
تقرير حملة شهر أكتوبر 
لعام 2020م
#الفحص_المبكر_وعي

الشريك
اإلستراتيجي



ماهي حملة شهر أكتوبر؟
ــول  ــع ح ــة المجتم ــى توعي ــدف إل ــام وته ــي كل ع ــر ف ــهر أكتوب ــي ش ــام ف ــة تق ــة توعوي ــي حمل ه
ــف  ــف للكش ــز عبداللطي ــف بمرك ــبباته والتعري ــي مس ــه وماه ــة من ــرق الوقاي ــدي وط ــرطان الث س
المبكــر والخدمــات التــي يقدمهــا ، حيــث أن هــذه الحملــة ســتطلق عبــر منصــات مواقــع التواصــل 
ــات  ــى واجه ــة إل ــع باإلضاف ــامة الجمي ــى س ــا عل ــا وحرص ــة كورون ــبب جائح ــك بس ــي وذل االجتماع

ــة. ــز التجاري ــفيات والمراك ــك المستش ــي ذل ــا ف ــات بم ــوارع والشاش الش



الحدث:
تطلــق الجمعيــة هــذه الحملــة للتوعيــة بســرطان الثــدي، وذلــك لرفــع مســتوى الوعي لدى الســيدات 

و زيــادة معــدالت الفحــص المبكــر، مــن خــال إبــراز دور مركــز عبــد اللطيــف للكشــف المبكر.



الهوية اللفظية:
#الفحص_المبكر_وعي



الهوية البصرية للحملة:



الرؤية:
توعيــة وتثقيــف المجتمــع عــن ســرطان الثــدي وطــرق الوقايــة منــه، والتعريــف 

المبكــر. للكشــف  عبداللطيــف  مركــز  يقدمهــا  التــي  بالخدمــات 

أهداف الحملة:
توعية المجتمع وتثقيفهم بكل ما يتعلق بسرطان الثدي وطرق الوقاية منه. 	
تفعيل الجانب التطوعي في حملة أكتوبر للتوعية بسرطان الثدي . 	

الرسالة:
ــر  	 ــف المبك ــرق الكش ــة ط ــدي، وكيفي ــرطان الث ــن س ــيدات ع ــف الس ــة وتثقي توعي

ــاره. ــن انتش ــد م ــه والح ــة من والوقاي
حث السيدات على ضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدي. 	
ابراز دور مركز عبداللطيف للكشف المبكر في جانب التوعية والثقيف. 	



التصاميم اإلعالنية:



التصاميم اإلعالنية:



التصاميم اإلعالنية:



المشاركين:
أمانة منطقة الرياض

دعمت الحملة من خال نشر اعانات الحملة بموبي شوارع مدينة الرياض 



المشاركين:
مركز المملكة التجاري

الراعــي المســتضيف لفعاليــة حملــة الفحــص المبكــر وعــي والتــي تقــام كل ســنة فعاليــة التوعيــة 
بســرطان الثــدي بالبهــو الرئيســي لمركــز المملكــة التجــاري والتــي تهــدف مــن خالهــا الوصــول إلــى 
أكبــر شــريحة مــن المواطنيــن والمواطنــات حــول أهميــة الكشــف المبكــر، والتــي وافقــت اقامتهــا 
ــر 2020م، واحتــوت الفعاليــة علــى غرفــة كشــف ســريري بإشــراف طبــي  تاريــخ 15 وحتــى 30  أكتوب
ــراءات  ــذ باإلج ــع األخ ــة، م ــن الحمل ــدي وع ــرطان الث ــن س ــي ع ــن تعريف ــة، ورك ــن الجمعي ــل م كام

االحترازيــة للكشــف 



المشاركين:
إبراهيم القرشي للعطور

ــي  ــع ف ــان الري ــر اع ــة، ونش ــم الحمل ــع لدع ــع البي ــن ري ــزء م ــص ج ــال تخصي ــن خ ــة  م ــم الحمل دع
ــي ــل االجتماع ــج التواص ــمية ببرام ــاباتهم الرس حس



المشاركين:
اتحاد الخالدية

دعم الحملة  من خال اضاءة البرج باللون الوردي وذلك لشهر أكتوبر للتوعية بسرطان الثدي



المشاركين:
الصحف والمجالت

الصحف والمجات التي دعمت الحملة  من خال نشر اإلعان واألخبار



المشاركين:
القنوات واإلذاعات 

ــاء  ــوبي وأعض ــع منس ــاءات م ــذ لق ــك بأخ ــة وذل ــت الحمل ــي دعم ــة الت ــة واإلذاعي ــوات التلفزيوني القن
ــة الجمعي



