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 ببسب ايروس قرش لامش تاّيفولا تائمو تاباصإلا فالآ

 انوروك راشتنا

 ايروس قرش لامش يف ةيحصلا عاضوألا تاروطت

 ًاجذومن ةقرلا-ةكسحلا-روزلا ريد
 

 ةعباتتم تارارق ايروس قرش لامش يف ةّيتاذلا ةرادإلل ةعباتلا تاسّسؤملا تردصأ

 ةهجاوم فدهب اهترطيسل ةعضاخلا قطانملا ىلع قالغإ ضرفو ةكرحلا دييقتب ةصاخ

 دادعأ يف ًاريبك ًاديازت قطانملا هذه دهشت ثيح ،انوروك سوريفل عساولا راشتنالا

 .كلذ نع ةجتانلا تاّيفولاو تاباصإلا

 ةيقرشلا ةقطنملا سلجم نع ردص ثيح ،ةّيجيردت ةيتاذلا ةرادإلا تاسسؤم تارارق

 ضرف 2021 ربمتبس/لوليأ 11 خيرات )12( مقر ميمعتلا روزلا ريد يف يندملا سلجملل عباتلا

 ةفاكب تاعمجتلا ءاغلإو يعامتجالا دعابتلاك ةيزارتحالا تاءارجإلاب مازتلالا هبجومب

 نمضتو ،ةقطنملا يف ةيتاذلا ةرادإلا تاسسؤم ةفاك يف تاعامتجالا ىغلأ امك ،اهلاكشأ

 ددع عافترا ببسب روزلا ريد قرش ةعقاولا جينارغ ةيرق يف لماش رظح ضرف رارقلا

 روزلا ريد سلجمل عباتلا ىطسولا ةقطنملا سلجم ردصأ امك  .ةيرقلا يف تاباصإلا

 ًاددع ىلع ًارظح هيف ضرف )21( مقرلا لمحي 2021 ربمتبس/لوليأ 21 خيراتب ًاميمعت يندملا

  .مايأ ةرشع ةدمل قطانملا نم



 
 1 روزلا ريد يف ةيقرشلا ةقطنملا سلجم نع رداصلا )12( مقر ميمعتلا

 
 ةيقرشلا ةقطنملا سلجم مالعإ زكرم ةحفص :ردصملا 1

https://www.facebook.com/123931349006249/posts/702722611127117/ 
 
 



 
 2روزلا ريد يف ىطسولا ةقطنملا سلجم نع رداصلا )21( مقر ميمعتلا

 

 يرست يذلاو- ةيتاذلا ةرادإلل عباتلا يذيفنتلا سلجملا ردصأ 2021 ربمتبس/لوليأ 14 خيراتب

 ةوعدلا نمضت )291( مقر رارقلا -ةّيتاذلا ةرادإلا اهريدت يتلا قطانملا ةفاك ىلع هتارارق

 ربُتعا ،ىربكلا تاعمجتلا ءاغلإو ةرادإلا تاسسؤم ةفاك يف ةّيزارتحالا تاءارجإلاب مازتلالل

 سوريفلا راشتنا تاجوم نم ةديدج ةجوم يف ةقطنملا لوخد ىلع ًارّشؤم رارقلا اذه

  .يحصلا عضولاب ةصاخلا تاميمعتلاو تارارقلا نم ديزملل ًاديهمتو

 
 قباسلا ردصملا 2

https://www.facebook.com/351944275378203/posts/1019685588604065/ 
 



 
 

 3ايروس قرشو لامشل يذيفنتلا سلجملا نع رداصلا )291( رارقلا

 

