
 من نحن؟ 

وذلك من خالل توفير أدق محتوى  ا  حكيم فريق طبي يهدف للوصول إلى مجتمع عربي مثقف طبي

طبي قائم على الدليل العلمي بالوطن العربي فهو فريق مستقل غير ربحي وغير حكومي وال يتبع 

عن االستشارات والحاالت  ا  و مؤسسة أخرى. كما أن حكيم يختص بالتوعية العامة بعيدأي منظمة أل

 الخاصة.

 قيم الفريق 

 القيم الفردية: .1

 تقديم مصلحة الفريق على المصلحة الشخصية. .1.1

 االلتزام بالجدول الزمني وإنجاز المهام في الوقت المحدد. .1.2

 خبار الطبية والحرص على صحة متلقي المعلومة.تحري الدقة في المعلومات واأل .1.3

 ص على تطويره بشكل مستمر.االهتمام باسم وسمعة الفريق والحر  .1.4

 قيم المنظمة: .2

 حكام الشريعة اإلسالمية.أعدم تعارض المحتوى مع  .2.1

 اللغة العربية هي اللغة الرسمية للفريق في اإلدارة والمحتوى. .2.2

و أي منظمة حكيم فريق طبي مستقل غير ربحي وغير حكومي وال يتبع أل .2.3

 مؤسسة أخرى.

 ستشارات والحاالت الخاصة.عن اال ا  يختص حكيم بالتوعية العامة بعيد .2.4

 الدخل المادي الذي يتم تحصيله سيتم استثماره لصالح الفريق. .2.5

 لى مصادر موثوقة.إسنادها إخبار واالهتمام بدقة المعلومات واأل .2.6

تطوير األعضاء بحيث يصبح لديهم الخبرة الكافية لنشر الثقافة الطبية الموثوقة  .2.7

 بشكل صحيح وفعال.

  



 الفئة المستهدفة 

قادرين على التأكد من صحة المعلومات الطبية الموجودة الالناطقين باللغة العربية من العامة وغير 

 نترنت.على اإل

 

  لى حكيم؟إما هي الفائدة العائدة على األعضاء من االنضمام 

الحفاظ على  فيعامة في الوطن العربي لمساعدة اليفتح لك حكيم باب من أبواب الخير  .1

 صحة جيدة وتجنب المخاطر الصحية الناتجة عن الجهل.

موثوقة عند البحث غير  مأموثوقة ذا ما كانت المواقع الطبية إ تحديد ةستتعلم كيفي .2

 نترنت.عن المعلومات الطبية عبر اإل

 ثناء إعداد المقاالتأدق المعلومات في مجال دراستك وعملك أحدث وأستتطلع على  .3

 زونك العلمي.خمما يعزز من م

 ر الناقد من خالل مقارنة المصادر الموثوقة وغير الموثوقة.يستكتسب مهارة التفك .4

 بما فيهافي المراحل المتقدمة ستتعلم مهارات بحثية تمكنك من نقد جميع المصادر  .5

 الموثوقة وتصنيفها حسب درجة قوتها.

 درجات األعضاء 

 الشروط الدرجة 

 لم يقم بإعداد أي مقال.ضمام ولكن طلب االن ءقام بمل عضو مؤقت 1

 إعداد مقال واحد.بقام  ئمعد محتوى مبتد 2

 معد محتوى محترف 3
 مقاالت. 5قام بإعداد  .1

 لديه القدرة على جمع المصادر والتأكد من صحتها. .2

 مدقق علمي 4

 مقاالت. 10إعداد بقام  .1

 لديه القدرة على جمع المصادر والتأكد من صحتها. .2

 بحثية متقدمة.لديه مهارات  .3

 

 أو مختص في أحد المجاالت الطبية.



 

 آلية العمل 

يتم منح العضو درجة عضو مؤقت إلى أن يقوم بإعداد أول بعد قبول طلب االنضمام  .1

 .مقال بشكل صحيح

إلعداد مجموعة من الفيديوهات تمثل دليل تفصيلي إيميل يحتوي على يتم إرسال  .2

ملف وورد يحتوى على اسم  ، باإلضافة إلىالمحتوى ضمن شروط ومعايير حكيم

 الموضوع والعناوين الرئيسية والمصادر الموثوقة.

 بعد االنتهاء من إعداد المقال يتم تدقيقه علميا  ثم لغويا . .3

 لى الموقع.إعداد الصور ورفع المقال لى الفريق الفني والتقني إلإرسال المقال إيتم  .4

يتم تثبيت العضو كمعد محتوى ول مقال ضمن شروط ومعايير حكيم أبعد إتمام  .5

 .ئمبتد

عضاء يميل مع وجود مجموعة فيسبوك خاصة باألالطريقة الرسمية للتواصل هي اإل .6

 .الدائمين لتسهيل التواصل

 

 

 والصور والفيديوهات يحتفظ حكيم بحقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر لجميع المقاالت 

 .ضمن حكيم عدادهاإالتي يتم 
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