جامعة البلق اء التطبيقية

Al-Balqa’ Applied University
تأسست عام 1997

في

تخصص االسعاف الفوري

}تم اعتماد هذه الخطة الدراسية بموجب قرار مجلس عمداء جامعة البلقاء التطبيقية رقم 2017/2016/1706
تاريخ 2017/8/30م (الجلسة  )33وتطبق اعتبا ارً من مطلع العام الجامعي  ،2018/2017وتمت الموافقة على
تعديلها بموجب قرار لجنة الخطة الدراسية رقم  2018/2017/2/10بتاريخ 2017/10/4م (الجلسة رقم ({)2

تتكون الخطة الد ارسي ة لن ي الدرةية الةايع ية اليتوسيطة ريا جرنياي اليهين الطج ية اليسيا د  /تخصيص
اإلسعاف الفوري ين ( )72سا ة يعتيد  ،يوز ة لى النحو اآلتا:
الرقم

ساعة معتمدة

المتطلب

.1

اليهارات العاية

12

.2

يهارات التشغ

6

.3

العلوم اليساند

6

.4

اليهارات اليتخصصة

48

المجموع

H.S
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وصف مخرجات التخصص:
هييدف التخصييص إلييى إ ييداد يسييعف ن ييين ل ن للتعاي ي يييل ةي ييل الحيياالت الطاريييا والحرةييا رييا كاريية

الي اد ن و را اقسام الطوارئ را اليستشف ات .
المجاالت المعرفية للمهارات المتخصصة:
الرقم

اسم المجال

الساعات المعتمدة
نظري

عملي

.1

العلوم الطج ة اليساند :

14

1

.2

السالية العاية والةا ز ة واإلسعاف

2

2

المواد التعليمية للمجال

التشر ح /لم وظايف األ ضاء/
الفس ولوة ا اليرض ا /يقديا را األسعاف
والطوارئ  /لم األدو ا الطاريا نظري و يلا

التأس سا للحاالت الطج ة الطارية:
اإلسعاف اليتقدم للحاالت الجاطن ة

.3

العنا ا جيةرى التنفس
رحص وتق م الير ض

9

9

والةراح ة والنساي ا:

س اسات األسعاف
نظري و يلا األسعاف والطوارئ 2+1
العنا ا جاألصاجات را يوقل الحدث نظري و يلا
اسعارات النساي ا والتول د

اإلسعاف اليتقدم للحاالت القلج ة

.4

6

2

الطارية ولحاالت األطفا :
التدر ب الي دانا

.5

مجموع الساعات المعتمدة

H.S

اسعاف حد ثا الوالده واالطفا
يل ات الخديات الطج ا الطاريا

ايراض وتحل
-

3

31

17

تخط ط القلب

 48س..م.
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الخطة الدراسية لتخصص "اإلسعاف الفوري"
=====================================================

أوالً :اليهارات العاية )12( ،سا ات يعتيد يوز ة لى النحو اآلتا:
رقم المادة

اسم المادة

س.م

عملي

نظري

020000111

اليواطنة اإل ةاج ة ويهارات الح ا

3

3

0

020000121

الثقارة اإلسالي ة

3

3

0

020000131

الترج ة الوطن ة

2

2

0

020000181

العلوم العسكر ة

1

1

0

020000101

يهارات لغو ة /انةل زي

3

3

0

12

12

0

المجموع (س.م)

ثان اً :يهارات التشغ

 )6( ،سا ات يعتيد يوز ة لى النحو اآلتا:

رقم المادة

اسم المادة

س.م

عملي

نظري

020000122

يهارات التواص جاللغة اإلنةل ز ة

2

2

0

020000231

ر اد األ يا

2

2

0

020000141

الصحة والسالية والج ية اليهن ة

2

2

0

6

6

0

المجموع (س.م)

