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 02-مرض كوفيدعن  نظرة عامة 

حعذ فيروظاث كىسوها فصُلت كبيرة مً الفيروظاث التي حعبب اعخالالث جدىىع بين 

(، MERS-CoVالضكام وأمشاض أكثر وخامت، مثل مخالصمت الؽشق ألاوظؽ الخىفعُت )

ل فيروط كىسوها SARS-CoVومخالصمت الالتهاب الشئىي الحاد الىخُم )ظاسط( ) ِ
ّ
مث (. وٍُ

ت جذًذة لم ٌعبم جدذًذها لذي البؽش مً كبل.وحعذ ( ظاللnCoVاإلاعخجذ )

عني رلك أنها جيخلل بين الحُىاهاث والبؽش.  ْصَذس، َو
َ
ت اإلا ُّ ىاِه َُ فيروظاث كىسوها َخ

لذ الاظخلصاءاث اإلاعخفُظت إلى أنَّ فيروط كىسوها اإلاعبب إلاخالصمت الالتهاب  وجىصَّ

اد إلى البؽش، بِىما اهخلل الشئىي الحاد الىخُم )ظاسط( كذ اهخلل مً َظَىاهير الض  بَّ

فيروط كىسوها اإلاعبب إلاخالصمت الؽشق ألاوظؽ الخىفعُت مً الجمال الىخُذة 

ىدؽش العذًذ مً فيروظاث كىسوها اإلاعشوفت بين الحُىاهاث، ولم  العىام إلى البؽش. ٍو

صِب البؽش بعذ.
ُ
وحؽمل ألاعشاض الؽائعت للعذوي أعشاًطا جىفعُت والحمى  ج

وصعىباث في الخىفغ. وفي الحاالث ألاكثر وخامت، كذ حعبب  ىفغخال والععال وطُم

ىّي، 
َ
ل
ُ
ل الك

َ
العذوي الالتهاب الشئىي، ومخالصمت الالتهاب الشئىي الحاد الىخُم، والَفؽ

وحؽمل الخىصُاث اإلاىخذة للىكاًت مً اهدؽاس العذوي: غعل الُذًً  وختى الىفاة.

والعؼغ، وػهي اللحىم والبُع جًُذا. باهخـام، وحغؼُت الفم وألاهف عىذ الععال 

باإلطافت إلى ججىب مخالؼت أي شخص جبذو علُه أعشاض ؤلاصابت بمشض جىفس ي، 

  مثل الععال والعؼغ.

 

 دور كلية هىذسة املطرية 
ه ذخشص ؽؤن الخِعير على اإلاىاػىين بعلى جؼبُم ظُاظت الذولت  كلُه هىذظه اإلاؼٍش

ومشاعاة لخؼت الذولت في اجخار ؤلاجشاءاث الىكائُت للحذ مً اهدؽاس فيروط كىسوها 

عخجذ ، فلذ أخزث 
ُ
هاإلا على عاجلها عذة إجشاءاث مً ؼؤنها  كلُه الهىذظه باإلاؼٍش

معاعذة أعظاء هُئت الخذَسغ والعاملين والؼالب على جخؼى جلك اإلاؽكلت التي اهدؽشث 

 مً ؤلاجشاءاث منها:في 
ً
أغلب دول العالم وجىكفذ الحُاة بها ، فؤخزث عذدا  

جم إجخار العذًذ مً ألاجشاءاث التى كان مً ؼؤنها الحذ مً إهدؽاس وكذ  

 : وجم جىثُلها فى مجلغ الكلُه وهى كالخالى  COVID-19فيروط كشوها 



  
 

2 
 

خ 1الجلعه سكم ) -1 الخىعىي جم جىثُم وإعخماد الذلُل  11/11/1111( بخاٍس

 الخاص بجائده كشوها .

خ 3الجلعه سكم ) -1  باالجشاءاث 13/11/1111( بخاٍس
ً
جم إخاػه اإلاجلغ علما

ه وبذء   مخداهاث الفصل الذساس ى ألاول إألاختراٍص

جم أعخماد اهجاصاث وكاله ؼئىن البِئه والخاصه بإجشاءاث  (11الجلعه سكم ) -3

 التى جمذ للحذ مً جلك الجائده . 

جم أعخماد الذلُل الخاص بؤجشاءاث الكشوها مً كبل وخذة ( 6الجلعه سكم ) -4

 طمان الجىدة .

