
 

 Crosstabulation البيئة * (الزهري) السفلس مرض تعرفين 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 (الزهري) السفلس مرض تعرفين 

 1706 292 1414 تلقائيا ً تعرفه نعم

 3171 524 2647 تقصي بعد تعرفه نعم

 6759 1681 5078 تعرفه ال

Total 9139 2497 11636 

 

 

 Crosstabulation البيئة * السيالن مرض تعرفين

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 السيالن مرض تعرفين

 2147 348 1799 تلقائيا ً تعرفه نعم

 3349 574 2775 تقصي بعد تعرفه نعم

 6141 1574 4567 تعرفه ال

Total 9141 2496 11637 

 

 

 Crosstabulation البيئة * مهبلية فطريات مرض تعرفين

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 مهبلية فطريات مرض تعرفين

 5097 991 4106 تلقائيا ً تعرفه نعم

 3105 640 2465 تقصي بعد تعرفه نعم

 3433 865 2568 تعرفه ال

Total 9139 2496 11635 

 

 

 Crosstabulation البيئة * االيدز مرض تعرفين

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 االيدز رضم تعرفين

 8598 1860 6738 تلقائيا ً تعرفه نعم

 2629 527 2102 تقصي بعد تعرفه نعم

 411 110 301 تعرفه ال

Total 9141 2497 11638 



 

 

 Crosstabulation البيئة * (الفلول) التناسلي الثألول مرض تعرفين

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 (لولالف) التناسلي الثألول مرض تعرفين

 1782 333 1449 تلقائيا ً تعرفه نعم

 2446 471 1975 تقصي بعد تعرفه نعم

 7408 1693 5715 تعرفه ال

Total 9139 2497 11636 

 

 

 Crosstabulation البيئة * جنسيا ً منقولة اخرى امراض تعرفين

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 جنسيا ً منقولة اخرى امراض تعرفين
 747 53 694 تلقائيا ً هتعرف نعم

 1187 217 970 تعرفه ال

Total 1664 270 1934 

 

 

 Crosstabulation البيئة * السيالن لمرض تعرضت هل الماضيه شهرا 12 فترة خالل 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 هل الماضيه شهرا 12 فترة خالل 

 السيالن لمرض تعرضت

 19 8 11 نعم

 19774 5797 13977 ال

 397 136 261 تعرف ال

Total 14249 5941 20190 

 

 

 Crosstabulation البيئة * مهبلية فطريات لمرض تعرضت هل الماضيه شهرا 12فترة خالل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 هل الماضيه شهرا 12فترة خالل

 مهبلية فطريات لمرض تعرضت

 145 11 134 نعم

 19714 5812 13902 ال

 335 121 214 تعرف ال



Total 14250 5944 20194 

 

 

 Crosstabulation البيئة * االيدز لمرض تعرضت هل الماضيه شهرا 12فترة خالل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 هل الماضيه شهرا 12فترة خالل

 االيدز لمرض تعرضت

 1337 403 934 نعم

 18624 5459 13165 ال

 234 82 152 تعرف ال

Total 14251 5944 20195 

 

 

 البيئة * (الفالول) التناسلي الثالول لمرض تعرضت هل الماضيه شهرا 12فترة خالل

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 هل الماضيه شهرا 12فترة خالل

 التناسلي الثالول لمرض تعرضت

 (الفالول)

 49 10 39 نعم

 19775 5802 13973 ال

 353 120 233 تعرف ال

Total 14245 5932 20177 

 

 

 Crosstabulation البيئة * جنسيا ً منقولة اخرى المراض تعرضت هل الماضيه شهرا 12فترة خالل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 هل الماضيه شهرا 12فترة خالل

 جنسيا ً منقولة اخرى المراض تعرضت

 49 2 47 نعم

 2493 518 1975 ال

 477 142 335 تعرف ال

Total 2357 662 3019 

 

 

 Crosstabulation البيئة * W112 و W503 فلتر

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر



 W112 و W503 فلتر

 1495 412 1083 اكثر او بمرض اصيبت

 / متزوجة) وحاليا مرض باي تصب لم

 ( منصلة
12303 5280 17583 

 / مطلقة) وحايا ً مرض باي تصب لم

 (ارملة
864 251 1115 

Total 14250 5943 20193 

 

