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 :المادةوصف 
عردا  إل ه التر  يبرا الامراه  فرا ألر  ا ارواي ا رلر   ر لر  يحتوي على شرح لالجراءات الضرررييهذا المساق 

البردء  ررجراء عملمرة اإلارواي ا رلر  مرا بجرء اإل اراء رالمحاأل رة علرى   الطالا  المولومات الالزمة التى تمكنره

حمرراا اإلاسرراح ر ررحتة علررى ا مررء رجرره  ريسررتمء هررذا المسرراق علررى  يااررة ا ريررة للمبررا   رالم رراهم  ا اااررمة 

  مع  وض التطبماات الوملمه لبوض االجراءات االاواألمه للحاالت الحرجه ات ا رلمةلإلاواأل

، ا رلرر  اإلاررواي رب ريررة ربجفررهامرروا   ،ايضررا تتضررما المررا ا مررا يلرر : المسرروج ممهاترره رراجباترره 

طبمة رضرما ر م مة التوامء موفا لغاية اتماه عملمة االاواي المتاده حسا اال ول ال رباواعفا بابا فا اإل ا ات

شرررح م  ررء لفاررواي ا رلرر  ال رراا  رربوض الحرراالت  اررا االاررواي لتحامررا االهررداي المرجرروا رب مبررا  

 المرضمه ر الورضمه 

 
 

 :المادةأهداف 
 ألى افاية هذه الما ا اوي يكوح الطالا قا ياً على تحاما ا هداي التالمة:

 توريج المبا   رالم اهم  ا ااامة لإلاواألات ا رلمة   1

 يج المسوج ،   اته رالمسؤرلمات التى يبا اح ياوه  فا تور  2

ر  م مه عمرء الت رنمج للحراالت ألر   ةا رلم اتا تساب الماديا على تامم  الموقج الذى يتطلا تادي  ا اواأل  3

  حاه تود  ا  ا ات

 مورألة  وض ا االما الوقائمة التى تبنا ال ر  التورض الى اال ا ات الم تل ة   4

 ة المناابة أل  االاواألات االرلمة مما يتنااا مع  ري المسوج تادي  المداخل  5

 تادي  اإلاواي ا رل  حسا الحاجة لحما ر ول المساعدا الطبمة   6

تامرم  حراالت اال را ات البماعمرة ررضرع االرلويرة ألررى االخرالء حسرا  يجرة ال طرويا ألرى تاردي  االاررواي   7

 ا رل  

 

 مكونات المادة:
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، ر زمالؤهرا، المستسرايرح للنسرر ر ممسروح عبرد الررحم ،     رلر ب الماري: اإلاواي ا االكت  1

 2014  التوزيع،الطبوة الثالثة،

 الموا  المساادا: بشرطة ألمديو  2
 

 طرق التدريس:

   تطبماات عملمهمحاضرات، مبموعات اااش

 
 

 م:التعل  نتاجات 

 المعرفة العلمية والفهم 

 الطراي ض الحراالت التر  تسرتوجا اإلارواي اإلحاطة  مبا   اإلاواألات ا رلمة، رالتوري على  ور

  ةا رلم اتر ما ه  ال طوات الرئمسمة المتبوة أل  عملمة االاواأل حما رقوعفا

 

 )المهارات العقلية )القدرة على التفكير والتحليل 

ر التامم  لحاالت الم ا ما،  اتموابر ضرريا ارعة اال ةاالرلم اتاالاواأل  امتمكا المتول  ما إ ياك اهممة

ة، ر تحديررد االرلويررات عنررد اال ررا ات االرلمرر ات االضرراألة الررى اهممررة السرررعة ألرر  تطبمررا خطرروات االاررواأل

 البماعمة 

 

 )مهارات التواصل )الشخصية واألكاديمية 

 االضاألة الرى تنممرة  مع باتا  الما ا رزمالئه الطالب  ر التوا ء تنممة قديات الطالا على االت ال

ر تنممة مفايات السمطرا ر  التأقل  مع المواقج ر ارعة التوامء موفا  مفايات ر قديات الطالا على

 عده االيتباك ر التوارح مع ألريا الومء 

 

 العملية المكتسبة من الممارسة  المهارات 

محارلررة تطبمررا  وررض خطرروات االاررواي ا رلرر   امرراو الوالمررات الحمويررة، اجررراء عملمررة ااورراش الالررا ر 

 ترك. االضاألة الى ا تساب يرح ال ريا ر التوارح المشمت الكسوي التن ا، لج الضما ات، تثب

 

 

 أدوات التقييم:

 امتحااات أل لمة رافائمة 

 ة  امتحااررررات ق رررمره  راجبررررات منهلمرررره  بخبررراي طبمرررره حديثررررالغمررررابر الحضررروي  

  رالمساي ة

 توزيع العالمات

 العالمة أدوات التقييم

االول  االمتحان   20 

الثاني االمتحان   20 

االختبارات القصيرة/الواجبات الدراسية   20 

 40 االمتحان النهائي 

 100 المجموع
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 على أسابيع الفصل الدراسي المادةتوزيع مواضيع 

 

 

 ا ابــــــــوع
 الما ا ا ااامة رالمساادا المطلوب تغطمتفا

 ر الثاا    رلا

 

 اعطاء خطة الديااة

 ل طة الدياامة رتوزيع الوالماتمادمة عامة عا الما ا را

 مادمة أل  اإلاواي ا رل 

  توري ات مفمة أل  اإلاواي ا رل 

 بهداي ر   ات ر ا راي المسوج 

   ندرق االاواي االرل  

  ااء المرضى للمؤاسات ال حمة 

 السلة النباا للبالغما 

  ت ومء ا اه ال دمات الطبمة 

   البااا الاااوا  ما االاواي االرل 

 الثالث 

 ا رل   التامم 

 التامم  الثااوي 

   تود  اال ا ات ر الضحايا ر ال رز االاواأل 

 الرا ع 

 

 

 اواش الالب  رالرئتما/ ا ريا

 خطوات إاواش الالب  رالرئتما عند البالغما 

 خطوات إاواش الالب  رالرئتما عند ا ط ال 

 

  خطوات إاواش الالب  رالرئتما عند الرضع 

  /عمل إاواش الالب  رالرئتما 

 ال اما 

 

 ااء رتحري  الم اب

 الاواعد الوامة أل  ااء بر تحري  الم اب 

   مبا ىء حمء الم اب ر اال رات 

 طرق حمء رااء الم اب 

 رضومات خا ه للم ا ما ر المرضى 

 مودات الناء 

  السا و  

 

 حاالت الطواي  التن سمه

 االختناق 

 السرق 

 ا ا ات ال دي 
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  السا ع  

 

  الر و السوب 

 ألرط التن ا 

 

 البررح النهيج ر ال دمه

 النهيج 

 ال دمه 

 البررح 

 الثاما 

 

 ب ا ات البفاز الوضل  ر الفمكل 

 الكسوي -1

 الم  ء  خلع -2

 التواء الم ا ء -3

 التسنج الوضل  -4

 التااع  

 ب ا ات الربو ر البمبمه -5

 ب ا ات الومو  ال اري  -6

 الضما ات ر الو ائا ر الببائر -7

 الواشر  

 لباطنمه:حاالت الطواي  ا

 االغماء   -1

 حاالت طواي  الالا -2

 السكري -3

 ال رع -4

 السكته الدماغمه -5

 الحا ي عسر 

 

 حاالت الطواي  البمئمه

 الحررق -1

 ا ا ات  يجات الحرايه المرت وه -2

 ا ا ات  يجات الحرايه المن  ضه -3

  الثاا  عسر  

 

 الغرق -4

 اللدغات ر الوضات -5

 التسم  -6

 مراجوه 

 االمتحان النهائي
 

 الوقت المتوقع لدراسة المادة 

  

 حجم العمل الملقى على عاتق الطالب: ما ال يقل عن ساعتين مقابل كل ساعة تدريس

 )المواظبه( سياسة الدوام

إ ا غراب الطالرا ب ثرر مرا رما مبموع الساعات الماريا للمرا ا   %(15)ال يسمح للطالا  التغما ب ثر ما 

عممرد الكلمرة، يحرره  رح عرذي مرضر  بر قفرري يابلرهمرا ا  ما مبموع الساعات الماريا لل %(15)

ا  راح الغمراب  سربا المررض بمرا إ ما التاده لالمتحاح النفائ  رتوتبر اتمبته أل  تل  الما ا)  راً(، 

ار لوذي قفري يابله عممد الكلمة الت  تطرح الما ا ، يوتبر منسحباً ما تل  الما ا رتطبرا علمرة بحكراه 

   االاسحاب

  

 نزاهة األكاديميةالتوثيق وال

راجب  المنهل  مست دما  أل  حال ت  االت اق مع مديو الما ا على تادي  راجا منهل  يبا تادي 

غالألا يحتوي اام  ريقم  البامو  ر عنواح المساق ريقمه، إضاألة إلى اوع هذا الواجا ر 
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( ريبا يقمه ) على ابمء المثال: عمء ماده حسا تولممات خا ة، بر راجا محد ، بر مسررع

