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 :المادةوصف 

 يذت الططذدا ال ذوت رةر هذد ال ا ذة لتطذر ا  يذت تولرلرا ذد المملرمذد  راالت ذدال ل رذد  المذدة  رذ   هتضمن هذ ت      
 توس ن راال تطدء بخةمد  ال رد ة ال و ة لألي اة رالماتممد . اليت 
االت ذذدال  يذذت مختلذذا الماذذدال  ال ذذو ة م ذذ  امذذ  تطل ذذة المملرمذذد  ر  اسذذتخةامد   أوذذة المذذدة    هتسذذتم   هذذ      

ةا   المملرمد ، رترو ة السذات  ال ذو ة اكلوت رل ذة، رلوذ  رتبذدة  المملرمذد  الطب ذة رذن  رتخز ن راست ادا رتول   را 
ك بمذذة، رالممل ذذد  الا او ذذة رال رد ذذة ال ذذو ة رذذن بمذذة، رالبطدكذذد  ال ذذو ة اكلوت رل ذذة ال و ذذة، رالت ذذر   ال كمذذت، ر لذذ

لم ضذذذا ل المطةمذذذة الم ضذذذا راال تطذذذدء بدلخذذذةمد  ال ذذذو ةبذذذ ن مطذذذةمت الخذذذةمد  الطب ذذذة ر بهذذذةا الترا ذذذ  الا ذذذة رال مذذذد  
 .رالططدرد  ال و ة المختل ة

ومذذد  تسذذتم   المذذدة  أهذذ  الب ما ذذد  الودسذذرب ة المسذذتخةمة يذذت الططذذدا ال ذذوت رالتذذة    المملذذت رلذذا اسذذتخةامهد      
 الططدا ال وت.يت خةا  ه ه الب ما د  يت سرق المم  بهةا إرةاة الطلبة الست
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 :  المادةأهداف 
 -:يتعرف على مايلي يتوقع من الطالب أن  المادة ههذفي نهاية 

 ةر هد يت اللظد  ال وت.ر  م هر  ال وة اكلوت رل ة 
  لل وة اكلوت رل ة ردلم د رمول د.رالب امج الممل ة  المختل ة التطب طد 
  الب امج رالتطب طد  المختل ة لل وة اكلوت رل ة.لود  ر الم ده   الملم ة المستخةمة يت الم ط يه  
 .ال را ة التت توططهد ب امج ال وة اكلوت رل ة للماتم  رالم ضا رالمؤسسد  ال و ة رمطةمت الخةمة 
 .اسدل   الموديظة رلا خ ر  ة رأمن المملرمد  اكلوت رل ة 

 :المادة مكونات

 :قررةالم الكتب
 

ال يوجد كتاب مقرر )مواقع الكترونية( حيث سيتم االستعانة بمجموعة من الكتب والمواقع اإللكترونية المرتبطة 
 بمحتوى الخطة الدراسية:

  تطدلد  اة ة  لتطر   ال رد ة ال و ة رالتطب طد  الس    ة المؤلا: ارز ا تدن الت امة ة.  من
 2013ا ة رالمتطةمة ترز   م وز ة اسد  الروة  الم ب ة االتدست سلسلة وت  التطل د  االست ات 

  المملرمدت ة ال و ةMedical Informatics    تأل ا: هدلت الخر ي   ار ج ب ود  ةا  ال ضد
 1999لللو  

   ة ر الولدري مومة. ة رت امة ود ي رم ا    ر ل دمز اة  تأل ا: بمة رن ال و ة رال رد ة التطب .
 2002- ةموق، راللو  للتم    الم بت الم وز الرز ، م ران

 :المواقع اإللكترونية 

Health.html-http://www.openclinical.org/e 
http://en.wikipedia.org/wiki/EHealth 

http://www.emro.who.int/his/medicalethics.htm 

https://itunews.itu.int/Ar/Note.aspx?Note=1006 

http://www.alriyadh.com/2005/02/14/article39005.html 

technology/-and-wd.com/wd/2011/08/20/health-http://www.tech 

p://www.kfshrco.com/?p24htt 

https://www.pdfdrive.net/the-impact-of-ehealth-on-the-quality-and-safety-of-healthcare-

e14217986.html 

-systems-and-services-healthcare-of-managers-for-handbook-https://www.pdfdrive.net/ehealth

e26828731.html 

 

  محاضرات من برنامج الحوسبة الصحية حكيم 

 

  المساندة: المواد
 برنامج حكيم للحوسبة الصحية ومحاضرات ارشادية الستخدام البرنامج . 
 