ثالثاً :اليهارات اليساند  )6( ،سا ات يعتيد يوز ة لى النحو اآلتا:
رقم المادة

اسم المادة

س.م

عملي

نظري

020800161

الك ي اء الح و ة

2

2

0

020800162

يختجر الك ي اء الح و ة

1

0

3

020800271

لم االةتياع الطجا

3

3

0

6

5

1

المجموع (س.م)

H.S

المتطلب السابق

المتطلب السابق

المتطلب السابق
*020800161
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الخطة الدراسية لتخصص "االسعاف الفوري"
==================================================

راجعاً :اليهارات اليتخصصة )48( ،سا ة يعتيد  ،يوز ة لى النحو اآلتا:
رقم المادة

اسم المادة

س.م

نظري

عملي

المتطلب السابق

020800131

لم التشر ح

3

3

0

020800141

لم وظايف األ ظاء

3

3

0

**020800131

020800211

الفس ولوة ا اليرض ا

3

3

0

020800141

020806111

يقديا را اسعاف الطوارئ

2

2

0

020806121

لم األدو ا الطاريا

3

3

0

**020800141/020800131

020806122

لم األدو ا الطاريا /يلا

1

0

3

**020806121

020806131

العنا ا جيةرى التنفس

2

1

3

020800141/020800131

020806141

رحص وتق م الير ض

2

1

3

020800141/020800131

020806241

اإلسعاف والطوارئ 1

2

2

0

020806141

020806242

اإلسعاف والطوارئ  /1يلا

2

0

6

020806241

020806243

اإلسعاف والطوارئ 2

3

3

0

020806241

020806244

اإلسعاف والطوارئ  /2يلا

4

0

12

020806243

020806144

العنا ا جاإلصاجات را يوقل الحدث

2

2

0

020800141/020800131

020806145

العنا ا جاإلصاجات را يوقل الحدث /يلا

2

0

6

**020806144

3

2

3

2

1

3

3

2

3

2

2

0

020806181

س اسات األسعاف

1

1

0

020806291

التدر ب الي دانا*

3

0

0

 48س.م
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17

020806251

ايراض وتحل

020806261

اسعاف النساي ا والتول د

020806271

اسعاف حد ثا الوالده واألطفا

020806245

تخط ط القلب

يل ات الخديات الطج ا الطاريا

المجموع

*-

020806251/020806121

تدريب عملي متواصل لمدة ( )8أسابيع.

** -متطلب متزامن

H.S
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الخطة االسترشادية لتخصص "اإلسعاف الفوري"

==========================================
الفصل الدراسي األول
اسم المادة

الفصل الدراسي الثاني

رقم المادة

اليواطنة اإل ةاج ة ويهارات الح ا

س.م.

رقم المادة

اسم المادة

020000111

3

يهارات التواص جاللغة اإلنةل ز ة

الثقارة اإلسالي ة

020000121

3

يقدية را اسعاف الطوارئ

020806111

يهارات لغو ة /انةل زي

020000101

3

الصحة والسالية والج ية اليهن ة

020000141

لم األدو ة الطارية

020806121

3

لوم سكر ة

لم وظايف اال ضاء

020800141

3

لم األدو ة الطارية /يلا

لم التشر ح

020800131

3

18

المجموع

020000122

2
2
2

020000181

1

020806122

1

العنا ة جيةرى التنفس

020806131

2

رحص وتق م الير ض

020806141

2

العنا ة جاالصاجات را يوقل الحدث

020806144

2

العنا ة جاالصاجات را يوقل الحدث /يلا

020806145

2

اسعاف النساي ة والتول د

020806161

2

18

المجموع

الفصل الدراسي الثالث
اسم المادة
لم االةتياع الطجا

س.م.

الفصل الدراسي الرابع

رقم المادة

اسم المادة

س.م.

س.م.

