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خدمات المرضى دليل المستخدم

 ١-١ تسجيل الدخول         
    الدخول للنظام 

1  تصفح دليل المستخدم ومعلومات عن
 التطبيق

3  أدخل رقم السجل الطبي

7

 في حالة نسيان كلمة المرور أو رقم
 السجل الطبي، يمكنك إعادة ضبطها
 من خالل خيار نسيت كلمة المرور أو

 رقم السجل الطبي

5
عليك اختيار المنطقة التي تم تسجيل 

ملفك الصحي لديها (الوسطى، 
الشرقية، المدينة المنورة، الغربية)

2
 يمكنك ايضا تغيير لغة الشاشة إلى

 اللغة ا�نجليزية في أعلى يسار شاشة
التطبيق

4
 أدخل كلمة المرور، وفي حال كانت

 زيارتك ا�ولى، أدخل رقم هويتك في
خانة كلمة المرور

بإمكانك ا¢ن تسجيل الدخول6

 فتح ملف طبي جديد 8

المملكة العربية السعودية
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الشؤون الصحية بالحرس الوطني

جميع الحقوق محفوظة 2019 الشؤون الصحية - وزارة الحرس الوطني ©

مالحظة

في حالة توفر تحديث للتطبيق، سيتم اعالمك من خالل نافذة تظهر عند تشغيل التطبيق

نوصي بتحميل جميع التحديثات لتفادي أي خطأ قد يحدث أثناء االستخدام

يرجى استخدام متصفح قوقل كروم لنسخة سطح المكتب

1

1



خدمات المرضى دليل المستخدم

  ١-2 توثيق تسجيل المستخدم         

1  تسجيل الخروج أو االنتقال لصفحة
 تسجيل الدخول أو الوصول إلى دليل

.المستخدم أو إضافة تعليق

5
 للحصول على رمز تحقق اخر إذا لم
يعمل رمز التحقق المرسل سابقا

3
إدخال رمز التحقق المرسل لهاتفك 
المحمول المسجل في النظام خالل 
مدة ال تتجاوز 5 دقائق كما يظهر في 

حاسبة الوقت

تغيير لغة الشاشة إلى اللغة ا�نجليزية 2

�لغاء تسجيل الدخول6

اختر تأكيد وتابع تسجيل الدخول4

المملكة العربية السعودية
وزارة الحرس الوطني
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مالحظة

سيتم ارسال رمز التحقق لهاتفك المحمول المسجل مسبقا في النظام

إذا لم تصلك رسالة برمز التحقق على هاتفك المحمول، الرجاء التأكد من إضافة رقمك لدى قسم التسجيل في إدارة خدمات المرضى

2



خدمات المرضى دليل المستخدم

فتح ملف طبي جديد
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3

3-1

مالحظة
هذه الخاصية تمكنك من طلب فتح ملف جديد. سيتم ارسال الطلب الى قسم التسجيل لمراجعته 

 تستطيع اختيار خاصية فتح ملف طبي جديد من خالل صفحة الدخول
سيصل رمز التحقق الى هاتفك المحمول في حالة لم يكن لديك ملف طبي

 فتح ملف طبي جديد ال يتطلب تسجيل دخول 

1  ادخل رقم الهوية الوطنية 

 اضغط لرفع الخدمة2



خدمات المرضى دليل المستخدم

 تغير كلمة المرور 
اعادة تعيين كلمة المرور

1 للعودة للصفحة السابقة 

5 إلغاء عملية  تغيير كلمة المرور

3 أدخل كلمة مرور جديدة

4 قم بتأكيد كلمة المرور

2
 تسجيل الخروج أو االنتقال لصفحة

 تسجيل الدخول أو الوصول إلى دليل
المستخدم أو إضافة تعليق

لالستمرار6

المملكة العربية السعودية
وزارة الحرس الوطني

الشؤون الصحية بالحرس الوطني
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مالحظة

هذه الخاصية تمكنك من تغيير كلمة المرور بعد الدخول للمرة ا�ولى مستخدم½ رقم الهوية السعودية أو ا�قامة

4

1-2
2



خدمات المرضى دليل المستخدم

التحقق من تغيير كلمة المرور

المملكة العربية السعودية
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الشؤون الصحية بالحرس الوطني
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مالحظة

 عند محاولة تغيير كلمة المرور، ستظهر لك هذه الشاشة للتحقق من الطلب. حيث سيطلب منك إدخال الرمز المرسل لهاتفك

 المسجل مسبقا في النظام             

5

2-2

الرجاء العودة الى صفحة ١-٢ 



خدمات المرضى دليل المستخدم

3
 يتم نقلك لصفحة تغيير صورة الملف

 الشخصي باستخدام الصور على هاتفك
المحمول

1 تغيير لغة الشاشة إلى اللغة ا�نجليزية

5
عرض قائمة الخدمات وتستطيع من 
خاللها االنتقال الى الخدمة التي تريد

 عرض اسم المستخدم والرقم الطبي 4
والعمر والجنس

2
 تسجيل الخروج أو االنتقال لصفحة

 تسجيل الدخول أو الوصول إلى دليل
المستخدم أو إضافة تعليق

6

 عرض معلومات حساب المستخدم
 مثل االسم والمنطقة والجنس وتاريخ
 الميالد ورقم الهاتف وبطاقة المريض

 والبريد ا�لكتروني, بحيث يمكنك
تعديله وتغيير كلمه السر

المملكة العربية السعودية
وزارة الحرس الوطني

الشؤون الصحية بالحرس الوطني
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مالحظة

 يتم تفعيل خاصية الخروج التلقائي مباشرة في حال عدم استخدام التطبيق لمدة تزيد عن ٥ دقائق

6

3-1 الصفحة الرئيسية لخدمات المرضى 
الصفحة الرئيسية 3



خدمات المرضى دليل المستخدم

معلومات الحساب

3
 يتم نقلك لصفحة تغيير صورة الملف

 الشخصي باستخدام الصور على هاتفك
المحمول

1 للعودة للصفحة السابقة

2
 تسجيل الخروج أو االنتقال لصفحة

 تسجيل الدخول أو الوصول إلى دليل
المستخدم أو إضافة تعليق

تعديل أو اضافة البريد االلكتروني4

5 تعديل أو إضافة رقم الهاتف6تغيير كلمة المرور

المملكة العربية السعودية
وزارة الحرس الوطني
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2-3

 اضافة او تغيير العنوان7



خدمات المرضى دليل المستخدم

تغيير صورة الملف الشخصي

المملكة العربية السعودية
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مالحظة

