
كلمة العدد
القطاع  مكانة  برفعة  المساهمة  على  إمكاناتها  بجميع  إنشاؤها  ومنذ  الصحية  الحوسبة  شركة  تعمل 

البشرية.  الموارد  التحتية وتمكين  البنية  الرقمي وإنشاء وتطوير  التحول  ا�ردن، من خالل جهود  الصحي في 

تحقيق� لرؤية جالل الملك وتماشي� مع رؤية التحديث االقتصادي واستراتيجية الصحة الرقمية في ا�ردن التى 

كانت الشركة جزء من اعدادها. 

لبرنامج  الصحية  المنشآت  تطبيق  بأهمية  الشركة  من  وإيقان�  االستراتيجية  وا�هداف  الرؤى  تلك  ولتحقيق 

 20 من  أكثر  اختيار  تم  فقد  متينة؛  رقمية  تحتية  بنية  لبناء  الورقية  الصحية  بالملفات  العمل  وإيقاف  حكيم 

الحسن  بن  راشد  ا�مير  مستشفى  أبرزها   2022 عام  خالل  فيها  حكيم  برنامج  تطبيق  ليتم  صحية  منشأة 

المحافظات  جميع  لتشمل  ا�دوية  توصيل  خدمة  بتطبيق  التوسع  وسيتم  وتم  سرير،   ٥٠٠ بسعة  العسكري 

إيمان� منا بضرورة تمكين المريض والتسهيل على مواطننا ا�ردني خالل تلقيه للرعاية الصحية.

إنه وال بد لنا من التأكيد على عملنا التشاركي غير المنقطع مع شركائنا لنصل سوي� إلى تطبيق أعلى المعايير 

العالمية لضمان تقديم خدمة رعاية صحية ذات قيمة وجودة عالية يستحقها المواطن ا�ردني. 

المهندس عمر إبراهيم عايش
الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية

عدد آذار - كانون اول ٢٠٢٢



مذكرة تفاهم مع مجلس التمريض اردني

الصحية  الحوسبة  شركة  وقعت 

الطبية  ا�ردن  بمكتبة  ممثلة 

ومجلس  علم   - اºلكترونية 

تفاهم،  مذكرة  ا�ردني،  التمريض 

الرعاية  وتقدم  تعزيز  إلى  تهدف 

المستمر  المهني  التطوير  أنشطة  باعتماد  والقبالة  التمريضية 

الرئيس  المذكرة  ووقع  المهنة.  مزاولة  ترخيص  تجديد  لغايات 

التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية المهندس عمر عايش، وأمين 

بحضور  النوافلة،  هاني  الدكتور  ا�ردني  التمريض  مجلس  عام 

التمريض  مجلس  في  الحسين  منى  ا�ميرة  سمو  مستشارة 

ا�ردني دعد شوكة.

الصحية  الحوسبة  شركة  وقعت 

الطبية  ا�ردن  بمكتبة  ممثلة 

اºلكترونية – علم ومركز الحسين 

لتأطير  تفاهم  مذكرة  للسرطان 

وتبادل الخبرات والمعرفة ل¿رتقاء 

بمستوى الرعاية الصحية في المملكة. 

مذكرة تفاهم مع
مركز الحسين للسرطان

وقعت شركة الحوسبة الصحية 

التعليمي  بذراعها  ممثلة 

جامعة  مع  حكيم"،  "أكاديمية 

ا�ردنية  والتكنولوجيا  العلوم 

تنمية  بهدف  تفاهم  مذكرة 

مهارات المعلوماتية الصحية لدى طلبة الجامعة. 

مذكرة تفاهم مع جامعة
العلوم والتكنولوجيا

إتفاقيات



البريد  شركة  مع  إتفاقية  الصحية  الحوسبة  شركة  وقعت 

الشهرية  ا�دوية  توصيل  خدمة  تقديم  بهدف  ا�ردني 

لمرضى وزارة الصحة في جميع محافظات المملكة.

مراجعي  من  للمرضى  سيتاح  االتفاقية،  وبموجب 

الصحة  لوزارة  التابعة  الصحية  والمنشآت  المستشفيات 

من  الشهرية  أدويتهم  طلب  "حكيم"،  برنامج  تطبق  والتي 

خالل خدمة توصيل ا�دوية التي توفرها الشركة على منصة وتطبيق "حكيمي"، حيث سيقوم البريد ا�ردني بتقديم 

لجميع  ثابتة  وبرسوم  خاصة  وحافظات  طرود  بواسطة  المنتفعين  المرضى  إلى  وتوصيلها  ا�دوية  استالم  خدمة 

المناطق تدفع إلكتروني�، لتسهيل حصول المرضى على أدويتهم دون الحاجة لمراجعة المنشآت الصحية.

