
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