يمكنك تغيير صورة الملف الشخصي وذلك من خالل االختيار من مجلد الصور في جهازك

8

3-3



خدمات المرضى دليل المستخدم

تحديث معلومات الحساب 

 ادخل رقم الهاتف3

للعودة للصفحة السابقة1

2
 تسجيل الخروج أو االنتقال لصفحة

 تسجيل الدخول أو الوصول إلى دليل
المستخدم أو إضافة تعليق

للعودة للصفحة السابقة1

2
 تسجيل الخروج أو االنتقال لصفحة

 تسجيل الدخول أو الوصول إلى دليل
المستخدم أو إضافة تعليق

  قم بتأكيد رقم الهاتف4

إلغاء تغيير رقم الهاتف6

حفظ رقم الهاتف   5

تعديل أو إضافة رقم الهاتف4

  تعديل أو اضافة  العنوان5

تعديل أو اضافة البريد االلكتروني3

المملكة العربية السعودية
وزارة الحرس الوطني

الشؤون الصحية بالحرس الوطني

جميع الحقوق محفوظة 2019 الشؤون الصحية - وزارة الحرس الوطني ©
9

4-3

مالحظة

عند محاولة تغيير رقم الهاتف ستظهر لك  شاشة التحقق من الطلب ثم سيطلب منك إدخال الرمز المرسل لهاتفك الجديد



خدمات المرضى دليل المستخدم

تحديث معلومات الحساب 

للعودة للصفحة السابقة

2

1

 تسجيل الخروج أو االنتقال لصفحة
 تسجيل الدخول أو الوصول إلى دليل

المستخدم أو إضافة تعليق

 اختر موقع منزلك في الخريطة3

سيظهر لك العنوان الذي اخترته4

قم بحفظ العنوان5

المملكة العربية السعودية
وزارة الحرس الوطني

الشؤون الصحية بالحرس الوطني
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مالحظة

 تتيح لك هذه الخاصية تغيير عنوان السكن الخاص بك

10

4-3

قم بتأكيد العنوان المدخل1

(1)(2)



خدمات المرضى دليل المستخدم

1 للعودة للصفحة السابقة

3 عرض قائمة المواعيد خالل فترة محددة

10 طباعة تذكره الموعد

11  ارسال تذكرة الموعد الى البريد
االلكتروني

5
يمكنك عرض المواعيد المحجوزة 

والمطلوب حجزها با�ضافة لمواعيد 
ا�شعة لجميع المناطق

2
 تسجيل الخروج أو االنتقال لصفحة

 تسجيل الدخول أو الوصول إلى دليل
المستخدم أو إضافة تعليق

حجز موعد جديد4

رؤية احداثيات موقع العيادة9

 عرض تفاصيل المواعيد او جعلها6
مطوية

المملكة العربية السعودية
وزارة الحرس الوطني

الشؤون الصحية بالحرس الوطني
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مالحظة

 عرض قائمة المواعيد خالل فترة معينة تتضمن أيضا مواعيد ا�شعة مع التعليمات علما بأن التعليمات غير متوفرة

لجميع انواع ا�شعة وقائمه مواعيد االنتظار

في حال كنت مضافا على قائمة االنتظار �ي عيادة، سيظهر ذلك في قائمة المواعيد

11

4-1-1 عرض قائمة المواعيد و طباعة تذكرة الموعد         
4 المواعيد          

7

8

طلب إلغاء هذا الموعد

  إعادة جدولة للموعد



خدمات المرضى دليل المستخدم

1 للعودة للصفحة السابقة

3 عرض قائمة المواعيد خالل فترة محددة

10 طباعة تذكره الموعد

11  ارسال تذكرة الموعد الى البريد
االلكتروني

5
يمكنك عرض المواعيد المحجوزة 

والمطلوب حجزها با�ضافة لمواعيد 
ا�شعة لجميع المناطق

2
 تسجيل الخروج أو االنتقال لصفحة

 تسجيل الدخول أو الوصول إلى دليل
المستخدم أو إضافة تعليق

حجز موعد جديد4

رؤية احداثيات موقع العيادة9

 عرض تفاصيل المواعيد او جعلها6
مطوية

المملكة العربية السعودية
وزارة الحرس الوطني

الشؤون الصحية بالحرس الوطني
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مالحظة

ستظهر لك مواعيد االسنان المحجوزة خالل الفترة المحددة

ستظهر لك قائمة االنتظار الخاصة بمواعيد االسنان في مراكز الرعاية ا�ولية

12

4-1-2 عرض قائمة مواعيد االسنان و طباعة تذكرة الموعد         

7

8

طلب إلغاء هذا الموعد

  إعادة جدولة للموعد



خدمات المرضى دليل المستخدم

 حجز المواعيد    

للعودة للصفحة السابقة

2

1

 تسجيل الخروج أو االنتقال لصفحة
 تسجيل الدخول أو الوصول إلى دليل

المستخدم أو إضافة تعليق

 قم باختيار المنشأة3

قم باختيار العيادة4

احجز االن5

المملكة العربية السعودية
وزارة الحرس الوطني

الشؤون الصحية بالحرس الوطني
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مالحظة

بعد إتمام الخطوات  السابقة سيتم حجز الموعد

هذه الخاصية متاحة فقط لمن لديه اهلية مركز االعمال او في جميع مراكز الرعاية االولية و طب العائلة التابعة للحرس الوطني

 إن الفترة المتاحة لمواعيد المراكز الصحية هي كا¢تي

13

1-2-4

تأكد من معلومات حجزك1

قم بتأكيد الموعد2

                    يومي عمل متتاليين باستثناء يوم الخميس الذي يتاح فيه الطلب ليوم واحد

خدمة طلب الموعد ستكون مفعلة من الساعة ٠٨:٠٠ من مساء يوم السبت و حتى الساعة ٠ ٠٣:٠ مساء من يوم الخميس خالل أيام العمل الرسمية             

                     خدمة حجز موعد لعيادات الموظفين متاحة من الساعة ٧ صباحا

:

(1)(2)



خدمات المرضى دليل المستخدم

حجز مواعيد االسنان

للعودة للصفحة السابقة

2

1

 تسجيل الخروج أو االنتقال لصفحة
 تسجيل الدخول أو الوصول إلى دليل

المستخدم أو إضافة تعليق

 قم باختيار المنشأة3

قم باختيار العيادة4

احجز االن5

المملكة العربية السعودية
وزارة الحرس الوطني

الشؤون الصحية بالحرس الوطني
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مالحظة

بعد إتمام الخطوات  السابقة سيتم حجز الموعد

هذه الخاصية متاحة فقط لمن لديه اهلية مركز االعمال او في جميع مراكز الرعاية االولية و طب العائلة التابعة للحرس الوطني

 إن الفترة المتاحة لمواعيد المراكز الصحية هي كا¢تي

14

2-2-4

تأكد من معلومات حجزك1

قم بتأكيد الموعد2

                    يومي عمل متتاليين باستثناء يوم الخميس الذي يتاح فيه الطلب ليوم واحد

 خدمة طلب الموعد ستكون مفعلة من الساعة ٠٨:٠٠ من مساء يوم السبت و حتى الساعة ٠ ٠٣:٠ مساء من يوم الخميس خالل أيام العمل            

:

(1)(2)

يمكنك حجز موعد واحد خالل فترة 14 يوم



خدمات المرضى دليل المستخدم
المملكة العربية السعودية

وزارة الحرس الوطني
الشؤون الصحية بالحرس الوطني

جميع الحقوق محفوظة 2019 الشؤون الصحية - وزارة الحرس الوطني ©

مالحظة

يمكنك الغاء موعدك حتى قبل ٣ ساعات من الموعد في الرعاية االولية و ساعتان من موعد عيادة الموظفين 

