الجامعة األردنية
كلية التمريض
اإلسعاف األولي ( متطلب جامعة)
اسم المساق  :اإلسعاف األولً
رقم المساق 0710100 :
الفصل الدراسي  :الفصل الثانً 2013/2014
الساعات المعتمدة  3 :ساعات
أسماء المدرسين:
د .محمد يعقوب (منسق المساق)
عنوان البرٌد االلكترونًm.yacoub@ju.edu.jo :

د .منار النابلسي
عنوان البرٌد االلكترونًmanarn@ju.edu.jo :

د .جعفر األسعد الشريدة
عنوان البرٌد االلكترونً jalasad @ju.edu.jo :

د .محمد دارعواد
عنوان البرٌد االلكترونً darawad@ju.edu.jo :

د .أحمد عقل
عنوان البرٌد االلكترونًa.aqel@ju.edu.jo :

د .محمود محارمة
عنوان البرٌد االلكترونًm.maharmeh@ju.edu.jo :
د .أريج عثمان
عنوان البرٌد االلكترونًa.othman@ju.edu.jo :

د .إبراهيم سالمة
عنوان البرٌد االلكترونًias7@case.edu :
د .خليل يوسف
عنوان البرٌد االلكترونًk.yousef@ju.edu.jo :
د .عامر حسنين
عنوان البرٌد االلكترونًamer.hasanien@gmail.com :

د .زياد طاهر
عنوان البرٌد االلكترونً:
zyad_taher@hotmail.com
م .هدى عمرو
عنوان البرٌد االلكترونًhud2662@yahoo.com :

م .شيرين األشهب
عنوان البرٌد االلكترونًsh.ashhab@ju.edu.jo :

وصف المساق :
ٌهدف هذا المساق إلى تزوٌد الطلبة بالمهارات والمعارف األساسٌة التً تساعدهم فً التعرف على
اإلصابات والحوادث والتدخل وفقا لذلك فً موقع الحادث .كما أنها تزود الطلبة بالمهارات الالزمة لتقٌٌم
الحوادث الطارئة وتنفٌذ إجراءات اإلسعافات األولٌة التً من شأنها منع المزٌد من المضاعفات باستخدام
المصادر المتاحة حتى ٌتم نقل المصاب/المرٌض الى المستشفى.
النتائج التعليمية المستهدفة
إن إتمام هذا المساق بنجاح سوف ٌؤدي إلى النتائج التعلٌمٌة التالٌة:
أ  .المعرفة والفهم
• اكتساب المعرفة الالزمة بمبادئ اإلسعافات األولٌة لمختلف األمراض واإلصابات الشائعة.
• التعرف على مشاكل صحٌة محددة من خالل العالمات واألعراض.
• تحدٌد المبادئ التوجٌهٌة الجدٌدة إلنعاش القلب والرئتٌن لجمٌع الفئات العمرٌة.
ب .المهارات المعرفية والفكرية
• التعرف على مختلف األفعال والمبادئ واإلجراءات الطارئة.
• تفسٌر أولوٌات اإلسعافات األولٌة والعناٌة الطارئة.
• إتقان مهارات التفكٌر النقدي المعتمد على الدلٌل العلمً المثبت أثناء المناقشة الصفٌة والواجبات المطلوبة
كتابٌا.
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ج .المهارات المحددة لبعض المواضيع
• إظهار المعرفة والقدرة فً التدابٌر األساسٌة لإلسعافات األولٌة للمصاب الواعً والفاقد لوعٌه.
• إظهار المعرفة لجمع البٌانات الذاتٌة والموضوعٌة مع مختلف اإلصابات
• ممارسة تقنٌات إنعاش القلب والرئتٌن.
د .المهارات المنقولة
• فحص استراتٌجٌات مختلفة للسٌطرة على مختلف حوادث اإلسعافات األولٌة.
• دمج نتائج البحث ذات الصلة فً رعاٌة اإلسعافات األولٌة لجمٌع الفئات العمرٌة.
استراتيجيات التعلم و التدريس :
 .1المحاضرات التفاعلٌة
 .2المناقشات الجماعٌة
 .3التدرٌب العملً
 .4الواجبات و التقارٌر الكتابٌة
 .5القراءة الذاتٌة
 .6استخدام الوسائل السمعٌة والبصرٌة
سياسة المساق
ٌ .1توقع من الطالب التحضٌر للمحاضرات ،وحضور المحاضرات بانتظام ،وتدوٌن المالحظات ،واالستفادة
من الساعات المكتبٌة للمراجعات والتواصل عبر البرٌد اإللكترونً.
 .2سٌتم حرمان الطلبة الذٌن ٌتغٌبون عن حضور المحاضرات ألكثر من  7( %15محاضرات ح ث خ5 ،
محاضرات ن ر) من مجموع المحاضرات بعذر أو بدون عذر وفقا لسٌاسة وتعلٌمات الجامعة.
 . 3عند وجود امتحان مجدول مسبقا ولم ٌستطع الطالب الحضور لسبب قهريٌ ،جب على الطالب أن ٌقدم
إثباتا لذلك العذر فً غضون  3أٌام التخاذ الترتٌبات الالزمة لعمل امتحان تكمٌلً ،وعكس ذلك فأن الطالب
سٌأخذ عالمة صفر فً االمتحان الذي غاب عنه.
ٌ .4جب إبقاء الهواتف النقالة مغلقة أو على الوضع الصامت أثناء المحاضرات.
المرجع الرئيس:

عثذ انرحيى ،ييطىٌ؛ وانذعًح ،وظاذ؛ وعثذ انرحيى ،دياَا؛ ودارعىاد ،يحًذ؛ وزيالَي ،رليح؛
وانُاتهطي ،يُار؛ وعمم ،أحًذ؛ ويعمىب ،يحًذ .)2112(.اإلسعبف األولً .عًاٌ :انرائذ نهُشر
وانتىزيع.
المراجع المساندة:




إتراهيى انُدرش .يثادئ اإلضعاف األوني  . /دار انمذش نهعهىو ،ديشك . 5002 :
انتكروري ،يحًذ ضعيذ يثاديء اإلضعاف األوني . /دار عًار ،عًاٌ .5002 :
غذويص .اإلضعاف األوني  :تىلف انمهة  ،انكطر  ،انُسف  ،انصذيح  ،انعط و انهطع  ،األخطاو
انغريثح و يشكالخ أخري . /دار عالء انذيٍ ،ديشك . 5002 :
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المراجع األجنبية :
Karren, K., & et al. (2012) first aid for colleges and universities. 10th ed.
Pearson.
American Heart Association. (2006). Heart saver first aid with CPR and
AED. (1st. ed ) AHA.
American Heart Association. (2005) Guidelines CPR, ECC. (1st. ed.).
AHA





Julia, F., and Patty, A. (2005). Emergency Nursing. (3ed. Ed). Mosby's



Schottke, D., (2001) First responder, your first response in emergency
care. (3ed. ed.). Jones and Barltlett.



التقييم:
امتحان أول
امتحان ثانً
االمتحان النهائً

٪ 25
٪ 25
٪ 50

المجموع

٪ 100



2-4PM
2-4PM
8:30-11Am

Thursday 20/3/2014
Wednesday 23/4/2014
Tuesday 20/5/2014

جمٌع االمتحانات محوسبة ،وستعلن أماكن عقدها  ,و سٌحدد مكان و موعد كل شعبة فً حٌنه .

محتويات المساق :
أوالً :التعريف بالمساق
الىحذة األولى :مقذمت فً اإلسعبف األولً
أ .تعريفاخ يهًح في اإلضعاف األوني
ب .انتمييى األوني
ج .انتمييى انثاَىي
الىحذة الثبنٍت :تقٍٍم المرٌض واإلنعبش القلبً والرئىي
أ .خطىاخ اإلَعاظ انمهثي وانرئىي نذي انثانغيٍ
ب .خطىاخ اإلَعاظ انمهة انرئىي نألغفال
ج .اإلَعاظ انمهثي وانرئىي نهرظع
الىحذة الثبلثت :نقل وتحرٌك المصبة
أ .انمىاعذ انعا َيح نُمم أو تحريك انًصاب
ب .غرق انُمم تىخىد يطعف واحذ
ج .غرق حًم وَمم انًصاب تىخىد رخهي إضعاف (يطعفيٍ) أو أكثر
د .يعذاخ انُمم
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الىحذة الرابعت :حبالث الطىارئ التنفسٍت
أ .اإلختـُاق
ب .انشـُك وانخُك وظغػ انحُدرج
ج .إضـتُشاق انذخـاٌ في حانح انحريك
د .انتطـًى تأول أوكطـيذ انكـرتىٌ
ِ .انشـرق
و .إصاتاخ انصذر
ز .انرتى انشعثي
ذ .فرغ انتُفص
غ .انفـىاق
الىحذة الخبمست :الجروح والنسٌف والصذمت
أ .انُسيف
ب .اندروذ
ج .انصذيح
الىحذة السبدست :إصبببث الجهبز العضلً والهٍكلً
أ .انكطىر
ب .إصاتاخ انععالخ وانًفاصم
ج .إنتىاء انًفاصم
د .انتشُح انععهي
ِ .إصاتاخ انرأش وانعًىد انفمري
و .انعًاداخ وانعصائة واندثائر
الىحذة السببعت :حبالث الطىارئ الببطنٍت
أ .اإلغًاء
ب .حاالخ غىارئ انمهة
ج .يرض انطكري
د .انصرع
ِ .انطكتح انذياغيح
الىحذة الثبمنت :حبالث الطىارئ البٍئٍت
أ .انحروق
ب .إصاتاخ درخاخ انحرارج انعانيح
ج .إصاتاخ درخاخ انحرارج انًُخفعح
د .انغرق
ِ .انهذغاخ وانععاخ
و .انتطـــــًى

نتمنى للجمٍع التىفٍق
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