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 "األيام والمناسبات الصحية" الدليل اإلجرائي لبرنامج
 المناطق والمحافظات مستوىعلى 

 
 :دمةالمق

هدفها  ،العامل مستوىاالحتفال باأليام واملناسبات الصحية العاملية محلة توعوية قصرية األمد على  يعد
تتميز و الفاعلني منهم وأصحاب القرار حول قضية صحية ما،  وخصوًصا ،األساسي هو جذب انتباه األفراد

تفعيل العمل اجلماعي حنو حل مشكلة  إىل ةكما هتدف األيام العامليبعاملية تأثريها على سكان الكرة األرضية.  
موجودة  رري  الحل ملشكلة صحية ا دفع العمل يفأو أحيانً ، أو الرتكيز على قضية صحية جديدة، صحية ما

 مستمرة.و 

يف أنشطة منظمة الصحة   وتعترب اململكة العربية السعودية ممثلة يف وزارة الصحة السعودية أحد أهم الفاعلني
 اإلدارة العامةوزارة الصحة ممثلة يف حرصت وقد سيما تفعيل وإحياء األيام واملناسبات العاملية. والالعاملية، 

آلية عملية ومنوذج موحد ميكن انتهاجه لتوحيد اجلهود أثناء إحياء إجياد على إلعالم والتوعية الصحية للعالقات وا
من خالل ختطيط علمي وعملي وذلك  ت،ظااملنار  واحملاف مستوىالعاملية على  الصحية األيام واملناسبات

ومنسوبيها يف أقسام التوعية مبديريات الشؤون  إلعالم والتوعية الصحيةللعالقات وايستثمر خربات اإلدارة العامة 
وذلك للعمل على  ؛ة داخل اجملتمع السعودييف التواصل الصحي مع الفئات املختلف الصحية باملنار  واحملافظات

  واملناسبات والسعي لتحقي  أهدافها. تفعيل هذه األيام

املنار  واحملافظات  مستوىويأيت هذا الدليل اإلجرائي لتوحيد فعاليات االحتفال باأليام واملناسبات العاملية على 
حيث تبني من خالل هذا التقييم الحاجة املاسة لدعم  ،نفسه السابقة من العمل يف اجملال بعد تقييم للمراحل

الصحية ووسائل الصحية باملنار  واحملافظات بدليل إجرائي يوحد الفكر والفعل جتاه املناسبات أقسام التوعية 
  لفر  متكافئة للفئات املستهدفة للتعر  إىل نف  اجلرعة التوعوية املنشودة. وذلك وصواًل  ؛وسبل االحتفال هبا
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 :العام الهدف
 

 ملبدأ تفعياًل  خيص القضية الصحية موضوع الحدث، وذلكاملسامهة يف رفع الوعي الصحي للفئات املستهدفة فيما 
الطوعي  تحفيز العمل اجلماعي والفرديلو  (Community Empowermentمتكني اجملتمع )

(Volunteering )  استمرارية الحلول هلذه القضية.حنو إجياد أو 
 

 األهداف التفصيلية:
 .التعريف باملر  أو السلوك موضوع املناسبة .4
 .اليوم/ املناسبة الصحية() ملوضوع الحدث قائ  العلمية والصحيةالتعريف بالح .3
على الوضع  اوتأثرياهتملوضوع الحدث الدولية واإلقليمية والورنية  اإلحصائياتتسليط الضوء على  .4

 الصحي باململكة.
 املسامهة يف تغيري سلوكيات أفراد اجملتمع لسلوكيات أكثر صحة. .1
تفعيل ناسبة الصحية(، و اليوم/ امل)رجوة فيما خيص موضوع الحدث توحيد اجلهود لتحقي  األهداف امل .5

