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تجامعت البلقاء التطبيقي  

 

 

 الخطت الذراسيت لذرجت البكالوريوس

 في تخصص

اإلسعاف الطبي المتخصص   

 

 
ضبعخ يعتًذح  035تتكىٌ انخطخ انذراضُخ نذرجخ انجكــــــبنىرَىش فـــــٍ تخــــــصص ) اإلضعبف انطجٍ انًتخصص( يٍ 

 -:اِتٍ يىزعخ عهً انُذى

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

عذد الســاعاث  بــاثالمتــطــل الــرقـــم

 المعتمذة

 متطلباث الجامعت وتشمل: أوالَ:

 يتطهجبد انجبيعخ اإلججبرَخ 

 يتطهجبد انجبيعخ االختُبرَخ 

52 

50 

6 

 55 متطلباث الكليت ثانياَ:

 متطلباث التخصص وتشمل: ثالثاَ:

 يتطهجبد انتخصص اإلججبرَخ 

 يتطهجبد انتخصص االختُبرَخ 

20 

66 

3 

 051 ــــــــــــــــوعالمـــــجمـــــــ

 05 متطلباث التخصص المسانذة رابعا:

 035 المـــــجمـــــــــــــــــــــــوع
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 مجاالت التخصص
 

 
 
 
 

 الرقـ المعرفي الحقوؿ المعرفية
 1 عموم طبية أساسية

 2 عموم تمهيدية
 3 صابات اإلو  جراحيةالحاالت الإسعاف 

 4 باطنيةالحاالت ال إسعاف
 5 إسعاف فئات خاصة

 6 إدارة الخدمات الطبية الطارئة
 7 بحث عمميأساليب 
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 -:التالي ( ساعة معتمدة موزعة عمى النحو27) : متطمبات الجامعة أواَل:
 وهي كاآلتي: ( ساعة معتمدة21: )ةـاإلجباري الجامعة المتطمبات - أ

 

  .معتمدة ات( ساع6االختيارية: ) الجامعة طمباتمت - ب

 األقسام األخرى وهي:من المجموعات التي تطرحها ( ساعات معتمدة 6عمى الطالب اختيار )
 

الساعات  ادةػػػػـ المػػػػاس   رقـ المادة
 المعتمدة

الساعات 
 األسبوعية

 المتطمب السابؽ

 عممي نظري

 3 3 (0انهغخ انعرثُخ ) 32113010

ايتذبٌ يطتىي  -

انهغخ انعرثُخ أو 

 99انهغخ انعرثُخ 

 32113010 - 3 3 (5انهغخ انعرثُخ ) 32113015

 3 3 (0انهغخ االَجهُسَخ ) 32110010

ايتذبٌ يطتىي  -

أو انهغخ اإلَجهُسَخ 

 99انهغخ اإلَجهُسَخ 

 32110010 - 3 3 (5انهغخ االَجهُسَخ ) 32110015

  - 6 0 3 (0يهبراد انذبضىة ) 32112010

  - - 3 3 انعهىو انعطكرَخ 32110010

  - - 3 3 انترثُخ انىطُُخ 32115011

 - 6 91 50 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 الساعات المعتمدة ادةـــــم المـــاس رقم المادة
 3 يهبراد االتصبل 36110010

 3 يجبدئ عهى انُفص 36115015

 3 انًجتًع األردٍَ 36113013

 3 انرَبضخ نهجًُع 36110010

 3 انثقبفخ اإلضاليُخ 36112012

 3 واقتصبدَخيفبهُى إدارَخ  36116016

 3 انسراعخ فٍ األردٌ 36112012

 3 انجُئخ وانًجتًع 36116016

 3 انخهفبء انراشذٍَ 36105019
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 -:, وهي كاآلتي( ساعة معتمدة 22) اإلجبارية متطمبات الكميةثانيَا: 
 

 رقػػـ
 الساعػات المػػػػػػادة سـا لمػػػادةا

 ػدةالمعتم
 الساعات األسبوعية

 المتطمػب السابػػػػؽ
 عممي نظري

 32112010 6 0 3 5ذبضىة يهبراد ان 31610010

 - - 3 3 (0انكًُُبء انعبيخ ) 31516010

 31516010 3 - 0 انكًُُبء انعبيخ يختجر 31516015

 - - 3 3 عهىو دُبتُخ 31513010

 31306050 - 3 3 عهى وظبئف أعضبء 31306000

 31306050 5 5 3 عهى انتشرَخ 31306005

 31516010 - 3 3 كًُُبء دُىَخ 31306503

 31306302 - 3 3 عهى األيراض 31306300

 

 المجموع
22 91 99 

- 
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 -:ي, وهي كاآلت( ساعة معتمدة   71  ) : متطمبات التخصصثالثَا: 
 

 ( ساعة معتمدة:68  ) جباريةاإل التخصص متطمبات - أ

 رقــم

 المـــادة

 أسم

 المــــــادة

 الساعـاث

 المعتمــــذة

الساعاث 

 المتطلـب السابــــق األسبوعيت

 عملي نظري

 

31306050 

 

 - - 5 5 انًصطهذبد انطجُخ

 

31306560 

نإلضعبف انطجٍ  يفبهُُى انتىاصم

 انًتخصص
5 5 - - 

 

31306555 
 31306005 3 5 3 انفذص انطرَرٌ وانتقُُى انصذٍا

 

31306502 
عهى األدوَخ نإلضعبف انطجٍ 

 انًتخصص
3 3 - 31306005 

 

31306553 

 

أضبضُبد يهُخ اإلضعبف انطجٍ 

 انًتخصص 
3 3 - - 

31306550 

 

أضبضُبد يهُخ اإلضعبف انطجٍ يختجر 

 انًتخصص 
0 - 3 

31306553 

 أويتسايٍ

 - - 3 3 ه انًهُُخنطاليخ انعبيخ وانصذا 31306552

 

31306500 

 

اإلضعبف انطجٍ انًتخصص نهذبالد 

  (0)انجبطُُخ انطبرئخ 
3 3 - 

31306553 

31306550 

 

31306505 

 

اإلضعبف انطجٍ انًتخصص يختجر 

 نهذبالد انجبطُُخ انطبرئخ 
5 - 6  

31306500 

 أو يتسايٍ

31306303 
 اإلضعبف انطجٍ انًتخصص نهذبالد

 (5)انجبطُُخ انطبرئخ 
3 3 - 

31306500 

31306505 

 

