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حقائق عن لقاحات كوفيد-19      
  

أسئلة وأجوبة حول لقاح الانفلونزا   
  

مؤتمر صحفي عن بعد حول جائحة كوفيد-19   
  

بث مباشر حول حماية الأشخاص ذوي الإعاقة خلال جائحة كوفيد-19 مع الدكتورة هالة صقر، المستشارة  
الإقليمية للعنف والإصابات والإعاقة بمنظمة الصحة العالمية

  

بث مباشر مع الدكتورة هدى لنجر، المستشارة الإقليمية للأدوية الأساسية وتقنياتها للحديث حول اليوم العالمي  
للمتبرعين بالدم في ظل جائحة كوفيد-19

  

مؤتمر صحفي عن طريق الفيديو للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط حول آخر  
المستجدات المتعلقة بمرض كوفيد-19

  

بث مباشر مع الدكتورة فاطمة العوا، المستشارة الإقليمية لمبادرة التحُرّر من التبغ بمنظمة الصحة العالمية  
للحديث حول اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ في ظل جائحة كوفيد-19 

  

بث مباشر حول تطبيق تدابير التباعد البدني في ظل جائحة كوفيد-19   
  

 1 / 3

https://youtu.be/PhVipNwCXMU
https://youtu.be/FGlvl8chE5M/
https://business.facebook.com/WHOEMRO/videos/635505953728808/
https://business.facebook.com/WHOEMRO/videos/568637247133234/
https://business.facebook.com/WHOEMRO/videos/568637247133234/
https://www.facebook.com/watch/?v=549723589026292
https://www.facebook.com/watch/?v=549723589026292
https://www.facebook.com/watch/?v=286981646021978
https://www.facebook.com/watch/?v=286981646021978
https://www.facebook.com/watch/?v=2583610651851464
https://www.facebook.com/watch/?v=2583610651851464
https://www.facebook.com/watch/?v=246226266645691
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بث مباشر حول فعالية: "من الأقوال إلى الأفعال: تحدي توفير الصحة للجميع وبالجميع" في ظل جائحة  
كوفيد-19 مع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري 

  

 بث مباشر مع المستشارة الإقليمية للتمريض والقبالة في منظمة الصحة العالمية الدكتورة أروى عويس  
للحديث حول اليوم العالمي لكادر التمريض ودور أطقم التمريض وجميع العاملين الصحيين في مواجهة جائحة

كوفيد-19 
  

 بث مباشر مع المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للتمنيع واللقاحات الدكتورة نادية طلب   
  

 بث مباشر مع المستشار الإقليمي للتغذية في منظمة الصحة العالمية الدكتور أيوب الجوالدة حول التغذية  
الصحية في شهر رمضان والطرق السليمة للصيام خلال هذا الشهر. 

  

 مؤتمر صحفي عن طريق الفيديو للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط حول آخر  
المستجدات المتعلقة بمرض كوفيد-19. 

  

فيروس كورونا - 7 خطوات للوقاية من انتشار الفيروس   
    

كيف ينتشر فيروس مرض كوفيد-19 و كيف تحمي منه نفسك؟     
    

سؤال وجواب للطلاب والأساتذة عن فيروس كورونا    
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https://www.facebook.com/watch/?v=238705244025185
https://www.facebook.com/watch/?v=238705244025185
https://www.facebook.com/watch/?v=179307749957813
https://www.facebook.com/watch/?v=179307749957813
https://www.facebook.com/watch/?v=179307749957813
https://www.facebook.com/watch/?v=182280209518846
https://www.facebook.com/watch/?v=1160170954325149
https://www.facebook.com/watch/?v=1160170954325149
https://www.facebook.com/watch/?v=571151610422083
https://www.facebook.com/watch/?v=571151610422083
https://youtu.be/O0OGdzpLi_U
https://youtu.be/VC8v-uo9RiY
https://youtu.be/p5potXXFDfY
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سؤال وجواب للمسافرين عن فيروس كورونا    
    

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا؟    
    

معلومات أساسية حول فيروس كورونا المستجد    
    

سؤال وجواب للطلاب والأساتذة عن فيروس كورونا    
    

سؤال وجواب للمسافرين عن فيروس كورونا    
    

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا؟    
    

معلومات أساسية حول فيروس كورونا المستجد    
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https://youtu.be/cGYGiXEwVls
https://youtu.be/s39yPVWGfWo
https://youtu.be/dMB1zymanTE
https://youtu.be/p5potXXFDfY
https://youtu.be/cGYGiXEwVls
https://youtu.be/s39yPVWGfWo
https://youtu.be/dMB1zymanTE

