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ة تطوير طرق جديدة للفحوص المختبري»
للكشف عن اإلصابة بالفيروس

تطوووووير فوارووووف جووووري ة و ج وووو ة »
.للتشخيص اإلصابة وال دوى

اجتخدام تطبيقات الوكفا  اصصوطعاع  »
.لرصد وتتبع المصابين والمخالطين

التشخيص

.تطبيقات اجتخدام األوزون ف  الت قيم»
تصووووميم  و تطوووووير فماقووووات بطريقووووة قبتكوووورة »

.وقعخفضة التكاليف
ات ابتكار  و تطوير قعسوجات طبية قضادة للميكروب»

لل اقلين ف  قجال الرعاية الصحية
تصوووعيع  و تطووووير ق قموووات وقط ووورات لليووودين »

ةواصجطح طبقا للم ايير ال المية وبطرق ابتكاري
تطوووير اليووات ت قوويم وتط يوور األدوات واألج وو ة »

الطبية تسمح بإعادة اصجتخدام بشكل اقن
تصوووميم  و تطووووير قوووواد و دوات و ج ووو ة طبيوووة »

قبتكرة قن الممكن ان تساعد ف  الوقاية
ابة تصميم براقج ق لوقاتية طبية للوقاية قن اإلصو»

.وانتشار الفيروس
تطوووير اليووات و دوات و ج وو ة اقعووة للووتخلص قوون »

.المواد المستخدقة والمخلفات الطبية الخطرة
ر تطوير او تصميم  ج  ة قبتكرة للت قيم او تط ي»

اصفراد

الوقاية

.الدراجات السريرية عن الفيروس»
تصووووميم  و تطوووووير  ج وووو ة التووووعف  »

الصووعاع  بطريقووة قبتكوورة وقعخفضووة 
.التكاليف

تصميم  و تطوير  ج  ة قبتكرة لقياس»
.وتوليد اصفسجين

تقعيات ال الج

تقييم تأثير وجائل التواصل اصجتماع  بمثل هكه الحاصت»
تقييم األثر اصقتصادي واصجتماع  لالنتشار واصصابة بالفيروس»
تقيم األثر العفس  على المرضى والممارجين الصحيين»
تقييم قعصات الت لم عن ب د ف  التواصل قع الطالب»
تقيم تجربة ال مل عن ب د ف  قثل هكه الحاصت»
توظيف البراقج الم لوقاتية ف  التحليل والتعبؤ واجتخالص الم لوقات ال اقة»

الجوانب اصجتماعية واألخالقية والقانونية

 طلقت جاق ة بع ا قبادرة لودعم األبحواا ال لميوة الخاصوة بمواج وة فيوروس فورونوا المسوتجد 
:ليوةيتضمن المجواصت التا.. وتوصيفه قن قبل قعظمة الصحة ال المية فوبا  عالم  ( 19-فوفيد)

قبادرة دعم األبحاا ال لمية
لمواج ة فيروس فورونا
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تطوير طرق جديدة للفحوص المختبرية للكشف عن اإلصابة بالفيروس»
.اجتخدام تطبيقات الكفا  اصصطعاع  لرصد وتتبع المصابين والمخالطين»
.تطوير فوارف جري ة و ج  ة للتشخيص اإلصابة وال دوى»

التشخيص

.الدراجات السريرية عن الفيروس»
.تصميم  و تطوير  ج  ة قبتكرة لقياس وتوليد اصفسجين»
.يفتصميم  و تطوير  ج  ة التعف  الصعاع  بطريقة قبتكرة وقعخفضة التكال»

تقعيات ال الج

تقييم تأثير وجائل التواصل اصجتماع  بمثل هكه الحاصت»
تقييم األثر اصقتصادي واصجتماع  لالنتشار واصصابة بالفيروس»
تقيم األثر العفس  على المرضى والممارجين الصحيين»
توظيف البراقج الم لوقاتية ف  التحليل والتعبؤ واجتخالص الم لوقات ال اقة»
تقييم قعصات الت لم عن ب د ف  التواصل قع الطالب»
تقيم تجربة ال مل عن ب د ف  قثل هكه الحاصت»

الجوانب اصجتماعية واألخالقية والقانونية

.تصميم  و تطوير فماقات بطريقة قبتكرة وقعخفضة التكاليف»
ابتكار  و تطوير قعسوجات طبية قضادة للميكروبات لل اقلين ف  قجال الرعاية الصحية»
تصعيع  و تطوير ق قمات وقط رات لليدين واصجطح طبقا للم ايير ال المية وبطرق ابتكارية»
تطوير اليات ت قيم وتط ير األدوات واألج  ة الطبية تسمح بإعادة اصجتخدام بشكل اقن»
تصميم  و تطوير قواد و دوات و ج  ة طبية قبتكرة قن الممكن ان تساعد ف  الوقاية»
.تصميم براقج ق لوقاتية طبية للوقاية قن اإلصابة وانتشار الفيروس»
.تطوير اليات و دوات و ج  ة اقعة للتخلص قن المواد المستخدقة والمخلفات الطبية الخطرة»
تطوير او تصميم  ج  ة قبتكرة للت قيم او تط ير اصفراد»
.تطبيقات اجتخدام األوزون ف  الت قيم»

الوقاية

مباارة دعة اابعاث ااارمعا     اا ع
ملواجهااااا عكااااا   ع و   ااااار
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