
 

 

 

 

FOR HEALTH PROVIDERS  لالطباء ومختصي الرعاية الصحية  

 

INSTRUCTIONS TO ACCESS YOUR PATIENT’S PERSONAL ELECTRONIC HEALTH RECORD 
تعليمات الدخول إلى السجل الصحي اإللكتروني الخاص بالمريض   

If you are a health provider and you would like to access and add medical notes to the personal 
electronic health record of your patient, please follow the instructions below:  

1-Access this link: https://www.ghi.aub.edu.lb/sijilli . 
2-Under ‘User Platform’, click on the section for health providers. 
3-Enter the requested information about your practice. 
4-Answer 3 out of the 4 patient-specific security questions correctly. 
5-Click submit, access the record, and add your medical notes in the corresponding section. 
6-Save your edits and/or download a copy of the record if needed. 

 
على السجل الصحي  إضافة المالحظات الطبية وترغب في الدخول إلى و عاية صحيةأنت طبيب أو مختص في الر إذا كنت

ريضك ،الرجاء اتباع التعليمات التالية:الخاص بم  اإللكتروني  
أدخل إلى هذا الرابط  -1         

https://www.ghi.aub.edu.lb/sijilli 
باألطباء ومختصي الرعاية الصحية تحت "منصة المستخدم" ، انقر على القسم الخاص -2  
المطلوبة عن عملك.أدخل المعلومات  - 3  
'submit'انقر على كلمة  و أجب أسئلة األمان الخاصة بالمريض بشكل صحيح -4   
و أضف المالحظات الطبية في القسم المخصص لذلك أدخل إلى السجل ، -5  

حفظ تعديالتك و / أو قم بتنزيل نسخة من السجل إذا لزم األمر -6  

 

 

 

 

 

IN PARTNERSHIP WITH 
GUIDE | الدليل 

 

https://www.ghi.aub.edu.lb/sijilli
https://www.ghi.aub.edu.lb/sijilli


FOR REFUGEES/PATIENTS WITH SIJILLI 
حاملي سجلي المرضى /لالجئين  

 

INSTRUCTIONS TO REMEMBER YOUR PIN 
  'PIN'تعليمات لحفظ رقم التعريف الشخصي الخاص لسجلك الصحي

To access your personal electronic health record, you need to enter your PIN correctly.  
Your PIN was generated automatically during the process of creation of your personal 
electronic health record. 

Your PIN consists of the following:  
1-First letter of your name 
2-First letter of your father’s first name  
3-First letter of your mother’s first name 
4-First letter of your family/last name 
5-Your year of birth 

 
إدخال رقم التعريف الشخصي الخاص بك بشكل صحيح.  للدخول إلى السجل الصحي اإللكتروني الخاص بك ، يجب عليك  

 تم تحفيظ رقم التعريف الشخصي الخاص بك تلقائيًا أثناء عملية إنشاء سجلك الصحي.
 

 يتكون رقم التعريف الشخصي الخاص بك مما يلي في اللغة االنكليزية:
من اسمك األولالحرف  - 1  

الحرف األول من اسم والدك -2  

اسم والدتك الحرف األول من -3  
الحرف األول من إسم شهرتك - 4 

سنة ميالدك-5  

 

Example 

In case of the following scenario: 

1-Your name: Nancy 
2-Your father’s first name: Amjad 
4-Your mother’s first name: Mona 
3-Your family/last name: Younes 
5-Your year of birth: 1982 

Your PIN would be: NAMY1982 

 

 مثل:

 في حالة السيناريو التالي:
 

Nancy إسمك: نانسي-1  

Amjadدوالدك: أمج إسم-2  

Monaوالدتك: منى إسم-3  
Younesإسم شهرتك: يونس-4  

1982سنة ميالدك: -5  

 
 سيكون رقم التعريف الشخصي الخاص بك:

NAMY1982 



 

INSTRUCTIONS TO ACCESS YOUR PERSONAL ELECTRONIC HEALTH RECORD 

كتعليمات الدخول إلى السجل الصحي اإللكتروني الخاص ب   

If you are a Sijilli holder refugee/patient and you would like to access your personal electronic 
health record, please follow the instructions below: 

1-Access this link: https://www.ghi.aub.edu.lb/sijilli . 
2-Under ‘User Platform’, click on the section for ‘refugees with Sijilli’.  
3- Enter your PIN and answer the personal security questions correctly. 
4-Click submit and access the record. 
5-Download a copy of the record if needed. 

OR 
 
1-Insert your USB in a computer/tablet. 
2-Click on the file of the personal electronic health record. 
3-Enter your PIN correctly. 
4-Access the record and download a copy if needed. 
 

 

،الرجاء اتباع  الجئًا لديك سجل صحي إلكتروني وترغب في الدخول إلى سجلك الصحي اإللكتروني الشخصيإذا كنت 
  :التعليمات التالية

 

أدخل إلى هذا الرابط  -1         

https://www.ghi.aub.edu.lb/sijilli 
  'لالجئين حاملي سجلي' انقر على قسمالمستخدم" ،  "منصةتحت -2

أدخل رقم التعريف الشخصي الخاص بك وأجب عن أسئلة األمان الشخصية بشكل صحيح.-3  

إلى السجل. الدخولب قم و  'submit' انقر على كلمة -4  

تنزيل نسخة من السجل إذا لزم األمر.ب قم -5  

 
 أو

 

في الكمبيوتر / الجهاز اللوحي USB ال أدخل -1  
انقر فوق ملف السجل الصحي - 2  

أدخل رقم التعريف الشخصي الخاص بك بشكل صحيح.-3  

قم تنزيل نسخة إذا لزم األمر. أدخل إلى السجل و -4  

 

https://www.ghi.aub.edu.lb/sijilli
https://www.ghi.aub.edu.lb/sijilli

