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جلنة مكافحة كورونا
املؤتمر - الحملة

https://www.facebook.com/sha3bwa7id/
https://www.youtube.com/channel/UCIUaQJXBVPXNzyUx1n1k-PQ
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منتجات الفيديو  اضغط علي
الصورة

ملشاهدة الفيديو 

https://www.youtube.com/watch?v=rI5JoCJ-CMo
https://www.youtube.com/watch?v=AYrjBgTdQBE&list=PLuJfxeC2l1XR43TsyVFXUEQWbFlC-aZtx&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=-UVy6EiUxtQ&list=PLuJfxeC2l1XR43TsyVFXUEQWbFlC-aZtx&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=jBDh0XRZ9-g&list=PLuJfxeC2l1XR43TsyVFXUEQWbFlC-aZtx&index=5
https://www.facebook.com/103351728023383/videos/1582779905215642/
https://www.youtube.com/watch?v=dLVwfyL-0hY&list=PLuJfxeC2l1XR43TsyVFXUEQWbFlC-aZtx&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=pIojbuLIctY&list=PLuJfxeC2l1XR43TsyVFXUEQWbFlC-aZtx&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=9PjflKZiZFs&list=PLuJfxeC2l1XR43TsyVFXUEQWbFlC-aZtx&index=7
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الرابط العنوان م

https://www.youtube.com/watch?v=N0c_B5EPncg  جائحة فيروس #كورونا وميزانيات األسرة - مع ا/ عبدالحافظ الصاوي - باحث
اقتصادي #شعب_واحد_نقدر

١

https://www.youtube.com/watch?v=Z6tD5KZP-
dlE&t=4s فوبيا اإلصابة بفيروس #كورونا مع د.محمد الدسوقي - أستاذ األمراض الصدرية ٢

https://www.youtube.com/watch?v=jnrEfTso-
CLM&t=1s

 مفاهيم خاطئة حول فيروس كورونا واإلصابة به مع د. محمد الدسوقي - أستاذ
األمراض الصدرية

٣

https://www.youtube.com/watch?v=_Ni5kVWE_Jw .فقد المال مع آمال الثقة وكمال التوكل على اهلل ٤

https://www.youtube.com/watch?v=_GIA3cbrC_A .الحكمة من االبتالء ٥

https://www.youtube.com/watch?v=lq-2hCqSlBI التوبة والتضرع إلى اهلل والذكر/ د.رجب أبو مليح ٦

https://www.youtube.com/watch?v=kCd9o_BoXA0 ألم المريض مع آمال الصبر واألجر/ د.رجب أبو مليح ٧

https://www.youtube.com/watch?v=cfESA5EYQLo أعراض فيروس كورونا/ د.محمد الدسوقي ٨

https://www.youtube.com/watch?v=Zy3UwxdBDgA كيفية الوقاية من فيروس كورونا/ د.محمد الدسوقي ٩

https://www.youtube.com/watch?v=6a6emJ9Xh20 مرضى السكر والصيام/ د.محمد الدسوقي ١٠

https://www.youtube.com/watch?v=HiBkl36ZGVQ الصيام والجهاز التنفسي وأمراضه/ د.محمد الدسوقي ١١

https://www.youtube.com/watch?v=N0c_B5EPncg
https://www.youtube.com/watch?v=Z6tD5KZPdlE&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=Z6tD5KZPdlE&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=jnrEfTsoCLM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=jnrEfTsoCLM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=_Ni5kVWE_Jw
https://www.youtube.com/watch?v=_GIA3cbrC_A
https://www.youtube.com/watch?v=lq-2hCqSlBI
https://www.youtube.com/watch?v=kCd9o_BoXA0
https://www.youtube.com/watch?v=cfESA5EYQLo
https://www.youtube.com/watch?v=Zy3UwxdBDgA
https://www.youtube.com/watch?v=6a6emJ9Xh20
https://www.youtube.com/watch?v=HiBkl36ZGVQ
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الرابط العنوان م

https://www.youtube.com/watch?v=WTfBtXqyocM األزمات وتعامل األطفال معها/ د.رشاد الشين ١٢

https://www.youtube.com/watch?v=d_jt1rqlTDU&t=5s الصيام الجزء الثاني/ د.محمد الدسوقي ١٣

https://www.youtube.com/watch?v=H96r8uhlLiU&t=5s دعم السلع و البطاقات التموينية .. مع ا/ عبد الحافظ الصاوي - باحث اقتصادي ١٤

https://www.youtube.com/watch?v=vKXzL_Yk1WQ  رسالة للمزارعين بمناسبة موسم حصاد القمح مع ا/ عبد الحافظ الصاوي - باحث
اقتصادي

