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هندسة اإلطفاء والسالمة
® Fire Safety Engineering



هندسة اإلطفاء والسالمة 
®  Fire Safety Engineering

األهداف :

المسببات الشائعه لحدوث الحرائق . � 

التصرف المناسب فى حاالت الطوارئ . � 

خطة االخالء للمبنى ومتى تنفذ ومن المسؤل عن التنفيذ . � 

مصادر الخطورة بالمبنى و كيفية تأمينها . � 

كيفية إستخدام أجهزة اإلطفاء المتاحة . � 

كيفية اإلبالغ فى حالة حدوث حريق . � 

أوجه المساعدة التى يمكن تقديمها ألجهزة الدفاع المدنى . � 

إجراءات السالمة فى حاالت حدوث حريق � 

أسس حماية المبنى أوالمنشأة ومحتوياتها والعاملين بها والمترددين عليها من أخطار الحريق � 

تجهيزات المبنى من المعدات ووسائل التأمين التى تتيح السيطرة على الحرائق وتقليل آثارها � 

حماية األرواح فى حماية عناصر اإلنتاج ومكونات المنشأة ثانية من جميع األخطار. � 

السلوك البشرى الخاطئ . � 

إجراءات السالمة لمنع حدوث الحرائق نتيجة إستخدام مصادر الطاقة ) كهرباء – غاز -- سوائل قابلة لإلشتعال ( . � 

خطة اإلخالء بهدف تأمين الشاغلين من التعرض لألخطار التى تحدث نتيجة حالة طوارئ الحريق . � 

المقدمة :

يشير مفهوم السالمة من الحرائق: إلى االحتياطات التي يتم اتخاذها لمنع أو الحد من احتمال وقوع الحريق التي قد تؤدي إلى الوفاة أو اإلصابة أو أضرار في الممتلكات، والعمل 
على تنبيه العاملين في المنشأة إلى وجود حريق في حالة حدوثها بحيث يتمكن العاملين من إيقاف تهديد النيران بالنسبة لهم وبالنسبة للبيئة أيضاً وإخالء المناطق المتضررة من 

البشر والعمل على إطفاء تلك الحرائق، أو للحد من األضرار الناجمة عن الحريق.

وتشمل تدابير السالمة من الحرائق تلك التي يتم التخطيط لها خالل بناء المبنى أو تنفيذها في الهياكل التي تم إنشاءها بالفعل، وتلك التي يتم تدريسها لشاغلي المبنى سواء كانوا 
عاملين مؤقتين أو دائمين مقيمين.

ويُشار إلى تهديدات السالمة من الحرائق التي قد تتضمن مخاطر الحريق على أنها: الوضع الذي يزيد من احتمال اشتعال النار أو الذي قد يعوق الهروب في حال حدوث حريق.

السالمة من الحرائق غالباً ما تكون عنصراً من عناصر بناء هيكل السالمة المهنية. والتي يقوم بها جهاز األمن المتخصص بالسالمة من الحرائق؛ أولئك الذين يعنون بالتفتيش 
على المباني للحد من الحرائق.
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الوحدة األولى :

استراتيجيات التحكم والسيطرة على الحرائق

خصائص الحريق � 

حاالت طواريء الحرائق الكبرى � 

أخطار الحرائق الكبرى � 

مخاطر الحريق � 

العناصر الرئيسية لخطة الحد من أخطار الحريق � 

االشتراطات الخاصة بتصميم و إنشاء المبنى � 

اإلشتراطات الخاصة بالتجهيزات اإلطفائية بالمبنى � 

الوحدة الثانية :

الغرض من خطة الحد من أخطار الحرائق الكبرى

فاعلية وكفاءة خطة الحد من أخطار الحرائق الكبرى � 

ماهو الهدف من إجراءات الحماية والتأمين ؟ � 

ماهى أخطار الحرائق الكبرى ؟ � 

� Personal Hazard | الخطر الشخصى

� Damage Hazard | الخطر التدميرى

� Exposure Hazard | الخطر التعرضى

هل يمكن منع وقوع الحريق نهائياً؟ � 

مخاطر الحريق � 

                                      

الوحدة الثالثة :

العناصر الرئيسية لخطة الحد من أخطار الحريق 

The Main Points of Buildings Safeguarding From Fire Hazards 

االشتراطات الخاصة بتصميم و إنشاء المبنى � 

� The Building Location | إختيار موقع إنشاء المبنى

� Building Construction | عناصر إنشاء المبنى

� Means of Escape | وسائل الهروب عند حدوث حريق

                          � Roads & corridors الطرقات والممرات

اللوحات اإلرشادية � 

� Substitution Means of Escape | وسائل الهروب البديلة

� Ventilation | التهوية

� Fire Separators | فواصل الحريق

الوحدة الرابعة :

االشتراطات الخاصة بمحتويات المبنى و مصادر الطاقة المستخدمة به

� Sources of Used Power | مصادر الطاقة المستخدمة بالمبنى

� Electrical Connections | التوصيالت الكهربائية

� Flammable Gases | الغازات القابلة لالشتعال

� Combustible Liquids | السوائل القابلة لإلشتعال

محتويات المبنى � 

� combustible materials | المواد القابلة لإلشتعال

إساليب التخزين � 

� Indoors Storage | التخزين داخل المبانى

� Outdoors Storage | التخزين خارج المبانى

اإلشتراطات الخاصة بالتجهيزات اإلطفائية بالمبنى � 

التجهيزات اإلطفائية الثابتة � 

الوحدة الخامسة :

وسائل اإلنذار بالمنشأت

               � Manual Alarm | اإلنذار اليدوى

      � Phone Alarm | اإلنذار التليفونى

� Automatic Alarm | االنذار التلقائى

االطفاء التلقائى � 

أنظمة التحكم فى الدخان � 

شبكة الحريق الداخلية � 

� Announcing Facilities | وسائل اإلنذار

اإلذاعة الداخلية . � 

سرائن اإلنذار)الصوتية والضوئية( . � 

غرفة عمليات الطوارئ وتجهيزاتها . � 

لوحة اإلنذار الرئيسية. � 

التجهيزات اإلطفائية المتحركة � 

محتويات األساسية:
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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

)® Fire Safety Engineering هند�سة الإطفاء وال�سالمة(..........................  : 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: 


