا عىل منع   ،املسبق بمقدم الرعاية سيسمح له بتوجيهك رسيًعا إىل مرفق الرعاية الصحية املناسبحيث إن اتصالك 

 .وغريه من الفريوسات 19-أي انتشار حمتمل للفريوس املسبب ملرض كوفيد

 الببليوجرافية : القائمة  -2

القائمة   هذه  دور  جليًا  توفريها  الببليو يبدو  يف  واإلجرافية  العربية  باللغتني  موثوقة  يف  معلومات  املستفيدين  تساعد  نجليزية 

، وقد تم ترتيبها هجائيًا برؤوس املوضوعات، وحتت كل رأس موضوع  19-احلصول عىل املعلومات الصحيحة واملوثوقة حول كوفيد

هجائيًا بالعنوان ويعقب العنوان    ورتبت املصادرجليزية،  ُرتِّبت املصادر هجائيًا وفًقا للعنوان لتأيت املصادر العربية أواًل ثم املصادر اإلن

املوقع الذي يمكن زيارته لالطالع عىل ذلك العنوان ، ثم املسؤولية الفكرية، ثم تاريخ احلصول عىل ذلك العنوان ، وأخرًيا شكل مصدر  

  ول للدراسة ولإلجابة عىل التساؤل األول، ، وذلك لتحقيق اهلدف األكام هو موضح بملحق الدراسة املعلومات املتاح عىل تلك املواقع

 وقد تم االعتامد عىل املصطلحات التالية يف إعداد القائمة: 
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 : القائمة العربية - 1/ 2

 عرب اإلنرتنت تتمثل يف: 19-استخدمت مصطلحات للبحث عن الكوفيد

 + عالج  19-كوفيد     19-كوفيد

 + التعامل مع 19-كوفيد    + الوقاية 19-كوفيد

 + مواجهة 19-كوفيد    + الشفاء19-كوفيد

 احلامية  19-كوفيد

 : القائمة اإلنجليزية - 2/ 2

 :إلعداد هذه القائمة استخدمت املصطلحات التالية

 

Covid-19 

Covid-19+Prevention 

Covid-19+ Protection 

Covid-19+treatmentm 

Covid-19+therapy 

 :الدراسة العددية والنوعية-3

إجراء الدراسة  الثالث والرابع للدراسة تم الثاين وواإلجابة عىل كل من التساؤل  ،للدارسة والثالث اهلدف الثاين يف سبيل حتقيق 

 العددية والنوعية ملصادر املعلومات املدرجة بالقائمة عىل النحو التايل:

 أواًل االجتاهات املوضوعية واللغوية: 

، كام تم جتميع املصادر باللغتني العربية واإلنجليزية  19-ج والوقاية من كوفيدالعال  :ني مها يتم تقسيم القائمة إىل موضوعني رئيس

عىل أساس األوىل هي لغة الدراسة والثانية لغة البحث العلمي، وكانت االجتاهات املوضوعية واللغوية حتت كل من املوضوعني مقسمة  

 عىل النحو التايل:

 19-عالج كوفيد -1

 االجتاهات املوضوعية واللغوية ملصادر املعلومات حول العالج: ( التايل الذي يوضح  1والتي يمكن التعبري عنها باجلدول رقم )

 االتجاهات الموضوعية واللغوية لمصادر المعلومات حول العالج( 1جدول رقم ) 

 املصادر اإلنجليزية  املصادر العربية  إمجايل املصادر املوضوعات 

 27 12 39 العالج بشكل عام

 11 1 12 العالج الرسيري
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 4 0 4 العالج النبات 

 17 8 25 املضادات احليوية  

 0 5 5 املناعة ضد األمراض  

 :بالشكل البياين التايل 19-ويمكن التعبري عن االجتاهات املوضوعية لعالج كوفيد

 

 19-الموضوعات حول كوفيد( االتجاهات الموضوعية لمصادر 1شكل رقم) 

% ، وًيفرس ذلك بالبحث الدائم يف  46ة  بعىل الشكل السابق ارتفاع عدد املصادر يف موضوع العالج بشكل عام بنس  ظويالح

بسط صورة كحاالت اإلنفلوزنا الشديدة التي حتتاج إىل أ، وألن فريس كورونا ب  19-نحاء العامل عن أفضل طرق عالج كوفيدأكافة  

%، 14% ، يأيت بعد ذلك العالج الرسيري بنسبة  29ومن هنا كانت نسبة املصادر املنشورة حول املضادات احليوية     ،مضادات حيوية

فقد    ا،ألن وضعه يف هذه احلالة يكون حرج  ،تركيز العديد من الدراسات عىل املريض وكيفية إنقاذه بعد دخوله املستشفى  لوحظحيث  

أيام، ييل ذلك املناعة   ةتويف خالل بضعي  ةن مل يعالج املريض فيها برسعإمن احللق إىل الرئتني وهي مرحلة خطرة  نتقل  امتكن الفريس منه و

رشادية تم تقديمها لتقوية مناعة الفرد واالعتامد عىل النباتات إ% عىل التوايل كعالجات  5%، و6ضد األمراض والعالج النبايت بنسب  

 بالشكل التايل : 19-ويمكن التعبري عن التوزيع اللغوي لعالج كوفيد، اعدته عىل حماربة املرضالطبيعية لتقوية مناعة الفرد ومس

العالج بشكل عام
46%

العالج السريري
14%

العالج النباتي
5%

المضادات الحيوية 
29%

المناعة ضد األمراض 
6%

إجمالي المصادر
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 19-( التوزيع اللغوي لمصادر المعلومات حول العالج من كوفيد2شكل )

الدول األجنبية أويو الوباء يف  بداية ظهور  العربية إىل  املصادر  املصادر اإلنجليزية  بشكل عام  عن  ارتفاع  عن    اًل، فضاًل فرس 

الدول األجنبية وسعيها إل ما يشري إىل 19-جياد عالج لكوفيدإمكانيات  باللغة اإلنجليزية فقط وهو  النبايت  العالج  ، وكانت مصادر 

عشاب وبأثرها عىل العالج، وكانت املصادر حول املناعة ضد األمراض باللغة العربية وهي تنقسم إىل  هتامم الدراسات األجنبية باألا

واخلامس حول التطعيم ضد مرض السل وأثره   ،منها حول التغذية التي تساعد عىل تقوية املناعة ضد األمراض   ةأربع  ،ة مصادرمخس

 عىل تقوية مناعة الفرد. 

 :19-الوقاية من كوفيد-2

ألن العامل مازال   ،موضوعات العالجرتفاع املصادر التي تتناول الوقاية من املرض عن املصادر التي تتناول ايالحظ عىل القائمة 

يف طور البحث عن العالج حتى هذه اللحظة وكل ما يستطيع أن يفعله هو حتذير األفراد ونرش السبل االحرتازية لضامن عدم إصابة 

 (التايل :2عن االجتاهات املوضوعية واللغوية للقائمة باجلدول رقم ) املزيد من األشخاص ويمكن التعبري
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 ( يوضح االتجاهات الموضوعية واللغوية للمصادر 2) جدول رقم 

 املصادر األنجليزية  املصادر العربية  إمجايل املصادر روؤس املوضوعات 

 6 33 39 الوقاية بشكل عام  

 8 22 30 اإلجراءات الوقائية 

 2 10 12 التعقيم  

 1 6 7 استخدام التكنولوجيا يف الوقاية  

 0 9 9 الوقاية يف الدين 

 0 3 3 الوقاية يف الرحالت  

 0 2 2 تقويم السلوك

 1 8 9 الوقاية يف مكاتب العمل  

 1 6 7 النظافة كأحد أسباب الوقاية

 1 4 5 وقاية األصحاء 

 7 12 19 وقاية األطباء 

 4 21 25 وقاية األطفال  

 0 7 7 وقاية املرأه

 0 2 2 وقاية املراهقني  

 1 5 6 وقاية املسنني 

(   3بالشكل رقم)  19-اجلدول السابق يمكن التعبري عن االجتاهات املوضوعية ملصادر املعلومات حول الوقاية من كوفيدومن  

 . التايل

%  16% يليها اإلجراءات الوقائية بنسبة  21ارتفاع مصادر املعلومات حول الوقاية بشكل عام بنسبة    (3)ويالحظ عىل الشكل  

تباع سبل الوقاية للحد من تفيش املرض، ييل ذلك وقاية األطفال بنسبة  اوهو أمر طبيعي فالوقاية خري من العالج ، وحيرص اجلميع عىل  

وت14 األطفال،  محاية  عن  موضوعات  تتناول  خوف%والتي  عىل  الطفل  يتغلب  وكيف  الكورونا،  ملواجهة  مناعتهم  منها،    هقوية 

واإلجراءات الواجب اتباعها مع األطفال عند عودهتم إىل املدارس، وغريها من املوضوعات التي تساعد الوالدين يف محاية أطفاهلم من  

لذا سعت    ، 19-عدوى من املرىض املصابني بكوفيد% حيث تعرض الكثري من األطباء لل 10، ييل ذلك وقاية األطباء بنسبة  19-كوفديد

العديد من األبحاث لتوفري معلومات حول سبل وقايتهم من العدوى،ييل ذلك التعقيم وهو مايؤكد عىل أمهية التعقيم يف القضاء عىل  

يىل ذلك الوقاية يف مكاتب   سطح التي المسها شخص مصاب أو نقل رزازه إليها،  نتيجة ملالمسة األفراد لنفس األ  هالفريس ومنع انتشار

وهو ما يؤكد عىل أمهية املحافظة عىل صحة الفرد يف مكان عمله وعدم تعرضه لإلصابة ،    % لكل منهام5العمل والوقاية يف الدين بنسبة  

ييل ذلك استخدام وعرض لرأي األديان يف أمهية الوقاية واإلجراءات االحرتازية بمنع التجمع حتى وإن كان للعبادة ملنع انتشار املرض،  

  ه وهو ما نالحظ  ،% من املصادر وهو ما يدل بدوره عىل أمهية النظافة4التكنولوجيا يف الوقاية، والنظافة كأحد أسباب الوقاية بنفس النسبة  

األسباب  يف كافة املؤسسات احلكومية واخلاصة من استخدام االهتامم بالنظافة واستخدام التكنولوجيا يف ذلك ، كام الحظنا أيضا من  

عمليات الكشف عن املرىض وحتديد أماكنهم والتعقيم، وتأيت    التي ساعدت الصني عىل التغلب عىل الوباء تطبيقها التكنوجليا احلديثة يف

لكل  % 3صحاء، ووقاية املسنني بنسبة خاصة فيام يتعلق  باحلمل والرضاعة، ثم وقاية األ ةعىل نفس النسبة لتتناول وقاية املرأ ةوقاية املرأ

 منهم وهو ما يدل عىل أمهية الوقاية بشكل عام واحلفاظ عىل الصحة من املرض، وتشري املصادر إىل وقاية املسنني ألهنم من الفئات األكثر

أثناء    ه% لتؤكد عىل أمهية أخذ الفرد احتياط2عرضة لإلصابة باملرض نتيجة لضعف مناعتهم، تأيت بعد ذلد الوقاية يف الرحالت بنسبة  

املن   السفر النسبة  تحتى ال يتعرض للعدوي  البلدان األخرى، ويأيت كل من تقويم السلوك ووقاية املراهقني عىل نفس  % من  1رشة يف 



 57 د. غادة عزت أبو زويد جــابر حامــد

 

ن يقلل الفرد  أإمجايل املصادر لتتاول األسئلة املختلفة التي تدور بذهن املراهقني وخوفهم من العدوى، وتقويم السلوك فتشري إىل أمهية  

 أن يكون نشيطا يف تلك اجلائحة حتى يستطيع أن يقاوم املرض.للتبغ و همن تناول

 

 19- ( موضوعات مصادر المعلومات حول الوقاية من كوفيد3شكل رقم )

 .( التايل4فيمكن التعبري عنها بالشكل رقم )  19-أما عن التوزيع اللغوي ملصادر املعلومات حول الوقاية من كوفيد

بتوافر عدد كبري     -عىل عكس املصادر اخلاصة بالعالج-  19  -العربية عن اإلنجليزية يف الوقاية من كوفيدفرس ارتفاع املصادر  يو

 ؛ وهو ما يؤكد عىل سعي الدول العربية لتوفري الوقاية حتى ال يتنرش املرض. 19-من املصادر العربية التي حتث عىل الوقاية من كوفيد
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 19-معلومات حول الوقاية من كوفيد( التوزيع اللغوي لمصادر ال4شكل رقم) 

 ثانًيا االجتاهات العددية والشكلية: 

القائمة   بداية ظهور كوفيد الببليولقد اشتملت  الدارسة يف    19-جرافية عىل مصادر من  ،    20/7/2020وحتى فرتة إغالق 

مصدر    49ل ذلك التنوع تبني وجود عدد  شكال مصادر املعلومات املتاحة عىل الشبكة العنكبوتية ، وبتحليأويالحظ عىل القائمة تنوع  

 ( التايل:5يمكن التعبري عن تلك األعداد بالشكل رقم) pdfملفات   12، ودليل واحد ، كتابني، و ا ملصق 21، ومقاال 182فيديو ، 

 

 االتجاهات العددية والشكلية لمصادر المعلومات ( 5شكل رقم )
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والذي يرجع إىل معظم مصادر املعلومات املوثوقة  حول كل من الوقاية والعالج  يتضح من الشكل السابق ارتفاع عدد املقاالت  

الفيديوهات   19-من كوفيد الوقاية والعالج منه ، ييل ذلك يف الشكل  الوباء وكيفية حتقيق  كانت مقاالت ترشح أفكار العلامء حول 

الوقاية والتغلب عىل اخلوف من كوفيد العاملية،  ،ومعظم  19-ومعظمها للحث عىل كيفية  الفيديوهات أصدرهتا منظمة الصحة  تلك 

للتوعية ولإلجابة عىل    ممارتية ، واليونسيف ، وبعض الفيديوهات التي أصدرها أطباء وغريهووزارة الصحة والسكان املرصية واإل

الوقاية والعالج من كوفيد تثبيت امل19-تساؤالت األفراد حول كيفية  الفيديوهات يف  علومة يف ذهن املستفيد  ، ومن املعروف تفوق 

رتسيخ املعلومة يف ذهن  لاألمهية  يف  % والتي تلعب هي األخرى دوًرا غاية  8عتامدها عىل خمتلف احلواس، ييل ذلك امللصقات بنسبة  ال

كومية  س، وقامت العديد من اهليئات احلوومن ثم حتقيق قدر عال من الوقاية من الفري  ،املستفيد عن طريق عرض صور يتذكرها املستفيد

الوقاية والعالج بني األفراد، ييل ملفات   % والتي تشمل مقاالت تتناول 5بنسبة  pdfواخلاصة بطباعة بعض من تلك امللصقات لنرش 

% والتي تتمثل يف كتاب نصائح عدة تشانغ ون 1نرتنت يف هذا الشكل ، ثم الكتب بنسبة  الوقاية والعالج من كوفيد تم رفعها عىل اإل

عداده لألطفال ملساعدهتم عىل التغلب من اخلوف من تلك اجلائحة، ودليل إ، وكتاب قصيص تم  19- ة الوقاية من كوفيديتناول فيه كيفي

يتناول األمراض اخلبيثة كافة وكيفية الوقاية منها، أما عن االجتاهات العددية ملسؤلية التأليف فهو    هضافتإواحد فقط يف تلك الدراسة تم  

 ت التأليف.مع اجتاها ما سيتم تناوله 

 التأليف:   اجتاهات ثالًثا  

 اجتاهات التأليف العربية:  -أ

مجع تلك القائمة عىل أن تشمل املصادر املوثوقة فقط دون غريها؛ حتى    بعد   تم احلرصلإلجابة عىل التساؤل األول للدراسة  

، لذا  اللغة الرئيسية للبحث فيه هي العربيةم فإن  يتمكن املستفيد من الرجوع إليها بثقة كاملة يف حمتوياهتا، وألننا يف جمتمع عريب ومن ث

إخباري  توضيحكان حرًيا   ثالثة أشكال: مصادر مؤسسية، ومصادر  إىل  والتي قسمت  املصادر  تلك  التأليف يف  ، ومصادر  ةاجتاهات 

 شخصية ويمكن التعبري عنها عىل النحو التايل:

 املصادر املؤسسية:1أ/

والسكان   الصحة  وزارة  منها:  العربية  البلدان  الصحة يف عدد من  ، وزارة  العاملية  الصحة  منظمة  ،  و  ، تتمثل يف  مملكة  ومرص 

املركز الوطني للوقاية من األمراض وقطر،  واململكة العربية السعودية ،  وعامن ،  ورسائيل ،  وإاإلمارات العربية املتحدة ،  والبحرين ،  

مؤسسة  ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة،  ومؤسسة ديب للمستقبل،  و  ،مستقبل الصحةوأطباء بال حدود،  منظمة  وومكافحتها ،  

الطبي،   والبحث  للتعليم  للمستقبلومايو  ديب  املستقبل،  -مؤسسة  النفيس  و  مرصد  والدعم  النفسية  للصحة  املرجعية  املجموعة 

اإلدارة العامة لربامج  ، واملشرتكة بني الوكاالت اإلدارة املركزية للطب العالجي  االجتامعي يف حاالت الطوارئ التابعة للجنة الدائمة

وفلسطني، و  التغذية، ولبنان،  مرص،  يف  طفل  لكل  الفرنسية    يونسيف  الدبلوماسية  اخلارجية.  والشؤون  أوربا  األنباء ووزارة  وكالة 

الطبية  و الكويتية،   دولةو  قطر،  – مؤسسة محد  الرسمية حلكومة  املتحدة،  اإل  البوابة  العربية  بديب، ومارات  الصحة  هيئة  ديب.    حكومة 

دائرة مكافحة األمراض والوقاية منها بلجنة الصحة الوطنية  واللجنة الوطنية الصينية للصحة ومكتب اإلدارة الوطنية للطب الصيني،  و

 التايل: الصينية،
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(  6مركز مكافحة الفيروسات واألوبئة بجيانغسو، ويمكن التعبير عن عدد مرات االعتماد على تلك المصادر بالشكل رقم )و

 

 يوضح عدد مرات استخدام المصادر في كل مؤسسة  (6شكل )

% من إمجايل املصادر العربية ،  38عن منظمة الصحة العاملية بنسبة    التي صدرتيتضح من الشكل السابق ارتفاع عدد املصادر  

% من املصادر ، ثم مصادر وزارة الصحة   13% ، ثم  اليونسيف لكل طفل بنسبة 20ة الصحة والسكان املرصية بنسبة اريليها مصادر وز

هتامم منظامت الصحة بنرش  ا وهو ما يؤكد عىل    عربية ، وغريها من املؤسسات كام هو موضح بالشكل السابق،البلدان  من اليف عدد   

، وهو ما يدل بدوره عىل موثوقية مصادر تلك القائمة ؛ حيث تم  19-املعلومات الصحيحة واملوثوقة عن الوقاية والعالج من كوفيد

للدراسة األول  التساؤل  اإلجابة عىل  يساعد يف  ما  عالية، وهو  ثقة  درجة  ذات  باالعتامد عىل مؤسسات  توافر مصادر    جتميعها  حول 

 . 19-معلومات موثوقة تتناول الوقاية والعالج من كوفيد

 املصادر اإلخبارية:  -2أ/

شبكة  و،CBCاحلكيم يف بيتك  ويب يب يس،  وخبار اليوم،  أ بوابة  و،  AKTAARثلت يف عدد من اهليئات وهي: أخبار السويد  مت

  ARABIC.NEWS.CN،وSKY NEWSعربية  و،  MCDمونت كارلو الدولية  و،  mbc  ، مرصextra newsغرفة األخبار  و الصني،  

اليوم السابع،  واملرصي اليوم،  و،  cnnالعربية  والعربية ،  و الدستور،  والدبلوماسية الفرنسية ،  والبيان باإلمارات،  وأخبار األمم املتحدة ،  و

 ( التايل:7ويمكن التعبري عن املصادر اإلخبارية بالشكل رقم)
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 مسؤولية من المصادر اإلخبارية( ال7شكل)

% من إمجايل املصادر اإلخبارية يليه العربية ويب يب  24يالحظ من الشكل السابق االعتامد عىل موقع أخبار األمم املتحدة بنسبة  

صادر اإلخبارية مجايل املإ% من  6مارات، وأخبار السويد كل منهم بنسبة  %، ثم املرصي اليوم، والدستور، والبيان باإل9يس بنفس النسبة  

ويدل أيضا    19-كام هو موضح بالشكل السابق مما يدل عىل اهتامم املواقع اإلخبارية بنرش معلومات حول الوقاية والعالج من كوفيد

 عىل الثقة يف مصادر القائمة.