منصة  على  الشهرية  أدويتهم  توصيل  عملية  تتبع  من  الخدمة  هذه  من  المنتفعين  سيتمكن  اºتفاقية،  وبموجب 

وتطبيق "حكيمي" من خالل أنظمة خاصة سيوفرها البريد ا�ردني لتلك الغاية. 

إتفاقيات

توقيع اتفاقية تعاون مع البريد اردني
لتوصيل ادوية الشهرية للمرضى



إتفاقيات

توقيع مذكرة تفاهم مع
"مسارات المعرفة لتقنية المعلومات" �طالق منصة

تعليمية إلكترونية حول الرعاية الصحية

وقعت شركة الحوسبة الصحية مذكرة تفاهم مع شركة مسارات المعرفة لتقنية المعلومات وهي شركة سعودية 

متخصصة في مجال تطوير وإدارة منصات تنمية المهارات والتعليم اºلكتروني، ºطالق منصة "حكيم – همم" التعليمية 

اºلكترونية، حول التطوير المهني في مجال القطاع الصحي في ا�ردن.

  وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان مع�  ºطالق منصة تعليم إلكترونية 

المهني وبناء قدرات كوادر  التطوير  تركز على   Hakeem.Himam.com تحت إسم  

القطاع الصحي في ا�ردن، بينما ستقوم " الحوسبة الصحية" بالترويج للمنصة لدى 

الخدمات  ا�ردنية،  الصحة  وزارة  مثل؛  ا�ردن  في  الصحية  الرعاية  مؤسسات  أبرز 

مسارات  شركة  ستقوم  فيما  وغيرها،  ا�ردني  التمريض  مجلس  الملكية،  الطبية 

بمنح "الحوسبة الصحية" ترخيص� مجاني�  لمنصتها التعليمية اºلكترونية "حكيم – 

شركة  وستقوم  والتعليمية.  التدريبية  المواد  من  هائل  عدد  توفر  والتي  همم"  

مسارات بتقديم الدعم وصيانة جميع الجوانب الفنية للمنصة، باºضافة إلى تزويد 

الجامعات   مع  والربط  إدارية،  وتحكم  قيادة  بلوحة  الصحية   الحوسبة  شركة 

العالمية الرائدة وإضافة مقرراتها إلى المنصة.



حوسبة منشآت صحية

مستشفى ا�يمان الحكومي

أعلنت شركة الحوسبة الصحية عن انتهاء كوادرها الفنية المختصة من حوسبة قسمي الطوارئ والعيادات الخارجية 

في مستشفى اºيمان الحكومي في محافظة عجلون. حيث تم االنتهاء من تطبيق برنامج حكيم بالتزامن مع افتتاح 

قاعدة  على  الخارجية  والعيادات  الطوارئ  قسمي  ربط  تم  حيث  للمستشفى،  رسميا  العامة  وا�شغال  الصحة  وزيري 

بيانات برنامج حكيم؛ ما سيسهل الوصول إلى ملف المريض اºلكتروني من خالل الرقم الوطني.

مستشفى الطفيلة الحكومي

أعلنت شركة الحوسبة الصحية عن 

انتهاء كوادرها الفنية المختصة من 

مستشفى  أقسام  كامل  حوسبة 

محافظة  في  الحكومي  الطفيلة 

الرسمي  االفتتاح  تم  حيث  الطفيلة. 

الوزراء  رئيس  قبل  من  للمستشفى 

معالي بشر الخصاونة. 

طبابة  في  حكيم  برنامج  وتطبيق  حوسبة  تم 

تم  اتفاقية  حسب  ا�ردني  الملكي  الجو  سالح 

توقيعها بداية العام، وذلك في خطوة تهدف 

إلى االرتقاء بفعالية اºدارة الطبية وتقديم رعاية 

خدمات  من  للمستفيدين  متقدمة  صحية 

الطبابة.