31306300 

اإلضعبف انطجٍ انًتخصص نهذبالد 

 انجبطُُخ انطبرئخ  عًهٍ
5 - 01 

31306303 

 أو يتسايٍ

31306020 
اإلضعبف انطجٍ انًتخصص نذبالد 

 ودذَثٍ انىالدحاألطفبل 
3 3 - 

31306303 

31306330 

31306025 
خصص اإلضعبف انطجٍ انًتيختجر 

 دذَثٍ انىالدحونذبالد األطفبل 
0 - 3 

31306020 

 أو يتسايٍ



 جامعت البلقاء التطبيقيت

 

 

Al-Balqa’ Applied University 

 
 7991تأسست عام 

 

 الخطت الذراسيت لذرجت البكالوريوس

 في تخصص اإلسعاف الطبي المتخصص
 

)6( 
5102                                                                                                                                                      صص/أكبدًَُخ األيُر انذطٍُ نهذًبَخ انًذَُخاإلضعبف انطجٍ انًتخ  

 

31306023 
اإلضعبف انطجٍ انًتخصص نذبالد 

 عًهٍ ودذَثٍ انىالدح األطفبل
0 - 2 

31306025 

 أو يتسايٍ

 

31306320 

اإلضعبف انطجٍ انًتخصص نذبالد 

 انطبرئخ  انتىنُذانُطبئُخ و
3 3 - 

 

31306500 

 

31306322 
بف انطجٍ انًتخصص اإلضعيختجر 

 نذبالد انُطبئُخ وانتىنُذ انطبرئخ 
0 - 3 

31306320 

 أو يتسايٍ

31306326 
اإلضعبف انطجٍ انًتخصص نذبالد 

 انطبرئخ عًهٍ انتىنُذانُطبئُخ و
0 - 2 

31306322 

 أو يتسايٍ

 - 3 3 عالج اإلصبثبد انطبرئخ  31306330
31306553 

31306550 

31306335 

 
 3 - 0 بد انطبرئخ عالج اإلصبثيختجر 

31306330 

 أو يتسايٍ

31306333 

 
 01 - 5 عالج اإلصبثبد انطبرئخ عًهٍ

31306335 

 أو يتسايٍ

 

31306502 

اإلضعبف انطجٍ انًتخصص نذبالد 

 انقهت انطبرئخ
3 3 - 31306553 

31306506 
اإلضعبف انطجٍ انًتخصص يختجر  

 نذبالد انقهت انطبرئخ 
أو يتسايٍ 31306502 3 - 0  

 

31306502 

اإلضعبف انطجٍ انًتخصص نذبالد 

 انقهت انطبرئخ عًهٍ
0 - 

2 

 

 

 أو يتسايٍ 31306506

 

31306006 
اإلضعبف انطجٍ انًتخصص نذبالد 

 انتطًى
3 3 - 

31306553 

31306550 

 31306330 - 5 5 اإلخالء انطجٍ  31306065

31306363 
يهُخ االضعبف أخالقُبد وتشرَعبد 

 انطجٍ انًتخصص
3 3  - 

 - - 3 3 ضبنُت إدصبئُخاألعهًٍ وانجذج ان 31306020

ضبعخ يعتًذح ثُجبح91  - 5 (0) انًُذاٍَانتذرَت  31306060  

   3 (5)  انًُذاٍَانتذرَت  31306062

 

31306060 
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  - 0 (3)  انًُذاٍَانتذرَت  31306066
31306062 

 أو يتسايٍ

 - 29 02 66 المجموع

 افىء خمس ساعات فعمية سريرية.* كؿ ساعة معتمدة تك     
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  :التالية( ساعات معتمدة يختارها الطالب من المواد  3  ) :متطمبات التخصص االختيارية - ب

 
 رقػػـ   

 المػػػادة
 أسـ 
 المػػػػػػادة

 الساعػات 
 دةالمعتم

 المتطمػب  الساعات األسبوعية
 عممي نظري السابػػػػؽ

31306022 

 
 - - 3 3 انتعبيم يع انضغظ انُفطٍ

 31306303 - 3 3 انًتخصصانطجٍ  صذخ انًجتًع نإلضعبف 31306026

31306062 
 يىاضُع يختبرح فٍ اإلضعبف انطجٍ

 انًتخصص

 انًتخصص

3 3 - 31306330 

 31306302 - 3 3 األوثئخعهى  31306006

 
 

 معتمدة موزعة عمى النحو التالي:  ة( ساع12وهي )  متطمبات التخصص المساندة:رابعا : 
 
 

 المتطلب السابق
الساعاث  الساعاث األسبوعيت

 المعتمذة
 رقم المادة  اسم المادة

 نظري عملي

 عهى األدُبء انذقُقخ 3 3 - 31513010

 

31306302 

 اإلدارح وانقُبدح نهًهٍ انطجُخ انًطبَذح 3 3 - -
 

31306066 

خعهىو انذًبَخ انًذَُ 3 3 - -  
 

31306056 

إدارح األزيبد وانكىارث وتصُُف  3 3 - -

 اإلصبثبد

31306369 

 المجموع 92 92 - -
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 الخطت االسترشاديت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السنة األولى

 الفصؿ الدراسي الثاني الفصؿ الدراسي األوؿ

الساعات  اسـ المادة رقـ المادة
الساعات  اسـ المادة رقـ المادة المعتمدة

 المعتمدة
 3 عمم التشريح 31318112 3 (1يمياء العامة )الك 31516010
 3 عمم وظائف أعضاء 31318111 1 مختبر الكيمياء العامة 31216112
 3 عموم الحماية المدنية 31318126 3 عموم حياتية 31213111
2مهارات الحاسوب  31811111 2 المصطمحات الطبية 31318121  3 

 3 ريمتطمب جامعة إجبا  3 متطمب جامعة إجباري 
    3 متطمب جامعة إختياري 

ـوعمـالـمـج 15 ـوعمـالـمـج  15 

 السنة الثانية

 الفصؿ الدراسي الثاني الفصؿ الدراسي األوؿ

 اسـ المادة رقـ المادة
الساعات 
 اسـ المادة رقـ المادة المعتمدة

الساعات 
 المعتمدة

 3 (1 )اف الطبي المتخصص لمحاالت الباطنية الطارئةاإلسع 31318241 3 الفحص السريري والتقييم الصحي 31318222
 31318242 3 أساسيات مهنة اإلسعاف الطبي المتخصص  31318223

 

 2 اإلسعاف الطبي المتخصص لمحاالت الباطنية الطارئة مختبر 

 3 قمب الطارئة اإلسعاف الطبي المتخصص لحاالت ال 31318245 1 المتخصص مختبر أساسيات مهنة اإلسعاف الطبي  31318224

