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والتمريضية الكوادر الطبية  سد الثغرات المعرفية لدى أي سي دي أل تدفع في جهود

 

استخدام األنظمة المعلوماتية " شهادة تعتمد جامعة االسكندريةفي  كلية التمريض
 ICDLمن  "الصحية

 
 هاالدكتورة مبرئاسة األستاذة " جامعة االسكندرٌة"كلٌة تمرٌض مجلس  وافق – 2015 غسطس،أ، مصر

من " إستخدام األنظمة المعلوماتٌة المعنٌة بالصحة"عادل سالم عمٌد الكلٌة على اعتماد وبدء تفعٌل برنامج 

ICDL  وجاء هذا اإلعالن خالل لقاء رسمً  .والخرٌجٌنوتدرٌسه لطلبة الكلٌة واإلمتٌاز والدراسات العلٌا

واألستاذ " جامعة االسكندرٌة"التمرٌض فً  كلٌةعادل سالم عمٌد  الدكتورة مها األستاذةبٌن جرى مؤخرا ما 

الجهة المسؤولة عن اإلدارة واإلشراف وهً ، "العربٌة –ل أأي سً دي " جمٌل عزو مدٌر عام مؤسسة

 .على برامج الرخصة الدولٌة لقٌادة الحاسب اآللً فً مصر

 

 من لطلبة والخرٌجٌٌنوتهدف كلٌة التمرٌض فً الجامعة من تنفٌذ الشهادة الدولٌة الجدٌدة إلى تمكٌن ا

حٌث ان متطلبات سوق العمل  القطاع الصحًالمطلوبة فً مهارات اإلتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات 

فقط وإنما ٌحتاج إلى مهارات أخرى مثل أمن المعلومات  الصحً لم ٌعد ٌكتفً بالبرامج المكتبٌةبالقطاع 

والتعامل مع الصور الرقمٌة االجتماعً ووسائل التواصل وتخطٌط المشارٌع  عبر اإلنترنت التعاونو

 اقاءهذا وستخصص الكلٌة ل .وتصمٌم المواقع اإللكترونٌة واستخدام األنظمة المعلوماتٌة المعنٌة بالصحة

فً الذي تستضٌفه الكلٌة " نحو رعاٌة تمرٌضٌة أفضل مؤتمر" عن الشهادة الجدٌدة خاللشامال  اتوعوي

فً تمكٌن  اوفوائده اإلسكندرٌة بأهداف الشهادة الجدٌدةالطبً فً رٌف المجتمع تعل شهر أكتوبر القادم

الكوادر الطبٌة والتمرٌضٌة والمهنٌة واإلدارٌة العاملة فً القطاع الصحً من تحقٌق التطور الشخصً 

 وفق المعاٌٌر الدولٌة ةالجدٌد الشهادةتوفٌر خدمات التدرٌب واالختبار على ا ومن المقرر أن ٌتم .والمهنً

الذي سٌتم اعتماده كمركز تدرٌب و "جامعة اإلسكندرٌة"لكلٌة التمرٌض فً المركز التدرٌبً التابع ضمن 

  . "العربٌة –ل أأي سً دي "مؤسسة من قبل  واختبار

 

 

أهمٌة " أي سً دي إل الستخدام األنظمة المعلوماتٌة الصحٌة“الجدٌدة الشهادة الدولٌة كتسب توهذا 

تطوٌر ل دفعة قوٌة للجهود الرامٌة إلى إعداد جٌل من الكفاءات البشرٌة المؤهلة اهعتبارإب عالمٌا استراتٌجٌة

وتعمل . الخدمات الصحٌة بما ٌواكب التطور التكنولوجً المتسارع الذي ٌفرضه القرن الحادي والعشرٌن

ة العلوم طلبل بالتعاون مع الجهات المسؤولة للتعرٌف بالشهادة الجدٌدة "العربٌة –ل أأي سً دي "مؤسسة 

" جامعة اإلسكندرٌة"المعنٌٌن فً وطلبة اإلمتٌاز والدراسات العلٌا والخرٌجٌن  الطبٌة والتمرٌض والصٌدلة
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مهارات اإلتصاالت وتكنولوجٌا ومختلف الجامعات المصرٌة، إلى جانب الكوادر الطبٌة الراغبة فً تطوٌر 

  .فً مصر الصحة وتوظٌفها بالشكل األمثل فً خدمة مسٌرة نمو قطاعالمعلومات 

 

 

 

اعتماد وتطبٌق ٌأتً : ""جامعت اإلسكنذرَت"انتمرَض فٍ  كهُتادل سالم عمٌد األستاذة الدكتورة مها عث قالو

