
ة الدليل االرشادي لموقع اإلدارة العامة لمكافح
(GDIPC)عدوى المنشآت الصحية 

https://programs.gdipc.sa

https://programs.gdipc.sa/en/login


إعداد •

الضبيبسالم علي . ا1.

مراجعة•

أبرار سعيد المطلق. ا1.

رياض سعيد الشهري. ا2.

فهد محمد القحطاني. ا3.

اعتماد•

فايزة عبدهللا الفوزان. د



رامج هو موقع رسمي لإلدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية يتم من خالله جمع تقارير الب
:التابعة لإلدارة وهي

(ICA,DICA,PHC,CSSD,SA COVID19,HHSA,HH,COVID19 CASE,RRT)

وبرامج تقييم ة المديريتنقسم هذه البرامج الى قسمين برامج إشرافيه يتم تقييمها من قبل مقيمين من 
ذاتية يتم عملها من قبل منسقين البرامج بالمنشآت

رير كل لذا تم عمل الدليل االرشادي للموقع لحاجة مدخلي البيانات الى الية تشرح طريقة عمل تق
.برنامج على حدة

https://programs.gdipc.sa

مقدمة

https://programs.gdipc.sa/en/login


العنوان ةرقم الشريح

شرح الية عمل تقرير برنامج االستجابة السريعة لتسجيل حاالت متالزمة الشرق األوسط التنفسية 5

لتسجيل االحاالت19كوفيدشرح الية عمل تقرير لبرنامج  18

شرح الية عمل تقرير لبرنامج التقييم الشامل 36

شرح الية عمل تقرير لبرنامج التعقيم المركزي  53

شرح الية عمل تقرير لبرنامج التقييم الشامل لمراكز االسنان 70

شرح الية عمل تقرير لبرنامج التقييم للمراكز الصحية 87

شرح طريقة عمل تسجيل فرص لبرنامج تطهير االيدي وعمل التقييم السنوي الخاص بتطهير االيدي 104

(المكونات األساسية)التقييم الذاتي للمستشفيات 124

19كوفيدشرح الية عمل تقرير لبرنامج التقييم الذاتي  142

الفهرس



شرح الية عمل تقرير برنامج االستجابة 
السريعة لتسجيل حاالت متالزمة الشرق 

األوسط التنفسية
COVID 19 Case 



هو برنامج تابع لإلدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية يهتم بإحصاء عدد •
بمتالزمة الشرق األوسط التنفسية لمواجه وجاهزيته المنشأة المصابين 

نشآت على الموقع االلكتروني لإلدارة العامة لمكافحة عدوى المتسجيل الحاالت عمل يتم •
الصحية

https://programs.gdipc.sa/en/login

سيتم شرح طريقة عمل تسجيل الحاالت في الشرائح القادمة

برنامج االستجابة السريعة

https://programs.gdipc.sa/en/login


قع مولبرنامج االستجابة السريعة في تسجيل حاالتشرح طريقة عمل 
GDIPC 

من خالل الرابط التالي GDIPCبعد الدخول على موقع 
https://programs.gdipc.sa/en/login

خيارات التقييم: الخطوة السادسة•

ف اختيار ايقونة األرشي: الخطوة السابعة•
لتنزيل التقرير

اختيار ايقونة برنامج : الخطوة الثامنة•
االستجابة السريعة 

تحميل التقرير: الخطوة التاسعة•

تسجيل الدخول: الخطوة األولى•

ئمةاختيار برنامج من القا: الخطوة الثانية•

برنامج ايقونةاختيار : الخطوة الثالثة•
االستجابة السريعة

ى ادخال بيانات المستشف: الخطوة الرابعة•
جديدوانشاء تقرير 

التقريرتعديل : الخطوة الخامسة•

https://programs.gdipc.sa/en/login


تسجيل الدخول: الخطوة األولى

اختيار اللغة

تسجيل الدخول

جعل المتصفح 

االيميل 

االلكتروني 

والرمز السري

ادخال االيميل 

االلكتروني

الرمز السري

عند نسيان 

الرمز السري



يمكن تغيير كلمة السر 

بعد التسجيل

رلتحديث كلمة الس

إدخال كلمة السر الجديدة



اختيار برنامج من القائمة: الخطوة الثانية

برنامج



االستجابة السريعة برنامج اختيار ايقونة : الخطوة الثالثة

في حال لدى المقيم الصالحية ألكثر من برنامج ستظهر له اكثر من ايقونة: مالحظة

مجاختيار البرنا



يدالمستشفى وانشاء تقرير جدادخال بيانات : الخطوة الرابعة

ىاختيار المستشف

ظةالمحاف\اختيار المنطقة

دتقرير جدي

رقم الجوال

رقم الجوال

مدير مكافحة العدوى

يالمديرالطبمدير المنشأة او 

ل المقيم األو

انيالمقيم الث

يرإنشاء التقر



تعديل التقرير: الخطوة الخامسة

إكمال

اختيار المنطقة 

ةاختيار المنشأ

يرتحديد اكمال تقر

عديلااليقونة للتإختيار



خيارات التقييم: السادسةالخطوة 

ريرتهيئة التقحفظحفظ مؤقتييماعتماد التق



اختيار ايقونة األرشيف لتنزيل التقرير: الخطوة السابعة

االرشيف



االستجابة السريعة اختيار ايقونة برنامج : الخطوة الثامنة

امجاختيار البرن



تحميل التقرير: الخطوة التاسعة

الجهة التابعة لهاةنوع المنشأبحث

يرتاريخ التقر

المحافظة\المنطقة

أةاسم المنشمالمقيةرقم الهوي

يررقم التقر

أةاسم المنش

ةالمنطق اسم المريض حالة 

رالتقري

لتنزي



19شرح الية عمل تقرير لبرنامج كوفيد 
لتسجيل االحاالت

COVID 19 Cases



عاملين من 19هو برنامج تابع لإلدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية يهتم بإحصاء عدد المصابين بكوفيد •
السجالت على صحيين بالمنشأة وتسجيل لمعلوماتهم وحالتهم الصحية بشكل كامل لتسهيل متابعتهم واالحتفاظ ب

.مستوى المنشآت، التجمعات والمديريات

يتم عمل تسجيل الحاالت على الموقع االلكتروني لإلدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية•

https://programs.gdipc.sa

.التجمع بعمل حسابات لمدخلي البيانات في جميع المنشات الصحية/تقوم المديرية•

.تسجيل الحاالت يوميا من قبل المنشآت الصحية•

.متابعة التقارير واإلحصائيات عن طريق لوحة التحكم•

.ةيتم تسجيل الحالة بوضعها الحالي وال يوجد حاجة للتحديث عليها سواء بمكان تواجدها أو حالتها الصحي•

