
الدليل العملي للرعاية المنزلية للمصابين
"بـفيروس "كوفيد - ١٩





إّن الغرض من هذا الدليل هو مساعدة المرضى

المصابين بكوفيد -١٩على تلّقي العالج بالمنزل،

وذلك حسب توصية األطباء المختصين. 

عند االشتباه في اإلصابة بالعدوى، يجب دائماً تقييم

المصابين في المستشفى على الفور.
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أعراض اإلصابة بكوفيد -١٩

إرهاق وتعب
احمرار العين بدون إفرازاتصداع 

سيالن األنف
فقدان حاستي الشم والتذوق

حمى
)ارتفاع شديد في 
درجة الحرارة(

تقرحات مؤلمة على أصابع 
القدم والكعب وباطن القدم
 )أكثر شيوعا عند األطفال 

والمراهقين والشباب(

آالم في البطن
إسهال

غثيان أو قيء
)خاصة في األطفال(

آالم بالمفاصل

طفح جلدي

سعال

التهاب بالحلق
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بماذا ننصح األشخاص الذين ُيشتبه في إصابتهم بأعراض كوفيد -١٩؟

اطلب من أحد أفراد األسرة أن يراقب صحتك.
اعزل نفسك في غرفة منفصلة عن باقي األفراد.

التزم بالبقاء في المنزل، وعدم الخروج إال عند الحاجة إلى رعاية طبية.

اّتبع تعليمات مقدمي الخدمة الصحية.

ال تداوي نفسك، إذا كنت تعاني من الحمى فتناول األدوية 
الموصى بها، وحافظ على شرب السوائل.

راقب األعراض والعالمات التحذيرية، إذا اكتشفت بعض هذه 
العالمات، فتوجه إلى المركز الصحي أو المستشفى.
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تحديد العالمات التحذيرية

في حال وجود أي من العالمات التحذيرية التالية، يجب التوجه فوراً إلى المستشفى:

ضيق في التنفس  -

زرقة )بالشفاه أو األصابع(، حتى إذا كان المصاب على األكسجين  -

تشبع األكسجين بنسبة أقل من ٩٢٪ )باستخدام األكسيميتر(  -

انقباض بالصدر  -

كثرة القيء  -

تغير حالة الوعي )التهيج عند األطفال، الخمول عند البالغين(  -
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العزل

ُيعدُّ العزل إجراًء هاًما لتقليل مخاطر اإلصابة بالعدوى في المنزل والمجتمع.   -

العــزل يعنــي أّن الشــخص المشــتبه بــه أو المؤكــدة إصابتــه بالفيــروس المســبب لكوفيــد -١٩ يجــب أن   -
يتجنــب االختــالط بأشــخاص آخريــن:  

        •   في حالة وجود أعراض: ١٠ أيام على األقل منذ بداية ظهورها باإلضافة إلى ثالثة أيام                    
            بعد اختفائها تماماً  

      أو

في حالة عدم ظهور أعراض: ١٠ أيام من ظهور نتيجة االختبار التشخيصي اإليجابي.  •      

ملحوظة:
فــي حالــة التعــرض لشــخص مصــاب مــع عــدم إجــراء االختبــار، يوصــى بالحجــر الصحــي ١٤ يومــاً مــن 

وقــت التعــرض.
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نعم، لدي أعراض 
كوفيد -١٩

ال، ليست لدي أعراض 
ولكن لدي اختبار 
تشخيصي إيجابي 

للـفيروس

يبدأ العد من يوم االختبار التشخيصي 
اإليجابي 

١٠ + ٣ أيام

١٠ أيام ــب  ــراض. يج ــور األع ــوم ظه ــن ي ــّد م ــدأ الع يب
العــزل ١٠ أيــام علــى األقل منذ ظهــور األعراض 

باإلضافــة إلــى ٣ أيــام بعــد إختفاءهــا تمامــاً.

مــن المهــم أن تكــون درجــة حــرارة المصــاب قــد 
عــادت إلــى طبيعتهــا خالل األيــام الثالثــة األخيرة 
دون اســتخدام خافضــات الحــرارة، وتحســنت 

أعــراض الجهــاز التنفســي لديــه.

ماهى مدة العزل؟
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كيفية تجهيز غرفة العزل للمصاب بفيروس كوفيد -١٩

تجهيز غرفة لالستخدام الشخصي 
للمصاب.