 1 اإلسعاف الطبي المتخصص لحاالت القمب الطارئة  مختبر 31318246 3 السالمة العامة والصحة المهنية 31318225

 1 عممي اإلسعاف الطبي المتخصص لحاالت القمب الطارئة 31318247 3 المتخصصعمم األدوية لإلسعاف الطبي  31318215
 2 لإلسعاف الطبي المتخصص فاهييم التواصلم 31318261 3 متطمب جامعة إجباري 
 3 متطمب جامعة إجباري    
 3 متطمب جامعة إجباري    

ـوعمـالـمـج 16 ـوعمـالـمـج  18 
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 يعتًذح ثُجبحضبعخ  91ثعذ إَهبئه  31306060( 0)انًُذاٍَ  َطتطُع انطبنت أٌ َطجم يبدح انتذرَت

 

 

 السنة الثالثة

 الفصؿ الدراسي الثاني الفصؿ الدراسي األوؿ

 الساعات  اسـ المادة رقـ المادة
 المعتمدة

 الساعات اسـ المادة رقـ المادة
 المعتمدة

31318343 
 
 
 
 
 

 31318331 3 (2)اإلسعاف الطبي المتخصص لمحاالت الباطنية الطارئة 
 

 3 عالج اإلصابات الطارئة 
31318344 

 

اإلسعاف الطبي المتخصص لمحاالت الباطنية الطارئة 
 عممي

2 31318332 
 

 1 عالج اإلصابات الطارئة  مختبر
 2 عممي ج اإلصابات الطارئةعال 31318333 3 كيمياء حيوية 31318213

 31318354 3 األحياء الدقيقةعمم  31318317
 

لمتخصص لحاالت النسائية والتوليد اإلسعاف الطبي ا
 الطارئة 

3 

اإلسعاف الطبي المتخصص لحاالت النسائية  مختبر 31318355 3 إدارة األزمات والكوارث وتصنيف اإلصابات 31318369
 والتوليد الطارئة 

1 

  3 ب جامعة إختياريمتطم 
31318356 

اإلسعاف الطبي المتخصص لحاالت النسائية والتوليد 
 الطارئة عممي

1 

   31318363 
 

 3 أخالقيات وتشريعات مهنة االسعاف الطبي المتخصص
 3 األمراضعمم  31318314   

ـوعمـالـمـج 17 ـوعمـالـمـج  17 

 السنة الرابعة

 الفصؿ الدراسي الثاني الفصؿ الدراسي األوؿ

الساعات  اسـ المادة رقـ المادة
 المعتمدة

الساعات  اسـ المادة رقـ المادة
 المعتمدة

اإلسعاف الطبي المتخصص لحاالت األطفال  31318451
 وحديثي الوالدة

3 31318471 
 

 3 ساليب إحصائيةاألعممي و البحث ال

31318452 
 اإلسعاف الطبي المتخصص لحاالت األطفال مختبر

 31318448 1  وحديثي الوالدة
 

 

 

 

 

 3 اإلسعاف الطبي المتخصص لحاالت التسمم

31318453 
 

 اإلسعاف الطبي المتخصص لحاالت األطفال
 عممي وحديثي الوالدة

1 31318462 
 2 اإلخالء الطبي  

31318468 
 

 4 (3)الميداني التدريب  31318466 3 ةاإلدارة والقيادة لممهن الطبية المساند
 3 متطمب جامعة إجباري  3 (2)الميداني  التدريب 31318465

    3 متطمب تخصص إختياري 

    3 متطمب جامعة إجباري 
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 وصف المواد

 اإلسعاف الطبي المتخصصصص تخبرنامج البكالوريوس في 

 

 (1-3)3 (1المغة العربية ) 35113111

 

بالغي ييدؼ ىذا المساؽ إلى تغطية مجمو عة مف الميارات المغوية بمستوياتيا المختمفة في أصوات المغة العربية وصرفيا ونحوىا وفي مستواىا ال
ات في استخداـ المعاجـ العربية, وتطبيقات عمى بعض الميارات الكتابية التي ال يستغني ومستواىا المعجمي ومستواىا الكتابي, وىي تشتمؿ إلى جانب ذلؾ تطبيق

ة والشعرية عنيا الدارسوف في حياتيـ العممية, ولكي يتصؿ الدارسوف بالنصوص العربية الراقية تضمنت ىذه المادة تذوقًا لمجموعة مف النصوص القرآني
 والقصصية.

 أو اجتياز امتحاف مستوى المغة العربية بنجاح 55المتطمب السابؽ: لغة عربية 
 

 (1-3)3 (2المغة العربية ) 35113112

 

ويتوصؿ إلى يا, ليوظفو في االستخداـ اليومي ييدؼ ىذا المساؽ إلى تطوير ميارات الطالب الكتابية والتعبيرية, وتزويده بالضروري واألساسي من
 ع عمى نماذج متنوعة مف الكتابة الفنية والوظيفية قديمًا وحديثًا.ذلؾ بالوقوؼ عمى نشأة الكتابة العربية, واالطال

 01330535المتطمب السابؽ: 
 

 (1-3)3 (1) اإلنجميزيةالمغة  35114111

 

يزية: نجميعنى ىذا المساؽ بمتعممي المغة اإلنجميزية مف غير الناطقيف بيا, حيث يركز المساؽ عمى تطوير الميارات األربع األساسية في المغة اإل 
نقيط, حيث تستخدـ المغة االستماع, المحادثة, القراءة والكتابة مع التركيز عمى ميارة االستماع والمحادثة, وزيادة موسوعة المعاني لدى الطالب, والعناية بالت

 اإلنجميزية البريطانية في المحاضرة.
 يزية بنجاحأو اجتياز امتحاف مستوى المغة اإلنجم 55لغة إنجميزية المتطمب السابؽ: 

 
 (1-3)3 (2المغة اإلنجميزية ) 35114112

 
( مف حيث أسموب طرح المادة ومحتواىا. في ىذا المساؽ تطرح مواضيع جديدة وموسعة يحتاج ليا 5يعتبر ىذا المساؽ كاستمرار لمساؽ المغة اإلنجميزية )

ية, وييدؼ إلى تطوير قدرة الطالب عمى التواصؿ بالمغة اإلنجميزية. يوفر ىذا المساؽ لب في دراستو األكاديمية حيث يركز عمى أساسيات قواعد المغة اإلنجميز االط
 لمطالب منياجًا متكاماًل في القواعد المتقدمة عف طريؽ النصوص المختمفة التي تتماشى مع المادة المطروحة.