سيصلك تنبيه بشأن طلبك في صفحة التنبيهات من خالل هذا التطبيق وسيتم ايضا ارسال رسالة نصية على رقم هاتفك المحمول

15

4-3-1 إلغاء المواعيد   

1للعودة للصفحة السابقة
2

 تسجيل الخروج واالنتقال لصفحة
 تسجيل الدخول او تصفح دليل

المستخدم أو اضافة تعليق

 اختر الموعد الذي تريد إلغائه ثم3
 إختر عالمة

 اختر إلغاء الموعد4

1 كتابة سبب ا�لغاء 

2  اختر إلغاء الموعد

تأكيد الطلب 

V

( 1 )

( 2 )( 3 )

1



خدمات المرضى دليل المستخدم
المملكة العربية السعودية

وزارة الحرس الوطني
الشؤون الصحية بالحرس الوطني

جميع الحقوق محفوظة 2019 الشؤون الصحية - وزارة الحرس الوطني ©

مالحظة

يمكنك الغاء موعد عيادة االسنان في مراكز الرعاية ا�ولية حتى ٣ ساعات قبل الموعد 

سيصلك تنبيه بشأن طلبك في صفحة التنبيهات من خالل هذا التطبيق وسيتم ايضا ارسال رسالة نصية على رقم هاتفك المحمول

16

4-3-2 الغاء مواعيد االسنان

1للعودة للصفحة السابقة
2

 تسجيل الخروج واالنتقال لصفحة
 تسجيل الدخول او تصفح دليل

المستخدم أو اضافة تعليق

 اختر الموعد الذي تريد إلغائه ثم3
 إختر عالمة

 اختر إلغاء الموعد4

1 كتابة سبب ا�لغاء 

2  اختر إلغاء الموعد

تأكيد الطلب 

V

( 1 )

( 2 )( 3 )

1



خدمات المرضى دليل المستخدم

إعادة جدولة المواعيد

للعودة للصفحة السابقة

2

1

 تسجيل الخروج أو االنتقال لصفحة
 تسجيل الدخول أو الوصول إلى دليل

المستخدم أو إضافة تعليق

 اختر تغيير الموعد في حال رغبت في3
اعادة جدولته

4
يمكنك عرض المواعيد المحجوزة 

والمطلوب حجزها با�ضافة لمواعيد 
ا�شعة لجميع المناطق

المملكة العربية السعودية
وزارة الحرس الوطني

الشؤون الصحية بالحرس الوطني

جميع الحقوق محفوظة 2019 الشؤون الصحية - وزارة الحرس الوطني ©

مالحظة

سيتم فتح قائمة حجز المواعيد فقط في حال توفر اوقات متاحة للحجز في نفس العيادة

 يمكن اعادة جدولة الموعد قبل الموعد بساعتين

17

1-4-4

(1)

(2)

الوقت

للعودة للصفحة السابقة

2

1

 تسجيل الخروج أو االنتقال لصفحة
 تسجيل الدخول أو الوصول إلى دليل

المستخدم أو إضافة تعليق

 قم باختيار المنشأة3

قم باختيار العيادة4

احجز االن5

(2)



خدمات المرضى دليل المستخدم

إعادة جدولة مواعيد ا¢سنان

للعودة للصفحة السابقة

2

1

 تسجيل الخروج أو االنتقال لصفحة
 تسجيل الدخول أو الوصول إلى دليل

المستخدم أو إضافة تعليق

 اختر تغيير الموعد في حال رغبت في3
اعادة جدولته

4
يمكنك عرض المواعيد المحجوزة 

والمطلوب حجزها با�ضافة لمواعيد 
ا�شعة لجميع المناطق

المملكة العربية السعودية
وزارة الحرس الوطني

الشؤون الصحية بالحرس الوطني

جميع الحقوق محفوظة 2019 الشؤون الصحية - وزارة الحرس الوطني ©

مالحظة

سيتم فتح قائمة حجز المواعيد فقط في حال توفر اوقات متاحة للحجز في نفس العيادة

 يمكن اعادة جدولة الموعد قبل الموعد بساعتين
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2-4-4

(1)

(2)

الوقت

للعودة للصفحة السابقة

2

1

 تسجيل الخروج أو االنتقال لصفحة
 تسجيل الدخول أو الوصول إلى دليل

المستخدم أو إضافة تعليق

 قم باختيار المنشأة3

قم باختيار العيادة4

احجز االن5

(2)



خدمات المرضى دليل المستخدم

2 لطباعة الموعد اضغط زر طباعة موعد

3
لطلب ارسال تفاصيل الموعد لبريدك 
االلكتروني اضغط ( ارسال عبر البريد 

االلكتروني).

 في حال رغبت بطلب تغيير الموعد1
اضغط زر  تغيير الموعد

المملكة العربية السعودية
وزارة الحرس الوطني

الشؤون الصحية بالحرس الوطني

جميع الحقوق محفوظة 2019 الشؤون الصحية - وزارة الحرس الوطني ©
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4 - 5   اعادة جدولة مواعيد الفحوصات التخصصية / القلب و التأهيل



خدمات المرضى دليل المستخدم

1 للعودة للصفحة السابقة

3  اختيار سجل الزيارات سواء كان مريض
 العيادات الخارجية او مريض تنويم او

مريض طوارئ او الكل

2
 تسجيل الخروج أو االنتقال لصفحة

 تسجيل الدخول أو الوصول إلى دليل
المستخدم أو إضافة تعليق

المملكة العربية السعودية
وزارة الحرس الوطني

الشؤون الصحية بالحرس الوطني

جميع الحقوق محفوظة 2019 الشؤون الصحية - وزارة الحرس الوطني ©

مالحظة

 يمكنك استعراض جميع معلومات الزيارات حسب الفئات الموضحة أدناه في الصورة

20

5-1 استعراض سجل الزيارات         
5 سجل الزيارات         



خدمات المرضى دليل المستخدم

1 للعودة للصفحة السابقة

3  البحث في سجل الزيارات سواء لثالثة
أشهر أو ستة أشهر أوسنة

5 استعراض قائمة سجل الزيارات

2
 تسجيل الخروج أو االنتقال لصفحة

 تسجيل الدخول أو الوصول إلى دليل
المستخدم أو إضافة تعليق

البحث عن سجل الزيارات لفترة معينة 4

6
 عرض تفاصيل الزيارة او جعلها مطوية، حيث

 يعرض معلومات المعالجة ا�ساسية مثل
 القسم والطبيب ومعلومات الرعاية المقدمة

والتقارير الطبية

المملكة العربية السعودية
وزارة الحرس الوطني

الشؤون الصحية بالحرس الوطني

جميع الحقوق محفوظة 2019 الشؤون الصحية - وزارة الحرس الوطني ©
21

5-1 استعراض سجل الزيارات         



خدمات المرضى دليل المستخدم

 استعراض سجل الزيارات         

1 للعودة للصفحة السابقة

3 عرض تاريخ الزيارة المحددة ونوع الزيارة

5
عرض معلومات العالج ا�ساسية مثل 

معلومات المستشفى، التشخيص 
والوصفات الدوائية والتحاليل المختبرية 

والوثائق الطبية والتحاليل ا�خرى 
والخزعات

2
 تسجيل الخروج أو االنتقال لصفحة

 تسجيل الدخول أو الوصول إلى دليل
المستخدم أو إضافة تعليق

عرض التفاصيل او ابقاءها مطوية4

 عرض اشعار الزيارة أو ارساله الى البريد7
االلكتروني

 عرض دليل المريض بعد الموعد الحالي6
أو ارساله الى البريد االلكتروني

المملكة العربية السعودية
وزارة الحرس الوطني

الشؤون الصحية بالحرس الوطني

جميع الحقوق محفوظة 2019 الشؤون الصحية - وزارة الحرس الوطني ©
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1-5