 (.community participation)دور املشاركة اجملتمعية 
 

 فعاليات األيام والمناسبات الصحية معايير العمل عند تنفيذ
 

 (.6صفحة ملية املنصو  عليها يف الدليل )باأليام العا االلتزام .4

 املتاحة.وف  اإلمكانات واملوارد العمل  .3
 وف  أولويات كل منطقة/حمافظة.تنظيم املشاركة يف الحدث  .4
 قبل اإلدارة املعنية.من االلتزام باخلطة املوضوعة  .1

 التعاون مع القسم املعين يف املديرية عند تفعيل اليوم/املناسبة. .5
 تفعيل املشاركة اجملتمعية والحث على العمل الصحي التطوعي. .6
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 القة داخل وخارج وزارة الصحة.التنسي  مع القطاعات ذات الع .7
مع استثمار مواقع  ،العمل من خالل املعلومات الصحية املعتمدة من جهات رمسية واملبنية على الرباهني .8

معلومات مع التنسي  يف ذلك مع مركز  وتعليمات اجلهات املتخصصة مثل منظمة الصحة العاملية.
عن جتميع املواد العلمية واهلتاف واللوجو اخلا   لسؤو املركز هو امل حيث إنالتوعية الصحية بالوزارة، 

 باأليام واملناسبات التوعوية بعد التواصل مع اإلدارات والربامج ذات العالقة داخل وزارة الصحة.

اليوم/املناسبة  معا ملا يتواف  االستفادة من معار  التوعية الصحية املتنقلة باستخدام اجملسمات وفقً  .9
 العاملية.

ية املشاركة يف أي يوم/مناسبة عاملية غري مدرجة يف هذا الدليل إذا كانت ذات أولوية ميكن للمدير  .41
 وذلك بعد إشعار اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم والتوعية الصحية.  ،أساسية للمنطقة/احملافظة
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  األساسيةجدول وتواريخ األيام والمناسبات 

 

 حاا مال التاريخ الميالدي المناسبة / الحدث م
  فبراير 4 اليوم العالمي للسرطان  .4
  مارس 8 اليوم العالمي للكلي  .3
  مارس 44 اليوم العالمي للسل  .4
  أبريل 4 – مارس42 األسبوع الخليجي لصحة الفم واألسنان   .1
  أبريل 2 اليوم العالمي للصحة  .5
  أبريل 48-42 أسبوع التحصين العالمي  .6
  لأبري 42 اليوم العالمي للمالريا  .7
  مايو 2 اليوم العالمي للربو  .8
  مايو 8 اليوم العالمي للثالسيميا  .9

  مايو 22 اليوم العالمي الرتفاع ضغط الدم  .41
  مايو 21 اليوم العالمي لاللتهاب الكبدي الفيروسي  .44
  مايو 12 اليوم العالمي لمكافحة التدخين  .43
  يونيو 2 اليوم العالمي لشرب الحليب   .44
  يونيو 2 لبيئةاليوم العالمي ل  .41
  يونيو 24 اليوم العالمي للتبرع بالدم   .45
  يونيو 41 اليوم العالمي ألنيميا الخاليا المنجلية   .46
  يونيو 42 اليوم العالمي لمكافحة المخدرات  .47
  أغسطس 2-2 أسبوع الرضاعة الطبيعية  .48
  سبتمبر 42 اليوم العالمي للزهايمر  .49
  سبتمبر 41 اليوم العالمي للقلب   .31
  أكتوبر 2 اليوم العالمي للمسنين  .34
  أكتوبر 12-2 شهر التوعية بسرطان الثدي  .33
  أكتوبر 21 اليوم العالمي للصحة النفسية  .34
  أكتوبر 22 يوم األغذية العالمي  .31
  أكتوبر 41 اليوم العالمي لمرض هشاشة العظام  .35
  أكتوبر 44 اليوم العالمي لشلل األطفال  .36
  نوفمبر 24 اليوم العالمي للسكري  .37
  نوفمبر 22 نسدادي المزمناليوم العالمي لمرض الرئة اال  .38
  ديسمبر 2 اليوم العالمي لإليدز  .39
  ديسمبر 1 اليوم العالمي للمعاقين  .41
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 :ات األنشطةمستوى
 

