
جدول التطعيم – حماية مدى الحياة 
يجب أن يبدأ التطعيم في وقت مبكر من حياة الرضيع ويمكن أن يستمر بشكل منتظم حتى سن المراهقة. إذا كان طفلك يعاني من حساسية 

للبيض ، يرجى استشارة طبيب األطفال.

اللقاح العمر الموصى به
اللقاح ضد السل )بي سي جي ( عند الوالدة 

شلل أطفال )اي بي في ( والثالثي والتهاب الكبد ، والسداسي )1( 
والمكورات الرئوية – 13 )2( وفيروس الروتا )1(

عمر شهرين

شلل االطفال )اي بي في ( والثالثي والتهاب الكبد ، السداسي )1( 
والمكورات الرئوية – 13 )2( وفيروس الروتا )2(

4 شهور

شلل األطفال )اي بي في ( والثالثي والتهاب الكبد ، السداسي )3( 
وشلل األطفال بالفم )1( والمكورات الرئوية 13 )3( وروتا فيروس )3( ان 

لزم ، استشر طبيب األطفال 

6 شهور

الحصبة )أحادي( والمكورات السحائية 1 9 شهور 

شلل اطفال بالفم )2(
حصبة ونكاف وحصبة المانية # 1

جدري الماء
المكورات الرئوية – 13 )4( 

المكورات السحائية – 13 )2(

12 شهرا 

شلل اطفال بالفم )3( 
الثالثي / دي تي بي / هب 4

)1(  A التهاب الكبد
حصبة ونكاف وحصبة المانية # 2

18 شهرا 

)2( A التهاب كبد 24 شهرا 

شلل اطفال بالفم )4(
الثالثي 5

جدري الماء )2(
حصبة ونكاف وحصبة المانية # 3

4-6 سنوات 

الثي
المكورات السحائية 3

11-12 سنة 

المكورات السحائية 4 16-18 سنة 

تيتانوس ودفتيريا كل 10 سنوات  الكبار

يوصى بالتطعيم ضد االنفلونزا سنويا لجميع الكبار واألاطفال من عمر 6 شهور واكبر 



Vaccination Schedule – A Lifetime of Protection 
Vaccinations should begin early in an infant’s life and continue on a regular basis to adolescence. If your infant is allergic to eggs, 
please consult your pediatrician. 

Recommended Age VACCINE

Birth BCG

HepB (1)

2 months IPV – DtaP-HepB-Hib, Hexavalent (1)

Pneumococcal conjugate – 13 (1)

Rotavirus (1)

4 months IPV – DtaP-HepB-Hib, Hexavalent (2)

Pneumococcal conjugate – 13 (2)

Rotavirus (2)

6 months IPV – DtaP-HepB-Hib, Hexavalent (3)

OPV (1)

Pneumococcal conjugate – 13 (3)

Rotavirus (3) if required, consult your pediatrician

9 months Measles (monovalent)

Meningococcal conjugate (1)

12 months OPV (2)

MMR#1

Varicella

Pneumococcal conjugate – 13 (4)

Meningococcal conjugate – 13 (2)

18 months OPV (3)

DTaP/Hib or DTP/Hib (4)

Hep A (1)

MMR#2

24 months Hep A (2)

4 – 6 years OPV (4)

DTaPd (5)

Varicella (2)

MMR#3

11 – 12 years Tdap

Meningococcal conjugate (3)

16 – 18 years Meningococcal conjugate (4)

Adults Tdap booster every 10 years

Annual influenza vaccination recommended for all adults and children aged 6 months and older.