يجب أن تحتوي غرفة المصاب على حمام خاص بها.

إذا لم تكن هناك غرفة متاحة 
لالستخدام الشخصي، ضع سريراً 

أو مرتبة للمصاب بعيداً قدر اإلمكان 
عن بقية أفراد األسرة على مسافة ال 

تقل عن متر.

إذا لم يكن ذلك ممكنا، 
يمكن للمصاب استخدام 

حمام مشترك، ولكن 
يجب تطهيره بمحلول 
كلور ٠,١٪ بعد كل 

استخدام.

إذا سمح بوجود مرافق للمصاب، فيجب على المرافق اتباع التدابير االحترازية 
الموصى بها )ارتداء الكمامة وتطهيراأليدي والحفاظ على المسافة اآلمنة(. 

يفضل أن يقوم شخص واحد فقط بمرافقة المصاب، وأن يكون من أفراد 
أسرته، ويتمتع بصحة جيدة، وفي سن الشباب، وال يعاني من أمراض 

مزمنة.

يجب على المرافق أو مقدم الرعاية ارتداء الكمامة عندما يكون 
في نفس الغرفة مع المصاب، أوعندما يكون على مسافة أقل 

من متر من المصاب.
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خصص بعض أواني 
األكل وأدوات المائدة 
لالستخدام الشخصي 

للمصاب )شوكة، سكين، 
مالعق(.

تطهير األسطح التي 
يلمسها المصاب بشكل 

متكرر بمحلول كلور بنسبة 
٠,١٪ أو كحول.

حافظ على تهوية الغرفة 
والمنزل جيداً. 

قم بتغيير وغسل 
مالءات الفراش يومياً. 

ال يجب 
نفض المالبس.

)يجب غسل هذه األدوات 
جيداً بالماء والصابون(

قم بتطهير مقابض األبواب 
ومفاتيح اإلضاءة والسرير 

والطاولة والريموت 
كونترول والحمام وأي شئ 
آخر يستخدمه المصاب مرة 

واحدة على األقل يومياً.

)افتح النوافذ( 

)يجب أن تكون 
مالءات الفراش 

لالستخدام الشخصي 
للمصاب(
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من الذي ال يجب أن يقدم الرعاية المنزلية للمصاب؟

الذين تزيد أعمارهم عن ستين عاماً   •

مرضى الكلى المزمنة   •

المصابون بمرض االنسداد الرئوي المزمن  •

األشخاص الذين يعانون من نقص المناعة )بما في ذلك حاالت زرع األعضاء(   •

الذين يعانون من السمنة المفرطة   •

)قصــور  خطيــرة  قلبيــة  أمــراض  مــن  يعانــون  الذيــن   •
القلــب(   عضلــة  اعتــالل  أو  التاجيــة  بالشــرايين 

المصابون بمرض فقر الدم المنجلي  •

مرضى السكري خصوصاً من النوع ٢  •

النساء الحوامل  •

المصابون بأمراض خطيرة  •
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دور مقدم الرعاية الصحية في العناية بمصابي كوفيد -١٩ بالمنزل 

إرشاد وتثقيف المصاب لتجنب زيادة الخوف والقلق لديه.  •

ــة  ــة الصحي ــور الحال ــى تده ــير إل ــي تش ــك الت ــر أو تل ــذر بالخط ــي تن ــات الت ــاه للعالم االنتب  •
للمصــاب واالتصــال برقــم الطــوارئ ١٠٥ واختيــار رقــم ٣ الستشــارة أحــد أســاتذة الجامعــات 

ــدى ظهــور هــذه العالمــات. ل

ــة  ــه واإلجاب ــة احتياجات ــدر اإلمــكان( مــع المصــاب لتلبي ــى التواصــل المســتمر )ق ــاء عل اإلبق  •
ــاؤالته. ــى تس عل

تقديم الدعم النفسي للمصاب للحفاظ على صحته النفسية والعقلية وتقليل القلق والتوتر.  •

شرح الخطوات الالزمة لمنع المزيد من العدوى بين أفراد العائلة في المنزل.   •

دعم المصاب في العالج والتدابير األخرى.  •
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العالج 

الراحة ونظام غذائي متوازن غني بالفيتامينات  •

شرب الكثير من السوائل   •

تجنب المشروبات الغازية أو السكرية  •

المناســبة بالجرعــة  تنــاول األدويــة  فــي حــاالت الحمــى،   •
األخصائييــن  قبــل  مــن  بهــا  الموصــى 
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بعد السعال أو العطس