 المديريات: مستوى .2

دار العام، أليام العاملية على موتفعيل املناسبات وامتكامل للتخطيط  عملفريق تقوم املديرية بتشكيل 
على أن يشمل القطاعات املعنية مبا يف ذلك إدارة العالقات واإلعالم والتوعية الصحية وقسم التوعية الصحية 

 صحة العامة وغريها من القطاعات ذات العالقة.لإدارات ا يف
 ما يلي:ويتلخص دور فري  العمل في

   ة بكل حدثوحتديد األنشطة والفعاليات اخلاصالتخطيط. 

  ة يف امليدان لكل حدث وف  أهدافه.الفرق العاملاختيار 

 اإلشراف والتوثي  لتلك الفعاليات. 

 ا.إعداد التقرير الدوري وف  ما سيأيت الحقً و  التقييم  
أوهلما التخطيط السنوي جلميع الفعاليات املقرر تنفيذها بشكل عام ليكون  :ويقصد بالتخطيط هنا نوعان

ية الصحية. والثاين هو التخطيط قصري املدى لكل نشاط قبل القيام به. ذلك مبثابة خاررة رري  لقسم التوع
والتوعية الصحية باملديرية، كما أن من  إدارة العالقات واإلعالميات مسؤولحتديد فري  العمل من  ويعد

 لتنفيذ األنشطة والفعاليات املتعلقة بالحدث ، وإعداد املخاربات الالزمةمسؤولياهتا متابعة عمل الفري 
ات ستو على أن تشمل األنشطة والفعاليات املا. للجهات ذات العالقة يف املديرية وغريها وف  املتبع نظامً 

 املنصو  عليها يف الفقرات التالية.
 

 المراكز والمستشفيات: مستوى .4

ت / املثقفة الصحية باملراكز الصحية أو وحدات التوعية الصحية باملستشفيات بتنفيذ الفعاليايقوم املثقف
اخلاصة باليوم أو املناسبة الصحية يف املوعد املقرر لذلك. ومن أمثلة تلك الفعاليات عقد وف  اخلطة 

 ،الفئات املستهدفة بالحدثب وخصوًصاالندوات واحملاضرات وتوزيع املطبوعات واللقاءات اجلماهريية 
 سواء عقدت تلك اللقاءات داخل أو خارج املنشأة الصحية. 
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 المدارس: مستوى .1

/ املثقفة الصحية باملراكز الصحية أو وحدات التوعية الصحية باملستشفيات )حسب اخلطة قفيقوم املث
كبيئة   املدرسةوذلك الستثمار  ؛املوضوعة( بعمل زيارات للمدارس الواقعة يف نطاق خدمة املنشأة الصحية

يل الحدث. ومن أمثلة خصبة للتواصل مع الفئات املستهدفة إذا كان ذلك ضمن اخلطة التنفيذية لتفع
، اللقاء مع األسرة الرتبوية لتعريفهم باملناسبة وتفعيل دورهم يف ذلك األنشطة اليت ميكن تنفيذها باملدارس

عقد الندوات واحملاضرات ات املستهدفة هبدف نشر املعلومة أو صحية بالفئكما ميكن عقد لقاءات 
معار  التوعية املتنقلة باستخدام اجملسمات يف  االستفادة من إمكانيةيضاف لذلك وتوزيع املطبوعات. 

