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المقدمة :

يعتبر التفكير السليم في كيفية الوقاية من الحرائق واالنفجارات في المؤسسات الصناعية والتجارية ومختلف األنشطة األخرى, من أهم أسس األمن والسالمة الصناعية, حيث يمكن 

حدوث الحرائق واالنفجارات بالمباني أو باآلالت أو بالتركيبات الصناعية أثناء عمليات التشغيل والتصنيع أو بالبضائع المخزونة.

الدورة موجه الى :
رجال اإلطفاء والعاملين في مجال مكافحة الحرائق . � 

من يوكل إليهم القيام بعمليات اإلطفاء من العاملين بمواقع العمل المختلفة . � 
العاملين بالمنشآت الصناعية والبترولية والتجارية واإلدارية � 

المحاور الرئيسيـة للبرنامج :
اقتصاديات اإلطفاء . � 

فرق اإلطفاء الحديثة . � 
أنواع الحرائق . � 

مراحل مكافحة الحريق ) مرحلة الوقاية – مرحلة السيطرة – مرحلة االستفادة ( . � 
التخطيط المسبق لعمليات مكافحة الحريق . � 

عمليات التدخل واإلخماد . � 
االستفادة من حوادث الحريق . � 

فكرة عن التحقيق الفني في حوادث الحريق . � 
كتابة وإعداد التقارير الفنية. � 

يهدف البرنامج إلى تحقيق األهداف التاليـة :
معرفة الخواص الفيزيائية و الكيميائية للنار   . � 

التعرف على اإلجراءات الالزمة بعد إتمام عمليات اإلطفاء . � 
التعرف على إقتصاديات االطفاء وعمليات االطفاء بأقل التكاليف . � 

تحديد مراحل مكافحة الحرائق قبل وقوعها وعند حدوثهـا وبعد أن تتم السيطرة  � 
عليها .

االستفادة من حوادث الحريق واستخالص أسبابها وتحليلها ووضع خطة لمعالجتها  � 
وعدم تكرارها .

وضع األسس الهندسية والتنظيمية للوقاية من حوادث الحريق . � 
اآللية  االطفاء  وأنظمـة  الحريق  عن  واالنذار  الكشـف  شبكات  متطلبات  تحديد  � 

واليدوية .
أعمال التفتيش والمتابعة إلزالة أسباب الحرائق . � 

أعمال التدخل والسيطرة على الحرائق عند وقوعها وتقليل الخسائر . � 
رفع الروح المعنوية ألفراد فرق االطفاء وبث روح التعاون بينهم . � 

التخطيط المسبق لعمليات مكافحة الحريق . � 
عمليات  أخطار  من  االطفـاء  رجال  لحماية  الوقائيـة  األساليب  على  التعـرف  � 

االطفاء .
تحديد أسلوب التدخل إلخماد الحريق على ضوء مقدارته وإمكانيـات فرق االطفاء  � 

وحجم الحريق .
االستخدام الصحيح للمعدات والتجهيزات الخاصة بعمليات االطفاء . � 

التخطيط الميداني السريع لمواجهة الحاالت الطارئة . � 
أعمال التحقيق الفني في حوادث الحريق . � 
كتابة وإعداد التقارير الفنية عن الحريق . � 

التعرف على إقتصاديات االطفاء وعمليات االطفاء بأقل التكاليف . � 

تحديد مراحل مكافحة الحرائق قبل وقوعها وعند حدوثهـا وبعد أن تتم السيطرة  � 

عليها .

االستفادة من حوادث الحريق واستخالص أسبابها وتحليلها ووضع خطة لمعالجتها  � 

وعدم تكرارها .

وضع األسس الهندسية والتنظيمية للوقاية من حوادث الحريق . � 

اآللية  االطفاء  وأنظمـة  الحريق  عن  واالنذار  الكشـف  شبكات  متطلبات  تحديد  � 

واليدوية .

أعمال التفتيش والمتابعة إلزالة أسباب الحرائق . � 

أعمال التدخل والسيطرة على الحرائق عند وقوعها وتقليل الخسائر . � 

رفع الروح المعنوية ألفراد فرق االطفاء وبث روح التعاون بينهم . � 

التخطيط المسبق لعمليات مكافحة الحريق . � 

عمليات  أخطار  من  االطفـاء  رجال  لحماية  الوقائيـة  األساليب  على  التعـرف  � 

االطفاء .

تحديد أسلوب التدخل إلخماد الحريق على ضوء مقدارته وإمكانيـات فرق االطفاء  � 

وحجم الحريق .
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أعمال التحقيق الفني في حوادث الحريق . � 

كتابة وإعداد التقارير الفنية عن الحريق . � 

ISO 29990 : 2010 Certified

ISO 29990

ISO 9001 : 2015 Certified

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

H
R 

CE
RTIFICATION INSTITUTE™

      A
PPRO VE D      P R OVID

ER Partner

MEMBER

A

PP
ROVED

P

R
O V ID ER

Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 



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

)الكفاءة والتميز في قيادة عمليات الإطفاء والإنقاذ ®(

Fire Safety Management and Fire Risk Assessment

..........................  : 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: 