أل  موعد ال يتبارز الساعة الثالثة  ااتكماله إلى مكتا مديا  بح يت  تسلم  بي راجا منهل  يت 

 ما الموه المحد  لذل  

رعلم  اإلحت اظ   ويا/اس ة عا عمل  حمث قد تكوح هناك حاجة إلمفا  منما امت  ت حمح ر 

 اموطى الومء عالمة   ررإ ا ما ااتفى الموعد النفائ  المحد   تامم  النس ة ا  لمة 

 ( قائمة مطبوعة  برامب  اإلختبايية إح رجدت1علم  بح تاده مع راجبات : 

 ( تارير موجه موضحا ألمه ما تو لت إلمه2                                 

 ( الحلول الت  تاترحفا لحء المسائء3                                 

 

 أو التأليفالحماية بواسطة حقوق النشر 

ا عمال  ات ال لة  المساق، ر التمرينات الم برية، رالتاايير، رالمااالت الت  تاده للتامم   -1

يبا بح تكوح ما عمل  الس    ما ل  تكا ضما المساييع البماعمة، حمث يتوقع بح 

 يكوح هناك جفدا مستر ا تمت اإلشايا إلمه 

بمر مابول تماما رغالبا ما يثما غالما إات داه اقتبااات بر  مااات ما بعمال االخريا  -2

شريطة إعطاء م دي اإلقتباو بر  مااات عنه رعده إعطاء الم دي بر عده رضع 

عالمات اقتباو حول الما ا المأخو ا ما بما ا اخرى يوط  ااطباعا  أح التولماات ه  

 تولماات مهعومة  افا تولماات  ال ا ة    

ش ص اخر، يبا اات داه عالمات اإلقتباو بر ترك  رأل  حالة اإلقتباو الحرأل  ما عمء

 ألراغ قبء السطر ا رل بر  داية ال ارا) ترك مساألة لإلقتباو  ما الحاشمة ر السطر ا رل( 

  ما يبا إ داء الورألاح  م دي الما ا الت  ت  اقتباافا 

 يبا ا ياج م ا ي اإلقتبااات  سكء  امء أل  مسر  أل  افاية الومء  -3

 

 ال/السرقة األدبيةتجنب اإلنتح

النسخ المباشر رغمر الموتري  ه ما عمء ش ص اخر، بر إعا ا  ماغة عمء ش ص  -1

اخر  سكء  قما يسمى إاتحاال، ر يوتبر جريمة  برى توا ل الغش  اإلمتحااات  ر هذا 

ينطبا بيضا على النسخ ما بعمال طلبة اخريا بر ما م ا ي منسويا مثء الكتا بر 

 ت أل  المبالت التاايير بر المااال

اعا ا ال ماغة، عندما تباى الوبايات ا  لمة راضحة ر  رح اإلعتراي  ذل  توتبر  -2

ااتحاال  اعا ا ال ماغة الدقماة رالحرألمة لومء ش ص اخر يبا الورألاح  م ديه رما 

غمر المابول من  تبممع قطع غمر موتري  فا ما ا ا الم دي بر ما م ا ي م تل ة ر 

 دما  لمات بر جمء قلملة ما ااسائ  ر تغممر  لمات قلملة ما النص ي طفا  بوضفا مست

 ا  ل : هذا يود األراط أل  اإلعتما  على م ا ي اخرى، رهو اوع ما باواع اإلاتحال 

اإلقتباو المباشر ما عمء اا ا ما بعمال ،  رح اإلشايا الى  ل ، قد يوح   أاه عمل   -3

شر ما عمء المرء ال اا يؤ ي الى اعتبايه ب ل ، أل  حما باه لما  ذل   النسخ المبا

 ااتحاال ا ا ما ت  تادي  هذا الومء بر امت  تاديمه الى جفة بخرى  رح اإلعتراي  ذل  

اإلاتحال جريمة  برى رتؤ ي  ائما الى ألرض عاو ة رعند اقراي الواو ة، امأخذ الاس  أل   -4

لذي ت  ااتحاله، ر النمة اإلعتباي عوامء عدا مثء: انة الديااة، ر مدى اسبة الومء ا

ال اهرية للطالا  رتترارح الواو ات الت  امت  ألرضفا  ما اعطاء عالمة   ر للومء 

على بقء تادير) مع عده السماح  رعا ا تادي  الومء( الى ات ا  إجراءات تأ يبمة مثء تولما 

 الديااة بر الطر  

 

 


