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نبذة عن التحدي

تحديات شائعة لزوار املستشفيات الصغيرة

ومحتوياته SRS شرح مستند

معايير التقييم

STC Cloud - مقدمة عن الحوسبة السحابية

مقدمة عن                        

شروط واحكام قبول املشاركات
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ت يف اململكة بصفتها الشركة الرائدة يف توفير حلول تكنولوجيا املعلومات واالتصاال•
تك وتوجيهك واسع الخبرة ملرافقشريًكا العربية السعودية، تعد االتصاالت السعودية 

.خالل رحلتك إلى الحوسبة السحابية
ي تقدم مجموعة االتصاالت السعودية مجموعة واسعة من الحلول السحابية الت•

التحول )2030تساعد يف تعزيز اهم عوامل رؤية حكومة اململكة العربية السعودية 
(الرقمي لألعمال

 االعتماد السحابية املتطورة لتساعد العمالء ىلعتوفر االتصاالت السعودية الحلول •
مدن رئيسية مع ضمان اىلع درجات 3ىلع مراكز البيانات األمنة والتي تتواجد يف 

.األمان و الجودة للحلول املقدمة

!األكبر
طاكبر سحابة الكترونية بالشرق األوس

- STC Cloudالسحابيةمقدمة عن الحوسبة 
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فتراضية هو اول مشروع سعودي يهدف الى توفير متجر الكتروني يوفر خدمات البنى التحتية اال
(Infrastructure as a Service ), وخدمات املنصات االفتراضية(Platform as a Service)  ,

داخل اململكة العربية السعودية ( Software as a Service)وخدمات البرمجيات السحابية 
اإللكترونيةلعمالئها ملساعدتهم وتسهيل بناء و تقديم الخدمات 

 سعوديةكفاءات نظام سحابي عام متكامل مبني ىلع مصادر مفتوحة بخبرات و
الخدمة و اإلدارة الذاتية•
التحكم الكامل عن طريق االنترنت•
توفير املصادر للجميع•
املرونة يف التعامل مع املصادر•
متابعة االستهالك و الدفع عند االستخدام•
(STC)عالمة تجارية تابعة لشركة االتصاالت السعودية •

نبذة تعريفية عن 
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من ألم يف مريض مصاب بنوبة قلبية محتملة يتجه الى عيادة صغيرة تقع بالقرب من منزله يشتكي
م مسح املستندات الصدر، يستلم مركز االستقبال مستنداته، ويقوم بتعبئة بياناته بالقلم والورقة ومن ث

بور طويل بمجرد تسجيله ُيطلب من املريض االنتظار نظًرا لوجود طا.  ضوئًيا ونسخها بشكل يدوي
بية دقيقة، يدرك الطبيب أن حالة املريض تستدعي النقل لتلقي عناية ط20عند الفحص بعد . أمامه

غرق بعض ومع ذلك فإن االتصال بالجهات ذات الصلة سيست. فورية من أحد املستشفيات املتخصصة
.الوقت مما قد يسبب للمريض مضاعفات صحية خطيرة

:مثال للتحدي 

اكل ُيعّد تحسين تجربة املريض يف العيادات الطبية من حيث تقليل وقت انتظار املريض، وعمليات التسجيل وحل مش
.الطوارئ بسرعة عامًلا مهماا للوصول إلى مجتمع صحي متعايف .

ورغبة منا يف دعم التقنيات التي تساهم يف تحسين تجربة املريض، فإننا نرغب بإيجاد حل تقني متكامل يقلل من
م يف التعامل مع االستقبال وانتظار الدخول إلى العيادة وأخيراا استًلاملريض وقت االنتظار خًلل املراحل التي يمر بها 

دات تحسين تجربة املرضى ورفع كفاءة الخدمات الصحية املقدمة يف العياالتطبيق يف العًلج من الصيدلية، ليساهم 
.الطبية الصغيرة



6| STCS © STCS 2018

This message/document has been classified as “Public”         

 .معامالت ورقية بداًل من األنظمة اإللكترونيةستخدام ا•
.فترات انتظار طويلة للمرضى•
.صعوبة الحصول ىلع تاريخ املريض الطبي مما يؤثر ىلع التشخيص الطبي الصحيح•
.طوارئتأخر التشخيص الطبي مما قد يسبب مضاعفات طبية ىلع املريض، خصوصا يف حاالت ال•

: ، فيما يلي بعض من التحديات التي تواجه زوار العيادات الصغيرة(وليس الحصر)ىلع سبيل املثال 
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:  للنجاح بهذا التحدي، يجب ىلع املشارك القيام بالخطوات التالية
 ملعرفة الصعوبات التي يتم ( شخص بحد اقصى20اشخاص بحد أدنى و10)باستفتاء مصغر يشارك يف اجابته القيام

.مواجهتها اثناء زيارة العيادات الصغيرة
حل أكبر عدد من الصعوبات التي تم الحصول عليها من خالل االستفتاء املجرى مسبقًا. 
 تعبئة وتقديم امللف املرفق(SRS - Software Requirement Specifications  )
 الحل التقني اكمال جميع املحتويات املطلوبة ورسم تفصيلي لفكرة عمل(High-Level-Design.)
فكرة بشكل تقييم الحلول املقدمة يعتمد بشكل اساسي ىلع تقديم املستندات املرفقة وتوضيح طريقة عمل ال

.كامل مع شرح كافة التفاصيل التقنية

، تعتمد معايير التقييم ىلع مشاركة شرح تفصيلي( CODE)النجاح بالتحدي ال يتطلب عمل برمجي : مًلحظة 
. فقط( SRS)للتصميم التقني واكمال مستند 
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SRS يصف ال , هو مستند يصف ما سيقوم به التطبيق وكيف يتوقع تنفيذهSRS الوظيفة التي يحتاجها
:و يحتوي ىلع التاليأصحاب املصلحةالتطبيق لتغطية جميع احتياجات

(Introduction)مقدمة 1.
(Solution overview)نظرة عامة ىلع الحل 2.
.3High-Level-Design (HLD flow)
(References)املراجع 4.

امل يصبح فريق البرمجة املختص قادر ىلع تطوير الحل التقني بشكل ك(SRS)من خالل تقديم متطلبات مستند 
.وفهم الفكرة بشكل تفصيلي 

.جميع محتويات املستند مطلوبة ومهمه لقبول املشاركة: مًلحظة

ومحتوياته SRSشرح مستند 
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:  شروط قبول املشاركات
:يجب استخدام احد التقنيات التالية يف تطوير التطبيق املقدم1.

Cloud Computing–الحوسبة السحابية •
 Internet of Things (IoT)–انترنت األشياء •
 Big Data–تحليل البيانات الكبيرة •

.رةاالستفتاء وتحليل نتائجه لحصر أكبر عدد من تحديات املرضى الزائرين للعيادات الطبية الصغيإجراء 2.

((SRSتند املرفق أن تكون فكرة التطبيق املقدم عبارة عن شرح تفصيلي للتطبيق وكيفية عمله وفق محتوى املس3.

(High-Level-Design)التي ال تحتوي ىلع رسم تفصيلي لفكرة عمل التطبيق املشاركات رفض سيتم 4.
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