...سيتم شرح طريقة عمل تسجيل الحاالت في الشرائح القادمة 

19تسجيل يومي للعاملين الصحيين المصابين بكوفيد

19تسجيل حاالت كوفيد 

https://programs.gdipc.sa/


 GDIPCشرح طريقة عمل تسجيل الحاالت في موقع 
من خالل الرابط التالي GDIPCبعد الدخول على موقع 

https://programs.gdipc.sa

اد إدخال بيانات المنشأة المر: الخطوة التاسعة•
االطالع على نتائجها

عرض نتائج التقرير: الخطوة العاشرة•

يل ايقونة األرشيف لتنزاختيار : 11الخطوة •
التقرير

لتسجيل 19ايقونة كوفيداختيار : 12الخطوة •
الحاالت

تحميل التقرير: 13الخطوة •

تسجيل الدخول: الخطوة األولى•

برنامج من القائمةاختيار : الخطوة الثانية•

19ايقونة كوفيد اختيار : الخطوة الثالثة•

ادخال بيانات المستشفى: الخطوة الرابعة•

بدء تسجيل الحاالت: الخطوة الخامسة•

إضافة او تحديث حالة: الخطوة السادسة•

إكمال التقرير: الخطوة السابعة•

م ايقونة لوحة التحكاختيار : الخطوة الثامنة•
لالطالع على اإلحصائيات 

https://programs.gdipc.sa/en/login


تسجيل الدخول: الخطوة األولى

اللغةاختيار 

تسجيل الدخول

جعل المتصفح 

يحفظ االيميل 

االلكتروني 

والرمز السري

ادخال االيميل 

االلكتروني

الرمز السري

عند نسيان 

الرمز السري

يتم إرسال 

الطلب إلرساله 

لإليميل المسجل



يمكن تغيير كلمة السر 

بعد التسجيل

رلتحديث كلمة الس

إدخال كلمة السر الجديدة



برنامج من القائمةاختيار : الخطوة الثانية

برنامج



لتسجيل الحاالت19ايقونة كوفيد اختيار : الخطوة الثالثة

في حال لدى المقيم الصالحية ألكثر من برنامج ستظهر له اكثر من ايقونة: مالحظة

مجالبرنااختيار 



ادخال بيانات المستشفى: الخطوة الرابعة

يةالمنشأة الصحاختيار 

ظةالمحاف\المنطقةاختيار 

رانشاء التقري



بدء تسجيل الحاالت: الخطوة الخامسة

ةعند تسجيل اول حال

رإضافة تقري

حالة جديدةعند تسجيل

جيلتاريخ بداية التس

عدد الحاالت

إضافة حالة 

تحميل

تاريخ اخر تحديث



إضافة او تحديث حالة: الخطوة السادسة

إضافة حالة جديدة

حذف الحالة

هاتحديث الحالة عند الحاجة لتعديل أي أخطاء تم إدخال

ي لها في مع العلم انه عند تحديثها سيتم تحديث اتوماتيك

األرشفة ونتائج لوحة التحكم

معلومات المنشأة



إكمال التقرير: الخطوة السابعة

هل سافر مؤخرا

مصدر العدوى

مالتطعي حفظ الحالةنوع التطعيم

المكان الحالي

هالقسم الذى يعمل ب

االمراض المصاحبة

العمر

اسم الممارس الصحي المصاب

ملتصنيف الع

(دتحدي)نوع العمل 

ةالجنسي

االقامة\رقم الهوية

ية مكان التعرض للحالة اإليجاب

تحديد أي قسم

نوع الجنس نتاريخ اإلبالغ في حص

ظهور اعراض عند اخذ العينة حالة المريض



ت ايقونة لوحة التحكم لالطالع على اإلحصائيااختيار : الخطوة الثامنة
للحاالت المدخلة في النظام 

لوحة التحكم



ئجهاإدخال بيانات المنشأة المراد االطالع على نتا: الخطوة التاسعة

ظةالمحاف\المنطقةاختيار 

أةنوع المنشاختيار 

أةالمنشاختيار 

امجالبرناختيار 

بحث

برنامجسيتم ظهور اكثر من ايقونة في حال لدى المقيم صالحية على اكثر من: مالحظة



عرض نتائج التقرير: الخطوة العاشرة

يختحديد التار يختحديد التار ةالمحافظ\المنطقة ةالمنشا عرض

اريخ تحديد الفترة بحسب ت

اإلبالغ في حصن



يتم تحديد المدة 

الزمنية لحصر 

الحاالت والتي 

تعتمد على تاريخ 

اإلبالغ في حصن

يتم عرض تفصيل 

إحصائي بعدد 

الحاالت مع تحديد 

تفصيلي لها بحسب 

المدخالت وفق 

المدة الزمنية 

المحددة



ايقونة األرشيف لتنزيل التقريراختيار : 11الخطوة 

االرشيف



لتسجيل الحاالت19ايقونة كوفيد اختيار : 12الخطوة 

امجالبرناختيار 



تحميل التقرير: 13الخطوة 

االجهة التابعة لهاسم المنشاةبحث نوع المنشأة

تنزيل

المحافظة\المنطقة

\المنطقة ريرتاريخ التق

المحافظة
اسم مدخل 

البيانات
يررقم التقرأةاسم المنش



شاملشرح الية عمل تقرير لبرنامج التقييم ال
ICA



ات بمعايير هو برنامج تابع لإلدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية يهتم في تقييم مدى التزام المستشفي•
إلدارة العامة المحافظة من قبل مقيمين معتمدين من ا/ مكافحة العدوى وهو برنامج يتم تقييمه من قبل مديرية المنطقة

.لمكافحة عدوى المنشات الصحية

يتم عمل التقييم على الموقع اإللكتروني لإلدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية •
https://programs.gdipc.sa