رقم المادة

020800271

3

ر اد األ يا

الك ي اء الح و ة

020800161

2

االسعاف والطوارئ 2

020806243

س اسات االسعاف

020806181

1

االسعاف والطوارئ  /2يلا

020806244

الفس ولوة ا اليرض ة

020800211

3

أيراض وتحل

تخط ط القلب

020806251

3

االسعاف والطوارئ 1

020806241

2

ترج ة وطن ة

020000131

2

االسعاف والطوارئ  /1يلا

020806242

2

التدر ب

020806291

3

020806271

3

يختجر الك ي اء الح و ة

020800162

1

020806245

2

اسعاف حد ثا الوالد
يل ات الخديات الطج ة الطارية

18

H.S

المجموع

020000231

2
3
4

18
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الوصف المختصر للمواد التعليمية لتخصص "اإلسعاف الفوري"
أوالً :الثقافة العامة

المواطنة اإليجابية ومهارات الحياة)0-3 :3( 020000111

وضح اليساق يفهوم اليواطنة ويهارات الح ا وأ ي تهيا را اكتساب يهارات ق يا ،والعي
ذه اليهارات را سع هم للحصو

لى استخدام

لى تعل م ارض ونتاي ا ةاج ا را العي  ،ح ث ان اليساق ار ا جناء

اليعررا را اليوضو ات التا تضينها الجرناي كيا و جنا اليهار

ند الشجاب الستخدايها را تطج ق

اليعررا كيا و جنا الثقا را قدرات الشجاب لى استخدام ذه اليعررا واليهار جاالضارا الى تور ر الد م
الشخصا والج يا لتغ ر السلوك ين خال تعز ز ق م اليواطنة اال ةاج ة والثقارة اليةتيع ة الجناء والعي

اليةتيعا التطو ا.
الثقافة اإلسالمية )0-3 :3( 020000121

 .1تعر ف الثقارة اإلسالي ة وج ان يعان ها ويوضو اتها والنظم اليتعلقة جها – وظايفها وأ دارها.
 .2يصادر ويقويات الثقارة اإلسالي ة واألركان واألسس التا تقوم ل ها.
 .3خصايص الثقارة اإلسالي ة.

 .4اإلسالم والعلم ،والعالقة ج ن العلم واإل يان
 .5التحد ات التا تواةا الثقارة اإلسالي ة.
 .6رد الشجهات التا تثار حو اإلسالم.

 .7األخالق اإلسالي ة واآلداب الشر ة را إطار الثقارة اإلسالي ة.
 .8النظم اإلسالي ة.
التربية الوطنية )0-2 :2( 020000131

عييد يسيياق الترج يية الوطن يية ييين اليتطلجييات اإلةجار يية لةي ييل طلجيية كل ييات اليةتيييل األردن يية وايتييدادا ضييو ا

لفلسفة الترج ة الوطن ة والتعل م جا تجار يا جعيدا يين أجعياد اإلسيترات ة ة الوطن ية للتعلي م العيالا ،و نطليق يسياق
"الترج ة الوطن ة" ين يةيو ة الثواجت األردن ة و لى رأسها العق د اإلسالي ة السيحة ،ويجادئ الثور العرج ية

الكجرى ،والدستور األردنا والتةرجة الوطن ة.
علوم عسكرية )0-1 :1( 020000181

H.S
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اليحور األو  :نشأ وتطور القوات اليسلحة /الة ش العرجا ،أسلحة اليناور  ،أسلحة اإلسناد ،أسلحة الخديات

اليحور الثانا :الثور العرج ة الكجرى ،الحروب العرج ة اإلسراي ل ة (حروب  ،1967 ،1948يعركة الكرايا  ،1968حرب

تشر ن  ،)1973دور القوات اليسلحة األردن ة -الة ش العرجا را التني ة الوطن ة الشايلا
اليحور الثالث :األين العام ،اليخاجرات العاية ،قوات الدرك ،الدراع اليدنا
مهارات التواصل باللغة اإلنجليزية )0-2 :2( 020000122
This is a communication skills course which aims at improving learners’ oral and written
communication skills by providing learners with the language needed to naturally and
confidently communicate in an English speaking workplace environment and real life
situations.