حوسبة طبابة سالح الجو الملكي في ماركا



تمكين المريض

التوسع في خدمة توصيل ادوية من
خالل تطبيق "حكيمي"

منشأة صحية 
٢٠

وصفة دوائية
٤٠٠

أعلنت وزارة الصحة البدء بتطبيق 

ا�مراض  أدوية  توصيل  برنامج 

شهر  في  أطلقت  والتي  المزمنة 

خالل  من   ،٢٠٢٢ العام  من  شباط 

أن  بعد   ، "حكيمي"  تطبيق 

لمراجعي  الخدمة  هذه  أطلقت 

مستشفى البشير كمرحلة أولى. 

التي  الصحية  والمراكز  المستشفيات  عدد  ووصل 

تطبيق  عبر  ا�دوية  توصيل  طلب  خدمة  توفر 

أبرزها  صحية  منشأة   ٢٠ اللحظة  لهذه  حكيمي 

الحكومي،  الزرقاء  مستشفى  البشير،  مستشفى 

الحكومي،  الحسين  بن  فيصل  ا�مير  مستشفى 

ومستشفى الحسين-السلط الجديد.

أطلقت  الخدمة،  تطبيق  في  التوسع  مع  وتزامن� 

الوعي  لنشر  توعوية  حملة  الصحية  الحوسبة  شركة 

يتيح  الذي  "حكيمي"  تطبيق  على  التفاعل  وزيادة 

للمرضى االطالع على معلوماتهم الصحية المسجلة على نظام حكيم 

في أي من منشآت وزارة الصحة مجان�.

 ٢٠٢٢ الثاني  تشرين  شهر  خالل  انطلقت  التى  الحملة  أن  حيث 

نفذها فريق عمل الشركة بالتعاون مع فريق من المتطوعين 

ولي  مؤسسة  مبادرات  إحدى  اºلكترونية  نوى  منصة  من 

الزرقاء  ومستشفى  البشير،  مستشفى  من  كل  في  العهد 

تعريف  تم  حيث  الشامل،  عمان  صحي  ومركز  الحكومي، 

مساعدة  ثم  مميزاته،  وأبرز  "حكيمي"  بتطبيق  المراجعين 

إلى  باºضافة  االشتراك  وتفعيل  التسجيل  في  المراجعين 

توصيل  وطلب  التطبيق  استخدام  بكيفية  تعريفهم 

أدويتهم الشهرية لÑمراض المزمنة.



فعاليات  ومؤتمرات

مشاركتنا في منتدى
الشرق اوسط وشمال إفريقيا لالّتصاالت

  «2022 MENA ICT FORUM» وتكنولوجيا المعلومات

الحوسبة  لشركة  التنفيذي  الرئيس  عايش،  إبراهيم  عمر  المهندس  شارك 

الصحية  في ورشة عمل بعنوان "االتجاهات المستقبلية في الرعاية الصحية 

وسد الفجوات" والتي عقدت يوم ا�ربعاء الماضي على هامش منتدى الشرق 

 MENA ICT Forum  ا�وسط وشمال إفريقيا لالّتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

2022، الذي عقد تحت الرعاية الملكّية السامية بتنظيم من جمعّية شركات 

تقنّية المعلومات واالّتصاالت" إنتاج".

وقام المهندس عايش من خالل عرض توضيحي بتسليط الضوء على محاور 

المريض  تمكين  على  وتركيزها  المستقبلية  الشركة  رؤية  أبرزها،  عدة 

أجل  من  الضخمة  البيانات  تطويع  إلى  إضافًة  الصحية،  الرعاية  ومقدمي 

الوصول إلى أفضل القرارات الصحية من خالل برنامج تحليل البيانات الصحية – 

هدى، وأخيرÕ سعي الشركة مستقبًال إلى استخدام حلول الذكاء االصطناعي 

االصطناعي  الذكاء  استراتيجية  مع  تتزامن  بحيث  الصحي،  القطاع  في  

للحكومة اºلكترونية.