.بعمل حسابات للمقيمين المعتمدين للقيام بعملية التقييمGDIPCتقوم •

.اشهر باستخدام النموذج المعتمد6تتم عملية التقييم كل •

.متابعة التقارير واإلحصائيات عن طريق لوحة التحكم واألرشفة•

.برنامج التقييم الشامل هو برنامج خاص بالمستشفيات في جميع القطاعات•

...سيتم شرح طريقة عمل التقرير في الشرائح القادمة 

تقييم جميع المستشفيات في جميع القطاعات

التقييم الشامل

https://programs.gdipc.sa/


 GDIPCشرح طريقة عمل تقرير التقييم الشامل في موقع 
من خالل الرابط التالي GDIPCبعد الدخول على موقع 

https://programs.gdipc.sa

إدخال بيانات المنشأة : الخطوة التاسعة•
المراد االطالع على نتائجها

عرض نتائج التقرير: الخطوة العاشرة•

نزيل ايقونة األرشيف لتاختيار : 11الخطوة •
التقرير

املايقونة التقييم الشاختيار : 12الخطوة •

تحميل التقرير: 13الخطوة •

تسجيل الدخول: الخطوة األولى•

برنامج من القائمةاختيار : الخطوة الثانية•

لشاملايقونة التقييم ااختيار : الخطوة الثالثة•

ادخال بيانات المستشفى: الخطوة الرابعة•

ادخال بيانات المقيم: الخطوة الخامسة•

تعبئة التقرير: الخطوة السادسة•

إكمال التقرير: الخطوة السابعة•

م ايقونة لوحة التحكاختيار : الخطوة الثامنة•
لالطالع على نتائج التقييم

https://programs.gdipc.sa/en/login


تسجيل الدخول: الخطوة األولى

اللغةاختيار 

تسجيل الدخول

جعل المتصفح 

يحفظ االيميل 

االلكتروني 

والرمز السري

ادخال االيميل 

االلكتروني

الرمز السري

عند نسيان 

الرمز السري

يتم إرسال 

الطلب إلرساله 

لإليميل المسجل



يمكن تغيير كلمة السر 

بعد التسجيل

رلتحديث كلمة الس

إدخال كلمة السر الجديدة



برنامج من القائمةاختيار : الخطوة الثانية

برنامج



ايقونة التقييم الشاملاختيار : الخطوة الثالثة

في حال لدى المقيم الصالحية ألكثر من برنامج ستظهر له اكثر من ايقونة: مالحظة

البرنامجاختيار 



ادخال بيانات المستشفى: الخطوة الرابعة

منيةالفترة الزاختيار 

ىالمستشفاختيار 

نةالساختيار 

ظةالمحاف\المنطقةاختيار 

رانشاء التقري



ادخال بيانات المقيم: الخطوة الخامسة

اسم مدير مكافحة 

العدوى بالمنشاة

اسم المدير الطبي

ىاو مدير المستشف

ماسم المقي

عدد أيام التقييم

االيميل 

االلكتروني
رقم الجوال

مايقونة إضافة مقي

خالتارياختيار ايقونة 

خالتارياختيار ايقونة 

التالي للذهاب 

لصفحة التقييم



تعبئة التقرير: الخطوة السادسة

إلظهار او إخفاء وزن والية التقييم 

المالحظات

التقييم
0,1,2,N/A

تطريقة التقييم ومعنى االختصارا

اعتماد التقريروارسالهمعلومات المنشاة

احفظ لإلكمال الحق

حفظ مؤقت خالل التسجيل

يرتهيئة التقر

يجب كتابة مالحظة( 0او 1)عند تقييم عنصر : مالحظة



إكمال التقرير: الخطوة السابعة
4الى 1ممكن الرجوع للتقرير إلكماله في وقت الحق وذلك باتباع الخطوات من ( حفظ واستمرار)عند اختيار

ير إلكمال التقر

ريرتنزيل نسخة من التق



قييمايقونة لوحة التحكم لالطالع على نتائج التاختيار : الخطوة الثامنة

لوحة التحكم



ئجهاإدخال بيانات المنشأة المراد االطالع على نتا: الخطوة التاسعة

ظةالمحاف\المنطقةاختيار 

نوع المنشأةاختيار 

المنشأةاختيار 

البرنامجاختيار 

بحث

برنامجسيتم ظهور اكثر من ايقونة في حال لدى المقيم صالحية على اكثر من: مالحظة



عرض نتائج التقرير: الخطوة العاشرة

ليةتحديد النصف المراد الطالع ع عرض

ب عرض نسبة االلتزام الكلى حس

ارهاالفترة الزمنية التي تم اختي

أساسيعرض نسبة االلتزام بالنسبة لكل معيار



ايقونة األرشيف لتنزيل التقريراختيار : 11الخطوة 

االرشيف



ايقونة التقييم الشاملاختيار : 12الخطوة 

امجالبرناختيار 



تحميل التقرير: 13الخطوة 

نوع المنشاةبحث اسم المنشأةالجهة التابعة لهاالنصفاختيار 

تنزيل

المحافظة\المنطقة

تاريخ 

رالتقري

\المنطقة 

المحافظة يرفترة التقرماسم المقيرحالة التقري يررقم التقرأةاسم المنش



مركزي شرح الية عمل تقرير لبرنامج التعقيم ال
CSSD



المركزي برنامج التعقيم المركزي هو االشراف على تطبيق معايير مكافحة العدوى داخل اقسام التعقيم•
.والمناظير في المنشات الصحية

يتم عمل التقييم على الموقع اإللكتروني لإلدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية •
https://programs.gdipc.sa

.بعمل حسابات للمقيمين المعتمدين للقيام بعملية التقييمGDIPCتقوم •

.اشهر باستخدام النماذج المعتمدة6تتم عملية التقييم كل •

(.التعقيمأقسام)ومراكز األسنان( أقسام التعقيم والمناظير)يتم تقييم المنشات الصحية المستشفيات•

.متابعة التقارير واإلحصائيات عن طريق لوحة التحكم واألرشفة•

...سيتم شرح طريقة عمل التقرير في الشرائح القادمة 

تقييم مراكز وأقسام التعقيم في المنشات الصحية

برنامج التعقيم المركزي

https://programs.gdipc.sa/


 GDIPCشرح طريقة عمل تقرير لبرنامج التعقيم المركزي في موقع 
من خالل الرابط التالي GDIPCبعد الدخول على موقع 