 

 Crosstabulation البيئة * طبيب : من حامل تصبحي ان على نصيحة تلقيت او استشرت هل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 ان على نصيحة تلقيت او استشرت هل

 طبيب : من حامل تصبحي

 1282 357 925 نعم

 213 55 158 ال

Total 1083 412 1495 

 

 

 Crosstabulation البيئة * مؤهلة ممرضة : من حامل تصبحي ان على نصيحة تلقيت او استشرت

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 ان على نصيحة تلقيت او استشرت

 مؤهلة ممرضة : من حامل تصبحي

 108 49 59 نعم

 1388 363 1025 ال

Total 1084 412 1496 

 

 

 Crosstabulation البيئة * صيدلي : من حامل تصبحي ان على نصيحة تلقيت او استشرت

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 ان على نصيحة تلقيت او استشرت

 صيدلي : من حامل تصبحي

 132 21 111 نعم

 1364 392 972 ال

Total 1083 413 1496 

 

 

 Crosstabulation البيئة * عرب جدة : من حامل صبحيت ان على نصيحة تلقيت او استشرت

Count 

 Total البيئة 



 ريف حضر

 ان على نصيحة تلقيت او استشرت

 عرب جدة : من حامل تصبحي

 27 10 17 نعم

 1469 403 1066 ال

Total 1083 413 1496 

 

 

 Crosstabulation ئةالبي * باالعشاب معاج : من حامل تصبحي ان على نصيحة تلقيت او استشرت

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 ان على نصيحة تلقيت او استشرت

 باالعشاب معاج : من حامل تصبحي

 19 4 15 نعم

 1476 408 1068 ال

Total 1083 412 1495 

 

 

 Crosstabulation البيئة * ماذونة قابلة : من حامل تصبحي ان على نصيحة تلقيت او استشرت

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 ان على نصيحة تلقيت او استشرت

 ماذونة قابلة : من حامل تصبحي

 23 9 14 نعم

 1474 404 1070 ال

Total 1084 413 1497 

 

 

 Crosstabulation البيئة * ذاتية معالجة: من حامل تصبحي ان على نصيحة تلقيت او استشرت

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 ان على نصيحة تلقيت او استشرت

 ذاتية معالجة: من حامل تصبحي

 64 2 62 نعم

 1431 410 1021 ال

Total 1083 412 1495 

 

 

 Crosstabulation البيئة * اقارب : من حامل تصبحي ان على نصيحة تلقيت او استشرت

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 22 4 18 نعم ان على نصيحة تلقيت او استشرت



 1475 409 1066 ال اقارب : من حامل يتصبح

Total 1084 413 1497 

 

 

 Crosstabulation البيئة * اخر شخص : من حامل تصبحي ان على نصيحة تلقيت او استشرت

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 ان على نصيحة تلقيت او استشرت

 اخر شخص : من حامل تصبحي

 4 1 3 نعم

 1491 411 1080 ال

Total 1083 412 1495 

 

 

 Crosstabulation البيئة * احد من نصيحه تتلقى لم

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 احد من نصيحه تتلقى لم
 102 34 68 نعم

 1394 379 1015 ال

Total 1083 413 1496 

 

 

 Crosstabulation ةالبيئ * يساعد ذلك ان تعتقدين ال : لمساعدتك احد تستشيري لم 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 تعتقدين ال : لمساعدتك احد تستشيري لم 

 يساعد ذلك ان

 9 3 6 نعم

 94 31 63 ال

Total 69 34 103 

 

 

 Crosstabulation البيئة * االمني الظرف : لمساعدتك احد تستشيري لم 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 الظرف : لمساعدتك احد يتستشير لم 

 االمني
 102 34 68 ال

Total 68 34 102 



 

 

 Crosstabulation البيئة * عالية التكلفة : لمساعدتك احد تستشيري لم 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 التكلفة : لمساعدتك احد تستشيري لم 

 عالية

 34 17 17 نعم

 69 17 52 ال

Total 69 34 103 

 

 

 Crosstabulation البيئة * متوفرة غير الخدمة : لمساعدتك احد ستشيريت لم 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 الخدمة : لمساعدتك احد تستشيري لم 