ثانياً :مهارات التشغيل واالستخدام

مهارات التواصل باللغة اإلنجليزية )0-2 :2( 020000122
This is a communication skills course which aims at improving learners’ oral and written
communication skills by providing learners with the language needed to naturally and
confidently communicate in an English speaking workplace environment and real life
situations.
ريادة األعمال )0-2 :2( 020000231

يوضح املساق مفهوم ريادة األعمال ،تأثيرها في اإلقتصاد الوطني ودورها في القضاء على البطالة ،وكيفية استحداث
أفكار ريادية ومبتكرة لتوائم احتياجات املجتمع و مواجهة املخاطر والتحديات التي تعترضها ،وتقييم فرص نجاحها من
خالل دراسة الجدوى ،وكيفية حساب كلفتها وتمويلها وإدارة شؤؤونها املالية ،وكيفية عمل تسويق لها ،والطبيعة
القانونية لها وخطة العمل الالزمة للبدء بها مع التركيز على التجربة األردنية في هذا املجال.
الصحة والسالمة والبيئة المهنية )0-2 :2( 020000141

اهددداا الةددلة والسددالمة فددي ددة العمددل وطددرق حمايددة املتواجدددين واملتددأثرين .دراسددة أهددم ا خطددار وأكشرهددا إن ددارا فددي
مختل ددا مج ددا ت العم ددل  ،تميي ددز املخ دداطر الكيماوي ددة والبيولوجي ددة والس ددقو م ددن املرتفع ددات واملخ دداطر الفيزيائي ددة ف ددي ددة
العمل و اللريق والكهرباء واملخاطر الناتجة من املالئمة ،تمييز مصادر املخاطر وتأثيرتها على الةلة وسالمة العمل وطرق
ضددبا املخدداطر لتخفيددا إحتماليددة حدددويها والتخفيددا مددن نتائجهددا فددي حالددة حدددويها .مناق ددة ال سلسددل الهرمددط للسدديطرة
على املخاطر وطرق إختيار معدات اللماية الشخصية وتطبيق ا سعافات ا ولية في حا ت ا صا ات الب رية.
التعرا على املتطلبات القانونية ا ردنية الرئ سية للماية العاملين.
ثالثاً :العلوم المساندة

الكيمياء الحيوية )0-2 :2( 020800161

يعررة الطالب للحقايق واليعلويات االساس ة اليتعلقة جك ي اء اليركجات ،وان لم جالتطج قات الك ي اي ة اليتعلقة
جاليةاالت الز ار ة اليختلفة.
H.S
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لى د ار ة وار ة ال ي ة اليركجات الك ي اي ة ين ح ث صفاتها الك ي اي ة ويا ترتب ل ا ين صفات

وان تحص

.ر ز اي ة والتطج قات لى ذلك را الحقو الز ار ة

)3-0 :1( 020800162 مختبر الكيمياء الحيوية

.تةارب يل ة ذات القة جالياد النظر ة

)0-3 :3( 020800271 علم االجتماع الطبي

 و قييدم رضياً ليفييا م،ييذا اليسيياق اليضيييون اليعررييا لعلييم االةتييياع ييين ح ييث الفكيير االةتيييا ا والر ا يية الصييح ة

تنيياو

 وكذلك تناو الدور الذي يارسا اليةتيل را الخدية،الصحة واليرض والر ا ة الصح ة والخدية الصح ة والسلوك اليرضا

 ثيم تنياو اليسياق،الصح ة والس اق االةتيا ا للصحة واليرض وانعكاسات يفهوم الصحة واليرض ليى الخيديات الصيح ة
أ م الي اد ن الدراس ة را العلوم االةتيا ة والسلوك ة وذلك لفهم السلوك االةتيا ا لى اليستوى النظري والعيلا ين خال
.التطرق إلى يفا م اليعا ر والتةا ات والق م

