
 المركز الوطني التعلیمي لالسعاف والطوارىء
 

  الدورات التي یمكن اشراك منسبین من الدول الصدیقة والشقیقة.أ

عدد  اسم الدورة ت
 شواغرال

مدة  رقمھا
 الدورة

التكلفھ بالدوالر لشاغر  تاریخ االنتھاء تاریخ االبتداء
 الواحد

 مسعف فوري تاسیسي 1
EMT-Baisc 

8-16 
 

 حسب الطلب اسابیع 8 
 دوالر 3500 

 فوري متوسطمسعف  2
Emt-intermediate 

8-16 
 

 دوالر 7000 28/4/2022 6/1/2022 اسبوع 16 
 11/8/2022 1/12/2022 

 مسعف تعبوي میداني (متم) 3
Tactical medic 

course 

15-30 
 

 اسابیع 4 72
 

6/1/2022 3/2/2022 

 دوالر 5000
 

73 17/2/2022 17/3/2022 
74 12/5/2022 9/6/2022 
75 21/7/2022 18/8/2022 
76 1/9/2022 29/9/2022 
77 13/10/2022 10/11/2022 

المتقدمھ اسعاف االصابات  4
 بالطباء  الخاصة

Advance tauma life 
support (ATLS) 

9-16 
 

 ایام 3 
 

25/1/2022 27/1/2022 

 دوالر 750
 

27/3/2022 29/3/2022 
21/6/2022 23/6/2022 

7/8/2022 9/8/2022 
11/10/2022 13/10/2022 
27/11/2022 29/11/2022 

مدربي اسعاف االصابات  5
 المتقدمھ لالطباء

ATLS Instructor 

 یومین  
 

 دوالر 570 7/3/2022 6/3/2022
 6/11/2022 7/11/2022 

اسعاف االصابات المتقدمھ  6
 الخاصة بالتمریض

Advance trauma care 
for nurses 

(ATCN) 

9-16 
 

 ایام 3 
 

25/1/2022 27/1/2022 

 دوالر 350
 

27/3/2022 29/3/2022 
21/6/2022 23/6/2022 

7/8/2022 9/8/2022 
11/10/2022 13/10/2022 
27/11/2022 29/11/2022 

االصابات في موقع اسعاف  7
 الحدث

Pre-hospital trauma 
life support 

(PHTLS) 

9-16 
 

 یومین 
 

1/3/2022 2/3/2022 
 دوالر 300

 
28/6/2022 29/6/2022 
16/8/2022 17/8/2022 

8/11/2022 9/11/2022 
االسعاف التكتیكي في ارض  8

  (TCCC)المعركھ
9-16 
 

 یومین 
 

 دوالر 150 23/3/2022 22/3/2022
 19/7/2022 20/7/2022 

االسعاف التكتیكي في  9
  (TECC)المدن

9-16 
 

 یومین 
 

 دوالر 150 11/5/2022 10/5/2022
 20/9/2022 21/9/2022 

االنعاش القلبي الرئوي  10
 التأسیسي
(BLS) 

من االحد الى االربعاءعلى مدار  یوم واحد  4-9
 االسبوع

 
 دوالر 46

الرئوي االنعاش القلبي  11
 (ACLS) المتقدم للبالغین

 یومین  4-8
 

 دوالر 158 دورتین اسبوعیا

االنعاش القلبي الرئوي  12
 المتقدم لالطفال (اطباء)

(PALS) 

4-8 
 

 27/1/2022 26/1/2022 یومین  
 دوالر 191

 
22/3/2022 23/3/2022 
19/7/2022 20/7/2022 

4/10/2022 5/10/2022 
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التقییم االولي المتقدم لالطفال  13
 (تمریض)

)Pediatric 
Emergency 

Assessment, 
Recognition and 

Stabilization( 
)PEARS( 

 یومین  4-8
 

4/1/2022    - 5/1/2022 
22/2/2022    - 23/2/2022 
15/3/2022    - 16/3/2022 
10/5/2022    - 11/5/2022 
14/6/2022    - 15/6/2022 
23/8/2022    - 24/8/2022 
27/9/2022    - 28/9/2022 
25/10/2022    - 26/10/2022 
15/11/2022  - 16/11/2022 
20/12/2022  - 21/12/2022 