خدمات المرضى دليل المستخدم

1 للعودة للصفحة السابقة

3 للتنقل بين أنواع النتائج المخبرية

7 استعراض قائمة أسماء الفحوصات 

2
 تسجيل الخروج أو االنتقال لصفحة

 تسجيل الدخول أو الوصول إلى دليل
المستخدم أو إضافة تعليق

 البحث عن النتائج بشكل منفصل سواء لثالثة4
أشهر أو ستة أشهر أو سنة

البحث عن نتائج فترة معينة6

المملكة العربية السعودية
وزارة الحرس الوطني

الشؤون الصحية بالحرس الوطني

جميع الحقوق محفوظة 2019 الشؤون الصحية - وزارة الحرس الوطني ©
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6-1 استعراض نتيجة تحاليل المختبر          
6 نتائج الفحوصات        

5 استعراض نتائج التحاليل المخبرية بناء 
على نتيجة البحث المحددة

 ارسال نتائج التحاليل المخبرية الى البريد8
االلكتروني



خدمات المرضى دليل المستخدم

1 للعودة للصفحة السابقة

3 للتنقل بين أنواع النتائج المخبرية

2
 تسجيل الخروج أو االنتقال لصفحة

 تسجيل الدخول أو الوصول إلى دليل
المستخدم أو إضافة تعليق

 البحث عن النتائج بشكل منفصل سواء لثالثة4
أشهر أو ستة أشهر أو سنة

البحث عن نتائج فترة معينة6

المملكة العربية السعودية
وزارة الحرس الوطني

الشؤون الصحية بالحرس الوطني

جميع الحقوق محفوظة 2019 الشؤون الصحية - وزارة الحرس الوطني ©
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6-2 تقارير ا¢شعة           

5  عرض نتائج ا�شعة من خالل عالمة (>) او
جعلها مطوية

مالحظة

 صور ا�شعة متاحة حاليا للمنطقة الوسطى فقط



خدمات المرضى دليل المستخدم

1 للعودة للصفحة السابقة

3 للتنقل بين أنواع النتائج المخبرية

2
 تسجيل الخروج أو االنتقال لصفحة

 تسجيل الدخول أو الوصول إلى دليل
المستخدم أو إضافة تعليق

 البحث عن النتائج بشكل منفصل سواء لثالثة4
أشهر أو ستة أشهر أو سنة

البحث عن نتائج فترة معينة 6

المملكة العربية السعودية
وزارة الحرس الوطني

الشؤون الصحية بالحرس الوطني

جميع الحقوق محفوظة 2019 الشؤون الصحية - وزارة الحرس الوطني ©
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6-3  التحاليل ا¢خرى           

5 عرض محتوى نتائج التحاليل ا�خرى

مالحظة

 هذه الخاصية تمكنك من الوصول إلى نتائج الفحوصات ا�خرى

(مثل تخطيطات القلب، الدماغ.. الخ)



خدمات المرضى دليل المستخدم

1 للعودة للصفحة السابقة

3 للتنقل بين أنواع النتائج المخبرية

2
 تسجيل الخروج أو االنتقال لصفحة

 تسجيل الدخول أو الوصول إلى دليل
المستخدم أو إضافة تعليق

 البحث عن النتائج بشكل منفصل سواء لثالثة4
أشهر أو ستة أشهر أو سنة

البحث عن نتائج فترة معينة 6

المملكة العربية السعودية
وزارة الحرس الوطني

الشؤون الصحية بالحرس الوطني

جميع الحقوق محفوظة 2019 الشؤون الصحية - وزارة الحرس الوطني ©
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6-4  تقارير علم ا¢مراض           

5 الوصول لمحتوى نتائج اختبارات الخزعات



خدمات المرضى دليل المستخدم

 تحديد نوع الزيارة

1 للعودة للصفحة السابقة

2
 تسجيل الخروج واالنتقال لصفحة

 تسجيل الدخول او تصفح دليل
.المستخدم أو اضافة تعليق

3
اختيار نوع الزيارة للبحث في الوصفات 

الطبية بشكل منفصل لـ [العيادات 
الخارجية]،[التنويم]،[الطوارئ]،[اعادة 

تعبئة الدواء]،[الكل]

المملكة العربية السعودية
وزارة الحرس الوطني

الشؤون الصحية بالحرس الوطني

جميع الحقوق محفوظة 2019 الشؤون الصحية - وزارة الحرس الوطني ©
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1-7
7 الوصفات الدوائية



خدمات المرضى دليل المستخدم

القائمة 2-7

1 للعودة للصفحة السابقة

3  البحث في الوصفات سواء لثالثة أشهر
أو ستة أشهر أو سنة

7
 معرفة ا¥سئلة المتعلقة بأدويتك

 والتي يجب طرحها عن مقابلة الطبيب
أو الممرض/ة أو الصيدلي

4 البحث عن وصفات دوائية فترة معينة.

2
 تسجيل الخروج واالنتقال لصفحة

 تسجيل الدخول او تصفح دليل
المستخدم أو اضافة تعليق

5
 استعراض قائمة الوصفات الدوائية

 يمكنك (v) الحالية والسابقة، ومن خالل
 عرض التفاصيل لزيارة محددة او جعلها

مطوية

6
 االنتقال الى منبه االدوية علما ان هذا

 المنبه فقط لمرضى العيادات الخارجية،
 وعندما يحتاج المريض تناول الدواء كل

يوم خالل فترة محددة

المملكة العربية السعودية
وزارة الحرس الوطني

الشؤون الصحية بالحرس الوطني

جميع الحقوق محفوظة 2019 الشؤون الصحية - وزارة الحرس الوطني ©
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خدمات المرضى دليل المستخدم

المنبه 3-7

1 للعودة للصفحة السابقة

5 µلغاء المنبه

2
 تسجيل الخروج واالنتقال لصفحة

 تسجيل الدخول او تصفح دليل
المستخدم أو اضافة تعليق

3

 ادخال المعلومات االساسية لمنبه الدواء
 كتاريخ بداية تناول الدواء وتاريخ االنتهاء
 .من تناوله وايضا ضبط وقت أخذ الجرعة