 المهارات المتخصصة:ًرابعا
Anatomy 020800131 (3: 3-0)
This course presents a systematic approach to the study of the human body for the allied health
students. It develops a basic understanding of the structure of body organs and systems and
their interactions. Also, it enhances students understanding of the human body in health and
disease.
Physiology 020800141 (3: 3-0)
This comprehensive course provides the students with a high level of understanding of the
functions performed by the various parts and organs of the human body. Physiology
mechanisms of body function are presented at various levels of organization. Emphasis is
placed on understanding the integrated regulation of various body processes among the major
systems.
Pathophysiology 020800211 (3: 3-0)
This course provides an in-depth study of human pathological processes and their effects on
homeostasis. Associated pathologies of the body systems and general health management of
disease across the human lifespan is explored. This course focuses on clinical decision making
and action related to nursing care.
Didactic theory in fluid replacement and Electrolyte imbalance will be presented to be
followed by artificial simulation, IV placement in-group interaction, pathophysiologic
alteration in water and electrolyte balance and their effect on body function, effects of
cellular injury and systemic body function.
Preparatory to Paramedic 020806121 (3: 3-0)
This course will provide the student with conceptual knowledge of the Medical Responsibility
to be assumed upon Program completion, Credentialing and Position Placement under

August, 2017
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Medical Direction. Medico- legal implications will be presented. The essential component
of the Emergency Health Care Team, the benefits to the Jordanian people will be introduced.
Illness and injury prevention, medical-legal issues and ethics will also be included.
Pharmacology for paramedic 020806121 (3: 3-0)
This course will present the various agents used in the treatment of diseases, characteristics of
drugs, types of drugs names, the paramedic responsibilities that relate to drugs administration,
allergic reactions to drugs, in addition to the study the category of drugs according to its effect
on body systems.
Clinical pharmacology for paramedic 020806122 (1: 0-3)
Didactic theory in fluid replacement will be presented to be followed by artificial simulation; IV
placement in group interaction .the ability to understand venous access and to prepare and
administer prescribed medications is an important part of professional paramedic practice.
Airway Management 020806131 (2: 1-3)
Didactic theory in basic and advanced airway management to give students the chance to
learn, practice and demonstrate their ability in applying many airway skills used in
resuscitation. Students increase their awareness of various airway products and skills required.
Patient Assessment 020806141 (2: 1-3)
Didactic theory in physical examination contains foundational content to guide students’
approaches to history taking, interviewing, and other core assessment skills, as well as
fully illustrated, step-by-step techniques that outline correct performance of physical
examination. It’s designed for students of health professions who are learning to talk with
patients, to perform their physical examinations and assessing patient concerns
Emergencies Paramedicine 1020806241 (2: 2-0)
This course will affirm the students 'ability to demonstrate and perform Primary and
Secondary Patient Assessments, and establish the detailed physical examination process for
medical emergencies that commonly occurs in pre & in hospital setting. Review anatomy of
the structures and discuss specific findings, symptoms, and management consideration for
common diseases.
Emergencies Paramedicine 1(clinical) 020806242 (2: 0-6)
This course will affirm the students 'ability to demonstrate and perform Primary and
Secondary Patient Assessments, and establish the detailed physical examination process for
medical emergencies that commonly occurs in pre & in hospital setting. Discuss specific
findings, symptoms, and management consideration for common diseases.
Emergencies Paramedicine 2 020806243 (3: 3-0)
This course with various medical emergencies will be presented. Description causes,
complications, signs and symptoms, and prehospital management of patients with a diagnosis
of gastrointestinal (GI) disorders, signs and symptoms of renal failure, hematologic
disorders, emergencies and high- altitude illness, and components of a behavioral
emergency. Establish the detailed physical examination process for medical
emergencies that commonly occurs in pre & in hospital setting. Review anatomy of the
structures and discuss specific findings, symptoms, and management consideration for