صحة املدرسية التابع يتم ذلك بالتنسي  الكامل مع إدارة املدرسة أو وحدة الاجملمعات املدرسية، على أن 
 املدارس املزمع إقامة أنشطة هبا.هلا املدرسة / 

 
 الجامعات: مستوى .4

ون مع اجلامعات احمللية املتوفرة داخل تقوم أقسام التوعية الصحية باملديريات مبد جسور التعا
وميكن التنسي  . وذلك الستثمار بيئة اجلامعات والكليات مبا فيها من فئات خمتلفة ؛املنطقة/احملافظة

جان الثقافية لتنظيم عدد من األنشطة كاملعار  التوعوية واملسابقات أو احملاضرات والندوات، وميكن لل  
كما يستحسن توريد التعاون مع اجلامعات هلم دور بارز يف ذلك.  واالجتماعية بالكليات أن يكون 

رب األسنان...( وذلك لتفعيل  –الصيدلة  –كليات الطب )املتعلقة بالصحة  وخصوًصاوالكليات 
 مبدأ التطوع يف جماالت العمل الصحي كلما أمكن ذلك.

 
 المساجد: مستوى .2

ويعد تعاون األئمة والدعاة مع أقسام التوعية مني، ماكن املقربة إىل قلوب املسلتعترب املساجد أكثر األ
الصحية وإيصال الرسالة التوعوية اخلاصة مبوضوع اليوم أو املناسبة الصحية من خالل املساجد أحد أهم 

وميكن من  ألفراد واجلماعات.نشر املعلومة الصحية للمن خالهلا يت نسعى وسائل اإلعالم والتوعية ال
التواصل مع األئمة واخلطباء وتزويدهم متعددة كالصحية بطرق  لرسالةخالل هذا التعاون نشر ا

احملاضرات. كما ميكن  وأ يةالوعظ والكلماتاستثمار اخلطب ومن مث  ،باملعلومات األساسية للحدث
 توزيع املطبوعات.إليصال الرسائل التوعوية، وكذلك  االستفادة من حلقات حتفيظ القرآن الكرمي
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 :والمهرجانات والمتنزهات األسواق مستوى .2
أفراد  معظم، من األماكن اليت يتجمع فيها واملهرجانات املركزية منها واملتنزهات وخصوًصاتعد األسواق 

ولعل ذلك جيعل من استهداف األسواق واملتنزهات أحد أخصب البيئات إذا   ؛األسرة خارج نطاق املنزل
االستفادة بشكل كبري ة ليوم أو مناسبة صحية ما. وميكن األسرة هي الفئة املستهدفة بالرسائل الصحي تكان

عقد اللقاءات الصحية اجلماهريية من معار  التوعية الصحية املتنقلة يف مثل هذه التجمعات، وكذلك 
كقياس ارتفاع ضغط الدم اخلدمات الصحية  بعض تقدمي طبوعات وعمل املسابقات الرتفيهية، و وتوزيع امل

وذلك من خالل األسواق واملتنزهات. كما أن ذلك  ،س كتلة اجلسم وغريهاومستوى السكر وكذلك قيا
 يكسر روتني العمل اليومي للقائمني على النشاط مما يساعدهم على اإلبداع واالبتكار.

 
 

 :الوسائل التوعوية المستخدمة
 

 ي:لتتروناإلعالم اإل .2

 ااساتثماره بادأوالايت  املهماةئل التواصال أحد وساا االجتماعيوأدوات اإلعالم  إلكرتويناإلعالم استخدام يعد 
اليت تصل لشرائح واسعة من اجملتماع  املهمةبشكل واسع يف جماالت التوعية الصحية. وأصبحت من األدوات 

 ا فئة الشباب من كال اجلنسني.وخصوصً 
  يف أنشطة األيام واملناسبات الصحية ما يلي:لكرتوينومن أمثلة استخدام اإلعالم اإل

  وكااذلك الفعاليااات املقااررة يف  ،عاان الحاادث الصااحية املوثقااة ماان مصااادر ربيااةملعلومااات انشاار ميكاان
يااة اخلاصاااة باملديرياااة أو باجلهااات املعنياااة واملشااااركة يف لكرتونماان خاااالل املواقاااع اإل ،املنطقااة / احملافظاااة

 الحدث. 