 متوفرة غير

 1 1 0 نعم

 101 33 68 ال

Total 68 34 102 

 

 

 Crosstabulation البيئة * مشغوله :تك لمساعد احد تستشيري لم 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 مشغوله :تك لمساعد احد تستشيري لم 
 41 7 34 نعم

 62 27 35 ال

Total 69 34 103 

 

 

 Crosstabulation البيئة * مشغول الزوج : لمساعدتك احد تستشيري لم 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 الزوج : لمساعدتك احد تستشيري لم 

 مشغول

 3 2 1 نعم

 100 32 68 ال

Total 69 34 103 

 

 



 Crosstabulation البيئة * تستدعي ال المشكلة : لمساعدتك احد تستشيري لم 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 ال المشكلة : لمساعدتك احد تستشيري لم 

 تستدعي

 28 11 17 نعم

 73 22 51 ال

Total 68 33 101 

 

 

 Crosstabulation البيئة * حرجةم : لمساعدتك احد تستشيري لم 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 محرجة : لمساعدتك احد تستشيري لم 
 2 0 2 نعم

 100 34 66 ال

Total 68 34 102 

 

 

 Crosstabulation البيئة * خائفة : لمساعدتك احد تستشيري لم 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 خائفة : تكلمساعد احد تستشيري لم 
 0 0 0 نعم

 102 34 68 ال

Total 68 34 102 

 

 

 Crosstabulation البيئة * اخر لسبب : لمساعدتك احد تستشيري لم

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 اخر لسبب : لمساعدتك احد تستشيري لم
Yes 0 4 4 

No 68 30 98 

Total 68 34 102 

 

 

 Crosstabulation البيئة * W112 فلتر

Count 



 Total البيئة 

 ريف حضر

 W112 فلتر
 1454 405 1049 منفصلة / متزوجة حايا ً

 41 7 34 ارملة / مطلقة حاليا ً

Total 1083 412 1495 

 

 

 البيئة * المرض لنفس العالج او لالستشارة زوجك ذهب هل جنسيا المنقول بالمرض مصابة كنت عندما

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 المنقول بالمرض مصابة كنت عندما

 او لالستشارة زوجك ذهب هل جنسيا

 المرض لنفس العالج

 221 58 163 نعم

 1112 338 774 ال

 106 6 100 بمرضها الزوج يعلم لم

 15 4 11 اعرف ال

Total 1048 406 1454 

 

 

 البيئة * جنسيا ً المنقولة االمراض من مرض باي زوجك باصي هل الماضيه شهرا 12 فترة خالل 

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 هل الماضيه شهرا 12 فترة خالل 

 االمراض من مرض باي زوجك اصيب

 جنسيا ً المنقولة

 199 67 132 نعم

 18630 5570 13060 ال

 209 49 160 تعرف ال

Total 13352 5686 19038 

 

 

 Crosstabulation البيئة * جنسيا المنقولة االمراض من للعالج زوجك ذهب هل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 االمراض من للعالج زوجك ذهب هل

 جنسيا المنقولة

 96 37 59 نعم

 101 30 71 ال

 1 0 1 تعرف ال

Total 131 67 198 



 

 

 Crosstabulation البيئة * المرض لنفس عالج تلقيت هل جنسيا منقول بمرض زوجك اصيب عندما

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 منقول بمرض زوجك اصيب عندما

 المرض لنفس عالج تلقيت هل جنسيا

 112 42 70 نعم

 86 25 61 ال

Total 131 67 198 

 

 

W502 البيئة * فلتر Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 فري حضر

W502 فلتر 
 11228 2387 8841 االيدز تعرف

 8967 3557 5410 االيدز تعرف ال

Total 14251 5944 20195 

 

 

 Crosstabulation البيئة * الراديو من االيدز مرض عن المعلومة تلقيت هل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 من االيدز مرض عن المعلومة تلقيت هل

 الراديو

 1116 165 951 نعم

 10112 2222 7890 ال

Total 8841 2387 11228 

 

 

 Crosstabulation البيئة * التلفزيون من االيدز مرض عن المعلومة تلقيت هل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 من االيدز مرض عن المعلومة تلقيت هل

