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مقدمة:

تم تصميم هذه الدورة التدريبية للمساهمة في التطوير المهني المستمر للمشاركين في التكتيكات التشغيلية لمكافحة الحرائق وعمليات اإلطفاء واإلنقاذ ،تهدف هذه الدورة إلى اعتماد 

المعرفة وتنمية المهارات لدى المشاركين في خدمة الحريق وخدمات اإلنقاذ واإلطفاء في السيطرة االستراتيجية على الحوادث والفهم الالزمين لقيادة فريق مكافحة الحرائق في 

حالة الطوارئ أو اإلنقاذ.. وتقدم هذه الدورة المعرفة والفهم للمبادئ األساسية إلدارة السالمة من الحرائق، بما في ذلك المهارات الفنية والعملية.

اهداف البرنامج:

يف هناية هذا الربناجم يكون المتدرب قادرًا عىل:

	wالتعرف على المعلومات حول عمليات االنقاذ و مكافحة حرائق

	wمناقشة المتطلبات األساسية لفرق اإلنقاذ و اطفاء الحرائق

	wالتعرف على أسباب الحرائق بصفة عامة وأسباب حرائق المواد الخطرة بصفة خاصة

	wمعرفة أنواع الحرائق واالنفجارات و مسبباتها

	wمعرفة األساليب التكتيكيـة لمنع انتشار الحريـق والمحافظـة على المنطقة المحيطة بموقع الحريق

	wتحديـد المخاطر التى يواجهها رجال االطفـاء أثناء اطفاء حرائق

	wمعرفة الخواص الفيزيائية والكيميائية للمواد الخطرة

	wتحديد مهمات الحماية الفردية المناسبة لنوعية حادث الحريق

	wاتقان القيادة والتحكم في حوادث المواد الخطرة وسالمة العاملين في مواجهة الحادث

	wوضع األساليب التكتيكية للسيطرة والتحكم في حوادث المواد الخطرة

	wتنفيذ الخطط اإلستراتيجية لحوادث جميع فئات المواد الخطرة من الفئة األولى إلى الفئة التاسعة

	wإزالة أثر ملوثات حوادث المواد الخطرة وتطهير مكان الحادث والمناطق المتأثرة به

	wمعرفة التصرف المناسب في حاالت الطوارئ

	wخطة االخالء للمبنى ومتى تنفذ ومن المسؤل عن التنفيذ

	wخطة اإلخالء بهدف تأمين الشاغلين من التعرض لألخطار التى تحدث نتيجة حالة طوارئ الحريق

الفئات المستهدفة:

	wمسؤول اإلطفاء في المنشآت

	wضباط اإلطفاء

	wاطقم إطفاء الحريق

	wمسؤول اإلنقاذ

	wقرق الطوارئ

	wالمهتمين بمجاالت مكافحة الحرائق واإلنقاذ
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مهارات رجال االطفاء:

	w)ل الضغط مهارات جسديّة )القّوة البدنيّة- خّفة الحركة - تحمُّ

	w -مهارات تقنيّة )استعمال الَمعّدات المختلفة –مهارات وتكتيكات االطفاء-االنقاذ

االسعافات (.

	w)مهارات فنية )كالتعاُمل المواد الخطرة وانسكابها –صيانة المعدات

	w.المقدرة على صيانة الَمعّدات، واألجهزة التي يستخدمها في َمهاّمه

	w) مفاهيم قانونية )معرفة قواعد، ولوائح إطفاء الحرائق التي تعتمُدها الدولة

	w،معرفة تفاصيل المباني، كأماكن وجود مصادر المياه، واألسالك الكهربائيّة

	wمهارات العمل الجماعّي

	w)مهاراتشخصيّة )تقدير الموقف –اتخاذ القرار

اسرتاتيجيات التحكم والسيطرة عىل احلرائق:

	wخصائص الحريق وحاالت طواريء الحرائق الكبرى

	wأخطار انتشار الحرائق الكبرى

	wالعناصر الرئيسية لخطة الحد من أخطار الحريق

	wاالشتراطات الخاصة بتصميم و إنشاء المبنى

	wاإلشتراطات الخاصة بالتجهيزات اإلطفائية بالمبنى

	wفاعلية وكفاءة خطة الحد من أخطار الحرائق الكبرى

	wطرق مكافحة الحرائق الكبرى

	wالخطر الشخصى - الخطر التدميرى - الخطر التعرضى

العنارص الرئيسية خلطة االنقاذ ىف حاالتاحلريق:

	wاالشتراطات الخاصة بتصميم و إنشاء المبنى

	wإختيار موقع إنشاء المبنى

	w                                 عناصر إنشاء المبنى ومخارج الطوارئ

	wوسائل االنذار واالطفاء عند حدوث حريق

	wالطرقات والممرات-اللوحات اإلرشادية

	w                  وسائل الهروب البديلة – طرق التهوية

	wفواصل الحريق- واشتراطات نقط التجمع

االشرتاطات اخلاصة مبحتويات المصنع و مصادر الطاقة المستخدمة 
به:

	w  مصادر الطاقة المستخدمة بالمبنى

	wالتوصيالت الكهربائية واشتراطات توزيع االحمال

	w                       الغازات والسوائل القابلة لالشتعال

	w  محتويات المبنى والمواد القابلة لإلشتعال

	wإساليب واشتراطات التخزين

	w                  التخزين داخل المبانى والتخزين خارج المبانى

	wاإلشتراطات الخاصة بالتجهيزات اإلطفائية بالمبنى

	wالتجهيزات اإلطفائية الثابتة

هندسة اإلنذار واالطفاء بالمنأشت الصناعية:

	w                                     اإلنذار اليدوى  - اإلنذار التليفونى -االنذار التلقائى

	wأنظمة التحكم فى الدخان

	w. شبكة الحريق الداخلية

	w. غرفة عمليات الطوارئ وتجهيزاتها

	wلوحة اإلنذار الرئيسيةوكواشف نواتج االحتراق

	wالنظام المعنون الذكي

	wالنظام التقليدي

	wالتجهيزات اإلطفائية المتحركة

	wحبل االنقاذ

التطبيق العمىل لبناء خطة للطوارئ واالنقاذ واالخالء:  

	wتصنيف حاالت الطوارئ فى المنشآت الهامة

	wاالهداف الرئيسية لخطة الطوارئ

	wمن يقوم بتقدير الموقف وتحديد مستوي حالة الطوارئ؟

	wفاعلية وكفاءة خطة الطوارئ

	wالمراحل الرئيسية للتخطيط للطوارئ

	wالمتطلبات األساسية ومكونات خطة الطوارئ

	wديناميكية االخالء واالنقاذ وخطط التدريب

	wسرعة استعادة الموقف واستئناف العمليات

	wإجراء تحقيق الحوادث لمعرفة األسباب

	wالتجهيزات المختلفة لغرفة عمليات الطواريء

	wإجراء التجارب الوهمية والتدريب



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 

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك 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 :........................)علم الحرائق وطرق المكافحة واإلطفاء واإلنقاذ ®( 

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.