 01330535المتطمب السابؽ: 
 

 (6-0)3 1مهارات الحاسوب  35115111

 

 .لتزويد الطالب بالميارات األساسية الستخداـ معالج النصوص والجداوؿ اإللكترونية وبرامج عرض الشرائح واستخداـ اإلنترنتييدؼ ىذا المساؽ 
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 (1-3)3 التربية الوطنية 35112111

 
واألخوة الوطنية لدييـ, وتحفيزىـ  ييدؼ ىذا المساؽ إلى أف يحقؽ الطالب معرفة نظرية وميدانية بالوطف ) األردف( أرضًا وشعبًا, وترسيخ محبة الوطف

خالص, والتنافس  والمواعظ لتحقيؽ التقدـ والرقي المنشوديف في مختمؼ مياديف الحياة. واإلبداع لخدمة الوطف والشعب بعي وا 
 

 (1-3)3 العموم العسكرية 35111111

 

قدرات القوات المسمحة لمدفاع عف الوطف ودورىا في تنمية وخدمة  ييدؼ ىذا المساؽ إلى تزويد الطمبة في الجامعات بالثقافة العسكرية العامة وبياف
 المجتمع األردني وذلؾ مف خالؿ المحاضرات والزيارات الميدانية.

 

 (6-0)3 2مهارات الحاسوب  31811111

 

المتغيرات, أنواع البيانات, أدوات التحكـ, , ويقـو بتغطية األمور التالية: أسماء   ++ Cلمبرمجة بمغة  ةـ المفاىيـ األساسييقدييدؼ ىذا المساؽ إلى ت
 دخاؿ واإلخراج باستخداـ الممفات, مقدمة في البرمجة الشيئية وتطبيقات عممية مختمفة.جمؿ اتخاذ القرار, جمؿ التكرار, المصفوفات, المؤشرات, الدواؿ, جمؿ اإل

 01331535: المتطمب السابؽ

 

 (1-3)3 (1الكيمياء العامة ) 31216111

 

وري, البنية اإللكترونية والتوزيع اإللكتروني,الروابط والخصائص الدورية لمعناصر, الحسابات دىذا المساؽ إلى تغطية المواضيع التالية: الجدوؿ ال ييدؼ
 الكيمياء الحركية, الكيمياء الكيربائية. و الكيميائية, نظاـ األكسدة واالختزاؿ, االتزاف الكيميائي, الكيمياء الحرارية

 

 (3-1)0 مختبر الكيمياء العامة 31216112

 

التبمور,  ييدؼ ىذا المساؽ إلى تغطية المواضيع التالية: الخصائص الفيزيائية, تحديد الصيغة األولية والصيغة الجزئية, والوزف الجزئي, حساب ماء
 جيد الخمية الكيربائية. و لكيميائيحساب حرارة التعادؿ وحرارة التكويف, معايرة المحاليؿ, التحميؿ الكيميائي, سرعة التفاعؿ ا

 03132535: المتطمب السابؽ
 

 (1-3)3 عموم حياتية 31213111

 

راثة المندلية, ييدؼ ىذا المساؽ إلى تغطية الموضوعات التالية: تركيب الخمية, كيمياء الخمية, البناء الضوئي, التواصؿ الخموي, االنقساـ الخموي, الو 
شيفرة الوراثية, تضاعؼ المادة الوراثية واستنساخيا, بناء البروتينات, وراثة البكتيريا, والفيروسات, التكنولوجيا الجينية, التنظيـ مبادئ الوراثة الجزيئية, ال

 .اليرموني في النباتات والحيوانات, مبادئ التصنيؼ الحيوي وأساسيات األنظمة البيئية لمكائنات الحية
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 (1-3)3 عمم وظائف أعضاء 31318111

 

وصفًا عامًا لعمـ وظائؼ األعضاء، ويتضمف شرحًا لسوائؿ الجسـ والدـ وفسيولوجيا األعصاب والعضالت. كما يصؼ  ييدؼ ىذا المساؽ إلى تقديـ
العصبي المركزي بشقيو وظائؼ األجيزة التالية: الدوراف والقمب والتنفسي واليضمي والبولي والتناسمي باإلضافة إلى الغدد الصماء. ويختتـ بشرح وظائؼ الجياز 

 الحسي والحركي والجياز العصبي الذاتي بشقيو الودي ونظير الودي. كما يتـ اإلشارة إلى بعض التطبيقات السريرية.
 03054515المتطمب السابؽ: 

 

 (5-5) 3 عمم التشريح 31318112

 

شمؿ ىذا دراسة تركيب الخمية واألنسجة األساسية لجسـ اإلنساف ييدؼ ىذا المساؽ إلى التعرؼ عمى التركيب الطبيعي لجسـ اإلنساف وآلية عممو وي
, ويستطيع الطالب في جزء المختبر مف ىذه المادة أف يشاىد ويالمس معظـ أعضاء الجسـ مما يسيؿ عممية فيـ المادة وكذلؾ جميع أجيزة جسـ اإلنساف

كونات العصبوف والنسيج العصبي, جميع عظاـ جسـ االنساف وأجزاؤىا وكذلؾ المفاصؿ, وأجزاءىا, بعض أنواع انسجة الجسـ وبالذات م ةخميالمجسـ النظرية مثؿ 
أعضاء الجياز وعية الدموية, األ  سماؤىا مف خالؿ المختبر, عضمة القمب ومكوناتيا وحجراتيا وصماماتيا ودية المكونو لجسـ االنساف ويحفظ أار العضالت اإل 

معاء وكبد وبنكرياس والغدد, الجياز العصبي الجياز اليضمي مف معدة وأياز البولي, مف كمية وحالب وأجزاؤىا, نؼ والحنجرة والرئتيف, الجالتنفسي مف األ 
 .عصاب القحفية, الجياز التناسمي الذكري واألنثويبالذات الدماغ والحبؿ الشوكي واألو 

 03054515المتطمب السابؽ: 
 

 يمخصثـ  أنواع وخصائص وأىـ تفاعالت المركبات الكيميائية ذات الصمة بالكيمياء الحيوية، تقديـ المعمومات األساسية عف  ييدؼ ىذا المساؽ إلى
مألنزيمات لخصائص العامة . كما يتضمف شرح لمالمركبات الكيميائية الحيوية مف كربوىيدرات وليبيدات وبروتينات والقواعد النيتروجينية و وظائؼخصائص 

مثؿ عمميات التضاعؼ و  المعمومات الوراثيةو وصؼ  األحماض النووية  لى األساسية, إضافة إـ عمميا و إنتاج الطاقة الحيوية والمسارات االستقالبية وتنظي
 النسخ والترجمة.

