
 مواضيع المسابقة المتاحة للمتسابقين:

جميع األفكار المقترحة في مجال تكنولوجيا المعلومات، البرمجة، هندسة الكمبيوتر وتطوير األنظمة اإللكترونية 
المتعلقة بالمعلوماتية الطبية أو الملف الطبي اإللكتروني سوف تؤخذ بعين االعتبار، علماً بأن فريق أكاديمية 

حكيم على أتم االستعداد لإلجابة عن أية استفسارات في هذا الخصوص واستقبال الطالب الراغبين في التعرف 
 على رؤية شركة الحوسبة الصحية والمشاريع الممكن المشاركة في تنفيذها لالشتراك في هذه المسابقة.

  
سيكون هناك لجنة تحكيمية من مختلف قطاعات الصحة و تكنولوجيا المعلومات و المعلوماتية الطبية و من 

 ، حيث سيتم اختيار اللجنة بناًء على المشاريع المؤهلة للمرحلة النهائية. الجامعات و من شركة الحوسبة الصحية
  

 شروط المتسابقين:
 
 الهندسية، أو تكنولوجيا المعلومات. يفضل أن يكون المشارك طالب بإحدى التخصصات الطبية،     )1 

 ) ساعة معتمدة.60أن يكون قد أتم (     )2

 (جيد). أن ال يقل المعدل التراكمي / التقدير عن     )3

 . المشاركة في المسابقةالماجستيريسمح لطالب درجة     )4

 شروط المشاركة في المسابقة: 

  

) وال مانع بأن تتنوع 4) وأعلى عدد (2المشاركة تكون على شكل مجموعات، أقل عدد بالمجموعة (     )1
 التخصصات في المجموعة الواحدة.

 سيتم تقييم المشاريع المقترحة وتبليغ أصحابها لبدء العمل.     )2

 سيتم منح المجموعات المشاركة مدة فصل كامل للعمل على المشروع المقترح.     )3

 .slide) 25) دقيقة وبما ال يزيد عن (20 لمدة (Power Pointعرض المشروع النهائي باستخدام برنامج      )4

 عدم مشاركة الشخص بأكثر من مجموعة.     )5

 ال تقبل مشاريع التخرج.     )6

 تحديد ضابط ارتباط للجامعة لغايات التواصل مع فريق أكاديمية حكيم.     )7

ابط ارتباط الجامعة و للتواصل مع فريق ض) يجب على كل مجموعة تحديد متحدث باسم الفريق للتواصل مع 8
 أكاديمية حكيم عند الحاجة.

 ) يسمح للذين لم يحالفهم الحظ في المسابقة األولى المشاركة في هذه المسابقة لهذا العام.9

 )عدم المشاركة في مشاريع تم استخدامها من قبل فرق أخرى سابقاً .10

 

 



 شروط إرسال األبحاث والمشاريع: 

  
على الراغبين في إرسال أبحاثهم و مشاريعهم اإلبداعية الدخول إلى الموقع اإللكتروني للشركة 

)www.ehs.com.jo/supporting-initiatives/hakeem-academy (:وفقاً للشروط التالية 
  

 ) صفحة باللغة العربية أو اإلنجليزية.2أال يزيد ملخص البحث عن (     )1

 أن يطبع البحث باللغة العربية أو اإلنجليزية.     )2

  أو نسخة أحدث.Microsoft Office 2010أن يطبع ويحفظ بإستخدام برنامج      )3

 .) 12وحجم الخط ( Calibriأن يطبع بخط      )4

أن تتضمن الصفحة األولى للبحث: عنوان البحث، أسماء الباحثين، أرقام الهواتف، اسم المؤسسة (الجامعة)،      )5
 العنوان البريدي، رقم الهاتف، رقم الفاكس، البريد اإللكتروني.

 سيتم تحديد الجوائز للفائزين بالمراكز الثالث األولى في وقت الحق.
 

  
 الجدول أدناه يوضح جميع المواعيد لتسليم المشاريع

  

 

 التاريخ المرحلة

 29/3/2018 الموعد النهائي لتسليم نبذة عن المشاريع

تقديم الملخص البدائي للمشروع وعرضه على فريق 
 12/4/20180-1 أكاديمية حكيم

إعالن الفرق المؤهلة للمرحلة النهائية عبر البريد 
 30/04/2018 اإللكتروني

تقديم المساعدة والتوجيهات الالزمة  للفرق المؤهلة من 
 22/07/2018 – 1/05/2018 قبل فريق شركة الحوسبة الصحية

إعالن النتائج الرسمية  وموعد المناقشة النهائية
 2/8/2018 بالمركز األول والثاني والثالثوالفائزين 

http://www.ehs.com.jo/supporting-initiatives/hakeem-academy
http://www.ehs.com.jo/supporting-initiatives/hakeem-academy