 .المدة  مة س إرةاة من إضدي ة ض ا مود  اإلضافية : المقررات
 
 
 
 
 
 

http://www.openclinical.org/e-Health.html
http://www.openclinical.org/e-Health.html
http://en.wikipedia.org/wiki/EHealth
http://en.wikipedia.org/wiki/EHealth
http://www.emro.who.int/his/medicalethics.htm
http://www.emro.who.int/his/medicalethics.htm
https://itunews.itu.int/Ar/Note.aspx?Note=1006
https://itunews.itu.int/Ar/Note.aspx?Note=1006
http://www.alriyadh.com/2005/02/14/article39005.html
http://www.alriyadh.com/2005/02/14/article39005.html
http://www.tech-wd.com/wd/2011/08/20/health-and-technology/
http://www.tech-wd.com/wd/2011/08/20/health-and-technology/
http://www.kfshrco.com/?p24
http://www.kfshrco.com/?p24
https://www.pdfdrive.net/the-impact-of-ehealth-on-the-quality-and-safety-of-healthcare-e14217986.html
https://www.pdfdrive.net/the-impact-of-ehealth-on-the-quality-and-safety-of-healthcare-e14217986.html
https://www.pdfdrive.net/ehealth-handbook-for-managers-of-healthcare-services-and-systems-e26828731.html
https://www.pdfdrive.net/ehealth-handbook-for-managers-of-healthcare-services-and-systems-e26828731.html
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  :المادة تدريس أساليب
 مودض ا . .1
 .) ب لدمج وو   ( ادهز  يت الورسبة ال و ة ودسر  تطب طد  .2
 ملدكود . .3
 .رمل ة ودال  اسة ة .4
 .الخ ..... راابد ، .5

 

 :التعلم نتائج
 

 :  Knowledge and understanding: والفهم المعرفة .1
 

التولرلرا د رالتطب طد  الودسرب ة المستخةمة يت  رلا رالتم ا للتمل  األسدس ة رالمهد ا  المم ي ة بدلطة ا  الطدل  إغلدء
 ه ه الب ما د . استخةا  رلا كدة   ورن بو    وت الططدا ال

 
  : Cognitive skillsالمعرفية تاالمهار 2.

 التطب طت رالادل  الادل  اللظ ي ب ن رال بط رالتر  ا رالتول   االستلتدج رلا الطة    ا مهد الطدل  راوسد  تمل  
 .الودسرب ة التطب طد  خت  من للمدة 

 
Interpersonal skills and responsibility والمسؤولية رخري اال مع التعامل راتمها 3.

 كدة ا    ورن رأن الراك  أ   رلا يل ة رمهد ا  م ده   من رل ه و   مد رتطب ق استخةا  رلا كدة ا   الطدل   ورن أن
 .بإستم ا  رالمتغ    طر  المت الماتم  لوداد  االستادبة بمهد ا   تمت  رأن المختل ة، الة اس ة الودال  رتول   ة اسة رلا
 

  : Communication Skillsالتواصل ترا مها4.

 لة ه تورن رأن المختل ة، ا ارالم   الوت  من رل هد رالو ر  المطلربة المملرمة الا الر ر  رلا  ا  كدة الطدل   ورن أن
 .المستم  رالتطر   الوة   تطب ق إلا التطل    امهد

 

 :التقييم أدوات
  ك امتودلد    . 
   مود    أر/ر  غ    أبود  أر /ر تطد. 
 راابد. 
  رالتطد    لألبود  و ري تطة. 
 رلهد  ة ي ل ة امتودلد. 