 03132535المتطمب السابؽ: 
 

 (1-3)3 عمم األمراض 31318314

 

 مكونات مختمؼ وتبحث ايضا. المرض وعمميات تكوف وتطور وتبحث آليات اإلنساف في ضوالمر  الصحة إلى التعريؼ بمفاىيـ المساؽ ىذا ييدؼ
 .بالتفصيؿ لألمراض السريرية وبطبيعة مسببات والحالة المرض, عممية تطور في البيئية العوامؿ بيف والعالقة الجسـ في الجياز المناعي وتفاعالت

 03054053المتطمب السابؽ: 
 

 (1-5)5 بيةالمصطمحات الط 31318121

 

ختصارات. ييدؼ ىذا المساؽ إلى تطوير ميارات الطالب في المصطمحات الطبية, إلعطاء الطالبة ميارات بناء لمكممات مف جذورىا وممحقات الكممات واإل
. يجب عمى الطالب أف يتعرؼ عمى الطريقة الصحيحة الستخداـ الكممات في البيئة الطبية, فالعمـ عف طريؽ ربط المصطمحات بأجزاء الجسـ المختمفة

 .بالمصطمحات الطبية يعزز قدرة الطالب لمتواصؿ والعمؿ بشكؿ ناجح عند تقديـ الخدمات الصحية

 
 

 (1-3)3 كيمياء حيوية 31318213
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 (1-3)3 نإلضعبف انطجٍ انًتخصص  مفاهييم التواصل 31318261

 

كما طيف بو و مع باقي أعضاء فريؽ العنايو الطبيو, ييف الطالب مف التواصؿ بفعاليو مع المريض في الميداف و مع األشخاص المحييدؼ ىذا المساؽ إلى تمك
 . الطالب مف توثيؽ العناصر األساسيو لتقييـ المريض و الرعايو و النقؿ , ويمكفميارات التواصؿ عبر الالسمكي ويشمؿ

 

 (3-5)3 الصحي الفحص السريري والتقييم 31306555

تطوير مقدرة الطالب و  تقييـ صحة الفرد خالؿ مراحؿ الحياة، ريض والميارات الالزمة لجمع البيانات الصحية عف المبالطالب ييدؼ ىذا المساؽ إلى تزويد 
لمفرد، وتمكف الطالب مف تمييز أي انحراؼ والذي يؤثر عمى الحالة الصحية  اإلسعاؼعمى ممارسة التقييـ الصحي عمى أساس النمط الصحي الوظيفي المعتمد في 

 قبؿ المستشفى في المختبرات. ويتـ تدريب الطالب بميارات الفحص السريري والتقييـ الصحي في مرحمة ماعف الحالة الصحية السوية، 
 03054551 المتطمب السابؽ:

 

 (1-3)3 لإلسعاف الطبي المتخصصدويه عمم األ 31306502

 

 ,بشكؿ مالئـ ومناسب بحيث تغطي أساسيات عمؿ وتاثير وتداخالت االدويو ةأساسيات عمـ األدوي ةتمكيف الطالب مف معرفييدؼ ىذا المساؽ إلى 
ة وصفا إيجازيا عف آلي ,ليا ةاألدويو االكثر استخدامًا في الحاالت الطارئو مف حيث االستخدامات وطريقة عمؿ وتأثير األدويو, كما وتغطي اآلثار الجانبيو المحتمم

 والحساسية والتخدير، التسكيف الحادة، التاجي الشرياف , .وتتضمف االدوية التي تستخدـ لعالج: متالزمةتشكؿ وتطور األمراض حسب الحاجة وبشكؿ مناسب
 الزائدة، الجرعات التسمـ، طارئة ،الدـ ال ضغط ارتفاع وحاالت الصماء الطارئة ، الغدد وحاالت ىبوط القمب االحتقاني المزمف، القمب، ضربات انتظاـ عدـ المفرطة،
صابات الدماغ إصابات الصدمة، التنفسي الطارئة ، الجياز وحاالت  الشوكي الطارئة. الحبؿ وا 

 03054551:المتطمب السابؽ

 

 (1-3)3  الطبي المتخصصأساسيات مهنة اإلسعاف  31306553

 

حيث يتـ استعراض نشأة وتاريخ مينة  التي سيعمؿ بيا, ةوعي الطالب بالمين ةدزيا ,ييدؼ ىذا المساؽ إلى تعريؼ الطالب بأساسيات مينة اإلسعاؼ 
 .ماف المينيواأل ةالعامةلممسعؼ الطبي المتخصص, باإلضافة إلى مواضيع الصحساسيو الميارات األ, وعالمياً  اً اإلسعاؼ الطبي المتخصص محمي

 

 (3-1)0  المتخصص أساسيات مهنة اإلسعاف الطبي مختبر  31306550

 

ولي, المناولو اليدويو , التقييـ األ   سعاؼ الطبي المتخصص وتشمؿ المواضيع التاليو:الطالب الميارات األساسيو في عمـ اإل ييدؼ ىذا المساؽ إلى تعميـ
, التنبيب العظميالوريدي,  التنبيبسجو,  حيويو, تدبير المسالؾ اليوائيو, إدخاؿ األكاس غالسكو لمغيبوبو, العالمات اليالسيره المرضيو, مق أخذالتقييـ الثانوي, 

 .نعاش القمبي الرئوي و قياس السكر في الدـ , الحقف, تخطيط القمب , اإل ةريديالسوائؿ الو 
 أو متزامف 03054110: المتطمب السابؽ

 
 (1-3)3 المهنية ةالسالمة العامة والصح 31318225

 
كتساب الميارات األساسية ال عمى المواضيع المختمفة  ويركزات في الصحة المينية والبيئية, يكبالمفاىيـ والسمو الب الط تعريؼ ييدؼ ىذا المساؽ إلى
تطبيؽ المبادئ األساسية في تقييـ األخطار والوقاية مف األخطار والسيطرة عمى األخطار  ,مف ممارسة مينة اإلسعاؼ والتمكففي مجاؿ الصحة المينية والبيئية 

دارة الكارثة ومعدات الحماية الشخصية  ,ؽ بالمسعفيف والمرضى والمجتمعالمينية والبيئية التي تتعم دارة السالمة وا  مناقشة مواضيع األخطار المينية والبيئية وا 
 .ومعدات إطفاء الحرائؽ والنقؿ والتخزيف, سالمة المرور وقوانيف السالمة المحمية
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 (1-3)3  (1اإلسعاف الطبي المتخصص لمحاالت الباطنية الطارئة ) 31306500

