
                                                                                  

         

 

 

 

 

  

  و.2106كتٕثشأ 2تجذأ فً  شٓشأ 4يذح انذٔسح )انذثهٕو(  

 .االثتعبث ثذٌٕاٌ انٕصاسح )انسهًٍبٍَخ(اإلداسح انعبيخ نهتذسٌت ٔ ٔانتذسٌت انعًهً ثمبعبد انًحبضشاد انُظشٌخ 
 

 

 

نهًعهــٕيبد  انجحج انعهًً ٔصٕالا ٔ ًٓخ نهتمصًًدٔاتّ انأٔ يفبًٍّْٔ ٔحذٔد عهى األٔثئخ إيكبٍَبدفٓى  -1

انسٍبسبد انٓبدفخ نتحسٍٍ انكفبءح ٔانفعبنٍخ فً تمذٌى انشعبٌخ انصحٍخ ٔ انًٕحمــــخ ثبنذنٍم انعهًً نذعى اتخبر انمشاساد

 .ٔتحسٍٍ صحخ انًزتًع

 .حصبء انصحً فً عًهٓى انشٔتًٍُاإلٔ انًٓبساد الستخذاو انًٓبساد األسبسٍخ نعهى انٕثبئٍبدٔ اكتسبة انًعشفخ -2

  .داسح انجٍبَبدإحصبئً ٔا عهً استخذاو ثشايذ انحبسٕة فً انتحهٍم اإلٌ ٌكٌٕ لبدسا أتًكٍٍ انًتذسة يٍ  -3

انًشبسكخ فً انذساسبد انٕثبئٍخ ٔ انًُشٕسحتحهٍم َمذي نهًمبالد ٔانتمبسٌش  ا يٍ أرمفٓى تمٍُبد ٔثبئٍخ أكخش تعمٍذا  -4

 األيش.إرا نضو 

 .استخذاو األسبنٍت اإلحصبئٍخ نتحهٍم ٔتفسٍش انجٍبَبد -5
 

 

 
 يتطهببث أخشي إجبدة انهغت اإلَجهُضَت جهت انعًم انتخصص انًؤهم انعهًٍ

ت ئعهى األوببشَبيج 

يفتىح انتطبُقٍ 

اث شهبدنحبيهٍ ان

 .جبيعُتان

انطب وطب  -

ُبٌ، وانعهىو األس

راث انصهت ببنصحت، 

وغُشهب يٍ 

انتخصصبث راث 

 انصهت.

َجب اٌ تكىٌ  -

 يعتشف بهب  انًؤهالث

يٍ قبم انتعهُى انعبنٍ 

 .فٍ بهذ انذساست

يىافقت انًذَش  -

 انًببشش

يذَش عبو يىافقت  -

 انشؤوٌ انصحُت

نًُسىبٍ  ببنًُطقت 

ششط وصاسة انصحت 

أسبسٍ نالنتحبق 

 .ببنذوسة

هزا انبشَبيج ببنهغت  َتى تذسَس

 اإلَجهُضَت.

انطبنب فٍ  وسُتى انحكى عهً قبىل

 تقُُى شفهٍ يٍ خالل انذوسة

انًقببهت  اثإجشاء كجضء يٍ وخطٍ

 -انتٍ ستجشي الختُبس انًششحٍُ. 

حضىس  جًُع انًتقذيٍُ ًعه َجب

سىف انتٍ انشخصُت وانًقببهت 

جبيعت يٍ سبتزة أبىاسطت  يتجش

 .نُفشبىل

خذاو بشايج است انخبشة فٍ

بشايج و داسة انبُبَبثإ

 :يثم تحهُم انبُبَبث

STATA & EPI-

INFO ضبفُتإيُضة  ذتع. 

 .نكتشًَٔ أدَبِ ٔانتُسٍك يع إداسح َٕالم انًشض ثٕصاسح انصحختشسم انطهجبد عهى انجشٌذ اإل      -

 

 

ٔكبنخ )ٕصاسح انصحخ نانتمذو ثطهجبتٓى نذثهٕو تعجئخ ًَٕرد انتششح انًشفك ٔا اثٓز نالنتحبقعهى انشاغجٍٍ فً انتمذو  -

 ب.انًزكٕسح سبثما ، ٔرنك ضًٍ انششٔط صٕس انشٓبداد األكبدًٌٍخٔ انزاتٍخ يع انسٍشح (،انصحخ انعبيخ

ب، سٕف ٌتى استذعبء انًستٕفٍٍ نششٔط  لجٕل انذثهٕو نهًمبثهخ انشخصٍخ ٔرنك نتحذٌذ يٍ ٌمع عهٍٓى االختٍبس - ًً  عه

 .وسكٍانذبهىو أٌ يضاَب يبنُت أعهً هزا  ببأَه ال َتشت

 

 

 

انذبهىويكبٌ وتبسَخ   

 أهذاف انذبهىو

 ششوط االنتحبق ببنذبهىو

 دبهىو عهى انىببئُبث

VCD@MOH.GOV.SA 

(111أو  115أو  109تحىَهت  ) 0114738275عهً انشقى  وأ (0566618484/0568609960االتصبل جىال )  بسنالستفس  