 

 توزيع العالمات

 العالمة أدوات التقييم

 20 االمتحا  األول

 20 االمتحا  الثاني

 40 االمتحا  النهائي

القصيرة/الواجبات الدراسية/ المشاريع التقارير/ المشاريع البحثية/ االرختبارات  20 

 100 المجموع

 
 
 
 



 4 

 
 

 على أسابيع الفصل الدراسي المادةتوزيع مواضيع 
 

 األسبوع المواضيع األساسية والمساندة التي ستغطى مالحظات

االتجاهااات الحدي ااة فااي انظمااة الرعايااة الصااحية والمستشاافيات وربط ااا  

 الت بتطورات تكنولوجيا المعلومات واالتصا

 األول

 

التطور التاريخي لتطبيقات تكنولوجيا المعلوماات واالتصااالت فاي القطااع  

 الصحي

 ال اني

 

نظام الصحة اإللكترونية كجزء من نظام معلومات الصحة الاونني ونظاام  

 معلومات المستشفى 

 ال الث

 

 E-Health يةالصحة اإللكترون 

   مف وم الصحة اإللكترونيةE – health  

 الصحة اإللكترونية للنظام الصحي فوائد. 

 للمرضى الصحة اإللكترونية فوائد. 

 لمقدمي الخدمة الصحة اإللكترونية فوائد  

 النظام الصحي من الصحة االلكترونية يريالفوائد العائدة على مد. 

 مميزات الصحة االلكترونية. 

 الرابع

 

 واجب 

 

 

 مجاالت تطبيق الصحة االلكترونية E-Health 

  اإللكترونيةالنظرة التكاملية للصحة. 

 ام لة على تطبيقات الصحة االلكترونية. 

 مبادرات الصحة اإللكترونية اسباب فشل بعض. 

  لصحة اإللكترونيةا نجاح نظامعناصر. 

  لصااحة اإللكترونيااةا نظااامتطبيااق متطلبااات Implementation 

Requirements. 

  Infrastructure          البنيات التحتية -

 Software Applications البرمجيات -

 User Training and awarenessالتدريب والتوعية -

 

 الخامس

 

 

 

 فترة اجراء االمتحان األول

 

  

   TELEMEDICINE الطب االتصالي 

 

 E-HEALTH RECORD    السجل الصحي اإللكتروني  

 

 السادس

 

مناقشة االمتحان االول 

واالجابات النموذجية ونتائج 

الطلبة ونقاط القوة والضعف في 

 اجابات الطلبة.

 االستشارات الصحية االلكترونية

 

 (Tele-home healthcare) الرعاية الصحية المنزلية عن بعد

 السابع

 

 

 قصير امتحان
 ال امن  الت قيف الصحي اإللكتروني

 

 التاسع التعليم والتدريب الصحي اإللكتروني 

 

 

 
 Medical السياحة العالجية والتسويق االلكتروني

Tourism and E Marketing  

 العاشر 

 

 

 فترة اجراء االمتحان ال اني

 

 الحادي عشر ارة نظام الصحة اإللكترونيةتخطيط واد

 

مناقشة االمتحان الثاني 

واالجابات النموذجية ونتائج 

الطلبة ونقاط القوة والضعف في 

 اجابات الطلبة.

 دستور اخالقيات الصحة اإللكترونية 

 خصوصية وأمن المعلومات اإللكترونية 

 ال اني عشر

 

) برنامج الحوسبة الصحية في  الصحة اإللكترونية في االردن تطبيقات 

 األردن ) حكيم (

 ال الث عشر
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تطبيقات الصحة اإللكترونية في االردن ) برنامج الحوسبة الصحية في  ورقة عمل 

 (األردن ) حكيم 

 الرابع عشر

 

برنامج الحوسبة الصحية في  تطبيقات الصحة اإللكترونية في االردن ) 

 (األردن ) حكيم 
 الخامس عشر

 