(هناك تاريخ ووقت تلقائي يستطيع
المريض تغييره)

لحفظ المنبه4

المملكة العربية السعودية
وزارة الحرس الوطني

الشؤون الصحية بالحرس الوطني

جميع الحقوق محفوظة 2019 الشؤون الصحية - وزارة الحرس الوطني ©
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خدمات المرضى دليل المستخدم

طلب إعادة تعبئة الدواء 4-7

1 للعودة للصفحة السابقة

5 مسح الخيارات واعادة ادخالها من جديد 

2
 تسجيل الخروج واالنتقال لصفحة

 تسجيل الدخول او تصفح دليل
المستخدم أو اضافة تعليق

3

 اختيار ا¥دوية المطلوب اعادة تعبئتها أو
 كتابة تعليق. في حالة اختيارك ا¥دوية
 المطلوب اعادة تعبئتها يمكنك تحديد
 جميع  ا¥دوية µعادة تعبئته أو تحديد

بعضها من قائمة ا¥دوية

 ارسال طلب التكرار4

المملكة العربية السعودية
وزارة الحرس الوطني

الشؤون الصحية بالحرس الوطني

جميع الحقوق محفوظة 2019 الشؤون الصحية - وزارة الحرس الوطني ©
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مالحظة

  سوف يتم  ارسال رسالة تنبيه للمريض في التطبيق  سواء بالموافقة او الرفض

 وسيجد ايضا تنبيه بذلك في صفحة التنبيهات في هذا التطبيق



خدمات المرضى دليل المستخدم

الرعاية المنزلية

1 للعودة للصفحة السابقة

2
 تسجيل الخروج واالنتقال لصفحة

 تسجيل الدخول او تصفح دليل
.المستخدم أو اضافة تعليق

اختيار طلب زيارة جديدة3

المملكة العربية السعودية
وزارة الحرس الوطني

الشؤون الصحية بالحرس الوطني

جميع الحقوق محفوظة 2019 الشؤون الصحية - وزارة الحرس الوطني ©

مالحظة

هذه الخدمة مخصصة للمرضى المسجلين في خدمة الرعاية الصحية المنزلية

31

1-8
الرعاية المنزلية 8



خدمات المرضى دليل المستخدم

طلب زيارة للرعاية الصحية المنزلية 2-8

1 للعودة للصفحة السابقة

3 هنا كتابة سبب الطلب

2
 تسجيل الخروج واالنتقال لصفحة

 تسجيل الدخول او تصفح دليل
المستخدم أو اضافة تعليق

تأكيد الطلب4

المملكة العربية السعودية
وزارة الحرس الوطني

الشؤون الصحية بالحرس الوطني

جميع الحقوق محفوظة 2019 الشؤون الصحية - وزارة الحرس الوطني ©

مالحظة

طلبك قيد الدراسة 

32



خدمات المرضى دليل المستخدم

إدارة المجموعة

1 للعودة للصفحة السابقة

3  إعطاء تفويض صالحية لغيرك من أفراد
العائلة للدخول الى ملفك الطبي

2
 تسجيل الخروج واالنتقال لصفحة

 تسجيل الدخول او تصفح دليل
المستخدم أو اضافة تعليق

الدخول الى جميع ملفات التابعين 4
المسجلة تحت ملفك الطبي في 

النظام (كا�بناء)

المملكة العربية السعودية
وزارة الحرس الوطني

الشؤون الصحية بالحرس الوطني

جميع الحقوق محفوظة 2019 الشؤون الصحية - وزارة الحرس الوطني ©
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1-9

مالحظة

العائلة سجل  ورقم  المحمول  الهاتف  (رقم  كامًال  محدث§  الصحي  ملفك  يكون  أن  البد  الخاصية  هذه  استخدام  من  تتمكن   حتى 

المشترك) من قبل قسم التسجيل

إدارة المجموعة9



خدمات المرضى دليل المستخدم

قائمة التابعين

1 للعودة للصفحة السابقة

3 استعراض قائمة افراد العائلة

2
 تسجيل الخروج واالنتقال لصفحة

 تسجيل الدخول او تصفح دليل
المستخدم أو اضافة تعليق

4
 الدخول للملف المختار واستخدام جميع

الصالحيات

للعودة الى الملف الرئيسي5

المملكة العربية السعودية
وزارة الحرس الوطني

الشؤون الصحية بالحرس الوطني

جميع الحقوق محفوظة 2019 الشؤون الصحية - وزارة الحرس الوطني ©
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2-9



خدمات المرضى دليل المستخدم

الصالحيات

1 للعودة للصفحة السابقة

3 استعراض قائمة افراد العائلة

2
 تسجيل الخروج واالنتقال لصفحة

 تسجيل الدخول او تصفح دليل
المستخدم أو اضافة تعليق

4
 إعطاء الصالحية لالسم المذكور بحيث

 يستطيع الدخول الى ملفك الطبي
(التفاصيل في القسم التالي (4-9))

تعديل الصالحية5
(التفاصيل في القسم (5-9))

المملكة العربية السعودية
وزارة الحرس الوطني

الشؤون الصحية بالحرس الوطني

جميع الحقوق محفوظة 2019 الشؤون الصحية - وزارة الحرس الوطني ©
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3-9



خدمات المرضى دليل المستخدم

1 للعودة للصفحة السابقة

3

 بعد الضغط على زر "إعطاء صالحية"
 الموضح في القسم السابق (9-3)

 سيظهر رقم الملف الطبي حيث يمثل
 رقم الملف للشخص المراد إعطاءه

الصالحية

7 إلغاء العملية

5 إعطاء صالحية دائمة

2
 تسجيل الخروج واالنتقال لصفحة

 تسجيل الدخول او تصفح دليل
المستخدم أو اضافة تعليق

تحديد فترة اعطاء الصالحية4

حفظ وتفعيل هذه الصالحية6

المملكة العربية السعودية
وزارة الحرس الوطني

الشؤون الصحية بالحرس الوطني

جميع الحقوق محفوظة 2019 الشؤون الصحية - وزارة الحرس الوطني ©
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إضافة صالحية جديدة 4-9



خدمات المرضى دليل المستخدم

1 للعودة للصفحة السابقة

3
 بعد الضغط على ايقونة "تعديل"

 الموضحة في القسم السابق (9-3)
 سيظهر رقم الملف الطبي حيث يمثل

رقم الملف للشخص المعطى الصالحية

7 إلغاء العملية

5 إعطاء صالحية دائمة

2
 تسجيل الخروج واالنتقال لصفحة

 تسجيل الدخول او تصفح دليل
المستخدم أو اضافة تعليق

تحديد فترة اعطاء الصالحية4

حفظ وتفعيل هذه الصالحية6

المملكة العربية السعودية
وزارة الحرس الوطني

الشؤون الصحية بالحرس الوطني

جميع الحقوق محفوظة 2019 الشؤون الصحية - وزارة الحرس الوطني ©
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9-5 تعديل الصالحيات



