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ماج�ستري تكنولوجيا املعلومات ال�صحية Health Information Technology
تخص��ص تكنولوجي��ا املعلوم��ات الصحية ه��و تخصص جدي��د يف األردن وجاء اس��تجابة لتحديات
ومعطيات نتجت عن متغيرات ديمغرافية ووبائية متسارعة.
حي��ث إن قطاع الصحة يش��هد طلبًا متزايدًا ىلع التخصصات التي ترتبط بالنمو الس��كاني والتنموي
يف اململكة ،وتداعيات األزمات التي تش��هدها املنطقة ،وما يرافقها من حركة نزوح أعداد كبيرة من
الالجئين ،مما يتطلب تطوير أنظمة صحية تحسن من كفاءة العاملين يف القطاع الصحي وتسهم يف
تطبيق أنظمة تكنولوجيا املعلومات للمساعدة يف اتخاذ قرارات فعالة فيما يتعلق بالقطاع الصحي
يف اململكة .وألن التخصص نوعي وجديد فإنه يس��اهم يف تطوير أنظمة معلومات صحية ،تساعد
ىلع رصد األوبئة واألمراض السارية ومنع انتشارها وتنظيم الجهود فيما يتعلق بعمليات التطعيم.
لق��د جاء تأس��يس هذا التخصص تلبية الحتياجات س��وق العم��ل الحالي واإلقليمي م��ن أجل توفير
تخصص��ات التكنولوجي��ا الصحية حيث حظيت بدعم من التيارات اإلداري��ة واألكاديمية يف الجامعات
واملستشفيات ووزارة الصحة والنقابات املتخصصة.
أهداف البرنامج:
 .1رفع كفاءة املوارد البشرية العاملة يف بيئات تنظيمية متنوعة ،ىلع مستوى املؤسسات الصحية
والقطاع الصحي األردني.
 .2املس��اهمة يف تطبي��ق أنظم��ة تكنولوجيا املعلومات للمس��اعدة يف اتخاذ ق��رارات فعالة يف
املؤسسات الصحية والقطاع الصحي األردني.
 .3تحس��ين كفاءة العاملين يف مجاالت الجودة والس�لامة الصحية يف املؤسسات الصحية والقطاع
الصحي األردني عن طريق االستخدام األمثل ﻷنظمة املعلومات الصحية.
 .4تمكي��ن الباحثين واملحاضري��ن واملهتمين بالقط��اع الصحي واألنظمة املعلوماتي��ة الصحية من
استكمال دراساتهم العليا داخل األردن يف مجال تكنولوجيا املعلومات الصحية.
 .5تحقيق نقلة نوعية يف األبحاث امليدانية والتطبيقية يف املؤسس��ات الصحية والقطاع الصحي
األردن��ي بتوظيف آخر ما توصلت إليه علوم الحوس��بة والبيانات والبرمجي��ات وتأكيد الجودة وأمن
املعلومات.
 .6املش��اركة يف املؤتمرات والن��دوات والفعاليات البحثية ذات الصلة بالقط��اع الصحي وتكنولوجيا
املعلومات ىلع املستوى املحلي واإلقليمي والدولي.
 .7املس��اهمة يف تطبيق مهارات التفكير النق��دي يف تكنولوجيا الصحة واملعلوماتية الصحية يف
دعما ملتخذي القرار يف هذا املجال الهام.
القطاع الصحي األردني ،وتقييم أفضل الخيارات املتاحة ً
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املتطلبات اإلجبارية  24ساعة معتمدة
13770

نظم املعلومات الصحية

3

13771

أنظمة إدارة قواعد البيانات

3

13772

تحليل ونمذجة النظم

3

13773

اإلحصاء الحيوي

3

13774

طرق واستخدامات علم األوبئة

3

13775

أمن نظام املعلومات الصحية

3

13791

أساليب البحث العلمي

3

13779

رسالة (ملسار الرسالة)

9

13776

مشروع (ملسار الشامل)

0

املتطلبات االختيارية  9ساعات معتمدة
13743

الحوسبة السحابية

3

13761

الذكاء االصطناعي لألنظمة الصحية

3

14722

تنقيب البيانات

3

13762

نظم معلومات الرعاية الصحية للمؤسسات

3

13763

معالجة الصور الطبية

3

13764

نظم إدارة املعرفة

3

13765

آليات ضبط الجودة لنظم املعلومات الصحية

3

13766

تقييم التكنولوجيا الصحية

3

13767

تصميم الدراسات باملنهجيات النوعية

3

13768

تصوير البيانات

3

13769

إدارة املخاطر يف األنظمة املعلوماتية الصحية 3

13777

3

مواضيع مختارة يف التكنولوجيا الصحية