https://programs.gdipc.sa

م ايقونة لوحة التحكاختيار : الخطوة الثامنة•
لالطالع على نتائج التقييم

اد إدخال بيانات المنشأة المر: الخطوة التاسعة•
االطالع على نتائجها

عرض نتائج التقرير: الخطوة العاشرة•

يل ايقونة األرشيف لتنزاختيار : 11الخطوة •
التقرير

ايقونة التعقيماختيار : 12الخطوة •

تحميل التقرير: 13الخطوة •

تسجيل الدخول: الخطوة األولى•

برنامج من القائمةاختيار : الخطوة الثانية•

تعقيم ايقونة برنامج الاختيار : الخطوة الثالثة•
المركزي 

ادخال بيانات المستشفى: الخطوة الرابعة•

ادخال بيانات المقيم: الخطوة الخامسة•

تعبئة التقرير: الخطوة السادسة•

إكمال التقرير: الخطوة السابعة•

https://programs.gdipc.sa/en/login


تسجيل الدخول: الخطوة األولى

اللغةاختيار 

تسجيل الدخول

جعل المتصفح 

يحفظ االيميل 

االلكتروني 

والرمز السري

ادخال االيميل 

االلكتروني

الرمز السري

عند نسيان 

الرمز السري

يتم إرسال 

الطلب إلرساله 

لإليميل المسجل



يمكن تغيير كلمة السر 

بعد التسجيل

رلتحديث كلمة الس

إدخال كلمة السر الجديدة



برنامج من القائمةاختيار : الخطوة الثانية

برنامج



ايقونة برنامج التعقيم المركزي اختيار : الخطوة الثالثة

في حال لدى المقيم الصالحية ألكثر من برنامج ستظهر له اكثر من ايقونة: مالحظة

البرنامجاختيار 



ادخال بيانات المستشفى: الخطوة الرابعة

منيةالفئة الزاختيار 

ىالمستشفاختيار 

نةالساختيار 

ظةالمحاف\المنطقةاختيار 

رانشاء التقري



ادخال بيانات المقيم: الخطوة الخامسة

اسم مدير مكافحة 

العدوى بالمنشاة

اسم المدير الطبي

ىاو مدير المستشف

ماسم المقي

عدد أيام التقييم

االيميل 

ي االلكترون
رقم الجوال

مايقونة إضافة مقي

خالتارياختيار ايقونة 

رةايقونة التاريخ الزيا

التالي للذهاب 

لصفحة التقييم



تعبئة التقرير: الخطوة السادسة

إلظهار او إخفاء وزن والية التقييم 

المالحظات

تطريقة التقييم ومعنى االختصارا

الهالتقريروارساعتماد معلومات المنشاة

حفظ واإلكمال الحقا

حفظ مؤقت خالل التسجيل

يرتهيئة التقر

يجب كتابة مالحظة( 0او 1)عند تقييم عنصر : مالحظة

التقييم
0,1,2,N/A



إكمال التقرير: الخطوة السابعة
4الى 1ممكن الرجوع للتقرير إلكماله في وقت الحق وذلك باتباع الخطوات من ( حفظ واستمرار)عند اختيار

ير إلكمال التقر

ريرتنزيل نسخة من التق



قييمايقونة لوحة التحكم لالطالع على نتائج التاختيار : الخطوة الثامنة

لوحة التحكم



ئجهاإدخال بيانات المنشأة المراد االطالع على نتا: الخطوة التاسعة

ظةالمحاف\المنطقةاختيار 

نوع المنشأةاختيار 

المنشأةاختيار 

البرنامجاختيار 

بحث

برنامجسيتم ظهور اكثر من ايقونة في حال لدى المقيم صالحية على اكثر من: مالحظة



عرض نتائج التقرير: الخطوة العاشرة

ليةتحديد النصف المراد الطالع ع عرض

ب عرض نسبة االلتزام الكلى حس

ارهاالفترة الزمنية التي تم اختي

أساسيعرض نسبة االلتزام بالنسبة لكل معيار



ايقونة األرشيف لتنزيل التقريراختيار : 11الخطوة 

االرشيف



ايقونة برنامج التعقيم المركزي اختيار : 12الخطوة 

امجالبرناختيار 



تحميل التقرير: 13الخطوة 

نوع المنشاةبحث اسم المنشأةالجهة التابعة لهاالنصفاختيار 

تنزيل

المحافظة\المنطقة

تاريخ 

رالتقري

\المنطقة 

المحافظة يرفترة التقرماسم المقيرحالة التقري يررقم التقرأةاسم المنش



م شرح الية عمل تقرير لبرنامج التقيي
الشامل لمراكز االسنان

DICA



نان برنامج يتم من خالل تقييم تطبيق معايير مكافحة العدوى داخل عيادات األسنان في مراكز األس•
.الحكومية المنفصلة

يتم عمل التقييم على الموقع اإللكتروني لإلدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية •
https://programs.gdipc.sa

.بعمل حسابات للمقيمين المعتمدين للقيام بعملية التقييمGDIPCتقوم •

.اشهر باستخدام نماذج معتمدة6تتم عملية التقييم كل •

.متابعة التقارير واإلحصائيات عن طريق لوحة التحكم واألرشفة•

...سيتم شرح طريقة عمل التقرير في الشرائح القادمة

تقييم مراكز وأقسام األسنان في المنشات الصحية

تقييم مراكز االسنان

https://programs.gdipc.sa/


 GDIPCشرح طريقة عمل تقرير تقييم مراكز االسنان في موقع 
من خالل الرابط التالي GDIPCبعد الدخول على موقع 

https://programs.gdipc.sa

إدخال بيانات المنشأة المراد : الخطوة التاسعة•
االطالع على نتائجها

عرض نتائج التقرير: الخطوة العاشرة•

ايقونة األرشيف لتنزيل اختيار : 11الخطوة •
التقرير

انايقونة تقييم مراكز االسناختيار : 12الخطوة •

تحميل التقرير: 13الخطوة •

تسجيل الدخول: الخطوة األولى•

برنامج من القائمةاختيار : الخطوة الثانية•

االسنانايقونة تقييم مراكزاختيار : الخطوة الثالثة•

ادخال بيانات المستشفى: الخطوة الرابعة•

ادخال بيانات المقيم: الخطوة الخامسة•

تعبئة التقرير: الخطوة السادسة•

إكمال التقرير: الخطوة السابعة•

ايقونة لوحة التحكم اختيار : الخطوة الثامنة•
لالطالع على نتائج التقييم

https://programs.gdipc.sa/en/login


تسجيل الدخول: الخطوة األولى

اللغةاختيار 

تسجيل الدخول

جعل المتصفح 

يحفظ االيميل 

االلكتروني 

والرمز السري

ادخال االيميل 

االلكتروني

الرمز السري

عند نسيان 

الرمز السري

يتم إرسال 

الطلب إلرساله 

لإليميل المسجل



يمكن تغيير كلمة السر 

بعد التسجيل

رلتحديث كلمة الس

إدخال كلمة السر الجديدة



برنامج من القائمةاختيار : الخطوة الثانية

برنامج



ايقونة تقييم مراكز االسناناختيار : الخطوة الثالثة

في حال لدى المقيم الصالحية ألكثر من برنامج ستظهر له اكثر من ايقونة: مالحظة

البرنامجاختيار 



ادخال بيانات المستشفى: الخطوة الرابعة

منيةالفترة الزاختيار 

ىالمستشفاختيار 

نةالساختيار 

ظةالمحاف\المنطقةاختيار 

رانشاء التقري



ادخال بيانات المقيم: الخطوة الخامسة

اسم مشرف مكافحة

العدوى بالمنشاة

اسم مدير مركز 

االسنان

ماسم المقي

عدد أيام التقييم

االيميل 

االلكتروني
رقم الجوال

مايقونة إضافة مقي

خالتارياختيار ايقونة 

رةتحديد تاريخ الزيا

التالي للذهاب 

لصفحة التقييم



تعبئة التقرير: الخطوة السادسة

إلظهار او إخفاء وزن والية التقييم 

المالحظات

تطريقة التقييم ومعنى االختصارا

اعتماد التقريروارسالهمعلومات المنشاة

قاحفظ لإلكمال الح

حفظ مؤقت خالل التسجيل

يرتهيئة التقر

يجب كتابة مالحظة( 0او 1)عند تقييم عنصر : مالحظة

التقييم
0,1,2,N/A



إكمال التقرير: الخطوة السابعة
4الى 1ممكن الرجوع للتقرير إلكماله في وقت الحق وذلك باتباع الخطوات من ( حفظ واستمرار)عند اختيار