 فترة اجراء االمتحان الن ائي
 

 الصحة اإللكترونية وتطبيقات حاسوبيةتمارين عامة وشاملة لمادة 

 مراجعة و االمتحان الن ائي

 السادس عشر

 

 

 

 

 الوقت المتوقع لدراسة المادة 

  

 الطدل  من الة اسة راالرةاة للمدة   سدري سدرت ن لو  مودض   من ي ة الخمس ن ةك طة                 هل  وتدج إ ممة  مد
 

 )المواظبه( سياسة الدوام

%( 15ا  ا غد  الطدلذ  أو ذ  مذن )ر %( من مامرا السدرد  المط    للمدة . 15ال  سمح للطدل  بدلتغ   أو   من )          
رم ذذة الول ذذة،  وذذ   مذذن التطذذة  لتمتوذذدن اللهذذد ت رتمتبذذ   مذذدة  ةرن رذذ   م ضذذت أر كهذذ ي  طبلذذهد  المطذذ    للمذذن مامذذرا السذذدر

ا وذذدن الغ ذد  بسذذب  المذذ   ار لمذذ   كهذذ ي  طبلذذه رم ذة الول ذذة التذذت تطذذ   المذذدة  ،  متبذذ  أمذذد إ لت اتذه يذذت تلذذك المدة ) ذذ  ا (، 
  .ود ملسوبد  من تلك المدة  رتطبق رل ة أوود  االلس

 

 
  العلمية للمادة: عـجاالمر
 

 الكتب:

  تطدلد  اة ة  لتطر   ال رد ة ال و ة رالتطب طد  الس    ة المؤلا: ارز ا تدن الت امة ة.  من
 2013االتدست سلسلة وت  التطل د  االست ات ا ة رالمتطةمة ترز   م وز ة اسد  الروة  الم ب ة 

  المملرمدت ة ال و ةMedical Informatics    تأل ا: هدلت الخر ي   ار ج ب ود  ةا  ال ضد
 1999لللو  

   ة ر الولدري مومة. ة رت امة ود ي رم ا    ر ل دمز اة  تأل ا: بمة رن ال و ة رال رد ة التطب .
 2002- ةموق، راللو  للتم    الم بت الم وز الرز ، م ران

األجنبية: المواقع االلكترونية    
http://www.openclinical.org/e-Health.html 
http://en.wikipedia.org/wiki/EHealth 

http://www.emro.who.int/his/medicalethics.htm 

https://www.pdfdrive.net/e-health-e42723308.html 

https://www.pdfdrive.net/implementation-of-electronic-health-records-e31885256.html 

https://www.pdfdrive.net/evolution-of-medication-administration-workflow-in-implementing-

electronic-health-record-system-e22302008.html 

https://www.pdfdrive.net/the-impact-of-ehealth-on-the-quality-and-safety-of-healthcare-

e14217986.html 

https://www.pdfdrive.net/ehealth-handbook-for-managers-of-healthcare-services-and-systems-

e26828731.html 
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https://www.pdfdrive.net/the-impact-of-ehealth-on-the-quality-and-safety-of-healthcare-e14217986.html
https://www.pdfdrive.net/ehealth-handbook-for-managers-of-healthcare-services-and-systems-e26828731.html
https://www.pdfdrive.net/ehealth-handbook-for-managers-of-healthcare-services-and-systems-e26828731.html
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   المواقع االلكترونية العربية:
 

https://itunews.itu.int/Ar/Note.aspx?Note=1006 

 http://www.alriyadh.com/2005/02/14/article39005.html 

http://www.tech-wd.com/wd/2011/08/20/health-and-technology/ 

http://www.kfshrco.com/?p24 

 
 

https://itunews.itu.int/Ar/Note.aspx?Note=1006
http://www.alriyadh.com/2005/02/14/article39005.html
http://www.alriyadh.com/2005/02/14/article39005.html
http://www.tech-wd.com/wd/2011/08/20/health-and-technology/
http://www.kfshrco.com/?p24