خدمات المرضى دليل المستخدم

 سيظهر تنبيه بموعد التطعيم
 وفقا لجدول التطعيمات المعتمد

 في الشؤون الصحية للحرس
الوطني

المملكة العربية السعودية
وزارة الحرس الوطني

الشؤون الصحية بالحرس الوطني

جميع الحقوق محفوظة 2019 الشؤون الصحية - وزارة الحرس الوطني ©

مالحظة

هذه الخاصية لتذكير رب ا�سرة بموعد التطعيمات المطلوبة لºبناء المسجلين في ملفه الصحي والتي أعمارهم أقل من ٦ سنوات

38

9-6 التذكير بالتطعيمات القادمة

1 للعودة للصفحة السابقة

2
 تسجيل الخروج واالنتقال لصفحة

 تسجيل الدخول او تصفح دليل
المستخدم أو اضافة تعليق

3
 يمكنك وضع عالمة √ للتذكير
 بالتطعيمات القادمة للتابعين

المدرجين في صفحتك



خدمات المرضى دليل المستخدم

القائمة 

1 للعودة للصفحة السابقة

3
 يتم سرد جميع انواع اهلية العالج

المتاحة لك وفترة صالحيتها

2
 تسجيل الخروج واالنتقال لصفحة

 تسجيل الدخول او تصفح دليل
المستخدم أو اضافة  تعليق

5

 االستعالم عن مراجعة سابقة في قسم
 اهلية العالج وقسم التنسيق الطبي

بالشؤون الصحية
http://ngha.med.sa/English/eServices/Pag-
es/Patients/eligibilityrd.aspx

المملكة العربية السعودية
وزارة الحرس الوطني

الشؤون الصحية بالحرس الوطني

جميع الحقوق محفوظة 2019 الشؤون الصحية - وزارة الحرس الوطني ©
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1-10
أهلية العالج 10

4
قم باختيار تحديث الملف الطبي



خدمات المرضى دليل المستخدم

تحديث الملف الطبي 

المملكة العربية السعودية
وزارة الحرس الوطني

الشؤون الصحية بالحرس الوطني

جميع الحقوق محفوظة 2019 الشؤون الصحية - وزارة الحرس الوطني ©

مالحظة

تعمل هذه الخاصية إذا كان لديك أهلية عالج منتهية الصالحية أو تاريخ االنتهاء بعد ٣ أشهر

قم بكتابة البريد االلكتروني في حال لم يتم ادخاله مسبقا في صفحة معلومات الحساب

سيتم إرسال طلبك لقسم التسجيل وسوف يتم إشعارك عند إكتمال الطلب

40

2-10

1 قم باختيار تحديث الملف الطبي



خدمات المرضى دليل المستخدم

التطعيمات

1 للعودة للصفحة السابقة

3
 يحتوي هذا القسم على قائمة

معلومات تفصيلية عن التطعيمات

2
 تسجيل الخروج واالنتقال لصفحة

 تسجيل الدخول او تصفح دليل
المستخدم أو اضافة  تعليق

المملكة العربية السعودية
وزارة الحرس الوطني

الشؤون الصحية بالحرس الوطني

جميع الحقوق محفوظة 2019 الشؤون الصحية - وزارة الحرس الوطني ©
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11
سجل التطعيمات 1-11



خدمات المرضى دليل المستخدم

الملف الطبي

1 للعودة للصفحة السابقة

3 رؤية السجل الطبي

7 تحديد معدل كتلة الجسم الحالية

5
معرفة معلومات عن الحساسية 
المدخلة في النظام الطبي حيث 

تعرض اسم الحساسية والصنف والتاريخ

2
 تسجيل الخروج واالنتقال لصفحة

 تسجيل الدخول او تصفح دليل
المستخدم أو اضافة  تعليق

4
رؤية فصيلة الدم المدخلة في

النظام الطبي 

معرفة الطول والوزن6

المملكة العربية السعودية
وزارة الحرس الوطني

الشؤون الصحية بالحرس الوطني

جميع الحقوق محفوظة 2019 الشؤون الصحية - وزارة الحرس الوطني ©
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12

12-1 تصفح الملف الطبي ا�لكتروني



خدمات المرضى دليل المستخدم

1 للعودة للصفحة السابقة

3 رؤية السجل الطبي

7 تحديد معدل كتلة الجسم الحالية

5
معرفة معلومات عن الحساسية 
المدخلة في النظام الطبي حيث 

تعرض اسم الحساسية والصنف والتاريخ

2
 تسجيل الخروج واالنتقال لصفحة

 تسجيل الدخول او تصفح دليل
المستخدم أو اضافة  تعليق

4
رؤية فصيلة الدم المدخلة في

النظام الطبي 

معرفة الطول والوزن6

المملكة العربية السعودية
وزارة الحرس الوطني

الشؤون الصحية بالحرس الوطني

جميع الحقوق محفوظة 2019 الشؤون الصحية - وزارة الحرس الوطني ©
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الحساسيات 2-12



خدمات المرضى دليل المستخدم

القائمة

1 للعودة للصفحة السابقة

2
 تسجيل الخروج واالنتقال لصفحة

 تسجيل الدخول او تصفح دليل
.المستخدم أو اضافة تعليق

طباعة التقارير الجاهزة والمكتملة في 3
ملفك الصحي

المملكة العربية السعودية
وزارة الحرس الوطني

الشؤون الصحية بالحرس الوطني

جميع الحقوق محفوظة 2019 الشؤون الصحية - وزارة الحرس الوطني ©

مالحظة

حاليا هذه الخدمة متاحة فقط لمراجعي عيادات ا�مير بدر السكنية

44

1-13
التقارير الطبية 13



خدمات المرضى دليل المستخدم

طباعة التقارير الطبية 2-13

1 للعودة للصفحة السابقة

3
 البحث عن التقارير الطبية بشكل

 منفصل لكل [ثالثة أشهر أو ستة أشهر
أو سنة]

4 رؤية المعلومات خالل فترة البحث.

2
 تسجيل الخروج واالنتقال لصفحة

 تسجيل الدخول او تصفح دليل
المستخدم أو اضافة تعليق

 كل التقارير الجاهزة مع تاريخ الزيارة لكل5
تقرير

6
 فتح التقرير �جل مشاهدته أو طباعته
 من خالل المتصفح او ارساله الى البريد

االلكتروني

المملكة العربية السعودية
وزارة الحرس الوطني

الشؤون الصحية بالحرس الوطني

جميع الحقوق محفوظة 2019 الشؤون الصحية - وزارة الحرس الوطني ©

مالحظة

تتيح هذه الصفحة الوصول الى جميع التقارير ا©تية في الملف الطبي:

  (تقرير بإجازة مرضية -تصريح دفن - تقرير مرافقة الموظف لمريض -بيان إجازة وضع - تقرير وصاية) 

البد أن تكون التقارير مكتملة وجاهزة للطباعة
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خدمات المرضى دليل المستخدم

     

1 للعودة للصفحة السابقة

3
 استعراض صندوق الوارد في حالة وجود
 رسائل واردة بخالف رسائل إعادة تعبئة
 الدواء أو طلب موعد جديد أو صالحيه