المشاركين:
الكافيهات والمطاعم 

الكافيهات والمطاعم التي دعمت الحملة  من خال نشر اعانات الحملة داخل محاتها



المشاركين:
تطبيق زاد اإللكتروني 

دعم الحملة وذلك عن طريق النشر في حسابات التواصل االجتماعي



صور المشاركات:



صور المشاركات:



التفاعل مع المؤثرين والمشاهير: 

الفنان
فايز المالكي

األستاذة
خلود العويني

الكابتن
ماجد عبداهلل

األستاذة
بدريه المطرودي

اإلعامي
محمد الشهري

األستاذة
هتون القاضي

الدكتورة
هيفاء الراشد

األستاذة
بشرى السيد

األستاذة
هبه المنيع

األستاذة
مشاعل الطريفي

األستاذة
مشاعر الخويطر

الكاتبة
تغريد الطاسان

األستاذة
نجود عبدالعزيز



التفاعل مع المؤثرين والمشاهير: 



مشاركات مركز عبداللطيف للكشف المبكر بركن تثقيفي ومحاضرات توعوية: 

وزارة االستثمارمركز ذاتي االسري

شركة التعاونيةوزارة التجارة

المعرض التوعوي بمركز المملكة التجاريكلية الملك عبدالعزيز الحربية

المركز الوطني للقياس أداءمستشفى الجزيرة

إدارة التدريب التقني للطالباتشركة مهارة لالستقدام 

البطولة الورديةهيئة حقوق اإلنسان

هيئة اإلذاعة والتلفزيونشركة األندية الرياضية

جمعية إنسان محاضره عن بعدوزارة الموارد البشرية

معهد االمير الفيصل للدارسات الدبلوماسيةجامعة االمام محمد بن سعود )محاضره(عن بعد

االسكان التنمويالشركة الوطنية المياه

الهيئة السعودية للمدن الصناعية

112

213

314

415

516

617

718

819

920

1021

11



مشاركات مركز عبداللطيف للكشف المبكر بركن تثقيفي ومحاضرات توعوية: 



مشاركات مركز عبداللطيف للكشف المبكر بركن تثقيفي ومحاضرات توعوية: 



االحصائيات:
تقرير نشر الحملة في تويتر

اجمالي التغريدات
77

عدد مرات الظهور
777,883

الصور والفيديوهات
77

مشاهدات الوسائط
2500

قبل الحملة
4210

 بعد الحملة
4345

النصوص
74

اجمالي المشاركات
12,358

عدد المتابعين

تفاصيل التغريدة األكثر تفاعل



االحصائيات:
تقرير نشر الحملة في انستقرام

اجمالي النشر
74

نقرات الترويج
2300

الصور
70

المشاهدات
82,347

قبل الحملة
5201

 بعد الحملة
5245

الفيديوهات
4

االنطباعات
427,546

عدد المتابعين

تفاصيل المنشور األكثر تفاعل



االحصائيات:
تقرير نشر الحملة في السناب شات

اجمالي النشر
74

الصور
71

مشاهدة
328,880

الفيديوهات
3

مشاهدات الحمالت



االحصائيات:
تقرير نشر الحملة في اليوتيوب

عدد مرات الظهور
24,064

عدد المشاهدات
781,764

نسبة المشاهدة
%30,78

اجمالي الفيديوهات
2

تفاصيل الفيديو األكثر تفاعل



احصائية مركز 
عبداللطيف 

العبداللطيف 
للكشف 

المبكر طيلة 
شهر أكتوبر 

2020م

الكشف بأشعة 
الماموجرام

400

االستفسارات على 
الهاتف األرضي والجوال

595

الحاالت المكتشفة 
بسرطان الثدي

9

الحجوزات عن طريق 
الموقع اإللكتروني

194

1230
الفحص السريري

4000
خدمة التثقيف

الصحي

الحجوزات عن 
طريق الهاتف 

466



11149
التنظيمالفحص السريريالتثقيف الصحي

التطوع

74
عدد المتطوعين

1695
عدد الساعات التطوعية



شاكرين لكم...
إدارة العالقات العامة واإلعالم

920009592
w w w.saudicancer .orgs a u d i _ c a n c e r a b d u l l a t i f _ c s c

#الفحص_المبكر_وعي