 املسؤولية الشخصية: -3أ/

 شخاص أعد كل منهم مصدًرا واحًدا فقط وهم: أوجد عدد قليل من املصادر املوثوقة العربية التي ترجع إىل 

 .إهياب ماجد -أ -

 .تامر حسن -ب -

 .حممد القفاص -ت -

 مصطفى حممود  -ث -

 .هاين الناظر -ج -

 يوي ده هاي ، ترمجة نبيلة أسامة سند.  -ح -

 . تشانغ ون هونغ ترمجة ليونا، حممد حممد أمحد -خ -
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 اجتاهات التأليف األجنبية:  -ب

 إىل مسئولية شخصية، ومسئولية مؤسسية عىل النحو التايل: تم تقسيمها 

 ملصادر املعلومات بالقائمة هم مخسة أفراد فقط وهم:  املسئولية الشخصية -1ب/

 

- PETER LIN 

- Dr.jeffrey van wingen 

- HatemEleishi 

- Tom Holmes 

- Docile 

 التايل: (3دول )فيمكن التعبري عنها باجل ما املسئولية املؤسسةأ-2ب/

 ( اتجاهات المسئولية المؤسسية في مصادر المعلومات األجنبية 3جدول)

عدد  ترقيم

 املرات

 املسئولية

1.  1 ActaPharmaceuticaSinica B 

2.  2 AMERICAN COLLEGE OF GASTROENTEROLOGY 

3.  1 Antiviral Research 

4.  1 Archives of Gerontology and Geriatrics 

5.  1 Canadian Journal of Cardiology 

6.  2 Centers for Disease Control and Prevention 

7.  1 Clinical and Applied Thrombosis 

8.  1 Clinical and Translational Radiation Oncolog 

9.  1 Clinical eHealth 

10.  1 Clinical Infectious Diseases 

11.  1 Clinical Research & Reviews 

12.  1 Commission and NationalAdministration 

13.  1 Computer Methods and Programs in Biomedicine 

14.  1 Diseases 

15.  1 European Journal of Pharmacology 

16.  1 Heart & Lung 

17.  1 Heart RhythmAvailable 

18.  1 Hospital Practice 

19.  1 Imperial College 

20.  1 Integrative Medicine Research 

21.  3 International Journal of Antimicrobial Agents 

22.  1 International Journal of Infectious 

23.  1 Journal of Crohn's and ColitisPublished 

24.  2 Journal of Dermatological Treatment 

25.  1 Journal of General Internal Medicine 

26.  1 Journal of Hospital Infection 

27.  1  Journal of Infection 

28.  2 Journal of the American Academy of Dermatology 

29.  3 Journal of the American Academy of Dermatology 

https://www.youtube.com/channel/UCsuKkiWONKStsBnXpNcEFiw
https://08101wn5k-1103-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/journal/01674943
https://081010m1h-1104-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/journal/01692607
https://08101wn5g-1103-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/journal/12019712
https://081010m4b-1104-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/journal/00142999
https://081010m4v-1104-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/journal/22134220
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عدد  ترقيم

 املرات

 املسئولية

30.  1 Journal of the Formosan Medical Association 

31.  1 Journal of the Neurological Sciences 

32.  1 journal Substance Abuse 

33.  1 journalActaAgriculturaeScandinavica, Section B — Soil & Plant Science 

34.  1 JournalEmerging Microbes & Infections  

35.  1 Life Sciences 

36.  1  MATTHEW WRIGHT FOR DAILYMAIL.COM 

37.  1 Mayo Clinic Proceedings 

38.  1 Medical Journal Armed Forces India 

39.  1 Medical Research 

40.  1 National Center for Biotechnology Information 

41.  1 National indtitute for health and care excellence 

42.  1 NationalAssociation of Independent Schools 

43.  1 NationalCenter for Biotechnology Information 

44.  2 Nature Reviews Gastroenterology &Hepatology  

45.  1 Neuropsychopharmacology 
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القائمة عرضت مصدر  املؤسسية ملصادر  املسئولية  أن معظم  السابق  اجلدول  عدا فيام  اواحد  ايالحظ عىل   the lancet   ة مخس 

مصادر ،    ةثالث  International Journal of AntimicrobiaوJournal of the American Academy of Dermatology مصادر ، و

 Journal ، و   Nature Reviews Gastroenterology &Hepatology، و    Centers for Disease Control and Preventionوكل من   

of the American Academy of Dermatologو  ، International Journal of Antimicrobial Agentsو  ، AMERICAN 

COLLEGE OF GASTROENTEROLOGY  و ، Journal of Dermatological Treatment  فرس قلة  ي، وا منهن فقط لكل  ي مصدر

ملصادر األجنبية عىل املصادر اجلديدة من كل مؤسسة حتى ال حيدث تكرار وتكدس  ارتكيز يف مجع  النفس املؤسسة ب  يف   أعداد املصادر 

  . املعروضة تم عرضها باللغة العربية األخرى الكثري من املوضوعاتوبالقائمة، 

https://www.tandfonline.com/toc/temi20/current
https://081010m1u-1104-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/journal/09447113
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 ملخص النتائج والتوصيات: -4

 ؟ 19- وافر مصادر موثوقة باللغتني العربية واإلنجليزية حول الوقاية والعالج من كوفيد: ما مدى ت التساؤل األول 

تم اإلجابة عىل هذا التساؤل من خالل القائمة الببليوجرافية التي تم عرضها كملحق للدراسة وهو ما يدل بدوره عىل توافر    -1

 267، حيث تكونت القائمة من  19-عدد من مصادر املعلومات املوثوقة باللغتني العربية واإلنجليزية حول الوقاية والعالج من كوفيد

  19، و-ويمكن االعتامد عىل تلك املصادر يف دراسة الوقاية والعالج من كوفيد  اللغة اإلنجليزية،  91ة العربية و باللغ   176   ا منه  امصدر

 هام يف تقديم الدعم املعلومايت للفئات املختلفة عىل النحو التايل:موجرافية دوًرا يبلبتلعب تلك القائمة ال

وثوقة التي يمكن االعتامد عليها يف إجراء البحوث للكشف عن عالج  الباحثني عن طريق توفري قائمة باملصادر امل  ةمساعد  -أ

 . للفريوس، فضال عن توفري نامذج لألبحاث التي أجريت للكشف عن عالج للفريوس 

 . مساعدة اآلباء يف التعرف عىل كيفية مساعدة أنفسهم وحتقيق الوقاية هلم وألطفاهلم من الفريوس -ب

ت تساعد عىل تقليل خوفهم من الفريوس وتساعدهم عىل قضاء وقت فراغهم بصورة  مساعدة األطفال يف توفري معلوما -ج

 . إجيابية

 . مساعدة املراهقني يف توفري بعض األنشطة التي تساعد يف القضاء عىل امللل أثناء انتشار الفريوس -د

 . اعتهمخاصة مع انخفاض منوب مساعدة الكبار يف التعرف عىل الطرق املثيل للوقاية من الفريوس  -ـه

 .فاعليتها مع بعض املرىض الحتواء الفريوس تمساعدة األطباء يف التعرف عىل األدوية واألعشاب التي ثبت-و

 .مساعدة احلوامل واملرىض يف إبراز وضع حالتهم الصحية حال اإلصابة بالفريوس -ز

 .ة من األمراض اخلبيثةالوقاي حول الدين نظر وجهة إبراز –ح 

 .عرضها لبعض طرق النظافة والتعقيم وسبل املحافظة عىل النظافة الشخصية للوقاية من الفريوستساعد يف   -ط

 .توضح مصادر القائمة دور التكنولوجيا يف حتقيق الوقاية من الفريوس -ي

 . توضح بعض خطوات الوقاية والتساؤالت التي تدور يف أذهان اجلميع حول الوقاية -ك

 ؟ ف القائمة الببليوجرافية ت املوضوعية واللغوية ملصادر املعلومات املوثوقة  ما االجتاها   التساؤل الثاين: 

بالنسبة لالجتاهات املوضوعية، فتمت اإلجابة عليها باجلدولني رقم )  : ( حيث تبني يف كل منها  3،1( وبالشكلني )1،2أواًل 

حول الوقاية بشكل عام والعالج بشكل عام بلغت    ،وتبني أن إمجايل املصادر19-توزيع املوضوعات حول الوقاية والعالج من كوفيد

مصدرا ثم املضادات احليوية ووقاية   30مصدرا لكل منها، تالها اإلجراءات الوقاية بعدد    39أعىل نسبة يف القائمة الببليوجرافية بعدد  

ثم تأيت موضوعات القائمة   مصدرا،  12مصدرا ، العالج الرسيري  19مصدرا لكل منها ، تال ذلك وقاية األطباء  25األطفال بعدد  

 األخرى عىل درجات متقاربة وكانت أقل نسبة يف القائمة الببليوجرافية هي وقاية املراهقني وتقويم السلوك بنسبة مصدرين لكل منهام. 

باجلدول رقم) فتم اإلجابة عليها هي األخرى  بالقائمة  املعلومات  اللغوية ملصادر  تم عرضها  1،2أما عن االجتاهات  يف  ( كام 

الوقاية بشكل عام  1،2( وتبني من اجلدول رقم)2،4الشكلني) العربية كان يف موضوع  املصادر  ارتفاع لغوي يف  ( السابقني أن أعىل 

مصدرا، ثم اإلجراءات الوقائية   27مصدرا و أعىل ارتفاع لغوي  يف املصادر اإلنجليزية يف موضوع العالج بشكل عام بعدد    33بعدد
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مصدرا باللغة العربية أيًضا ليدل ذلك عىل اهتامم املصادر    21مصدرا ، يليها وقاية األطفال  22املصادر العربية بنسبة  ثاين أعىل ارتفاع يف  

العربية بالوقاية بشكل عام، واهتامم املصادر اإلنجليزية بموضع العالج بشكل عام، وقد ُفرس ذلك بإمكانات الدول األجنبية وسعيها 

 يف حني سعت الدول العربية إىل توفري سبل الوقاية للمواطنني حلني الكشف عن العالج املالئم.   19- دللبحث عن عالج مناسب لكوفي

 ؟ ف القائمة الببليوجرافية   ما االجتاهات العددية والشكلية ملصادر املعلومات املوثوقة    التساؤل الثالث: 

تم ارتفاع عدد املقاالت والذي  ( والذي تبني منه5رقم)تم التعبري عن االجتاهات العددية والشكلية ملصادر املعلومات بالشكل 

كانت مقاالت ترشح أفكار العلامء حول    19-معظم مصادر املعلومات املوثوقة  حول كل من الوقاية والعالج من كوفيد  تفسريه بأن

  ثم عتامدها عىل خمتلف احلواس، ملستفيد ال يف تثبيت املعلومة يف ذهن ا لقيمتها الفيديوهات  ثمالوباء وكيفية حتقيق الوقاية والعالج منه ، 

تذكر  غاية األمهية يف ترسيخ املعلومة يف ذهن املستفيد عن طريق عرض صور  يف  % والتي تلعب هي األخرى دوًرا  8امللصقات بنسبة  

نرتنت يف  كوفيد تم رفعها عىل اإل% والتي تشمل مقاالت تتناول الوقاية والعالج من  5بنسبة  pdfملفات    ها ، يلياملستفيد بالرسالة منها 

، وكتاب قصيص  19-تشانغ ون يتناول فيه كيفية الوقاية من كوفيد  ه% والتي تتمثل يف كتاب نصائح أعد1هذا الشكل ، ثم الكتب بنسبة  

التغلب من اخلوف من تلك اجلائحة،  إتم   القائمة هي دليل واحد فعداده لألطفال ملساعدهتم عىل  تلك  أقل أشكال  قط عن  وكانت 

 األمراض اخلبيئة وكيفية الوقاية والعالج منها. 

بع:   ؟ املدرجة بالقائمة ملصادر املعلومات   اجتاهات التأليف ما    التساؤل الرا

لقائمة؛ حيث تم تقسميها إىل يف ابتحليل اجتاهات التأليف  متت اإلجابة عىل هذا التساؤل من خالل العرض السابق للمسئولية  

تضح أن أعىل نسبة من إمجايل او (  3( وعرب عنها أيضا اجلدول رقم)6،7)وضحه الشكل أخرى أجنبية وهو ما اجتاهات تأليف عربية وأ

بنسبة   العاملية  الصحة  تابعة ملنظمة  العربية  بنسبة  37املصادر  الصحة والسكان املرصية  يليها مصادر وزراة   ، ، و أعىل نسبة يف  %20% 

العربية هي أخبار األم بنسبة  املصادر اإلخبارية  بنسبة  24م املتحدة  ، والعربية  ثم  يب يب يس  التأليف  %9،  أما مسئولية  % لكل منهام، 

نسبة   أعىل  فكانت  ثم  7.9بنسبة    the lancetاألجنبية    ، و%   ، Journal of the American Academy of 

Dermatology وInternational Journal of Antimicrobia مصادر القائمة الببليوجرافية. % لكل منهام من إمجايل4.7بنسبة 

 توصيات:ال

الوقاية والعالج من كوفيد القائمة لألفراد عىل اختالفهم يف  - توىص البحث بعمل دراسة ميدانية تتناول مدى مساعدة تلك 

مل معها؛ فقد  جيب أن تنترش آليات التعامل مع املرض بشكل دائم وال ننتظر حتى حدوث الكارثة للبحث عن الطرق املثىل للتعا   ،كام19

إرشادات   ؛حيث وضعت2015أثناء إعداد القائمة أن منظمة الصحة العاملية قد نوهت إىل آلية التعامل مع الوباء املنترش منذ عام    لوحظ  

الرشق   ملتالزمة  املسبب  كورونا  بفريوس  العدوى  يف  االشتباه  عند  الوخيمة  احلادة  التنفسية  للعدوى  الرسيري  العالجي  التدبري  عن 

)منظمة الصحة العاملية، وسط التنفسية؛ حيث أوضحت تلك املنظمة تدابري الوقاية من العدوى ومكافحتها والتي  يمكن إجيازها يفاأل

روتيني،و  (2015 نحو  عىل  القياسية  االحتياطات  طبيا  وتطبيق  قناعا  املريض  وإعطاء  التنفيس  اجلهاز  بأمراض  املصابني  املرىض  فرز 

ترك مسافة مرت أو مرتين عىل األقل بني كل مريض مصاب بمرض اجلهاز النفيس احلاد وغريه ممن ال يرتدون معدات احلامية  ووعزله،  

التهوية يف أماكن الفرز واالنتظار،  والشخصية،   النظا والتأكد من  بالتنفس،التشجيع عىل  اختاذ االحتياطات عند  و  فة الصحية اخلاصة 
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التنبيه عىل زوار املريض وال تضع املرىض املشتبه إصابتهم بالكورونا يف نفس املنطقة،    صابته بالكورونا،إالتعامل مع املريض املشتبه  

 . وأرسهم بخطورة انتقال العدوى، وهو ما كان سيؤثر حتاًم عىل احلد من انتشار الفريوس 

العامل العلم بتلك التدابري قبل انتشار الوباء، لتعامل مع تلك الكارثة عىل نحو أفضل، وأخرًيا    إمكانية امتالك إىل    ب اإلشارةوجي

 19- وجب علينا التنويه بأنه حتى فرتة انتهاء تطبيق الدراسة مل يتوصل العامل إىل عالج هنائي فعال لفريس كوفيد

 قائمة املصادر
 بية:أوال: المصادر العر

يد حمزة أبو فارس ، و علاء عبد الستار المغاوري. ) - (، للرسائل العلمية المجازة من أقسام المكتبات 2016الأجورني، ز
ية وإنشاء مستودع رقمي /. المنصورة: جامعة   2015  - 2000والمعلومات بليبيا في الفترة من عام  : دراسة ببلومتر

 المعلومات. المنصورة. كلية الآداب . قسم المكتبات و

-https://news.un.org/ar/events/fyrws-lkwrwn(. تم الاسترداد من 2020أخبار الأمم المتحدة، ) -
kwfyd-19 

-https://news.un.org/ar/events/fyrws-lkwrwn(. تم الاسترداد من 2020أخبار الأمم المتحدة، ) -
kwfyd-19 

براهيم ، و هانم عبد الرحيم إ  - ية عن  2019براهيم، )جاد الله، نرمين إ (، الرسائل الأكاديمية المجازة بجامعة الإسكندر
ية، كلية الآداب، قسم المكتبات  ية: جامعة الإسكندر ية. الإسكندر مجال الفنون: دراسة ببليوجرافية ببليومتر

 والمعلومات. 

بيني ، وعلاء عبد الستار المغاوري، و عزت عبد الفتار الشامي. ) - (، الإنتاج الفكرى  2020حسن ، آية محمد الشر
المصرى فى مجال التاريخ الإسلامى :دراسة فى الضبط الببليوجرافى وتصميم قاعدة بيانات متخصصة، المنصورة: جامعة  

 المنصورة، كلية الأداب . قسم المكتبات والمعلومات. 

يز. )  - بية القياسية للمكتب2001خليفة ، شعبان عبد العز ات ومراكز المعلومات وقواعد  (، قائمة رؤوس الموضوعات العر
 البيانات، القاهرة: دار الشروق. 

(. الإنتاج الفكرى لأعضاء هيئه  2018السمدوني ، هند عبد الحفيظ ، أسامة السيد محمود، و ثروت يوسف الغلبان. ) -
ية. طنطا: جامعة طنطا، كلية الآد يس بجامعة طنطا فى قواعد البيانات العالمية :دراسة ببليومتر اب ، قسم  التدر

 المكتبات والمعلومات. 

يا الرمادي. ) - (، الإنتاج الفكري المصري في 2013الشامي ، هدى فاروق أحمد ، غادة عبد المنعم موسى، و أماني زكر
ية ، كلية الآداب . قسم   ية: جامعة الإسكندر ية. الإسكندر مجال السياحة والفندقة : دراسة ببليوجرافية ببليومتر

 والمعلومات. المكتبات 
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يز خليفة. ) ينهم بدوي، و شعبان عبد العز ينب مصطفى ، سامح ز بي، ز بي  2019الشرنو (. الإنتاج الفكرى العر
ية : بنها: جامعة بنها. كلية الآداب . قسم المكتبات والمعلومات.   الإل كتروني فى السيرة النبو

بية، ) - وماذا يعني؟ تم الاسترداد من  19-(. لماذا سمي فيروس كورونا ب" كوفيد2020, 2 28العر
https://arabic.cnn.com/health/article/2020/02/28/covid-19-corona-virus-meaning 

ين السيد عبده، ) - مياء فى قواعد (، الاتجاهات البحثية فى ال كي2019عكاشة، فاطمة رمضان ، حسناء محجوب، و شير
 البيانات العالمية :دراسة ببليوجرافية

ية عبد الحليم زايد، ) - بي في مجال المكتبات والمعلومات :دراسة  2015محمد ، أماني رمضان ، و يسر (، المحتوى العر
ية، القاهرة : جامعة القاهرة، كلية الاداب ، قسم المكتبات والمعلومات.  يبومتر  و

باح فوزي، )مار - ية. المجلة الدولية لعلوم 2017س,  محمد ، ر (، الثقافة المعلوماتية في الإنتاج الفكري: دراسة ببليومتر
 -268المكتبات والمعلومات، الصفحات 

ية، 2011محمود، محمد عبد المولى ، و محمد فتحي عبد الهادي، ) - يبومتر بى على الإنترنت :دراسة و (، المحتوى العر
 الآداب.قسم المكتبات و الوثائق و المعلومات. القاهرة: جامعة القاهرة، كلية 

يهام عاصم غنيم. ) - (. قياس ترتيب الجامعات 2013مصطفى، أميرة أحمد السيد ، وحسناء محمود محجوب، و ر
ية. المنوفية: جامعة المنوفية. كلية الآداب، قسم المكتبات والمعلومات.  ية: دراسة ديبومتر  المصر

يري للعدوى التنفسية الحادة الوخيمة عند الاشتباه في  2015يو,  منظمة الصحة العالمية، )يول - (، التدابير العلاجي السر
العدوى بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية. تم الاسترداد من 

https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/case-management-ipc/ar/ 

-http://www.emro.who.int/ar/health(. تم الاسترداد من . 2020لمية. )منظمة الصحة العا -
topics/corona-virus/about-covid-19.html 

-emergencies/diseases/novel-coronavirus(. تم الاسترداد من 2020منظمة الصحة العالمية. ) -
2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses 

(. العدوى بفيروس كورونا. تم الاسترداد من 2020. )منظمة الصحة العالمية -
https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/ar 

. تم الاسترداد من 19-(. فيروس كورونا كوفيد2020منظمة الصحة العالمية. ) -
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

بة. تم الاسترداد من  19-(. مرض فيروس كورونا ) كوفيد2020ة العالمية. )منظمة الصح - ( : اسئلة وأجو
who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-

coronaviruses 

يا. ) - يف زكر براهيم فرحات، و محمود شر براهيم ، وثناء إ بية   (، مواقع2015هاشم ، إسراء محمد إ المكتبات الجامعية العر
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ية مقارنة. القاهرة: جامعة عين شمس. كلية الاداب. قسم المكتبات والمعلومات.  بيومتر  : دراسة و

يكبيديا، ) - . تم الاسترداد من  20-2019(، جائحة فيروس كورونا 2020و
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8
A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%

80%9320 

اليونسكو، )بلا تاريخ(، تم الاسترداد من الحلول المفتوحة الميسّرة لإجراء البحوث وتبادل المعلومات المتعلقة بكوفيد:  -
https://ar.unesco.org/covid19/communicationinformationresponse/opensolutions 

 ثانيا: المصادر األجنبية: 

- El Mohadab , M., Bouikhalene, B., & Safi, S. (2020, 6 30). Bibliometric method for mapping 
the state of the art of scientific production in Covid-19. Chaos, Solitons & Fractals. 

- Felice , D., & Antonella, P. (2020, 5 1). Coronavirus Disease (COVID-19): A Machine Learning 
Bibliometric Analysis. clinacalkey. 

- Chahrour, M., & ...etc. (2020, 3 21). A Bibliometric Analysis of COVID-19 Research Activity: A 
Call for Increased Output. clinicalkey. 

- Curigliano...etc, G. (2020, 4 16). Recommendations for Triage, Prioritization and Treatment of 
Breast Cancer Patients During the COVID-19 Pandemic. The Breast. 

- Deng, Z., Chen, J., & Wang, T. (2020, 1 1). Bibliometric and Visualization Analysis of Human 
Coronaviruses: Prospects and Implications for COVID-19 Research. clinacalkey. 

- Elhawary, H., & ...etc. (2020, 10 13). Bibliometric Analysis of Early COVID-19 Research: The 
Top 50 Cited Papers. infectious Diseases:Research and treatment. 

- Gong, Y., & ...etc. (2020, August 28). Early Research on COVID-19: A Bibliometric Analysis. 
Elsevier: ClinicalKey. 

- Kambhampati , S., Vaishya , R., & Vaish, A. (2020, 5 3). unprecedented surge in publications 
related to COVID-19 in the first three months of pandemic: A bibliometric analytic report. 
Journal of Clinical Orthopaedics and Trauma. 
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- Mao, X., & ...etc. (2020, 5 29). The status and trends of coronavirus research: A global 
bibliometric and visualized analysis. clinacalkey. 

- Peng, p. F., & etc. (2020, 6 5). Management and Treatment of COVID-19: The Chinese 
Experience. Canadian Journal of Cardiology. 

- S, S., & M. , E. A. (2020, 5). Review on the global epidemiological situation and the efficacy of 
chloroquine and hydroxychloroquine for the treatment of COVID-19. New Microbes and 
New, 35. 

- Shamsi, A., & etc. (2020, augest 14). Contribution of Iran in COVID-19 studies: a bibliometrics 
analysis. MEDLINE, pp. 1-10. 

Yu, Y., & ...etc. (2020, july 1). A bibliometric analysis using VOSviewer of publications on 
COVID-19. clinacaly. 
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 : وجرافيةببليالقائمة ال: ملحق الدراسة
 

 املصدر   شكل  تاريخ احلصول عليها  املسؤولية URL العنوان  م

 مناعة – األمراض 

 انظر 

 املناعة ضد األمراض

 العالج) بشكل عام(

إزاي نتغلب عىل اخلوف والقلق اليل بصيبنا مع انتشار   

 كورونا _فريوس#

https://twitter.com/mohpegypt  فيديو 06/2020/ 26 وزارة الصحة والسكان . مرص 

والعدوى بفريوس  19-أسئلة متكررة عن مرض كوفيد  

 للفريوسات القهقرية العوز املناعي البرشي واألدوية املضادة 

https://www.who.int/ar/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-hiv-and-

antiretrovirals 
 مقال 03/2020/ 30 منظمة الصحة العاملية 

-https://www.who.int/ar/news-room/q-a-detail/q-a-dexamethasone-and 19- الديكساميثازون وكوفيدأسئلة وأجوبة:  

covid-19 
 مقال 06/2020/ 27 منظمة الصحة العاملية 

-https://www.who.int/ar/news-room/q-a-detail/malaria-and-the-covid-19 19- املالريا وجائحة كوفيدأسئلة وأجوبة عن  

pandemic 
 مقال 06/2020/ 09 منظمة الصحة العاملية  

-https://www.who.int/ar/news-room/q-a-detail/q-a-hydroxychloroquine 19-أسئلة وأجوبة: اهليدروكيس كلوروكني وكوفيد  

and-covid-19 
 مقال 06/2020/ 22 منظمة الصحة العاملية 

-https://www.youtube.com/watch?v=8PRy التحرر من اخلوف من فريس كورونا  

HZJ3hk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2wk0svu1XpFd6imL7XaFqlY

R8GyR2hpuIhF0KiXlKNzWLoZE0SAx2exBc 

 فيديو 04/2020/ 11 هياب ماجد إد. 