جدذ  1119/1111لجامعىا مللعا البِئت وجىمُت اإلاجخمع لخذمت الكلُتوكُل كذ كام  

 -سوها  :ى لكلُه للىكاًه مً فيروط كاسعاًه عمُذ الكلُه بدمالث جىعُه داخل 

 التاريخ
 اليشاط مكان

 اليشاط
 الطلبة عذد

 الكلُه معشح 8/3/1111

م  علذ - الىكاًه  هذوه عً ػٍش

مً فيروط كشوها جدذ إؼشاف 

/ مدمذ باظل ألاظخار الذكخىس 

عماسة وكُل الكلُه لؽئىن 

خذمه اإلاجخمع وجىمُه البِئه 

 وكعم سعاًه الؽباب بالكلُه .

إللاء د/ خالذ خمذي ػبِب  -

بؽشي مً ؤلاداسه الؼبُه ود/ 

بعمه مذًش الىخذه العالجُه 

  كلُه الهىذظه .ب

 ػالب 51
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  مذير عام الكليه فقذ ثم إثخار الاجراءات دور

 :التاليه ملقاومه فيروس كروها وهى كالتالى

 ًننننننننىم (   14ىسوهننننننننا أجنننننننناصة إلاننننننننذة )منننننننىذ العننننننننادة اإلاننننننننىؿفين اإلاصننننننننابين بفيننننننننروط ك

خ الاصنننننننننابت بنننننننننالفيروط جننننننننن منننننننننً علنننننننننى أن ججنننننننننذد الاجننننننننناصه لحنننننننننين COVID-19اٍس

 مع جلذًم اإلاعدىذاث الذالت على رلك .جمام الؽفاء 

  والننننننننزي ًننننننننؤحى طننننننننمً خضمننننننننت الكلُننننننننت  بخخفننننننننُع عننننننننذد العنننننننناملين فننننننننى  كننننننننشاس ،

ننننننننت التننننننننى جخخننننننننزها الذولننننننننت، إلاىننننننننع اهدؽنننننننناس فيننننننننروط كىسوهننننننننا  ؤلاجننننننننشاءاث الاختراٍص

 ػبلاللشاس العُذ سئِغ مجلغ الىصساءاإلاعخجذ
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 بملفننننننننه  منننننننىذ اإلانننننننىؿفين اإلاصننننننننابين بننننننناالمشاض اإلاضمىنننننننه وفلننننننننا إلاننننننناهى ثابنننننننذ

النننننننننننىؿُفل واإلاىؿفنننننننننننه الحامنننننننننننل اجننننننننننناصه إظنننننننننننخ ىائُه بعنننننننننننذ الخيعنننننننننننُم منننننننننننع 

 .اإلاذًش اإلاباؼش

  مائخنننننننننننننننان  111.111مخاػبننننننننننننننت الجامعنننننننننننننننت بخخصنننننننننننننننُص مبلننننننننننننننن  وكنننننننننننننننذسة (

 فلنننننؽ الغينننننر( لؽنننننشاء 
ً
 ط معنننننخلضماث الحماًنننننت منننننً فينننننروألنننننف جىفهنننننا

COVID-19كىسها . 

 ( جشمننننننننننىمتر باالطننننننننننافت لبىابننننننننننت إلكتروهُننننننننننت لننننننننننذخىل 1جننننننننننم جىسٍننننننننننذ عننننننننننذد )

 ( بىابت حعلُم.1الؼالب وعذد )

 ًعلنننننني الجامعةةةةةة   صنننننشف كمامنننننناث ػبُننننننت وكائُننننننت للعنننننناملين بالكلُننننننت منننننن

 مشخلخين  .
  إلننننننننضام العنننننننناملين بإسجننننننننذاء الكمامنننننننناث الؼبُننننننننت فننننننننى اإلاكاجننننننننب ومىننننننننع دخننننننننىل

أي صائننننننننننش او مىؿننننننننننف الًشجننننننننننذي الكمامننننننننننت مننننننننننع الحفنننننننننناؾ علننننننننننى اإلاعننننننننننافاث 

 آلامىت بين العاملين وبعظهم البعع. 

 ـافت وحعلُم مً الجامعت .صشف أدواث ه 

 حعلنننننننننننُم الكلُنننننننننننت فنننننننننننى بذاًنننننننننننت أصمنننننننننننت فينننننننننننروطCOVID-19  كىسوهنننننننننننا بؽنننننننننننهش

 ماسط مً اإلامثل الؼب الىكائى بالجامعه.