 دوالر 120
 

 انعاش حدیثي الوالدة 14
Neonatal 

resuscitation training 
)NRT( 

8-12 
 

 یومین 
 

18/1/2022 19/1/2022 

 دوالر 150
 

22/2/2022 23/2/2022 
22/3/2022 23/3/2022 
17/5/2022 18/5/2022 

7/6/2022 8/6/2022 
26/7/2022 27/7/2022 
23/8/2022 24/8/2022 
25/10/2022 276/10/2022 
22/11/2022 23/11/2022 

مدربي االنعاش القلبي  15
 )الرئوي التأسیسي

 (BLS Instructor) 

 دوالر 750 حسب الطلب یوم واحد  4-6

مدربي االنعاش القلبي  16
 الرئوي المتقدمة للبالغین
(ACLS Instructor) 

 دوالر1500 حسب الطلب ایام 3  4-6

مدربي االنعاش القلبي  17
 الرئوي المتقدمة لالطفال
PALS Instructor 

 دوالر1500 حسب الطلب ایام 3  4-6

تصنیف االصابات في اقسام  18
 الطوارىء

ESI Triage 

8-16 
 

 یوم واحد 
 

2/2/2022 

 دوالر 75
 

30/3/2022 
15/6/2022 
10/8/2022 

5/10/2022 
7/12/2022 

االسعافات ( انقاذ القلب 19
 Heart Saverاالولیة)

(First Aid) 

4-16 
 

 دوالر 60 حسب الطلب یوم واحد 

(االنعاش القلبي انقاذ القلب 20
 الرئوي)

 Heart Saver(CPR 
&AED) 

4-16 
 

 دوالر 60 حسب الطلب یوم واحد 

(االسعافات االولیة انقاذ القلب 21
 واالنعاش القلبي الرئوي)
Heart Saver (First 

Aid,CPR) 

4-16 
 

 دوالر75   حسب الطلب یومین 

دورة انعاش الحاالت النسائیة  22
 الطارئة التاسیسیة

Basic Life Support 
Of Obestetrices) 

  حسب الطلب یوم واحد  15 - 9
 دوالر 300

دورة انعاش الحاالت النسائیة  23
 الطارئة المتقدمة

Advance Life 
Support Of 

Obestetrices) 
 

 دوالر 350 حسب الطلب یومین  15 - 9
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دورة مدربي انعاش الحاالت  24
 الطارئة المتقدمةالنسائیة 

Advance Life 
Support Of 

Obestetrices 
Instructore) 

 دوالر 750 حسب الطلب ایام 3  6

 

 

 

 

 

 
 ب. الدورات التي یمكن اشراك فیھا منسبین من الدول الشقیقة والصدیقھ         
  Emergency Medical Technician –Basic ( EMT-B) مسعف فوري تاسیسي -1

 
 Emergency Medical Technician –Intermediate( EMT-I فوري متوسطمسعف  -2
 Tactical medic مسعف تعبوي میداني (متم) -3
 Advanced Trauma Life Support Provider (ATLS) بالطباء  اسعاف االصابات المتقدمھ الخاصة -4
  ATLS(Advanced Trauma Life Support Instructor- مدربي اسعاف االصابات المتقدمھ لالطباء -5

)INSTRUCTORS 
 Advanced Trauma Care for Nurses course(ATCN) تمریضبال الخاصة اسعاف االصابات المتقدمھ -6
 Pre-Hospital Trauma Life Support(PHTLS) اسعاف االصابات في موقع الحدث -7
 Tactical Combat Casualty Care المعركھاالسعاف التكتیكي في ارض  -8
 Tactical Emergency Casualty Care االسعاف التكتیكي في المدن -9

 Basic Life Support (BLS) االنعاش القلبي الرئوي التأسیسي -10
 ACLS (Advanced Cardiac Life Support(  االنعاش القلبي الرئوي المتقدم للبالغین -11
 Pediatric Advanced Cardiac Life Support (PALS) القلبي الرئوي المتقدم لالطفال (اطباء) االنعاش -12
 Pediatric Emergency Assessment Recognition and )التقییم االولي المتقدم لالطفال (تمریض) -13

Stabilization(PEARS) 
 Neonatal Resuscitation Program (NRP) انعاش حدیثي الوالدة -14
 Basic Life Support(BLS) مدربي االنعاش القلبي الرئوي التأسیسي -15
 Advanced Life Support Instructor المتقدم للبالغینمدربي االنعاش القلبي الرئوي  -16
 Pediatric Advanced Life Support Instructor المتقدم لالطفالمدربي االنعاش القلبي الرئوي  -17
 Emergency Triage تصنیف االصابات في اقسام الطوارىء -18
 HEART SEAVER(FIRST AID) االسعافات االولیة)( انقاذ القلب -19
 HEART SEAVER(CPR &AED) (االنعاش القلبي الرئوي)انقاذ القلب -20
(االسعافات االولیة واالنعاش القلبي انقاذ القلب -21