August, 2017

H.S

جامعة البلق اء التطبيقية

Al-Balqa’ Applied University
1997 تأسست عام

common diseases.
Emergencies Paramedicine 2(clinical) 020806244 (4: 0-12)
This course will demonstrate various medical emergencies with physical exam findings
demonstrated interactively thru hands-on situational exercises. Case presentations will be
significant demonstrations and will exercise skills and knowledge of differing styles in
reporting of clinical information both in verbal and written forms. Prehospital assessment
management of patients with a diagnosis of gastrointestinal (GI) disorders,
renal failure, hematologic disorders, emergencies and high-altitude illness, and components
of a behavioral emergency. Establish the detailed physical examination process for medical
emergencies that commonly occurs in pre
& in hospital setting.
Prehospital trauma life support 020806144 (2: 2-0)
Trauma assessment and treatment priorities are essential skills to be learned through individual
and small group practice. Scenarios will be executed and group critique will enhance the
Learners' knowledge. Additionally, assignments in writing scenarios and evaluation techniques
will be mandatory. Skills will be actively pursued in varying situations and environmental
conditions.
This specialty program will emphasize the rapid assessment and life- threatening
interventional skills in a scenario based venue. Critical thinking skills will be sharpened by
practical scenarios conducted in out-of-hospital settings. Alternative Invasive techniques such
as Cricothyrotomy, Pericardiocentesis, Needle Thorocostomy and Chest Tube placement will
be introduced. Basic Radiographic interpretation of trauma related injuries will
be presented with identification of common fracture sites associated with varying
mechanisms of injury, cervical compromise, Endotracheal Intubation verification as well
as pneumo-, hemo-pneumo and atelectasis recognition. Specific Specialized Rescue situations
will be addressed. Burn Hypothermia and Hyperthermia treatment modalities will be included
in this course.
Cardiology and Electro- Cardiographic Interpretation 020806251 (3: 2-3)
Didactic theory in this Course is designed to instruct the student in Basic ECG
Interpretation, Cardiac function, electrophysiology, conduction disturbances, treatment and
Resuscitation modalities will highlight in this course. Focusing in impaired cardiovascular
function resulting in life threatening arrhythmias. Preparing student to clinical component
related to cardiac emergencies.
Obstetrics & Gynecology 020806261 (2: 1-3)
Didactic theory of obstetrics and gynecology emergencies with physical exam findings
through situational exercises during pregnancy. Case presentations will be significant
demonstrations and will exercise skills and knowledge of differing styles in reporting of
theory and clinical information both in verbal and written forms. Patient Demographics in
relation to common disease processes will be included along with Childbirth,
Gynecology and Obstetrics emergencies.
Neonatal Care & Dynamic of Pediatric Emergency Care 020806271 (3: 2-3)
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This course is designed to provide a well-rounded knowledge base in the care of Neonate
and Pediatric patients. Life span development and specific age-related illnesses and injuries
will be highlighted. Anatomical differences in the Neonate, Child and Teenager will be
reviewed to support alternative techniques in Assessment and Medical Management. In
addition to that this course is designed to provide a clinical base in which to care for
Neonate and Pediatric patients. Clinical sites within hospitals will include all available
Neonate and Pediatric Units. Neonatal Resuscitation Program (NRP) and Pediatric Advanced
Life Support (PALS) will be provided
Emergency Medical Services Operations 020806245 (2: 2-0)
Provides knowledge necessary to safely manage multi‐casualty incidents and rescue situation,
utilize an medical resources and identify hazardous materials, perform vehicle extrication,
and minimize the associated risks related to terrorism and disaster.
Paramedic Protocol 020806181 (1: 1-0)
This intensive study program will focus on the analysis of Medical Protocols, with a
thorough emphasis on ‘Standing Orders vs. Protocol’ utilization. Medical Direction
capabilities on-line, off-line and medical communications will be the focus.
Training 020806291 (3: 8 weeks continuous training)
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