قبل وبعد وضع الكمامة

قبل وبعد األكل

قبل وأثناء وبعد 
تحضير الطعام

بعد استخدام الحمام 

بعد تنظيف غرفة المصاب
)يشمل إزالة القمامة وتعقيم 

األسطح وتنظيف المرحاض( 

بعد لمس األدوات المنزلية 
)مقابض األبواب، جهاز الريموت، 

الهواتف، أجهزة الشحن، إلخ.( 

أفراد األسرة: عند 
الوصول إلى المنزل

تأكد من الحفاظ على نظافة اليدين

هام: يجب على المرضى المعزولين عدم الخروج من المنزل إال إذا حدثت العالمات التحذيرية التي تستدعي
      تحويلهم إلى المستشفى. 
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بلل اليدين 
بالماء النظيف.

اشطف يديك 
جيًدا بالماء 

النظيف.

رّغي يديك 
بالصابون 

وافركهما مًعا.

احرص على ترغية 
الصابون على ظهر اليدين وبين 

األصابع وتحت األظافر.

جفف يديك 
بمنشفة نظيفة               

أو اتركها تجف في 
الهواء دون تحريكها. 

تجنب لمس العينين أو األنف أو 
الفم بيدين غير مغسولتين.

غسل اليدين بالماء والصابون

أو قم بغناء “سنة حلوة يا جميل” أربع مرات٤٠ - ٦٠ ثانية

افرك اليدين مًعا 
لمدة ٤٠ ثانية 

على األقل.

إذا لم يكن لديك ساعة يمكنك غناء 
“سنة حلوة يا جميل” ٤ مرات من 
البداية إلى النهاية. يجب أن ترى 
كمية كبيرة من رغاوي الصابون.
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ضع كمية 
كافية من 

المنتج على راحة 
يدك لتغطية                  
السطح بالكامل ليتم                

تطهيره.

افرك يديك مًعا 
لمدة ٢٠ ثانية 

على األقل. 

إذا لم يكن لديك ساعة يمكنك غناء 
“سنة حلوة يا جميل” مرتين من 

البداية إلى النهاية. 

دع يديك تجف 
دون القيام بأي

حركات مفاجئة
لتسريع العملية.

تطهير األيدي بالمنتجات التي تحتوي على الكحول

أو قم بغناء “سنة حلوة يا جميل” مرتين٢٠ - ٣٠ ثانية
حتى تجف اليدين تماماً



الدليل العملي للرعاية المنزلية للمصابين بفيروس "كوفيد -١٩"
14

قبل لمس  الكمامة،                     
اغسل يديك أو استخدم 

محلول كحولي مطهر )٧٠٪(.

اربط األشرطة                                            
أو الشريط 

المطاطي عند نقطة في منتصف 
المسافة بين مؤخرة الرأس والرقبة.

افحص الكمامة                     
لترى  ما إذا كانت 

تحتوي على تمزقات أو ثقوب.

اسحب الجزء                         
السفلي من 

الكمامة ألسفل بحيث يغطي 
فمك وذقنك.

تأكد من أن
الجانب الصحيح من 
الكمامة متجه للخارج.

اضبط الكمامة                
لتناسب وجهك 

بشكل مريح، تأكد من 
أنها تغطي أنفك بالكامل.

١

٤

٢

٥

٣

٦

الكمامات الجراحية:
• يجب أن تكون طّيات الجزء الخارجي للكمامة متجهة لألسفل.

• اثِن الشريط المعدني المرن بحيث يتوافق مع أنفك.

كيفية ارتداء الكمامة
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كيفية خلع الكمامة

قبل لمس الكمامة،                     
اغسل يديك أو استخدم محلول كحولي 

مطهر )٧٠٪(.

استبدل الكمامة 
بآخرى جديدة كلما أصبحت رطبة            

أو ممزقة. 

قم بإزالة الكمامة 
بشكل صحيح، وأمسك بها من الرباط.

ال تلمس سطح الكمامة المحتمل
تلوثها.

اغسل يديك أو 
استخدم محلول كحولي 

مطهر )٧٠٪(.