فعاليات  ومؤتمرات

المؤتمر التاسع للجمعية اردنية الختصاصي
الغدد الصم والسكري وأمراض ا�ستقالب

المؤتمر  فعاليات  في  الصحية  الحوسبة  شركة  شاركت 

الصم  الغدد  الختصاصي  ا�ردنية  للجمعية  التاسع 

العربي  المشرق  ومؤتمر  اºستقالب،  وأمراض  والسكري 

عن  مندوبة  افتتحته  الذي  والسكري  الصم  للغدد  ا�ول 

الصحة  وزارة  عام  أمين  الحسين،  منى  ا�ميرة  سمو 

من  خريسات،  إلهام  الدكتورة  والفنية  اºدارية  للشؤون 

ا�ردن  مكتبة  عن  للتعريف  بالشركة  خاص  جناح  خالل 

الطبية اºلكترونية – علم، حيث قّدم فريق الشركة عرض� 

تفاعلي� حول أبرز برامج الشركة المتنوعة وطرق التسجيل 

أمام  الطبية  مصادرها  بأبرز  والتعريف  "علم"  مكتبة  في 

منهم  عدد  تسجيل  تم  الذين  والمشاركين  الحضور 

مكتبة  على  المقدمة  الخدمات  من  ل¿ستفادة  مباشرة 

علم.



فعاليات  ومؤتمرات

" الحوسبة الصحية"
تشارك في مؤتمر الطبيبات اردنيات اول

"الطبيبات  مؤتمر  في  الصحية  الحوسبة  شركة  شاركت 

دينا  ا�ميرة  سمو  رعاية  تحت  عّمان  في  ا�ول  ا�ردنيات" 

ا�طباء  كلية  مع  بالتعاون  تنظيمه  تم  والذي  مرعد، 

الملكية العالمية ومقرها لندن، خالل الفترة ما بين ٢٦- ٢٨ 

تشرين ا�ول.

محاضرة  في  الصحية  الحوسبة  شركة  فريق  واستعرض 

خاصة خالل جلسات المؤتمر التي تضمنت ١٥٠ جلسة، نبذة 

عن برنامج حكيم ومكتبة ا�ردن الطبية اºلكترونية "ِعلم" 

القرارات  دعم  أدوات  استخدام  كيفية  توضيح  تم  حيث 

 BMJ مرجع  خالل  من  المكتبة  على  المتوفرة  الطبية 

العالمي، والخطط العالجية التي يوفرها وكيفية الوصول 

إليها. إضافًة إلى توضيح كيفية القيام بعملية البحث عن 

خالل  من  محددة  بمواضيع  المتعلقة  العلمية  ا�وراق 

استخدام المراجع الطبية المتوفرة.

 



فعاليات  ومؤتمرات

إعالن الفائزين بمسابقة
أكاديمية حكيم السنوية السابعة

الفائزة  المشاريع  أسماء  الصحية،  الحوسبة  شركة  أعلنت 

في  الرائدة  المسابقة  السنوية،  حكيم  أكاديمية  بمسابقة 

اºبداع واºبتكار في مجال المعلوماتية الصحية في ا�ردن في 

نسختها السابعة، ضمن فعاليات المرحلة النهائية التي أقيمت 

في مقر مختبر ا�لعاب ا�ردني (أحد برامج صندوق الملك عبد 

لÑعمال.  الحسين  الملك  مجمع  في  للتنمية)،  الثاني   Üا

وجهاز  تطبيق  وهو  ا�ول  المركز  على   PNIN مشروع  وحصل 

يغني المريض عن استخدام العكاز، حيث يوفر اºتزان والدعم 

من  المتعدد  التصلب  مرضى  فئه  يستهدف  و  المريض،  لساق 

الذين يعانون من عدم اºتزان وصعوبة المشي. 

وجاء في المركز الثاني مشروع  Arabic Sign Language وهو 

لغة  لترجمة  المحمول  الهاتف  على  تطبيق  عن  عبارة 

اºشارات الخاصة بالصم للغة العربية، عن طريق استخدام 

اºشارة  على  للتعرف  اºصطناعي  والذكاء  الكاميرا 

لتمكين  يهدف  المشروع  أن  حيث  العربية.  للغة  وترجمتها 

خالل  من  المجتمع  وبين  بينهم  الفجوة  وتقليص  الصم 

تطويع الذكاء اºصطناعي. وفاز في المركز الثالث مشروع Draw lt وهو أداة بنيت لفهم نفسية ا�طفال ما بين أعمار 

٥ - ١٢ سنة والمشاكل التي يعانون منها دون الحاجة ل¿ستعانة بخبير، عن طريق تفسير أجزاء الشكل اºنسانى، حيث 

يتم توضيح هذه ا�شكال بطريقة رسم إرشادي، حيث يكشف ا�طفال عن جوانب مهمة من شخصيتهم بما فى 

ذلك خصائص الشخصية والحالة النفسية وبالتالي يساعد في تحليل وفهم المشاعر المبطنة للطفل دون الحاجة 

