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محتويات األساسية:

المقدمة :

إنقاذ األرواح هو االعتبار األول عند وقوع الحريق داخل المباني، ولذا يتطلب األمر إعالم وإنذار األشخاص الموجودين داخل المبنى بمجرد وقوع الحريق حتى يستطيعون 

مغادرته قبل أن تمتد النيران وتنتشر ويتعذر عليهم الهروب.

وفى ظل التقدم العلمي والحضاري في كافة المجاالت ،وخاصة في مجال الصناعة ،وما يتبعه من زيادة في اإلستثمارات المالية وما يتطلبه من ضرورة الزمة لحماية األرواح، 

وجد اإلنسان نفسة أمام متطلبات تحتم علية النظر في أمر سرعة إكتشاف الحريق في بداياته لسرعة التعامل معه دون إحداث خسائر تؤثر على األرواح والمنشآت،خاصة فى 

األماكن التى تغلق عقب إنتهاء ساعات العمل بها.

وقد عمد اإلنسان إلى إستغالل التقدم العلمى فى مجال االتصاالت ونقل المعلومات فى تطوير وسائل اإلنذار بالحريق ، والوصول بها إلى منظومات أكثر فاعلية ودقة فى تحديد 

موقع الحريق لسهولة الوصول إليه والتعامل معه فى أقل وقت ممكن، حيث أن عنصر الزمن يعد من أهم العناصر المؤثرة فى عمليات المكافحة والسيطرة على الحريق. 

األهداف :
سيتمكن المشارك من التميز فى الموضوعات االتية :

اساليب توفير بيئة آمنة لجميع الموظفين والعاملين . � 
السياسات المتبعة في حاالت الطوارئ ، � 

اإلجراءات المتبعة للتبليغ عن الطوارئ . � 
طرق توعية العاملين ومعرفتهم لمدى أهمية أتباع إجراءات السالمة التي تهدف إلى منع حدوث إي إصابات إثناء العمل . � 

اإلجراءات التي يجب إتباعها في حال نشوب حريق. � 
أسباب الحريق المختلفة و التفريق بينها وبين األعراض ) النتائج ( . � 

المعدات المستخدمة في مكافحة الحريق ) كطفايات الحريق ، وأجراس اإلنذار ، وخراطيم مياه الحريق ( وأماكن تواجدها . � 
الوسائل والطرق السليمة لإلخالء . � 

كيفية احتواء الدخان والحريق . � 
أنواع المخاطر ، واألعمال الخطرة ، والحاالت غير السليمة ، وتحديد نوعية كل منها . � 

معرفة قواعد السالمة األساسية للوقاية من الحوادث . � 
معدات الوقاية الشخصية المختلفة و ما يناسب منها لكل عمل . � 

الوحدة األولى :

الوقاية من الحريق في بيئة العمل

مسببات الحريق � 
نظرية إطفاء الحريق � 

العوامل المساعدة على انتشار الحريق � 
عدم تدريب الموظفين . � 

التأخر في اإلبالغ عن الحادث أو عدم سرعة االستجابة . � 
تصنيف الحرائق ونوعية الطفاية المناسبة � 

العالمات الدالة على استخدام الطفايات � 
طفاية الحريق المالئمة لطبيعة العمل � 
تعليمات السالمة والوقاية من الحريق � 

الوقاية من الحريق في االماكن الخطرة � 
تدريب الموظفين على السالمة ومكافحة الحريق � 
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الوحدة الثانية :

اإلنذار اآللى للحريق

مراحل الحريق � 

كواشف الحريق التلقائية � 

كواشف الدخان األيونية- البصرية- الخطية � 

كواشف الحرارة ) الثابتة - كاشفات معدل ارتفاع الحرارة( � 

كواشف اللهب ) باألشعة الفوق بنفسجية - باألشعة تحت الحمراء(                           � 

الكواشف المزدوجة � 

أنظمة اإلنذار عن الحريق � 

النظام العادي � 

النظام المعنون                                                             � 

مكونات أنظمة اإلنذار: � 

المتطلبات الفنية ألنظمة اإلنذار اآللى للحريق � 

المواصفات الخاصة بأنظمة اإلنذار اآللي للحريق � 

اشتراطات ومواصفات الدراسات المبدئية والتصميم األولى للنظام. � 

الوحدة الثالثة :

انظمة اإلطفاء التلقائى برشاشات المياه

أنظمةاالطفاء التلقائية بالمياه: � 

مكونات أنظمةاالطفاء التلقائية بالمياه � 

يتكون النظام من األجزاء الرئيسية التالية � 

شبكة المواسير � 

صمام التحكم � 

رؤوس الرشاشات � 

أنواع الرشاشات                             � 

الوحدة الرابعة :

أنظمة اإلطفاء التلقائي بالمواد الرغوية

أنواع السائل الرغوى � 

                          � Aqueous Film Forming Foam ( AFFF ( | رغوى الماء الخفيف

                                          � Fluoroprotein Foam | رغوة الفلوروبروتين

    � Alcohol Type Foam | الرغوة المقاومة للكحوليات

إستخدامات الرغوة � 

مكونات نظام اإلطفاء التلقائي بالمواد الرغوية � 

الوحدة الخامسة :

العناصر الخاصة المخمدة لالشعال وأنظمتها

أنظمة اإلطفاء التلقائي بغاز ثاني أكسيد الكربون � 

أنواع أنظمة غاز ثاني أكسيد الكربون الثابتة � 

مكونات أنظمة اإلطفاء التلقائي بغاز ثاني أكسيد الكربون � 

. � FM – 200 أنظمة اإلطفاء باستخدام غاز

أنظمة اإلطفاء التلقائي بالبودرة الكيمائية الجافة � 

مكونات النظام. � 
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نمـــــوذج الت�سجيــــــل

إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

:  9.00 �صباحًا ــ 2.30 بعد الظهر. المحــا�ســرات 

:  الأولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 �شتـوزع �شهــادة ح�شــور علــى جميــع الم�شــاركين الذيــن اأتمــوا البرنامج.

c 2900 دوالر اأمريكي لل�سخ�ص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر اأمريكي لل�سخ�ص الواحد c

�شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة وال�شاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة اإنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق

ل ت�شتمل ر�شوم البرنامج على الإقامة. 

اأ�شعار  على  بالح�شول  يوروماتيك  �شركة  قامت  ولكن 

ال�شريع  بالحجز  بادر  الموؤتمر  في  للم�شاركين  خا�شة 

لت�شتفيد من الخ�شومات الخا�شة.

c  مرفق طيه �شيك با�شم يوروماتيك       c  نقدًا

c  الرجاء ار�شال الفاتورة كما يلى:

.............................: الإدارة  الوظيفة:...................................   ................................. الم�شوؤول:  ال�شخ�ص  اإ�شم 

..............................: الفاك�ص:   .................................. الهاتف:  رقم   ......................................... الموؤ�ش�شة: 
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يرجى تعبئة ا�ستمارة الحجز

1. يرجى ت�شجيلي في

..........................)اأف�سل ممار�سات ال�سالمة من الحريق  ونظم المكافحة ®(  : التــاريــخ 

اإ�شـم الم�شـــــارك : ................................................................................................................................

...............................  : الإدارة   ...................................... الوظيفة:   ....................................... الموؤ�ش�شة: 

العنوان: .................................... �ص ب : ................................ المدينة / البلد : .......................................

رقم الهاتف: ............................. الفاك�ص : ................................ البريد الإلكتروني: .......................................

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت. اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 � 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971 � أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 � دبي ، اإلمارات العربية المتحدة أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 