5
استقبال التنبيهات في حالة وجود تنبيهات 
لتكرار صرف دواء او موعد جديد أو لصالحية 
أهلية العالج أو رد عن طلب تقرير جديد، فإنه 

سيظهر رقم بمجرد النقر عليه سينقلك 
لصفحة التنبيهات

2
 تسجيل الخروج واالنتقال لصفحة

 تسجيل الدخول او تصفح دليل
المستخدم

 تقديم الشكاوى واالقتراحات والتواصل6
مع قسم عالقات المرضى

 رؤية الرسائل الصادرة من ايقونة4
الشكاوى واالقتراحات

المملكة العربية السعودية
وزارة الحرس الوطني

الشؤون الصحية بالحرس الوطني

جميع الحقوق محفوظة 2019 الشؤون الصحية - وزارة الحرس الوطني ©
46

الرسائل 14
الرسائل 1-14 



خدمات المرضى دليل المستخدم

التنبيهات 2-14

1 للعودة للصفحة السابقة

3
عرض قائمة المالحظات لتكرار صرف 

دواء او موعد جٌديد او لصالحية أهلية 
العالج او تنبيه بالتطعيمات القادمة

2
 تسجيل الخروج واالنتقال لصفحة

 تسجيل الدخول او تصفح دليل
المستخدم

عرض محتوى الرسالة4

المملكة العربية السعودية
وزارة الحرس الوطني

الشؤون الصحية بالحرس الوطني

جميع الحقوق محفوظة 2019 الشؤون الصحية - وزارة الحرس الوطني ©
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خدمات المرضى دليل المستخدم

الشكاوى واالقتراحات 3-14 

1 للعودة للصفحة السابقة

3 تحديد اسم الخدمة

7 للمسح

5 كتابة محتوى الرسالة

2
 تسجيل الخروج واالنتقال لصفحة

 تسجيل الدخول او تصفح دليل
المستخدم

اختيار تقديم اقتراح او شكوى4

اضافة البريد االلكتروني6

ل°رسال8

المملكة العربية السعودية
وزارة الحرس الوطني

الشؤون الصحية بالحرس الوطني

جميع الحقوق محفوظة 2019 الشؤون الصحية - وزارة الحرس الوطني ©
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خدمات المرضى دليل المستخدم

صندوق الصادر 4-14

1 للعودة للصفحة السابقة

3
 عرض قائمة الرسائل الصادرة والتي تم

انشاؤها في الشكاوى واالقتراحات

2
 تسجيل الخروج واالنتقال لصفحة

 تسجيل الدخول او تصفح دليل
المستخدم

عرض نص الرسالة4

حذف الرسالة5

المملكة العربية السعودية
وزارة الحرس الوطني

الشؤون الصحية بالحرس الوطني

جميع الحقوق محفوظة 2019 الشؤون الصحية - وزارة الحرس الوطني ©
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خدمات المرضى دليل المستخدم

صندوق الوارد 5-14 

1 للعودة للصفحة السابقة

3
الشؤون من  الواردة  الرسائل  قائمة   عرض 
بخالف الوطني  الحرس  بوزارة   الصحية 
موعد طلب  أو  الدواء  تعبئة  إعادة   رسائل 

جديد أو صالحيه أهلية العالج

2
 تسجيل الخروج واالنتقال لصفحة

 تسجيل الدخول او تصفح دليل
المستخدم

عرض نص الرسالة4

حذف الرسالة5

المملكة العربية السعودية
وزارة الحرس الوطني

الشؤون الصحية بالحرس الوطني

جميع الحقوق محفوظة 2019 الشؤون الصحية - وزارة الحرس الوطني ©
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خدمات المرضى دليل المستخدم

 15 التثقيف الصحي

المملكة العربية السعودية
وزارة الحرس الوطني

الشؤون الصحية بالحرس الوطني

جميع الحقوق محفوظة 2019 الشؤون الصحية - وزارة الحرس الوطني ©51

مالحظة

ستظهر صفحة موسوعة الملك عبداµ للمحتوى الصحي. 

 15-1 التثقيف الصحي



خدمات المرضى دليل المستخدم

التمرين 1-16 

1 للعودة للصفحة السابقة

4 عرض صفحة ادخال التمرين

2
 تسجيل الخروج واالنتقال لصفحة

 تسجيل الدخول او تصفح دليل
المستخدم

3
أو التمرين  عن  منفصل  بشكل   البحث 

الوزن أو ضغط الدم أو سكر الدم

5
 معرفة استهالك السعرات الحرارية سواء

يوميا او اسبوعيا او شهريا

6
الوقت يظهر  بياني  رسم  على   االطالع 
للفترة المستهلكة  الحرارية   والسعرات 

المحددة

المملكة العربية السعودية
وزارة الحرس الوطني

الشؤون الصحية بالحرس الوطني

جميع الحقوق محفوظة 2019 الشؤون الصحية - وزارة الحرس الوطني ©
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صحتي 16



خدمات المرضى دليل المستخدم

إدخال التمرين 2-16 

1 للعودة للصفحة السابقة

2
 تسجيل الخروج واالنتقال لصفحة

 تسجيل الدخول او تصفح دليل
المستخدم

3
أو التمرين  عن  منفصل  بشكل   البحث 

الوزن أو ضغط الدم أو سكر الدم

طي صفحة ادخال التمرين4

5
التمرين نوع  إدخال  وعند  تمرين   إدخال 
احتساب سيتم  البدء.  ووقت   والمدة 

السعرات الحرارية تلقائيا

المملكة العربية السعودية
وزارة الحرس الوطني

الشؤون الصحية بالحرس الوطني

جميع الحقوق محفوظة 2019 الشؤون الصحية - وزارة الحرس الوطني ©
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6 تخزين البيانات المدخلة



خدمات المرضى دليل المستخدم

الوزن 3-16 

1 للعودة للصفحة السابقة

4 ادخال الوزن والطول الذي سوف يعرض

2
 تسجيل الخروج واالنتقال لصفحة

 تسجيل الدخول او تصفح دليل
المستخدم

3
أو التمرين  عن  منفصل  بشكل   البحث 

الوزن أو ضغط الدم أو سكر الدم

 عرض الوزن و قيمة كتلة الجسم الحالية5
سواء لثالثة اشهر أو ستة اشهر أو سنة

6
 االطالع على الوزن وقيمة كتلة الجسم
الحالية لفتره محددة مع الرسم البياني

المملكة العربية السعودية
وزارة الحرس الوطني
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خدمات المرضى دليل المستخدم

إدخال الوزن 4-16 

1 للعودة للصفحة السابقة

4 طي صفحة ادخال الوزن والطول

2
 تسجيل الخروج واالنتقال لصفحة

 تسجيل الدخول او تصفح دليل
المستخدم

3
أو التمرين  عن  منفصل  بشكل   البحث 

الوزن أو ضغط الدم أو سكر الدم

5
احتساب وسيتم  والطول  الوزن   إدخال 

السعرات الحرارية تلقائيا

المملكة العربية السعودية
وزارة الحرس الوطني
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6
 تخزين البيانات المدخلة، وبعد ذلك