للتعبير لفظيا عنها من خالل خوارزمية الذكاء االصطناعي. وقال الرئيس التنفيذي للحوسبة الصحية المهندس عمر 

وتوسعة  واالبتكار  اºبداع  لتشجيع  تسعى  والتي  المشاركين  قبل  من  كبيرا  إقباال  سنويا  تلقى  المسابقة  إن  عايش، 

دعم  في  ليسهموا  ا�عمال  لريادة  ا�ردني  الشباب  آفاق 

وتطوير الرعاية الصحية في المملكة. وأشار إلى أن الفائزين 

البنك  من  بدعم  مالية  جوائز  على  سيحصلون  بالمسابقة 

ا�هلي ا�ردني، باºضافة إلى فترة احتضان للمشاريع الفائزة 

شركة  في  للتدريب  وفرص  للريادة،  رانيا  الملكة  مركز  من 

الحوسبة الصحية.



فعاليات  ومؤتمرات

الحملة السنوية للتبرع بالدم

نظمت شركة الحوسبة الصحية، حملتها السنوية للتبرع بالدم، 

بالتعاون  وذلك   6/14 بالدم  للمتبرعين  العالمى  اليوم  بمناسبة 

المواطن  ومنصة  الصحة  وزارة  في  الدم  بنك  مديرية  مع 

الملك  مجمع  في  أقيمت  والتى   ،Out & About العالمي 

شهدت  التي  الحملة  هذه  تنظيم  ويأتي  لÑعمال.  الحسين 

مشاركة واسعة من قبل موظفى الشركة والشركات ا�خرى 

الستراتيجية  تنفيذا  لÑعمال،  الحسين  الملك  مجمع  في 

القيم  تعزيز  على  تحث  التى  للشركة،  اºجتماعية  المسؤولية 

فئات  مختلف  تجاه  موظفيها  لدى  واºيجابية  اºنسانية 

المجتمع.



أخبار متنوعة

زيارة ممثلي منظمة الصحة
العالمية ووزارة الصحة

تشرفت الشركة بزيارة وفد مساعدي ا�مين العام 
وزارة  في  المعلومات  وتكنولوجيا  المالية  وقسم 
وسالسل  الصيدلة  قسم  ممثلي  وكذلك  الصحة 
تم  وقد  العالمية،  الصحة  منظمة  من  التوريد 
والمستقبلية  الحالية  المشاريع  ونقاش  استعراض 
للشركة ذات العالقة بإدارة سالسل التزويد والشراء 
بما يخص ا�دوية والمستلزمات الطبية، ودور برنامج 
بالحلول  الصحة  وزارة  تزويد  في  المهم  حكيم 

الالزمة والمواكبة للمتطلبات المحلية.

الحوسبة الصحية تشارك في
يوم التغيير

لتحسين  سعيها  في  كعادتها 
جودة خدمات الرعاية الصحية في 
الحوسبة  شركة  قامت  ا�ردن، 
يوم  بمبادرة  بالمشاركة  الصحية 
والتي  التاسعة  بنسختها  التغيير 

رعاية  تحت  سنوي�  الصحية  المؤسسات  اعتماد  مجلس  يطلقها 
صاحبة السمو ا�ميرة منى الحسن المعظمة.

تعهدت  حيث   ،" أضرار  دون  دواء   " شعار  السنة  هذه  المبادرة  وتحمل 
على  المستمرين  والتطوير  بالتحديث  الصحية  الحوسبة  شركة 
عن  التوعية  ونشر  حكيم،  نظام  في  والطبية  الدوائية  المعلومات 
للمريض  الدواء  وإعطاء  وصرف،  وصف،  مع  صحيح  بشكل  التعامل 
حقوق  على  حفاظ�  الصحية  الرعاية  مقدمي  قبل  من  آمن  بشكل 
"حكيمي"  منصة  خدمات  تطوير  إلى  إضافًة  المريض،  وسالمة 
ملفه  على  االطالع  من  المريض  لتمكين  دوري  بشكل  اºلكترونية 
ا�دوية  توصيل  طلب  بخدمة  والتوسع  الحالية  وأدويته  الصحي 

الشهرية لتشمل كافة محافظات المملكة

الحوسبة  شركة  مقر  في  عمل  ورشة  عقد  تم 
فيليبس،  شركة  من  ممثلون  حضرها  الصحية 
ا�ردن  في  المعتمد  الوكيل  إكسبيريا  وشركة 
تم  حيث  الصحية.  الحوسبة  شركة  من  وفريق 
مناقشة آخر مستجدات التكنولوجيا فيما يتعلق 
للمريض  المقدمة  الخدمة  مستوى  بتحسين 

وخدمات قسم العناية المركزه عن بعد.

