
 

 

 

 

 مناسبات الصحية الخليجية والعالمية ال

 

 خليجية / عالمية  تاريخها  أسبوع / يوم  المناسبة  

 خليجي يناير 15 يوم  اليوم الخليجي الطفل 1

 خليجي فبراير  7-1 أسبوع االسبوع الخليجي للسرطان 2

 عالمي  مارس 1 يوم  سرطان القولونالعالمي ل اليوم  3

 عالمي  مارس 4 يوم  العالمي لمكافحة السمنةاليوم  4

 خليجي مارس  13-7 أسبوع األسبوع الخليجي للتغذية  5

 عالمي  مارس 8 يوم  اليوم العالمي للمرأة 6

 عالمي  مارس  10 يوم  اليوم العالمي للكلى  7

 خليجي مارس  13 يوم  اليوم الخليجي للتمريض  8

 عالمي  مارس  24 يوم  اليوم العالمي للسل 9

 خليجي مارس  31-25 أسبوع الخليجي لصحة الفم واألسنان    سبوعاأل 10

 خليجي مارس  30 يوم  اليوم الخليجي للتطعيمات 11

 عالمي  ابريل  7 يوم  يوم الصحة العالمي  12

 عالمي  ابريل 17 يوم  اليوم العالمي الرتفاع ضغط الدم 13

 خليجي ابريل 28 يوم  اليوم الخليجي للسالمة المهنية 14



 
 
 
 
 

 

 عالمي  مايو 5أو  4أو  3 يوم  اليوم العالمي للربو 15

 عالمي  مايو 5 يوم  اليوم العالمي لنظافة االيدي  16

 عالمي  مايو  31 يوم  اليوم العالمي لمكافحة التدخين 17

 عالمي  يونيو 7 يوم  اليوم العالمي لسالمة الغذاء  18

 عالمي  يونيو  14 يوم  اليوم العالمي للتبرع بالدم 19

 عالمي  اغسطس  7-1 أسبوع األسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية 20

 عالمي  سبتمبر 10 يوم  اليوم العالمي لإلسعافات األولية 21

األسبوع الخليجي للتوعية بأمراض القلب  22

 واألوعية الدموية

 خليجي سبتمبر  18-12 أسبوع

 خليجي سبتمبر 19 يوم  اليوم الخليجي للصحة البيئية  23

 عالمي  سبتمبر 21 يوم  اليوم العالمي للزهايمر  24

 خليجي سبتمبر 30 يوم  اليوم الخليجي للصحة المدرسية 25

 عالمي  اكتوبر  شهر شهر التوعية بسرطان الثدي 26

 األسبوع الثالث من أكتوبر  أسبوع األسبوع العالمي لمكافحة العدوى  27

 (17-23 ) 

 عالمي 

 عالمي  اكتوبر  17 يوم  العالمي للتبرع باألعضاءاليوم  28

 عالمي  اكتوبر  20 يوم  اليوم العالمي لهشاشة العظام  29

 خليجي األسبوع الثاني من نوفمبر أسبوع األسبوع الخليجي للسكري 30



 
 
 
 
 

 

(8-14 ) 

 عالمي  نوفمبر  19 يوم  اليوم العالمي للرجل 31

 عالمي  نوفمبر  24-18 أسبوع  بالمضادات الحيوية األسبوع العالمي للتوعية  32

 عالمي  نوفمبر  21 يوم  اليوم العالمي لالنسداد الرئوي المزمن  33

 عالمي  ديسمبر 1 يوم  اليوم العالمي لأليدز  34

 

 

 


