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مفدمة:
الهدف العام لبرنامج دورة قيادة عمليات إطفاء الحريق : اكتساب مهارات متخصصة 

في قيادة عمليات االطفاء و السيطرة على حوادث الحريق بنجاح.

اهداف الدورة :
تهدف دورة االطفاء الشامل في مكافحة الحرائق إلى تحقيق األهداف التاليـة :

w معرفة الخواص الفيزيائية و الكيميائية للنار
w التعرف على جميع المواد المستخدمة في عمليات اإلطفاء وخواصها اإلطفائية
w تعزيز المهارات في كيفية االقتحام إلطفاء الحرائق
w التدريب على استخدام معدات السالمة
w التعرف على طرق نقل وتشغيل وتداول معدات الدخول القهري
w التعرف على اإلجراءات الالزمة بعد إتمام عمليات اإلطفاء
w التعرف على األساليب الحديثة في  الصيانة ألجهزة و معدات و خراطيم اإلطفاء
w  بأداء ليقوم  الحادث  تجاه  الخطرة  المواد  لحوادث  األول  المستجيب  مهام  توضيح 

المهام بسالم
w  مسح موقع الحادث من موقع آمن لتحديد واكتشاف المواد الخطرة عن طريق االسم

والرقم الدولي للمادة الخطرة الموجودة بالحادث عن طريق اللوحات والملصقات 
والرموز الخاصة بالمواد الخطرة

w  تجميع المعلومات عن مخاطر المادة الخطرة عن طريق استخدام دليل االستجابة
) ERG ( للطوارئ

w  التعرف على االشتراطات العالمية الصحية وإجراءات السالمة للعاملين في مجال
مجابهة حوادث المواد الخطرة

w تحديد الخواص الفيزيائية والكيميائية للمواد الخطرة
w تحديد مهمات الحماية الفردية المناسبة لنوعية حادث المواد الخطرة
w القيادة والتحكم في حوادث المواد الخطرة وسالمة العاملين في مواجهة الحادث
w وضع األساليب التكتيكية للسيطرة والتحكم في حوادث المواد الخطرة
w  تنفيذ الخطط اإلستراتيجية لحوادث جميع فئات المواد الخطرة من الفئة األولى إلى

الفئة التاسعة
w  إزالة أثر ملوثات حوادث المواد الخطرة وتطهير مكان الحادث والمناطق المتأثرة

به
w تنمية مهارات القيادة واإلشراف في عمليات اإلطفاء والمكافحة
w التعرف  على كيفية مكافحة حرائق السوائل و الغازات المختلفة
w التعرف على أنواع األدلة وكيفية الحفاظ عليها
w اكتساب مهارات إنقاذ حوادث العربات والمعدات الصناعية بالمصانع
w التعرف على شبكات اإلطفاء اآللية وكيفية صيانتها
w القدرة على فحص واختبار أنظمة اإلنذار واإلطفاء
w وضع األسس الهندسية والتنظيمية للوقاية من حوادث الحريق
w أعمال التحقيق الفني في حوادث الحريق
w كتابة وإعداد التقارير الفنية عن الحريق

الفئات المستهدفة:
w رجال اإلطفاء والعاملين في مجال مكافحة الحرائق
w من يوكل إليهم القيام بعمليات اإلطفاء من العاملين بمواقع العمل المختلفة
w العاملين بالمنشآت الصناعية والبترولية والتجارية واإلدارية

محتويات األساسية:
الوحدة االولى:

w اقتصاديات اإلطفاء
w فرق االطفاء الحديثة
w أنواع الحرائق
w  مراحل مكافحة الحريق ) مرحلة الوقاية – مرحلة

السيطرة – مرحلة االستفادة (

الوحدة الثانية:
w التخطيط المسبق لعمليات مكافحة الحريق
w عمليات التدخل واإلخماد
w توجيه وسالمة رجل اإلطفاء
w سلوك النار ومراحل تطوره

الوحدة الثالثة:
w أنواع المباني وعناصرها المختلفة
w مالبس الحماية الفردية وأجهزة التنفس
w أجهزة اإلطفاء اليدوية
w الساللم والحبال والعقد
w الدخول القهري ومعداته

الوحدة الرابعة:
w أساليب عمل التهوية
w عمليات اإلنقاذ األولية
w مصادر مياه اإلطفاء
w خراطيم مياه اإلطفاء
w التدخل والسيطرة علي الحرائق

الوحدة الخامسة:
w أجهزة الكشف واإلنذار عن الحريق
w أجهزة اإلطفاء اآللية
w أجهزة االتصاالت
w العناية الطبية في حاالت الطوارئ
w ) المواد الخطرة )تعريفها – خواصها
w : تصنيف المواد الخطرة
w NFPA نظام )704 ( الصادر عن
w UN نظام األمم المتحدة
w DOT النظام الذي أعدته

الوحدة السادسة :
w الكشف عن المواد الخطرة
w اإلنقاذ وأدوات تخليص المحصورين
w معدل التدفق والضغط للسوائل
w تقارير حوادث الحريق
w االستفادة من حوادث الحريق
w التحقيق الفني في حوادث الحريق
w كتابة وإعداد التقارير الفنية



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

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

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

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

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

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)االطفاء الشامل في مكافحة الحرائق - مستوى متقدم ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

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

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


