
 

 

Health Awareness Unit  

التي تم تحميلها والتي تتطابق مع األيام الصحية العالمية  المذكورة  للمنشورات التثقيفية

 أعاله ، يرجى اتباع الرابط أدناه

  المنشورات التوعوية الصحية

 

  

 

 

  

 أسم اليوم العالمي  تاريخ بداية اليوم العالمي  تاريخ نهاية اليوم العالمي 

 الربع األول

2021فبراير  4 2021فبراير  4   اليوم العالمي للسرطان  

2021فبراير  10 2021فبراير  10     اليوم العالمي للصرع 

2021فبراير  15 2021فبراير  15     اليوم العالمي لسرطان األطفال 

2021فبراير  21 2021فبراير  21     اليوم السعودي للزواج الصحي 

2021مارس  31 2021مارس  1   شهر التوعية بسرطان القولون والمستقيم   

2021مارس  03 2021مارس  03   يوم العالمي للسمع    

2021مارس  04 2021مارس  04   اليوم العالمي لمكافحة السمنة   

2021مارس  05 2021مارس  05   اليم الوطني للمشي   

2021مارس  12 2021مارس  12   اليوم العالمي للكلى   

2021مارس  20 2021مارس  20   اليوم العالمي لصحة الفم واألسنان   

2021مارس  21 2021مارس  21   اليوم العالمي لمتالزمة داون   

2021مارس  24 2021مارس  24   اليوم العالمي للدرن   

 2021أيام الصحة العالمية 

http://kfhu-intranet/RESOURCES%20LIBRARY/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FRESOURCES%20LIBRARY%2FEDUCATIONAL%20MATERIALS%2FHealth%20Awareness&FolderCTID=0x0120001552510E07512F4AA57F39850E03E751&View=%7BEDF49D14%2D33E1%2D4D37%2D9B2D%2D549184886D52%7D
http://kfhu-intranet/RESOURCES%20LIBRARY/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FRESOURCES%20LIBRARY%2FEDUCATIONAL%20MATERIALS%2FHealth%20Awareness&FolderCTID=0x0120001552510E07512F4AA57F39850E03E751&View=%7BEDF49D14%2D33E1%2D4D37%2D9B2D%2D549184886D52%7D
http://kfhu-intranet/RESOURCES%20LIBRARY/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FRESOURCES%20LIBRARY%2FEDUCATIONAL%20MATERIALS%2FHealth%20Awareness&FolderCTID=0x0120001552510E07512F4AA57F39850E03E751&View=%7BEDF49D14%2D33E1%2D4D37%2D9B2D%2D549184886D52%7D
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 الربع الثاني

2021أبريل  2 2021أبريل  2   اليوم العالمي للتوحد   

2021أبريل  7 2021أبريل  7   يوم الصحة العالمي   

2021أبريل  30 2021أبريل  24   األسبوع العالمي للتحصينات   

2021مايو  7 2021مايو  7   اليوم العالمي للربو   

2021 مايو 8 2021مايو  8   اليوم العالمي للثالسيميا   

2021مايو  17 2021مايو  17   اليوم العالمي إلرتفاع ضغط الدم   

2021 مايو 30 2021 مايو 30   اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد   

2021مايو  31 2021مايو  31   اليوم العالمي لمكافحة التدخين   

2021يونيو  14 2021يونيو  14   اليوم العالمي للتبرع بالدم   

2021يونيو  15 2021 يونيو15  السن  كبار  إلى  اإلساءة ضد  للتوعية العالمي  اليوم   

2021يونيو  19 2021يونيو  19   اليوم العالمي لالنيميا المنجلية   

http://kfhu-intranet/RESOURCES%20LIBRARY/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FRESOURCES%20LIBRARY%2FEDUCATIONAL%20MATERIALS%2FHealth%20Awareness&FolderCTID=0x0120001552510E07512F4AA57F39850E03E751&View=%7BEDF49D14%2D33E1%2D4D37%2D9B2D%2D549184886D52%7D
http://kfhu-intranet/RESOURCES%20LIBRARY/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FRESOURCES%20LIBRARY%2FEDUCATIONAL%20MATERIALS%2FHealth%20Awareness&FolderCTID=0x0120001552510E07512F4AA57F39850E03E751&View=%7BEDF49D14%2D33E1%2D4D37%2D9B2D%2D549184886D52%7D
http://kfhu-intranet/RESOURCES%20LIBRARY/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FRESOURCES%20LIBRARY%2FEDUCATIONAL%20MATERIALS%2FHealth%20Awareness&FolderCTID=0x0120001552510E07512F4AA57F39850E03E751&View=%7BEDF49D14%2D33E1%2D4D37%2D9B2D%2D549184886D52%7D
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 الربع الثالث 