حوار خاص مع استشاري األوبئة د. أجمد اخلويل حول   

 كورونا املستجد ونسبة انتشاره والشفاء منه 

https://news.un.org/ar/story/2020/03/1051231   مقال 03/2020/ 29 أخبار األمم املتحدة 

https://twitter.com/hashtag/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7?src=hashtag_click
https://twitter.com/mohpegypt
https://www.who.int/ar/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-hiv-and-antiretrovirals
https://www.who.int/ar/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-hiv-and-antiretrovirals
https://www.who.int/ar/news-room/q-a-detail/q-a-dexamethasone-and-covid-19
https://www.who.int/ar/news-room/q-a-detail/q-a-dexamethasone-and-covid-19
https://www.who.int/ar/news-room/q-a-detail/malaria-and-the-covid-19-pandemic
https://www.who.int/ar/news-room/q-a-detail/malaria-and-the-covid-19-pandemic
https://www.who.int/ar/news-room/q-a-detail/q-a-hydroxychloroquine-and-covid-19
https://www.who.int/ar/news-room/q-a-detail/q-a-hydroxychloroquine-and-covid-19
https://www.youtube.com/watch?v=8PRy-HZJ3hk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2wk0svu1XpFd6imL7XaFqlYR8GyR2hpuIhF0KiXlKNzWLoZE0SAx2exBc
https://www.youtube.com/watch?v=8PRy-HZJ3hk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2wk0svu1XpFd6imL7XaFqlYR8GyR2hpuIhF0KiXlKNzWLoZE0SAx2exBc
https://www.youtube.com/watch?v=8PRy-HZJ3hk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2wk0svu1XpFd6imL7XaFqlYR8GyR2hpuIhF0KiXlKNzWLoZE0SAx2exBc
https://news.un.org/ar/story/2020/03/1051231
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 املصدر   شكل  تاريخ احلصول عليها  املسؤولية URL العنوان  م

دخل إىل ميدان السباق واملحاوالت إلجياد   Aviganدواء  

 ١٩-عالج قاهر لفريوس كوفيد 

https://www.mc-doualiya.com/articles/20200327-

%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-avigan-

%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-

%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D

9%84%D8%A7%D8%AA-

%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%AF-

%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-

%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1-

%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-

%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%A1%D9%A9 

MCDمقال   2020/ 4// 2 مونت كارلو الدولية 

 مقال 03/2020/ 30 2020مارسة 30البيان باالمارات    https://www.albayan.ae/covid19/2020-03-28-1.3814983 روسيا تعلن تطوير عالج فعال ملرىض كورونا  

 مقال 10/03/2020 بی بی سی  https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-51341294 فريوس كورونا: سباق مع الزمن لتطوير لقاح  

فريوس كورونا: ما أحدث ما توصل إليه العلامء لعالج   

 املصابني به حتى اآلن؟ 

https://www.bbc.com/arabic/vert-fut-51536166 مقال 10/03/2020 يب يب يس 

 :3من   2كورونا ومرىض األمراض الروماتيزمية. فيديو   

 (: الوقاية و العالج19كورونا )كوفيد 

https://www.youtube.com/watch?v=x-lyFkA4aI8  HatemEleishi 20/04/2020 فيديو 

 Adalimumab for Treatment of 

HidradenitisSuppurativa During the COVID-19 

Pandemic: Safety Considerations 

 https://doi.org/10.1016/j.jaad.2020.04.030 Trinidad, John C.L. • Cartron, 

Alexander M. • Blaszczak, 

Alecia.- Journal of the American 

Academy of Dermatology 

 مقال 13/04/2020

 Biological treatment during covid-19 outbreak https://doi.org/10.1080/09546634.2020.1749548 Sriwijitalai, Won • Wiwanitkit, 

Viroj. Journal of Dermatological 

Treatment , Published online: 13 

Apr 2020 

 مقال 16/04/2020

 Challenges of methadone maintenance 

treatment during the COVID-19 epidemic in 

China: Policy and service recommendations 

https://doi.org/10.1016/j.euroneuro.2020.03.018 Su, Hang…etc. -.- European 

Neuropsychopharmacology 

Available online 13 April 2020 

 مقال 17/04/2020

https://www.mc-doualiya.com/articles/20200327-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-avigan-%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%A1%D9%A9
https://www.mc-doualiya.com/articles/20200327-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-avigan-%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%A1%D9%A9
https://www.mc-doualiya.com/articles/20200327-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-avigan-%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%A1%D9%A9
https://www.mc-doualiya.com/articles/20200327-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-avigan-%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%A1%D9%A9
https://www.mc-doualiya.com/articles/20200327-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-avigan-%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%A1%D9%A9
https://www.mc-doualiya.com/articles/20200327-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-avigan-%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%A1%D9%A9
https://www.mc-doualiya.com/articles/20200327-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-avigan-%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%A1%D9%A9
https://www.mc-doualiya.com/articles/20200327-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-avigan-%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%A1%D9%A9
https://www.mc-doualiya.com/articles/20200327-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-avigan-%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%A1%D9%A9
https://www.mc-doualiya.com/articles/20200327-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-avigan-%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%A1%D9%A9
https://www.mc-doualiya.com/articles/20200327-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-avigan-%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%A1%D9%A9
https://www.mc-doualiya.com/articles/20200327-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-avigan-%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%A1%D9%A9
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 China CDC Covid-19 Diagnosis and Treatment https://www.scribd.com/document/450459361/China-CDC-Covid-19-

Diagnosis-and-Treatment 
Commission and 

NationalAdministration of 

Traditional Chinese Medicine ) 

 مقال 03/2020/ 28

 Chloroquine and hydroxychloroquine in the 

treatment of COVID-19 with or without 

diabetes: A systematic search and a narrative 

review with a special reference to India and 

other developing countries 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871402120300515 AwadheshKumarSingh…etcDiab

etes& Metabolic Syndrome: 

Clinical Research & Reviews 

 مقال 15/04/2020

 Chinese experts’ consensus on the Internet of 

Things-aided diagnosis and treatment of 

coronavirus disease 2019 (COVID-19) 

https://doi.org/10.1016/j.ceh.2020.03.001 Yang, Dawei...etc . 

Clinical eHealthVolume 3 ,2020 ,

Pages 7-15 

 مقال 04/2020/ 17

 Clinical efficacy of convalescent plasma for 

treatment of COVID-19 infections: Results of a 

multicenter clinical study 

https://doi.org/10.1016/j.transci.2020.102875 Abolghasem, Hassan.-

Transfusion and Apheresis 

Science 

Available online 15 July 2020 

 

 مقال 2020/ 7/ 16

 Clinical features and multidisciplinary treatment 

outcome of COVID-19 pneumonia: A report of 

three cases 

 https://doi.org/10.1016/j.jfma.2020.04.008 Chun Liu…etc.-.- Journal of the 

Formosan Medical Association 
 مقال 20/04/2020

 CORONAVIRUS RESEARCH: KEYS TO 

DIAGNOSIS, TREATMENT, AND 

PREVENTION OF SARS 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK92477/ Mark R. Denison, M.D 

NationalCenter for Biotechnology 

Information . 

 مقال 03/2020/ 28

 Comorbidities and multi-organ injuries in the 

treatment of COVID-19 
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30558-4 TianbingWang,Zhe Du, Fengxue 

Zhu...etc 
 مقال 4/4/2020

 Features, Evaluation and Treatment Coronavirus 

(COVID-19) 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554776/    Marco Cascella, Michael 

Rajnik, Arturo Cuomo …etc  .

National Center for 

Biotechnology Information 

 مقال 03/2020/ 28

https://www.scribd.com/document/450459361/China-CDC-Covid-19-Diagnosis-and-Treatment
https://www.scribd.com/document/450459361/China-CDC-Covid-19-Diagnosis-and-Treatment
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871402120300515
https://08101gal7-1106-y-https-doi-org.mplbci.ekb.eg/10.1016/j.ceh.2020.03.001
https://081017a4u-1105-y-https-doi-org.mplbci.ekb.eg/10.1016/j.transci.2020.102875
https://081017a4u-1105-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/article/pii/S1473050220301804#!
https://081017a4u-1105-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/journal/14730502
https://081017a4u-1105-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/journal/14730502
https://08101gqwj-1106-y-https-doi-org.mplbci.ekb.eg/10.1016/j.jfma.2020.04.008
https://08101gqwj-1106-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/journal/09296646
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 Guidance On Minimizing Risk of Drug-Induced 

Ventricular Arrhythmia During Treatment of 

COVID-19: A Statement from the Canadian 

Heart Rhythm Society. 

https://doi.org/10.1016/j.cjca.2020.04.003 John L. Sapp…etc. - - Canadian 

Journal of Cardiology Available 

online 8 April 2020.- 

 مقال 18/04/2020

 How to Prevent Spreading of GI Viruses in the 

Age of COVID-19 
.https://webfiles.gi.org/links/patients/ACG_Patient_Guidance_to_Prevent

_GI_Virus_Spread_During_COVID-19_FINAL_03272020.pdf 
AMERICAN COLLEGE OF 

GASTROENTEROLOGY 
20/04/2020 pdf 

 Impact of non-pharmaceutical interventions 

(NPIs) to reduce COVID-19 and healthcare 

mortality demand 

https://sciencebusiness.net/sites/default/files/inline-files/Imperial-College-

COVID19-NPI-modelling-16-03-2020.p 
Imperial College  30 /03/2020 مقال 

 Inhibitors of SARS-CoV-2 Main Protease from 

a Library of Marine Natural Products: A Virtual 

Screening and Molecular Modeling Study 

https://www.preprints.org/manuscript/202003.0372/v1 Davide Gentile , Vincenzo 

Patamia, Angela Scala…etc. 

Preprints Version 1 Received: 24 

March 2020 / Approved: 25 

March 2020 / 

 مقال 03/2020/ 30

 Oleoylethanolamide, A Bioactive Lipid Amide, 

as A Promising Treatment Strategy for 

Coronavirus/COVID-19 

https://doi.org/10.1016/j.arcmed.2020.04.006 SamadGhaffari…etc  . - Archives 

of Medical Research . 

 مقال 04/2020/ 17

 online mental health services in China during 

the COVID-19 outbreak 
https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30077-8 S Liu, L Yang, C Zhang…etc. 

The Lancet … ,2020 -  published 

inFebruary 18.2020 

 مقال 04/2020/ 03

 Opioid use disorder and the COVID 19 

pandemic: A call to sustain regulatory 

easements and further expand access to 

treatment 

https://doi.org/10.1080/08897077.2020.1752351 Green, Traci C • Bratberg, Jeffrey 

• Finnell, Deborah S.- journal 

Substance Abuse.- Volume 41, 

2020 - Issue 2 

 مقال 20/04/2020

 Race to find COVID-19 treatments accelerates https://science.sciencemag.org/content/367/6485/1412   Kai Kupferschmidt, Science  27 

Mar 2020 
 مقال 03/2020/ 30

 Recommendations for Triage, Prioritization and 

Treatment of Breast Cancer Patients During the 

COVID-19 Pandemic 

https://doi.org/10.1016/j.breast.2020.04.006 Giuseppe Curigliano…etc.-. - The 

Breast Available online 16 April 

2020 

 مقال 18/04/2020

https://08101mtm5-1105-y-https-doi-org.mplbci.ekb.eg/10.1016/j.cjca.2020.04.003
https://webfiles.gi.org/links/patients/ACG_Patient_Guidance_to_Prevent_GI_Virus_Spread_During_COVID-19_FINAL_03272020.pdf
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https://sciencebusiness.net/sites/default/files/inline-files/Imperial-College-COVID19-NPI-modelling-16-03-2020.p
https://www.preprints.org/manuscript/202003.0372/v1
https://08101gbqs-1106-y-https-doi-org.mplbci.ekb.eg/10.1016/j.arcmed.2020.04.006
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(20)30077-8/fulltext
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 Scientists are sprinting to outpace the novel 

coronavirus 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-

6736(20)30420-7/fulltext 

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30420-7  

TedrosAdhanomGhebreyesus and 

SoumyaSwaminathan.- the 

lancet24/2/2020 

 مقال 03/2020/ 10

 Should patients stop their biologic treatment 

during the COVID-19 pandemic.- Journal of 

Dermatological Treatment 

https://doi.org/10.1080/09546634.2020.1742438 Bashyam, Arjun M • Feldman, 

Steven R.-.- Journal of 

Dermatological Treatment 

 مقال 20/04/2020

 The epidemiology, diagnosis and treatment of 

COVID-19 
https://doi.org/10.1016/j.ijantimicag.2020.105955 PanZhaiaYanbingDingaXiaWubJ

unkeLong…etc. International 

Journal of Antimicrobial Agents 

 مقال 03/2020/ 29

 The pathogenesis and treatment of the 

`Cytokine Storm' in COVID-19 
https://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.03.037 QingYeBiliWangJianhuaMao. 

Journal of Infection 
 مقال 15/04/2020

 Treatment considerations for patients with 

pemphigus during the COVID-19 pandemic 
 https://doi.org/10.1016/j.jaad.2020.04.005 Daneshpazhooh, Maryam…etc.-.- 

Journal of the American 

Academy of Dermatology 

 مقال 20/04/2020

 Viral Coagulopathy in Patients With COVID-

19: Treatment and Care 
https://081130lyu-1104-y-https-doi-

org.mplbci.ekb.eg/10.1177/1076029620936776 
Kipshidze,Nickolas…etc. .-  

Clinical and Applied 

Thrombosis/Hemostasis 

 

 

 مقال 2020/ 7/ 20

 Virology, pathogenesis, diagnosis and in-line 

treatment of COVID-19 

 

https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2020.173375 Pavan Kumar.-European Journal 

of Pharmacology 

Available online 17 July 2020 

Samudrala, 

 مقال 2020/ 7/ 19

 أدوية  -العالج 

 نظر ا

 املضادات احليوية 

 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30420-7/fulltext
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https://08101cf86-1103-y-https-doi-org.mplbci.ekb.eg/10.1016/j.jinf.2020.03.037
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 العالج الرسيري

التدبري العالجي الرسيري للعدوى التنفسية احلادة الوخيمة  

االشتباه يف العدوى بفريوس كورونا املسبب ملتالزمة  عند 

 الرشق األوسط التنفسية 

https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/case-

management-ipc/ar/  
 مقال 03/2020/ 22 ة العاملية منظمة الصح

 Clinical characteristics and intrauterine vertical 

transmission potential of COVID-19 infection 

in nine pregnant women: a retrospective review 

of medical records 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673620303603 panelHuijunChen, 

JuanjuanGuo,ChenWang…etc 

The lancet 

Volume 395, Issue 10226, 7–13 

March 2020,  

 مقال 03/2020/ 28

 Clinical course and risk factors for mortality of 

adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, 

China: a retrospective cohort study 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673620305663 panelFeiZhou,, TingYu, 

RonghuiDu ,..etc. THE 

LENCET   

 مقال 03/2020/ 28

 Clinical observation andmanagement of 

COVID-19 patients 
 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/22221751.2020.1741327  Taisheng li,,Hongzhou 

Lu &Wenhong Zhang.   
JournalEmerging Microbes & 

Infections Volume 9, 2020 - Issue 
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 مقال 04/2020/ 04

 Comments on the 

Hydroxychloroquine/Azithromycin Study 

andLessons for Future Clinical Trials of 

COVID-19 Treatments 

https://www.researchgate.net/profile/Ahmed_Negida/publication/3401029

11_Comments_on_the_HydroxychloroquineAzithromycin_Study_and_Le

ssons_for_Future_Clinical_Trials_of_COVID-

19_Treatments/links/5e78e56f4585158bd50068d3/Comments-on-the-

Hydroxychloroquine-Azithromycin-Study-and-Lessons-for-Future-

Clinical-Trials-of-COVID-19-Treatments.pdf 

Ahmed Negida&Eshak I. 

Bahbah4. researchgate 

march2020 

30 /03/2020 pdf 
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 Guidance for the managementof myasthenia 

gravis (MG) and Lambert-Eaton myasthenic 

syndrome (LEMS) duringthe COVID-19 

pandemic 

https://www.jns-journal.com/article/S0022-510X(20)30139-

8/fulltext#%20 
Saijujacob,SrikanthMuppidi, John 

Vissing..etc, Journal of the 

Neurological SciencesVol412 

 مقال 04/2020/ 14

 Inflammatory bowel disease care in the 

COVID-19 pandemic era: the Humanitas, Milan 

experience 

https://academic.oup.com/ecco-jcc/advance-article/doi/10.1093/ecco-

jcc/jjaa058/5811431 
GionataFiorino, MariangelaAlloc

ca, Federica Furfaro,,,etc. Journal 

of Crohn's and ColitisPublished: 

 مقال 03/2020/ 30

 Management of IBD during the COVID-19 

outbreak: resetting clinical priorities 
https://www.nature.com/articles/s41575-020-0294-8 Silvio Danese, Maurizio 

Cecconi &AntoninoSpinelli .Natu

re Reviews Gastroenterology 

&Hepatology (2020). 

Published: 25 March 2020 

 مقال 03/2020/ 30

 Pathological findings of COVID-19 associated 

with acute respiratory distress syndrome 
  https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-

2600(20)30076-X/fulltext?rss=yes&utm_campaign=update-

lanres&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=83570

178&_hsenc=p2ANqtz-

9uESUXj_Lm4iXDmvI7dkxjM6zR338P5y63h6v-

10exFeWJ3NmnEemsd0SL_ftH9EkPEZ3SiWrzL7vAIGVMdFVtzj32qQ

&_hsmi=83570178 

ZheXu,Lei Shi, Yijin Wang, 

Jiyuan Zhang…etc. THE 

LENCET   

 مقال 03/2020/ 30

 Review of the Clinical Characteristics of 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 
https://link.springer.com/article/10.1007/s11606-020-05762-w Fang Jiang,Liehua 

Deng, Liangqing Zhang…etc. 

Journal of General Internal 

Medicine (2020). Published: 04 

March 2020 

 مقال 03/2020/ 30

 Risk-adapted Treatment Strategy For COVID-

19 Patients 
https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.03.047 ChangchengZheng • Jinquan 

Wang • HuiGuo…etc. 

International Journal of Infectious 

DiseasesAvailable online 27 

March 2020 

 مقال 03/2020/ 30

 segment Elevation, Myocardial Injury, and 

Suspected or Confirmed COVID-19 Patients: 

Diagnostic and Treatment Uncertainties 

https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2020.04.005 Anavekar, Nandan S…etc.- ST.- 

Mayo Clinic Proceedings 
 مقال 04/2020/ 15

 العالج النبات 

https://www.jns-journal.com/article/S0022-510X(20)30139-8/fulltext#%20
https://www.jns-journal.com/article/S0022-510X(20)30139-8/fulltext#%20
https://academic.oup.com/ecco-jcc/advance-article/doi/10.1093/ecco-jcc/jjaa058/5811431
https://academic.oup.com/ecco-jcc/advance-article/doi/10.1093/ecco-jcc/jjaa058/5811431
https://www.nature.com/articles/s41575-020-0294-8
file:///C:/Users/ahmed%20alnamory/Documents/بحث/ %20https:/www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30076-X/fulltext
file:///C:/Users/ahmed%20alnamory/Documents/بحث/ %20https:/www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30076-X/fulltext
file:///C:/Users/ahmed%20alnamory/Documents/بحث/ %20https:/www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30076-X/fulltext
file:///C:/Users/ahmed%20alnamory/Documents/بحث/ %20https:/www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30076-X/fulltext
file:///C:/Users/ahmed%20alnamory/Documents/بحث/ %20https:/www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30076-X/fulltext
file:///C:/Users/ahmed%20alnamory/Documents/بحث/ %20https:/www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30076-X/fulltext
file:///C:/Users/ahmed%20alnamory/Documents/بحث/ %20https:/www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30076-X/fulltext
https://link.springer.com/article/10.1007/s11606-020-05762-w
https://08101ejhr-1106-y-https-doi-org.mplbci.ekb.eg/10.1016/j.ijid.2020.03.047
https://08101mnsw-1105-y-https-doi-org.mplbci.ekb.eg/10.1016/j.mayocp.2020.04.005
https://08101mnsw-1105-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/journal/00256196
https://08101mnsw-1105-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/journal/00256196
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 Chinese herbal medicine for SARS and SARS-

CoV-2 treatment and prevention, encouraging 

using herbal medicine for COVID-19 outbreak 

https://doi.org/10.1080/09064710.2020.1763448 Shahrajabian, Mohamad…etc. .-  

Publication Cover 
Journal 

ActaAgriculturaeScandinavica, 

Section B — Soil & Plant Science 
Volume 70, 2020 - Issue 5 

 

 مقال 05/2020/ 20

 Could herbal medicine (Soshihotang) be a new 

treatment option for COVID-19?: A Narrative 

Review 

 

https://doi.org/10.1016/j.imr.2020.100480 Kwon,Seungwon.- Integrative 

Medicine Research 

Available online 17 July 2020 

 مقال 2020/ 7/ 19

 Experts Consensus on Epidemic Prevention and 

Control in Radiotherapy Centers during the 

COVID-19 Outbreak: Experiences from 

Sichuan Province 

https://doi.org/10.1016/j.ctro.2020.06.010 Zhang,Dekang…etc. . Clinical 

and Translational Radiation 

Oncology.Available online 30 

June 2020 

 مقال 06/2020/ 30

 nAntiviral Activity of Green Tea and Black Tea 

Polyphenols in Prophylaxis and Treatment of 

COVID-19: A Review 

https://doi.org/10.1016/j.phymed.2020.153286 

 

Mhatre,Susmit.- Phytomedicine 

Available online 17 July 2020 

 

 مقال 2020/ 7/ 20

 املضادات احليوية 

-https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus 19-الرسيرية لعالجات كوفيد  "التضامن "جتربة  

2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solidarity-clinical-

trial-for-covid-19-treatments 

 مقال 07/2020/ 01 منظمة الصحة العاملية 

 فيديو  2020/ 7/ 15 حممد القفاص  https://www.youtube.com/watch?v=xIRzdgJnC8s&feature=youtu.be ساعة 48الدواء الذي يقيض عىل فريس كورونا خالل   

 مقال 07/2020/ 01 املرصي اليوم https://www.almasryalyoum.com/news/details/1993592 « 19  - روسيا: جاهزون لتصدير اللقاح ضد »كوفيد 

منظمة الصحة العاملية ُترحب بالنتائج األولية الستخدام   

 19- الديكساميثازون يف عالج احلاالت احلرجة ملرضيكوفيد

https://www.who.int/ar/news-room/detail/24-10-1441-who-welcomes-

preliminary-results-about-dexamethasone-use-in-treating-critically-ill-

covid-19-patients 

 مقال 6/7/2020 منظمة الصحة العاملية 

https://0811q63v6-1105-y-https-doi-org.mplbci.ekb.eg/10.1080/09064710.2020.1763448
https://081010m4v-1104-y-https-doi-org.mplbci.ekb.eg/10.1016/j.imr.2020.100480
https://081010m4v-1104-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/article/pii/S2213422020301128#!
https://081010m4v-1104-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/journal/22134220
https://081010m4v-1104-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/journal/22134220
https://081015v8x-1105-y-https-doi-org.mplbci.ekb.eg/10.1016/j.ctro.2020.06.010
https://081010m1u-1104-y-https-doi-org.mplbci.ekb.eg/10.1016/j.phymed.2020.153286
https://081010m1u-1104-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/article/pii/S0944711320301185#!
https://081010m1u-1104-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/journal/09447113
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solidarity-clinical-trial-for-covid-19-treatments
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solidarity-clinical-trial-for-covid-19-treatments
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solidarity-clinical-trial-for-covid-19-treatments
https://www.youtube.com/watch?v=xIRzdgJnC8s&feature=youtu.be
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1993592
https://www.who.int/ar/news-room/detail/24-10-1441-who-welcomes-preliminary-results-about-dexamethasone-use-in-treating-critically-ill-covid-19-patients
https://www.who.int/ar/news-room/detail/24-10-1441-who-welcomes-preliminary-results-about-dexamethasone-use-in-treating-critically-ill-covid-19-patients
https://www.who.int/ar/news-room/detail/24-10-1441-who-welcomes-preliminary-results-about-dexamethasone-use-in-treating-critically-ill-covid-19-patients
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- كوفيد منظمة الصحة العاملية توقف فرعي التجربة لعالج  

 باهليدروكيس كلوروكينواللوبينافري/ريتونافري19

https://www.who.int/ar/news-room/detail/13-11-1441-who-discontinues-

hydroxychloroquine-and-lopinavir-ritonavir-treatment-arms-for-covid-19 
 مقال 2020/ 7/ 15 منظمة الصحة العاملية  

هل حتمي اللقاحات املضادة لاللتهاب الرئوي من فريس   

 كورونا املستجد؟ 

https://www.facebook.com/WHOEgypt/photos/a.207365692999945/9463

51645768009/?type=3&theater 
 ملصق  04/2020/ 14 منظمة الصحة العاملية 

يف   19-اص املتعافني من كوفيدهل تساعد بالزما األشخ 

 عالج املصابني به؟ 

https://mostaqbal.ae/can-plasma-from-recovered-covid-19-patients-treat-

the-sick/ 
 مقال 04/2020/ 14 ل مرصد املستقب - مؤسسة ديب للمستقبل

هل املضادات احليوية فعالة يف الوقاية من فريوس كورونا   

 املستجد وعالجه 

https://www.facebook.com/WHOEgypt/photos/a.207365692999945/9491

69448819562/?type=3&theater 
 ملصق  04/2020/ 14 منظمة الصحة العاملية 

 Considerations for Drug Interactions on QTc in 

Exploratory COVID-19 (Coronavirus Disease 

2019) Treatment 

https://doi.org/10.1016/j.hrthm.2020.04.016 Roden, Dan M…etc.. - Heart 

RhythmAvailable online 14 April 

2020.- 

 مقال 04/2020/ 15

 Could chloroquine /hydroxychloroquine be 

harmful in Coronavirus Disease 2019 (COVID-

19) treatment? 

