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 لتبرع بالدمالقافلة  بطاقــــــة ثقنيــــــة
 

 

 

الخبرع بالدم على جأطُا بما ًىلُه ؿاحب الجاللت امللً  دمحم الظادض مً عىاًت و اهخمام بأعماٌ الخيافل و الخضامً عمىما و 

حشجُع املىاظىين على الخبرع بالدم كـد جىفير الىمُت و جماػُا مع طُاطت وشازة الصحت التي تهدف ئلى  ،وجه الخـىؾ

 .2018مازض  25ئلى  2018فبراًس  19اليافُت مً أهُاض الدم، جىظم وشازة الصحت كافلت للخبرع بالدم مً 

جبين أهه و ئن وان  إلاكباٌ على  ،جحاكً الدم على املظخىي الىظنيالصحت لؼإون بىاء على املخابعت التي جلىم بها وشازة 

ا مىد طىت  6الخبرع بالدم كد شاد بيظبت  ت في العالجاث املخىىعت عسف 2012في املئت طىٍى ، ئال أن اطخعماٌ املىخجاث الدمٍى

ا بيظبت  حسجل مخاشن الدم فبي بعض الفتراث والـُف والععل املدزطُت و  ،. باإلضافت ئلى ذلًفي املئت 22ازجفاعا طىٍى

اهخفاضا في عدد املخبرعين ًإدي ئلى وجىد بعض الـعىباث بؼأن جصوٍد املظدؼفُاث بأهُاض  ألاعُاد على طبُل املثاٌ،

ععملذ الىشازة  على  ذلً،مً أجل و الدم.  تهدف ئلى  ،ػسوائهابخعاون مع  و  ضمً اطتراجُجُت مخياملت الخفىير في مؼاَز

 و جعله طلىوا زلافُا و مىاظىا و مىخظما. الدشجُع على الخبرع بالدم

 4500جمع  الحاجُاث بما ٌعنيأًام مً  7احخُاظي مً الدم  ٌغعي على ألاكل خصون مجحلُم ه العملُت ئلى هدف هرت

 .و مساهؽ و فاض و ظىجت ءيل مً السباط و الداز البُضابو تهم مساهص جحاكً الدم  ،هِظا مً الدم

                              زم جىعلم  ،السباط الصحت بمدًىتخعسف اللافلت في ًىمها ألاٌو جىظُم حملت للخبرع بالدم بملس وشازة ط

 هما طترافم الىحدة العبُت املخىللت )اللافلت( على مظخىي ول جهت،باملدن الظابلت الرهس.  امللسزة املحعاث اججاهفي 

و  .ثمىثفت تهدف ئلى فخح هلاغ حٌى طإاٌ الخبرع بالدم لخىضُح بعض املفاهُم و السد على بعض الؼبها عالمُتئ حغعُت

مً  للىكاًت  و اللجىت الىظىُتو الؼإون الاطالمُت ػسواؤها في هره العملُت مً وشازة الداخلُت و وشازة ألاوكاف طِخىلى 

لللُمين الدًيُين و السابعت املغسبُت لجمعُاث ض باألعماٌ الاجخماعُت للنهى الظير و مإطظت دمحم الظادض  حىادر

 و أخسي للدشجُع علُه. لخبرع الدملحمالث ول ألاوؼعت املبرمجت مً دعم  ،املخبرعين بالدم و الفدزالُت للمخبرعين بالدم

 برنامج قافلة التبرع بالدم : 

 القنيطرة-سال-جهة الرباط

 املكان  ثوقيت العمل  التاريخ

19/02/2018 

 20/02/2018 السباط -مخحف دمحم الظادضعالٌ بً عبد هللا أمام طاحت  مظاء5ؿباحا ئلى  9

21/02/2018 

22/02/2018 
مظاء 5ؿباحا ئلى  9 ظت ٌظال   باب ملَس

23/02/2018 

24/02/2018 
مظاء 5 ؿباحا ئلى 9  هافىزة ػازع دمحم الخامع باللىُعسة 

25/02/2018 
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 سطات - ءالدار البيضاجهة 

 املكان  ثوقيت العمل  التاريخ

26/02/2018 
ظُت مظاء 5ؿباحا ئلى  9 ظُت كسب مسجان الدَز  طاحت الدَز

27/02/2018 

28/02/2018 
مظاء 5ئلى  ؿباحا 9  طُدي البرهىص ي كسب طىق ظازق  

01/03/2018 

02/03/2018 
مظاء  5ؿباحا ئلى  9  املؼسوعالسحمت كسب  

03/03/2018 

مظاء  5ؿباحا ئلى  9 04/03/2018  الحي الحظني ػازع أفغاوظخان 
 

 اسفي-جهة مراكش

 املكان  ثوقيت العمل  التاريخ

 هىهبر )وليز( 16طاحت  مظاء 5ؿباحا ئلى 9 05/03/2018

مظاء 5ؿباحا ئٌ 9 06/03/2018  طاحت الاكىاض )املحامُد( 

07/03/2018 
مظاء 5ؿباحا ئلى  9  طاحت املـلى )طِبا( 

08/03/2018 

09/03/2018 
مظاء 5ؿباحا ئلى  9  طاحت جامع الفىا 

10/03/2018 

مظاء  5ؿباحا ئلى  9 11/03/2018  طاحت أهسو )كلعت الظساغىت( 
 

 مكناس-جهة فاس

 املكان  ثوقيت العمل  التاريخ

12/03/2018 
 طاحت جبازي  -املدًىت مسهص مظاء 5ؿباحا ئلى  9

13/03/2018 

14/03/2018 
مظاء 5ؿباحا ئلى  9  طاحت ػعُب الدوالي -جلىد باب بى 

15/03/2018 

16/03/2018 
مظاء 5ؿباحا ئلى  9 م عين طمً   كسب مسجد الحظين ابً علي -ظٍس

17/03/2018 

مظاء 5ؿباحا ئلى  9 18/03/2018  حي اليظُم -بيظىدة 
 

 الحسيمة-ثطوان-طنجةجهة 

 املكان  ثوقيت العمل  التاريخ

 بني ميادة –كسب طِىما ظازق  مظاء 5ؿباحا ئلى  9 19/03/2018

مظاء 5ؿباحا ئلى  9 20/03/2018 اجً - 2العسفان    الٍص

مظاء 5ؿباحا ئلى  9 21/03/2018  املجمع الحظني –ملعب هسة اللدم  

مظاء 5ؿباحا ئلى  9 22/03/2018  مظىاهت –الظىق  

مظاء 5ؿباحا ئلى  9 23/03/2018  مسهص املدًىت –طاحت ألامم  

مظاء 5ؿباحا ئلى  9 24/03/2018  حىمت الؼىن –بالؿا ظىزو  

مظاء 5ؿباحا ئلى  9 25/03/2018  حي املجد –العىامت  

 

Dr EL AMRAOUI NAJIA 

 
Médecin , Responsable de la  promotion et communication au Centre National de Transfusion Sanguine et  d'hématologie Rabat /Maroc. 



 

 
3 

 


