جامعة البلق اء التطبيقية

Al-Balqa’ Applied University
تأسست عام 1997

في

تخصص تقنيات اإلطفاء واإلنقاذ

}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

تتك ووول اةخط ووس اة ا وويس ةني وود اة ل ووس اةلامتي ووس اةمتو ووطس و و

ن ووام تكنوةولي ووا اةةن ووس اةكة ا ي ووس

واةكة وميكانيكيس /تخصص تقنيات االطفاء واإلنقاذ مل ( )72اعس متتم ة ،موزعس على اةنحو اآلت :
الرقم

ساعة معتمدة

المتطلب

.1

اةمةا ات اةتامس

12

.2

مةا ات اةتشغيد

6

.3

اةتلوم اةم ان ة

9

.4

اةمةا ات اةمتخصصس

45

المجموع

H.S
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وصف مخرجات التخصص:
ية ف اةتخصص إةوى إعو ا تقنيويل مون ليل علميوا وعمليوا ةلقيوام ععمواد االطفواء واالنقواذ نومل احو

األ اةيب اةمت توس عاةميوا و اةتتامود موو حووا
اال واح واةممتلكات .

االطفواء واالنقواذ كود مةنيوس وح يوس موا يحقو حمايوس

المجاالت المعرفية للمهارات المتخصصة:
اسم المجال

الرقم

الساعات المعتمدة
نظري

عملي

.1

أ ا يات علم اإلطفاء واإلنقاذ

5

1

.2

مةا ات علم اإلطفاء واإلنقاذ

7

5

.3

اة المس اةتامس ومت اتةا

4

5

.4

آةيس اةتتامد مو اةحوا

7

8

.5

اةت يب اةمي ان

-

3

23

22

المواد التعليمية للمجال
مصطلحات اإلطفاء واإلنقاذ  ،مق مس

علم اإلطفاء

واإلنقاذ،
ألةزة اةتنفس ،لوك اةح ي ومكونات اةم ان  ،اةتحقي
أ اب اةح ي  ،اةقيا ة واة يط ة واالتصاالت ،اةمشاغد
اةةن يس.

اةطا س

مجموع الساعات المعتمدة

H.S

م ا ئ اة المس اةتامس ،اةوقايس واةحمايس مل اةح ي  ،اإل تاف
اةط

اةطا ئ .

تقنيات اإلطفاء واإلنقاذ  ،1تقنيات اإلطفاء واإلنقاذ ،2
اةحوا

ذات اةط يتس اةخاصس ،تقنيات اة ح

واالنقاذ.

 45س.م
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الخطة الدراسية لتخصص "تقنيات االطفاء واالنقاذ"
=====================================================

أوال :اةمةا ات اةتامس )12( ،اعات متتم ة موزعس على اةنحو اآلت :
رقم المادة

اسم المادة

س.م

عملي

نظري

020000111

اةمواطنس اإليلا يس ومةا ات اةحياة

3

3

0

020000121

اةثقا س اإل الميس

3

3

0

020000131

اةت يس اةوطنيس

2

2

0

020000181

اةتلوم اةت ك يس

1

1

0

020000101

مةا ات ةغويس /انلليزي

3

3

0

12

12

0

المجموع (س.م)

المتطلب السابق

ثانيا :مةا ات اةتشغيد  )6( ،اعات متتم ة موزعس على اةنحو اآلت :
رقم المادة

اسم المادة

020000122

مةا ات اةتواصد اةلغس اإلنلليزيس

020000231
020000141

يا ة األعماد
اةصحس واة المس واة ي س اةمةنيس

المجموع (س.م)

س.م

عملي

نظري

2

2

0

2

2

0

2

2

0

6

6

0

المتطلب السابق

ثاةثا :اةمةا ات اةم ان ة )9( ،اعات متتم ة موزعس على اةنحو اآلت :
اسم المادة

رقم المادة

س.م

عملي

نظري

020000151

مفا يم يانيس

3

3

0

020000161

مفا يم يزيا يس

3

3

0

1

0

3

2

0

6

9

6

3

020000162

مخت

020000171

اة م اةةن

المجموع (س.م)