 ،ةّيندملا سلاجملا نع تارارقلا نم ديزملا تردص فالآلا ةباصإو ىودعلا عراست عم

 تقلغأ يذلاو )7( مقر ميمعتلا يندملا ةقرلا سلجم ردصأ  2021 ربمتبس/لوليأ 25 خيراتب

 ىتح ةقرلا ةظفاحم يف ًايئزج ًارظح ضرفو ،دهاعملاو تاعماجلاو سرادملا هبجومب

 ةسداسلا ةعاسلا ىّتح  ًءاسم ةعباسلا ةعاسلا نم  ًايلك ًارظحو ءاسم ةعباسلا ةعاسلا

 سفنب يندملا روزلا ريد سلجم نع )155( مقرلا لمحي ًارارق ردصو ،عوبسأ ةدمل ًاحابص

 نيمضت عم ةرادإلا تاسّسؤمو ةّيدودحلا رباعملاو قاوسألا قالغإ هبجومب مت خيراتلا

 .تاءانثتسالا ضعب رارقلا

 
 كوب سيف ىلع ايروس قرشو لامشل ةيتاذلا ةرادإلا ةحفص : ردصملا 3

s/1684669088389688/https://www.facebook.com/952306884959249/post 
 



 
 4 يندملا ةقرلا سلجم نع رداصلا )7( مقر ميمعتلا

 
 كوب سيف ىلع يندملا ةقرلا سلجم ةحفص :ردصملا 4

https://www.facebook.com/697258323795756/posts/1816631738525070/ 
 
 



 
 5يندملا روزلا ريد سلجم نع رداصلا )155( رارقلا

 

 ضرفب ىضق 2021 ربمتبس/لوليأ 30 خيرات )321( مقر رارقلا يذيفنتلا سلجملا ردصأ

 ربوتكأ/لوألا نيرشت 3 نم ًءادتبا ايروس قرش لامش قطانم ةفاك يف يلك لاوجت رظح

 لماك لكشب ةّيميلعتلا ةّيلمعلا فقوو 2021 ربوتكأ/ لوألا نيرشت 9 خيرات ىتحو 2021

  .ةروكذملا ةّدملا لالخ

 
  روزلا ريد يف يمالعإلا زكرملا :ردصملا5

https://www.facebook.com/351944275378203/posts/1022270215012269/ 
 
 



 
 6ايروس قرشو لامشل يذيفنتلا سلجملا نع رداصلا )321( رارقلا

 

 ةّيتاذلا ةرادإلل ةعباتلا ةيناسنإلا نوؤشلا بتكم ردصأ 2021 ربوتكأ/لوألا نيرشت 3 خيراتب

 اهنمو رظحلا ةرتف لالخ اهرارمتساب حمسي يتلا ةطشنألا هبجومب دّدح )6( مقر ميمعتلا

 ميمعتلا دّدح امك ةيتحتلا ةينبلا لامعأو ماغلألا ةلازإو ةيبطلاو ةيناسنإلا لامعألا

 .اهتعيبط ىلإ ةايحلا ةدوع ىتح فقوتت يتلا ةطشنألا

 
 يذيفنتلا سلجملل يمسرلا عقوملا ردصملا 6
-http://smne

uv_fMHv8nGWHtsyria.com/eb/?p=2650&fbclid=IwAR0ntb8gqhpCzoMbGCnbfrSKrki7iJ7OblKsNShpTmy8w1 
 
 



 
 7ةيتاذلا ةرادإلل ةعباتلا ةيناسنإلا نوؤشلا بتكم نع رداصلا )6( مقر ميمعتلا

 

 قطانم يف ةحاتملا تاّيناكمإلاو تاباصإلا ديازت ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمّظنم تدصر

 ىدمو ةقرلاو ةكسحلاو روزلا ريد تاظفاحم يف ةّيطارقميدلا ايروس تاوق ةرطيس

 .ةلوؤسملا تاهجلا نع ةرداّصلا تارارقلاو ةّيزارتحالا تاءارجإلاب دّيقتلا

 

 

 

 

 

 
 ايروس قرش لامش يف ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمّظنم ثحاب :ردصملا 7



 تاباصإلا دادعأ يف عراستم عافترا
 

 27 خيرات ىتح ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمّظنم وثحاب اهيلع لصح يتلا تاّيئاصحإلا قفو

 ريد يف ةّيتاذلا ةرادإلل ةعباتلا ةّيحصلا تائيهلا نم ةبّرقم رداصم نم2021 ربمتبس/لوليأ