١

٣

٢

٤
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تطهير األسطح 

ثبــت أن الفيــروس يبقــى لعــدة أيــام علــى األســطح المختلفــة، ويمكــن أن   •
يمثــل ذلــك مصــدًرا للعــدوى لآلخريــن، لهــذا الســبب مــن المهــم الحفــاظ 
ــة المصــاب  ــي غرف ــودة ف ــك الموج ــة األســطح، خاصــًة تل ــى نظاف عل

والحمــام. 

هام:  •

- ارتِد قفازات وكمامة وواقًيا للعين أثناء تحضير المحلول. 
- يمكن استخدام الكلور بتركيز ٠,١٪ في معظم الحاالت، وفي 

  حالة وجود إفرازات، مثل الدم أو القيء أو البلغم، يوصى 
  بتطهير األسطح بمحلول أكثر تركيًزا  ٠,٥٪.

- ال تخلط المحلول مع المنظفات أو المواد الكيميائية األخرى.
- يجب أن تكون المياه المراد معالجتها نقية ونظيفة.

- أحفظ المحلول في زجاجة غير شفافة ودون التعرض للشمس.
- قم بتغيير المحلول كل يوم.

كيفية تحضير لتر محلول مطهر من 
الكلور ومياه الشرب في المنزل

التركيز التجاري للكلور

للحصول على تركيز ٠,١٪  

للحصول على تركيز ٠,٥٪ 

٪٥

أضف ٢٠ مل إىل لرت واحد من املياه

أضف ١٠٠ مل إىل لرت واحد من املياه
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الرضاعة الطبيعية وكوفيد -١٩ 

حتى اآلن، لم يثبت انتقال فيروس كوفيد -١٩ من خالل الرضاعة الطبيعية.  •

ــم  ــروس وتت ــا بالفي ــي إصابته ــتبه ف ــة أو يش ــا إيجابي ــة اختباره ــرت نتيج ــى كل أم ظه ــب عل يج  •
ــة: ــر التالي ــاذ التدابي ــع اتخ ــع م ــا وأن ترض ــع طفله ــى م ــزل أن تبق ــي المن ــا ف رعايته

- غسل اليدين أو استخدام محلول كحولي قبل الرضاعة الطبيعية للطفل وبعدها.

- االلتزام بارتداء الكمامة الجراحية عند الرضاعة الطبيعية أو عند رعاية الطفل.

- الحفــاظ علــى نظافــة اليديــن بعــد العطــس، ويجــب أن يكــون العطــس فــي 
منديــل ورقــي يمكــن التخلــص منــه بطريقــة ســليمة.

- تنظيف وتطهير األسطح.

- االستحمام بشكل يومي.
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تحضير الطعام

يجب اتباع التوصيات التالية عند التعامل مع الطعام وإعداده بشكل صحيح:

ــدم  ــاب أو مق ــو المص ــزل ه ــات المن ــتري احتياج ــذي يش ــخص ال ــون الش ــم أال يك ــن المه م  •
ــاب. ــط المص ــم يخال ــر ل ــخصاً آخ ــون ش ــي أن يك ــة ينبغ ــة المثالي ــن الناحي ــة، م الرعاي

اغسل يديك بالصابون قبل وبعد تحضير الطعام.  •

اغســل جميــع الخضــروات والفواكــه جيــداً قبــل تناولهــا، ابــدأ بغســل   •
اتســاًخا. األقــل  والفواكــه  الخضــار 

تجنــب تنــاول األطعمــة التــي لــم يتــم تحضيرهــا فــي المنــزل، وكذلــك تلــك التــي ربمــا لــم يتــم   •
تحضيرهــا بشــكل آمــن.

يجــب وضــع النفايــات الملوثــة فــي كيــس داخــل كيــس آخــر مــن البالســتيك لمنــع المحتويــات   •
مــن الســقوط أثنــاء التخزيــن أوالنقــل.
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توصيات لغسل المالبس

علــى الرغــم مــن أنــه لــم يتــم إثبــات أن الشــخص الســليم يمكــن أن يصــاب بالعــدوى مــن خــالل 
المالبــس، إال أنــه لــم يتــم نفــي ذلــك أيضــا، وعليــه يوصــى بالتدابيــر التاليــة:

ارتــِد الكمامــات عنــد التعامــل مــع الغســيل المتســخ - ســواًء كانــت مالبس الشــخص   •
المصــاب أو أفــراد األســرة اآلخريــن.

ال تنفض المالبس المتسخة ألن ذلك قد ينشر الجزيئات في الهواء.  •

يجــب وضــع المالبــس المتســخة التــي يســتخدمها المصــاب فــي أكيــاس بالســتيكية   •
محكمــة الغلــق حتــى يتــم غســلها. 