ير إلكمال التقر

ريرتنزيل نسخة من التق



قييمايقونة لوحة التحكم لالطالع على نتائج التاختيار : الخطوة الثامنة

لوحة التحكم



ئجهاإدخال بيانات المنشأة المراد االطالع على نتا: الخطوة التاسعة

ظةالمحاف\المنطقةاختيار 

نوع المنشأةاختيار 

المنشأةاختيار 

البرنامجاختيار 

بحث

برنامجسيتم ظهور اكثر من ايقونة في حال لدى المقيم صالحية على اكثر من: مالحظة



عرض نتائج التقرير: الخطوة العاشرة

ليةتحديد النصف المراد الطالع ع عرض

ب عرض نسبة االلتزام الكلى حس

ارهاالفترة الزمنية التي تم اختي

أساسيعرض نسبة االلتزام بالنسبة لكل معيار



ايقونة األرشيف لتنزيل التقريراختيار : 11الخطوة 

االرشيف



ايقونة تقييم مراكز االسناناختيار : 12الخطوة 

امجالبرناختيار 



تحميل التقرير: 13الخطوة 

نوع المنشاةبحث اسم المنشأةالجهة التابعة لهاالنصفاختيار 

تنزيل

المحافظة\المنطقة

تاريخ 

رالتقري

\المنطقة 

المحافظة يرفترة التقرماسم المقيرحالة التقري يررقم التقرأةاسم المنش



مراكز للشرح الية عمل تقرير لبرنامج التقييم
الصحية

PHC



االلتزام هو برنامج تابع لإلدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية يهتم في رؤية مدى•
.لمحافظةالمراكز الصحية في مكافحة العدوى وهو برنامج يتم تقييمه من قبل المديرية او ا

.اشهر6يتم عمل التقييم كل •

.سنويايتم تحدد نسبة محددة من المراكز للقيام بعمل تقييم لهم•

.لصحيةاعمل التقييم على الموقع االلكتروني لإلدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت يتم •

https://programs.gdipc.sa/en/login

.سيتم شرح طريقة عمل التقرير في الشرائح القادمة

المراكز الصحية

https://programs.gdipc.sa/en/login


 GDIPCموقع تقييم المركز الصحية في شرح طريقة عمل تقرير 
من خالل الرابط التالي GDIPCبعد الدخول على موقع 

https://programs.gdipc.sa/en/login

إدخال بيانات المنشأة : التاسعةالخطوة •
نتائجهاالمراد االطالع على 

التقريرعرض نتائج : الخطوة العاشرة•

نزيل اختيار ايقونة األرشيف لت: 11الخطوة •
التقرير

ز تقييم المركاختيار ايقونة : 12الخطوة •
الصحية

تحميل التقرير: 13الخطوة •

تسجيل الدخول: الخطوة األولى•

اختيار برنامج من القائمة: الخطوة الثانية•

ز الصحيةتقييم المركاختيار ايقونة : الخطوة الثالثة•

المستشفىادخال بيانات : الخطوة الرابعة•

المقيمادخال بيانات : الخطوة الخامسة•

التقريرتعبئة : الخطوة السادسة•

التقريرإكمال : الخطوة السابعة•

اختيار ايقونة لوحة التحكم : الخطوة الثامنة•
لالطالع على نتائج التقييم

https://programs.gdipc.sa/en/login


تسجيل الدخول: الخطوة األولى

اختيار اللغة

تسجيل الدخول

جعل المتصفح 

االيميل 

االلكتروني 

والرمز السري

ادخال االيميل 

االلكتروني

الرمز السري

عند نسيان 

الرمز السري



يمكن تغيير كلمة السر 

بعد التسجيل

رلتحديث كلمة الس

إدخال كلمة السر الجديدة



اختيار برنامج من القائمة: الخطوة الثانية

برنامج



تقييم المراكز الصحيةاختيار ايقونة : الخطوة الثالثة

في حال لدى المقيم الصالحية ألكثر من برنامج ستظهر له اكثر من ايقونة: مالحظة

مجاختيار البرنا



ادخال بيانات المستشفى: الخطوة الرابعة

ةالمحافظ\اختيار المنطقة

ىاختيار المستشف

نةاختيار الس

ظةالمحاف\اختيار المنطقة

رانشاء التقري



المقيمادخال بيانات : الخطوة الخامسة

اسم مدير مكافحة 

العدوى بالمنشاة

مدير المركز اسم 

مالمقياسم 

عدد أيام التقييم

االيميل 

االلكتروني
رقم الجوال

مايقونة إضافة مقي

خالتارياختيار ايقونة 

رةتحديد تاريخ الزيا

التالي للذهاب 

لصفحة التقييم



تعبئة التقرير: الخطوة السادسة

إلظهار او إخفاء وزن والية التقييم 

المالحظات

التقييم
0,1,2,N/A

ممعلومات التقيي حفظ حفظ واستمراراعتماد التقريرمعلومات المنشأة

يرتهيئة التقر

يجب كتابة مالحظة( 0او 1)عند تقييم عنصر : مالحظة



إكمال التقرير: الخطوة السابعة
4الى 1ممكن الرجوع للتقرير إلكماله في وقت الحق وذلك باتباع الخطوات من ( حفظ واستمرار)عند اختيار