  واد والرسااااائل يف التعريااااف بالفعاليااااات ونشاااار  املاااا يااااة االجتماعيااااةلكرتونوسااااائل التواصاااال اإلاسااااتثمار
 .  (Facebook, You tube, Twitterمثال: )التوعوية. 

  املرئية عن رري  شركات االتصاالت.النصية/الرسائل إمكانية استخدام خدمات 

 ية التوعوية بالتنسي  مع املواقع اإلخبارية أو االجتماعية ذات االنتشار الواسع يف لكرتوناإلعالنات اإل
 املنطقة/احملافظة.

 ية.لكرتونالت التوعوية من خالل املواقع اإلنشر املقا 
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  إعااداد أسااطوانة مدجمااة ميكاان مااثاًل (CD حتتااوي عيااع املااواد العلميااة والتوعويااة واإلعالميااة اخلاصااة )
إن وجاد(. )ا لتلاك املناسابة باملناسبة مع الدعم باإلعالن التلفزيوين واإلذاعي الذي مت إنتاجه خصيًصا

املنشاا ت الصااحية(  وخصوًصااا)علااى اجلهااات ذات العالقااة  اساابى أن يااتم إعااداد وتوزيااع عاادد منعلاا
 وعلى اجلمهور املستهدف. 

 
 المعارض التوعوية الصحية: .4

واليت ميتلكها كل قسم من أقسام التوعية توعوية الصحية واخلاصة باجملسمات، ميكن استثمار املعار  ال
ملستهدفة بطريقة شيقة وجذابة وبعيدة عن لتبسيط املعلومة وإيصاهلا للفئة ا ؛الصحية باملنار  واحملافظات

 خرىاملعار  األمن  وغريهاهذه املعار   تنظيموذلك من خالل  ؛األمناط الروتينية للتواصل مع تلك الفئات
ومن أمثلتها األسواق واملتنزهات وكذلك املدارس واجلامعات. كما ميكن  ،يف أماكن جتمع الفئات املستهدفة

 .واملهرجانات االحتفاالتعرضها على هامش الندوات و 
 

 الندوات والمحاضرات: .1

تعد الندوات واحملاضرات التوعوية الصحية أحد سبل إيصال الرسالة للفئات املستهدفة. ومن أمثلة ذلك 
ندوة رئيسية عن النشاط وعن موضوع املناسبة أو اليوم مع دعوة املختصني من داخل وخارج إمكانية عقد 

كما ميكن تنفيذ   على أن يتم التنسي  مع وسائل اإلعالم احمللية لتغطية الحدث. ه،نفس وزارة الصحة يف اجملال
ون يف ذات اجملال يقوم بتنفيذها خمتص ،وللجمهور املستهدفلعاملني الصحيني عدد من احملاضرات العلمية ل

 ن.أو مثقفون صحيون مؤهلو 

 
 :رخرىللمدارس والجامعات واألسواق وأماكن التجمع األ الزيارات .4

ل الزيارات اخلاصة هبذه ن املمكن استهداف أماكن جتمع الفئات املراد إيصال الرسائل الصحية هلا من خالم
وذلك لالستفادة من جتمع عدد من أفراد الفئة املستهدفة يف حيز مكاين وزماين واحد. ومن أمثلة  األماكن؛

 األندية الرياضية واجلمعيات الصحيةو ا، املدارس واجلامعات تلك األماكن اليت ميكن استثمار الزيارات هل
ألماكن غري اعتيادية  لعقد زيارات أخرى. كما ميكن التخطيط بالتعاون مع جهات وغريها كما أشري سابقا

ولكن التجمع يف حد ذاته ميكن استثماره لشموله عدد من أفراد  ،النشاط غري متعل  بالصحةيكون فيها 
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مثل املسابقات الرياضية واألنشطة  ،  باليوم أو املناسبة الصحيةالفئة املستهدفة بالنشاط التوعوي اخلا
 العلمية من ندوات وحماضرات وكذلك االحتفاالت احمللية والورنية. 