 https://doi.org/10.1093/cid/ciaa321 Maurizio Guastalegname, Alfredo 

Vallone. Clinical Infectious 

Diseases, 

 مقال 03/2020/ 30

 COVID-19: Melatonin as a potential adjuvant 

treatment 
https://08101ejia-1106-y-https-www-sciencedirect-

com.mplbci.ekb.eg/science/article/pii/S0024320520303313 
RuiZhang, XuebinWang, 

LengNia..etc.  Life Sciences 
 مقال 03/2020/ 30

 COVID-19 rapid guidelinedelivery of systemic 

anticancer treatments 
https://www.nice.org.uk/guidance/NG161  NICE. National indtitute for 

health and care excellence 
 مقال 03/2020/ 30

 Determination of an Optimal Control Strategy 

for Vaccine Administration in COVID-19 

Pandemic Treatment 

 

https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2020.105664 Libotte,Gustavo Barbosa.- 

Computer Methods and Programs 

in Biomedicine 

Available online 19 July 2020, 

 

 مقال 2020/ 7/ 20

https://www.who.int/ar/news-room/detail/13-11-1441-who-discontinues-hydroxychloroquine-and-lopinavir-ritonavir-treatment-arms-for-covid-19
https://www.who.int/ar/news-room/detail/13-11-1441-who-discontinues-hydroxychloroquine-and-lopinavir-ritonavir-treatment-arms-for-covid-19
https://www.facebook.com/WHOEgypt/photos/a.207365692999945/946351645768009/?type=3&theater
https://www.facebook.com/WHOEgypt/photos/a.207365692999945/946351645768009/?type=3&theater
https://mostaqbal.ae/can-plasma-from-recovered-covid-19-patients-treat-the-sick/
https://mostaqbal.ae/can-plasma-from-recovered-covid-19-patients-treat-the-sick/
https://www.facebook.com/WHOEgypt/photos/a.207365692999945/949169448819562/?type=3&theater
https://www.facebook.com/WHOEgypt/photos/a.207365692999945/949169448819562/?type=3&theater
https://08101mnsj-1105-y-https-doi-org.mplbci.ekb.eg/10.1016/j.hrthm.2020.04.016
https://doi.org/10.1093/cid/ciaa321
https://08101ejia-1106-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/article/pii/S0024320520303313
https://08101ejia-1106-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/article/pii/S0024320520303313
https://www.nice.org.uk/guidance/NG161
https://081010m1h-1104-y-https-doi-org.mplbci.ekb.eg/10.1016/j.cmpb.2020.105664
https://081010m1h-1104-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/article/pii/S0169260720314978#!
https://081010m1h-1104-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/journal/01692607
https://081010m1h-1104-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/journal/01692607
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 Dose selection of chloroquinephosphate for 

treatment of COVID-19 based on a 

physiologically basedpharmacokinetic model 

 https://doi.org/10.1016/j.apsb.2020.04.007 Cheng Cui...etc.,- 

ActaPharmaceuticaSinica B 
 مقال 04/2020/ 20

 Drug repositioning analternative for the 

treatment of coronavirus 
-  https://doi.org/10.1016/j.ijantimicag.2020.105969 Marissa B. Serafin…etc  .- . -  

International Journal of 

Antimicrobial Agents . 

 مقال 04/2020/ 17

 High flow nasal cannula is a good treatment 

option for COVID-19 
https://doi.org/10.1016/j.hrtlng.2020.03.018 Mei, Qing…etc.-.- Heart & Lung 17 /04/2020 مقال 

 Hydroxychloroquine and azithromycin as a 

treatment of COVID-19: results of an open-

label non-randomized clinical trial 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920300996  PhilippeGautretab…etc. . -

International Journal of 

Antimicrobial Agents 

Volume 56, Issue 1, July 2020 

 

 مقال 2020/ 4/ 4 

 Hydroxychloroquine and ivermectin: a 

synergistic combination for COVID-19 

chemoprophylaxis and/or treatment 

 https://doi.org/10.1016/j.jaad.2020.04.017 Fabbrocini, Gabriella • Patrì, 

Angela. -. -Journal of the 

American Academy of 

Dermatology 

 مقال 04/2020/ 17

 New York hospitals are treating coronavirus 

patients with high dosages of VITAMIN C after 

promising results from China 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8149191/New-York-hospitals-

treating-corona-patients-6000-milligrams-VITAMIN-C.html?ito=social-

facebook&fbclid=IwAR3HB3EiGx1UNgTDibt8ys-

Ye_3TUBTSOZhN1RYIt4TMyzbYdfcoiNMivuE 

By MATTHEW WRIGHT FOR 

DAILYMAIL.COM  
 مقال 03/2020/ 27

 Renin-Angiotensin-Aldosterone System: 

Double-Edged Sword in COVID-19 Infection 
https://www.preprints.org/manuscript/202003.0365/v1 Jana Burchfield.-preprints, 25 

March 2020 
 مقال   2020/ 3/ 29

 Review on the global epidemiological situation 

and the efficacy of chloroquine and 

hydroxychloroquine for the treatment of 

COVID-19 

, https://doi.org/10.1016/j.nmni.2020.100680 S. Saqrane • M. A. El Mhammedi. 

-. - New Microbes and New 

Infections  

 مقال 04/2020/ 17

 TEMPORARY REMOVAL: https://08101ejj9-1106-y-https-www-sciencedirect-

com.mplbci.ekb.eg/science/article/pii/S2095809920300631 
QingxianCai,,MinghuiYangaDon

gjingLiu…etc. Engineering 
 مقال 03/2020/ 21

https://08101gqwd-1106-y-https-doi-org.mplbci.ekb.eg/10.1016/j.apsb.2020.04.007
https://08101gqwd-1106-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/journal/22113835
https://08101gqwd-1106-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/journal/22113835
https://doi.org/10.1016/j.ijantimicag.2020.105969
https://doi.org/10.1016/j.ijantimicag.2020.105969
https://08101gbt2-1106-y-https-doi-org.mplbci.ekb.eg/10.1016/j.hrtlng.2020.03.018
https://08101gbt2-1106-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/journal/01479563
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920300996
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09248579
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09248579
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09248579/56/1
https://08101fcqc-1104-y-https-doi-org.mplbci.ekb.eg/10.1016/j.jaad.2020.04.017
https://08101fcqc-1104-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/journal/01909622
https://08101fcqc-1104-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/journal/01909622
https://08101fcqc-1104-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/journal/01909622
https://08101fcqc-1104-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/journal/01909622
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8149191/New-York-hospitals-treating-corona-patients-6000-milligrams-VITAMIN-C.html?ito=social-facebook&fbclid=IwAR3HB3EiGx1UNgTDibt8ys-Ye_3TUBTSOZhN1RYIt4TMyzbYdfcoiNMivuE
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8149191/New-York-hospitals-treating-corona-patients-6000-milligrams-VITAMIN-C.html?ito=social-facebook&fbclid=IwAR3HB3EiGx1UNgTDibt8ys-Ye_3TUBTSOZhN1RYIt4TMyzbYdfcoiNMivuE
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8149191/New-York-hospitals-treating-corona-patients-6000-milligrams-VITAMIN-C.html?ito=social-facebook&fbclid=IwAR3HB3EiGx1UNgTDibt8ys-Ye_3TUBTSOZhN1RYIt4TMyzbYdfcoiNMivuE
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8149191/New-York-hospitals-treating-corona-patients-6000-milligrams-VITAMIN-C.html?ito=social-facebook&fbclid=IwAR3HB3EiGx1UNgTDibt8ys-Ye_3TUBTSOZhN1RYIt4TMyzbYdfcoiNMivuE
https://www.dailymail.co.uk/home/search.html?s=&authornamef=Matthew+Wright+For+Dailymail.com
https://www.dailymail.co.uk/home/search.html?s=&authornamef=Matthew+Wright+For+Dailymail.com
https://www.preprints.org/manuscript/202003.0365/v1
https://sciprofiles.com/profile/1022654
https://08101gbr3-1106-y-https-doi-org.mplbci.ekb.eg/10.1016/j.nmni.2020.100680
https://08101gbr3-1106-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/journal/20522975
https://08101gbr3-1106-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/journal/20522975
https://08101gbr3-1106-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/journal/20522975
https://08101ejj9-1106-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/article/pii/S2095809920300631
https://08101ejj9-1106-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/article/pii/S2095809920300631
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 The convalescent sera option for containing 

COVID-19 
https://www.jci.org/articles/view/138003  Arturo Casadevall1  و Liise-

annePirofski.-the journal of 

clinical investigation 

 مقال 03/2020/ 16

 Treatment considerations for coronavirus 

(COVID-19). 
https://doi.org/10.1080/21548331.2020.1754618 Reilly, Joseph. Hospital Practice 17 /04/2020 مقال 

 Type 1 interferons as a potential treatment 

against COVID-19 
https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2020.104791 ErwanSallard...etc.-.- Antiviral 

Research Volume 178, June 2020 
 مقال 04/2020/ 17

 املناعة ضد األمراض

 ملصق  06/2020/ 20 وزارة الصحة والسكان. مرص https://twitter.com/mohpegypt/status/1277240601868677120 19-املناعة ضد كوفيد األغذية الغنية بالزنك لتقوية  

أغذية يمكن إضافتها للوجبات األساسية أو تناوهلا بني   

 الوجبات لتقوية املناعة 

https://twitter.com/mohpegypt/status/1277925347942641671/photo/1 ملصق  06/2020/ 30 وزارة الصحة والسكان. مرص 

لفريوس تطعيم مرض السل جيعل الشخص أكثر مقاومة   

 كورونا

https://aktarr.se/%d8%aa%d8%b7%d8%b9%d9%8a%d9%85-

%d9%85%d8%b1%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84 / 
 مقال AKTARR  14 /04/2020. السويد.

طرق غذائية ملساعدة جهاز املناعة يف حماربة فريوس   ةمخس 

 كورونا املستجد 

https://www.facebook.com/elmas7a/photos/a.621156874622653/3671083

189629991/?type=3&theater 
اإلدارة املركزية للطب العالجي.اإلدارة  

 العامة لربامج التغذية 

 ملصق  03/2020/ 29

 مقال 2020/ 7/ 15 منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة  /http://www.fao.org/urban-food-actions/areas-of-work/covid-19/ar منصة اإلجراءات الغذائية احلرضية 

 الوقاية) بشكل عام(

 فيديو 04/2020/ 17 منظمة الصحة العاملية  https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 املستجدة سئلة متكررة بشان فريوسات كوورنا أ 

https://www.jci.org/articles/view/138003
https://doi.org/10.1080/21548331.2020.1754618
https://08101gbsc-1106-y-https-doi-org.mplbci.ekb.eg/10.1016/j.antiviral.2020.104791
https://08101gbsc-1106-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/journal/01663542/178/supp/C
https://08101gbsc-1106-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/journal/01663542/178/supp/C
https://twitter.com/mohpegypt/status/1277240601868677120
https://twitter.com/mohpegypt/status/1277925347942641671/photo/1
https://aktarr.se/%d8%aa%d8%b7%d8%b9%d9%8a%d9%85-%d9%85%d8%b1%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84/
https://aktarr.se/%d8%aa%d8%b7%d8%b9%d9%8a%d9%85-%d9%85%d8%b1%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84/
https://aktarr.se/%d8%aa%d8%b7%d8%b9%d9%8a%d9%85-%d9%85%d8%b1%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84/
https://aktarr.se/%d8%aa%d8%b7%d8%b9%d9%8a%d9%85-%d9%85%d8%b1%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84/
https://www.facebook.com/elmas7a/photos/a.621156874622653/3671083189629991/?type=3&theater
https://www.facebook.com/elmas7a/photos/a.621156874622653/3671083189629991/?type=3&theater
http://www.fao.org/urban-food-actions/areas-of-work/covid-19/ar/
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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 املصدر   شكل  تاريخ احلصول عليها  املسؤولية URL العنوان  م

أسئلة وأجوبة: تدخالت الرعاية الذاتية يف جمال الصحة   

 19- واحلقوق اجلنسية واإلنجابية يف سياق جائحة كوفيد

https://www.who.int/ar/news-room/q-a-detail/q-a-on-self-care-

interventions-for-sexual-and-reproductive-health-and-rights-and-covid-19 
 مقال 05/2002/ 06 منظمة الصحة العاملية 

إقليم منظمة الصحة العاملية لرشق املتوسط يرفع حالة   

 التأهب لفريوس كورونا املستجد 

http://www.emro.who.int/ar/media/news/whos-eastern-mediterranean-

region-scales-up-preparedness-for-novel-coronavirus.html 
املكتبة اإلقليمي  . منظمة الصحة العاملية

 لرشق املتوسط

 مقال 04/2020/ 20

( ، وايه هى 19- إيه هو فريوس كورونا املستجد )كوفيد 

 طرق الوقاية منه؟

https://www.youtube.com/watch?v=7Mv6NJXE1ag فيديو 04/2020/ 14 لسكان . مرص وزارة الصحة وا 

مصاًبا.. كم تبلغ نسبة التعايف من   3333بعد الوصول لـ 

 كورونا يف مرص؟ وزارة الصحة جتيب 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1970449 مقال 04/2020/ 20 املرصي اليوم 

والصني تتعهدان بدعم منظمة الصحة   77بيان: جمموعة الـ 

 "19- كوفيد"العاملية يف احلرب عىل مرض 

http://arabic.china.org.cn/txt/2020-04/21/content_75956323.htm   مقال 04/2020/ 20 شبكة الصني 

الدليل الشامل لفريوس كورونا املستجد: معارف عامة،   

 ات طرق الوقاية ، الرعاية النفسية، الشائع 

https://drive.google.com/file/d/18iibFaEYpinXDJCiNZrZS_QYc1kG3lX

2/view?fbclid=IwAR3qBKQNDkpGyjx0UbB7iTp9BC1dvc5f-aM8do8-

wS4PF8qv5O3LwgOSIJE 

النسخة املحدثة الصادرة عن اللجنة  

الوطنية الصينية للصحة ومكتب اإلدارة  

الوطنية للطب الصيني. ترمجة ايامنسعيد،  

رنا حممد عبده، بسمة طارق،مراجعة أمحد  

 طارق ، ارشاف أمحد السعيد 

15 /7 /2020 pdf 

 فريوس كورونا املستجد دليل الوقاية العام من  

 

 

https://drive.google.com/file/d/10eJD4_fIFzeB-

u7oFrT0thPiI_fJ20sG/view?fbclid=IwAR1aXy5TefF4VVjZtZfU-

mCsIJTQiQ6Xr1APIQ8XfuUMqz5isMQhRTv3tUU 

حترير مكتب مكافحة األمراض والوقاية 

منها التابع للجنة الصحة الوطنية  

الصينيةاملركز الصيني ملكافحة األمراض  

15 /7 /2020 pdf 

https://www.who.int/ar/news-room/q-a-detail/q-a-on-self-care-interventions-for-sexual-and-reproductive-health-and-rights-and-covid-19
https://www.who.int/ar/news-room/q-a-detail/q-a-on-self-care-interventions-for-sexual-and-reproductive-health-and-rights-and-covid-19
http://www.emro.who.int/ar/media/news/whos-eastern-mediterranean-region-scales-up-preparedness-for-novel-coronavirus.html
http://www.emro.who.int/ar/media/news/whos-eastern-mediterranean-region-scales-up-preparedness-for-novel-coronavirus.html
https://www.youtube.com/watch?v=7Mv6NJXE1ag
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1970449
http://arabic.china.org.cn/txt/2020-04/21/content_75956323.htm
https://drive.google.com/file/d/18iibFaEYpinXDJCiNZrZS_QYc1kG3lX2/view?fbclid=IwAR3qBKQNDkpGyjx0UbB7iTp9BC1dvc5f-aM8do8-wS4PF8qv5O3LwgOSIJE
https://drive.google.com/file/d/18iibFaEYpinXDJCiNZrZS_QYc1kG3lX2/view?fbclid=IwAR3qBKQNDkpGyjx0UbB7iTp9BC1dvc5f-aM8do8-wS4PF8qv5O3LwgOSIJE
https://drive.google.com/file/d/18iibFaEYpinXDJCiNZrZS_QYc1kG3lX2/view?fbclid=IwAR3qBKQNDkpGyjx0UbB7iTp9BC1dvc5f-aM8do8-wS4PF8qv5O3LwgOSIJE
https://drive.google.com/file/d/10eJD4_fIFzeB-u7oFrT0thPiI_fJ20sG/view?fbclid=IwAR1aXy5TefF4VVjZtZfU-mCsIJTQiQ6Xr1APIQ8XfuUMqz5isMQhRTv3tUU
https://drive.google.com/file/d/10eJD4_fIFzeB-u7oFrT0thPiI_fJ20sG/view?fbclid=IwAR1aXy5TefF4VVjZtZfU-mCsIJTQiQ6Xr1APIQ8XfuUMqz5isMQhRTv3tUU
https://drive.google.com/file/d/10eJD4_fIFzeB-u7oFrT0thPiI_fJ20sG/view?fbclid=IwAR1aXy5TefF4VVjZtZfU-mCsIJTQiQ6Xr1APIQ8XfuUMqz5isMQhRTv3tUU
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والوقاية منها. ترمجة أميمة ، مراجعة أمحد  

 السعيد

-https://www.who.int/ar/news-room/q-a-detail/q-a-on-mass-gatherings 19-كوفيد سؤال وجواب عن التجمعات احلاشدة ومرض  

and-covid-19 
 مقال 04/2020/ 17 منظمة الصحة العاملية 

https://www.facebook.com/washfm/posts/10159286612082564?hc_locati فه عن الكوروناطبيب خيربنا بكل ما نحتاج أن نعر  

on=ufi 
PETER LIN 5/4/2020  فيديو 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=Nmq3Q4rqklk&fe العاملية فرانسا تقرتح تشكيل جلنة لدعم منظمة الصحة  

ature=emb_logo 
eXtra news  فيديو 04/2020/ 20 غرفة االخبار 

 فيديو 04/2020/ 19 9/4/2020احلكيم يف بيتك  https://www.youtube.com/watch?v=xJjO9utfvIo  CBC الفرق بني أعراض نزالت الربد واإلصابة بفريوس كورونا 

-http://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-virus/questions-and فريوس كورونا 

answers.html 
منظمة الصحة العاملية . املكتبة اإلقليمي  

 لرشق املتوسط

 مقال 04/2020/ 20

 مقال 03/2020/ 31 منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة   /http://www.fao.org/2019-ncov/ar (COVID-19نا املستجد)  فريس كورو  

 مقال 03/2020/ 31 وزارة الصحة العامة. قطر https://www.moph.gov.qa/arabic/Pages/Coronavirus2019FAQs.aspx شائعة  اسئلة–فريوس كورونا املستجد   

وزارة الصحة ووقايةاملجتمع. األمارات    https://www.mohap.gov.ae/ar/AwarenessCenter/Pages/COVID-19.aspx (19-فريوس كورونا املستجد )كوفيد  

 العربية املتحدة. 

 مقال 03/2020/ 31

 مقال 03/2020/ 29 حكومة ديب. هيئة الصحة بديب https://www.dha.gov.ae/Covid19/Pages/arcorona.aspx (19-فريس كورونا املستجد ) كوفيد  

كورونا: الصني جتربة فريدة يف مواجهة املرض واحتوائه،   

 فكيف يمكن لبقية دول العامل استقاء الدروس؟

https://news.un.org/ar/story/2020/03/1051342  مقال 03/2020/ 29 أخبار األمم املتحدة 

https://www.who.int/ar/news-room/q-a-detail/q-a-on-mass-gatherings-and-covid-19
https://www.who.int/ar/news-room/q-a-detail/q-a-on-mass-gatherings-and-covid-19
https://www.facebook.com/washfm/posts/10159286612082564?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/washfm/posts/10159286612082564?hc_location=ufi
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=Nmq3Q4rqklk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=Nmq3Q4rqklk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/channel/UCGyS7uRX_tmdfAgf-4tsUlg
https://www.youtube.com/channel/UCGyS7uRX_tmdfAgf-4tsUlg
https://www.youtube.com/watch?v=xJjO9utfvIo
http://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-virus/index.html
http://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-virus/questions-and-answers.html
http://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-virus/questions-and-answers.html
http://www.fao.org/2019-ncov/ar/
https://www.moph.gov.qa/arabic/Pages/Coronavirus2019FAQs.aspx
https://www.mohap.gov.ae/ar/AwarenessCenter/Pages/COVID-19.aspx
https://www.dha.gov.ae/Covid19/Pages/arcorona.aspx
https://news.un.org/ar/story/2020/03/1051342
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 املصدر   شكل  تاريخ احلصول عليها  املسؤولية URL العنوان  م

كورونا: منظمة الصحة العاملية تنصح باتباع التباعد اجلسدي  

 يف مجيع األوقات خالل شهر رمضان 

https://news.un.org/ar/story/2020/04/1053502 مقال 04/2020/ 20 اخبار األمم املتحدة 

و كيف حتمي منه   19-كيف ينترش فريوس مرض كوفيد  

 نفسك؟

https://www.youtube.com/watch?v=VC8v-uo9RiY    فيديو 04/2020/ 19 منظمة الصحة العاملية 

 فيديو 03/2020/ 20 وزارة الصحة. السعودية  https://www.youtube.com/watch?v=_z-8hzZ_BOU كيف يتنقل فريوس كورونا  

https://www.facebook.com/WHOEgypt/photos/a.207365692999945/9527 ماذا أفعل حلامية نفيس من فريس كورونا؟  

46568461850/?type=3&theater 
 ملصق  04/2020/ 14 منظمة الصحة العاملية 

 فيديو 04/2020/ 14 وزارة الصحة والسكان . مرص  https://www.youtube.com/watch?v=8sWqGXog-AI تجد وكيفية الوقاية منه؟ماهو فريس كورونا املس 

مدير منظمة الصحة العاملية: ختفيف القيود ال يعني هناية   

 19- كوفيد

https://news.un.org/ar/story/2020/04/1053562 مقال 04/2020/ 20 اخبار األمم املتحدة 

 مقال 03/2020/ 31 عامن  -وزارة الصحة https://www.moh.gov.om/ar/corona ( 19- مرض فريس كورونا ) كوفيد 

-https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus (: أسئلة وأجوبة19- مرض فريوس كورونا )كوفيد 

2019/advice-for-public/q-a-

coronaviruses#:~:text=%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A

9  

 مقال 03/2020/ 30 منظمة الصحة العاملية 

فريوس كورونا: ما هو وكيف يمكنني وقاية نفيس  مرض  

 منه؟

https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/coronavirus/expert-

answers/novel-coronavirus/faq-20478727  
 مقال 03/2020/ 31 مؤسسة مايو للتعليم والبحث الطبي 

نصائح الربوفسور تشانغ ون هونغ للوقاية من فريوس  

 كورونا املتسجد 

https://drive.google.com/file/d/1hffKIT2dqmB7o1yZKdmhrGfIdmrrm3o

P/view?fbclid=IwAR0pYOUQNwj06DKKthJe_QgKg-

DQnpP7bo1MgqBWhFyhyBVgGEOwTZ1emyI 

تشانغ ون هونغ ، ترمجة ليونا، حممد حممد  

 احلكمة بيت  –أمحد.  