ير إلكمال التقر

ريرتنزيل نسخة من التق



قييماختيار ايقونة لوحة التحكم لالطالع على نتائج الت: الثامنةالخطوة 

لوحة التحكم



ئجهاإدخال بيانات المنشأة المراد االطالع على نتا: التاسعةالخطوة 

ظةالمحاف\اختيار المنطقة

اختيار نوع المنشأة

اختيار المنشأة

اختيار البرنامج

بحث

برنامجسيتم ظهور اكثر من ايقونة في حال لدى المقيم صالحية على اكثر من: مالحظة



عرض نتائج التقرير: الخطوة العاشرة

ليةالطالع عالنصف المراد تحديد  عرض

ب عرض نسبة االلتزام الكلى حس

ارهاالفترة الزمنية التي تم اختي

أساسيعرض نسبة االلتزام بالنسبة لكل معيار



اختيار ايقونة األرشيف لتنزيل التقرير: 11الخطوة 

االرشيف



اختيار ايقونة تقييم المراكز الصحية: 12الخطوة 

امجاختيار البرن



تحميل التقرير: 13الخطوة 

نوع المنشاةبحث اسم المنشأةالجهة التابعة لهااختيار النصف

تنزيل

المحافظة\المنطقة

تاريخ 

رالتقري

\المنطقة 

المحافظة يرفترة التقرماسم المقيرحالة التقري يررقم التقرأةاسم المنش



شرح طريقة عمل تسجيل فرص لبرنامج تطهير 
يديااليدي وعمل التقييم السنوي الخاص بتطهير اال

Hand Hygiene & Hand hygiene Self Assessment 



لعاملين برنامج تطهير االيدي هو برنامج تابع لإلدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية يهتم في متابعة مدى التزام ا•
ة في مختلف الصحيين بتطبيق تطهير األيدي بالصورة والوقت وفي المكان الصحيح، وذلك من قبل جميع المنشآت الصحي

.القطاعات بصورة شهرية

و برنامج تطهير برنامج التقييم الذاتي لتطهير األيدي هو عبارة عن تقييم ذاتي يتم من خالله تقييم البنية التحتية وممارسات•
مستشفيات من مختلف االيدي داخل المنشأة الصحية وتحليل النتائج ليتم على اثرها إعداد الخطة السنوية للبرنامج، يتم تطبيقه بال

.القطاعات بصورة سنوية

يتم عمل التقييم على الموقع االلكتروني لإلدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية•

https://programs.gdipc.sa

.التجمع بعمل حسابات للمقيمين المعتمدين للقيام بعملية التقييم/تقوم المديرية•

.متابعة التقارير واإلحصائيات عن طريق لوحة التحكم واألرشفة•

...سيتم شرح طريقة عمل التقرير في الشرائح القادمة 

برنامجين يتم تطبيقها في جميع المنشات الصحية 

تطهير االيدي والتقييم الذاتي لتطهير االيدي

https://programs.gdipc.sa/


 GDIPCشرح طريقة عمل تسجيل الفرص في موقع 
من خالل الرابط التالي GDIPCبعد الدخول على موقع 

https://programs.gdipc.sa

خطوات االطالع على نتائج التقرير

ع ايقونة لوحة التحكم لالطالاختيار : الخطوة الثامنة•
على نتائج التقييم

ع إدخال بيانات المنشأة المراد االطال: الخطوة التاسعة•
على نتائجها

اليديعرض نتائج التقرير لتطهير ا: الخطوة العاشرة•

عرض نتائج التقرير لتقيم الذاتي: 11الخطوة •

خطوات تنزيل التقارير من االرشيف

ريرايقونة األرشيف لتنزيل التقاختيار : 12الخطوة •

ايقونة البرنامج اختيار : 13الخطوة •

تحميل التقرير: 14الخطوة •

خطوات عمل التقرير

تسجيل الدخول: الخطوة األولى•

برنامج من القائمةاختيار : الخطوة الثانية•

او ايقونة تطهير االيدياختيار : الخطوة الثالثة•
التقييم الذاتي

ادخال بيانات المستشفى : الخطوة الرابعة•

مال بدء تسجيل الفرص واستك: الخطوة الخامسة•
التسجيل

تسجيل الفرص: الخطوة السادسة•

ر االيديعمل التقييم الذاتي لتطهي: الخطوة السابعة•

https://programs.gdipc.sa/en/login


تسجيل الدخول: الخطوة األولى

اللغةاختيار 

تسجيل الدخول

جعل المتصفح 

يحفظ االيميل 

االلكتروني 

والرمز السري

ادخال االيميل 

االلكتروني

الرمز السري

عند نسيان 

الرمز السري

يتم إرسال 

الطلب إلرساله 

لإليميل المسجل



يمكن تغيير كلمة السر 

بعد التسجيل

رلتحديث كلمة الس

إدخال كلمة السر الجديدة



برنامج من القائمةاختيار : الخطوة الثانية

برنامج



اتيايقونة تطهير االيدي او التقييم الذاختيار : الخطوة الثالثة

تطهير األيديذاتيالتقييم ال



ادخال بيانات المستشفى لتطهير االيدي: الخطوة الرابعة

السنة/الشهراختيار 

ىالمستشفاختيار 

نةالساختيار 

ظةالمحاف\المنطقةاختيار 

رانشاء التقري

الذاتييتم تطبيق نفس الخطوة عند عمل التقييم: مالحظة



بدء تسجيل الفرص واستكمال التسجيل: الخطوة الخامسة

يارعند بدء التقرير سيظهر هذا الخ

جيلتاريخ بدء التس

عدد الفرص المسجلة

يرحالة التقر

فرصلالستمرار في تسجيل ال

اخر تحديث 



Hand Hygieneتسجيل الفرص : الخطوة السادسة

مالقس رةالفت تصنيف 

الممارس
الصحي

اللحظات الخمس
نوع االجراء زالقفا يل تاريخ تسج

الفرصة
ةرقم الفرص

ر اعتماد التقريالسببعند عدم توفر احد األقسام يتم كتابة مالحظة ب

نهاية كل شهر 
وإرساله

ضاح للعدد تعداد الفرص التي تم تسجيلها لكل قسم وإي
المطلوب من المنشأة

يحدد عدد الفرص 

د المطلوبة بحسب عد

األسرة

معلومات المنشأة

ةحفظ الفرص

حذف الفرصة

جميع نقاط التقرير تمالوعند اعتماد التقرير قبل نهاية الشهر ستظهر رسالة تنبيهية عند عدم اك, سيتم حفظ التقرير تلقائيا عند نهاية كل شهر : مالحظة