 

مف التعامؿ مع الحاالت الباطنيو الطارئو والتي ال تتعمؽ  وتمكينو ييدؼ ىذا  المساؽ إلى تعريؼ الطالب بطبيعة تكوف وتطور األمراض الباطنية المختمفة
ساريو, الجياز اليضمي, األنؼ و األذف و بحاالت القمب أو اإلصابات الطارئو, و يشمؿ المواضيع التاليو: الحاالت الطارئو التنفسيو, العصبيو, األمراض ال

 الحنجره. 
 03054110, 03054110:   المتطمب السابؽ

 
 (6-1)5 اإلضعبف انطجٍ انًتخصص نهذبالد انجبطُُخ انطبرئخ  يختجر  31306505

  

لمسالؾ اليوائيو حيث يتـ تدريب الطالب في لى تعميـ الطالب الميارات الضروريو لمتعامؿ مع الحاالت الباطنيو الطارئو و تدبير اييدؼ ىذا المساؽ إ
 لؾ. المعده لذ المختبرات

 أو متزامف 03054105: المتطمب السابؽ
 

 (1-3)3 ( 5اإلضعبف انطجٍ انًتخصص نهذبالد انجبطُُخ انطبرئخ ) 31306303

 

مف التعامؿ مع الحاالت الباطنيو الطارئو والتي ال تتعمؽ  تمكينوو ا  المساؽ إلى تعريؼ الطالب بطبيعة تكوف وتطور األمراض الباطنية المختمفة, ىذييدؼ       
 ويشمؿلمعمؿ كقائد فريؽ اإلسعاؼ في مرحمو  ما قبؿ المستشفى.  يفوالحكـ السريري الالزم عمى ميارات صنع القرار يركزبحاالت القمب أو اإلصابات الطارئو, و 

 لتناسمي, الغدد الصماء, المناعي, الدـ,حاالت المسنيف و الحاالت النفسيو و الصدمو. المواضيع التاليو: الحاالت الطارئو لمجياز البولي وا
 03054105/03054101:المتطمب السابؽ

 
 (01-1)5 اإلضعبف انطجٍ انًتخصص نهذبالد انجبطُُخ انطبرئخ   عًهٍ 31306300

قساـ المستشفى المناسبة يمتحؽ الطالب ببعض أ الباطنيو الطارئو, حيثلى تعميـ الطالب الميارات الضروريو لمتعامؿ مع الحاالت ييدؼ ىذا المساؽ إ
 .مثؿ )قسـ العمميات, قسـ العناية القمبية الحثيثة , قسـ العناية الحثيثة و قسـ الطوارئ(, حيث يكتسب  المزيد مف الميارات والخبرات

 أو متزامف 03054000:المتطمب السابؽ
 

 (1-3)3 ودذَثٍ انىالدحذبالد األطفبل اإلضعبف انطجٍ انًتخصص ن 31306020

 

وظؼ الميارات كما ي ييدؼ ىذا المساؽ إلى تزويد الطالب بالمعرفو والميارات الالزمو لمتعامؿ مع الحاالت الطارئو لألطفاؿ في مرحمو ما قبؿ المستشفى,
 طفاؿالقمبي الرئوي المتقدـ الخاص باأل نعاشمستوى تطبيؽ اإل  ت الطارئو في رفعصابافي مساقات الحاالت الباطنيو و اإلوالمعمومات المكتسبو مسبقُا 

 03054005 ,03054000:المتطمب السابؽ
 

 (3-1)0 ودذَثٍ انىالدحاإلضعبف انطجٍ انًتخصص نذبالد األطفبل يختجر 31306025

 

لؾ مف خالؿ محاكاه بعض الحاالت مؿ معيا, ويتـ ذالزمو لتقييـ الحاالت الطارئو لألطفاؿ و التعالى تعميـ الطالب الميارات الييدؼ ىذا المساؽ إ
 المفترضو.

 أو متزامف 03054015:المتطمب السابؽ
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 (2-1)0 عًهٍ ودذَثٍ انىالدح اإلضعبف انطجٍ انًتخصص نذبالد األطفبل 31306023

 

فاؿ الموجوده في االقساـ او القادمو الى غرفو الطوارئ الميارات والخبرات والتي تمكنو مف التعامؿ مع حاالت االطالطالب ب اكتسييدؼ ىذا المساؽ إلى  ا
 , ولتحقيؽ ذلؾ يمتحؽ بأقساـ األطفاؿ والطوارئ.مف خارج المستشفى

 أو متزامف 030545011المتطمب السابؽ:
 

 (1-3)3  انطبرئخاإلضعبف انطجٍ انًتخصص نذبالد انُطبئُخ وانتىنُذ  31306320

 

بالمعرفو الضروريو لمتعامؿ مع حاالت الطارئو لمحوامؿ و األطفاؿ حديثي الوالده, واألمراض النسائيو الطارئو في  ييدؼ ىذا المساؽ  إلى تزويد الطالب
 مرحمو ما قبؿ المستشفى.

                       03054101 ,03054105:المتطمب السابؽ
   

 (3-1)0  خانطبرئاإلضعبف انطجٍ انًتخصص نذبالد انُطبئُخ وانتىنُذ يختجر  31306322

 

لؾ مف خالؿ عامؿ معيا, ويتـ ذطفاؿ حديثي الوالده و التت الطارئو لمحوامؿ والتوليد واأللى تعميـ الطالب الميارات الالزمو لتقييـ الحاالا المساؽ إييدؼ ىذ
 .محاكاه بعض الحاالت

 أو متزامف 03054010:المتطمب السابؽ
 

 (2-1)0 ئُخ وانتىنُذ انطبرئخ عًهٍاإلضعبف انطجٍ انًتخصص نذبالد انُطب 31306326

 

حيث يتعمـ الطالب في أقساـ الوالده  لى تعميـ الطالب طرؽ التعامؿ المتبعو لمتعامؿ مع حاالت الحوامؿ والتوليد واالطفاؿ حديثي الوالدهييدؼ ىذا المساؽ إ
 طفاؿ حديثي الوالده.و النسائيو و األ
 أو متزامف 03054011المتطمب السابؽ:

 

 (1-3)3 عالج اإلصبثبد انطبرئخ  31306330

 

