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 في تدريس المادة م المستخدمالتعل نمط

 المئويةالنسبة  نمط التعلم

 0 التعلم الوجاهي
 %222 إللكترونيالتعلم ا

 

 المادةوصف 

 وصف المادة 

في القطاع الصحي  لتطورات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتل المادة عرض عام هتضمن هذت
 تحسين واالرتقاء بخدمات الرعاية الصحية لألفراد والمجتمعات.الفي  ودورها الرائد

تقنية المعلومات واالتصاالت في مختلف المجاالت الصحية  استخدامات  أحدثالمادة   تستعرض هذه
مثل جمع وتخزين واسترجاع وتحليل وإدارة المعلومات، وتوحيد السجالت الصحية اإللكترونية، ونشر 
وتبادل المعلومات الطبية عن بعد، والعمليات الجراحية والرعاية الصحية عن بعد، والبطاقات الصحية 

بين مقدمي الخدمات الطبية ونية الذكية، والتصوير الرقمي، وذلك بهدف التواصل الجيد والفعال اإللكتر 
 .للمرضى والقطاعات الصحية المختلفة المقدمة المرضى واالرتقاء بالخدمات الصحيةو 

كما  تستعرض المادة أهم البرمجيات الحاسوبية المستخدمة في القطاع الصحي والتدريب العملي على 
 القطاع الصحي.في دامها بهدف إعداد الطلبة الستخدام هذه البرمجيات في سوق العمل استخ

 

 المادةمخرجات تعلم 

 لمادةاتعلم مخرجات  الرقم
مخرج تعلم رمز 

 المرتبط للبرنامج

 المهارات
S1  التطبيقي والجانب الجانب النظري  بين والربط والتوصيف والتحليل االستنتاج قادرعلىان يكون الطالب 

 Sp1, Sp2 .الحاسوبية التطبيقات خالل من للمادة

S2  قادر على استخدام التكنولوجيا والتطبيقات الحاسوبية المتوفرة  في القطاع الصحي  ان يكون الطالب  Sp1, Sp2 



 5من  2الصفحة 
 

 

 الكفايات
C1  من عليه حصل ما وتطبيق استخدام على قادرا   بعد االنتهاء من المقرر بنجاح يجب ان يكون الطالب 

 المختلفة، الدراسية الحاالت وتحليل دراسة على قادرا   يكون  وأن الواقع أرض على فنية ومهارات مفاهيم
 .بإستمرار والمتغيرة المتطورة المجتمع لحاجات االستجابة بمهارات يتمتع وأن

Cp2 

 

 مصادر التعلم

 Excel for New Managers: A perfect understanding of how Microsoft Excel الكتاب المقرر

works Paperback – September 24, 2019, Mr Stephen Saxton  

 3084تطبيقات حاسوبية في المحاسبة، محمود الطبري ، المراجع الداعمةوالكتب 
 https://www.youtube.com/watch?v=tih6OulII8Q لكترونية الداعمةالمواقع اإل

https://www.youtube.com/watch?v=JzhXFwA8NZ0 

 
 أخرى           افتراضية    منصة تعليمية             مختبر   قاعة دراسية                 البيئة المادية للتدريس

 