 ستطوى الصفحة لتعود لصفحة الوزن
اÃساسية



خدمات المرضى دليل المستخدم

 16-5 ضغط الدم

1 للعودة للصفحة السابقة

5  البحث عن ضغط الدم لـلثالثة اشهر أو
ستة اشهر أو سنة

2
 تسجيل الخروج واالنتقال لصفحة

 تسجيل الدخول او تصفح دليل
المستخدم

3
أو التمرين  عن  منفصل  بشكل   البحث 

الوزن أو ضغط الدم أو سكر الدم

عرض صفحة ادخال ضغط الدم4

6
مع محددة  لفتره  الدم  ضغط   عرض 

الرسم البياني

المملكة العربية السعودية
وزارة الحرس الوطني
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خدمات المرضى دليل المستخدم

إدخال ضغط الدم 6-16 

1 للعودة للصفحة السابقة

4 طي صفحة ادخال ضغط الدم

2
 تسجيل الخروج واالنتقال لصفحة

 تسجيل الدخول او تصفح دليل
المستخدم

3
أو التمرين  عن  منفصل  بشكل   البحث 

الوزن أو ضغط الدم أو سكر الدم

5
وضغط االنقباضي  الدم  ضغط   إادخال 

الدم االنبساطي والحالة

المملكة العربية السعودية
وزارة الحرس الوطني

الشؤون الصحية بالحرس الوطني
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6
 تخزين البيانات المدخلة، وبعد ذلك

 ستطوى الصفحة لتعود لصفحة ضغط
 الدم االساسية حيث سيعرض فيها

هذه البيانات



خدمات المرضى دليل المستخدم

 16-7   سكر الدم

1 للعودة للصفحة السابقة

5  البحث عن سكر الدم لثالثة أشهر أو
ستة أشهر أو سنة

2
 تسجيل الخروج واالنتقال لصفحة

 تسجيل الدخول او تصفح دليل
المستخدم

3
أو التمرين  عن  منفصل  بشكل   البحث 

الوزن أو ضغط الدم أو سكر الدم

االنتقال لصفحة ادخال سكر الدم4

6
 االطالع على سكر الدم لفتره محددة مع

الرسم البياني

المملكة العربية السعودية
وزارة الحرس الوطني

الشؤون الصحية بالحرس الوطني
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خدمات المرضى دليل المستخدم

 16-8  إدخال سكر الدم

1 للعودة للصفحة السابقة

4 طي صفحة ادخال سكر الدم

2
 تسجيل الخروج واالنتقال لصفحة

 تسجيل الدخول او تصفح دليل
المستخدم

3
أو التمرين  عن  منفصل  بشكل   البحث 

الوزن أو ضغط الدم أو سكر الدم

5
 إدخال سكر الدم، عند ادخال قيمة سكر

الدم والخيارات االخرى

المملكة العربية السعودية
وزارة الحرس الوطني

الشؤون الصحية بالحرس الوطني
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6
 تخزين البيانات المدخلة، وبعد ذلك

 ستطوى الصفحة لتعود لصفحة سكر
 الدم االساسية حيث سيعرض فيها

هذه البيانات



خدمات المرضى دليل المستخدم

السيطرة على ا�لم 1-17

1 للعودة للصفحة السابقة

4  البحث عن السيطرة على اÃلم ثالثة
أشهر أو ستة أشهر أو سنة

6 االنتقال الى صفحة درجة اÃداء

2
 تسجيل الخروج واالنتقال لصفحة

 تسجيل الدخول او تصفح دليل
المستخدم

3
عن اÃلم  على  السيطرة  درجة   اختيار 
أو لليمين  أو  لليسار  االنتقال   طريق 

السحب

المملكة العربية السعودية
وزارة الحرس الوطني
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لفتره5 اÃلم  على  السيطرة  على   االطالع 
محددة مع الرسم البياني

 لالنتقال للصفحة التالية دون اكمال7
الحالية

لحفظ مدخالت الصفحة الحالية8

التشخيص الذاتي 17



خدمات المرضى دليل المستخدم

6

درجة ا�داء 2-17

1 للعودة للصفحة السابقة

للعودة للصفحة السابقة

4  البحث عن درجة اÃداء لثالثة أشهر أو
ستة أشهر أو سنة

االنتقال الى صفحة تقييم الحالة

2
 تسجيل الخروج واالنتقال لصفحة

 تسجيل الدخول او تصفح دليل
المستخدم

3
خالل من  اÃداء  درجة  معلومات   إدراج 

االنتقال لليسار واليمين أو السحب

االداء5 لدرجة  بياني  رسم  على   االطالع 
لفتره محددة

المملكة العربية السعودية
وزارة الحرس الوطني

الشؤون الصحية بالحرس الوطني
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للعودة للصفحة السابقة9

لحفظ مدخالت الصفحة الحالية8

7حذف الرسالة لالنتقال للصفحة التالية دون اكمال 
الحالية



خدمات المرضى دليل المستخدم

4

تقييم الحالة 3-17

1 للعودة للصفحة السابقة

 حفظ المدخالت و ارسالها لملفك
الشخصي على التطبيق

2
 تسجيل الخروج واالنتقال لصفحة

 تسجيل الدخول او تصفح دليل
المستخدم

3
 إدراج معلومات تقييم حالة المريض على

شكل استبيان

المملكة العربية السعودية
وزارة الحرس الوطني

الشؤون الصحية بالحرس الوطني
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حفظها و التعديل عليها5

ل°لغاء 6



خدمات المرضى دليل المستخدم

االختبارات الوقائية

للعودة للصفحة السابقة 1

2
 تسجيل الخروج واالنتقال لصفحة

 تسجيل الدخول او تصفح دليل
المستخدم

المملكة العربية السعودية
وزارة الحرس الوطني

الشؤون الصحية بالحرس الوطني
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مالحظة
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18

يمكنك رؤية االختبارات الوقائية1

يمكنك اغالق التنبيه2

 ُتوصي منظمة الصحة العالمية بعمل االختبارات الوقائية بناء على الفئة العمرية و الجنس مع مالحظة أنك ربما قد تكون عملتها

 سابقا وال تحتاج إلى إعادتها ويمكنك أيضا التأكد منها في خانة نتائج الفحوصات من خالل هذا التطبيق (تطبيق خدمات المرضى)

وبإمكانك مناقشة هذه الفحوصات والحاجة لها مستقبال مع طبيبك في الزيارات القادمة

االختبارات الوقائية 1-18



خدمات المرضى دليل المستخدم

الرسالة تثقيفية

المملكة العربية السعودية
وزارة الحرس الوطني

الشؤون الصحية بالحرس الوطني
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مالحظة

سوف يتلقى المريض رسالة تثقيفية لÎمراض المنتشرة.

مجرد دخول المريض الى التطبيق سيجد الرسالة تثقيفية في البريد الوارد داخل التطبيق.

64

19

1
 إذا قام المريض بالنقر هنا فسيظهر

المحتوى الرسالة التثقيفية

( 1 )

( 2 )( 3 )

الرسالة تثقيفية 1-19
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