HHSAعمل التقييم الذاتي لتطهير األيدي : الخطوة السابعة

يرتهيئة التقر

حفظ  اعتماد التقرير

حفظ واإلكمال الحقا

معلومات المنشاة

الجواب

ةالنتيج

الخطة 

التصحيحية

عند الحاجة



قييمايقونة لوحة التحكم لالطالع على نتائج التاختيار : الخطوة الثامنة

ملوحة التحك



ئجهاإدخال بيانات المنشأة المراد االطالع على نتا: الخطوة التاسعة

ظةالمحاف\المنطقةاختيار 

نوع المنشأةاختيار 

المنشأةاختيار 

البرنامج المراداختيار 

االطالع عليه

بحث



Hand Hygieneعرض نتائج التقرير لتطهير األيدي : الخطوة العاشرة

تحديد 

األشهر /الشهر

المراد االطالع 

علي نتائجها

عرض

ةاسم المنشاعرض مدى االلتزام الكلي



Hand Hygieneعرض نتائج التقرير لتطهير األيدي : الخطوة العاشرة

اسم المنشأة

اسم المنشأة

األشهراختيار 

ةرسالة تنبيهية بعدد الفرص المحذوف

زام رسالة تنبيهية عند ارتفاع معدل االلت

نيةعدد الفرص المسجلة في كل فترة زم

رمعدل االلتزام في كل شه

معدل االلتزام الكلى



ل معدل االلتزام في ك

قسم يتم تسجيله

مع العلم يجب 

سام التسجيل لثالث أق
(  العناية،الطوارئ،الكلى)

معدل االلتزام حسب اللحظات الخمس

معدل االلتزام المسجل من قبل كل مدخل 

عة أداء بيانات بشكل منفصل حتى يتم متاب

عملهم

معدل االلتزام بين الفئات المختلفة

اليوممعدل االلتزام في األوقات المختلفة من

تراترسالة تنبيهية عند عدم تغطية احد الف

ئات ويقاس على ذلك عند عدم تغطية احد الف

أو األقسام أو اللحظات الخمس حيث يتم 

التنبيه للتذكير



HHSAعرض نتائج تقرير التقييم الذاتي : 11الخطوة 

يهاتحديد السنة المراد الطالع عل عرض

اةاسم المنش

ييمنتيجة التق

أةإيضاح مستوى المنش



ايقونة األرشيف لتنزيل التقريراختيار : 12الخطوة 

االرشيف



ايقونة البرنامج اختيار : 13الخطوة 

تطهير االيدييالتقييم الذات



تحميل التقرير: 14الخطوة 

نوع المنشاةبحث المحافظة\المنطقةاسم المنشأةالجهة التابعة لهاالنصفاختيار 

تاريخ تنزيل

رالتقري

\المنطقة 

المحافظة يرفترة التقرماسم المقيرحالة التقري أةاسم المنش

يررقم التقر



التقييم الذاتي للمستشفيات
(المكونات األساسية)

IPCCC



تشفيات هو برنامج تابع لإلدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية يهتم في تقييم مدى التزام المس•
.سهابمعايير مكافحة العدوى وهو برنامج يتم تقييمه من قبل مكافحة العدوى في المستشفيات نف

يتم عمل التقييم على الموقع اإللكتروني لإلدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية •
https://programs.gdipc.sa

.التجمع بعمل حسابات للمقيمين المعتمدين للقيام بعملية التقييم/تقوم المديرية•

.اشهر باستخدام النموذج المعتمد3تتم عملية التقييم كل •

.متابعة التقارير واإلحصائيات عن طريق لوحة التحكم واألرشفة•

.برنامج التقييم الذاتي هو برنامج خاص بالمستشفيات•

...سيتم شرح طريقة عمل التقرير في الشرائح القادمة 

تقييم المستشفيات الذاتي 

(المكونات األساسية)التقييم الذاتي للمستشفيات 

https://programs.gdipc.sa/


 GDIPCفي موقع IPCCCشرح طريقة عمل تقرير 
من خالل الرابط التالي GDIPCبعد الدخول على موقع 

https://programs.gdipc.sa

كم ايقونة لوحة التحاختيار : الخطوة التاسعة•
لالطالع على نتائج التقييم

اد إدخال بيانات المنشأة المر: الخطوة العاشرة•
االطالع على نتائجها

االطالع على نتيجة التقرير: 11الخطوة •

يل ايقونة األرشيف لتنزاختيار : 12الخطوة •
التقرير

IPCCCايقونة الاختيار : 13الخطوة •

تحميل التقرير:14الخطوة •

تسجيل الدخول: الخطوة األولى•

برنامج من القائمةاختيار : الخطوة الثانية•

Ipcccايقونةاختيار : الخطوة الثالثة•

ادخال بيانات المستشفى: الخطوة الرابعة•

ادخال بيانات المقيم: الخطوة الخامسة•

تحديد أقسام المنشأة: الخطوة السادسة•

ئتهالقسم المراد تعباختيار : الخطوة السابعة•

تعبئة التقرير : الخطوة الثامنة•

https://programs.gdipc.sa/


تسجيل الدخول: الخطوة األولى

اللغةاختيار 

تسجيل الدخول

جعل المتصفح 

يحفظ االيميل 

االلكتروني 

والرمز السري

ادخال االيميل 

االلكتروني

الرمز السري

عند نسيان 

الرمز السري

يتم إرسال 

الطلب إلرساله 

لإليميل المسجل



يمكن تغيير كلمة السر 

بعد التسجيل

رلتحديث كلمة الس

إدخال كلمة السر الجديدة



برنامج من القائمةاختيار : الخطوة الثانية

برنامج



IPCCCايقونة الاختيار : الخطوة الثالثة

البرنامجاختيار 

يقونةفي حال لدى المقيم الصالحية ألكثر من برنامج ستظهر له اكثر من ا: مالحظة



ادخال بيانات المستشفى: الخطوة الرابعة

منيةالفترة الزاختيار 

ىالمستشفاختيار 

نةالساختيار 

ظةالمحاف\المنطقةاختيار 

رانشاء التقري



ادخال بيانات المقيم: الخطوة الخامسة

اسم مدير مكافحة 

العدوى بالمنشاة

اسم المدير الطبي 

او مدير المستشفى

ماسم المقي

تاريخ عمل التقرير

االيميل االلكتروني رقم الجوال

ايقونة إضافة 

مقيم

خالتارياختيار ايقونة 



تحديد أقسام المنشأة: الخطوة السادسة

في حال توفر القسم 

عمناختيار بالمنشأة يتم 

في حال عدم توفر 

القسم بالمنشأة يتم 

الاختيار 

بعد تحديد األقسام 

يختار التالي



القسم المراد تعبئته اختيار : الخطوة السابعة

عند االنتهاء من 

التقرير يتم 

اعتماده

معلومات خاصة 

في التقييم

معلومات خاصة في 

المنشأة 

قسمبدا تعبئة تقرير ال

ملداللة لعدم توفر القس

ملداللة على توفر القس



تعبئة التقرير: الخطوة الثامنة

للعودة الى 

اختيار صفحة 

االقسام

ؤقتالحفظ التقرير م

يارتقييم المع

إمكانك اغالق الصفحة األقسام، بعد الحفظ باختيار حفظ وسيتم اعادتك تلقائيا الى صفحة اختيار عند االنتهاء من كل قسم يتم : مالحظة