تفاصيؿ عف يواجييا فريؽ اإلسعاؼ و تشمؿ   المواضيع التاليو:  أف ييدؼ ىذا المساؽ إلى تعميـ الطالب باإلصابات الطارئو األكثر شيوعًا والتي يمكف
صابات  أوبئة اإلصابات الطارئة ،  الطرؽ المختمفة في العالج ،  إصابات الجياز العصبي ،  إصابات العمود الفقري ،  إصابات الصدر وتجويؼ البطف والحوض وا 

صابات  نعاشياكبار السف األطراؼ وا  صابات األعيرة النارية والصدمات العصبية والمحافظة عمى سوائؿ الجسـ وا   .وا 
 03054110, 03054110:المتطمب السابؽ

 

 (3-1)0 يختجر عالج اإلصبثبد انطبرئخ  31306335
 

صابات البيئية المختمفو, حيث يتـ عمؿ ت اإلصابات الحاده واإللى تعميـ الطالب الميارات الخاصو  والالزمة لمتعامؿ مع حاالساؽ إييدؼ ىذا الم
 داخؿ المختبرات. كثر شيوعاً األ صابات المفترضة و بعض اإل ات ومحاكاةىسيناريو 

 أو متزامف 03054005 المتطمب السابؽ:
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 (01-1)5 نطبرئخ عًهٍ عالج اإلصبثبد ا 31306333

 

يمتحؽ الطالب صابات البيئية المختمفو. حيث ت اإلصابات الحاده واإللى تعميـ الطالب الميارات الخاصو  والالزمة لمتعامؿ مع حاالييدؼ ىذا المساؽ إ
 قساـ الطوارئ , الجراحو ,العظاـ وقسـ العنايو الحثيثة. في أ

 أو متزامف 03054001:المتطمب السابؽ
 

 (1-3)3 اإلضعبف انطجٍ انًتخصص نذبالد انقهت انطبرئخ 31306502

 

آلية عمؿ الجياز القمبي الوعائي والحاالت القمبية الطارئة ودراسة تخطيط القمب الكيربائي  عف بشكؿ دقيؽ وموسع ييدؼ ىذا المساؽ إلى تغطية شرح
 واألسس العالمية المتبعة لمتعامؿ مع حاالت القمب المختمفة.

 03054110:السابؽ المتطمب
 

 (3-1)0 اإلضعبف انطجٍ انًتخصص نذبالد انقهت انطبرئخ يختجر 31306506

 

الطالب في المختبرات الميارات الضروريو لمتعامؿ مع الحاالت القمبية الطارئو, الحصوؿ عمى التخطيط القمبي وتفسيره  ييدؼ ىذا المساؽ إلى تعميـ
 ة بعض الحاالت المفترضةومراقبتو مف خالؿ عمؿ سيناريوات ومحاكا

 أو متزامف 03054101المتطمب السابؽ:
 

 (2-1)0 اإلضعبف انطجٍ انًتخصص نذبالد انقهت انطبرئخ عًهٍ  31306502

 

و القمبية يتعمـ الطالب الميارات الضروريو لمتعامؿ مع الحاالت القمبية الطارئو . حيث يمتحؽ الطالب باقساـ الطوارئ , العنايييدؼ ىذا المساؽ إلى أف 
 الحثيثة والعناية الحثيثة الكتساب اميارات والخبرات االزمو .

 أو متزامف 03054102:المتطمب السابؽ
 

 (1-3)3 نذبالد انتطًىاإلضعبف انطجٍ انًتخصص  31306006

 

ت التسمـ الطارئة .  ويشمؿ:  أوبئة ىذه عالج األمراض الناجمة عف اإلصابات الناتجة عف الكوارث البيئية وحاالإلى تعريؼ الطالب بىذا المساؽ  ييدؼ
ويتـ تغطية الناحية النظرية عف طريؽ المحاضرات والندوات والناحية  ,ضية ليا وتقييـ المرضى وعالجيـ اإلصابات والعالج التكاممي ليا،  الفسيولوجية المر 

 العممية عف طريؽ المحاكاة
 03054110, 03054110:المتطمب السابؽ

 

 (1-5)5 ء انطجٍ اإلخال 31306065

 
مما يضمف   ;ييدؼ ىذا المساؽ إلى الدمج بيف نظرية طب الطوارئ والرعاية مع مينة الرعاية الصحية ماقبؿ الوصوؿ إلى المستشفى واإلخالء الطبي

اإلنساف أثناء الطيراف في عمميات  الوصوؿ إلى أفضؿ خدمة ممكنة في عمميات اإلخالء األرضي, وبما يتناسب مع التغيرات الفسيولوجية التي تطرأ عمى جسـ
وتصنيؼ عمميات تحرير المركبة واإلنقاذ المتخصص عمميات النقؿ في اإلسعاؼ, التعامؿ مع الحوادث ذات اإلصابات المتعددة, ويتضمف أيضاُ  اإلخالء الجوي

 اإلصابات والحاالت.
 03054005المتطمب السابؽ: 
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 (1-3)3 ف انطجٍ انًتخصصضعبوتشرَعبد يهُخ اإلخالقُبد أ 31306363

 

 ,سعاؼ الطبي المتخصص في الميدافظفي فرؽ اإلتواجو مو التي يمكف أف تشريعيو الخالقيو و األمسائؿ القضايا و إلى تعريؼ الطالب بالىذا المساؽ ييدؼ 
 سعاؼ.سياسات المتبعو محميا ودوليا في إداره خدمات اإلال

 

 (1-3)3 واألضبنُت اإلدصبئُخانجذج انعهًٍ  31306020

 

الطالب بمبادئ البحث األساسية كتحديد المشكمة, وصياغة الفرضيات, ومراجعة األدبيات وجمع البيانات وتحميميا واستخداـ ييدؼ ىذا المساؽ إلى تعريؼ 
 مشاريع بحثية. تطبيؽ المنيج العممي في التعامؿ مع المشكالت الصحية, وتتيح لمطالب فرصة إعداد خططالنتائج وجدولتيا. فيي تركز عمى 

 

 (1-3)3 انتعبيم يع انضغظ انُفطٍ 31306022

 

تأثيرات الضغط النفسي, أسبابو وأعراضو, والمصادر واآلليات المتبعة في تحميؿ مصادر الضغوط  ييدؼ ىذا المساؽ إلى تغطية المواضيع التالية:
استراتيجيات عامة وخاصة لمتعامؿ مع الضغوط واآلليات المختمفة لبناء  ,ف الضغط النفسيوالتغييرات في األنماط الحياتية التي مف شأنيا الحيمولة دوف معاناتيـ م

 يادية, وزيادة مستويات الطاقة الداخمية.العالقات, والقدرات الق
 

 (1-3)3 صذخ انًجتًع نإلضعبف انطجٍ انًتخصص 31306026

 

خصص داخؿ المجتمع, حيث يبحث في احتياجات المجتمع الخاصة فيما يتعمؽ بالعناية لدور أكبر في مينة اإلسعاؼ الطبي المت ييدؼ ىذا المساؽ لفتح أفؽ
 بتقييـ لممجتمع. ـ, ويركز عمى دور المسعؼ بتوعية المجتمع والقيااألولية, الصحة العامة, والتعامؿ مع األمراض المزمنة واألمراض العقمية ورعاية األسناف

 31306303 المتطمب السابؽ:
 

 (1-3)3 ضُع يختبرح يىا 31306062

 

 ييدؼ ىذا المساؽ لطرح مواضيع متقدمة في مجاؿ التخصص ويحدد وصفو مف قبؿ القسـ في حينو.
 