 )16000( زواجت تاباصإلا ددع ّنإف ةكسحلاو يلشماقلاو ةقبطلاو ةقّرلا ندمو روزلا

 )500( نم رثكأ يفوت اميف ةبقارملاو جالعلا تحت اهنم ةلاح )14000( يلاوح ،ةباصإ

 .)30000( نم رثكأب تاباصإلا ددع ةيبطلا رداوكلا ضعب ردقت اميف .صخش

 نع ةرداّصلا ةّيمسرلا تارارقلاب مازتلالا ّنأب ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمّظنم وثحاب دّكأ

 يلكلا رظحلا تاقوأ يف ةّصاخ ،توافتم ىرخُألا ةّيلحملا تاسسؤملاو يذيفنتلا سلجملا

 تاميمعتلاو تارارقلا رودصل ىلوألا مايألا يف هجوأ يف نوكي مازتلالا ّنأ ظحالي ثيح ،ًاليل

 ةّيفيرلا قطانملا ضعب ،مايأ ةّدع دعب عجارتي نأ ثبلي ال هّنأ الإ ،ندملا زكارم يف ةصاخ

  .ةيزارتحالا تاءارجإلا مظعمب دّيقتت ال اهّنأ لوقلا نكمي

 ةحاتملا تايناكمإلا
 

 :امهو ايروس قرش لامش يف انوروك سوريفل ةداضملا تاحاقللا نم ناعون رفاوتي

 ّنأ اّلإ قرش لامش ىلإ تاعرجلا فالآ تلصو ،يناطيربلا اكينيزارتساو ينيصلا مرافونيس

 ةيافك مدعو تاحاقللا ذخأ نع يلاهألا ضارعإ :اهزربأ تايّدحت هجاوت حيقلتلا تاّيلمع

 .تاحاقللا

 ةقرلاو روزلا ريد يف انوروك سوريفب نيباصملا لابقتسال 8ةّيبط ةطقن )12( رفاوتت

 يف ديحولاو صصختملا يلشماقلا زكرم اهنمض نمو ةكسحلا يف اهنم (7)  ،ةكسحلاو

 سوريفلاب مهتباصإب هبتشملا نم ةذوخأملا تازارفإلا تانّيع ليلحتب ةظفاحملا

 وليك ةعبسلا ةقطنم يف ةنيدملا ىفشتسم وه لوألا روزلا ريد يف )2(و ،)تاحسملا(

 امك ،ةدّدشملا ةيانعلل ةدحاو ةفرغو ريرس )20( نم فلؤم رجحلل زكرم ىلع يوتحي يذلاو

 
 قرش لامش تايفشتسم اهدهشت يتلا ةبعصلا عاضوألا نع 2021 ويام/رايأ 7 خيراتب دودح الب ءابطأ نع ريرقت ردص 8

 .انوروك سوريف راشتنا لظ يف ايروس
https://bit.ly/3AqT8AR  



 دجوي ةقرلا يف ،ةجرحلا تالاحلا لابقتسال ليحشلا ةدلب ىفشتسم يف صاخ مسق دجوي

 تادايعلا ىعدي ةنيدملا طسو يف جالعلا ميدقتو يحصلا رجحلاو صيخشتلل دحاو زكرم

 ةنيدم يف نيزكرم دجوي ،ةنيدملا يف ًاقباس لمعت تناك يتلا زكارم تقلغأ .ةلماشلا

 يف ةيانعلل رخآلاو ،ريرس )70( ىلع يوتحي ةّيضايرلا ةنيدملا يف رجحلل دحاو ةقبطلا

 .ريرس )14(و يعانطصا سّفنت ةزهجأ )7( ىلع يوتحي ينطولا ىفشتسملا

 ةورذ ىلإ تلصوو ةئلتمم ةثالثلا تاظفاحملا يف يحصلا رجحلل ةصّصخملا زكارملا ةفاك 

 زكارم ىلإ طقف ةجرحلا تالاحلا لاخدإ ىلإ ةّيبطلا رداوكلا عفد ام ةّيباعيتسالا اهتقاط