 والمواضيع المقررةالجدول الزمني للقاء الطلبة 

 المرجع المهام أسلوب التعلم* الموضوع سبوعاأل

1 

شرح رؤية ورسالة الكلية، والخطة واهداف ومخرجات 

تعلم المادة وتطبيق معايير ضمان الجودة وسياسات 

 االعتماد، ومشاركة الكلية في برنامج االعتماد الوطني

سياسات االعتماد   

ذات العالقة 

بالطالب، والخطة 

 الدراسية

2 
محاضرات  Excelالتعريف في برمجية 

 تطبيق عملي

 الوحدة االولى 

3 
التعرف على اهم الدوال المستخدمه واستخدامها في 

Excel 

محاضرات 

 تطبيق عملي

 الثانيةالوحدة  انشاء ورقة عمل 

4 
محاضرات  قائمة المركز المالي للمنشات الصحية وتحليلها ماليا

 تطبيق عملي
 الثالثةالوحدة  انشاء ورقة عمل 

5 
محاضرات  قائمة المركز المالي للمنشات الصحية وتحليلها ماليا

 تطبيق عملي
 الوحدة الخامسة انشاء ورقة عمل 

6 
 قائمة الدخل للمنشات الصحية وتحليلها ماليا 

 االمتحان االول
محاضرات 

 تطبيق عملي
 الوحدة الثالثة انشاء ورقة عمل 

7 
محاضرات  قائمة الدخل للمنشات الصحية وتحليلها ماليا 

 تطبيق عملي
 الوحدة الثالثة انشاء ورقة عمل 

8 
محاضرات  كشف رواتب للمنشات الصحيةاعداد 

 تطبيق عملي
 السادسةالوحدة  انشاء ورقة عمل 

9 
 COUNTIF, SUMIF, FORCASTاستخدام دالة 

 القروض والفوائد

 كمية الطلب المثلى

محاضرات 

 تطبيق عملي
 الرابعةالوحدة  انشاء ورقة عمل 

10 
 pivotاعداد التقاريروالرسوم البيانية من خالل استخدام 

table 
محاضرات 

 تطبيق عملي
 الوحدة السابعة انشاء ورقة عمل 

11 
 pivotاعداد التقاريروالرسوم البيانية من خالل استخدام 

table 

 االمتحان الثاني

محاضرات 

 عمليتطبيق 
 الوحدة السابعة انشاء ورقة عمل 

12 
في  VLOOKUP&HLOOKUPاستخدام دالة 

 السجالت الطبيه

محاضرات 

 تطبيق عملي
 الوحدة السابعة انشاء ورقة عمل 

13 
  تطبيقات الصحة اإللكترونية في االردن ) برنامج

 الحوسبة الصحية في األردن ) حكيم (
محاضرات 

 تطبيق عملي
شركة الحوسبة  

 الصحية الدولية

14 
  تطبيقات الصحة اإللكترونية في االردن ) برنامج

 الحوسبة الصحية في األردن ) حكيم (
محاضرات 

 تطبيق عملي
شركة الحوسبة  

 الصحية الدولية

      

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Mr+Stephen+Saxton&text=Mr+Stephen+Saxton&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.youtube.com/watch?v=tih6OulII8Q
https://www.youtube.com/watch?v=tih6OulII8Q
https://www.youtube.com/watch?v=JzhXFwA8NZ0
https://www.youtube.com/watch?v=JzhXFwA8NZ0


 5من  3الصفحة 
 

15 
  تطبيقات الصحة اإللكترونية في االردن ) برنامج

 (الحوسبة الصحية في األردن ) حكيم 
محاضرات 

 تطبيق عملي
الحوسبة شركة  

 الصحية الدولية

16 

  تمارين عامة وشاملة لمادة الصحة اإللكترونية
  وتطبيقات حاسوبية

 مراجعة 
 االمتحان النهائي 

محاضرات 

 تطبيق عملي
  

 محاضرة، تعلم معكوس، تعلم من خالل المشاريع، تعلم من خالل حل المشكالت، تعلم تشاركي... الخ.: التعلماليب تشمل أس*

 

 المادة في تطوير مهارات الطالبمساهمة 

 لوجياواستخدام التكن

 برنامج حكيم Excelبرمجية تكليف الطلبة بواجبات تتطلب استخدام  

 

 والتواصل مهارات االتصال

 

 اعداد تقارير ورسومات بيانيةتكليف الطلبة بواجبات 

 

 التطبيق العملي في المادة

بناء على بيانات  باستخدام ورقة العمل باستخدام دوال اكسل والرواتبقائمة الدخل والمركز المالي اعداد 

 عملية واقعية

 

 

 

   وتوزيع العالمات الطلبةساليب تقييم أ

 العالمة سلوب التقييمأ
 توقيت التقييم 

 )األسبوع الدراسي(

مخرجات تعلم المادة 

 المرتبطة بالتقييم

 S1,S2 السادس % 20 ولاالمتحان األ

 S1,S2 الثاني عشر % 20 الثانياالمتحان 

   % 20 *أعمال فصلية

 C1, S1,S2 السادس عشر % 40 االمتحان النهائي

   %100 المجموع

 ...... الخ، عرض تقديمي، امتحان قصير، مشروعقصيرة *تشمل: واجبات                          

 والتقييم التعلممواءمة مخرجات تعلم المادة مع أساليب 

 أسلوب التقييم** أسلوب التعلم* لمادةاتعلم مخرجات  الرقم

 المهارات     
S1 الجانب  بين والربط والتوصيف والتحليل االستنتاج ان يكون الطالب قادرعلى

 .الحاسوبية التطبيقات خالل من للمادة التطبيقي والجانب النظري 
وتطبيق محاضرة 

 امتحان، واجبات منزلية عملي

S2  قادر على استخدام التكنولوجيا والتطبيقات الحاسوبية المتوفرة   ان يكون الطالب
  في القطاع الصحي 

محاضرة وتطبيق 

 امتحان، واجبات منزلية عملي

 الكفايات      
C1  وتطبيق استخدام على قادرا   بعد االنتهاء من المقرر بنجاح يجب ان يكون الطالب 

 على قادرا   يكون  وأن الواقع أرض على فنية ومهارات مفاهيم من عليه حصل ما
 لحاجات االستجابة بمهارات يتمتع وأن المختلفة، الدراسية الحاالت وتحليل دراسة

محاضرة وتطبيق 

امتحان، مشروع فردي/  عملي

 جماعي
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 .بإستمرار والمتغيرة المتطورة المجتمع
 خالل المشاريع، تعلم من خالل حل المشكالت، تعلم تشاركي... الخ.اليب التعلم: محاضرة، تعلم معكوس، تعلم من تشمل أس* 