يجــب غســل المالبــس المتســخة بالمــاء الســاخن، يوَصــى بوضــع المالبــس الملوثــة فــي دلــو مــن   •
المــاء الســاخن لمــدة ٢٠ دقيقــة تقريًبــا.

استخدم الماء والمنظفات العادية لغسل المالبس.  •

يجب عدم وضع مالبس المصاب مع مالبس األسرة، اغسلها بشكل منفصل.  •

يجب تجفيف المالبس في الشمس أو في مجفف كهربائي.  •
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متى يتم العالج باألكسجين للحاالت المؤكد أو المشتبه في إصابتها بفيروس
كوفيد -١٩؟

عندمــا يجــد المصــاب صعوبــة فــي التنفــس )لــون الشــفاه أزرق أو بنفســجي مــع صعوبــة فــي التنفــس( أو   •
يوجــد زيــادة فــي معــدل التنفــس.

عندما يكون لدى المصاب نسبة تشبع أكسجين أقل من ٩٢٪ )باستخدام األكسيميتر(.  •

إذا اســتمرت المشــكلة أو ســاءت علــى الرغــم مــن إمــداد األكســجين، فــإن الخطــوة التاليــة هــي نقــل المصــاب 
إلــى أقــرب مستشــفى )أو االتصــال برقــم الطــوارئ ١٠٥ واختيــار رقــم ٣ الستشــارة أحــد أســاتذة الجامعــات(.

عند االشتباه في اإلصابة بالعدوى، يجب دائماً تقييم المصابين
في المستشفى على الفور.
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أدوات العالج باألكسجين

قناع أكسجين مزود بخّزان
)يستخدم بالمستشفيات عندما يكون 

االحتياج لألكسجين زائدا عن الطبيعي، 
هذا القناع يستخدم كذلك أثناء نقل 

المصاب إلى المستشفى.(

قناع

اسطوانة األكسجين
مقياس الضغط

مقياس التدفق

مرطب
أنبوبة أنفية
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العالج باألكسجين في المنزل

يتضمــن العــالج باألكســجين توفيــر األكســجين بشــكل اصطناعــي تحــت إشــراف الطبيــب عندمــا يعانــي 
المصــاب ضيقــاً فــي التنفــس. فــي حالــة انخفــاض نســبة التشــبع إلــى أقــل مــن ٩٢٪ يجــب استشــارة 

الطبيــب المعالــج.

ــتخدام األدوات  ــة اس ــى كيفي ــة عل ــة المنزلي ــدم الرعاي ــب مق ــة بتدري ــة الصحي ــدم الخدم ــوم مق ــوف يق س
ــزل. ــي المن ــجين ف ــالج باألكس ــر الع ــة لتوفي الطبي
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يتم قياس األكسجين بجهاز يسمي األكسيميتر

عندمــا ال يتوفــر األكســيميتر، يجــب أن نراقــب ونتخــذ قــرارات تســتند إلــى معــدل التنفــس 
ــون  ــق التنفــس، ول ــن(، ضي ــد البالغي ــة عن ــي الدقيق ــر مــن ٢٤ مــرة ف ــون أكث ــي أن يك )ال ينبغ

الشــفاه أزرق أو بنفســجي. 

جيد

نسبة
التشبع

التوجه إلى المستشفى

يجب الحفاظ على نسبة 
تشبع األكسجين

٪٩٢–٩٦



الدليل العملي للرعاية المنزلية للمصابين بفيروس "كوفيد -١٩"
24

كيفية استخدام األكسيميتر
ما يجب عليك فعله

استخدم األكسيميتر على األصبع األوسط لليد اليمنى )أو اليسرى للشخص األعسر(.  ✔

قم بتغيير موضع األكسيميتر قليالً في كل مرة لتفادي التهابات الجلد.  ✔

القياســات علــى شاشــة األكســيميتر تتغيــر عــادة مــع تغيــر وضــع اليــد. تأكــد مــن أن المصــاب أو مقــدم الرعايــة   ✔

يقرأهــا بدقــة، يجــب علــى مقــدم الرعايــة قــراءة الشاشــة إذا كان المصــاب غيــر قــادر علــى القيــام بذلــك.