 كتاب  2020/ 7/ 15

https://news.un.org/ar/story/2020/04/1053502
https://www.youtube.com/watch?v=VC8v-uo9RiY
https://www.youtube.com/watch?v=_z-8hzZ_BOU%20
https://www.youtube.com/channel/UCP_wyoQnTjZbFJt7DLGlE4A
https://www.facebook.com/WHOEgypt/photos/a.207365692999945/952746568461850/?type=3&theater
https://www.facebook.com/WHOEgypt/photos/a.207365692999945/952746568461850/?type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=8sWqGXog-AI
https://news.un.org/ar/story/2020/04/1053562
https://www.moh.gov.om/ar/corona
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses#:~:text=%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses#:~:text=%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses#:~:text=%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses#:~:text=%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/coronavirus/expert-answers/novel-coronavirus/faq-20478727
https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/coronavirus/expert-answers/novel-coronavirus/faq-20478727
https://drive.google.com/file/d/1hffKIT2dqmB7o1yZKdmhrGfIdmrrm3oP/view?fbclid=IwAR0pYOUQNwj06DKKthJe_QgKg-DQnpP7bo1MgqBWhFyhyBVgGEOwTZ1emyI
https://drive.google.com/file/d/1hffKIT2dqmB7o1yZKdmhrGfIdmrrm3oP/view?fbclid=IwAR0pYOUQNwj06DKKthJe_QgKg-DQnpP7bo1MgqBWhFyhyBVgGEOwTZ1emyI
https://drive.google.com/file/d/1hffKIT2dqmB7o1yZKdmhrGfIdmrrm3oP/view?fbclid=IwAR0pYOUQNwj06DKKthJe_QgKg-DQnpP7bo1MgqBWhFyhyBVgGEOwTZ1emyI
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 املصدر   شكل  تاريخ احلصول عليها  املسؤولية URL العنوان  م

وزارة الصحة ووقاية املجتمع. االمارات   https://www.mohap.gov.ae/ar/AwarenessCenter/Pages/HealthTips.aspx نصائح عامة  

 العربية املتحدة 

 مقال 04/2020/ 20

كورونا _فريوس#نصائح غذائية تساهم يف الوقاية من  

 ( .. 19- )كوفيد

https://twitter.com/mohpegypt/status/1275379204029394945  ملصق  06/2020/ 25 وزارة الصحة والسكان . مرص 

(:  nCov-19نصائح للعامة بشأن فريس كورونا املستجد )  

 تصحيح املفاهيم املغلوطة 

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/advice-for-public/myth-busters  
 مقال 04/2020/ 15 منظمة الصحة العاملية 

( داخل  19- للمصابني بفريوس كورونا )كوفيدنصائح  

 العزل املنزيل  

https://twitter.com/mohpegypt/status/1277287694100500483/photo/1  ملصق  06/2020/ 29 وزارة الصحة والسكان . مرص 

الوقاية من العدوى ومكافحتها أثناء الرعاية الصحية حلاالت   

بعدوى فريوس كورونا املسبب  اإلصابة املحتملة أو املؤكدة  

 ملتالزمة الرشق األوسط التنفسية 

https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/ipc-mers-cov/ar/   مقال 03/2020/ 28 منظمة الصحة العاملية 

 Coronavirus disease 2019 (COVID-19 ) https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331475/nCoVsitrep11Ma

r2020-eng.pdf 
 pdf 04/2020/ 04 منظمة الصحة العاملية 

 COVID-19 virtual press conference - 20 April, 

2020 
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/transcripts/who-

audio-emergencies-coronavirus-press-conference-

20apr2020.pdf?sfvrsn=b5656a70_2 

 pdf 04/2020/ 20 منظمة الصحة العاملية 

 Statement on the meeting of the International 

Health Regulations (2005) Emergency 

Committee regarding the outbreak of novel 

coronavirus (2019-nCoV) 

https://www.who.int/news-room/detail/23-01-2020-statement-on-the-

meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-

committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov ) 

 مقال 04/2020/ 20 منظمة الصحة العاملية 

 The most important job in the worldFive tips for 

employers to support working families during 

the #coronavirus outbreak.. 

https://www.facebook.com/unicef/videos/525500431445808/?__tn__=%2

CdkCH-R-

R&eid=ARAGQvH3Npidw3xtrJxDPA0vvq0vs1J0xdL9vJx9JIBB245spG

57d-

fcl0p6zo1m5H8_9yV7KrSwlzcH&hc_ref=ARTYQXT5Q_Ug1ufJQAEv

 هنرييتا اتش  

 يونسيف لكل طفل 

 فيديو 04/2020/ 07

https://www.mohap.gov.ae/ar/AwarenessCenter/Pages/HealthTips.aspx
https://twitter.com/hashtag/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7?src=hashtag_click
https://twitter.com/mohpegypt/status/1275379204029394945
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/ipc-mers-cov/ar/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331475/nCoVsitrep11Mar2020-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331475/nCoVsitrep11Mar2020-eng.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/transcripts/who-audio-emergencies-coronavirus-press-conference-20apr2020.pdf?sfvrsn=b5656a70_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/transcripts/who-audio-emergencies-coronavirus-press-conference-20apr2020.pdf?sfvrsn=b5656a70_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/transcripts/who-audio-emergencies-coronavirus-press-conference-20apr2020.pdf?sfvrsn=b5656a70_2
https://www.who.int/news-room/detail/23-01-2020-statement-on-the-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/news-room/detail/23-01-2020-statement-on-the-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/news-room/detail/23-01-2020-statement-on-the-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/news-room/detail/23-01-2020-statement-on-the-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/news-room/detail/23-01-2020-statement-on-the-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.facebook.com/hashtag/coronavirus
https://www.facebook.com/hashtag/coronavirus
https://www.facebook.com/hashtag/coronavirus
https://www.facebook.com/unicef/videos/525500431445808/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARAGQvH3Npidw3xtrJxDPA0vvq0vs1J0xdL9vJx9JIBB245spG57d-fcl0p6zo1m5H8_9yV7KrSwlzcH&hc_ref=ARTYQXT5Q_Ug1ufJQAEvOtmGqS-8e9eY40VTUEY4JgAAcFVZHu-0ljBAHUOIG9ZqaBA&fref=nf&hc_location=group
https://www.facebook.com/unicef/videos/525500431445808/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARAGQvH3Npidw3xtrJxDPA0vvq0vs1J0xdL9vJx9JIBB245spG57d-fcl0p6zo1m5H8_9yV7KrSwlzcH&hc_ref=ARTYQXT5Q_Ug1ufJQAEvOtmGqS-8e9eY40VTUEY4JgAAcFVZHu-0ljBAHUOIG9ZqaBA&fref=nf&hc_location=group
https://www.facebook.com/unicef/videos/525500431445808/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARAGQvH3Npidw3xtrJxDPA0vvq0vs1J0xdL9vJx9JIBB245spG57d-fcl0p6zo1m5H8_9yV7KrSwlzcH&hc_ref=ARTYQXT5Q_Ug1ufJQAEvOtmGqS-8e9eY40VTUEY4JgAAcFVZHu-0ljBAHUOIG9ZqaBA&fref=nf&hc_location=group
https://www.facebook.com/unicef/videos/525500431445808/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARAGQvH3Npidw3xtrJxDPA0vvq0vs1J0xdL9vJx9JIBB245spG57d-fcl0p6zo1m5H8_9yV7KrSwlzcH&hc_ref=ARTYQXT5Q_Ug1ufJQAEvOtmGqS-8e9eY40VTUEY4JgAAcFVZHu-0ljBAHUOIG9ZqaBA&fref=nf&hc_location=group
https://www.facebook.com/unicef/videos/525500431445808/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARAGQvH3Npidw3xtrJxDPA0vvq0vs1J0xdL9vJx9JIBB245spG57d-fcl0p6zo1m5H8_9yV7KrSwlzcH&hc_ref=ARTYQXT5Q_Ug1ufJQAEvOtmGqS-8e9eY40VTUEY4JgAAcFVZHu-0ljBAHUOIG9ZqaBA&fref=nf&hc_location=group
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OtmGqS-8e9eY40VTUEY4JgAAcFVZHu-

0ljBAHUOIG9ZqaBA&fref=nf&hc_location=group 

 What can people do to protect themselves and 

others from getting the new coronavirus? 
https://www.youtube.com/watch?v=bPITHEiFWLc&feature=youtu.be&f

bclid=IwAR0Oau3FjD173sjENW-kId7_7gXFWdttC7auC-K3xkNX-

nm2o1Nm9b4JUa0 

 فيديو  7/2/2020 منظمة الصحة العاملية 

 What to do next to control the 2019-nCoV 

epidemic? 
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30300-7 Fu-Sheng WangandChao 

ZhangThe Lancet2020-02-08, 

Volume 395, Issue 10222, 

 مقال 03/2020/ 29

 اإلجراءات الوقائية 

إرشادات التسوق اآلمن للوقاية من فريوس كورونا )   

 ( 19- كوفيد

https://www.facebook.com/egypt.mohp/videos/292456611879336 / فيديو 2020/ 7/ 15 وزارة الصحة والسكان. مرص 

-https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus إرشادات خاصة بفريوس كورونا املستجد  

2019/technical-guidance 
 مقال 04/2020/ 20 منظمة الصحة العاملية 

حلاالت مصابة  همة لألشخاص املخالطني مإرشادات  

 ( أثناء العزل املنزيل 19-بفريوس كورونا املستجد )كوفيد

https://www.facebook.com/egypt.mohp/videos/2752916148269809 /  فيديو 04/2020/ 14 وزارة الصحة والسكان . مرص 

اإلرشادات الوقائية للشخص املخالط حلالة مؤكدة اإلصابة   

 ( covid-19بفريوس كورونا )

https://www.youtube.com/watch?v=M7L5sG_0yr4 فيديو 04/2020/ 14 وزارة الصحة والسكان. مرص 

( يف  19-إرشادات الوقاية من فريوس كورونا )كوفيد  

 املوالت .. 

https://www.facebook.com/egypt.mohp/videos/%D8%A5%D8%B1%D8

%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-

%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-

%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-

%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-

%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-

/688390758611021/ 

 فيديو 07/2020/ 06 وزارة الصحة والسكان . مرص 

https://www.facebook.com/unicef/videos/525500431445808/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARAGQvH3Npidw3xtrJxDPA0vvq0vs1J0xdL9vJx9JIBB245spG57d-fcl0p6zo1m5H8_9yV7KrSwlzcH&hc_ref=ARTYQXT5Q_Ug1ufJQAEvOtmGqS-8e9eY40VTUEY4JgAAcFVZHu-0ljBAHUOIG9ZqaBA&fref=nf&hc_location=group
https://www.facebook.com/unicef/videos/525500431445808/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARAGQvH3Npidw3xtrJxDPA0vvq0vs1J0xdL9vJx9JIBB245spG57d-fcl0p6zo1m5H8_9yV7KrSwlzcH&hc_ref=ARTYQXT5Q_Ug1ufJQAEvOtmGqS-8e9eY40VTUEY4JgAAcFVZHu-0ljBAHUOIG9ZqaBA&fref=nf&hc_location=group
https://www.facebook.com/unicef/videos/525500431445808/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARAGQvH3Npidw3xtrJxDPA0vvq0vs1J0xdL9vJx9JIBB245spG57d-fcl0p6zo1m5H8_9yV7KrSwlzcH&hc_ref=ARTYQXT5Q_Ug1ufJQAEvOtmGqS-8e9eY40VTUEY4JgAAcFVZHu-0ljBAHUOIG9ZqaBA&fref=nf&hc_location=group
https://www.youtube.com/watch?v=bPITHEiFWLc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0Oau3FjD173sjENW-kId7_7gXFWdttC7auC-K3xkNX-nm2o1Nm9b4JUa0
https://www.youtube.com/watch?v=bPITHEiFWLc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0Oau3FjD173sjENW-kId7_7gXFWdttC7auC-K3xkNX-nm2o1Nm9b4JUa0
https://www.youtube.com/watch?v=bPITHEiFWLc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0Oau3FjD173sjENW-kId7_7gXFWdttC7auC-K3xkNX-nm2o1Nm9b4JUa0
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30300-7
https://www.facebook.com/egypt.mohp/videos/292456611879336/
https://www.facebook.com/egypt.mohp/videos/292456611879336/
https://www.facebook.com/egypt.mohp/videos/292456611879336/
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
https://www.facebook.com/egypt.mohp/videos/2752916148269809/
https://www.facebook.com/egypt.mohp/videos/2752916148269809/
https://www.facebook.com/egypt.mohp/videos/2752916148269809/
https://www.youtube.com/watch?v=M7L5sG_0yr4
https://www.facebook.com/egypt.mohp/videos/%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-/688390758611021/
https://www.facebook.com/egypt.mohp/videos/%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-/688390758611021/
https://www.facebook.com/egypt.mohp/videos/%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-/688390758611021/
https://www.facebook.com/egypt.mohp/videos/%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-/688390758611021/
https://www.facebook.com/egypt.mohp/videos/%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-/688390758611021/
https://www.facebook.com/egypt.mohp/videos/%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-/688390758611021/
https://www.facebook.com/egypt.mohp/videos/%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-/688390758611021/
https://www.facebook.com/egypt.mohp/videos/%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-/688390758611021/
https://www.facebook.com/egypt.mohp/videos/%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-/688390758611021/
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https://www.msf.org/ar/%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A 19- نشطة مكافحة الفريوس كورونا كوفيدأ 

9 -   
 مقال 03/2020/ 31 منظمة أطباء بال حدود

وزارة الصحة ووقاية  https://www.youtube.com/watch?v=TQdpGM-xyy0 MOHAP UAE البقاء يف املنزل وااللتزام بالتعليامت  

 املجتمع اإلماراتية 

 فيديو 04/2020/ 11

بيان الدكتور أمحد املنظري، املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة   

 2020أبريل  2 | 19-العاملية، بشأن مرض كوفيد 

https://www.youtube.com/watch?v=teb3gJdKgWk&t=6s  فيديو 04/04/2020 منظمة الصحة العاملية 

 فيديو https://www.youtube.com/watch?v=lgeTbLEaVkE AlMasryAlYoum 05/04/2020 نصائح جيب عليك اتباعها للوقاية من فريوس كورونا  9 

املكتب االقليمي   -منظمة الصحة العاملية  http://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-virus/myth-busters.html تصحيح املفاهيم املغلوطة  

 لرشق املتوسط

 ملصق  2020/ 4/ 13

https://www.youtube.com/watch?v=rhQ1PAsnvec&feature=youtu.be&fb تعرف عىل طرق الوقاية من فريوس كورونا 

clid=IwAR1pwqAi7wBnOtz7MtAo9-

x2byMHIEXnk5Si_qaf0nsXzQnUf2NY7FEvwfI 

CBCDrama  1 /5 /2020 فيديو 

https://www.facebook.com/mohamed.yehia.547/videos/10221677564789 حسن  -دكتور تامر 

275/?sfnsn=scwspwa&d=w&vh=i&extid=1lHqRpC7Kp92hbly 
 فيديو 10/04/2020 سن مستشفيمربة العصافرة دكتور تامر ح

-https://mostaqbal.ae/guide-to-prevention-of-infection-with-covid-19 19-دليلك الكامل للوقاية من اإلصابة بفريوس كوفيد 

virus/ 
 مقال 31/03/2020 مستقبل الصحة. مؤسسة ديب للمستقبل 

 فيديو 29/03/2020 مرص   https://www.youtube.com/watch?v=YrBBQp8L1vA Mbc طرق الوقاية من فريوس كورونا.. وأعراض اإلصابة  

https://www.facebook.com/Youm7/videos/572485577010586/UzpfSTEw طرق الوقاية من كورونا 

MDAyOTg3NTUyMzM1NjpWSzo1MzM2NTczMjc1NTMyNjg / 
 فيديو 10/04/2020 هاين الناظر. اليوم السابع 

 فيديو 14/04/2020 وزارة الصحة والسكان. مرص / https://www.facebook.com/egypt.mohp/videos/199298821501999 خطوات ملنع انتشار فريوس كورونا املستجد  10 

https://www.msf.org/ar/%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-
https://www.msf.org/ar/%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-
https://www.msf.org/ar/%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-
https://www.youtube.com/watch?v=TQdpGM-xyy0
https://www.youtube.com/channel/UC8KKOFZbIH2harG-AiNaAkA
https://www.youtube.com/channel/UC8KKOFZbIH2harG-AiNaAkA
https://www.youtube.com/channel/UC8KKOFZbIH2harG-AiNaAkA
https://www.youtube.com/watch?v=teb3gJdKgWk&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=teb3gJdKgWk&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=lgeTbLEaVkE
https://www.youtube.com/channel/UCP4rilfFKdjXRC1guWNZ85g
http://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-virus/myth-busters.html
https://www.youtube.com/watch?v=rhQ1PAsnvec&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1pwqAi7wBnOtz7MtAo9-x2byMHIEXnk5Si_qaf0nsXzQnUf2NY7FEvwfI
https://www.youtube.com/watch?v=rhQ1PAsnvec&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1pwqAi7wBnOtz7MtAo9-x2byMHIEXnk5Si_qaf0nsXzQnUf2NY7FEvwfI
https://www.youtube.com/watch?v=rhQ1PAsnvec&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1pwqAi7wBnOtz7MtAo9-x2byMHIEXnk5Si_qaf0nsXzQnUf2NY7FEvwfI
https://www.youtube.com/channel/UC3Dci3BzZXDo4jw4dU8KqWg
https://www.facebook.com/mohamed.yehia.547/videos/10221677564789275/?sfnsn=scwspwa&d=w&vh=i&extid=1lHqRpC7Kp92hbly
https://www.facebook.com/mohamed.yehia.547/videos/10221677564789275/?sfnsn=scwspwa&d=w&vh=i&extid=1lHqRpC7Kp92hbly
https://www.facebook.com/mohamed.yehia.547/videos/10221677564789275/?sfnsn=scwspwa&d=w&vh=i&extid=1lHqRpC7Kp92hbly
https://mostaqbal.ae/guide-to-prevention-of-infection-with-covid-19-virus/
https://mostaqbal.ae/guide-to-prevention-of-infection-with-covid-19-virus/
https://www.youtube.com/watch?v=YrBBQp8L1vA
https://www.facebook.com/Youm7/videos/572485577010586/UzpfSTEwMDAyOTg3NTUyMzM1NjpWSzo1MzM2NTczMjc1NTMyNjg/
https://www.facebook.com/Youm7/videos/572485577010586/UzpfSTEwMDAyOTg3NTUyMzM1NjpWSzo1MzM2NTczMjc1NTMyNjg/
https://www.facebook.com/Youm7/videos/572485577010586/UzpfSTEwMDAyOTg3NTUyMzM1NjpWSzo1MzM2NTczMjc1NTMyNjg/
https://www.facebook.com/Youm7/videos/572485577010586/UzpfSTEwMDAyOTg3NTUyMzM1NjpWSzo1MzM2NTczMjc1NTMyNjg/
https://www.facebook.com/egypt.mohp/videos/199298821501999/
https://www.facebook.com/egypt.mohp/videos/199298821501999/
https://www.facebook.com/egypt.mohp/videos/199298821501999/
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 ملصق  17/04/2020 يب يب يس https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-51501472 كورونا: ما أعراضه وكيف تقي نفسك منه؟فريوس  

فيمؤمتر صحفي حول مستجدات الفريوس.. الفريق الوطني   

السلوكاملجتمعي الواعي يف شهر   للتصدي لفريوس كورونا: 

رمضان هو مسؤولية كل فرد يف هذا املجتمع للحد من  

 انتشارالفريوس 

https://www.moh.gov.bh/COVID19/Details/4169 مقال 20/04/2020 وزارة الصحة.مملكة البحرين 

  املعلومات كورونا  فريس. إرشادات–كورونا  فريوس 

 الصحية  والتدابري والتوصيات

https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/le-ministere-et-son-reseau/actualites-

et-evenements-du-ministere/informations-coronavirus-covid-19/ 
وزارة أوربا والشؤون اخلارجية.  

 الدبلوماسية الفرنسية 

 مقال 14/04/2020

 فيديو 31/03/2020 منظمة الصحة العاملية  http://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-virus/videos.html خطوات للوقاية من انتشار الفريوس   7-كورونا فريوس 

(.. اتبع  19-للوقاية من فريس كورونا املستجد ) كوفيد  

 االرشادات الوقائية  

https://www.facebook.com/egypt.mohp/videos/199662304652035/  فيديو 14/04/2020 وزارة الصحة والسكان . مرص 

وزارة الصحة ووقاية  https://www.youtube.com/watch?v=SPtqJX6x13g MOHAP UAE 19الوقاية من فريوس كوفيد  

 املجتمع اإلماراتية 

 فيديو 16/03/2020

 Coronavirus - seven steps to prevent the spread 

of the virus 
https://www.youtube.com/watch?v=8c_UJwLq8PI  فيديو 10/04/2020 منظمة الصحة العاملية 

 COVID-19 Infection Control Parameter https://www.youtube.com/watch?v=rCPI3STkrQM فيديو 14/04/2020 وزارة الصحة والسكان. مرص 

 COVID-19 Pandemic;how will this affect your 

care 
https://webfiles.gi.org/links/patients/General_GI_COVID19_Patient_Car

e_Cmte_Handout_FINAL_03232020.pd 
AMERICAN COLLEGE OF 

GASTROENTEROLOGY 
20/04/2020 pdf 

 Global COVID-19 Prevention https://www.youtube.com/watch?v=rAj38E7vrS8 Stanford Medicine 21/03/2020 فيديو 

https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-51501472
https://www.moh.gov.bh/COVID19/Details/4169
https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/le-ministere-et-son-reseau/actualites-et-evenements-du-ministere/informations-coronavirus-covid-19/
https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/le-ministere-et-son-reseau/actualites-et-evenements-du-ministere/informations-coronavirus-covid-19/
http://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-virus/videos.html
https://www.facebook.com/egypt.mohp/videos/199662304652035/
https://www.youtube.com/watch?v=SPtqJX6x13g
https://www.youtube.com/channel/UC8KKOFZbIH2harG-AiNaAkA
https://www.youtube.com/channel/UC8KKOFZbIH2harG-AiNaAkA
https://www.youtube.com/channel/UC8KKOFZbIH2harG-AiNaAkA
https://www.youtube.com/watch?v=8c_UJwLq8PI
https://www.youtube.com/watch?v=rCPI3STkrQM
https://webfiles.gi.org/links/patients/General_GI_COVID19_Patient_Care_Cmte_Handout_FINAL_03232020.pdf
https://webfiles.gi.org/links/patients/General_GI_COVID19_Patient_Care_Cmte_Handout_FINAL_03232020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rAj38E7vrS8
https://www.youtube.com/channel/UCDrQaGaHpOav5y7m1SCSJRg
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 Infection prevention and control during health 

care when novel coronavirus (nCoV) infection is 

suspected) 

https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/ipc-mers-cov/ar /  مقال 28/03/2020 منظمة الصحة العاملية 

  Management and Treatment of COVID-19: The 

Chinese Experience 
https://doi.org/10.1016/j.cjca.2020.04.010 FujunPeng…etc…etc. - Canadian 

Journal of Cardiology 
 مقال 17/04/2020

 Surviving severe Covid-19 - without a hospital? https://www.youtube.com/watch?v=qkwIF1DkLeA&fbclid=IwAR3bvmv

