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مقدمة:
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.

وبناء عليه تقدم يوروماتيك برنامج " القيادة التكتيكية والسيطرة على الحوادث في خدمة اإلطفاء"  وفقا ألحدث الممارسات والمنهجيات العالمية ذات الصلة

أهداف البرنامج:
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 	

الفئات المستهدفة:
مسؤول االطفاء فى المنشآت 	
ضباط االطفاء 	
اطقم اطفاء الحريق 	
مسؤول االنقاذ 	
قرق الطوارئ 	
المهتمين بمجاالت مكافحة الحرائق واإلنقاذ 	

المحتويات األساسية:

إدارة عمليات  الطوارئ ىف عرص التحديات:

التحوالت العالمية الجديدة وإنعكاساتها على البيئة اإلدارية 	

الفكر الحديث فى اإلدارة 	

العملية اإلدارية ومهارات المدير 	

الكفاءة – الفعالية – التميز-اإلنتاجية 	

المهارات الذهنية للمدير 	

المهارات اإلنسانية للمدير 	

تطبيق عملى 	

القيادة التكتيكية
والسيطرة على الحوادث في خدمة اإلطفاء ®



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

القيادة التكتيكية لفرق اإلطفاء:

مفهوم القيادة 	

تصنيف القيادة وأنواعها 	

هل القائد يولد أم يصنع؟ 	

الصفات الشخصية والقيادية للقائد 	

القيم الذهبية للقائد 	

القيادة وقت االزمات  	

مهارات التميز القيادى 	

تطبيق عملى قائد الفريق 	

خماطر احلرائق بالمنآشت احليوية:

معلومات عامة عن الحريق  	

أنواع الحرائق ومسبباتها 	

المواد المستخدمة فى إطفاء الحرائق 	

توزيع معدات اإلطفاء ‘طبقا لمعايير االيزو 18001   	

	 OSHA  مسالك الهروب ومقاييسها طبقا لمعايير

	  Agents Classification | توصيف إستخدام وسائط اإلطفاء في مكافحة الحريق

Use Of Firefighting

	  Clean agent :  العنصر النظيف

	       F.M 200 GAS

غاز االنيرجين 	

تطبيقات وورش عملية 	

االشرتاطات اخلاصة مبحتويات المصنع و مصادر الطاقة المستخدمة 
به:

مصادر الطاقة المستخدمة بالمبنى    	

التوصيالت الكهربائية واشتراطات توزيع االحمال                    	

الغازات والسوائل  القابلة لالشتعال                         	

محتويات المبنى والمواد القابلة لإلشتعال                        	

إساليب واشتراطات التخزين 	

التخزين داخل المبانى والتخزين خارج المبانى                              	

اإلشتراطات الخاصة بالتجهيزات اإلطفائية بالمبنى  	

التجهيزات اإلطفائية الثابتة 	

تكتيكات السيطرة عىل حوادث احلريق:

اإلنذار اليدوى  - اإلنذار التليفونى -االنذار التلقائى                                      	

أنظمة التحكم فى الدخان  	

شبكة الحريق الداخلية . 	

غرفة عمليات الطوارئ وتجهيزاتها . 	

لوحة اإلنذار الرئيسية وكواشف نواتج االحتراق 	

	  Addressable Fire alarm system النظام المعنون الذكي

	 Conventional Fire alarm system النظام التقليدي

التجهيزات اإلطفائية المتحركة 	

حبل االنقاذ 	

تقنيات التخطيط للطوارئ واالنقاذ واالخالء:

تصنيف حاالت الطواريء فى المنشآت الهامة 	

االهداف الرئيسية لخطة الطوارئ 	

من يقوم بتقدير الموقف وتحديد مستوي حالة الطوارئ؟ 	

فاعلية وكفاءة خطة الطوارئ  	

المراحل الرئيسية للتخطيط للطوارئ 	

المتطلبات األساسية لعناصر خطة الطوارئ 	

ديناميكية االخالء واالنقاذ وخطط التدريب 	

سرعة استعادة الموقف واستئناف العمليات  	

	 Accident Investigation إجراء تحقيق الحوادث لمعرفة األسباب

التجهيزات المختلفة لغرفة عمليات الطواريء 	

واجبات األطقم في حاالت الطوارئ 	

	               Drills | إجراء التجارب الوهمية والتدريب

ورشة عملية )اعداد خطط الطوارئ واالنقاذ واالخالء( 	
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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:

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: 

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 :........................)القيادة التكتيكية والسيطرة على الحوادث في خدمة اإلطفاء ®(

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.