 الرئوي)
HEART SEAVER(FIRST AID & CPR) 

 Basic Life Support of Obstetrics (BLSO) دورة انعاش الحاالت النسائیة الطارئة التاسیسیة -22
 Advanced  Life Support of Obstetrics (ALSO) دورة انعاش الحاالت النسائیة الطارئة المتقدمة -23

 
دورةمدربي انعاش الحاالت النسائیة الطارئة  -24

 المتقدمة
Advanced  Life Support of Obstetrics 
(ALSO)instructor 
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ج. الدورات التي یمكن اشراك منسبین من القوات المسلحة االردنیة(لغیر العاملین في 
 الحقل الطبي)

عدد  اسم الدورة ت
 شواغرال

مدة  رقمھا
 الدورة

 مالحظات تاریخ االنتھاء تاریخ االبتداء

االسعافات ( انقاذ القلب 1
 االولیة)

4-16 
 

 لغیر مقدمي الرعایة الطبیة  حسب الطلب یوم واحد 

(االنعاش انقاذ القلب 2
 القلبي الرئوي)

4-16 
 

 حسب الطلب یوم واحد 

(االسعافات انقاذ القلب 3
االولیة واالنعاش 

 القلبي الرئوي)

4-16 
 

 حسب الطلب یومین 

 16-8 مسعف فوري تاسیسي 4
 

 یشترط بالمنسبین ما یلي: حسب الطلب اسابیع 8 
حاصل على الثانویھ  -1

 العامھ
5 
 

مسعف تعبوي میداني 
 (متم)

15-30 
 

 اسابیع 4 72
 

 یشترط بالمنسبین ما یلي: 3/2/2022 6/1/2022
ان تكون الرتبة من  .1

 ولغایة وكیل 1جندي/
 اجاده القراءه و الكتابھ  .2
ان یكون حاصل على  .3

 شھادة اللیاقة البدنیة 
العاملین في الخطوط  .4

االمامیة والوحدات 
  المقاتلھ

73 17/2/2022 17/3/2022 
75 12/5/2022 9/6/2022 
76 21/7/2022 18/8/2022 
77 1/9/2022 29/9/2022 
78 13/10/2022 10/11/2022 
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 (والخاصة بمقدمي الرعایة الطبیة اطباء تمریض ومسعفیین فوریین) (الدورات الخاصھ بالصنف -د

 

عدد  اسم الدورة ت
 شواغرال

مدة  رقمھا
 الدورة

 مالحظات تاریخ االنتھاء تاریخ االبتداء

 16-8 فوري متوسطمسعف  2
 

 28/4/2022 6/1/2022 اسبوع 16 
 11/8/2022 1/12/2022 

 
المتقدمھ اسعاف االصابات  4

 بالطباء  الخاصة
9-16 
 

 ایام 3 
 

25/1/2022 27/2/2022 

معتمدة من جمعیة  دورة
 الجراحیین االمریكیة

27/3/2022 29/3/2022 
21/6/2022 23/6/2022 

7/8/2022 9/8/2022 
11/10/2022 13/10/2022 
27/11/2022 29/11/2022 

االصابات مدربي اسعاف  5
 المتقدمھ لالطباء

 یومین   9
 

معتمدة من جمعیة  دورة 7/3/2022 6/3/2022
 7/11/2022 6/11/2022 الجراحیین االمریكیة

اسعاف االصابات المتقدمھ  6
 الخاصة بالتمریض

9-16 
 

 ایام 3 
 

25/1/2022 27/2/2022 

معتمدة من جمعیة  دورة
ممرضي الحوادث واالصابات 

 االمریكیة

27/3/2022 29/3/2022 
21/6/2022 23/6/2022 

7/8/2022 9/8/2022 
11/10/2022 13/10/2022 
27/11/2022 29/11/2022 

اسعاف االصابات في موقع  7
 الحدث

9-16 
 

 یومین 
 

1/3/2022 2/3/2022 
دورة معتمدة من الجمعیة 
 االمریكیة لفنیي الطوارىء

28/6/2022 29/6/2022 
16/8/2022 17/8/2022 

8/11/2022 9/11/2022 
االسعاف التكتیكي في ارض  8

 المعركھ
9-16 
 

 یومین 
 

دورة معتمدة من الجمعیة  23/3/2022 22/3/2022
 20/7/2022 19/7/2022 االمریكیة لفنیي الطوارىء