١٥

https://www.youtube.com/watch?v=uJmdsFK_EB-
M&t=1s أغذية تقوي الجهاز المناعي مع د.محمد الدسوقي - استاذ األمراض الصدرية ١٦

https://www.youtube.com/watch?v=GGXgs-
v3IK64&t=1s تهنئة الشيخ سامح برمضان ١٧

https://www.youtube.com/watch?v=eVYMEX7w-
wUg&t=11s رسالة شكر الى اطباء مصر ١٨

https://www.youtube.com/watch?v=jMpwvtm7ph-
w&t=4s

 كيف أتعالج إذا أصبت بكورونا؟ مع األستاذ الدكتور محمد الدسوقي أستاذ
األمراض الصدرية بجامعة المنصورة

١٩

https://www.youtube.com/watch?v=hSDcIDhSNFo حملة شعب واحد مع كل الشعب نقدم االستشارة ونطرح النصيحة #شعب_
واحد_نقدر

٢٠

https://www.youtube.com/watch?v=-zpClxZHxMM  انتظرونا مع الدكتور محمد الدسوقي حول صحتك مع كورونا في رمضان الخميس
الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة

٢١

https://www.youtube.com/watch?v=t8G-
JIEwNK9E&t=2s

شاهد مداخلة د. أحمد ثابت المتحدث اإلعالمي باسم حملة #شعب_واحد_
نقدر والتحدث حول أهداف الحملة

٢٢

https://www.youtube.com/watch?v=rI-
5JoCJ-CMo&t=1s

 كلمة تدشين فعاليات حملة "شعب واحد..نقدر"مع د. أحمد ثابت -المتحدث
"اإلعالمي باسم حملة "شعب واحد..نقدر

٢٣

https://www.youtube.com/watch?v=WTfBtXqyocM
https://www.youtube.com/watch?v=d_jt1rqlTDU&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=H96r8uhlLiU&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=vKXzL_Yk1WQ
https://www.youtube.com/watch?v=uJmdsFK_EBM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=uJmdsFK_EBM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=GGXgsv3IK64&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=GGXgsv3IK64&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=eVYMEX7wwUg&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=eVYMEX7wwUg&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=jMpwvtm7phw&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=jMpwvtm7phw&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=hSDcIDhSNFo
https://www.youtube.com/watch?v=-zpClxZHxMM
https://www.youtube.com/watch?v=t8GJIEwNK9E&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=t8GJIEwNK9E&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=rI5JoCJ-CMo&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=rI5JoCJ-CMo&t=1s
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https://www.youtube.com/watch?v=gmP4rl-
RQqoY&t=96s افتتاحية مؤتمر #جماعة_اإلخوان_المسلمين حول مواجهة جائحة #كورونا ٢٤

https://www.youtube.com/watch?v=9Pj-
flKZiZFs&t=125s البيان الختامي لمؤتمر جماعة #اإلخوان_المسلمين حول مواجهة جائحة #كورونا ٢٥

https://www.youtube.com/watch?v=AYrjBgTd-
QBE&t=30s

 كلمة الفريق الحقوقي بمؤتمر جماعة اإلخوان المسلمين لمواجهة جائحة
كورونا #شعب_واحد_نقدر

