
المملكة العربية السعودية
وزارة الحرس الوطني

الشؤون الصحية بالحرس الوطني

فــتح المــلفات الطـبية الجديدة
  إلـــكـتـــرونــي� لـمـنســوبـي  وزارة
الــحــــرس الـــــوطــني شــامــًال
منسوبـي الشـــؤون الصـحــيـــة 
و  أفــــــراد أســـــــــرهــــــــــــم .  

    

App Store

Google play

امسح الرمز للحصول على التطبيق:

www.ngha.med.sa

يمكن للمستخدم فتح ملـف طبـي  
 جديد  عـن طـريـق تطـبـيـق الجـوال 
 الخـاص بالـشـؤون الـصــحية بـوزارة
 الحـرس الوطنـي تـطــبيق خـدمات

المـرضى.   

www.ngha.med.sawww.ngha.med.sa

 يقوم المستخدم بتسجيل الدخول
 عبر بوابة النفاذ الموحد للتحقق من 

 هويته.  

اضغط هنا

ادخل اسم المستخدم

يتأكد المستخدم من معلومات
 االســم وتــاريخ المـيالد ويــقـوم 
 المستخدم بإدخال رقم الجوال.
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اسم الجد
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العائلةاسم الجد
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ادخل كلمة المرور

 المعلومات المستلمة من
مركز المعلومات الوطني

ادخل رقم الجوال

 يحـتاج المسـتخدم إلى تعبئـة
 معلومات إضافية أقرب مركز

  صحي.

يحتـاج المستخدم إلــى تعبئة
معلومات التواصل في حاالت 

الطوارئ. 

اختر المركز الصحي
من القائمة 

 يقر المستخدم على أن جميع   
 المعلومات الــمدخلة صحيحة    
  والـمــوافقة عـلـى فـتـح مـلف    
  طـبـي جـديد، ثم يضغط عـلى 

   تقديم الطلب.  

] معلومات العنوان
الوطني 

االقرار بصحة المعلومات
واالقرار باموافقة

تقديم الطلب
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    رقم الهاتف

     رقم الجوال

    صلة القرابة
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يتم ارسال رمز التحقق إلى
رقم الجوال المسجل. 

 بعد تأكيد الطلب ستصلك رسالة 
نصية برقم الملف الطبي.

الدخول للقائمة الرئيسية.

اختر إدارة المجموعات 

فتح ملف التابعين

يقوم المستخدم بإدخال البيانات التالية: 
-  تــاريــخ مـيـــالد (الـعـائــل)  
-  رقم هوية/إقامة (التابع) 

-  تـــاريــخ مــيـــالد (الــتابــع)  

يتحقق النظام من المعلومات المدخلة 
مع الــمتواجدة فــي قاعدة البيانات فـي 

الجهات التالية: مركز المعلومات الوطني 
 و إدارة الــموارد الــبشــرية بــوزارة الحرس 
 الوطـني بـا½ضافة إلـى نظــام تخـطـيط
الـمـوارد بـالشؤون الصحية بوزارة الحرس

الوطني. 

المعلومات الـمسترجعة من الــمركز    
 الـــوطـــنـي لـلـــمــعــلـومــات هــــي: 
-  االسم باللغتين العربية وا½نجليزية 

-  تــاريـخ الـمـيـــالد
-  العنوان الوطني

يحتاج المستخدم إلى تعبئة
مــعــلــومـــات إضـــافــيــــة:

 -  رقـــم الــــجــــوال
 -  أقرب مركز صحي

 يحــتــاج المستخدم إلـى
تـعبئة معلومات إضافية:

مــعلــومــات الــتــواصــل      
فــي حـــاالت الــطــــوارئ 

-  ســيقـوم النظام بفــتح الملـف الـطـبي
      لـلـمــستـخدم و الـُمـعالـين  إذا  طـــلـب 

      الـمستخدم ذلــك. 
-  يتـم إرسـال رسـالـة نـصيـة قصــيرة إلـى   

      رقـم الجــوال الــخــاص بـالمـريــض مع     
      رقـم السجل الطبي الذي تـم إنـشــاؤه       

      حديًثا.
 -  يـمكن للمستخدم اÅن ا½سـتفـادة من 
      خدمـات الرعـاية الصحية فـي الـشؤون 

      الـصــحـيـة بــوزارة الــحـرس الـوطــنـــي .  
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