Zb7GGlHGMFp4Ey6ZRJZq_87LHaK6c5JCsybl-ojZ6w-

T6vkupjuE&app=desktop 

Sebastian Naslund 07/04/2020 فيديو 

 WHO Regional Director’s five coping strategies 

on dealing with COVID-19 pandemic 

challenges 

https://www.youtube.com/watch?v=4TXskvV6Q_U  WHO Eastern Mediterranean 

Region  
 فيديو 02/04/2020

 وقاية  –أماكن العمل 

 أنظر

 وقاية – مكاتب العمل 

 التعقيم) للميكروبات(

https://www.health.gov.il/Arabic/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/P حتذير من رشاء كحول مزيف  

ages/29032020_01.aspx 
 مقال 04/2020/ 20 وزارة الصحة .دولة  ارسائيل 

 اجلمهور من استهالك ورشاء منتج حتذير وزارة الصحة  

golden line- gold hand sanitizer supe 

https://www.health.gov.il/Arabic/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/P

ages/23032020_3.aspx 
 مقال 04/2020/ 20 وزارة الصحة .دولة ارسائيل 

-https://u.ae/ar-AE/information-and-services/justice-safety-and-the 19-التعقيم وفحص كوفيد  

law/handling-the-covid-19-outbreak/disinfection-and-testing-for-covid-19 
البوابة الرسمية حلكومة دولة االمارات  

 العربية املتحدة 

 مقال 20/04/2020

للحد من انتشار   "برنامج التعقيم الوطني"ديب تبدأ أعامل  

 فريوس كورونا

https://arabic.cnn.com/health/article/2020/03/27/uae-dubai-

comprehensive-sterilization 
 مقال 14/04/2020 العربية  

https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Pages/COIV اليدينالطريقة الصحيحة الستخدام مطهر  

D-19.aspx 
 مقال 16/04/2020 اململكة العربية السعودية  -وزارة الصحة

https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/ipc-mers-cov/ar/
https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/ipc-mers-cov/ar/
https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/ipc-mers-cov/ar/
https://08101gbof-1106-y-https-doi-org.mplbci.ekb.eg/10.1016/j.cjca.2020.04.010
https://www.youtube.com/watch?v=qkwIF1DkLeA&fbclid=IwAR3bvmvZb7GGlHGMFp4Ey6ZRJZq_87LHaK6c5JCsybl-ojZ6w-T6vkupjuE&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=qkwIF1DkLeA&fbclid=IwAR3bvmvZb7GGlHGMFp4Ey6ZRJZq_87LHaK6c5JCsybl-ojZ6w-T6vkupjuE&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=qkwIF1DkLeA&fbclid=IwAR3bvmvZb7GGlHGMFp4Ey6ZRJZq_87LHaK6c5JCsybl-ojZ6w-T6vkupjuE&app=desktop
https://www.youtube.com/channel/UCPKpNP0ITreuxpafVkwL38A
https://www.youtube.com/watch?v=4TXskvV6Q_U
https://www.youtube.com/channel/UCT7a_fVlSrjOs9jyvtH-uhA
https://www.youtube.com/channel/UCT7a_fVlSrjOs9jyvtH-uhA
https://www.health.gov.il/Arabic/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/29032020_01.aspx
https://www.health.gov.il/Arabic/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/29032020_01.aspx
https://www.health.gov.il/Arabic/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/23032020_3.aspx
https://www.health.gov.il/Arabic/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/23032020_3.aspx
https://u.ae/ar-AE/information-and-services/justice-safety-and-the-law/handling-the-covid-19-outbreak/disinfection-and-testing-for-covid-19
https://u.ae/ar-AE/information-and-services/justice-safety-and-the-law/handling-the-covid-19-outbreak/disinfection-and-testing-for-covid-19
https://arabic.cnn.com/health/article/2020/03/27/uae-dubai-comprehensive-sterilization
https://arabic.cnn.com/health/article/2020/03/27/uae-dubai-comprehensive-sterilization
https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Pages/COIVD-19.aspx
https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Pages/COIVD-19.aspx


غادة عزت أبوزويد د.   89 

 

 املصدر   شكل  تاريخ احلصول عليها  املسؤولية URL العنوان  م

https://www.youtube.com/watch?v=6Ooz1GZsQ70&feature=youtu.be&t شخص لديه حساسية أو سعالعدم التواصل عن قرب مع  

=5&fbclid=IwAR1eQzNyCuE8G2gYUp0opII0Tw7rql-

fY8nVYaHAGKXOHKGe5PcCWxX22Y4 

 فيديو 15/03/2020 منظمة الصحة العاملية 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=IExaVBbZx_8&feature=y العزل املنزيل الفردي  

outu.be&fbclid=IwAR3hkYyUjK_ry64zYnrPpHYmQkFW0cEOwddaDl

SkK9PlAxdRcgnq3JcKHlU 

 مقال 03/2020/ 20 منظمة الصحة العاملية 

https://www.facebook.com/WHOEgypt/photos/a.207365692999945/9582 متى جيب عليك ارتداء املاسك الواقي؟ 

87307907776/?type=3&theater 
 ملصق  04/2020/ 14 منظمة الصحة العاملية 

مغريب يطور جهاز تعقيم ذكي وبسيط ومنخفض التكلفة   

 19-للتصدي لكوفيد 

https://mostaqbal.ae/saudi-arabia-protective-box-covid-19 / مقال 04/2020/ 13 مرصد املستقبل  - مؤسسة ديب للمستقبل 

 فيديو https://www.youtube.com/watch?v=AnfErFgJM_w Cbc 20 /03/2020 منظفات تقتل فريوس كورونا معكم منى الشاذيل 

 Use of Cloth Face Coverings to Help Slow the 

Spread of COVID-19 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-

cloth-face-coverings.html 
Centers for Disease Control and 

Prevention 
 المق 04/2020/ 20

 PSA Grocery Shopping Tips in COVID-19 https://www.youtube.com/watch?v=sjDuwc9KBps&feature=youtu.be&fb

clid=IwAR0PmHCvrA7uKIfBD70RkwMe1gGIzRiYrdoqh6xouTJQiCm

1uUPhl0OZFUw 

Dr.jeffrey van wingen 25 /03/2020 فيديو 

 تقويم السلوك

 انظر 

 تقويم  - السلوك

 وقاية  -التكنولوجيا 

« يف  19تكنولوجيا إماراتية لتوسيع نطاق فحوصات »كوفيد   

 نيفادا 

https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2020-04-20-

1.3836276 
 مقال 04/2020/ 20 البيان باإلمارات 

 مقال 04/2020/ 20 وزارة الصحة.مملكة البحرين  https://www.moh.gov.bh/CovidResults خدمة نتائج فحص فريوس الكوورنا 

https://www.youtube.com/watch?v=6Ooz1GZsQ70&feature=youtu.be&t=5&fbclid=IwAR1eQzNyCuE8G2gYUp0opII0Tw7rql-fY8nVYaHAGKXOHKGe5PcCWxX22Y4
https://www.youtube.com/watch?v=6Ooz1GZsQ70&feature=youtu.be&t=5&fbclid=IwAR1eQzNyCuE8G2gYUp0opII0Tw7rql-fY8nVYaHAGKXOHKGe5PcCWxX22Y4
https://www.youtube.com/watch?v=6Ooz1GZsQ70&feature=youtu.be&t=5&fbclid=IwAR1eQzNyCuE8G2gYUp0opII0Tw7rql-fY8nVYaHAGKXOHKGe5PcCWxX22Y4
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=IExaVBbZx_8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3hkYyUjK_ry64zYnrPpHYmQkFW0cEOwddaDlSkK9PlAxdRcgnq3JcKHlU
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=IExaVBbZx_8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3hkYyUjK_ry64zYnrPpHYmQkFW0cEOwddaDlSkK9PlAxdRcgnq3JcKHlU
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=IExaVBbZx_8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3hkYyUjK_ry64zYnrPpHYmQkFW0cEOwddaDlSkK9PlAxdRcgnq3JcKHlU
https://www.facebook.com/WHOEgypt/photos/a.207365692999945/958287307907776/?type=3&theater
https://www.facebook.com/WHOEgypt/photos/a.207365692999945/958287307907776/?type=3&theater
https://mostaqbal.ae/saudi-arabia-protective-box-covid-19/
https://mostaqbal.ae/saudi-arabia-protective-box-covid-19/
https://mostaqbal.ae/saudi-arabia-protective-box-covid-19/
https://www.youtube.com/watch?v=AnfErFgJM_w
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.youtube.com/watch?v=sjDuwc9KBps&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0PmHCvrA7uKIfBD70RkwMe1gGIzRiYrdoqh6xouTJQiCm1uUPhl0OZFUw
https://www.youtube.com/watch?v=sjDuwc9KBps&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0PmHCvrA7uKIfBD70RkwMe1gGIzRiYrdoqh6xouTJQiCm1uUPhl0OZFUw
https://www.youtube.com/watch?v=sjDuwc9KBps&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0PmHCvrA7uKIfBD70RkwMe1gGIzRiYrdoqh6xouTJQiCm1uUPhl0OZFUw
https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2020-04-20-1.3836276
https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2020-04-20-1.3836276
https://www.moh.gov.bh/CovidResults
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 مقال 04/2020/ 20 وزارة الصحة.مملكة البحرين https://www.moh.gov.bh/444 خدمة التسجيل لفحص فريوسالكورونا 

 فيديو 04/2020/ 20 منظمة الصحة العاملية  https://www.youtube.com/watch?v=BddN9S4Jz_4 19- مرحبا: خدمة رسائل واتساب حول كوفيد 

فحوص  "نيفادا حتصل عىل تكنولوجيا إماراتية لتوسيع نطاق  

 "كورونا

https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1337870-

%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A7-

%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-

%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D

9%8A%D8%A7-

%D8%A7%D9%95%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%

D9%8A%D8%A9-

%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-

%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82-

%D9%81%D8%AD%D9%88%D8%B5-

%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7 

SKY NEWS  مقال   04/2020/ 20 عربية 

مهجني التطبيق الوطني لوزارة الصحة ملحاربة فريوس  

 كورونا

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/hamagen-app/download-

ar/#circlesCollapse-59055-3 
 مقال 04/2020/ 20 وزارة الصحة . دولة ارسائيل 

 The COVID-19 pandemic: Technology use to 

support the wellbeing of children 
https://doi.org/10.1016/j.pedn.2020.04.013 Karen Goldschmid. Journal of 

Pediatric Nursing 
 مقال 04/2020/ 20

 خطوات الوقاية 

 انظر 

 اإلجراءات الوقائية 

 

 وقاية  –الدين  

إطالق مبادرة الدين يف ميدان العمل، العاملية متعددة األديان،   

 19- املعنية بكوفيد

https://www.unicef.org/ar/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%

82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-

%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%8C-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D

 مقال 04/2020/ 14 يونسيف لكل طفل 

https://www.moh.gov.bh/444
https://www.youtube.com/watch?v=BddN9S4Jz_4
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1337870-%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%95%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%AD%D9%88%D8%B5-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1337870-%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%95%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%AD%D9%88%D8%B5-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1337870-%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%95%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%AD%D9%88%D8%B5-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1337870-%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%95%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%AD%D9%88%D8%B5-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1337870-%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%95%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%AD%D9%88%D8%B5-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1337870-%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%95%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%AD%D9%88%D8%B5-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1337870-%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%95%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%AD%D9%88%D8%B5-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1337870-%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%95%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%AD%D9%88%D8%B5-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1337870-%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%95%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%AD%D9%88%D8%B5-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1337870-%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%95%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%AD%D9%88%D8%B5-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1337870-%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%95%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%AD%D9%88%D8%B5-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/hamagen-app/download-ar/#circlesCollapse-59055-3
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/hamagen-app/download-ar/#circlesCollapse-59055-3
https://08101mt4e-1105-y-https-doi-org.mplbci.ekb.eg/10.1016/j.pedn.2020.04.013
https://08101mt4e-1105-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/journal/08825963
https://08101mt4e-1105-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/journal/08825963
https://www.unicef.org/ar/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.unicef.org/ar/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.unicef.org/ar/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.unicef.org/ar/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.unicef.org/ar/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.unicef.org/ar/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9
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 املصدر   شكل  تاريخ احلصول عليها  املسؤولية URL العنوان  م

8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%

D8%8C-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%A9-

%D8%A8%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-

19/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7

%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9 

  – العالج بالقران الكريم: دليل مبسط  http://quranic-healing.net/index.php?r=page/letter&s=161 وعالج وقاية –األمراض اخلبيثة   

 وعالج وقاية –  اخلبيثة األمراض

 دليل  5/7/2020

.. مساجد الرشق األوسط توحد األذان  "صلوا يف بيوتكم" 

 وسط بكاء املؤذنني وخوف الناس 

http://gate.ahram.org.eg/News/2387149.aspx  مقال 04/2020/ 15 بوابة األهرام 

.. مرص تقرر إيقاف إقامة الصلوات  "ال كنائس وال مساجد 

 للوقاية من كورونا

https://arabic.cnn.com/health/article/2020/03/21/churches-mosques-

egypt-closed-coronavirus 
 مقال 04/2020/ 15 العربية  

قاف صالة اجلامعة مرص... اغالق املتاحف والكنائس وإي 

 وتأجيل االمتحانات بسبب كورونا 

https://www.dostor.org/3037183  وكالة األنباء الكويتية 

 

 مقال 04/2020/ 17

مرص تقرر غلق مجيع املساجد والكنائس ملواجهة فريوس   

 كورونا املستجد 

http://arabic.news.cn/2020-03/22/c_138903298.htm ARABIC.NEWS.CN  13 /04/2020 مقال 

https://www.youtube.com/channel/UC6_SVHtij_zR9iBwUn7wCnw?vie مصطفى حممود يصف لنا الدواء يف زمن الوباء  

w_as=subscriber&fbclid=IwAR35bCpm8c_hec9fKQZrnrNepkhfzU1L5y

O5T5NC_EjdZYgVtPfJOtDirfM 

 فيديو 04/2020/ 05 مصطفى حممود

منظمة الصحة العاملية ووزارة الصحة بمرص تواصالن رفع   

 جهوزية البالد للتصدي لفريوس كورونا 

https://news.un.org/ar/story/2020/03/1051321  مقال 03/2020/ 29 أخبار األمم املتحدة 

https://www.unicef.org/ar/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.unicef.org/ar/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.unicef.org/ar/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.unicef.org/ar/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.unicef.org/ar/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.unicef.org/ar/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.unicef.org/ar/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.unicef.org/ar/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://quranic-healing.net/index.php?r=page/letter&s=161
http://quranic-healing.net/index.php?r=page/letter&s=161
http://gate.ahram.org.eg/News/2387149.aspx
https://arabic.cnn.com/health/article/2020/03/21/churches-mosques-egypt-closed-coronavirus
https://arabic.cnn.com/health/article/2020/03/21/churches-mosques-egypt-closed-coronavirus
https://www.dostor.org/3037183
http://arabic.news.cn/2020-03/22/c_138903298.htm
https://www.youtube.com/channel/UC6_SVHtij_zR9iBwUn7wCnw?view_as=subscriber&fbclid=IwAR35bCpm8c_hec9fKQZrnrNepkhfzU1L5yO5T5NC_EjdZYgVtPfJOtDirfM
https://www.youtube.com/channel/UC6_SVHtij_zR9iBwUn7wCnw?view_as=subscriber&fbclid=IwAR35bCpm8c_hec9fKQZrnrNepkhfzU1L5yO5T5NC_EjdZYgVtPfJOtDirfM
https://www.youtube.com/channel/UC6_SVHtij_zR9iBwUn7wCnw?view_as=subscriber&fbclid=IwAR35bCpm8c_hec9fKQZrnrNepkhfzU1L5yO5T5NC_EjdZYgVtPfJOtDirfM
https://news.un.org/ar/story/2020/03/1051321
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 املصدر   شكل  تاريخ احلصول عليها  املسؤولية URL العنوان  م

.. مرص تقرر إيقاف إقامة الصلوات  "ال كنائس وال مساجد 

 للوقاية من كورونا

https://arabic.cnn.com/health/article/2020/03/21/churches-mosques-

egypt-closed-coronavirus 
 مقال 04/2020/ 15 العربية  

 وقاية - الرحالت

الصحة والسكان يف التعامل مع املرصيني جهود وزارة  

 العائدين من ووهان الصينية من داخل احلجر الصحي

https://www.youtube.com/watch?v=yTSB0fBRO88  فيديو 04/2020/ 14 وزارة الصحة والسكان . مرص 

https://www.facebook.com/WHOEgypt/photos/a.207365692999945/9411 فر حافظ عىل صحتك أثناء الس 

66326286541/?type=3&theater 
 ملصق  04/2020/ 14 منظمة الصحة العاملية 

https://www.facebook.com/WHOEgypt/photos/a.207365692999945/9381 حافظ عىل صحتك أثناء السفر  

60526587121/?type=3&theater 
 ملصق  04/2020/ 14 منظمة الصحة العاملية 

 وقاية  –حالت  الر انظر وقاية  –السفر  

 تقويم  - السلوك

-https://www.who.int/ar/news-room/q-a-detail/q-a-on-tobacco-and-covid 19- كوفيدأسئلة وأجوبة عن تعاطي التبغ يف سياق مرض   

19 
 مقال 05/2020/ 28 منظمة الصحة العاملية 

 مقال 03/2020/ 28 منظمة الصحة العاملية  https://www.who.int/ar/news-room/q-a-detail/be-active-during-covid-19 19-كن نشطا خالل فرتة كوفيد  

 وقاية – مكاتب العمل 

الحتواء تفيش   "مسبوقإجراء قاسيا غري "أسرتاليا تتخذ  

 19- كوفيد

https://www.skynewsarabia.com/world/1358715-

%D8%A7%D9%94%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%

D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D8%B0-

%D8%A7%D9%95%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-

%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7-

%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-

%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-

%D8%AA%D9%81%D8%B4%D9%8A-

%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19 

SKY NEWS  مقال 07/2020/ 06 عربية 

https://arabic.cnn.com/health/article/2020/03/21/churches-mosques-egypt-closed-coronavirus
https://arabic.cnn.com/health/article/2020/03/21/churches-mosques-egypt-closed-coronavirus
https://www.youtube.com/watch?v=yTSB0fBRO88
https://www.facebook.com/WHOEgypt/photos/a.207365692999945/941166326286541/?type=3&theater
https://www.facebook.com/WHOEgypt/photos/a.207365692999945/941166326286541/?type=3&theater
https://www.facebook.com/WHOEgypt/photos/a.207365692999945/941166326286541/?type=3&theater
https://www.facebook.com/WHOEgypt/photos/a.207365692999945/938160526587121/?type=3&theater
https://www.facebook.com/WHOEgypt/photos/a.207365692999945/938160526587121/?type=3&theater
https://www.who.int/ar/news-room/q-a-detail/q-a-on-tobacco-and-covid-19
https://www.who.int/ar/news-room/q-a-detail/q-a-on-tobacco-and-covid-19
https://www.who.int/ar/news-room/q-a-detail/be-active-during-covid-19
https://www.skynewsarabia.com/world/1358715-%D8%A7%D9%94%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D8%B0-%D8%A7%D9%95%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%81%D8%B4%D9%8A-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19
https://www.skynewsarabia.com/world/1358715-%D8%A7%D9%94%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D8%B0-%D8%A7%D9%95%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%81%D8%B4%D9%8A-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19
https://www.skynewsarabia.com/world/1358715-%D8%A7%D9%94%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D8%B0-%D8%A7%D9%95%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%81%D8%B4%D9%8A-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19
https://www.skynewsarabia.com/world/1358715-%D8%A7%D9%94%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D8%B0-%D8%A7%D9%95%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%81%D8%B4%D9%8A-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19
https://www.skynewsarabia.com/world/1358715-%D8%A7%D9%94%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D8%B0-%D8%A7%D9%95%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%81%D8%B4%D9%8A-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19
https://www.skynewsarabia.com/world/1358715-%D8%A7%D9%94%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D8%B0-%D8%A7%D9%95%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%81%D8%B4%D9%8A-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19
https://www.skynewsarabia.com/world/1358715-%D8%A7%D9%94%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D8%B0-%D8%A7%D9%95%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%81%D8%B4%D9%8A-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19
https://www.skynewsarabia.com/world/1358715-%D8%A7%D9%94%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D8%B0-%D8%A7%D9%95%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%81%D8%B4%D9%8A-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19
https://www.skynewsarabia.com/world/1358715-%D8%A7%D9%94%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D8%B0-%D8%A7%D9%95%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%81%D8%B4%D9%8A-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19
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 املصدر   شكل  تاريخ احلصول عليها  املسؤولية URL العنوان  م

-https://covid19.cdc.gov.sa/ar/community-public-ar/preventive-measures يف اماكن العمل  19-كوفيد التدابري الوقائية من كورونا  

in-workplaces-ar / 
املركز الوطني للوقاية من االمراض  

 ومكافحتها 

 مقال 04/2020/ 18

تعليامت استخدام ماكينات الرصاف اآليل للوقاية من فريوس   

 كورونا املستجد 

https://www.youtube.com/watch?v=-tQOBnrHDys  فيديو 04/2020/ 14 وزارة الصحة والسكان . مرص 

-https://www.moh.gov.bh/Content/Upload/File/637201718022324000 التعليامت التوجيهية ملكان العمل  

Recommended-Response-for-Workplaces-guidelines-ar.pdf 
 pdf 04/2020/ 20 وزارة الصحة.مملكة البحرين

كورونا باللغة  دليل املوظفني وأماكن العمل للوقاية من  

 العربية 

https://drive.google.com/file/d/1GRJ5YSRBcUxXqsRGwjpfEsL6KjQq6

MuR/view?fbclid=IwAR0WzPlK_HAv33aOWVl9ky35It9burjOy4Sf6H-

uGG5k3U84jVt62X7hlPo 

مركز مكافحة الفريوسات واألوبئة  

الصني بالتعاون مع دار نرش   -بجيانغسو

  أميمة  ترمجة – العنقاء التعليمية بجيانغسو . 

