
شرح الیة عمل تقریر لبرنامج كوفید 19 
لتسجیل االحاالت

 COVID 19 Case



ھو برنامج تابع لإلدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحیة یھتم بإحصاء عدد المصابین بكوفید 19من عاملین •
صحیین بالمنشأة وتسجیل لمعلوماتھم وحالتھم الصحیة بشكل كامل لتسھیل متابعتھم واالحتفاظ بالسجالت على مستوى 

المنشآت، التجمعات والمدیریات.
یتم عمل تسجیل الحاالت على الموقع االلكتروني لإلدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحیة•

https://programs.gdipc.sa/en/login
تقوم المدیریة/التجمع بعمل حسابات لمدخلي البیانات في جمیع المنشات الصحیة.•
تسجیل الحاالت یومیا من قبل المنشآت الصحیة.•
متابعة التقاریر واإلحصائیات عن طریق لوحة التحكم.•
یتم تسجیل الحالة بوضعھا الحالي وال یوجد حاجة للتحدیث علیھا سواء بمكان تواجدھا أو حالتھا الصحیة.•

سیتم شرح طریقة عمل تسجیل الحاالت في الشرائح القادمة ...

تسجیل یومي للعاملین الصحیین المصابین بكوفید19
تسجیل حاالت كوفید 19

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


 GDIPC شرح طریقة عمل تسجیل الحاالت في موقع
بعد الدخول على موقع GDIPC من خالل الرابط التالي 

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

الخطوة التاسعة: إدخال بیانات المنشأة •
المراد االطالع على نتائجھا

الخطوة العاشرة: عرض نتائج التقریر•
لتنزیل الخطوة 11: اختیار ایقونة األرشیف •

التقریر
الخطوة 12: اختیار ایقونة كوفید •

19لتسجیل الحاالت
الخطوة 13: تحمیل التقریر•

الخطوة األولى: تسجیل الدخول•
الخطوة الثانیة: اختیار برنامج من القائمة•
الخطوة الثالثة: اختیار ایقونة كوفید 19•
الخطوة الرابعة: ادخال بیانات المستشفى•
الخطوة الخامسة: بدء تسجیل الحاالت•
الخطوة السادسة: إضافة او تحدیث حالة•
الخطوة السابعة: إكمال التقریر•
الخطوة الثامنة: اختیار ایقونة لوحة التحكم •

لالطالع على اإلحصائیات 

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


الخطوة األولى: تسجیل الدخول

اختیار اللغة

تسجیل الدخول

 جعل المتصفح
 یحفظ االیمیل
 االلكتروني
والرمز السري

 ادخال االیمیل
االلكتروني

الرمز السري

 عند نسیان الرمز
السري
 یتم إرسال الطلب
 إلرسالھ لإلیمیل
المسجل



الخطوة الثانیة: اختیار برنامج من القائمة

برنامج



الخطوة الثالثة: اختیار ایقونة كوفید 19 لتسجیل الحاالت

مالحظة: في حال لدى المقیم الصالحیة ألكثر من برنامج ستظھر لھ اكثر من ایقونة

اختیار البرنامج



الخطوة الرابعة: ادخال بیانات المستشفى

اختیار المنشأة الصحیة

اختیار المنطقة\المحافظة

انشاء التقریر



الخطوة الخامسة: بدء تسجیل الحاالت
عند تسجیل اول حالة

إضافة تقریر

عند تسجیل  حالة جدیدة

تاریخ بدایة التسجیل

عدد الحاالت

إضافة حالة 
تحمیل

تاریخ اخر تحدیث



الخطوة السادسة: إضافة او تحدیث حالة

إضافة حالة جدیدة

حذف الحالة

تحدیث الحالة عند الحاجة لتعدیل أي أخطاء تم إدخالھا
مع العلم انھ عند تحدیثھا سیتم تحدیث اتوماتیكي لھا في 

األرشفة ونتائج لوحة التحكم

معلومات المنشأة



الخطوة السابعة: إكمال التقریر

ھل سافر مؤخرا

مصدر العدوى

التطعیم حفظ الحالةنوع التطعیم

المكان الحالي

القسم الذى یعمل بھ

االمراض المصاحبة

العمر

اسم الممارس الصحي المصاب

تصنیف العمل

نوع العمل (تحدید)
الجنسیة

رقم الھویة\ االقامة

مكان التعرض للحالة اإلیجابیة 
تحدید أي قسم

نوع الجنس تاریخ اإلبالغ في حصن

ظھور اعراض عند اخذ العینة حالة المریض



الخطوة الثامنة: اختیار ایقونة لوحة التحكم لالطالع على اإلحصائیات 
للحاالت المدخلة في النظام 

لوحة التحكم



الخطوة التاسعة: إدخال بیانات المنشأة المراد االطالع على نتائجھا

اختیار المنطقة\ المحافظة

اختیار نوع المنشأة

اختیار المنشأة

اختیار البرنامج

بحث

مالحظة: سیتم ظھور اكثر من ایقونة في حال لدى المقیم صالحیة على اكثر من برنامج



الخطوة العاشرة: عرض نتائج التقریر

تحدید التاریخ تحدید التاریخ المنطقة\ المحافظة المنشاة عرض

تحدید الفترة بحسب تاریخ 
اإلبالغ في حصن



 یتم تحدید المدة
 الزمنیة لحصر

 الحاالت والتي تعتمد
 على تاریخ اإلبالغ

في حصن

 یتم عرض تفصیل
 إحصائي بعدد

 الحاالت مع تحدید
 تفصیلي لھا بحسب
 المدخالت وفق المدة

 الزمنیة المحددة



الخطوة 11: اختیار ایقونة األرشیف لتنزیل التقریر

االرشیف



الخطوة 12: اختیار ایقونة كوفید 19لتسجیل الحاالت

اختیار البرنامج



الخطوة 13: تحمیل التقریر (اذا ما كانت الصالحیة ألكثر من منشأة)

الجھة التابعة لھااسم المنشاةبحث نوع المنشأة

تنزیل

المنطقة\ المحافظة

 المنطقة \تاریخ التقریر
المحافظة

اسم مدخل 
البیانات

رقم التقریراسم المنشأة



أرجو التواصل مع فریق اإلدارة العامة لمكافحة عدوى المنشات الصحیة عند 
وجود أي استفسار على اإلیمیل التالي 

MERS-GDIPC@moh.gov.sa



شكرا