 امتحان، مشروع فردي/ جماعي، واجبات منزلية، عرض تقديمي، المشاركة والمناقشة، امتحان قصير... الخ.  ل أساليب التقييم:م**تش

 المادةسياسات 

 متطلبات السياسة السياسة

 (.%00مة النهائية هو )الاألدنى للعوالحد ( %00األدنى للنجاح في المادة هو )الحد  النجاح في المادة

 الغياب عن االمتحانات

 معلن عنه بدون عذر مريض أو عذر قهري يقبل به  يكل من يتغيب عن امتحان فصل

 فيمتحان وتحسب الا في ذلكصفر  المة، توضع له عادةملعميد الكلية التي تطرح ا

 .النهائية عالمته

  معلن عنه بعذر مريض أو قهري يقبل به عميد الكلية  فصليكل من يتغيب عن امتحان

 وفيأسبوع من تاريخ زوال العذر،  خالل، عليه أن يقدم ما يثبت عذره المادةالتي تطرح 

 .أن يعقد امتحاناً تعويضياً للطالب المادةمدرس  علىهذه الحالة 

 ذر قهري يقبل به عميد الكلية التي بعذر مريض أو ع ئيكل من تغيب عن امتحان نها

 .المتحانأيام من تاريخ عقد ذلك ا خالل ثالثةعليه أن يقدم ما يثبت عذره  لمادةتطرح ا

 الدوام )المواظبة( 

أي ما يعاادل ، من مجموع الساعات المقررة للمادة( %80ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من )

. وإذا غاا  الطالاب أكثار ماان )ح ث م( سات محاضارات أياام )ن ر(، وسابع محاضاارات أياام

( من مجموع الساعات المقررة للمادة دون عذر مرضي أو قهاري يقبلاه عمياد الكلياة، 80%)

يحرم من التقدم لالمتحان النهاائي وتعتبار نتيجتاه فاي تلاك المادة)صافراً(، أماا إذا كاان الغياا  

ة ، يعتبار منساحباً مان تلاك بسبب المرض او لعذر قهري يقبلاه عمياد الكلياة التاي تطارح المااد

 المادة وتطبق علية أحكام االنسحا . 

 األكاديمية النزاهة

ويتم تطبيق العقوبات  ،اهتماًما خاًصا كاديميةاأل النزاهةا موضوع تولي جامعة فيالدلفي

النزاهة األكاديمية القيام بعمل ينتهك بمن يثبت عليه  المنصوص عليها في تعليمات الجامعة

 ، حقوق الملكية الفكرية.كاديمية(، التواطؤاالنتحال )السرقة األ الغش، :مثل

 

 

 التي يتم تقييمها في المادةمخرجات تعلم البرنامج 

 البرنامجتعلم مخرجات  الرقم
اسم المادة التي 

 تقيم المخرج
 أسلوب التقييم

مستوى األداء 

 المستهدف

Sp1  التواصل مع اآلخرين بشكل فعال وكفء باللغتين

العربية واإلنجليزية سواء من خالل المحادثات 

 الشفوية أو إعداد التقارير والعروض التقديمية.

تطبيقات حاسوبية في 
 تطبيقات عملية المؤسسات الصحية

من الطالب  07%
يحققوا عالمة 

07% 
Sp2  توظيف التكنولوجيا في جمع وتحليل وتفسير

 البيانات والمعلومات.
تطبيقات حاسوبية في 

 تطبيقات عملية المؤسسات الصحية
من الطالب  07%

يحققوا عالمة 
07% 

 

 في المادة مخرجات تعلم البرنامج وصف متطلبات تقييم

رقم 

 المخرج
 لمتطلب تقييم المخرج الوصف التفصيلي

Sp1 عالمات انشاء ورقة عمل اكسل0 تطبيق عملي 

Sp2 عالمات انشاء ورقة عمل اكسل0 تطبيق عملي 
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 في المادة مخرجات تعلم البرنامجسلم تقييم أداء متطلب تقييم 

 

 
 مؤشرات األداء 

 أقل من المقبول محكات األداء أقل من المقبول محكات األداء
المعارف المتضمنة 

 بالوحدات

غير قادر على فهم المفاهيم 
 الرئيسية

المعارف المتضمنة 
 بالوحدات

غير قادر على فهم المفاهيم 
 الرئيسية

ادخال البيانات على 
البرمجية بشكل صحيح 

 وتخزينها

غير قادر على ادخال 
البيانات على البرمجية بشكل 

 صحيح وتخزينها

ادخال البيانات على 
البرمجية بشكل صحيح 

 وتخزينها

غير قادر على ادخال 
البيانات على البرمجية بشكل 

 صحيح وتخزينها

تطبيق المعادالت في 

 البرمجية

تطبيق غيرقادر على  

   المعادالت في البرمجية

تطبيق المعادالت في 

 البرمجية

تطبيق غيرقادر على  

   المعادالت في البرمجية

 

 

 

 

 

 

 