  ننننننننت علننننننننى ؼنننننننبكت ؤلاهترهننننننننذ ل لتنننننننن ام بهننننننننا لكننننننننل جنننننننم سفننننننننع اجننننننننشاءاث الاختراٍص

 مً الؼالب والعاملين.

  ججهينننننننن  أمنننننننناكً ؤلامخداهنننننننناث بدُنننننننن  حعننننننننخىعب أكننننننننل مننننننننً هصننننننننف اللننننننننىة

 عابُت لخدلُم اإلاعافت آلامىت للحذ مً العذوي.ؤلاظدُ

 وؽننننننننننش اإلالصننننننننننلاث الخاصننننننننننت بالخىعُننننننننننت مننننننننننً فيننننننننننروطCOVID-19 كىسوهننننننننننا

نننننننننت بالكلُنننننننننت ولصنننننننننلها با مننننننننناكً اإلاشئُنننننننننت  علنننننننننى ألاكعنننننننننام العلمُنننننننننت وؤلاداٍس

 بالكلُت.
 (ب عنننننننننذد نننننننننخم حعلنننننننننُم امننننننننناكً 1جنننننننننذٍس ( عمنننننننننال علننننننننني اعمنننننننننال الخعلنننننننننُم ٍو

  بعذه. مخدان بىكذ كاف او أالامخداهاث كبل كل 
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  الاقساااااااااام الكليياااااااااه جالكلياااااااااه  كذياااااااااذ ماااااااااً الاجاااااااااراءات   ساااااااااً دور

ساااااااااااير الكيلياااااااااااه التكلييياااااااااااه وامل اف اااااااااااه ع اااااااااااى الطااااااااااا   و ع ااااااااااااء 

 هيئه التذريس وهى كالتالى :

 جم إوؽاء بىابت للمدخىي الخعلُمى. 

 كزلك إوؽاء بىابت إلاداطشاث الذساظاث العلُا. 

  جننننننم وطنننننننع مداطننننننشاث اوهالًنننننننً بالجنننننننذول الذساسنننننن ى بنننننننذًل لحظنننننننىس

 الؼالب للكلُه .

 داخننننننننننننننل الكلُننننننننننننننه لحظننننننننننننننىس  إلننننننننننننننضام الؼننننننننننننننالب بإسجننننننننننننننذاء الكمامنننننننننننننناث

ً  لعذم إسجذاءها . جىُه 51جؼبُم غشامه مع  الخماٍس

 فى عً فيروط كىسوها ووطع اإلالصلاث  وجم وؽش فُذًى حعٍش

لكُفُه الخعامل مع الجائده وإؼتراػاث العالمه ووطع عالماث 

 .للخباعذ فى اإلاذسجاث واإلاصاعذ 

  وطعذ الكلُه خؼت للخيعُم والخعامل مع خاالث ؤلاصابت

بفيروط كىسوها إلاً ًثبذ بالكؽف الؼبى أصابخه بالفيروط مً 

 جؤجُل معبم لالمخداهاث .

 

 

 

 

 

 

http://vc.mans.edu.eg/
http://vc.mans.edu.eg/
http://pgsr.mans.edu.eg/services/lectures
http://pgsr.mans.edu.eg/services/lectures
https://www.facebook.com/MansouraUniversityOfficial/videos/195649441862564
https://www.facebook.com/MansouraUniversityOfficial/videos/195649441862564
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 .ث ىيل التذريب الكترووى 
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 : ما جاليسبه لط   الذراسات الكليا  

: جخصىص الكيلية التكلييية والامت اهات
ً
  وال
  مىز بذأ اهدؽاس  1119/1111الذساظت للعام الجامعي جم اظخكمال

( و العام الجامعي On Lineجائدت كىسوها بان جكىن اإلاداطشاث اوهالًً )

 ان جكىن الذساظت بىـام الخعلُم الهجين.  1111/1111

 جذاول امخداهاث ػلبت الذساظاث العلُا والزي سوعي فُه  جم إعذاد

بخخفُع اعذاد الؼالب، بدُ  جباعذ اإلاعافاث بين الؼالب ورلك 

% 51% إلى 15جتراوح وعب جىاجذ الؼالب اإلامخدىين باللاعاث ما بين 

 مً اليعبت الكلُت لععت اللاعت.