رتقاء ضمن أهداف الكلٌة لال لطالبنا "أي سً دي أل الستخدام األنظمة المعلوماتٌة الصحٌة" شهادة

بانمعارف انرقمُت وانمهاراث انتكنىنىجُت نذي انطهبت وانخرَجُه وانعامهُه ضمه انجهاز انطبٍ 

تأهُههم بانشكم األمثم إلحذاث تغُُر إَجابٍ عهً صعُذ جىدة وكفاءة خذماث انرعاَت انصحُت ، ووانتمرَضٍ

بتأسُس  اسعادتهعه  ثأعربو ."اً وتطىَر انقطاع انطبٍ بما َنسجم مع انمتغُراث انمتسارعت إقهُمُاً ودونٍ

فٍ ابتكار انذونٍ سباقا  ICDL، حُج َعتبر معُار "انعربُت –ل أأٌ سٍ دٌ "تعاون مثمر وبنّاء مع 

وتجسٌد التطلعات  مسٌرة التحول الرقمًمقرراث جذَذة تمثم ركُسة متُنت إلعذاد أجُال مؤههت نقُادة 

 .الطموحة فً الوصول إلى اقتصاد المعرفة

 

االستثمار فً تطوٌر المهارات ، بأّن "العربٌة –ل أأي سً دي "دٌر عام م، جمٌل عزو أوضحته، من جه

، ةالتكنولوجً اتالتطورب الرقمٌة لدى الكوادر الطبٌة باتت حاجة ملحة لتمكٌن القطاع الصحً من اللحاق

 ةالصحً لمنظومةاالفتاً إلى أهمٌة التركٌز على تبّنً التكنولوجٌا المتطورة على نطاق واسع ضمن 

الصحٌة والحد من التكالٌف التشغٌلٌة وفتح آفاق نمو جدٌدة رعاٌة عتبارها ركٌزة أساسٌة لتحسٌن خدمات الإب

. لتفعٌل مساهمة القطاع الصحً فً الناتج المحلً اإلجمالً وتعزٌز دوره فً دفع عجلة االقتصاد الوطنً

 

منصة  افً كونه" دام األنظمة المعلوماتٌة الصحٌةل الستخي سً دي أأ" شهادةتكمن أهمٌة : "وأضاف عزو

 ةالطبً الكفاءات المهنٌة العاملة فً المجاالتووالخرٌجٌن الطلبة مثالٌة لسد الثغرات المعرفٌة لدى 

أبرز  حٌث تم تحدٌد. معلومات المرضى القائمة على استخدام نظمالمساندة والمجاالت  والتمرٌضٌة

والجهات خبراء نخبة من أبرز ال من قبلتطوٌرها  وكٌفٌة مجال الصحة فً الرقمٌة المطلوبةمهارات ال

للمجتمع ة الموجه هذه الشهادة تطبٌق ونتطلع من خالل. فً مختلف أنحاء العالم المعنٌة بالشأن الصحً

 الرامٌة إلىالمصرٌة إلى دعم مساعً الحكومة " جامعة اإلسكندرٌة" شركائنا االستراتٌجٌٌن فً لدىالطبً 

" .المعرفة قائم علىمجتمع متكامل  بناء

 

أي سً دي إل الستخدام األنظمة " شهادةاعلنت مؤخرا اعتمادها لقد  المصرٌةوزارة الصحة هذا وكانت 

للكوادر الطبٌة والتمرٌضٌة والفنٌة واإلدارٌة العاملة فً القطاع الصحً باإلضافة " المعلوماتٌة الصحٌة

واإلختبار تابعة لتدرٌب لمراكز  وتم اعتماد، رٌضٌة والصحٌة الفنٌةلطلبة وخرٌجً المجاالت الطبٌة والتم

تمكٌن فً سبٌل للمرشحٌن،  توفٌر الشهادة الجدٌدةل "العربٌة –ل أأي سً دي "من قبل مؤسسة للوزارة 

 .التعامل مع األنظمة المعلوماتٌة الصحٌة مجال مهارات متقدمة فًاكتساب من الطبً العاملٌن فً القطاع 
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 "العربٌة –أي سً دي أل " وزارة الصحة كانت قد وقعت مؤخرا بروتوكول تعاون مع الذكر بأنّ  وٌجدر

االتصاالت وزارة لوأوروبا  دول الخلٌج العربًمن جهات حكومٌة من مقدم برنامج منح  االستفادة منٌشمل 

أي "شهادة  لحصول علىمن األف موظف حكومً  100تمكٌن ، فً سبٌل المصرٌةوتكنولوجٌا المعلومات 

    .فً مصر" لأسً دي 

 -إنتهى-