اســتخدم األكســيميتر ثــالث مــرات يوميــا أثنــاء تلقــي المصــاب لألكســجين وراقــب نســبة التشــبع مــرة واحــدة   ✔

علــى األقــل كل ســاعة أو أكثــر إذا أظهــر ضيقــا متزايــًدا فــي التنفــس. 

انتظر حتى يتم عرض النتائج على شاشة الجهاز.       ✔

حافظ على مستوى األكسجين لدى المصاب  بين ٩٢ – ٩٦٪.  ✔

تأكد من أن المصاب هادئ في وضع الجلوس أو االستلقاء على ظهره.  ✔
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تأكد من أن األكسيميتر يعمل بشكل صحيح قبل تقييم المصاب.  ✔

تأكــد مــن عــدم وجــود عناصــر تتداخــل مــع عمــل األكســيميتر بشــكل صحيــح، مثــل الكريمــات وطــالء األظافر   ✔

والدهانــات... إلخ

يجب وضع الضوء األحمر أعلى الظفر، والجزء الذي ال ينبعث منه ضوء أسفل الظفر.  ✔

تجنب أي ضغط على موضع القياس.  ✔

قم بقراءة نسبة التشبع والنبض.  ✔

ماال يجب عليك فعله

إذا كان الجلد مؤلًما عند استخدامه على اإلصبع األوسط، استخدم  السبابة. 	✖

ال تستخدم األكسيميتر إذا كان مبتالً. 	✖

إذا تحرك المصاب، فال تستخدم األكسيميتر مباشرة عقب انتهائه من الحركة، انتظر ١٥ دقيقة على األقل. 	✖
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البيـانات تسجيـل 
سّجل بيانات النبض ونسبة التشبع على ورقة المتابعة.  •

صيانة األكسيميتر
ما يجب عليك فعله

قم برفع البطاريات إذا كنت تخطط لتخزينه لفترة طويلة.  ✔

احتفظ بغطاء البطارية مغلقا عند استخدام الجهاز.  ✔

قم بتنظيف الجهاز بعد كل استخدام بالكحول.   ✔

ماال يجب عليك فعله

ال تستخدم الجهاز بجانب اسطوانة األكسجين أو أي غاز آخر قابل لالشتعال. 	✖

ال تنظر إلى الضوء األحمر لألكسيميتر ألنه قد يؤذي عينيك. 	✖

تجنب تعرض األكسيميتر لضوء الشمس المباشر، يمكن أن يؤثر الضوء سلبًيا على عمله. 	✖
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معلومات عامة 

األكســيميتر يقيــس نســبة تشــبع الــدم باألكســجين ويوفــر أيضــاً قــراءة لمعــدل ضربــات قلب   •
المصــاب. يمثــل PR  قيــاس النبــض، والـــ  SpO2 نســبة تشــبع األكســجين بالشــعيرات 

الدمويــة الطرفيــة. 

قــد ال يوفــر األكســيميتر قــراءات دقيقــة لــدى النســاء الحوامــل أو مرضــى فقــر الــدم أو   •
ــاج  ــد هي ــة أو بــرودة األصابــع، أو عن ــة الدموي ــدم أو ضمــور األوعي انخفــاض ضغــط ال

ــى الجهــاز. المصــاب أو الضغــط بشــدة عل

قــد ال يوفــر األكســيميتر قــراءات دقيقــة إذا كان المصــاب لديــه أظافــر صناعيــة أو يضــع   •
طــالء أظافــر.



                 .)USAID( بتمويل من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )HP+( مصدر هذا الدليل هو ُكتِيب هيئة السياسات الصحية

تمــت ترجمــة ومواءمــة هــذا الدليــل بتمويــل مــن الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة - مصــر )USAID-Egypt( وبدعــم فنــي مــن المجلــس األعلــى للمستشــفيات الجامعيــة 
. EpiC التابــع لكونســورتيوم SEEC بواســطة مشــروع FHI360 والهيئــة الدوليــة لصحــة األســرة

المعلومات الواردة في هذا الدليل ال تمثل بالضرورة وجهة نظر الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أو حكومة الواليات المتحدة األمريكية. 

يصرح باالقتباس من هذا الدليل كلياً أو جزئياً بشرط ذكر المصدر. 

يوليو ٢٠٢١





لمزيد من المعلومات، برجاء االتصال 
برقم الطوارئ ١٠٥ واختيار رقم ٣ الستشارة أحد أساتذة الجامعات