٢٦

https://www.youtube.com/watch?v=dLVw-
fyL-0hY&t=2s

 كلمة الفريق الشرعي يمؤتمر جماعة #اإلخوان_المسلمين لمواجهة
جائحة #كورونا

٢٧

https://www.youtube.com/watch?v=pIojbuLIc-
tY&t=131s كلمة الفريق الطبي بمؤتمر جماعة #اإلخوان_المسلمين لمواجهة جائحة #كورونا ٢٨

https://www.youtube.com/watch?v=-UVy6EiUx-
tQ&t=4s كلمة الفريق الطبي بمؤتمر جماعة #اإلخوان_المسلمين لمواجهة جائحة #كورونا ٢٩

https://www.youtube.com/watch?v=auRv3wqP1X-
o&t=32s اإلنسان جاحد لنعم اهلل .. فهل #كورونا عقاب من اهلل لعدم حمده على نعمه ٣٠

https://www.youtube.com/watch?v=VxfpKvUa-pI  برومو المؤتمر الصحفي لإلخوان المسلمون أولويات العمل الوطني في مواجهة
جائحة #كورونا

٣١

https://www.youtube.com/watch?v=C_Knk1QnBKc انتظرونا غدا وكلمة د أحمد ثابت المتحدث باسم حملة #شعب_واحد_
 بتوقيت القاهرة

ً
نقدر الساعة الواحدة ظهرا

٣٢

https://youtu.be/ewlBG2sivJk .وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم ٣٣

https://youtu.be/Y6NV9hSROrw .الخوف واألمن ٣٤

https://youtu.be/4wDphwFAMPs .أشد الناس بالء ٣٥

https://www.youtube.com/watch?v=gmP4rlRQqoY&t=96s
https://www.youtube.com/watch?v=gmP4rlRQqoY&t=96s
https://www.youtube.com/watch?v=9PjflKZiZFs&t=125s
https://www.youtube.com/watch?v=9PjflKZiZFs&t=125s
https://www.youtube.com/watch?v=AYrjBgTdQBE&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=AYrjBgTdQBE&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=dLVwfyL-0hY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=dLVwfyL-0hY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=pIojbuLIctY&t=131s
https://www.youtube.com/watch?v=pIojbuLIctY&t=131s
https://www.youtube.com/watch?v=-UVy6EiUxtQ&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=-UVy6EiUxtQ&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=auRv3wqP1Xo&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=auRv3wqP1Xo&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=VxfpKvUa-pI
https://www.youtube.com/watch?v=C_Knk1QnBKc
https://youtu.be/ewlBG2sivJk
https://youtu.be/Y6NV9hSROrw
https://youtu.be/4wDphwFAMPs
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https://youtu.be/EfFs_24V4EQ رسالة لشعب مصر وتوجيه دعم وشكر لألطباء د. محمد الدسوقي - أستاذ األمراض 
 الصدرية بكلية الطب جامعة المنصورة

٣٦

https://youtu.be/R9H8FtGBvr0 شكر موّجه لكل من يعمل بالمنظومة الصحية د. محمد الدسوقي - أستاذ األمراض 
 الصدرية بكلية الطب جامعة المنصورة

٣٧

https://youtu.be/oFM6BJ7tbRk المطلوب اتباعه من قبلنا لتدارك أزمة #كورونا، مع د. منى صبحي - دكتوراه في 
التربية

٣٨

https://youtu.be/7HRk8Z8-ZYA التعامل النفسي المتزن في ظل أزمة وباء #كورونا، مع د. منى صبحي - دكتوراه 
في التربية

٣٩

https://youtu.be/F2fmgv75aqA دور األم في المنزل اثناء أزمة #كورونا .. مع د. منى صبحي - دكتوراه في التربية ٤٠

https://youtu.be/4PHLECFcrkE مسئوليات األب واألم تجاه ابناؤهم في التربية، مع د. منى صبحي - دكتوراه في 
التربية

٤١

https://youtu.be/wzu0Fd1PZ9k ضرورة إكساب االطفال مهارات و قيم إضافية مع د. منى صبحي - دكتوراه في 
التربية

٤٢

https://youtu.be/TEX64bjIYXk - إشارات هامة الستيعاب أزمة #كورونا بالشكل الصحيح مع د. منى صبحي 
دكتوراه في التربية

٤٣

https://youtu.be/EfFs_24V4EQ
https://youtu.be/R9H8FtGBvr0
https://youtu.be/oFM6BJ7tbRk
https://youtu.be/7HRk8Z8-ZYA
https://youtu.be/F2fmgv75aqA
https://youtu.be/4PHLECFcrkE
https://youtu.be/wzu0Fd1PZ9k
https://youtu.be/TEX64bjIYXk
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