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 توصيات المؤتمر

 " COVID-19المؤتمر العلمي األول تحت عنوان " التوجكات المستقبلية للتعايش مع كورونا 
 م01/0101/ 5ــــ 4وذلك يومي األحد واالثنين الموافق  

 
" وذلً ًىمي  COVID-19جم علد اإلائجمس العلمي ألاٌو جحت عىىان " الخىجهاث اإلاظخلبلُت للخعاٌش مع هىزوها  -

م مً 01/0101/ 5ــــ 4ألاحد والاجىين اإلاىافم  م بلاعت اإلائجمساث بمبنى مسهص اإلاعلىماث بالجامعت بمشازهت فٍس

لطاعاث بالجامعت إلاىاكشت زإٍت الجامعت في حُث ضم وافت ال اإلائجمس الظادة اإلاخخصصين واإلاشازهين فى 

  -:الخعاٌش مع جائحت هىزوها وأجازها اإلاخخلفت علي هىاحي الحُاة جحت زعاًت 

 أ.د / عادٌ الظُد مبازن                  ــ  زئِع الجامعت. -

  زئِع اإلائجمسـ هائب زئِع الجامعت لشئىن خدمت اإلاجخمع وجىمُت البِئت و   أ.د / عبدالسحمً محمىد الباجىزي -

 ــ وهُل ولُت الطب لشئىن خدمت اإلاجخمع وجىمُت البِئت وملسز اإلائجمس عبدالسحمً الظباعي          أ.د /  -

   كاآلتي :ـ للجنة المنظمة للمؤتمر وكانت ا

 أ.د / حظً الظُد خطاب    وهُل ولُت آلاداب لشئىن خدمت اإلاجخمع وجىمُت البِئت وزئِع اللجىت  -

ت  -  محمد خيري        وهُل ولُت الصزاعت لشئىن خدمت اإلاجخمع وجىمُت البِئتأ.د / دٍز

 أ.د / طميرة عصث أبى الخير    وهُل معهد الىبد لشئىن خدمت اإلاجخمع وجىمُت البِئت -

 أ.د / محمىد فىشي بدوي      وهُل ولُت التربُت لشئىن خدمت اإلاجخمع وجىمُت البِئت -

 ولُت العلىم لشئىن خدمت اإلاجخمع وجىمُت البِئت أ.د / حظً علي علُىة         وهُل -

 أ.د / هُام مصطفى عبدهللا   وهُل ولُت التربُت الىىعُت لشئىن خدمت اإلاجخمع وجىمُت البِئت -

 أ.د / اًمان أحمد خمِع       وهُل ولُت التربُت للطفىلت اإلابىسة لشئىن خدمت اإلاجخمع وجىمُت البِئت -

 ولُت الخمٍسض جامعت اإلاىىفُت –مً   زئِع كظم جمٍسض صحت ألام أ.د / عاًدة عبدالساشق عبدالسح

 -والذى اسفر عن التوصيات االتية :
، 09الخىصُت باطخمساز حسهت البحث العلمي في مخخلف الخخصصاث حٌى مىاجهت جحدًاث جائحت هىفُد  -0

ا. ًُ ا واجخماع ًُ  صح

وفخح كىىاث الخىاصل مع الباحثين اإلاعىُين بالجامعاث واإلاساهص  وؤلاولُيُىُتمىاصلت البحىث الطبُت  -0

 .09البحثُت لدعم محاولت الخىصل الى علاز هاجع لفيروض هىفُد

دعم حسهت البحث العلمي في بحىث الدواء بهدف محاولت الخىصل الى مصٍل واقي مً ؤلاصابت بفيروض  -3

ا. 09هىفُد ًُ  ًخم صىاعخه محل

س اطتراجُج -4  ُاث الخعلُم إلاىاهبت جحدًاث الخعلُم عً بعد في ظل الجائحت.العمل على جطٍى

ع والطالب مع ضسوزة الىعي بآجازه الظلبُت والعمل على  -5 وشس جلافت الخعلُم عً بعد بين أعضاء هُئت الخدَز

 الحد مً هره الظلبُاث.
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ع والطالب للىصٌى الى هفاءة مهىُت وعملُت في  -6 ب ألعضاء هُئت الخدَز همط الخعلُم عً دعم عملُت الخدٍز

 بعد والخعلُم الهجين.

س البيُت الخحخُت ؤلالىتروهُت بالجامعت إلاىاهبت جطىزاث الخعلُم الهجين والخعلُم عً بعد. -7  جطٍى

 العمل على فخح بسامج حعلُمُت معخمدة جلىم بشيل هلي على الخعلُم عً بعد. -8

على الفسد  09جائحت هىفُد  الحث على جيشُط حسهت البحىث الاجخماعُت والىفظُت إلاىاجهت جداعُاث -9

 واإلاجخمع.

 .09دعم كىافل الدعم الىفس ي واإلاجخمعي إلاخعافي فيروض هىفُد -01

، وذلً بخىظُف وطائل الاجصاٌ 09دعم حسهت الخىعُت ببجساءاث الىكاًت مً ؤلاصابت بفيروض هىفُد -00

 الحدًثت.

ًم الدعم السوحي ألفساد الخؤهُد على ضسوزة أن ًىاهب الخطاب الدًني جحدًاث الجائحت، مً خالٌ جلد -00

 اإلاجخمع في أجىاء الجائحت وبعدها.

ب العملي في مجاٌ ادازة ألاشماث الصحُت والاجخماعُت. -03  دعم حسهت البحث العلمي والخدٍز

 الخىعُت باآلجاز الظلبُت التي جيخج عً الاطخخدام اإلافسط وغير الىاعي للخىىىلىجُا السكمُت الحدًثت. -04

ُيُت بين البحىث الخطبُلُت والعلىم الاجخماعُت لخلدًم زإٍت جياملُت حٌى الخىصُت بدعم الدزاطاث الب -05

 .09جحدًاث جائحت هىفُد
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