 التلفزيون

 10274 2188 8086 نعم

 953 199 754 ال

Total 8840 2387 11227 

 

 



 Crosstabulation البيئة * االنترنت من االيدز مرض عن المعلومة تلقيت هل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 من االيدز مرض عن المعلومة تلقيت هل

 االنترنت

 555 30 525 نعم

 10672 2357 8315 ال

Total 8840 2387 11227 

 

 

 Crosstabulation البيئة * المجالت م الصحف نم االيدز مرض عن المعلومة تلقيت هل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 من االيدز مرض عن المعلومة تلقيت هل

 المجالت م الصحف

 1803 236 1567 نعم

 9423 2150 7273 ال

Total 8840 2386 11226 

 

 

 Crosstabulation البيئة * الملصقات / الكتيبات من االيدز مرض عن المعلومة تلقيت هل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 من االيدز مرض عن المعلومة تلقيت هل

 الملصقات / الكتيبات

 838 188 650 نعم

 10390 2199 8191 ال

Total 8841 2387 11228 

 

 

 Crosstabulation البيئة * صحيين مرشدين من االيدز مرض عن المعلومة تلقيت هل

Count 

 Total ةالبيئ 

 ريف حضر

 من االيدز مرض عن المعلومة تلقيت هل

 صحيين مرشدين

 803 97 706 نعم

 10425 2290 8135 ال

Total 8841 2387 11228 

 

 

 Crosstabulation البيئة * العبادة دور من االيدز مرض عن المعلومة تلقيت هل

Count 



 Total البيئة 

 ريف حضر

 من االيدز مرض عن المعلومة تلقيت هل

 العبادة دور

 191 32 159 نعم

 11037 2355 8682 ال

Total 8841 2387 11228 

 

 

 Crosstabulation البيئة * االساتذة / التعليمية المؤسسات من االيدز مرض عن المعلومة تلقيت هل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 من االيدز مرض عن المعلومة تلقيت هل

 االساتذة / التعليمية المؤسسات

 1131 158 973 نعم

 10096 2229 7867 ال

Total 8840 2387 11227 

 

 

 Crosstabulation البيئة * المنطقة اجتماعات من االيدز مرض عن المعلومة تلقيت هل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 من االيدز مرض عن المعلومة تلقيت هل

 المنطقة اجتماعات

 386 155 231 نعم

 10841 2232 8609 ال

Total 8840 2387 11227 

 

 

 Crosstabulation البيئة * اقارب / اصدقاء من االيدز مرض عن المعلومة تلقيت هل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 من االيدز مرض عن المعلومة تلقيت هل

 اقارب / اصدقاء

 3235 775 2460 نعم

 7993 1612 6381 ال

Total 8841 2387 11228 

 

 

 Crosstabulation البيئة * العمل مكان من االيدز مرض عن المعلومة تلقيت هل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر



 من االيدز مرض عن المعلومة تلقيت هل

 العمل مكان

 272 31 241 نعم

 10955 2356 8599 ال

Total 8840 2387 11227 

 

 

 Crosstabulation البيئة * اخر مكان اي من االيدز مرض عن المعلومة تلقيت هل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 من االيدز مرض عن المعلومة تلقيت هل

 اخر مكان اي

 83 35 48 نعم

 11144 2352 8792 ال

Total 8840 2387 11227 

 

 

 Crosstabulation ةالبيئ * الجنسي االتصال طريق عن بااليدز يصاب ان للمرء يمكن كيف

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 عن بااليدز يصاب ان للمرء يمكن كيف

 الجنسي االتصال طريق

 10772 2233 8539 نعم

 456 154 302 ال

Total 8841 2387 11228 

 

 

 البيئة * الذكري الواقي استخدام عدم طريق عن بااليدز يصاب ان للمرء يمكن كيف

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 عن بااليدز يصاب ان للمرء يمكن كيف

 الذكري الواقي استخدام عدم طريق

 633 78 555 نعم

 10595 2309 8286 ال

Total 8841 2387 11228 

 

 

 Crosstabulation البيئة * الدم نقل طريق عن بااليدز يصاب ان للمرء يمكن كيف

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 5548 1075 4473 نعم عن بااليدز يصاب ان للمرء يمكن كيف



