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 : أوال: معلومات املادة
 

 

 :ثانيا: الوصف العام للمادة 

اإلسعافات األولية وكيفية التعامل مع اإلصابات ملفهوم وعملية دراسة علمية  يتضمن املساق

 .أنواعها املختلفةوالحاالت التي تتطلب اإلسعاف األولي حسب درجتها و 

 : ثالثا: أهداف املادة الدراسية

 

  ومن هو املسعف  األولية اإلسعافاتالتعرف على مفهوم. 

  األولية اإلسعافاتمبادئ  . 

 .تعرف الطالب على كيفية إجراء اإلسعافات األولية 

  األولية لإلسعافاتالرئيسية اطالع الطالب على أهم الطرق 

  ات ومؤهالت وواجبات املسعفصف أهمإعطاء الطالب فكرة عن . 

 

 رابعا: مخرجات التعلم املتوقعة
 

 والحاالت التي تحتاج الى اإلسعافاإلصابات  ودرجات قدرت الطالب على التميز بين أنواع. 

  املختلفة . طرق اإلسعاف حسب الحاالتقدرت الطالب على التفريق بين 

  الفحص واإلبالغ واإلسعافلى عتعرف الطالب على التعرف . 
 

 

 

 جامعة مؤتة

 توصيف خطة دراسية نموذج
  

 :اإلسعافات األولية اسم املادة  1301310 رقم املادة 

 :علوم الرياضة  الكلية  :عدد الساعات املعتمدة 

 :الرياض ي  التأهيلالقسم  ( بالاملتطلب السابق:) 

 :الثانيالفصل الدراس ي  :(2-12.30) وقت املحاضرة  

 2018/2019 م الجامعي:العا  :د مهند الزغيالت اسم املدّرس 

 :ن ر( 12-11أ ث خ ( ) 9-8) الساعات املكتبية 
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 خامسا : الخطة التفصيلية للمادة 

 

 املصادر واملراجع املطلوبة املوضوعات املتوقع تغطيتها  األسبوع

1-  
  األولية اإلسعافاتمقدمة في 

 والمسعف والمنقذ مفهوم االسعافات 

 

  . األولية اإلسعافاتمبادئ 

 .مبادئ االسعافات االولية  -2

 طرق االسعافات االولية .

 االولية ./احمد حجازي اإلسعافاتموسوعة 

 االولية اإلسعافاتدليل 

 

3-  

 صفات المسعف .

 مؤهالت المسعف .

 واجبات ومؤهالت المسعف .

 

 االولية . اإلسعافاتمبادئ 

 موسوعة االسعافات االولية ./احمد حجازي

 دليل االسعافات االولية

4-  
 . اإلغماءاسعاف 

 (CPRالقلبي الرئوي )  اإلنعاش

 

 ولية .مبادئ االسعافات اال

 موسوعة االسعافات االولية ./احمد حجازي

  دليل االسعافات االولية

 اسعاف الغصة .  -5

 اسعاف الغريق
 

6-  
 مراجعة عامة لمادة االمتحان األول .

 

 االمتحان األول

 

 اسعاف الجروح .  -7

 
 

8-  
 اسعاف الكسور .

 

 

 

9-  
 اسعاف الحروق .

 اسعاف ضربة الشمس

 

 

  اسعاف االختناق  -10

  بأنواعهااللدغات اسعاف   -11

 مراجعة عامة لمادة االمتحان الثاني .  -12

 االمتحان الثاني
 

 بأنواعهاسعاف التسمم   -13

( ، إسعافات أولية ، الطبعة األولى ، 2004فضة ، وفاء )

 القاهرة: مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع.

 

  االمتحان النهائي .  -14
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 سادسا: طرائق واستراتيجيات التدريس 

 

No  الطرائق واالستراتيجيات والوسائل 

  . المحاضرة 1
 . واجبات بيتية 2
 . وسائل تعليمية 3
 . عرض ومشاهدة 4
 . الحوار والنقاش 5

 ومواعيدهاسابعا : استراتيجيات التقويم 

رقم 

 التقييم

االسبوع املستحق 

 والتاريخ

 طبيعة مهمة التقييم

 )مثال: اختبار أول،  اختبار قصير،  أو 

 (، عرض تقديمي ، تقارير مشاركة

نسبة الدرجة إلى درجة  

 التقييم النهائي

 األسبوع السادس %20 اختبار أول 1
 األسبوع الثاني عشر %20 اختبار ثاني 2
 طوال الفصل %10 المشاركة والواجبات 3

4 

االختبار 
/عملي النهائي
 ونظري 

 األسبوع السادس عشر 50%

    

 (%100) املجموع الكلي

 

 ثامنا: مصادر التعلم األساسية والثانوية:

 املصادر الرئيسة املطلوبة:    -1
 مبادئ االسعافات االولية .

 دليل االسعافات االولية . -

 موسوعة االسعافات االولية ./احمد حجازي -

 

 الكتب واملراجع الثانوية  : -2

 اسعاف االصابات الرياضية -
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 .المواقع االلكترونية  -

 ةتاسعا : إرشادات عام

No   ،املشاركة الصفية، التقارير و األوراق البحثيةسياسة الحضور والغياب،التغيب عن االمتحانات 

 من المحاضرات . %85حضور الطالب ما ال يقل عن  1
 من مجموع المحاضرات . %15يسمح للطالب الغياب  2
 كل من يتغيب عن المحاضرة عليه تقديم عذر رسمي . 3
 متحا   دو  عذر ال يح  له ععادة االمتحا  . كل من يتغيب عن اال 4

 