ة إدخال بيانات ارسال التقرير وسيتم اعادتك الى صفحاختيار واكمال التقرير في وقت اخر، اما في حالة االنتهاء من التقرير يتم 

.المستشفى



تقييمايقونة لوحة التحكم لالطالع على نتائج الاختيار : الخطوة التاسعة

لوحة التحكم



إدخال بيانات المنشأة المراد االطالع على نتائجها: الخطوة العاشرة

ظةالمحاف\المنطقةاختيار 

أةنوع المنشاختيار 

أةالمنشاختيار 

امجالبرناختيار 

بحث

سيتم ظهور اكثر من ايقونة في حال لدى المقيم صالحية على اكثر من برنامج: مالحظة



االطالع على نتيجة التقرير: 11الخطوة 

اد تحديد الربع المر

الطالع علية
اطالع



ايقونة األرشيف لتنزيل التقريراختيار : 12الخطوة 

االرشيف



IPCCCايقونة الاختيار : 13الخطوة 

البرنامجاختيار 



تحميل التقرير:14الخطوة 

اةنوع المنشبحث

اختيار

ةاسم المنشأاالجهة التابعة لهالربع

لتنزي

ةالمحافظ\المنطقة

تاريخ

رالتقري

\المنطقة 

المحافظة

حالة 

رالتقري
فترة ماسم المقي

يرالتقر

رقم أةاسم المنش

يرالتقر



ذاتي شرح الية عمل تقرير لبرنامج التقييم ال
19كوفيد 

COVID 19 self assessment 



هو برنامج تابع لإلدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية يهدف لمتابعة مدى جاهزية•
.ومعرفة اإلشكاليات حتى يتم حلها والدعم من قبل المديرية19المستشفيات لمواجهة كوفيد 

يتم عمل التقييم الذاتي على الموقع االلكتروني لإلدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية •
https://programs.gdipc.sa

.التجمع بعمل حسابات لمدخلي البيانات في جميع المنشات الصحية/تقوم المديرية•

.تتم عملية التقييم الذاتي شهريا من قبل المنشآت الصحية•

.متابعة التقارير واإلحصائيات عن طريق لوحة التحكم واألرشفة•

...سيتم شرح طريقة عمل تسجيل الحاالت في الشرائح القادمة

19تقييم المستشفيات الذاتي لمدى استعدادهم لمواجهة كوفيد

19التقييم الذاتي كوفيد 

https://programs.gdipc.sa/


 GDIPCفي موقع 19شرح طريقة عمل التقييم الذاتي لكوفيد 
من خالل الرابط التالي GDIPCبعد الدخول على موقع 

https://programs.gdipc.sa

د إدخال بيانات المنشأة المرا: الخطوة الثامنة•
االطالع على نتائجها

عرض نتائج التقرير: الخطوة التاسعة•

ايقونة األرشيف اختيار : الخطوة العاشرة•
لتنزيل التقرير

ايقونة التقييم الشاملاختيار : 11الخطوة •

تحميل التقرير: 12الخطوة •

تسجيل الدخول: الخطوة األولى•

برنامج من القائمةاختيار : الخطوة الثانية•

ذاتي لكوفيد ايقونة التقييم الاختيار : الخطوة الثالثة•
19

ادخال بيانات المستشفى: الخطوة الرابعة•

ادخال بيانات المقيم: الخطوة الخامسة•

تعبئة التقرير: الخطوة السادسة•

م ايقونة لوحة التحكاختيار : الخطوة السابعة•
لالطالع على نتائج التقييم

https://programs.gdipc.sa/


تسجيل الدخول: الخطوة األولى

اللغةاختيار 

تسجيل الدخول

جعل المتصفح 

يحفظ االيميل 

االلكتروني 

والرمز السري

ادخال االيميل 

االلكتروني

الرمز السري

عند نسيان 

الرمز السري

يتم إرسال 

الطلب إلرساله 

لإليميل المسجل



يمكن تغيير كلمة السر 

بعد التسجيل

رلتحديث كلمة الس

إدخال كلمة السر الجديدة



برنامج من القائمةاختيار : الخطوة الثانية

برنامج



19ايقونة التقييم الذاتي لكوفيد اختيار : الخطوة الثالثة

في حال لدى المقيم الصالحية ألكثر من برنامج ستظهر له اكثر من ايقونة: مالحظة

مجالبرنااختيار 



ادخال بيانات المستشفى: الخطوة الرابعة

ىالمستشفاختيار 

ظةالمحاف\المنطقةاختيار 

رانشاء التقري

السنةاختيار 

رالشه/األسبوعاختيار 



ادخال بيانات المقيم: الخطوة الخامسة

اسم مدير مكافحة 

العدوى بالمنشاة

اسم المدير الطبي

ىاو مدير المستشف

مالمقياسم 

عدد أيام التقييم

االيميل االلكتروني رقم الجوال

مايقونة إضافة مقي

خالتارياختيار ايقونة 

رةتحديد تاريخ الزيا



تعبئة التقرير: الخطوة السادسة

معلومات المنشاة
طريقة التقييم ومعنى 

اعتماد التقييم وإرسالهاالختصارات

حفظ لإلكمال الحقا

حفظ مؤقت خالل 
التسجيل

رتهيئة التقري

عند عدم وجدود 

ارهاالقسم يتم اختي

التقييم 
مطبق= 1
غير مطبق=0



تقييمايقونة لوحة التحكم لالطالع على نتائج الاختيار : الخطوة السابعة

لوحة التحكم



جهاإدخال بيانات المنشأة المراد االطالع على نتائ: الخطوة الثامنة

ظةالمحاف\المنطقةاختيار 

أةنوع المنشاختيار 

أةالمنشاختيار 

امجالبرناختيار 

بحث

برنامجسيتم ظهور اكثر من ايقونة في حال لدى المقيم صالحية على اكثر من: مالحظة



عرض نتائج التقرير: الخطوة التاسعة

هرالش/تحديد األسبوع عرض



ة في نسبة االلتزام الكلي
اسم المستشفىةالفترة الزمنية المحدد

يارنسبة االلتزام لكل مع نسبة االلتزام الكلى
شهري/بشكل أسبوعي



ايقونة األرشيف لتنزيل التقريراختيار : 10الخطوة 

االرشيف



19ايقونة التقييم الذاتي لكوفيد اختيار : 11الخطوة 

امجالبرناختيار 



تحميل التقرير: 12الخطوة 

اسم المشاةةالسنبحث زامالبحث بناء على مدى االلت

يرتاريخ التقر

المحافظة\المنطقة

\المنطقة رحالة التقري

المحافظة
عاالسبو أةاسم المنش

يررقم التقر

عاالسبو

السنة ماسم المقي

لتنزي



شكرا


