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 :المادةوصف 

 ال علامممة  تكنالاجيممة فمم  وال تسممةتع  الهةئلمم  لتطمماتا ل عممة  عمم    ال ممة   ههمم  تضمم  ت

 الصممحي  ال عةيمم  بخمم مة  واالتتقممة  تحسممي  فمم  واعمم   فممة آ ممم  به تبشمم  ومممة واالتصممةال 

 واالتصمةال  ال علاممة  تقنيم   اسمتخ امة  أحم   ال مة    هه  تستع   وال جت عة . لألف ا 

 ال علامممة   وإ ات  وتحليمم  واسممت جة  وتخممني  ج مم  مثمم  الصممحي  ال جممةال  مختلمم  فمم 

 والع ليمة  بعم   عم  الطبيم  ال علاممة  تبمة  و ونشم  اإللكت ونيم   الصحي  السجال  وتاحي 

 والتصمماي  ال كيمم   اإللكت ونيمم  الصممحي  والبطةقممة  بعمم   عمم  الصممحي  وال عةيمم  الج احيمم 

 واالتتقمة  ال  ضم و الطبيم  الخ مة  مق م  بي  والفعة  الجي  التااص  به ف وذلك ال ق   

 لف .ال خت الصحي  والقطةعة  لل  ض  ال ق م  الصحي  بةلخ مة 
  

 

 :  المادةأهداف 

 -:مةيل  عل  ويتع ف يلم أن الطةلب م  يتاق   المادة هه  نهةي  ف 

  الصح . النظة  ف   وتهة و اإللكت وني  الصح  مفها 

  ومحلية. عةل ية اإللكت وني  للصح  الع لي  والب امج ال ختلف  التطبيقة 

 للصمح  ال ختلفم  والتطبيقمة  مجالبم ا فم  ال سمتخ م  العل يم  ال فمةهيم و ال صطلحة  فهم 

  اإللكت وني .

  الصمحي  وال ؤسسمة  وال  ضم  لل جت م  اإللكت ونيم  الصمح  بم امج تحققهمة الت  الفاائ 

 الخ م . ومق م 

 اإللكت وني . ال علامة  وأم  خصاصي  عل  ال حةفظ  اسةليب 

 طرق التدريس:
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 ا   وغي هةمحةض ا   مج اعة  نقةش  مج اعة  ت تيس  ح  مسةئ   منةظ 
 

 أدوات التقييم:

 

 

 توزيع العالمات

 العالمة أدوات التقييم

 20 االمتحةن األو 

 20 االمتحةن الثةن 

 40 االمتحةن النهةئ 

التقةتي / ال شةتي  البحثي / االختبةتا  القصي  /الااجبة  ال تاسي / 

 ال شةتي 
20 

 100 ال ج ا 

 

 ل الدراسيعلى أسابيع الفص المادةتوزيع مواضيع 
 

 األسبوع المواضيع األساسية والمساندة التي ستغطى

 وال ستشمممفية  الصمممحي  ال عةيممم  انظ ممم  فممم  الح يثممم  االتجةهمممة 

  واالتصةال  ال علامة  تكنالاجية بتطاتا  وتبطهة

(1) 

 فم  واالتصمةال  ال علاممة  تكنالاجيمة لتطبيقة  التةتيخ  التطات

 الصح  القطة 

(2) 

 المانن  الصمح  معلامة  نظة  م  كجن  لكت وني اإل الصح  نظة 

 MACRO AND MICRO LEVELS ال ستشف  معلامة  ونظة 

(3) 

 (4) األو  الجن  وتطبيقةته  TELEMEDICINE  االتصةل  الطب

 (5) الثةن  الجن  وتطبيقةته  TELEMEDICINE  االتصةل  الطب

 E-HEALTH RECORD (6)      اإللكت ون  الصح  السج  

ال تحةن 

 االو 

 

 االلكت وني  الصحي  االستشةتا 

 TELE-HOME) : بعممممم  عممممم  ال ننليممممم  الصمممممحي  ال عةيممممم 

)HEALTHCARE 

(7) 

 (8) اإللكت ون  الصح  التثقي 

 (9) اإللكت ون  الصح  والت تيب التعليم

 MEDICAL االلكت ون  والتسايق العالجي  السيةح 

TOURISM AND E_MARKETING  
(10) 

 (11) اإللكت وني  الصح  نظة  وا ات  طتخطي

االمتحةن 

 الثةن 

 

 اإللكت وني  الصح  اخالقية   ستات 

  اإللكت وني  ال علامة  وأم  خصاصي 

(12) 

 مم  ال و )مشمةتك  بعم  فم  اإللكت وني  الصح  لتطبيقة  ن ةذج 

 1الطالب(

(13) 

 (14) مم  ال و )مشمةتك  بعم  فم  اإللكت ونيم  الصح  لتطبيقة  ن ةذج
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  2الطالب(

 (15) االت ن ف  اإللكت وني  الصح  تطبيقة 

 (16) عةم  م اجع 

االمتحةن 

 النهةئ 
 

 

 

 الوقت المتوقع لدراسة المادة 

  

 الطةلب م  ال تاس  واالع ا  لل ة   يسةوي سةعتي  لك  محةض   م  فئ  الخ سي   قيق                  هليمع   مة يحتةج إ

 

 المواظبه() سياسة الدوام

إذا غمةب الطةلمب أكثم  مم  و%( م  مج ا  السةعة  ال قم ت  لل مة  . 15ال يس ح للطةلب بةلتغيب أكث  م  )          

ع ي  الكليم   يحم   مم  التقم     ة    ون ع ت م ض  أو قه ي يقبله%( م  مج ا  السةعة  ال ق ت  لل15)

ا كةن الغيةب بسبب ال    او لع ت قه ي يقبله أمة إذ(  لالمتحةن النهةئ  وتعتب  نتيجته ف  تلك ال ة  )صف ا  

 . ع ي  الكلي  الت  تط ح ال ة     يعتب  منسحبة  م  تلك ال ة   وتطبق علي  أحكة  االنسحةب

 

 

 :عـالمرج

التطبيممب وال عةيمم  الصممحي  عمم  بعمم : تمميلي  ا   ويليممةمن وم ج يمم  كممةتي وت ج مم   . مح مم  الحنممةوي و  . 

 .2002-ل  كن الع ب  للتع يب والنش    مشق م وان الاز   ا
 

األجنبية: المواقع االلكترونية    
http://www.openclinical.org/e-Health.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/EHealth 

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

 

   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 
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