H.S

مفا يم يزيا يس
اةحا وب

المتطلب السابق

*020000161
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الخطة الدراسية لتخصص "تقنيات االطفاء واالنقاذ"
==================================================

ا تا :اةمةا ات اةمتخصصس )45( ،اعس متتم ة ،موزعس على اةنحو اآلت :
رقم المادة

اسم المادة

020305121

اإل تاف اةط

المتطلب السابق *

س.م

نظري

عملي

اةطا ئ

3

0

9

علم اإلطفاء واإلنقاذ

3

2

3

2

3
0
* 020305141

020305112

مق مس

020305131

م ا ئ اة المس اةتامس

3

020305141

ألةزة اةتنفس

2

2

020305142

ألةزة اةتنفس /عمل

2

0

6

3

3

0

* 020305114

020305151

تقنيات اإلطفاء واإلنقاذ 1

2

2

0

020305112

020305152

تقنيات االطفاء واالنقاذ  /1عمل

2

0

6

*020305151

020305251

تقنيات االطفاء واالنقاذ 2

2

2

0

* 020305151

020305252

تقنيات اإلطفاء واإلنقاذ  /2عمل

2

0

6

* 020305152

020305114

اةوقايس واةحمايس مل اةح ي

3

2

3

020305115

اةتحقي

أ اب اةح ي

3

2

3

020305261

اةقيا ة واة يط ة واالتصاالت

3

2

3

020305271

تقنيات اة ح

واإلنقاذ

2

2

0

* 020305251

020305272

تقنيات اة ح

واالنقاذ /عمل

2

0

6

* 020305252

020305281

اةحوا

ذات اةط يتس اةخاصس

2

2

0

* 020305251

020305282

اةحوا

ذات اةط يتس اةخاصس /عمل

2

0

6

* 020305252

020305100

اةمشاغد اةةن يس

1

0

3

020305291

اةت يب اةمي ان

3

0

*

45

23

22

لوك اةح ي ومكونات اةم ان

020305113

المجموع (س.م)

* 020305114

* -تدريب عملي متواصل لمدة ( )8أسابيع.

** -متطلب متزامن

H.S
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الخطة االسترشادية لتخصص "تقنيات اإلطفاء واإلنقاذ"

==========================================
الفصل الدراسي الثاني

الفصل الدراسي األول
س.م.

اسم المادة

رقم المادة

اةمواطنس اإليلا يس ومةا ات اةحياة

020000111

3

مةا ات ةغويس /انلليزي

020000101

3

س.م.

اسم المادة

رقم المادة

مةا ات اةتواصد اةلغس اإلنلليزيس

020000122

2
2

مفا يم يانيس

020000151

3

اةصحس واة المس واة ي س اةمةنيس

020000141

2

مفا يم يزيا يس

020000161

3

مق مس

علم اإلطفاء واإلنقاذ

020305112

3

020000162

1

ألةزة اةتنفس

020305141

2

020000171

2

ألةزة اةتنفس /عمل

020305142

2

020000121

3

اةوقايس واةحمايس مل اةح ي

020305114

3

1

اةمشاغد اةةن يس

020305100

1

م ا ئ اة المس اةتامس

020305131

3

مخت

مفا يم يزيا يس
اةحا وب

اة م اةةن
ثقا س ا الميس

18

المجموع

18

المجموع

الفصل الدراسي الثالث
اسم المادة

الفصل الدراسي الرابع

رقم المادة

اسم المادة

س.م.

س.م.

رقم المادة

تقنيات اإلطفاء واإلنقاذ 1

020305151

2

تقنيات اإلطفاء واإلنقاذ 2

020305251

2

تقنيات االطفاء واالنقاذ  /1عمل

020305152

2

تقنيات االطفاء واالنقاذ  /2عمل

020305252

2

اةطا ئ

020305121

3

لوك اةح ي ومكونات اةم ان

020305113

3

أ اب اةح ي

020305115

3

020305261

3

تقنيات اة ح

واإلنقاذ

020305271

020305281

2

تقنيات اة ح

واالنقاذ /عمل

اإل تاف اةط
اةتحقي

ت يس وطنيس
يا ة االعماد
المجموع

H.S

020305272

اةقيا ة واة يط ة واالتصاالت

2

اةحوا

ذات اةط يتس اةخاصس

2

اةحوا

ذات اةط يتس اةخاصس/

عمل

020305282

2

020000131

2

علوم ع ك يس

020000181

1

020000231

2

اةت يب اةمي ان

020305291

3

18

المجموع

18
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الوصف المختصر للمواد التعليمية لتخصص "تقنيات االطفاء واالنقاذ"
أوالً :الثقافة العامة

