
كلمة العدد

تحسين مستوى حياة المواطن يتطلب ا�هتمام بالرعاية الصحية، وهي حق لكل مواطن 
و مواطنة. فا�نسان السليم المطمئن على صحته و صحة أبنائه و أسرته هو ا�نسان 

القادر على العمل وا�نتاج

برنامج 'حكيم'
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أحد برامج عدد نيسان ٢٠١٦
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7 أعوام على "حكيم"
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كيف يعمل برنامج ‘حكيم’ ؟

‘حكيم’ .. 
الحلم الذي أصبح حقيقة

حكيم ليس برنامج لجمع المعلومات الطبية فقط إنما هو نظام يهدف إلى تغيير 
مستوى الرعاية الصحية التي تنعكس على صحة وسالمة المواطن ا�ردني
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توقيع إتفاقية تعاون بين حكومة المملكة ا�ردنية الهاشمية 
و شركة الحوسبة الصحية

أهم أخبار  ‘حكيم’

شركة الحوسبة الصحية تطلق حزم خدمات جديدة ل�طباء
حزمة التغذية :
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حزمة طب ا�سنان :
 


 




االنتهاء من تحديث برنامج ا�شعة في تطبيق 
نظام  ‘حكيم’


RadiologyTechTool–RadGUI
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SpringerMEDLINECompleteDynaMedPlusCINAHL

CompleteUptoDate، NursingReferenceCenterPlusNutritionReferenceCenter
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إستحداث واجهة تطبيق صيدليات العيادات الخارجية
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 / قبول دراسة شركة الحوسبة الصحية
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EuropeanAssociationofUrology
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واحصل على
إشترك في

WWW.ELM.JO

    أحدث المراجع الطبية العالمية مجان©
    معلومات طبية موثوقة و مثبتة علمي©

    معلومات و أبحاث طبية محدثة بشكل مستمر
    سهولة و سرعة الوصول للمعلومة الطبية في أي

    وقت و مكان في المملكة

هل تعاني من؟
    إشتراكات سنوية مكلفة للحصول على المراجع الطبية

    عدم توفر المعلومة الطبية الموثوقة في محركات البحث المعتادة
    عدم توفر الوقت لقراءة الكتب و المراجع الطبية

    إستغراق وقت طويل للوصول للمعلومات و ا�بحاث الطبية
    إقتصار توفر المعلومات الطبية الموثوقة على أماكن محدودة

    في المملكة

 WWW.ELM.JO  أحدث المراجع الطبية مجان© على موقع



أهم أخبار  ‘أكاديمية حكيم’

PlayStore


‘أكاديمية حكيم’.. تجسير الفجوة بين 
مخرجات التعليم وإحتياجات قطاع العمل
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تطبيق ‘طبيب@حكيم’ يصل إلى الخلوي 

Dr@Hakeem | طبيب@حكيم 



شركة احلوسبة الصحية. شارع امللك عبداهللا الثاني - مجمع األعمال مبنى (١١)

ص.ب ٤٤٠٨ عمان - ١١٩٥٣ األردن هاتف: ٩٦٢٦٥٨٠٠٤٦١ + فاكس: ٩٦٢٦٥٨٠٠٤٦٤ +

شركاؤنا في النجاح

إربد

جرش

الطفيلة

مادبا

المفرق

الزرقاء

الرمثا

عمان

البتراءمعان

العقبة

مستشفى البشير الحكومي عمان

مركز الملكة علياء �مراض و جراحة القلب عمان
المرأة  للعناية بصحة  الوطني  المركز  الطفيلة

مستشفى الملك حسين - مدينة الحسين الطبية عمان
مركز ا�مير حسين بن عبدا¶ �مراض 

و جراحة الكلى و زراعة ا�عضاء
عمان

مشاريعنا للعام ٢٠١٦

٢٠١٦




مستشفى ا�مير هاشم 
بن الحسين العسكري  الزرقاء

المركز  الملكي  للتأهيل  عمان

مركز الحسين للسرطان عمان

مستشفى جرش الحكومي جرش

مستشفى النديم الحكومي مادبا

مركز ا�ميرة إيمان بنت عبدا¶ الثاني 
ل�بحاث والعلوم المخبرية  عمان

مستشفى الملكة رانيا العبدا¶
ل�طفال العسكري عمان

مركزصحي الفاروق الشامل إربد
مركز صحي لب الشامل  مادبا

مركز صحي الرازي الشامل جرش
مركز صحي اللويبدة الشامل عمان

مركز صحي الرحاب الشامل المفرق
مركز صحي جرش الشامل  جرش

مركز صحي شمال مادبا الشامل مادبا

مركز صحي مادبا الشرقي الشامل مادبا
مركز صحي بيرين الشامل الزرقاء

٢٠ ١ ٢  -  ٢٠ ٠ ٩

٢٠ ١ ٣

مركز صحي عين الباشا عين الباشا

مستشفى ا�مير حسين بن عبدا¶ عين الباشا

مركز صحي عمان الشامل عمان
مستشفى ا�مير حمزة عمان

٢٠ ١ ٤

مستشفى ا�ميرة رحمة إربد

مستشفى ا�ميرة بديعة إربد

٢٠ ١ ٥

مستشفى المفرق الحكومي المفرق

مستشفى المفرق للنسائية وا�طفال المفرق

مستشفى الرمثا الحكومي الرمثا

مستشفى معان الحكومي معان
مستشفى الملكة رانيا الحكومي وادي موسى

مستشفى اليرموك الحكومي إربد

مستشفى ا�مير فيصل بن الحسين الزرقاء

مركزصحي جامعة اليرموك الشامل إربد
مركز صحي حي ا�مير حمزة الشامل الزرقاء

مركزصحي وادي الحجرالشامل الزرقاء

الزرقاء

مركز صحي العقبة الشامل العقبة

مركز صحي الرمثا الشامل الرمثا

مركز صحي كفر يوبا الشامل إربد

مركز صحي المنصورة الشامل المفرق
مركز صحي المفرق الشامل المفرق

با¿ضافة إلى ١٠ مراكز صحية أولية

مركز صحي الهاشمي
الشمالي الشامل عمان

مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد

با¿ضافة إلى 4٢ مركز صحي أولي

مركز صحي إسكان الهاشمية الشامل الزرقاء

٩٨ موقع

العيادة الملكية الهاشميةعمان

با¿ضافة إلى أربعة مراكز صحية أولية

ما تم  إنجازه

٢٠ ١ ٦
مستشفى ا�مير هاشم 

بن عبدا¶ العسكري  العقبة