 (1-3)3 عهى األوثئخ 31306006

 

 مراض بيف السكاف.ألوبئو الضروريو لدراسة انتشار ومحددات امبادئ عمـ األ ب ييدؼ ىذا المساؽ إلى تعريؼ الطالب

 03054053المتطمب السابؽ: 

 (1-3)3 عهى األدُبء انذقُقخ 31306302

 
مقدمة عامة عف الميكروبات بأنواعيا المختمفة مف فيروسات وبكتيريا وفطريات وطفيميات, ومدى انتشارىا عند اإلنساف والطبيعة, وكيفية يتناوؿ ىذا المساؽ 

أىـ أنواع الميكروبات الممرضة لإلنساف وأعراضيا المرضية اليامة, وطرائؽ تشخيصيا مقاومة جياز مناعة اإلنساف لمعدوى بالميكروبات. كما وتشمؿ المادة دراسة 
جراءات منع العدوى في المستشفيات و   طرائؽ التعقيـ والتطيير.في المختبر, ووسائؿ الوقاية والعالج. وتتضمف المادة انتشار العدوى بالميكروبات داخؿ المستشفى وا 

 31513010 المتطمب السابؽ:
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 (1-3)3 حاإلدارح وانقُبدح نهًهٍ انطجُخ انًطبَذ 31306066

 
الطمبة بطبيعة الممارسات اإلدارية مع التركيز عمى تطوير مياراتيـ وتطبيقيا في مجاؿ عمميـ. وتركز المادة عمى الجوانب  ييدؼ ىذا المساؽ إلى تعريؼ

رارات والتعامؿ مع النزاعات والصراعات واالتصاالت المينية وفيـ القوة والسمطة والعمؿ ضمف دارة الخدمات الصحية مع االىتماـ بأساليب اتخاذ القإالسموكية في 
 الفريؽ وقيادة الفريؽ والتعامؿ مع التغيير وفيـ بيئة العمؿ.

 

 (1-3)3 عهىو انذًبَخ انًذَُخ 31306056

 
ـ ونشأة وتطور مفيـو الحماية المدنية والدفاع المدني التطوعي, ويغطي إلى تعريؼ الطالب بعمـو الحماية المدنية وبحيث يستعرض مفيو  ييدؼ ىذا المساؽ

داراتيا, اإلطفاء, اإلسعاؼ, اإلنقاذ, باإلضا فة إلى تنظيـ وواجبات وخدمات المفاىيـ األساسية لممواضيع التالية: الوقاية والحماية الذاتية في المنشآت, الكوارث وا 
 لمدفاع المدني.الدفاع المدني األردني والمجمس األعمى 

 

 (1-3)3 إدارح األزيبد وانكىارث وتصُُف اإلصبثبد 31306369

 

مع  اإلرىاب والتعامؿ ,ييدؼ ىذا المساؽ إلى تعميـ الطالب وبشكؿ موسع بطرؽ إدارة و تحميؿ حجـ وتأثيرات الكوارث واألزمات وطرؽ تصنيؼ اإلصابات
 ليكتسب الطالب المعمومات والخبرات الالزمة.. حيث يتـ شرح المادة بشكؿ موسع ومعمؽ مسرح الجريمو

 

  5  (0) انتذرَت انًُذاٍَ 31306060

 

عمى تطوير مستوى ميارات الطالب  والتركيزييدؼ ىذا المساؽ إلى تعميـ الطالب بالميارات المتقدمو والخاصو بمينو اإلسعاؼ الطبي المتخصص, 
ميارات التواصؿ و التفكير االبداعي وصنع القرار مف خالؿ بعض  أنو يعززكما   ما ىو متبع عالميا,الية وحسب الالزمو لمتعامؿ مع الحاالت الحرجة وبمستويات ع

طوارئ والتماريف الوىمية في المياديف لتأىيميـ وتدربيـ عمميا بشكؿ مالئـ قبؿ انخراطيـ في التدريب العممي مع الحاالت الفعمية في أقساـ ال السيناريوىات المتنوعو
 يارات اإلسعاؼ.وس

  ساعة معتمدة بنجاح53 المتطمب السابؽ:
 

 3  (5)انتذرَت انًُذاٍَ  31306062

 
قساـ المستشفى المناسبو مثؿ الطوارئ, ألتحاؽ بصوؿ عمى الخبره الالزمو وتحت اإلشراؼ مف خالؿ اإل ييدؼ ىذا المساؽ إلى تمكيف الطالب مف الح

ديد مف الميارات. يكوف الطالب ف يكتسب و يصقؿ العلب أطفاؿ و النسائيو. خالؿ ىده الفتره يتوقع مف الطاه العنايو القمبيو, األحثيثو, وحدالعمميات,وحده العنايو ال
 وال مف قبؿ مشرؼ يتـ تحديده مف قبؿ المستشفى.مسؤ 

 03054020 المتطمب السابؽ:

 
 0 ) ضُبراد اإلضعبف( (3)انتذرَت انًُذاٍَ  31306066

 

 المساؽ إلى تمكيف الطالب مف العمؿ عمى سياره اإلسعاؼ برفقو مسعفيف آخريف, حيث يتوقع مف الطالب أف يؤدي دوره كعضو فاعؿ في الفريؽ و ييدؼ ىذا
مختبرات في و التحت إشراؼ طاقـ اإلسعاؼ. يوظؼ الطالب المعمومات و الميارات التي اكتبسيا خالؿ فتره دراستو المتضمنو التدريب العممي في المستشفيات 

 المشاركو في تقديـ العنايو لممرضى ونقميـ. كما سوؼ يتـ تخصيص مدرب لكؿ طالب.
 أو متزامف 03054020المتطمب السابؽ: 


