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 خطة المادة التفصيلية
 

و  السالمة العامةاسم المادة: 

 االسعافات األولية
 

 01101243رقم المادة: 
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 لمادةالعامة ل معلوماتال

 االسعافات األولية و  السالمة العامة اسم المادة:
 01101243 رقم المادة:

 3 الساعات المعتمدة:

 3 ساعات التدريس:

 ال يوجد المتطلبات السابقة:

  البرنامج األكاديمي:

  رمز البرنامج األكاديمي:

 جامعة االسراء الجامعة:

 األداب الكلية:

 المساقات الخدمية القسم:

 اي مستوى مستوى المادة:

 الفصل الدراسي األول 2019/2020 :الحالي األكاديمي والفصل الدراسيالعام 

  المؤهل األكاديمي:

  األقسام األخرى ذات العالقة بالمادة:

 اللغة العربية لغة التدريس:

 10/2019 تاريخ وضع الخطة / تاريخ مراجعتها:

 منسق المادة:

 د. ساجدة حوامده منسق المادة:اسم 
 :رقم المكتب

 2767 :فالهاترقم 
 12-11االحد  :ساعات المكتبيةال

 1:30 -12:30االثنين                        
 11-10الثالثاء                       
 2-1االربعاء                       
 12-10الخميس                       

 sajidah.alhwamdih@iu.edu.jo :االيميل

 مدرسو المادة

 :اسم المدرس
 :رقم المكتب
 :رقم الهاتف

 :الساعات المكتبية
 :االيميل
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 وصف المادة

بالمعارف األساسية والمهارات الالزمة للتعرف األولي على الحالة وتقديم  طلبة الجامعةالى تزويد  يهدف المساق
ها شأن وسوف يتعرف الطلبة على اجراءات االسعافات األولية التي من .ما يلزم من اجراءات في موقع الحادث

المحافظة على سالمة المرضى و منع المزيد من المضاعفات بإستخدام المصادر المتاحة لحين توفر رعاية 
  صحية متخصصة.

 (الكاتب، الناشر، الطبعة، السنة، الموقع االلكتروني)الكتاب المعتمد 

 www.alkottob.comة لبنان، دليل األسعافات األولية، منظمة الصحة العالمية، ، مكتب

 (الكاتب، الناشر، الطبعة، السنة،الموقع االلكترونيالمراجع )

 الموصى بها  لمرئيةأو االمسموعة  المواد أو القراءات المطلوبة،الكتب 

 

 

 (CEOs) :أهداف المادة التعليمية

  .1 . المسعفومن هو اإلسعافات األولية تعرف على مفهوم 

  .2 األوليةاإلسعافات تعرف على مبادئ 

  .3 .اإلسعافات األوليةتعرف الطالب على كيفية إجراء 

  .4 اإلسعافات األوليةأهم الطرق الرئيسية  على ع الطالبالاط

  .5 المسعف واجباتو ت ومؤهال صفات عطاء الطالب فكرة عن أهما

 (ILOs)مخرجات التعلم للمادة 
االسهام في تحقيق 

مخرجات التعلم 

 PLOs للبرنامج

العالقة مع 

 أهداف المادة 

CEOs 

 (ILOs)للمادة  التعلمت مخرجا

 

 A المعرفة والفهم

c .e 3,1 

اكتساب المعرفة بمبادئ اإلسعافات األولية الالزمة للتعامل مع االصابات 
  الشائعة.

 

A1 

c .e 3,4   التعرف على دالئل واعراض مشاكل صحية متعلقة بأكثر األمراض شيوعا  A2 
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االسهام في تحقيق 

مخرجات التعلم 

 PLOs للبرنامج

العالقة مع 

 أهداف المادة 

CEOs 

 (ILOs)للمادة  التعلمت مخرجا

 

 

c .e 2,4,5 
  التعرف على مهارات اإلسعاف األولي للحاالت الطارئة.