 
 المطبوعات: .2

بعض  ضرورية بشكل ال ميكننا معه التغاضي عنها يفلتوعوية التقليدية ولكنها ااملطبوعات من الوسائل  تعد  
هاااء النشاااط املاارتبط باازمن اسااتمرارية الحصااول علااى الرسااالة التوعويااة حاا  بعااد انت ا تضاامنحيااث إ اا ؛األنشااطة
املتعلقااة باااملر  أو الساالوك املبسااطة علااى املعلومااات والحقااائ  العلميااة والصااحية املطبوعااات شااتمل تمعااني. و 

ومااان  .الصااحية اخلاصاااة بالحااادثاإلرشاااادات  اتبااااعالصااحي موضاااوع املناسااابة وبطاارق الوقاياااة والعاااالج وأمهيااة 
يراعاي لضامان حتقيقهاا هلادفها، و  ؛الضروري مبكان أن يتم إعداد وتصميم املطوياة وفا  األسا  العلمياة املتبعاة

أمثلاة املطبوعاات: املطوياات ومان  إىل فئاهتا املستهدفة من خالل التوزيع املخطط له.إيصال املطبوعات ا دائمً 
 جمالت...إعالنات صحف و  -جمالت صحية  -الرول آب  -لبوسرتات ا -

 
 المقابالت التلفزيونية واإلذاعية: .2

نااه ميكاان عقااد مماان خااالل بعااض األنشااطة اخلاصااة بمحياااء األيااام واملناساابات الصااحية باملنااار  واحملافظااات ف
األنشطة املركزية اليت تتم من ار أو ح  استثم ،بعض املقابالت التلفزيونية و اإلذاعية من خالل النشاط احمللي

زارة الصحة جلاذب انتبااه هاذه الوساائل اإلعالمياة اجلماهريياة ألنشاطة املناار  واحملافظاات. خالل ديوان عام و 
ويراعي عند عقد مقابالت تلفزيونية أو إذاعية ضرورة التأكيد على التعريف بالفعاليات ونشر الرسائل التوعوية 

 هبا. ىاملعلومات املوثوقة عن موضوع اليوم أو املناسبة الصحية احملتفو 
 

 تابعة والتقييم:الم

 بعدد من أنشطة املتابعة كالتايل:يقوم قسم التوعية الصحية باملنطقة/ احملافظة 
  التوثي : من خالل تصوير وتسجيل جانب من الفعاليات واألنشطة كأحد أنواع التوثي  اليت تدل علي

 .اوف  اخلطة املعدة مسبقً إقامة النشاط 
 كما تشري إىل أهم   ،لمية للنشاط تذكر أوجه التميز واالستفادةالتقارير: إعداد تقارير متابعة وتقييم ع

واجلهات بالوزارة على أن يتم رفعها للجهات املختصة  ،املعوقات والصعوبات اليت واجهت تنفيذ النشاط
  الراعية للنشاط.
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  ات األيام ملتابعة وتقييم فعالي تنياملتابعة والتقييم املخصص يتاستمار استمارات املتابعة: جيب استيفاء
 وبيا ما كالتايل: ،واملرفقة يف  اية الدليل واملناسبات

  .(4ملح  رقم ) استمارة متابعة أنشطة االحتفال بيوم/ مناسبة صحية .4

 .(3ملح  رقم )استمارة متابعة أنشطة االحتفال باأليام واملناسبات كل ثالث شهور  .3

سطوانة أمع  دارة التوعية الصحيةإل أشهر ةإرسال االستمارات المذكورة كل ثالثعلى أن يتم 
 .وثق أبرز الفعاليات واألنشطةت (سي ديمدمجة )