 .لزانملا يف ةجرحلا ريغ تاباصإلا رجح متي اميف رجحلا

 ةيجالعلا ةطخلا
 
 يف متي نيباصملا مظعم جالع ّنإف ةزّكرملا ةيانعلا فرغو رجحلا زكارم ددع ةّلقل ًارظن

  لاثملا ليبس ىلع ،مهل نيطلاخملا ةفاكو ةلئاعلا دارفأ رجح ةرورضب هيجوتلا عم مهلزانم

 ميدقتل وليك ةعبسلا ةقطنم يف صّصخملا زكرملا يف باصملا رجح متي روزلا ريد يف

 تاهجلل نيباصملا نع غيلبتلا متي ةقرلا ةظفاحم يف امأ ،نيجسكألاك مزاللا معدلا

 يلاهأ نم بلطلا وأ صصخملا زكرملا نمض مهرجحب موقت اهرودب يتلاو ةصتخملا

 ةظفاحم يف ،اهروطتو ةباصإلا ةجرد بسح كلذو مهلزانم لخاد مهرجح ىضرملا

 ةطخلا أدبت ةحسملا ةجيتن بسحو يلشماقلا زكرم يف ليلحتلل تانيع ذخأ متي ةكسحلا

 .ةيجالعلا

 

 يلشماقلا ةنيدم يف انوروك سوريف راشتنا عم لماعتلاب ةصاخ تايلمع ةفرغ تلكشت 

 هذهل ،ايروس قرش لامش يف ةحصلا ةئيه عم قيسنتلاب يدركلا رمحألا لالهلا لبق نم

 :يلاتلا قفو لمع ةيلآ ةفرغلا

 ةنخاسلا طوطخلا ىلع سوريفلاب صخش ةباصإب هابتشا نع ةملاكم وأ غالبإ دورو دنع

 ىلإ عامتسالاو تاملاكملا ىلع درلاب تاّيلمعلا قيرف موقي ،ةفرغلا اهتصّصخ يتلا

 ضعب حرطب قيرفلا موقي مث ضيرملا اهنم يناعي يتلا ضارعألاو ةّيسيئرلا ىوكشلا

 :يه يتلاو ضيرملا ىلع ةلئسألا



 - ال مأ طلاخم - ال مأ رفاسم - ةرسألا دارفأ ددع - فتاهلا مقر - ناونعلا - يثالثلا مسالا

- )ىمحلا -سفنتلا لدعم -ضبنلا -طغضلا( :ةيويحلا تامالعلا - ضارعألا روهظ ةدم

 -فنألا يف ناليس -لاهسا -سفنتلاب قيض -عادص -ماع نهو -فاج لاعس( :ضارعألا

 روهظ خيرات - ةبحاصملا ضارمألا.)قلحلا يف باهتلا -قوذلاو مشلا ةساح مادعنا

 .ضارعألا

 ديكأتل ةنّيع ذخأ ىلإ ةجاحب ضيرملا ناك اذإ قيرفلا ددحي ةلئسألا ىلع تاباجإلا قفو

 ناونع ىلإ قيرف برقأ هيجوت متي ةنّيع ذخأ يعدتست ةلاحلا تناك لاح يفو ،هتباصإ

 .ضيرملا

 تناك لاح يف ،PCR ليلحت زكرم نم تانيعلا جئاتنب ةمئاق ًايموي تاّيلمعلا ةفرغ ملتست

 بسح صتخم بيبط ىلإ هتلاحإو ةجيتنلا نع ضيرملا مالعإب قيرفلا موقي ةّيبلس ةجيتنلا

 قيرفلا موقي ةفيفخ ضارعألاو ةّيباجيإ ةجيتنلا تناك اذإ امأ ،اهنم يناعي يتلا ضارعألا

 قيرف موقيو ،ًاموي )14( ةدمل يلزنملا يحصلا رجحلاب همازلإو هتجيتن نع ضيرملا مالعإب

 تدتشا اذإ ام روفلا ىلع مهرابخإ بجيو ًايفتاه ضيرملا ةعباتمب تايلمعلا ةفرغ

 يفاعسإ قيرف لاسرإب تايلمعلا ةفرغ موقت ضرملا مقافت لاح يف امأ ،هيلع ضارعألا

 .يحص زكرم برقأ ىلإ ضيرملا ةلاحإو

 