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

يونح اةم ا مفةوم اةمواطنس ومةا ات اةحياة وأ ميتةما
ذه اةمةا ات

اةمت ه

تيةم ةلحصود على تتليم ا ند ونتا

اةمونوعات اةت

اةمت ه كما وي ن اةثقه
اةشخص واة ي

اكت اب مةا ات قيمه ،واةتمد على ا تخ ام

ايلا يه

يتنمنةا اة نام كما وي ن

اةتمد ،حي

ال اةم ا ي اع

اةمةا ة عن اةش اب ال تخ امةا

ناء

تط ي

ق ات اةش اب على ا تخ ام ذه اةمت ه واةمةا ة االنا ه اةى تو ي اة عم

ةتغيي اة لوك مل خالد تتزيز قيم اةمواطنس االيلا يس واةثقا س اةملتمتيس اة ناءة واةتمد

اةملتمت اةتطوع .
الثقافة اإلسالمية )0-3 :3( 020000121

 .1تت يف اةثقا س اإل الميس و يال متانيةا ومونوعاتةا واةنظم اةمتتلقس ةا – وظا فةا وأ ا ةا.
 .2مصا

ومقومات اةثقا س اإل الميس واأل كال واأل س اةت تقوم عليةا.

 .3خصا ص اةثقا س اإل الميس.

 .4اإل الم واةتلم ،واةتالقس يل اةتلم واإليمال
 .5اةتح يات اةت تواله اةثقا س اإل الميس.
.6

اةش ةات اةت تثا حود اإل الم.

 .7األخال اإل الميس واآل اب اةش عيس

إطا اةثقا س اإل الميس.

 .8اةنظم اإل الميس.
التربية الوطنية )0-2 :2( 020000131

يتو م ووا اةت يووس اةوطنيووس موول اةمتطل ووات اإلل ا يووس ةلميووو طل ووس كليووات اةملتمووو األ نيووس وامتو ا ا عنووويا
ةفل فس اةت يس اةوطنيس واةتتليم اعت ا وا تو ا مول أ توا اإل وت اتيليس اةوطنيوس ةلتتلويم اةتواة  ،وينطلو م وا

"اةت يس اةوطنيس" مل ملموعس اةثوا ت األ نيس وعلى أ ةا اةتقي ة اإل الميس اة محس ،وم ا ئ اةثو ة اةت يوس

اةك ى ،واة تو األ ن واةتل س اةوطنيس.
علوم عسكرية )0-1 :1( 020000181

H.S
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اةمحو األود :نشعة وتطو اةقوات اةم لحس /اةليش اةت

 ،أ لحس اةمناو ة ،أ لحس اإل نا  ،أ لحس اةخ مات

اةمحو اةثان  :اةثو ة اةت يس اةك ى ،اةح وب اةت يس اإل ا يليس (ح وب  ،1967 ،1948مت كس اةك امه  ،1968ح ب
تش يل  ،)1973و اةقوات اةم لحس األ نيس -اةليش اةت

اةتنميس اةوطنيس اةشامله

اةمحو اةثاة  :األمل اةتام ،اةمخا ات اةتامس ،قوات اة ك ،اة اع اةم ن
مهارات لغوية /انجليزي )0-3 :3( 020000101
The course consists of 8 units. Each unit has speaking activities that deal with dialogues,
introducing oneself, talking about families. Also the units include pronunciation and listening
with intonation activities. The reading and writing activities concentrate on question writing
biography, E-mail, and writing blog post.