 5678 1311 4367 ال الدم نقل طريق

Total 8840 2386 11226 

 

 

 Crosstabulation البيئة * الحقن طريق عن بااليدز يصاب ان للمرء يمكن كيف

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 عن بااليدز يصاب ان رءللم يمكن كيف

 الحقن طريق

 3077 586 2491 نعم

 8150 1801 6349 ال

Total 8840 2387 11227 

 

 

 Crosstabulation البيئة * البعوض لسعات طريق عن بااليدز يصاب ان للمرء يمكن كيف

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 عن بااليدز يصاب ان للمرء يمكن كيف

 عوضالب لسعات طريق

 334 40 294 نعم

 10892 2346 8546 ال

Total 8840 2386 11226 

 

 

 Crosstabulation البيئة * اخر شيء اي طريق عن بااليدز يصاب ان للمرء يمكن كيف

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 عن بااليدز يصاب ان للمرء يمكن كيف

 اخر شيء اي طريق

 92 16 76 نعم

 11136 2371 8765 ال

Total 8841 2387 11228 

 

 

 Crosstabulation البيئة *   بااليدز المرء يصاب كيف تعرف ال

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 بااليدز المرء يصاب كيف تعرف ال
 243 114 129 نعم

 10985 2273 8712 ال

Total 8841 2387 11228 



 

 

 Crosstabulation البيئة * بااليدز االصابة يتجنب ان للمرء يمكن هل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 االصابة يتجنب ان للمرء يمكن هل

 بااليدز

 10328 2121 8207 نعم

 403 96 307 ال

 253 56 197 تعرف ال

Total 8711 2273 10984 

 

 

 البيئة * زوجيةال نطاق خارج الجنسية الممارسة تجنب المرء على يجب  هل بااليدز االصابة لتجنب

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 على يجب  هل بااليدز االصابة لتجنب

 خارج الجنسية الممارسة تجنب المرء

 الزوجية نطاق

 10135 2081 8054 نعم

 193 40 153 ال

Total 8207 2121 10328 

 

 

 Crosstabulation البيئة * الذكري لواقيا استخدام المرء على يجب  هل بااليدز االصابة لتجنب

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 على يجب  هل بااليدز االصابة لتجنب

 الذكري الواقي استخدام المرء

 788 96 692 نعم

 9540 2025 7515 ال

Total 8207 2121 10328 

 

 

 Crosstabulation ةالبيئ * الدم نقل تجنب المرء على يجب  هل بااليدز االصابة لتجنب

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 على يجب  هل بااليدز االصابة لتجنب

 الدم نقل تجنب المرء

 5102 1014 4088 نعم

 5226 1107 4119 ال

Total 8207 2121 10328 



 

 

 Crosstabulation البيئة * الحقن تجنب المرء على يجب  هل بااليدز االصابة لتجنب

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 على يجب  هل بااليدز االصابة لتجنب

 الحقن تجنب المرء

 2649 534 2115 نعم

 7679 1587 6092 ال

Total 8207 2121 10328 

 

 

 Crosstabulation البيئة * اخرى طريقة هناك  هل بااليدز االصابة لتجنب

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 طريقة هناك  هل االيدزب االصابة لتجنب

 اخرى

 45 8 37 نعم

 10284 2113 8171 ال

Total 8208 2121 10329 

 

 

 Crosstabulation البيئة * بااليدز االصابة لتجنب طريقة تعرف ال

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 بااليدز االصابة لتجنب طريقة تعرف ال
 20 6 14 نعم

 10308 2115 8193 ال

Total 8207 2121 10328 

 

 

 Crosstabulation البيئة * الحمل منع او الحمل لتاخير طريقة استعملت هل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 او الحمل لتاخير طريقة استعملت هل

 الحمل منع

 10217 2799 7418 نعم

 9977 3145 6832 ال

Total 14250 5944 20194 

 

 



 Crosstabulation البيئة * الحبوب ماضيال في الحمل لمنع استعملت

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 الماضي في الحمل لمنع استعملت

 الحبوب

 5165 1406 3759 نعم

 5045 1393 3652 ال

Total 7411 2799 10210 

 
 


