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المقدمة
في إطار جهود وزارة الصحة للحفاظ على صحة األطفال بالمملكة 

وحمايتهم وفئات المجتمع من األمراض، أنشأت الوزارة هذه الخدمة 
لتذكير الوالَدين بمواعيد التطعيمات األساسية ضد األمراض المستهدفة 

بالتحصين حسب جدول التطعيمات الجديد لوزارة الصحة، حيث يتم إرسال 
رسالة تذكير بموعد التطعيم على الهاتف الجوال أو البريد اإللكتروني 

قبل موعد تطعيم الطفل بأسبوع.
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الهدف من الخدمة

تهدف الخدمة لتمكين المستفيدين من الحصول على تنبيهات بمواعيد 
التطعيمات سواًء عن طريق رسائل قصيرة تصل إلى جواالتهم أو عبر

البريد اإللكتروني.
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الخطوات الرئيسية للتعامل مع
البرنامج اإللكتروني

الدخول إلى البرنامج اإللكتروني
يستطيع المستخدم الدخول لنظام خدمة التنبيه بمواعيد تطعيمات 

 األطفال في البوابة اإللكترونية الموّحدة للخدمات الصحية من خالل
الرابط التالي:

http://www.moh.gov.sa/Pages/Default.aspx

سيتم في هذا الدليل شرح كيفية استخدام النظام

02



06

الخدمات اإللكترونية
بإمكان المستخدم الدخول إلى الخدمات اإللكترونية واستعراض نظام 

خدمة التّنبيه بمواعيد تطعيمات األطفال من خالل الشاشة التالية:

رسم توضيحي 1
صفحة الخدمات اإللكترونية
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خدمة التنبيه بمواعيد تطعيمات األطفال

للدخول إلى النظام وبدء الخدمة، الرجاء الضغط هنا:

رسم توضيحي 2
شاشة خدمة التنبيه بمواعيد تطعيمات األطفال
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الخطوات
يقوم المستخدم بتعبئة جميع الخطوات إلتمام االشتراك في الخدمة.

الخطوة األولى

بيانات التّنبيه
في الخطوة األولى يتيح النظام للمستخدم إمكانية اختيار وسيلة 
التنبيه، إما عن طريق البريد اإللكتروني أو بواسطة الرسائل النصية

ومن ثّم إدخال البيانات.

رسم توضيحي 3
شاشة بيانات التنبيهات
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مالحظة
يمكن إدخال رقم الجوال كالتالي:

05xxxxxxxx
+9665xxxxxxxx

009665xxxxxxxx
9665xxxxxxxx

ثّم قم بالنقر على زر التالي لالنتقال للخطوة الثانية.

ثّم قم بالنقر على زر التالي لالنتقال للخطوة الثالثة.

الخطوة الثانية

الّتفعيل
في هذه الخطوة يقوم المستخدم بإدخال رقم الّتفعيل المرَسل إلى 

الجوال أو البريد اإللكتروني.

رسم توضيحي 4
شاشة التفعيل
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الخطوة الثالثة

بيانات األطفال
في هذه الخطوة يقوم المستخدم بإدخال بيانات األطفال للتّنبيه 

بمواعيد التطعيمات الخاصة بهم، بإدخال اسم الطفل وتاريخ ميالد الطفل 
ثّم الّضغط على إضافة طفل، ستصله رسالة نصية بتأكيد إضافته بنجاح.

رسم توضيحي 5
شاشة بيانات األطفال
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حقول الشاشة

جدول 1
حقول تعبئة بيانات األطفال

مالحظة: بإمكان المستخدم إضافة طفل آخر للتنبيه بمواعيد التطعيمات، بحد 
أقصى خمسة أطفال.

اسم الطفل
يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم الطفل

تاريخ ميالد الطفل 
يستخدم هذا الحقل إلدخال تاريخ ميالد الطفل )إما بالهجري أو الميالدي(

األيقونة
تستخدم هذه األيقونة لتحويل تاريخ ميالد الطفل من هجري إلى ميالدي 

أو من ميالدي إلى هجري

إضافة طفل
يستخدم هذا الحقل إلضافة طفل
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