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  : الولي  السعاف المادة اسم
 : المادة  700100رقم

 : المعتمدة  معتمدة  3الساعات ساعات
  : يوجد  ل السابق المتطلب

الم  :ادةوصف
للمرضى            الصحية الرعاية توفير في الساسية المبادئ على الطلبة المساق هذا  يعرف

  . يساعد           كما المشفى إلى الوصول قبل ما مرحلة في الطارئة الحالت في  والمصابين
المجتمع           في والمصابين للمرضى الطارئة الساسية الصحية الرعاية تقديم على  الطالب

      . تقنيات      الطلبة تدريب على التركيز وسيتم المتقدمة الصحية الرعاية مختصي وصول  لحين
. الطبية             المعدات من الدنى الحد وجود إمكانات ضمن المصابين أو المرضى حياة  إنقاذ

احتياجات             تلبية وكيفية الطارئة الصحية المشكلت عرض نهج إتباع المساق هذا في  وسيتم
. المشكلت       هذه حدوث من والناشئة الساسية المصابين

: المادة  هدف
والمهارات          الساسية بالمعلومات الجامعة الطالب تعليم إلى المادة هذه  تهدف

المجتمع           في والمصابين للمرضى الطارئة الساسية الصحية الرعاية تقديم في  المبدئية
المتقدمة      الصحية الرعاية مختصي وصول .لحين

التعليمية  :الهداف
: على        قادرا الطالب سيكون الدراسي الفصل نهاية في

1.: والفهم   المعرفة أهداف
الفورية        − الرعاية تقديم تستدعي التي الطارئة الطبية الحالت تحديد
الساسية  − التقنيات الولية  فهم  للسعافات
الطارئة         − الطبية الخدمات فريق في كعضو الول المستجيب مهام تعداد
دخول         − ماقبل فترة في معالجتها وكيفية المختلفة الطارئة الحالت  وصف

المشفى

وتحليلية   :.2 إداركية أهداف
الرعاية         − تقديم تستدعي التي الطارئة الطبية للحالت والعلمات العراض  تحليل

الفورية
الول           − المستجيب دور وتمييز الطارئة الطبية الخدمات فريق من كل أدوار  مقارنة

منها
تبعا    − الطارئة الحالت الطارئة     لولوياتتصنيف الطبية الخدمات لنظام

حركية  :.3 أهداف
وتصنيفها    − الطارئة الحالت الطارئة      تقييم الطبية الخدمات لنظام تبعا
المناسبة      − الفورية الصحية الرعاية تقديم وسائل تطبيق

سلوكية .4 أهداف



والنفسي    − المعنوي الدعم الطبية    الطوارئ لضحاياتقديم الخدمات وصول  قبل
المتقدمة

والكوارث         − الطارئة الحالت في المناسبة القرارت اتخاد على القدرة تطوير

التدريس  طرق
 
ال   .1 قاعة في محاضراتالنقاش
والبصرية   .2 السمعية الوسائل استخدام
المحاكاة      .3 اسلوب على القائم السيناريو عرض
التعليمية    .4 المجموعات خل من النقاش
5.. المختبرات    في العملي التدريت

التقييم   طرق

الول .1 %20المتحان
الثاني .2 %20المتحان
العملي .3 %10المتحان

%100المجموع
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: المادة  مكونات

الطارئة     .1 الطبية الخدمات نظام في مقدمة

2.  : الول   المستجيب الرعاية مقدم سلمة

والخلقية  .3 القانونية القضايا

والتبليغ .4 التوثيق

وتحريكهم  .5 المصابين نقل

التنفسية    .6 المجاري انغلق حالت اسعاف



الطارئة  .7 الحالت تقييم

والرئوي  .8 القلبي النعاش

الطبية  .9 الطارئة الحالت

والجروح  .10 النزيف

والعضلت   .11 العظمي الهيكل إصابات

الطارئة   .12 الحالت في التوليد

والرضع  .13 الطفال إسعاف

الحرارة   .14 درجة اختلل إصابات