2021يوليو  28 2021يوليو  28   اليوم العالمي لاللتهاب الكبدي الفيروسي 

2021أوغست  1 2021أوغست  1   األسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية  

2021سبتمبر  12 2021سبتمبر  12   اليوم العالمي لإلسعافات األولية  

2021سبتمبر  21 2021سبتمبر  21   اليوم العالمي أللزهايمر  

2021سبتمبر  29 2021سبتمبر  29   اليوم العالمي للقلب   

http://kfhu-intranet/RESOURCES%20LIBRARY/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FRESOURCES%20LIBRARY%2FEDUCATIONAL%20MATERIALS%2FHealth%20Awareness&FolderCTID=0x0120001552510E07512F4AA57F39850E03E751&View=%7BEDF49D14%2D33E1%2D4D37%2D9B2D%2D549184886D52%7D
http://kfhu-intranet/RESOURCES%20LIBRARY/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FRESOURCES%20LIBRARY%2FEDUCATIONAL%20MATERIALS%2FHealth%20Awareness&FolderCTID=0x0120001552510E07512F4AA57F39850E03E751&View=%7BEDF49D14%2D33E1%2D4D37%2D9B2D%2D549184886D52%7D
http://kfhu-intranet/RESOURCES%20LIBRARY/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FRESOURCES%20LIBRARY%2FEDUCATIONAL%20MATERIALS%2FHealth%20Awareness&FolderCTID=0x0120001552510E07512F4AA57F39850E03E751&View=%7BEDF49D14%2D33E1%2D4D37%2D9B2D%2D549184886D52%7D
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 الربع الرابع  

2021أكتوبر  1 2021أكتوبر  31  الثدي  بسرطان التوعية شهر    

2021أكتوبر  1 2021أكتوبر  01  السن لكبار  العالمي  اليوم   

2021أكتوبر  8 2021أكتوبر  08   اليوم العالمي لإلبصار  

2021أكتوبر  10 2021أكتوبر  10  النفسية   للصحة العالمي  اليوم   

2021أكتوبر  12 2021أكتوبر  12  المفاصل  اللتهاب  العالمي  اليوم   

2021أكتوبر  15 2021أكتوبر  15  اليدين لغسل  العالمي  اليوم   

2021 أكتوبر  18 2021 أكتوبر  24  العدوى  لمكافحة العالمي األسبوع    

2021 أكتوبر  20 2021 أكتوبر  20  العظام   لهشاشة العالمي  اليوم   

2021نوفمبر  1 2021نوفمبر  1  الرئة  بسرطان للتوعية العالمي الشهر    

2021 نوفمبر  14  2021 نوفمبر 14  للسكري  العالمي  اليوم   

2021 نوفمبر  17 2021 نوفمبر 17  البروستات لسرطان  العالمي  اليوم   

2021 نوفمبر  18 2021 نوفمبر  24  الحيوية للمضادات العالمي األسبوع    

2021 نوفمبر  20 2021 نوفمبر  20   المزمن الرئوي  لالنسداد العالمي  اليوم   

2021 نوفمبر 20  2021 نوفمبر  20  للطفل  العالمي  اليوم   

2021ديسمبر  1 2021ديسمبر  1  لإليدز  العالمي  اليوم   

2021ديسمبر  3 2021ديسمبر  3  اإلعاقة لذوي العالمي  اليوم   

http://kfhu-intranet/RESOURCES%20LIBRARY/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FRESOURCES%20LIBRARY%2FEDUCATIONAL%20MATERIALS%2FHealth%20Awareness&FolderCTID=0x0120001552510E07512F4AA57F39850E03E751&View=%7BEDF49D14%2D33E1%2D4D37%2D9B2D%2D549184886D52%7D
http://kfhu-intranet/RESOURCES%20LIBRARY/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FRESOURCES%20LIBRARY%2FEDUCATIONAL%20MATERIALS%2FHealth%20Awareness&FolderCTID=0x0120001552510E07512F4AA57F39850E03E751&View=%7BEDF49D14%2D33E1%2D4D37%2D9B2D%2D549184886D52%7D
http://kfhu-intranet/RESOURCES%20LIBRARY/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FRESOURCES%20LIBRARY%2FEDUCATIONAL%20MATERIALS%2FHealth%20Awareness&FolderCTID=0x0120001552510E07512F4AA57F39850E03E751&View=%7BEDF49D14%2D33E1%2D4D37%2D9B2D%2D549184886D52%7D