 

A3 

 B المهارات الذهنية

c .e 3,4 
  تفسير أولويات اإلسعاف األولى في موقع الحادث.

 

B1 

 C المهارات الخاصة بالمادة

c .e 

3,4 

من  وحمايتهم اختبار استراتيجيات مختلفة لضمان سالمة المرضى
  لحين توفر رعاية صحية مختصصة. الطارئةمضاعفات الحاالت 

 

C1 

c .e 

3,4 
  ممارسة تقنيات اإلنعاش القلبي الرئوي األساسي.

 

C2 

 

 المادة الدراسية والجدول الزمني لها ىمحتو   

 الموضوع األسبوع نتاجات التعلّم المتحققة

 تعرف على متطلبات المادة 

1.  

شرح متطلبات المادة من  -
 خالل الخطة التفصيلية

 للمادة
 

  تعريف اإلسعافات األولية والمهارات األساسية في اإلسعافات

 األولية

 

2.  

 اإلسعافات األولية مقدمة في  -
والمسعف  اإلسعافات مفهوم  -

 والمنقذ

  تمييز المواقف الطارئة، وقواعد مهمة قبل البداية باإلسعاف ، كيفية

وضرورة الحرص على سالمتك أوالً من خالل فحص المكان 

 انتقال األمراض لتجنب

3.  
 اإلسعافات األولية مبادئ -
 .اإلسعافات األوليةطرق  . -

  معرفة مدى إمكانية التدخل )وعدمه( في مختلف المواقف

 والحوادث الطارئة

 معرفة صفات التي يتحلى فيها المسعف 

 

4.  

 صفات المسعف 
   ت المسعفالمؤه 
 واجبات ومؤهالت المسعف . 

   كيفية إبالغ اإلسعاف، وطريقة عمل الجهاز الدوري، و طريقة عمل

القلب، و إنعاش القلب والرئتين للبالغين ، وأخطاء شائعة أثناء إنعاش 

 القلب والرئتين ، 

 كيفية تشغيل جهاز صدمات القلب األوتوماتيكي AED . 

5.  

 غماءالسعاف ا .  
 نعاش القلبي الرئويالا ) 

CPR) 



 

 

 

   
 

       Page 4 of 7 

                    Ref: Deans Council ( 1 ) Decision No. ( 30 ) Date: 26/9/2019 

                        Ref: Quality Assurance Council Session ( 24) Decision No. ( 14 ) Date17/9/2019 

 

 

  التصرف الالزم في المواقف الطارئة والحوادث بمختلف كيفية

 أنواعها، مثل: توقف القلب والتنفس 

 6 اكتساب المهارات الالزمة لالسعافات االولية.   تدريب عملي في المختبر 
  التصرف الالزم في المواقف الطارئة والحوادث بمختلف كيفية

  .7 تغير درجة الوعيالغصة او أنواعها، مثل: 
 اسعاف الغصة 
   اسعاف الغريق 

 

8.  

 متحان المراجعة عامة لمادة ا
  ولالا

 ولالمتحان ااال 
  9 التعامل مع الجروح والنزيف كيفية.   اسعاف الجروح . 
  10 التعامل مع حاالت الكسور كيفية.   الكسور اسعاف . 
 كيفية تقديم إسعافات أولية للحروق وإسعافات أولية 

 11 ضربة الشمس كيفية إسعاف.  
 اسعاف الحروق 
   اسعاف ضربة الشمس 

  التصرف الالزم في المواقف الطارئة والحوادث بمختلف كيفية

 أنواعها، مثل: االختناق 

 تعّرف على وضع اإلفاقة وانسداد مجرى الهواء أو الغصة 

12.   ختناقالاسعاف ا 

 13.   تدريب عملي في المختبر 
  حالة لدغ الثعابين أو الحشرات أو عّض الحيوانات مع التعامل كيفية

 وغيرها من اإلصابات
14.   اسعاف اللدغات بأنواعها 

 

15.  