 16-9 االسعاف التكتیكي في المدن 9
 

 یومین 
 

دورة معتمدة من الجمعیة  11/5/2022 10/5/2022
 21/9/2022 20/9/2022 االمریكیة لفنیي الطوارىء

االنعاش القلبي الرئوي  10
 التأسیسي

من االحد الى االربعاءعلى مدار  یوم واحد  4-9
 االسبوع

 
دورة معتمدة من رابطة القلب 

 االمریكیة

االنعاش القلبي الرئوي  11
 المتقدم للبالغین

 یومین  4-8
 

دورة معتمدة من رابطة القلب  دورتین اسبوعیا
 االمریكیة
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االنعاش القلبي الرئوي  12
 المتقدم لالطفال (اطباء)

4-8 
 

 27/1/2022 26/1/2022 یومین  
دورة معتمدة من رابطة القلب 

 االمریكیة
22/3/2022 23/3/2022 
19/7/2022 20/7/2022 

4/10/2022 5/10/2022 
التقییم االولي المتقدم  13

 لالطفال (تمریض)
 یومین  4-8

 
4/1/2022    - 5/1/2022 

22/2/2022    - 23/2/2022 
15/3/2022    - 16/3/2022 
10/5/2022    - 11/5/2022 
14/6/2022    - 15/6/2022 
23/8/2022    - 24/8/2022 
27/9/2022    - 28/9/2022 
25/10/2022    - 26/10/2022 
15/11/2022  - 16/11/2022 
20/12/2022  - 21/12/2022 

دورة معتمدة من رابطة القلب 
 االمریكیة

 12-8 انعاش حدیثي الوالدة 14
 

 یومین 
 

18/1/2022 19/1/2022 

 

22/2/2022 23/2/2022 
22/3/2022 23/3/2022 
17/5/2022 18/5/2022 

7/6/2022 8/6/2022 
26/7/2022 27/7/2022 
23/8/2022 24/8/2022 
13/9/2022 14/9/2022 
25/10/2022 276/10/2022 
22/11/2022 23/11/2022 

مدربي االنعاش القلبي  15
 الرئوي التأسیسي

دورة معتمدة من رابطة القلب  حسب الطلب یوم واحد  4-6
 االمریكیة

مدربي االنعاش القلبي  16
 الرئوي المتقدمة للبالغین

دورة معتمدة من رابطة القلب  حسب الطلب ایام 3  4-6
 االمریكیة

مدربي االنعاش القلبي  17
 الرئوي المتقدمة لالطفال

دورة معتمدة من رابطة القلب  حسب الطلب ایام 3  4-6
 االمریكیة

تصنیف االصابات في اقسام  18
 الطوارىء

8-16 
 

 یوم واحد 
 

2/2/2022 

 

30/3/2022 
15/6/2022 
10/8/2022 

5/10/2022 
7/12/2022 

دورة انعاش الحاالت  19
 النسائیة الطارئة التاسیسیة

دورة معتمدة من االكادیمیة  حسب الطلب یوم واحد  15 - 9
 االمریكیة الطباء االسره

 
دورة انعاش الحاالت  20

 النسائیة الطارئة المتقدمة
دورة معتمدة من االكادیمیة  حسب الطلب یومین  15 - 9

 االمریكیة الطباء االسره
 

دورة مدربي انعاش الحاالت  21
 النسائیة الطارئة المتقدمة

دورة معتمدة من االكادیمیة  حسب الطلب ایام 3  6
 االمریكیة الطباء االسره

 
الجدید(للمسعفیین  القادم 22

 الفوریین)
8-16 
 

 لغایة الترفیع لرتبة رقیب 24/3/2022 17/3/2022 اسبوع 
 14/7/2022 21/7/2022 

تاھیلیة  23
تخصصیة(للمسعفیین 

 الفوریین)

8-16 
 

لغایة الترفیع لرتبة  10/3/2022 24/2/2022 اسبوعین 
 7/7/2022 23/6/2022  1رقیب/

انعاشیھ(للمسعفیین  24
 الفوریین)

8-16 
 

 لغایة الترفیع لرتبة وكیل 27/1/2022 20/6/2022 اسبوع 
 28/7/2022 4/8/2022 
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