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 مؤسسات التعليم العاليالسّيدات و السادة مدراء 

باالتصال مع مدراء الخدمات    السّيد املدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية

 .الجامعية
 

 

 

 االحتفال باأليام العاملية. بخصوص تذكير  :املوضوع

 .2019ديسمبر  10 مؤرخة في143 مراسلة رقماملرجــــــــــــــــع: 

 التواريخ املخصصة لالحتفال باأليام العاملية. رزنامة :ملرفقاتا

 

وتبعا للرزنامة املرفقة املتعلقة بالتواريخ تذكيرا بمراسلتنا املشار إليها في املرجع أعاله،    

والتحسيس من   التي تهدف إلى الوقاية  وفق منظمة الصحة العاملية املخصصة لالحتفال باأليام العاملية 

تنظيم منكم  يشّرفني ان أطلب ، مختلف القضايا، خاصة تلك املتعلقة باآلفات املنتشرة في وسط الشباب

على )محاضرات، نشر فيديوهات الخ...(، برامج مكثفة ومتنوعة تحسيسية وتوعويةو حمالت، نشاطات،

بهدف إتاحة الفرصة  مواقع التواصل االجتماعي،وكذا مستوى مؤسساتكم البيداغوجية والخدماتية 

الطلبة، بإشراك  ،مع الهيئات املعنية بكل تظاهرة باملشاركة والتنسيق والتعاون لتعزيز الفهم والوعي، 

 املنظمات الطالبية. و   والجمعيات العلمية والثقافية والرياضية الفاعلة، الوقائي، النواديوحدات الطب 

 كما أطلب منكم موافاتنا الحقا بما يتم إنجازه بخصوص كل تظاهرة.

 

ي، السّيدات و الّسادة، فائق عبارات التقدير و االحترام.            
ّ
 تقّبلوا من
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 رزانمة توارخي الأايم العاملية حسب منظمة الصحة العاملية

 التظاهرة اترخي الاحتفال ابلتظاهرة

 اليوم العالمي ملكافحة السرطان  فيفري  04

 لحقوق املستهلك اليوم العالمي مارس 15

 اليوم العالمي لصحة الفم واألسنان مارس 20

 اليوم العالمي للمياه مارس 22

 اليوم العالمي للصحة أفريل 07

 اليوم العالمي بدون تدخين ماي 31

 اليوم العالمي للبيئة جوان 05

 اليوم العالمي للتبرع بالدم جوان 14

 للمخدرات اليوم العالمي جوان 26

 للوقاية من االنتحاراليوم العالمي  سبتمبر 10

 لإلسعافات االوليةاليوم العالمي  سبتمبر 14

 ملكافحة سرطان الثدياليوم العالمي  شهر اكتوبر

 للصحة العقليةاليوم العالمي  اكتوبر 10

 للتغذيةاليوم العالمي  اكتوبر 16

 ملكافحة السيدااليوم العالمي  ديسمبر 01

 لألشخاص املعوقيناليوم العالمي  ديسمبر 03

 لحقوق االنساناليوم العالمي  ديسمبر 10
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