 متحان المراجعة عامة لمادة ا
 الثاني . 

 متحان الثانيالا 
 16 التسمم كيفية التصرف في حاالت.   اسعاف التسمم بأنواعه 
  تدريب عملي في المختبر -  .17 المهارات الالزمة لالسعافات االوليةاكتساب 

 االمتحان النهائي -  .18 
 

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية

 

 يتم تطوير نتاجات التعلم المستهدفة من خالل النشاطات واالستراتيجيات التدريسية التالية:

 المحاضرات

 مختبر عملي

 

 السياسات المتبعة بالمادة

الحضور والغياب سياسة -أ  
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ن الساعات المقررة للمادة.م( %15ال يسمح للطالب بالتغيب عن أكثر من )  

الغياب عن االمتحانات وتسليم الواجبات في الوقت المحدد -ب  

  المدرسبناًء على موافقة األول والثاني االمتحان  إعادةيمكن. 

 يلتزم الطالب بتسليم الواجبات في الوقت المحدد. 

السالمة والصحةإجراءات  -ج  

.)اإلجراءات التأديبية( لغش والخروج عن النظام الصفيا -د  

 .سوف يؤدي الغش واالنتحال وسوء السلوك إلى درجة الصفر واتخاذ المزيد من اإلجراءات التأديبية 

إعطاء الدرجات -ـه  

 .سيتم نشر جميع الواجبات المنزلية عبر اإلنترنت من خالل نظام التعليم اإللكتروني 

  ساعة وسيتم تسليم أوراق االمتحانات المحددة للطالب. 72سيتم وضع عالمة على االمتحانات في غضون 

المختبرات ، المكتبة  الخدمات المتوفرة بالجامعة والتي تسهم في دراسة المادة -و  

 متطلبات المادة

 ال يوجد

 أدوات تقييم أداء الطلبة المستخدمة في المادة

 نتاجات التعلم المستهدفة من خالل أساليب التقييم والمتطلبات التالية:يتم إثبات تحقق 

 .االمتحان األول ✔

 .االمتحان الثاني ✔

 .االمتحان الكتابي النهائي✔

 .االختبارات القصيرة ☐

 .الواجبات✔

 .مشاريع تكاملية ☐

 .حاالت دراسية ☐

 .التقارير المكتوبة ☐

 .التفاعل والمشاركة اثناء المحاضرة ✔

 .التفاعل والمشاركة بالمختبر ✔

 .العروض التوضيحية ☐

 .االختبارات الشفهية ☐

 أخرى  ☐

 :(PLOs) مخرجات البرنامج التعليمية
تصف نتائج تعلُّم البرنامج ما يُتوقع من الطالب معرفته ويكونوا قادرين على القيام به بحلول وقت التخرج. هذه تتعلق بالمعرفة 

 التي يكتسبها الطالب أثناء تقدمهم من خالل البرنامج.والمهارات والسلوكيات 

اإللمام بالمهارات األساسية لالتصال والتواصل اللغوي )مهارات االستماع, والمحادثة والقراءة والكتابة( باللغتين العربية 
 واإلنجليزية.

a.  
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  .b اإللمام بمهارات الحاسوب واإلنترنت.

  .c التعامالت.معرفة القوانين والحقوق الواجبة في 

  .d اإللمام بمهارات التفكير الناقد واإلبداعي واالبتكاري وأسلوب حل المشكالت. 

  .e معرفة االتجاهات األخالقية واإلنسانية واالجتماعية والقيم الدينية ومبادئ االنتماء والمواطنة والحس الوطني.

  .f المعرفة بأحداث التاريخ العربي واإلسالمي والمعاصر.

والتواقيع  ولونؤالمس  

 منسق المادة د. ساجده حوامده رئيس القسم د. غازي الطعنه

 التوقيع  التوقيع 

20/10/2019 التاريخ   التاريخ 

 

 