 السعيد  أمحد مراجعة مصطفى،

15 /7 /2020 pdf 

الوقائية يف مواقع العمل وزيرالعمل حيث عىل تكثيف اجلهود  

 ومساكن العامل 

https://www.moh.gov.bh/COVID19/Details/4166 مقال 04/2020/ 20 وزارة الصحة.مملكة البحرين 

وزير األشغال والبلديات يشدد عىل اختاذ اإلجراءات   

 والوقائية حلاميةالعاملني بمواقع املشاريع االحرتازية 

https://www.moh.gov.bh/COVID19/Details/4167 مقال 04/2020/ 20 وزارة الصحة.مملكة البحرين 

-http://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-virus/protection يف أماكن العمل  19-الوقاية من كوفيد 

against-covid-2019-at-workspace.html 
 ملصق    2020/ 3/ 31 منظمة الصحة العاملية 

 Covid-19 epidemic prevention and control 

manual for workplace 
https://drive.google.com/file/d/1PkdHI3umsTRGmBih2k63c_WsdF3XV

evN/view?fbclid=IwAR1OTZaP67Mj1zHrAvKGtz9UoARGTPyCuY-

o6VuvnrrM41PHwM_zzKxtC98 

Jiangsu provincial for disease 

control and prevention 
15 /7 /2020 pdf 

 النظافة

 ملصق  07/2020/ 01 وزارة الصحة والسكان . مرص  https://twitter.com/mohpegypt/status/1278364429621628928/photo/1 نفسك ومن حولك  حمِ ا 

https://covid19.cdc.gov.sa/ar/community-public-ar/preventive-measures-in-workplaces-ar/
https://covid19.cdc.gov.sa/ar/community-public-ar/preventive-measures-in-workplaces-ar/
https://covid19.cdc.gov.sa/ar/community-public-ar/preventive-measures-in-workplaces-ar/
https://covid19.cdc.gov.sa/ar/community-public-ar/preventive-measures-in-workplaces-ar/
https://www.youtube.com/watch?v=-tQOBnrHDys
https://www.moh.gov.bh/Content/Upload/File/637201718022324000-Recommended-Response-for-Workplaces-guidelines-ar.pdf
https://www.moh.gov.bh/Content/Upload/File/637201718022324000-Recommended-Response-for-Workplaces-guidelines-ar.pdf
https://drive.google.com/file/d/1GRJ5YSRBcUxXqsRGwjpfEsL6KjQq6MuR/view?fbclid=IwAR0WzPlK_HAv33aOWVl9ky35It9burjOy4Sf6H-uGG5k3U84jVt62X7hlPo
https://drive.google.com/file/d/1GRJ5YSRBcUxXqsRGwjpfEsL6KjQq6MuR/view?fbclid=IwAR0WzPlK_HAv33aOWVl9ky35It9burjOy4Sf6H-uGG5k3U84jVt62X7hlPo
https://drive.google.com/file/d/1GRJ5YSRBcUxXqsRGwjpfEsL6KjQq6MuR/view?fbclid=IwAR0WzPlK_HAv33aOWVl9ky35It9burjOy4Sf6H-uGG5k3U84jVt62X7hlPo
https://www.moh.gov.bh/COVID19/Details/4166
https://www.moh.gov.bh/COVID19/Details/4167
http://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-virus/protection-against-covid-2019-at-workspace.html
http://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-virus/protection-against-covid-2019-at-workspace.html
https://drive.google.com/file/d/1PkdHI3umsTRGmBih2k63c_WsdF3XVevN/view?fbclid=IwAR1OTZaP67Mj1zHrAvKGtz9UoARGTPyCuY-o6VuvnrrM41PHwM_zzKxtC98
https://drive.google.com/file/d/1PkdHI3umsTRGmBih2k63c_WsdF3XVevN/view?fbclid=IwAR1OTZaP67Mj1zHrAvKGtz9UoARGTPyCuY-o6VuvnrrM41PHwM_zzKxtC98
https://drive.google.com/file/d/1PkdHI3umsTRGmBih2k63c_WsdF3XVevN/view?fbclid=IwAR1OTZaP67Mj1zHrAvKGtz9UoARGTPyCuY-o6VuvnrrM41PHwM_zzKxtC98
https://twitter.com/mohpegypt/status/1278364429621628928/photo/1
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 املصدر   شكل  تاريخ احلصول عليها  املسؤولية URL العنوان  م

جامعة سعودية تبتكر صندوًقا حلامية املامرسني الصحيني من   

 19-ير من مرىض كوفيد الرذاذ املتطا

https://mostaqbal.ae/saudi-arabia-protective-box-covid-19 / مرصد املستقبل   - مؤسسة ديب للمستقبل

13 /4 /2020 

 مقال 04/2020/ 13

 ملصق  06/2020/ 27 وزارة الصحة والسكان . مرص  https://twitter.com/mohpegypt/status/1276827384910618624/photo/1 خطوات ارتداء الكاممة 

السبب العلمي لغسل اليدين بالصابون وفائدة الكحول  

 للقضاء عىل الفريوس 

https://www.facebook.com/100003639075563/videos/186396691040126

0/?hc_location=ufi 
Vox 10 /04/2020 فيديو 

عدم ارتداء الكاممة يف املواصالت العامة قد ينقل عدوى  

( ملن حولك .. فالتزم بارتدائها،  ١٩-ڤريوس كورونا )كوفيد 

 لتحمي نفسك ومن حولك 

https://www.facebook.com/egypt.mohp/videos/296826278152778 / فيديو 2020/ 7/ 15 وزارة الصحة والسكان. مرص 

نصائح سهلة لتناول طعام صحي وميسور الكلفة أثناء انتشار   

 ( 19- مرض فريوس كورونا )كوفيد

https://www.unicef.org/ar/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8

%AD-%D8%B3%D9%87%D9%84%D8%A9-

%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-

%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%AD%D9%8A-

%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-

%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-

%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-

%D9%85%D8%B1%D8%B6-

%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-

%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-

%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-

19/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-

%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7 

 مقال 04/2020/ 17 يونسيف لكل طفل 

 COVID-19: faecal–oral transmission? https://www.nature.com/articles/s41575-020-0295-7 Jordan Hindson .Nature Reviews 

Gastroenterology 

&Hepatology (2020) 

 مقال 03/2020/ 30

 وقاية األخرين  أنظر 

 وقاية األصحاء 

https://twitter.com/mohpegypt/status/1276827384910618624/photo/1
https://www.facebook.com/100003639075563/videos/1863966910401260/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/100003639075563/videos/1863966910401260/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/egypt.mohp/videos/296826278152778/
https://www.facebook.com/egypt.mohp/videos/296826278152778/
https://www.facebook.com/egypt.mohp/videos/296826278152778/
https://www.unicef.org/ar/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%B3%D9%87%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.unicef.org/ar/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%B3%D9%87%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.unicef.org/ar/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%B3%D9%87%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.unicef.org/ar/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%B3%D9%87%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.unicef.org/ar/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%B3%D9%87%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.unicef.org/ar/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%B3%D9%87%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.unicef.org/ar/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%B3%D9%87%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.unicef.org/ar/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%B3%D9%87%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.unicef.org/ar/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%B3%D9%87%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.unicef.org/ar/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%B3%D9%87%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.unicef.org/ar/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%B3%D9%87%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.unicef.org/ar/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%B3%D9%87%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.unicef.org/ar/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%B3%D9%87%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.unicef.org/ar/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%B3%D9%87%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.nature.com/articles/s41575-020-0295-7
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 املصدر   شكل  تاريخ احلصول عليها  املسؤولية URL العنوان  م

 وقاية األصحاء  

 انظرا ايضا  

 وقاية األطباء ؛ وقاية األطفال؛ وقاية املرأة؛ وقاية املراهقني؛ وقاية املسنني 

 وقاية األصحاء 

 ملصق  06/2020/ 26 وزارة الصحة والسكان. مرص https://twitter.com/mohpegypt/status/1276501942802448385 رشادات للشخص املخالطإ 

https://www.facebook.com/WHOEgypt/photos/a.207365692999945/9360 حتمي اآلخرين من العدوى؟  كيف 

62180130289/?type=3&theater 
 ملصق  04/2020/ 14 وزارة الصحة والسكان . مرص 

https://www.facebook.com/WHOEgypt/photos/a.207365692999945/9627 ؟  ٢٠١٩نفسك ومن حولك من فريوس كورونا كيف حتمي   

67207459786/?type=3&theater 
 ملصق  04/2020/ 14 منظمة الصحة العاملية 

مساعدات طبية من الصني جلامعة الدول العربية ملكافحة   

 « 19  -مرض »كوفيد 

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3076474/1/%D9%85%D8%B3
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%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-

%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-

%D9%85%D8%B1%D8%B6--

%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF--19- 

 مقال 06/07/2020 بوابة اخبار اليوم 

 How to Protect Yourself & Others https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-

sick/prevention.html 
Centers for Disease Control and 

Prevention 
 مقال 04/2020/ 20

 وقاية األطباء 

(  ١٩-كورونا )كوفيد _فريوس#إرشادات الوقاية من  

 للعاملني يف املستشفيات ... 

https://twitter.com/mohpegypt/status/1277590372642848769  فيديو 06/2020/ 29 وزارة الصحة والسكان . مرص 

أسئلة وأجوبة بشأن الوقاية من العدوى ومكافحتها للعاملني   

جمال الرعاية الصحية الذين يقدمون الرعاية إىل املرىض  يف  

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/advice-for-public/q-a-on-infection-prevention-and-control-for-
 مقال 04/2020/ 14 منظمة الصحة العاملية 

https://twitter.com/mohpegypt/status/1276501942802448385
https://www.facebook.com/WHOEgypt/photos/a.207365692999945/936062180130289/?type=3&theater
https://www.facebook.com/WHOEgypt/photos/a.207365692999945/936062180130289/?type=3&theater
https://www.facebook.com/WHOEgypt/photos/a.207365692999945/962767207459786/?type=3&theater
https://www.facebook.com/WHOEgypt/photos/a.207365692999945/962767207459786/?type=3&theater
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3076474/1/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B6--%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF--19-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3076474/1/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B6--%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF--19-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3076474/1/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B6--%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF--19-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3076474/1/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B6--%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF--19-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3076474/1/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B6--%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF--19-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3076474/1/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B6--%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF--19-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3076474/1/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B6--%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF--19-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3076474/1/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B6--%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF--19-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3076474/1/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B6--%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF--19-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3076474/1/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B6--%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF--19-
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://twitter.com/hashtag/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7?src=hashtag_click
https://twitter.com/mohpegypt/status/1277590372642848769
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-on-infection-prevention-and-control-for-health-care-workers-caring-for-patients-with-suspected-or-confirmed-2019-ncov
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-on-infection-prevention-and-control-for-health-care-workers-caring-for-patients-with-suspected-or-confirmed-2019-ncov
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ُيشتبه يف إصابتهم بعدوى فريوس كورونا املستجد أو  الذين 

 تأكدت إصابتهم هبا الذين 

health-care-workers-caring-for-patients-with-suspected-or-confirmed-

2019-ncov 

أطباء مرص حصن املرصيني ريني يف مواجهة فريوس كورونا  

 املستجد 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=C1FDNGVFzUI

&feature=emb_title 

Dmc 14 /04/2020 فيديو 

األمني العام يقول للعاملني يف جمال الصحة   "أنا معكم 

 ألمم املتحدة الذين يواجهون فريوس كوروناالتابعني ل

https://www.un.org/ar/un-coronavirus-communications-

team/%E2%80%9Ci%E2%80%99m-behind-you%E2%80%9D-un-chief-

tells-health-workers-they-fight-covid 

 مقال 04/2020/ 14 أخباراألمم املتحدة

إلغاثة الدول األفريقية   "رحالت التضامن"انطالق أوىل  

 19- األكثر ضعفا يف مكافحة كوفيد

https://news.un.org/ar/story/2020/04/1053252  مقال 04/2020/ 20 أخبار االمم املتحدة 

https://drive.google.com/file/d/1DtqHiEnpG0e_VP6WgkSrtVpAZLh_kp دليل وقاية الصحة النفسية من فريوس كورونا  

b8/view?fbclid=IwAR3gdNhXhrekWQD35ZYFElVJw3WLgQE9EYa1Y

nRwSRvHVNKdvdmGbIbjc0I 

دائرة مكافحة األمراض والوقاية منها  

  ترمجة – بلجنة الصحة الوطنية الصينية .

 شكري  امنية

15 /7 /2020 pdf 

للعاملني باملحاجر الصحية ) من   19-دليل الوقاية من كوفيد  

 غري املامرسني الصحيني( 

https://covid19.cdc.gov.sa/ar/professionals-health-workers-ar/guideline-

for-covid19-prevention-for-quarantine-workers-other-than-health-

professionals-ar/   

املركز الوطني للوقاية من األمراض  

 ومكافحتها 

 مقال 04/2020/ 20

عرشات الفنانني العامليني حيييون حفال موسيقيا من منازهلم   

 لدعم العاملني الصحيني حول العامل يف مكافحة كورونا

https://news.un.org/ar/story/2020/04/1053472  مقال 04/2020/ 20 أخبار األمم املتحدة 

كيف يمكن ملقدمي الرعاية الصحية محاية أنفسهم من   

 فريوس كورونا املستجد؟ 

https://www.facebook.com/WHOEgypt/photos/a.207365692999945/9535

78441711996/?type=3&theater 
 ملصق  04/2020/ 14 منظمة الصحة العاملية 

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-on-infection-prevention-and-control-for-health-care-workers-caring-for-patients-with-suspected-or-confirmed-2019-ncov
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-on-infection-prevention-and-control-for-health-care-workers-caring-for-patients-with-suspected-or-confirmed-2019-ncov
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=C1FDNGVFzUI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=C1FDNGVFzUI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=C1FDNGVFzUI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=C1FDNGVFzUI&feature=emb_title
https://www.un.org/ar/un-coronavirus-communications-team/%E2%80%9Ci%E2%80%99m-behind-you%E2%80%9D-un-chief-tells-health-workers-they-fight-covid
https://www.un.org/ar/un-coronavirus-communications-team/%E2%80%9Ci%E2%80%99m-behind-you%E2%80%9D-un-chief-tells-health-workers-they-fight-covid
https://www.un.org/ar/un-coronavirus-communications-team/%E2%80%9Ci%E2%80%99m-behind-you%E2%80%9D-un-chief-tells-health-workers-they-fight-covid
https://news.un.org/ar/story/2020/04/1053252
https://drive.google.com/file/d/1DtqHiEnpG0e_VP6WgkSrtVpAZLh_kpb8/view?fbclid=IwAR3gdNhXhrekWQD35ZYFElVJw3WLgQE9EYa1YnRwSRvHVNKdvdmGbIbjc0I
https://drive.google.com/file/d/1DtqHiEnpG0e_VP6WgkSrtVpAZLh_kpb8/view?fbclid=IwAR3gdNhXhrekWQD35ZYFElVJw3WLgQE9EYa1YnRwSRvHVNKdvdmGbIbjc0I
https://drive.google.com/file/d/1DtqHiEnpG0e_VP6WgkSrtVpAZLh_kpb8/view?fbclid=IwAR3gdNhXhrekWQD35ZYFElVJw3WLgQE9EYa1YnRwSRvHVNKdvdmGbIbjc0I
https://covid19.cdc.gov.sa/ar/professionals-health-workers-ar/guideline-for-covid19-prevention-for-quarantine-workers-other-than-health-professionals-ar/
https://covid19.cdc.gov.sa/ar/professionals-health-workers-ar/guideline-for-covid19-prevention-for-quarantine-workers-other-than-health-professionals-ar/
https://covid19.cdc.gov.sa/ar/professionals-health-workers-ar/guideline-for-covid19-prevention-for-quarantine-workers-other-than-health-professionals-ar/
https://covid19.cdc.gov.sa/ar/professionals-health-workers-ar/guideline-for-covid19-prevention-for-quarantine-workers-other-than-health-professionals-ar/
https://news.un.org/ar/story/2020/04/1053472
https://www.facebook.com/WHOEgypt/photos/a.207365692999945/953578441711996/?type=3&theater
https://www.facebook.com/WHOEgypt/photos/a.207365692999945/953578441711996/?type=3&theater
https://www.facebook.com/WHOEgypt/photos/a.207365692999945/953578441711996/?type=3&theater
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 املصدر   شكل  تاريخ احلصول عليها  املسؤولية URL العنوان  م

مستلزمات الوقاية لألطباء حيول املستشفيات اىل  النقص ىف  

 مصدر للعدوى

http://www.ems.org.eg/our_news/details/6642  مقال 04/2020/ 14 النقابة العامة ألطباء مرص 

والتمريض ورشة لتصنيع املستلزمات الوقائية لألطباء  

 بمستشفيات جامعة عني شمس 

http://gate.ahram.org.eg/News/2394318.aspx مقال 04/2020/ 14 10/4/2020األهرام 

https://www.health.gov.il/Arabic/Subjects/KHealth/Infections/Pages/defa الوقاية من العدوى يف املستشفيات  

ult.aspx 
 مقال 04/2020/ 14 إرسائيل  -وزارة الصحة

 COVID-19 and healthcare systems: What 

should we do next? 

 

https://doi.org/10.1016/j.puhe.2020.05.014 P.FerraraL.Albano.- Public 

Health 
Volume 185, August 2020, Pages 

1-2 

 مقال 05/2020/ 23

 Covid-19 exposure risk for family members of 

healthcare workers: an observational study 

 

https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.06.106 LorenzoDioscoridiChiaraCarrisi. 

-Diseases 

Available online 4 July 2020 

 

 مقال 6/7/2020

 Impact of quarantine measures on chemical 

compositions of PM2.5 during the COVID-19 

epidemic in Shanghai, China 

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.140758 Hui Chen…etc. .- Science of The 

Total Environment 
Available online 6 July 2020, 

140758 

 مقال 07/2020/ 06

 Middle East respiratory syndrome http://www.emro.who.int/health-topics/mers-cov/index.html  مقال 04/2020/ 20 منظمة الصحة العاملية 

   Prevention of nosocomial COVID-19 

infections in Otorhinolaryngology-Head and 

NeckSurgery 

 

https://doi.org/10.1016/j.wjorl.2020.06.003 JieRen..etc. . World Journal of 

Otorhinolaryngology - Head and 

Neck Surgery 

 مقال 07/2020/ 03

 Severe COVID-19 and Healthcare Associated 

Infections on the ICU: Time to Remember the 

Basics 

https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.06.027 AnnSturdy…etc. .- Journal of 

Hospital Infection 
Available online 23 June 2020 

 مقال 24/06/2020

http://www.ems.org.eg/our_news/details/6642
http://gate.ahram.org.eg/News/2394318.aspx
https://www.health.gov.il/Arabic/Subjects/KHealth/Infections/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/Arabic/Subjects/KHealth/Infections/Pages/default.aspx
https://08101063i-1106-y-https-doi-org.mplbci.ekb.eg/10.1016/j.puhe.2020.05.014
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https://081010659-1106-y-https-doi-org.mplbci.ekb.eg/10.1016/j.scitotenv.2020.140758
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http://www.emro.who.int/health-topics/mers-cov/index.html
https://0810163ue-1105-y-https-doi-org.mplbci.ekb.eg/10.1016/j.wjorl.2020.06.003
https://0810163ue-1105-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/article/pii/S2095881120300950#!
https://0810163ue-1105-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/article/pii/S2095881120300950#!
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https://08101062j-1106-y-https-doi-org.mplbci.ekb.eg/10.1016/j.jhin.2020.06.027
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https://08101062j-1106-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/article/pii/S0195670120303121#!
https://08101062j-1106-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/article/pii/S0195670120303121#!


19-ونوعية ملصادر املعلومات املوثوقة حول الوقاية والعالج من كوفيد دراسة عددية    98  

  

 املصدر   شكل  تاريخ احلصول عليها  املسؤولية URL العنوان  م

 The infodemics of COVID-19 amongst 

healthcare professionals in India  • 29/5/ 

https://doi.org/10.1016/j.mjafi.2020.05.009 RakeshDatta…etc. .- Medical 

Journal Armed Forces India 
Available online 29 May 2020 

 مقال 03/06/2020

 وقاية األطفال

صدار كتاب قصيص لألطفال ملساعدة اليافعيني عىل التأقلم  إ 

 19- مع جائحة كوفيد

https://www.who.int/ar/news-room/detail/16-08-1441-children-s-story-

book-released-to-help-children-and-young-people-cope-with-covid-19 
 مقال 04/2020/ 20 منظمة الصحة العاملية 

-https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020 بطلتي أنت  

04/My%20Hero%20is%20You%2C%20Storybook%20for%20Children

%20on%20COVID-19.pdf 

إعداد املجموعة املرجعية للصحة النفسية  

والدعم النفيس االجتامعي يف حاالت  

الطوارئ التابعة للجنة الدائمة املشرتكة بني  

 الوكاالت 

 كتاب  04/2020/ 20

باألنظمة الصحية اهلشة   19بينام تعصف جائحة كوفيد   

يوميًا بني األطفال دون  وفاة إضافية  6,000أصاًل، قد حتدث 

 اخلامسة إذا مل نقم بإجراءات عاجلة 

https://www.unicef.org/ar/%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%

A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B5%D9%81-

%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-

%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D

8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B4%D8%A9-

%D8%A3%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%8B%D8%8C-

%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-6000-

%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-

%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%

D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9 

 مقال 05/2020/ 15 يونسيف لكل طفل 

محاية األطفال األشد ضعًفا من تأثري مرض فريوس كورونا   

 (: برنامج عمل 19- )كوفيد

https://www.unicef.org/ar/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8

%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AF-

%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-

%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-

%D9%85%D8%B1%D8%B6-

%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-

 مقال 04/2020/ 15 يونسيف لكل طفل 

https://081010639-1106-y-https-doi-org.mplbci.ekb.eg/10.1016/j.mjafi.2020.05.009
https://081010639-1106-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/article/pii/S0377123720301027#!
https://081010639-1106-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/article/pii/S0377123720301027#!
https://081010639-1106-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/article/pii/S0377123720301027#!
https://www.who.int/ar/news-room/detail/16-08-1441-children-s-story-book-released-to-help-children-and-young-people-cope-with-covid-19
https://www.who.int/ar/news-room/detail/16-08-1441-children-s-story-book-released-to-help-children-and-young-people-cope-with-covid-19
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-04/My%20Hero%20is%20You%2C%20Storybook%20for%20Children%20on%20COVID-19.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-04/My%20Hero%20is%20You%2C%20Storybook%20for%20Children%20on%20COVID-19.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-04/My%20Hero%20is%20You%2C%20Storybook%20for%20Children%20on%20COVID-19.pdf
https://www.unicef.org/ar/%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B5%D9%81-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B4%D8%A9-%D8%A3%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%8B%D8%8C-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-6000-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.unicef.org/ar/%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B5%D9%81-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B4%D8%A9-%D8%A3%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%8B%D8%8C-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-6000-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.unicef.org/ar/%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B5%D9%81-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B4%D8%A9-%D8%A3%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%8B%D8%8C-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-6000-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.unicef.org/ar/%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B5%D9%81-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B4%D8%A9-%D8%A3%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%8B%D8%8C-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-6000-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.unicef.org/ar/%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B5%D9%81-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B4%D8%A9-%D8%A3%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%8B%D8%8C-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-6000-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.unicef.org/ar/%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B5%D9%81-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B4%D8%A9-%D8%A3%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%8B%D8%8C-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-6000-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.unicef.org/ar/%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B5%D9%81-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B4%D8%A9-%D8%A3%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%8B%D8%8C-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-6000-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.unicef.org/ar/%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B5%D9%81-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B4%D8%A9-%D8%A3%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%8B%D8%8C-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-6000-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.unicef.org/ar/%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B5%D9%81-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B4%D8%A9-%D8%A3%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%8B%D8%8C-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-6000-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.unicef.org/ar/%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B5%D9%81-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B4%D8%A9-%D8%A3%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%8B%D8%8C-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-6000-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.unicef.org/ar/%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B5%D9%81-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B4%D8%A9-%D8%A3%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%8B%D8%8C-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-6000-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.unicef.org/ar/%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B5%D9%81-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B4%D8%A9-%D8%A3%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%8B%D8%8C-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-6000-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.unicef.org/ar/%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B5%D9%81-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B4%D8%A9-%D8%A3%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%8B%D8%8C-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-6000-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.unicef.org/ar/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AF-%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-

%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-

%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-

%D8%B9%D9%85%D9%84/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D

8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7 

 مقال 04/2020/ 17 فلسطني   -يونسيف لكل طفل  https://www.unicef.org/sop/ar/covid19 19خطوات مهمة للوقاية من فريس كوفيد 

دعم الصحة العقلية لطفلك عند عودته إىل املدرسة أثناء   

 19-جائحة كوفيد 

https://www.unicef.org/ar/%D8%AF%D8%B9%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9-

%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84%D9%83-
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%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-
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%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-

19/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-

%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7 

 مقال 06/2020/ 29 يونسيف لكل طفل 

https://drive.google.com/file/d/14M1R8qWhUTcIrJZiNMI4xWW9E2bvi دليل إرشادات طالب املدارس ملكافحة فريوس كورونا 

Zof/view?fbclid=IwAR3q1vcEnwhLm7VCCsR8eNeuZTlvtJJvZ5ISnkDg

skzzIzoTEM81QVX3XqY 

حترير يوي ده هاي ، ترمجة نبيلة أسامة  

   الثقافية لالستثامرات احلكمة بيت – سند. 