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 وطرددة العمددل وطددرق حمايددة املتواجدددين واملت دأثرين .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 وطر 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 صاوات الب رية.
التعرا على املتطلبات القانونية ا ردنية الرئطسية للماية العاملين.
ثالثاً :العلوم المساندة

مفاهيم رياضية )0-3 :3( 020000151

يتت

ذا اةم ا تمةيو ا ةتلوم اةتفانود واةتكامود حيو

ي و أ ملموعوات االعو ا واةملموعوات واةتمليوات عليةوا ومتا ةوس اةخوط

اةم ووتقيم وح وود انو وواع م وول اةمت ووا الت واةمت اين ووات ،وم وول ث ووم االقت ان ووات (كثيو و ات اةحو و و واةلذ ي ووس واةن و و يس واةمثلثي ووس واال وويس
H.S
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واةلوغ يتميووس) انووا س ةلتط و

ةلمتطا قووات اةمثلثيووس اال ا وويس وحوود متووا الت مثلثيووس و ت و ذةووك اةتت و ف علووى اةمفةوووم اةةن و

ةلمشووتقس وقواع و وقووانيل االشووتا ةو تت االقت انووات وكووذةك مفةوووم اةنةايووات واخي و ا قواع و وق ووانيل تكاموود االقت انووات اال ا وويس
اال اف اةخاصس.

واةمح ة

مفاهيم فيزيائية )0-3 :3( 020000161


ش ح وتونيح ةمفا يم و تط يقات اةفيزياء اةميكانيكيه (اةح كه و اةقوه و اةطاقه اةميكانيكيه)



تونيح اةمفا يم األ ا يه



تت يف اةطاةب ا ا يات اةفيزياء اةح ا يه و مفا يمةا.



مفا يم

اةنوء و خصا صه.

اةكة اء اة كونيه و اةمكة اء اةمتح كه  (.اةقوه اةكة ا يه ،اةملاد اةكة ا  ،اةلة اةكة ا

 .،اةتيا

و اةمقاومه اةكة ا يه)


اةتت يووف مف ووا يم اةفيزي وواء اةمفناطي وويه األ ا وويه و تط يقاتة ووا  (.اةحوو

اةمغناطي يه)

اةمغناطي و و  ،اةنفاذي ووه اةمغناطي وويه.اةموا

مختبر مفاهيم فيزيائية )3-0 :1( 020000162
يشمد اةمخت

ملاد اةميكانيكا و اةكة اء و اةمغناطي يه ةتتزيز اةمفةوم اةفيزيا

اةتلا ب اةفيزيا يس اال ا يس

اةنظ ي

الرسم الهندسي بالحاسوب )6-0 :2( 020000171
Introduction to AutoCAD, application of AutoCAD, commands, geometric entities. geometric
construction. dimensioning, free –hand sketching, object representation, orthographic drawing
and projections.

رابعاً :المهارات المتخصصة

اجهزة التنفس )0-2 :2( 020305141 :

ية ف ذا اةم ا ةتزوي اةطاةب اةمت س اةالزمس ةلتتامد مو ألةزة اةتنفس مل حي

االخت ا ات و اةصيانس واال تخ ام

كمت ة ةلحمايس اةشخصيس ةلوصود إةى تط ي اال ت اء و اال تخ ام األمثد و ح ب اةمتايي اةتاةميس.
االسعاف الطبي الطارئ )0-3 :3( 020305112:

ية ف ذا اةم ا ةتزوي اةطاةب اةمت س اةالزمس ةلتتامد مو اةحاالت اةط يس اةطا س اةت ق تواله لد اإلطفاء واةمنقذ
مي ال اةتمد مثد اةوقايس مل اةت وى ،اإلنتاش اةقل

اة وي  ،وقف اةنزيف  ،اةتتامد مو اةص مس ....اةخ .

التحقيق في اسباب الحريق )3-2 :3( 020305115 :

ية ف ذا اةم ا ةتنميس مةا ات اةطاةب

مالحظس و إ اك اةظ وف اةمحيطس ن ة و أ اب اةح ي

الحوادث ذات الطبيعة الخاصة )0-2 :2( 020305281 :

H.S

August, 2017

جامعة البلق اء التطبيقية

Al-Balqa’ Applied University
تأسست عام 1997

ية ف ذا اةم ا إلك اب اةطاةب اةمةا ات اةالزمس ةلتتامد مو اةحوا

اةمنشآت

ذات اةط يتس اةخاصس مثد حوا

اة يت وكيماويس  ،محطات اةوقو  ،اةموا اةخط ة  ،االنفلا ات  ،اةطا ات و اةموانئ  ..اةخ
القيادة والسيطرة واالتصاالت )0-3 :3( 020305261 :