ورشة عمل في مقر
شركة الحوسبة الصحية

مع شركة
فيليبس وشركة إكسبيريا



أخبار متنوعة

وزارة الصحة تنظم ورشة
عمل تفاعلية حول االستخدام

الرشيد للمضادات الحيوية

تدريب كوادر مستشفى ا�يمان في عجلون
على برنامج «حكيم» لتسريع إجراءات العالج

الصحة  منظمة  مع  بالتعاون  الصحة  وزارة  قامت 
هنري  ومستشفى  للسرطان  الحسين  ومركز  العالمية 
فورد االمريكي بتنظيم فعاليات ورشة العمل التفاعلية 

حول االستخدام الرشيد للمضادات الحيوية.

الصيدلة  قسم  في  الطبي  التحول  قدم  مدير  حيث 
الدكتور سلمان السلطان من شركة الحوسبة الصحية 
برنامج  تعديلها  على  تم  التي  التداخالت  فيه  عرضا  بين 
حكيم  بهدف دعم ترشيد استهالك المضادات الحيوية 
مستقبًال  البرنامج  على  للتعديل  المتاحة  والفرص 
الصيدلة  مديرية  مع  الغاية  بالتعاون  هذه  لخدمة 

السريرية في الوزارة. 

تكريم
شركة الحوسبة الصحية

الدكتور  ا�ستاذ  الصحة  وزير  معالي  رعاية  تحت 
فراس الهواري، تم تكريم شركة الحوسبة الصحية 
المساهمة  في  المبذولة  كوادرها  لجهود   Õتقدير
من  بالدم  التبرع  بأهمية  الوعي  مستوى  رفع  في 
خالل حمالت التبرع بالدم التي تقيمها سنوي�، وذلك 
والذي  بالدم  للمتبرعين  العالمي  اليوم  احتفال  في 
أقيم تحت شعار "التبرع بالدم بادرة تضامن... شارك 

في الجهد وأنقذ ا�رواح" .

من  النوعي  التدريبي  البرنامج  فعاليات  انطالق  فريحات،  محمد  الدكتور  الحكومي  اºيمان  مستشفى  مدير  رعى 
حيث العدد والتنوع العلمي والطبي.

التخصصات وأن كل  ٦٠٠ موظف من كافة  ال  يتجاوز  تدريبهم  الذين سيتم  الموظفين  أن عدد  الفريحات  وأضاف 
موظف سيتلقى أكثر من ٥ ورشات تدريبية مختلفة وهذا ما يعكس حجم البرنامج وضخامته.

وسوف يتم من خالل البرنامج التدريبي، تدريب كافة الكوادر العاملة في المستشفى ومن كافة التخصصات على 
من  سيسرع  مما  ا�داء  سرعة  وزيادة  البرنامج  هذا  على  العاملين  أداء  لرفع  وذلك  الحوسبة  وعلى  حكيم  برنامج 

إجراءات العالج وخصوص� في قسم العيادات وقسم الطوارئ.



أخبار متنوعة

نظمت شركة الحوسبة الصحية محاضرة لنحو ٧٠ طالبة 
من طالبات كلية ا�ميرة منى للتمريض/ الخدمات الطبية 
الصحي  والملف  الصحية  المعلوماتية  حول  الملكية 
اºلكتروني وبرنامج حكيم بمختلف تطبيقاته. وتأتي هذه 
ا�ميرة  كلية  بين  ما  والتنسيق  التعاون  أطر  ضمن  الزيارة، 
في  ممثلة  الصحية  الحوسبة  وشركة  للتمريض  منى 

ذراعها التعليمي أكاديمية حكيم.