15 /7 /2020 pdf 

والسيطرة  19- نشطة رئيسية للوقاية من كوفيدأرسائل و  

 عليه يف املدارس

https://www.unicef.org/media/65871/file/%D8%B1%D8%B3%D8%A7

%D8%A6%D9%84%20%D9%88%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B
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9%83%D9%88%D9%81%D9HG%8A%D8%AF-

19%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8

%B1%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%20%D9%81

%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%

B1%D8%B3.pdf 
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https://www.unicef.org/sop/ar/covid19
https://www.unicef.org/ar/%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84%D9%83-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.unicef.org/ar/%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84%D9%83-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.unicef.org/ar/%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84%D9%83-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.unicef.org/ar/%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84%D9%83-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.unicef.org/ar/%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84%D9%83-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.unicef.org/ar/%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84%D9%83-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.unicef.org/ar/%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84%D9%83-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.unicef.org/ar/%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84%D9%83-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.unicef.org/ar/%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84%D9%83-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.unicef.org/ar/%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84%D9%83-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.unicef.org/ar/%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84%D9%83-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.unicef.org/ar/%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84%D9%83-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.unicef.org/ar/%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84%D9%83-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://drive.google.com/file/d/14M1R8qWhUTcIrJZiNMI4xWW9E2bviZof/view?fbclid=IwAR3q1vcEnwhLm7VCCsR8eNeuZTlvtJJvZ5ISnkDgskzzIzoTEM81QVX3XqY
https://drive.google.com/file/d/14M1R8qWhUTcIrJZiNMI4xWW9E2bviZof/view?fbclid=IwAR3q1vcEnwhLm7VCCsR8eNeuZTlvtJJvZ5ISnkDgskzzIzoTEM81QVX3XqY
https://drive.google.com/file/d/14M1R8qWhUTcIrJZiNMI4xWW9E2bviZof/view?fbclid=IwAR3q1vcEnwhLm7VCCsR8eNeuZTlvtJJvZ5ISnkDgskzzIzoTEM81QVX3XqY
https://www.unicef.org/media/65871/file/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%20%D9%88%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D8%B6%20%D9%83%D9%88%D9%81%D9HG%8A%D8%AF-19%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3.pdf
https://www.unicef.org/media/65871/file/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%20%D9%88%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D8%B6%20%D9%83%D9%88%D9%81%D9HG%8A%D8%AF-19%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3.pdf
https://www.unicef.org/media/65871/file/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%20%D9%88%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D8%B6%20%D9%83%D9%88%D9%81%D9HG%8A%D8%AF-19%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3.pdf
https://www.unicef.org/media/65871/file/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%20%D9%88%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D8%B6%20%D9%83%D9%88%D9%81%D9HG%8A%D8%AF-19%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3.pdf
https://www.unicef.org/media/65871/file/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%20%D9%88%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D8%B6%20%D9%83%D9%88%D9%81%D9HG%8A%D8%AF-19%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3.pdf
https://www.unicef.org/media/65871/file/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%20%D9%88%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D8%B6%20%D9%83%D9%88%D9%81%D9HG%8A%D8%AF-19%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3.pdf
https://www.unicef.org/media/65871/file/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%20%D9%88%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D8%B6%20%D9%83%D9%88%D9%81%D9HG%8A%D8%AF-19%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3.pdf
https://www.unicef.org/media/65871/file/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%20%D9%88%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D8%B6%20%D9%83%D9%88%D9%81%D9HG%8A%D8%AF-19%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3.pdf
https://www.unicef.org/media/65871/file/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%20%D9%88%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D8%B6%20%D9%83%D9%88%D9%81%D9HG%8A%D8%AF-19%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3.pdf
https://www.unicef.org/media/65871/file/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%20%D9%88%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D8%B6%20%D9%83%D9%88%D9%81%D9HG%8A%D8%AF-19%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3.pdf


19-ونوعية ملصادر املعلومات املوثوقة حول الوقاية والعالج من كوفيد دراسة عددية    100  

  

 املصدر   شكل  تاريخ احلصول عليها  املسؤولية URL العنوان  م

صابة اوالدك  إعدوى فايروس كورونا ومدى احتامل  

 بالعدوى

https://www.youtube.com/watch?v=e8vGcWR5yaY  فيديو 04/2020/ 17 2020يونسيف لكل طفل 

(: ما الذي ينبغي أن يعرفه اآلباء  19-فريوس كورونا )كوفيد  

 واألمهات

https://www.unicef.org/lebanon/ar/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%8

8%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7  
 مقال 03/2020/ 31 لبنان  – يونسيف لكل طفل 

https://www.unicef.org/ar/%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8% يف اليمن: من يومينات »ُمنى«  19- كوفيد 

AF-19-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86-

%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%91%D8%A7%D8%AA-

%C2%AB%D9%85%D9%8F%D9%86%D9%89%C2%BB/%D9%82%

D8%B5%D8%B5 

 مقال 05/2020/ 12 يونسيف لكل طفل 

-https://www.unicef.org/ar/%D9%83%D9%8A%D9%81 ؟19-املدرسة يف جائحة كوفيدكيف ستكون العودة إىل  

%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-

%D8%A5%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-

%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-

%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-

19/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-

%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7 

 مقال 06/2020/ 10 يونسيف لكل طفل  

ة  كيف يمكن للوالدين دعم أطفاهلم يف اخلسارات العائلي 

 19-النامجة عن جائحة كوفيد 

https://www.unicef.org/ar/%D9%83%D9%8A%D9%81-

%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-

%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D

9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85-

%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85-

%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%

D8%AA-
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https://www.unicef.org/ar/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.unicef.org/ar/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.unicef.org/ar/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.unicef.org/ar/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.unicef.org/ar/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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 املصدر   شكل  تاريخ احلصول عليها  املسؤولية URL العنوان  م

-https://www.unicef.org/ar/%D9%85%D8%A7 ما يبذله العاملون الصحيون لتقديم اللقاحات لكل طفل  

%D9%8A%D8%A8%D8%B0%D9%84%D9%87-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88%D

9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%86-

%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD%D8%A7%

D8%AA-%D9%84%D9%83%D9%84-

%D8%B7%D9%81%D9%84/%D9%82%D8%B5%D8%B5 

 مقال 04/3030/ 23 يونسيف لكل طفل  

( كل ما حتتاجون ملعرفته  19- مرض فريوس كورونا )كوفيد 

 حلامية أنفسكم واطفالكم

https://www.unicef.org/sop/ar/covid19  مقال 04/2020/ 17 فلسطني   -يونسيف لكل طفل 

مساعدة األطفال عىل التغلب عىل الشعور بالقلق أثناء فاشية   

 2019- املستجدفريوس كورونا 

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/advice-for-public 
 مقال 04/2020/ 17 منظمة الصحة العاملية 

https://www.unicef.org/ar/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%91%D8 نداء أزمة األطفال يف ظل فريوس كورونا  

%B9/%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-

19/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-

%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7 

 مقال 1/7/2020 يونسيف لكل طفل 

(  19- كوفيد) نداء االستجابة الطارئة ملرض فريوس كورونا 

 مهام تطلب األمر حلامية األطفال واألرس. هل أنت معنا؟؟

https://www.unicef.org/ar/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%

B3-

%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/%D8%AA%

D8%A8%D8%B1%D9%91%D8%B9?fbclid=IwAR300HQOKMqjEBgA

cwXm-JHWNZCL6HF6a8EwDRCOab6EdH-6CMY0B0MmSwE 

 مقال 04/2020/ 15 يونسيف لكل طفل 

وزارة الصحة ووقاية    .https://www.youtube.com/watch?v=GTgLTlchv6c MOHAP UAE 19نرش التوعية لألطفال عن فريوس كوفيد   

 املجتمع اإلماراتية 

 مقال 115/3/2020

 فيديو 04/2020/ 14 وزارة الصحة والسكان املرصية / https://www.facebook.com/egypt.mohp/videos/521409768569619 املستجد نصائح بسيطة حلامية أطفالك من فريس كورونا   

بليون دوالر لتلبية   1.6اليونيسف ُتطلق نداًء جلمع   

 19- االحتياجات املتزايدة لألطفال املتأثرين بجائحة كوفيد

https://www.unicef.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%

86%D9%8A%D8%B3%D9%81-

%D8%AA%D9%8F%D8%B7%D9%84%D9%82-

%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D9%8B-

 مقال 05/2020/ 14 يونسيف لكل طفل 

https://www.unicef.org/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%A8%D8%B0%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%83%D9%84-%D8%B7%D9%81%D9%84/%D9%82%D8%B5%D8%B5
https://www.unicef.org/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%A8%D8%B0%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%83%D9%84-%D8%B7%D9%81%D9%84/%D9%82%D8%B5%D8%B5
https://www.unicef.org/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%A8%D8%B0%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%83%D9%84-%D8%B7%D9%81%D9%84/%D9%82%D8%B5%D8%B5
https://www.unicef.org/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%A8%D8%B0%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%83%D9%84-%D8%B7%D9%81%D9%84/%D9%82%D8%B5%D8%B5
https://www.unicef.org/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%A8%D8%B0%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%83%D9%84-%D8%B7%D9%81%D9%84/%D9%82%D8%B5%D8%B5
https://www.unicef.org/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%A8%D8%B0%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%83%D9%84-%D8%B7%D9%81%D9%84/%D9%82%D8%B5%D8%B5
https://www.unicef.org/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%A8%D8%B0%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%83%D9%84-%D8%B7%D9%81%D9%84/%D9%82%D8%B5%D8%B5
https://www.unicef.org/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%A8%D8%B0%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%83%D9%84-%D8%B7%D9%81%D9%84/%D9%82%D8%B5%D8%B5
https://www.unicef.org/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%A8%D8%B0%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%83%D9%84-%D8%B7%D9%81%D9%84/%D9%82%D8%B5%D8%B5
https://www.unicef.org/sop/ar/covid19
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.unicef.org/ar/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%91%D8%B9/%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.unicef.org/ar/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%91%D8%B9/%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.unicef.org/ar/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%91%D8%B9/%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.unicef.org/ar/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%91%D8%B9/%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.unicef.org/ar/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%91%D8%B9?fbclid=IwAR300HQOKMqjEBgAcwXm-JHWNZCL6HF6a8EwDRCOab6EdH-6CMY0B0MmSwE
https://www.unicef.org/ar/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%91%D8%B9?fbclid=IwAR300HQOKMqjEBgAcwXm-JHWNZCL6HF6a8EwDRCOab6EdH-6CMY0B0MmSwE
https://www.unicef.org/ar/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%91%D8%B9?fbclid=IwAR300HQOKMqjEBgAcwXm-JHWNZCL6HF6a8EwDRCOab6EdH-6CMY0B0MmSwE
https://www.unicef.org/ar/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%91%D8%B9?fbclid=IwAR300HQOKMqjEBgAcwXm-JHWNZCL6HF6a8EwDRCOab6EdH-6CMY0B0MmSwE
https://www.unicef.org/ar/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%91%D8%B9?fbclid=IwAR300HQOKMqjEBgAcwXm-JHWNZCL6HF6a8EwDRCOab6EdH-6CMY0B0MmSwE
https://www.youtube.com/watch?v=GTgLTlchv6c
https://www.youtube.com/channel/UC8KKOFZbIH2harG-AiNaAkA
https://www.youtube.com/channel/UC8KKOFZbIH2harG-AiNaAkA
https://www.youtube.com/channel/UC8KKOFZbIH2harG-AiNaAkA
https://www.facebook.com/egypt.mohp/videos/521409768569619/
https://www.facebook.com/egypt.mohp/videos/521409768569619/
https://www.facebook.com/egypt.mohp/videos/521409768569619/
https://www.unicef.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%81-%D8%AA%D9%8F%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D9%8B-%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9-16-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9
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https://ufdc.ufl.edu/UF00028308/03840
https://ufdc.ufl.edu/UF00028308/03840
https://ufdc.ufl.edu/UF00028308/03840
https://www.facebook.com/unicef/videos/506561423357584/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARAGQvH3Npidw3xtrJxDPA0vvq0vs1J0xdL9vJx9JIBB245spG57d-fcl0p6zo1m5H8_9yV7KrSwlzcH&hc_ref=ARTYQXT5Q_Ug1ufJQAEvOtmGqS-8e9eY40VTUEY4JgAAcFVZHu-0ljBAHUOIG9ZqaBA&fref=nf&hc_location=group
https://www.facebook.com/unicef/videos/506561423357584/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARAGQvH3Npidw3xtrJxDPA0vvq0vs1J0xdL9vJx9JIBB245spG57d-fcl0p6zo1m5H8_9yV7KrSwlzcH&hc_ref=ARTYQXT5Q_Ug1ufJQAEvOtmGqS-8e9eY40VTUEY4JgAAcFVZHu-0ljBAHUOIG9ZqaBA&fref=nf&hc_location=group
https://www.facebook.com/unicef/videos/506561423357584/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARAGQvH3Npidw3xtrJxDPA0vvq0vs1J0xdL9vJx9JIBB245spG57d-fcl0p6zo1m5H8_9yV7KrSwlzcH&hc_ref=ARTYQXT5Q_Ug1ufJQAEvOtmGqS-8e9eY40VTUEY4JgAAcFVZHu-0ljBAHUOIG9ZqaBA&fref=nf&hc_location=group
https://www.facebook.com/unicef/videos/506561423357584/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARAGQvH3Npidw3xtrJxDPA0vvq0vs1J0xdL9vJx9JIBB245spG57d-fcl0p6zo1m5H8_9yV7KrSwlzcH&hc_ref=ARTYQXT5Q_Ug1ufJQAEvOtmGqS-8e9eY40VTUEY4JgAAcFVZHu-0ljBAHUOIG9ZqaBA&fref=nf&hc_location=group
https://www.facebook.com/unicef/videos/506561423357584/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARAGQvH3Npidw3xtrJxDPA0vvq0vs1J0xdL9vJx9JIBB245spG57d-fcl0p6zo1m5H8_9yV7KrSwlzcH&hc_ref=ARTYQXT5Q_Ug1ufJQAEvOtmGqS-8e9eY40VTUEY4JgAAcFVZHu-0ljBAHUOIG9ZqaBA&fref=nf&hc_location=group
https://www.facebook.com/unicef/videos/506561423357584/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARAGQvH3Npidw3xtrJxDPA0vvq0vs1J0xdL9vJx9JIBB245spG57d-fcl0p6zo1m5H8_9yV7KrSwlzcH&hc_ref=ARTYQXT5Q_Ug1ufJQAEvOtmGqS-8e9eY40VTUEY4JgAAcFVZHu-0ljBAHUOIG9ZqaBA&fref=nf&hc_location=group
https://www.facebook.com/unicef/videos/506561423357584/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARAGQvH3Npidw3xtrJxDPA0vvq0vs1J0xdL9vJx9JIBB245spG57d-fcl0p6zo1m5H8_9yV7KrSwlzcH&hc_ref=ARTYQXT5Q_Ug1ufJQAEvOtmGqS-8e9eY40VTUEY4JgAAcFVZHu-0ljBAHUOIG9ZqaBA&fref=nf&hc_location=group
https://www.facebook.com/unicef/videos/506561423357584/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARAGQvH3Npidw3xtrJxDPA0vvq0vs1J0xdL9vJx9JIBB245spG57d-fcl0p6zo1m5H8_9yV7KrSwlzcH&hc_ref=ARTYQXT5Q_Ug1ufJQAEvOtmGqS-8e9eY40VTUEY4JgAAcFVZHu-0ljBAHUOIG9ZqaBA&fref=nf&hc_location=group


غادة عزت أبوزويد د.   103 

 

 املصدر   شكل  تاريخ احلصول عليها  املسؤولية URL العنوان  م

اجتياز فرتة احلمل أثناء جائحة مرض فريوس   

( 19-كورونا )كوفيد  

https://www.unicef.org/ar/%D8%A7%D8%AC%D

8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B2-

%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84-

%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-

%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-

%D9%85%D8%B1%D8%B6-

%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-

%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-

19/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-

%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7 

23/04/2020 يونسيف لكل طفل   مقال 

 19-أسئلة وأجوبة عن مرض كوفيد 

 والرضاعة الطبيعية

https://www.who.int/ar/news-room/q-a-

detail/q-a-on-covid-19-and-breastfeeding 

08/05/2020 منظمة الصحة العاملية  مقال 

اإلصابة بفريوس كورونا أثناء احلمل ..   

19-معلومات للوقاية من كوفيد   

https://www.dostor.org/3045761   14/4/2020 الدستور  مقال 

- انا حامل كيف أمحي نفيس من مرض كوفيد 

91  

https://www.facebook.com/egypt.mohp/photos

/rpp.113432613540693/148911456659475/?typ

e=3&theater 

نرشته وزارة الصحة والسكان  

املصية عن منظمة الصحة  

امليةالع  

14/4/2020  ملصق  

ان بشأن   بيان صندوق األمم املتحدة للُسكَّ

( واحلمل 19فريوس كورونا اجلديد )كوفيد   

 

https://iraq.unfpa.org/ar/news/%D8%A8%D9%8

A%D8%A7%D9%86-

%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%

AF%D8%A9-

2020مارس  6العراق   14/4/2020  مقال 

https://www.unicef.org/ar/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.unicef.org/ar/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.unicef.org/ar/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.unicef.org/ar/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.unicef.org/ar/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.unicef.org/ar/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.unicef.org/ar/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.unicef.org/ar/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.unicef.org/ar/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.unicef.org/ar/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.unicef.org/ar/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.unicef.org/ar/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.who.int/ar/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-and-breastfeeding
https://www.who.int/ar/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-and-breastfeeding
https://www.dostor.org/3045761
https://www.facebook.com/egypt.mohp/photos/rpp.113432613540693/148911456659475/?type=3&theater
https://www.facebook.com/egypt.mohp/photos/rpp.113432613540693/148911456659475/?type=3&theater
https://www.facebook.com/egypt.mohp/photos/rpp.113432613540693/148911456659475/?type=3&theater
https://iraq.unfpa.org/ar/news/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8F%D9%83%D9%8E%D9%91%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84
https://iraq.unfpa.org/ar/news/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8F%D9%83%D9%8E%D9%91%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84
https://iraq.unfpa.org/ar/news/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8F%D9%83%D9%8E%D9%91%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84
https://iraq.unfpa.org/ar/news/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8F%D9%83%D9%8E%D9%91%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84
https://iraq.unfpa.org/ar/news/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8F%D9%83%D9%8E%D9%91%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84
https://iraq.unfpa.org/ar/news/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8F%D9%83%D9%8E%D9%91%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84
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 املصدر   شكل  تاريخ احلصول عليها  املسؤولية URL العنوان  م

%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8F%D9%83%D9%8E

%D9%91%D8%A7%D9%86-

%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-

%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-

%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%

AF-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-

19-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8

4 

كوفيد عىل احلمل  تأثريعدوى   https://aktarr.se/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9

%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%89-

%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-

%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84/ 

AKTARR السويد  -  14/4/2020  مقال 

: 19-العنف ضد املرأة أثناء جائحة كوفيد  

 أسئلة وأجوبة

https://www.who.int/ar/news-room/q-a-

detail/violence-against-women-during-covid-

19 

17/04/2020 منظمة الصحة العاملية  مقال 

 وقاية املراهقني 

تتعلق   19- أسئلة متكررة بشأن مرض كوفيد 

 باملراهقني والشباب 

https://www.who.int/ar/news-room/q-a-

detail/q-a-for-adolescents-and-youth-related-

to-covid-19 

05/05/2020 منظمة الصحةالعاملية    مقال 

https://iraq.unfpa.org/ar/news/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8F%D9%83%D9%8E%D9%91%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84
https://iraq.unfpa.org/ar/news/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8F%D9%83%D9%8E%D9%91%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84
https://iraq.unfpa.org/ar/news/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8F%D9%83%D9%8E%D9%91%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84
https://iraq.unfpa.org/ar/news/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8F%D9%83%D9%8E%D9%91%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84
https://iraq.unfpa.org/ar/news/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8F%D9%83%D9%8E%D9%91%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84
https://iraq.unfpa.org/ar/news/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8F%D9%83%D9%8E%D9%91%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84
https://iraq.unfpa.org/ar/news/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8F%D9%83%D9%8E%D9%91%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84
https://iraq.unfpa.org/ar/news/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8F%D9%83%D9%8E%D9%91%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84
https://iraq.unfpa.org/ar/news/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8F%D9%83%D9%8E%D9%91%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84
https://iraq.unfpa.org/ar/news/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8F%D9%83%D9%8E%D9%91%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84
https://iraq.unfpa.org/ar/news/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8F%D9%83%D9%8E%D9%91%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84
https://aktarr.se/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%89-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84/
https://aktarr.se/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%89-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84/
https://aktarr.se/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%89-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84/
https://aktarr.se/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%89-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84/
https://aktarr.se/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%89-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84/
https://www.who.int/ar/news-room/q-a-detail/violence-against-women-during-covid-19
https://www.who.int/ar/news-room/q-a-detail/violence-against-women-during-covid-19
https://www.who.int/ar/news-room/q-a-detail/violence-against-women-during-covid-19
https://www.who.int/ar/news-room/q-a-detail/q-a-for-adolescents-and-youth-related-to-covid-19
https://www.who.int/ar/news-room/q-a-detail/q-a-for-adolescents-and-youth-related-to-covid-19
https://www.who.int/ar/news-room/q-a-detail/q-a-for-adolescents-and-youth-related-to-covid-19
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 املصدر   شكل  تاريخ احلصول عليها  املسؤولية URL العنوان  م

كيف للمراهقني أن حيافظوا عىل صحتهم   

العقلية خالل مرض فريوس الكورونا 

( 19-)كوفيد  

https://www.unicef.org/ar/%D9%83%D9%8A%D9

%81-

%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87

%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%86-

%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%

88%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%87%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8

A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-

%D9%85%D8%B1%D8%B6-

%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88

%D9%86%D8%A7-

%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-

19/%D9%82%D8%B5%D8%B5?fbclid=IwAR3xDB

TxbwnPjTxehkjKppxPOAjqzX9cCxDtKIA1e_K

eTUzCIWtGPBeZDds 

 مقال 27/03/2020 يونسيف لكل طفل 

 وقاية املسنني 

 19-أسئلة وأجوبة عن مرض كوفيد 

 واألشخاص املسنني

https://www.who.int/ar/news-room/q-a-

detail/q-a-on-on-covid-19-for-older-people 

 مقال 09/05/2020 منظمة الصحةالعاملية 

محد الطبية تقّدم نصائح لوقاية كبار السن من   

( 19 -خماطر فريوس كورونا )كوفيد  

https://www.hamad.qa/AR/News/2020/March

/Pages/COVID-19-Prevention-Advice-for-

Older-Adults.aspx 

قطر  -مؤسسة محد الطبية   01/04/2020  مقال 

فريوس كورونا: هل يبقى كبار ف السن ف  

؟2021عزلة حتى   

https://www.bbc.com/arabic/world-52265683 Bbc 14/04/2020  مقال 

https://www.unicef.org/ar/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D9%82%D8%B5%D8%B5?fbclid=IwAR3xDBTxbwnPjTxehkjKppxPOAjqzX9cCxDtKIA1e_KeTUzCIWtGPBeZDds
https://www.unicef.org/ar/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D9%82%D8%B5%D8%B5?fbclid=IwAR3xDBTxbwnPjTxehkjKppxPOAjqzX9cCxDtKIA1e_KeTUzCIWtGPBeZDds
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Covid - 19, which is associated with severe acute respiratory syndrome (SARS), has rapidly spread to 

epidemic proportions. By the beginning of April 2020, more than one million confirmed cases and more than 
66,000 deaths were reported worldwide (Curigliano...etc, 2020) ,Meanwhile, a great deal of information spread; 
some of which were reliable and some others were not. The unreliable information resulted in the spread of rumors, 
fear, grief, pain, and so on among the members of society. In this regard, the importance of this study lies in 
preparing a bibliographic list of the reliable sources of information published online in both Arabic and English 
so that the reader can refer to them when searching for the means of prevention and treatment of covid-19. The 
study was based on the bibliometric approach, where a bibliographic list of the reliable sources of information 
available online was prepared and the bibliometric analysis was followed for studying the thematic and linguistic 
trends and the formal and numerical trends, in addition to studying the authorship trends of these sources. The 
study ended with the preparation of a list of 267 sources, of which 91sources are in English and 176 sources are 
in Arabic. The list included various forms of reliable information sources; that is, it involved 49 videos, 182 
Articles, 21 posters, 2 books, a manual, and 12 pdf files, which helps beneficiaries to access reliable sources in 
various forms about the prevention and treatment of covid-19. 

 
Keywords: covid-19 (1); reliable sources (2); pandemics (3); covid-19 prevention (4); covid-19 treatment 

(5). 
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