 .اإلحصائيات: عمل إحصائيات عن تكلفة النشاط وأعداد املستفيدين منه 
  :تقي   بمعداد دراسة مكاناتهإو يقوم قسم التوعية الصحية املنفذ للنشاط وحسب قدراته االستبيانات

مدى رضا العاملني اط فيما خيص فعاليات النشاط، وكذلك قياس بالنشاجلمهور املستهدف  ارضمدى 
  أهم االجيابيات والسلبيات اليت واجهتهم.و ما قاموا به بالنشاط ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2ملحق رقم )
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 اإلدارة العامة للعالقا  واإلعالم والتوعية الصحية
المنطقة/         إدارة التوعية الصحية

 ...........................المحافاة:
 

 متابعة أنشطة االحتفال( 2)استمارة 
 بيوم/ مناسبة.................................................

 م
 العدد إلعالميةالتوعوية وا األنشطة

 عدد    
 المستهدفين

 مالحظات     

 المحاضرات 1
    داخل المركز الصحي / المستشفى

    ستشفىخارج المركز الصحي / الم
    مجموع المحاضرات

 الندوات 2
    داخل المركز الصحي / المستشفى

    خارج المركز الصحي / المستشفى
    مجموع الندوات

3 
 المطبوعات

 اإلعالمية 
 والتوعوية

    كتيبات

    نشرات
    ملصقات
    مطويات
    رول آب

    أخرى
4  

 
 الزيارات

    المدارس
    الجامعات 

    األسواق 

    المتنزهات 

    المساجد 
    أخرى 

    األخبار الصحفية 5

    المقاالت التوعوية 6

    التقارير الصحفية 7
    المعارض التوعوية 8

9 
 وسائل اإلعالم 

 يةلكتروناإل

   يةإلكترونمواقع 

 وسائل إعالم اجتماعية

   فيسبوك
   تويتر

   يوتيوب
   أخرى

   رسائل عبر الجوال
   يلكترونرسائل عبر البريد اإل

   أخرى

 المقابالت التلفزيونية واإلذاعية 1
 مالحظات المدة البرنامج القناة/ اإلذاعة
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                 مدير إدارة التوعية
 الختم

 

 

 

 

 

 

 (4ملحق رقم )
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 عامة للعالقا  واإلعالم والتوعية الصحيةاإلدارة ال
       إدارة التوعية الصحية

 ...........................المنطقة/المحافاة: 
 

 متابعة أنشطة االحتفال (4) استمارة
 من              إلى               ()ثالثة أشهر  مدةباأليام والمناسبات 

 م
 العدد (أشهر ةي للثالثاإلجمال) إلعالميةالتوعوية وا األنشطة

  عدد
 المستهدفين

 مالحظات

 المحاضرات 1

    داخل المركز الصحي / المستشفى

    خارج المركز الصحي / المستشفى

    مجموع المحاضرات

 الندوات 2

    داخل المركز الصحي / المستشفى

    خارج المركز الصحي / المستشفى

    مجموع الندوات

3 
 اتالمطبوع

 اإلعالمية 
 والتوعوية

    كتيبات

    نشرات

    ملصقات

    مطويات

    رول آب

    أخرى

4  
 

 الزيارات

    المدارس

    الجامعات 

    األسواق 

    المتنزهات 

    المساجد 

    أخرى 

    األخبار الصحفية 5

    المقاالت التوعوية 6

    التقارير الصحفية 7

    المعارض التوعوية 8

9 
 وسائل اإلعالم 

 يةلكتروناإل

   يةإلكترونمواقع 

 وسائل إعالم اجتماعية

   فيسبوك

   تويتر

   يوتيوب

   أخرى

   رسائل عبر الجوال

   يلكترونرسائل عبر البريد اإل

   أخرى

 مالحظات المدة البرنامج اعةالقناة/ اإلذ المقابالت التلفزيونية واإلذاعية 1
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                 مدير إدارة التوعية
 الختم