 ثانيًا: بخصوص الدارسين:

  مً  1111وختى ًىهُى  1111جم اظلاغ الفترة مً ؼهش ماسط

 اإلاذة اإلادذدة للذاسظين وعذم اخدعابها.

 خللا( ث الىلاػ( اوهالًً )جم علذ العُمُىاساثOn Line )

 .Video Conferenceبىـام 

  دكخىساة( مع الالت ام بجمُع  –جمذ اإلاىاكؽاث )ماجعخير

ت وجللُل عذد العادة الحظىس.  الاجشاءاث الاختراٍص

 جخصىص الاهجازات الكلييه املتكلقة ججائ ة كىروها :
ً
 ثالثا
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ورئيس قذ ساهم  .د./ ياسر م يذ ع ى م يذ شباهه )  ستار  .1

 قسم التصييم امليكاهيكى( جيا ي ي:

 املشاريع . 

 19 بكىفُذ واإلاخعلم البكالىسٍىط مشخلت لؼالب الخخشج بمؽشوع الخلذم جم

 فاص وكذ والخكىىلىجُا. العلمى البد  أكادًمُت مادي مً دعم على للحصىل 

 جىُه  )ألف خمعىن ( 50,000 كذسه  بمبل  اإلاؽشوع

 ألاج اث . 

1) Yasser M. Shabana, Mohamed A. Samy, Mohamed A. Abdel-Aziz, 

Mohamed E. Hindawi, Mohamed G. Mosry, Abdul-Rahman M. Albarawy, 

Mazen M. Omar, Ayman A. Mohamed, Ahmed A. Attia, “Enhancing the 

Performance of Micro-Biosensors by Functionally Graded Geometrical and 

Material Parameters”, Archive of Applied Mechanics, DOI: 10.1007/s00419-

021-01900-w, (Published Online). 

2) Yasser M. Shabana, Mohamed A. Samy, Mohamed A. Abdel-Aziz, 

Mohamed E.Hindawi, Mohamed G. Mosry, Abdul-Rahman M. 

Albarawy, Mazen M. Omar, Ayman A. Mohamed, Ahmed A. Attia, 

“Modeling, Analyses, and Fabrication of Nano-Bio-Sensors for 

Detecting COVID-19 and Other Diseases”, The International Virtual 

Conference, COVID-19: Multidisciplinary Challenges and Practices, 

Helwan University, Cairo, Egypt, 4 June 2020. 
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 التصييم  ستار مساعذ جقسم شكبان ) ياسر ./م.د.ساهم   قذ .2

 امليكاهيكى( جيا ي ي:

 COVID-19 Egypt Response Teamصىاعى  جىفغ جهاص كام بدىفُز مؽشوع

  
ً
 :ث ىيل ا جامكه رقييا

ومً جاهبها كامذ الجامعه بشعاًت: أ.د. ماجذ فهمي هجم "سئِغ الجامعت    

ت(  لؽئىن خذمت اإلاجخمع و جىمُت البِئت عظى ووكُل كلُت الهىذظت )اإلاؼٍش

عظى لجىت اإلايؽآث الهىذظُت ًىم ألاسبعاء  -اللجىت العلُا للخدىل الشكمي 

في إػاس جؼبُم سإٍت العُذ ألاظخار الذكخىس / ماجذ  11/1/1111اإلاىافم

، جم علذ إجخماع مع 
ً
ل الجامعت سكمُا هجم، سئِغ الجامعت "اإلاىكش"، في جدٍى

إلاصشي مذًش ؼشكت ماًكشوظىفذ في مكخب ظُادجه بملش العُذ / عمشو ا

عمُذ الكلُه. -الجامعت بعين خلىان و خظش ؤلاجخماع أ.د. مدمذ سبُع   

وجه العُذ أ.د. سئِغ الجامعت خالل ؤلاجخماع بؤهمُت بذأ الخعاون مع و   

 على أن 
ً
ش الجامعت سكمُا ؼشكت ماًكشوظىفذ العاإلاُت، في أكشب وكذ، لخؼٍى

:الخدىل الشكمي الخؼىاث الفعلُت آلاجُت حؽمل عملُت  

الخدىل الشكمي الكامل للجامعت في جمُع أعمال كلُاتها و إداساتها و  .1

 .بلؼاعاتها اإلاخخلفت

غ و الهُئت اإلاعاوهت و  .1 ب للعادة أعظاء هُئت الخذَس بشامج الخذٍس

 ...العاملين على بشامج الحاظب و الخدىل الشكمي

غ و الهُئت اإلاعاوهت للبرامج إظخخذام العادة أعظاء هُئت ال .3 خذَس

 مً ؼشكت ماًكشوظىفذ
ً
 ...العاإلاُت Microsoft اإلاخاخت مجاها

ش بشامج الحاظب للمعامل الخخُلُت .4 للبذأ في  ”Virtual Labs" جؼٍى

 ...إظخخذامها في الكلُاث العملُت

 للبروجىكىل  .5
ً
إظخخذام كلُاث الجامعت إلاىصت الخعلُم عً بعذ ػبلا

 ...ت و وصاسة الخعلُم العالي و البد  العلمياإلاىكع بين الؽشك
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صىسة العُذ أ.د. ماجذ فهمي هجم "سئِغ الجامعت" مع العُذ / عمشو 

اإلاصشي "ؼشكت ماًكشوظىفذ" و أ.د. مدمذ خعىين سبُع "عمُذ الكلُت" و مع 

 ...أ.د. مدمذ باظل عماسة
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 يمانا من كميه هندسه المطريه بأنها شريك في  وا 
 خدمة المجتمع:

ت اإلاذًىت كام كل مً  وصٍش الخعلُم العالي وسئِغ جامعت خلىان بمخابعه جاهٍض

ين العائذًً  ت والزي جم جخصُصه للحجش الصحى للمصٍش الجامعُت باإلاؼٍش

ت إلاىاجهت فيروط كىسوها  مً الخاسج ورلك في إػاس خؼت الذولت الاختراٍص

ين خالل اإلاعخجذ مع الحشص على جىفير ظبل الشاخت و ألامان لجمُع اإلا صٍش

ت  .فترة إكامتهم بالحجش الصحي باإلاذًىت الجامعُت باإلاؼٍش

ت الزي  وكذ اهتهذ الجامعت مً ججهي  و صُاهت مبنى اإلاذًىت الجامعُت باإلاؼٍش

ين باإلطافت إلى  7ًخكىن مً  م الؼبي وؤلاداٍس أدواس  6أدواس ، الذوس ألاول للفٍش

ر ؤلاجشاءاث الىكائُت حجشة صوجُت، كما جم اجخا 15أخشي ًظم كل منها 

  الالصمت مً جؼهير وحعلُم خفاؿا على ظالمت اإلالُمين

وأكذ ألاظخار الذكخىس ماجذ هجم سئِغ جامعت خلىان على اظخعذاد اإلاذًىت 

ين العائذًً مً الخاسج و رلك فى  ت للحجش الصحى للمصٍش الجامعُت باإلاؼٍش

مهىسٍت بخىفير طىء جىجفهاث العُذ الشئِغ عبذ الفخاح العِس ي سئِغ الج

 إلى 
ً
أماكً الظدُعاب ألاعذاد الكبيرة مً العائذًً إلى أسض الىػً مؽيرا

أهمُت خظىعهم للحجش الصحى بىاء على حعلُماث وصاسة الصحت و مىـمت 

سوها و الحفاؾ على الصحت العاإلاُت مً أجل الحذ مً اهدؽاس فيروط كى 

ي ووصاسة الخظامً وكذ جم الخيعُم بين وصاسة الصحه ن ظالمت اإلاصٍش

الاجخماعى وجامعت خلىان لخجهي  اإلاذًىت الجامعُت و جىفير أماكً إكامت 

  مىاظبت و إجشاء عملُاث الخؼهير والخعلُم بكافت الحجشاث واإلاباول والعُاداث.
هزا وجلىم اإلاذًىت الجامعُت بخىفير الكماماث واللفاصاث وجمُع ألادواث 

 14إلى وجىد عُادة ػبُت مخكاملت حعمل  الالصمت للىكاًت الشخصُت، باإلطافت

ت الالصمت لعشعت الخعامل مع الحاالث  ظاعت ًىمُا مع جضوٍذ اإلاذًىت با دٍو

.الؼاسئت  
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و كذ جم وطع كائمت باإلسؼاداث الؼبُت على أبىاب الغشف مً الذاخل وفي 

اإلامشاث بغشض الخىعُت، بجاهب جىفير كمُاث وفيرة مً مؼهشاث الُذًً 

العائل مع الخعلُم الذوسي للمباول والغشفوالصابىن  . 
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