محاضرة تعريفية عن
برنامج هدى 

رعى عميد كلية الطب في جامعة اليرموك محاضرة 
الصحية،  البيانات  لتحليل  "هدى"  برنامج  عن  تعريفية 
عرض  الكرمي  لمى  المهندسة  قدمت  حيث 
البيانات  تجميع  وآليات  "هدى"  برنامج  عن  توضيحي 
البحث  �غراض  وتجيزها  ومعالجتها  وتخزينها 
العلمي مما يتيح االستفادة منها في تحسين الرعاية 
هذه  بتوفير  الشركة  وتقوم  القرار.  وصنع  الصحية 
من  والباحثين  ا�كاديميين  لجميع  الضخمة  البيانات 

جميع القطاعات المهتمة عند الطلب

كلية  من  كل  في  التدريسية  الهيئة  من  عدد  وقام 
الطب والصيدلة وهندسة الكمبيوتر وعلم الحاسوب 
المحاضرة  هذه  بحضور  الطب  طالب  من  وعدد 
المختلفة في  التخصصات  �هميتها وتقاطعها مع 
الذكاء  وتطبيقات  الهائل  التكنولوجي  التطور  ضوء 
في  الصحية  والرعاية  الطب  مجال  في  اºصطناعي 

ا�ردن.

محاضرة لطالبات
كلية اميرة منى للتمريض

حكيم  أكاديمية   - الصحية  الحوسبة  شركة  تشرفت 
المعلوماتية  و  النظم  هندسة  قسم  طالب  باستقبال 
الطبية الحيوية من كلية الحجاوي جامعة اليرموك، وتم 
الشركة  ببرامج  الطلبة  لتعريف  محاضرة  عقد  خاللها 
الملف  وأثر  وفوائد  استخدامات  إلى  باالضافة  المختلفة 

الصحي االلكتروني ونطاق عمل تطبيق برنامج حكيم. 

زيارة طالب من جامعة اليرموك



أخبار متنوعة

تجديد اعتمادية شهادة
اÁيزو 9001 لنظام جودة

إدارة ا�جراءات
متطلبات  الصحية  الحوسبة  شركة  اجتازات 
لتجديد   الدولية  اºجراءات  إدارة  جودة  نظام 
أنظمة  لتميز    Õتقدير وذلك   ISO 9001 شهادة  
الفني  الدعم  دوائر  في  المتبعة   الجودة  إدارة 
والموارد البشرية والمشتريات في الشركة  ا�مر 
ومشاريعها  خططها  تنفيذ  من  مكنها  الذي 

وفق� �على المعايير العالمية.

انتهاء  بعد  الشهادة،  هذه  اعتماد  تجديد  وجاء 
شركة SGS المانحة لشهادات المطابقة الدولية 
الدوري  التدقيق  عمليات  من  اãيزو،  لنظام 
هذه  معايير  لجميع  الشركة  إتباع  من  والتأكد 

الشهادة وفق المواصفات الدولية.

تجديد شهادة اÁيزو
المعيارية 22301

الحوسبة  شركة  اجتازات 
الصحية متطلبات شهادة 
في  المعيارية   22301 اãيزو 
ا�عمال  استمرارية  إدارة 
الثالثة  للسنه  لتجددها 
مع  بالتعاون  التوالي  على 

شركة  QSert حيث قامت الشركة بتوسيع 
دائرة  لتشمل  الشهادة  تغطية  نطاق 
البيانات  لمركز  باºضافة  العمليات، 
التخطيط  إطار  في  وذلك  والمعلومات 
والحماية  والصيانة  والتشغيل  والتنفيذ 
استمرارية  إدارة  نظام  على  والتحسين 

BCMSI ا�عمال

ISO

22301
QSCert

للعام السادس على التوالي ..
" الحوسبة الصحية" تجدد
ISO 27001 اعتمادية شهادة

المتخصصة في إدارة
أمن المعلومات

الحوسبة  شركة  قامت 
اعتمادية  بتجديد  الصحية 
الدولي  المعيار  شهادة 
 ISO المعلومات  أمن  ºدارة 
٢٧٠٠١  وذلك بعد االنتهاء من 

عملية التدقيق الخارجي واستكمال الشركة لجميع  
متطلبات هذا المعيار بنجاح.

الشهادة  لهذه  الصحية"  الحوسبة   " تجديد  ويعد 
الدولية للسنة السادسة على التوالي، كإنجاز ودليل 
فيها  المعلومات  أمن  إدارة  نظام  بكفاءة  واضح 
الممارسات  فاعلية  جانب  إلى  بياناتها،  ومركز 
المتعلقة  الدولية  للمعايير  ومطابقتها  المتبعة 
بالمرضى  الخاصة  المعلومات  أمن  بحماية 

والمستفيدين من خدمات الشركة

ISO/IEC

27001
QSCert


