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المعنية بالصحة لكوادرهاأي سي دي إل  تعتمد شهادةوزارة الصحة   
 
 

لدى العاملين في القطاع الصحي اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الهدف تحسين مهارات  
ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للجمهور   

 
 

األنظمة  –مركز المعلومات الوطني ) –وقع كل من وزارة الصحة والسكان  – 5102مارس  –القاهرة 

العربية" الجهة المسؤولة عن اإلدارة واإلشراف على  –( و"أي سي دي إل المعلوماتية الصحية واإلحصاء

برامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي في مصر، بروتوكول تعاون لتمكين العاملين في القطاع 

في مجال   وتكنولوجيا المعلومات مهارات اإلتصاالتمن  الصحي والتابعين للوزارة في كافة أنحاء مصر

الوزير  مساعدالدكتور هناء عامر،  األستاذةوقع البروتوكول الذي يمتد ثالثة سنوات كل من هذا و .الصحة

 طارق/ المهندسالعربية"، وذلك بحضور  –للدعم التقني والتطوير وجميل عزو مدير عام "أي سي دي إل 

، الصحة لوزارة المعلومات نظم طويرت مشروعات ومنسق االدارى صالحواال والمتابعة التخطيط وزير مساعد بدر سعد

 مدير مراكز تكنولوجيا المعلومات الصحية واإلحصاء. –والسيدة إيناس بدر 

  

المعنية اعتماد الوزارة لمقرر أي سي دي إل الجديد "استخدام األنظمة المعلوماتية  البروتوكولشمل هذا وي

اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في "، والذي تم إطالقه مؤخرا لمواجهة الفجوة في مهارات بالصحة

المجلس األعلى قبل "وتخطط الوزارة العتماد تدريس هذا المقرر من كما القطاع الصحي حول العالم. 

كما يشمل البروتوكول تعاون الطرفين على  لطلبة العلوم الطبية والتمريض والصيدلة. " للجامعات المصرية

تصميم وإطالق مقرر بمستوى متقدم لتمكين العاملين في القطاع من مهارات متقدمة في التعامل مع األنظمة 

 –المعلوماتية الصحية والذي سيحمل عند إطالقه شعار الوزارة وأي سي دي إل، وستقوم "أي سي دي إل 

دول مجلس التعاون  لقطاع الصحة في يهامقررات أخرى يتم التعاون عل العربية" بالترويج  للمقرر وأية

في تأمين منح تدعم جهود الوزارة في تمكين موظفيها من مهارات  هذه الدول  دعم بمقابلالخليجي 

 اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
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العربية" لوزارة الصحة  –مساعدة "أي سي دي إل أيضاً ويشمل البروتوكول 

الستفادة من اإلتفاقية التي وقعتها مؤخرا مع "وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات" والتي تتضمن على ا

من خالل منح مقدمة من  في مصر دة "أي سي دي إل"ألف موظف حكومي للحصول على شها 011تأهيل 

جهات حكومية من دول من كل من مجلس التعاون الخليجي وأوروبا تهدف إلى دعم تحسين األداء 

 الحكومي.

 

وستبدأ وزارة الصحة مباشرة بإجراءات اعتماد مراكز التدريب التابعة لها لتقديم التدريب واإلختبار على 

كما سيتعاون الطرفان على إطالق حملة توعية بين  برنامج " أي سي دي إل " وفق المعايير الدولية.

اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات للتطور في وظيفتهم موظفي الوزراة لحثهم على السعي الكتساب مهارات 

 وحياتهم الشخصية على حد سواء.

 

عن  ال زال القطاع الصحي في المنطقة متأخرا العربية":" –وقال جميل عزو مدير عام "أي سي دي إل 

ة وتكلف غير القطاعات في تطبيق أنظمة تكنولوجيا المعلومات وخاصة في أعمالها االدارية لرعاية المرضى

المادية ما زالت حمال يرهق األنظمة الصحية الممولة حكوميا وبرامج التأمين الصحي القطاع الصحي 

اقيتنا مع وزارة الصحة ستعمل إتف .ممولة من الشركات، مما يؤخر ويرهق اإلقتصادات المحليةلللموظفين ا

اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات على نطاق واسع لتشمل كل من يعمل في القطاع على نشر مهارات 

  الصحي أو ينوي العمل فيه".

 

 مثل ،الهيئات الصحية من عددو الصحة مجال فيمعنيين  خبراء مع وثيق بشكل تعمل أي سي دي أل و

 في الالزمة واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا مهارات لتحديد المتحدة المملكة في الوطنية الصحية الخدمات

من "أي سي دي إل" يالئم كل من  قرر "استخدام األنظمة المعلوماتية الصحية"وعليه؛ فإن م .مجال الصحة

يعمل في القطاع الصحي من أطباء وممرضين وهؤالء أصحاب المهن المساندة والذين يستخدمون أنظمة 

 معلومات المرضى. 

 

 دول مختلف في الصحة وزارات من العديد مع اتفاقيات عدة قد وقعت العربية – أل دي سي أيهذا وكانت 
 المعلومات تكنولوجيا مهارات على الحصول من بها العاملة الكوادر لتمكين الخليجي التعاون مجلس

 األحمر للهالل العربية للمنظمة العامة األمانة مع تفاهم مذكرةقد وقعت  المؤسسة كانت كما. واالتصاالت
 والصليب األحمر الهالل مؤسسات أوساط كافة بين الرقمية المعرفة نشر إلى تهدف األحمر والصليب
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 الدولية الرخصة شهادة على الحصول منهم وتمكين  العربي العالم في األحمر
 .تشمل مذكرة التفاهم اعتماد شهادة الرخصة الدوليةوكما ألف،  01ليصل عدد المؤهلين ألكثر من 

 
 -إنتهى- 