 ةصالخلا
 
 تاّيفولاو تاباصإلا نم ديزملل ةضرع ىقبتس ةكسحلاو ةقرلاو روزلا ريد تاظفاحم ّنإ

 لامش يف تاّيناكمإلا ةيدودحم لظ يف ،ةنمزم ضارمأب نيباصملاو نسلاب رابكلل ةصاخ

 ءابطألا ةّلقو يبطلا رداكلا ةيافك مدعو ةيانعلل فرغو رجحلل زكارم نم ايروس قرش

 .ةقباسلا برحلا تاونس لالخ ةقطنملا نم اوجرخ نيذلا نيصتخملا

 يئزجلا رظحلاب ةرداصلا تارارقلا ذيفنتل ةّيلحملا تاطلسلا لبق نم ةذخّتملا تاءارجإلا

 قرش لامش ناّكس لبق نم مازتلا مدع نع ًالضف ،ةيفاك ريغ تاعّمجتلا عنمو يلكلاو

 ةلاحلا ىلع رّثؤي ةليوط ةرتفل قالغإلاب مازتلالا نأ اهنم ةديدع بابسأل دوعي اذهو ايروس

 يفو رظحلا تارارق ةفلاخم ىلإ نورطضي مهنم ريثكلا ّنإف يلاتلابو يلاهألل ةّيشيعملا



 ةيداصتقالا عاضوألا عم لماعتلا ىلع ةرداق ريغ ةفلتخملا ةرادإلا تاسسؤم تقولا تاذ

   .ةّيدرتملا

 ىلإ عجري اذهو طابضنالا سفنب قطانملا ةفاك يف ةقّبطم ريغ ةعباتملاو غيلبتلا تايلآ

 نم ريثكلا ىدل ةيفاك تامولعم دجوي ال .ئراوطلا قرف ةيافك مدعو تاباصإلا ديازت

 .ةيزارتحالا تاءارجإلاب مازتلالا مدع هلّكشي يذلا رطخلا نع ناّكسلا

 

 

 

 تايصوت
 ايروس قرش لامش قطانم فلتخم يف PCR تانّيعلا ليلحت زكارم دوجو ةرورض .1

 .ةمزاللا تاءارجإلا ذاخّتا يلاتلابو ًارّكبم جئاتنلا ةفرعم يف دعاسي اذهو

 يف ةجرحلا تاباصإلا ددع ّنإ ثيح ،ةدّدشملا ةيانعلا فرغو رجحلا زكارم ددع ةدايز .2

 .ديازت

 ءابطأ نم سوريفلا راشتنا عم لماعتلل ةصّصخملا ةّيبطلا رداوكلا ددع ةدايز .3

 .نيضرممو

 ةمدختسملا ةيودألاو نيجسكألا نم مزلي امب قطانملا ةفاك ديوزت ىلع لمعلا .4

 .نيباصملا ىلع سوريفلا راثآ نم فيفختلل

 مهلئاوعو نيباصملا نم ةيزارتحالا ريبادتلل نيفلاخملا ىلع تابوقع ضرف .5

 .مهل نيطلاخملاو

 نم هّنإف ،ةّيلحملا تاعمتجملا لبق نم ةّيزارتحالا تاءارجإلاب مازتلالا مدع لظ يف .6

 لاثملا ليبس ىلع اهنم تاعّمجتلا نم ليلقتلل ةليدب ةيلآ نع ثحبلا يرورضلا

 .تامامكلا مادختساو دعابتلا ضرفو عمجتلا يف نيكراشملا ددع ديدحت

 ةّيناسنإلا تادعاسملل لصاوتملاو لداعلا عيزوتلاب ةيثاغإلا تامظنملا موقت نأ .7

 رجحلا ةرتف مامتإ ىتح ءاقبلا ىلع مهل نيطلاخملاو نيباصملا عجشي يذلا رمألا

 .يحصلا