اطالع اةطاةب على كا س اةنواح اإل ا يس اةمطلو س ةتق يم خ مات اإلطفاء واإلنقاذ ةيتتلم اةطاةب كيفيس إ ا ة م اكز اة اع

اةم ن و إ امس لا زيتةا وا ا ة اةحوا

مل خالد اكت اب اةطاةب مةا ات االتصاد و اةقيا ة و اة يط ة.

الوقاية والحماية من الحريق )0-3 :3( 020305114 :

اةفتاةس
ية ف ذا اةم ا الطالع اةطاةب على أ ا يات و متطل ات اةوقايس و اةحمايس مل اةح ي شامال األنظمس و أل از ةا ّ

و اةكامنس و ح ب اةمتطل ات و اةمقاييس اةتاةميس و ي كز ذا اةم ا على متطل ات اةوقايس و اةحمايس ةلم ان على مختلف

أنواعةا.
تقنيات االطفاء واالنقاذ ()0-2 :2( 020305151: )1

إك اب اةتلميذ اةمةا ات اةنظ يس و اةتمليس على مختلف مت ات و ألةزة اإلطفاء و اإلنقاذ ةلوصود إةى االحت ا يس مل ق د
اةتمد على ذه األلةزة و اةمت ات و اةمحا ظس عليةا.

اةتلميذ

تقنيات االطفاء واالنقاذ ()0-2 :2( 020305251 : )2

ذا اةم ا امت ا ةم ا تقنيات اإلطفاء و اإلنقاذ ( )1الكت اب اةمةا ات اةتمليس و اةنظ يس مل خالد تط ي

يتت

اةف نيات اةت ي يس ةتط ي تما يل اإلطفاء و اإلنقاذ.
تقنيات البحث واالنقاذ)0-2 :2( 020305271 :

ية ف ذا اةم ا إلك اب اةطاةب اةمت س اةكا يس خطوات و إل اءات اة ح

اإلصا ات مل م ح اةحا

و اإلنقاذ و تقنياتةا إنا س إةى إخالء و إنقاذ

.

سلوك الحريق ومكونات المباني ومكونات المباني ومكونات المباني )0-3 :3( 020305113 :

ية ف ذا اةم ا إلك اب اةطاةب أ ا يات لوك اةح ي ومكونات اةم ان ومكونات اةم ان

اخد اةم ان و تعثي ه على

اةم ان ت تا ألنواعةا و مكوناتةا و تصميمةا.
مبادئ السالمة العامة )0-3 :3( 020305131 :

ية ف ذا اةم ا ةتزوي اةطاةب عنظمس و تتليمات اة المس و اإل شا ات ةلخطوات اةوالب اتخاذ ا
م ح اةحا

إنا س إةى مت س اةطاةب مةمات ومت ات اةوقايس اةشخصيس.

مقدمة في علم االطفاء واالنقاذ)0-3 :3( 020305112 :
يتت

ذا اةم ا مق مس ة نام

ذك ا

مكال اةتمد و

لوم تقنيات اإلطفاء و اإلنقاذ إلك اب اةطاةب اةمت س اةمفا يم واةمصطلحات اةت

ي

اةم اقات اةمتق مس.

المشاغل الهندسية )3-0 :1( 020305100 :
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ية ف ذا اةم ا اةى اك اب اةتلميذ مةا ات عمليس

اةمةا ات اةكة ا يس واةميكانيكيس  ..اةخ .

ومةنيس مختلفس ت اع ه اثناء اةتتامد مو اةحوا

التدريب الميداني 8 :3( 020305291 :أسابيع تدريب متواصل)

ية ف ذا اةم ا إلك اب اةطاةب اةمةا ات اةالزمس ةلتتامد مو اةحوا

اة اع اةم ن و واقو ( )8أ ا يو ت يب متواصد.

H.S

اةمختلفس مثد

اةمختلفس مل خالد اةتط ي اةتمل

م اكز

August, 2017

