
 

 

     

 التطىير الىظيفي ملهنح اإلطفاء والسالهح
  
 :والسالمة اإلطفاءمينة 

ويحدد ىذا الدليل لمتطوير الوظيفي لفرق والسالمة .  اإلطفاءلألداء الشامل لفرق  بالنسبةيعتبر التطوير الميني لفريق العمل ىام جدًا 
 ةالمينية الالزم بالقدراتعداد فرق العمل إ فياإلطفاء . البرامج التدريبية ومستويات التعميم بعد الثانوي والتي تساعد و  خدمات السالمة

رتبة  ألعم وصولا  اإلطفاءوى  رجل  بالمينةداء ميام إدارة موع  الحادث ومواجية تحديات القيادة بدءا من ددن  رتبة عند الالتحاق أل
 NFPAيتم تحديدىا ىنا تخص معيار الجمعية الوطنية لمحماية من الحريق  التيوالبرامج التدريبية والتعميمية  فرق إطفاء. عائدوىي 

المؤىالت المينية لمفتش السالمة من الحريق ومراج  الخطط ومعيار  NFPA 1031المؤىالت المينية لضابط اإلطفاء ومعيار  1021
NFPA 1033  المؤىالت المينية لممحقق الفني في حوادث الحريق. والبرامج الدراسية المذكورة ددناه يجب اعتبارىا عمميات مصغرة

 ج  بشدة حصول فريق العمل عم  درجةفقط. ونش البرامج التدريبيةلمتحفيز ولا ينبغي عم  فريق العمل دن يحصر نفسو عم  تمك 
 المتخصصة مثل : األكاديمياتالسالمة التي يقدميا و  اإلطفاء اتفيما يخص منيج خدم جامعية

 .الدرجة الجامعية المتوسطة في عموم اإلطفاء والسالمة -1

 .بكالوريوس عموم اإلطفاء والسالمة -2

 ماجستير تخصص إطفاء دو سالمة -3

 

 اليدف وطريقة التطبيق:

 
. ولا يؤثر ىذا الدليل دو يغير المتطمبات التي يضعيا كل واإلطفاءالسالمة  اتيمكن وض  ىذا الدليل الوظيفي حيز التنفيذ من خالل خدم

  .حسب المعايير الدولية من المتطمبات لمتطوير الميني األدن عسم. ولكن فقط لتحسين الحد 
 

 والسالمة: اإلطفاءالبرنامج التدريبي لفرق 

 
 التالية: NFPAالجمعية الوطنية لمحماية من الحرائق  عاييرحسب م

NFPA – 1001 

NFPA – 1002              

NFPA – 1005              

NFPA - 1021               
NFPA – 472                

NFPA – 473                

NFPA – 1021              

NFPA – 1033              

NFPA – 1035              

NFPA – 1041              

NFPA – 1061              

NFPA – 1521              
 
 
 



 

 

  اجلدول احملدد للىظائف وهتطلثاخ التدرية 
 م اسن الىظيفح الرباهج التدريثيح احملددج حسة املتطلثاخ الدوليح          

 

 Iرجل اإلطفاء المستوى  -1

 المواد الخطرة مستوى توعية -2

 

 رجل إطفاء

Fire Fighter 
1 

 باإلضافة إل  البرامج التدريبية المحددة لرجل اإلطفاء      
 IIرجل إطفاء المستوى  -1

 المواد الخطرة مستوى عمميات -2

 

 رجل إطفاء دول

Senior Fire Fighter 
2 

 

 اإلنقاذ األساسي -1
 المواد الخطرة توعية -2

 الدخول القيري -3

 مبادئ اإلسعافات األولية -4

 

 رجل إنقاذ

Rescuer 
3 

 باإلضافة إل  البرامج التدريبية لرجل إنقاذ   
 معدات البحث عن المحصورين -1

 اإلنقاذ من األماكن المحصورة والتدخل السري  -2

 إسعاف ونقل المصابين -3

 

 رجل إنقاذ دول
Senior Rescuer Man 

4 

 باإلضافة إل  البرامج التدريبية لرجل إطفاء دول      

 Iتشغيل مضخات المياه المستوى  -1

 عيادة عربات الطوارئ -2

 

 سائق ومشغل عربات اإلطفاء
Pump Driver Operator 

Level I 

5 

 باإلضافة إل  البرامج التدريبية لسائق ومشغل عربات اإلطفاء      
 IIمشغل مضخات المستوى  -1

 تشغيل معدات الطوارئ -2

 عيادة وتشغيل الساللم واألذرع -3

 

سائق ومشغل عربات اإلطفاء 
 واإلنقاذ

Pump Driver Operator 

Level II 

6 

 باإلضافة إل  البرامج التدريبية لرجل إطفاء + رجل إنقاذ + سائق ومشغل عربات اإلطفاء      
 عيادة عمميات اإلطفاء واإلنقاذ -1

 Iضابط اإلطفاء المستوى  -2

 Iمدرب إطفاء المستوى  -3

 دو                                           Iالقيادة والسيطرة المستوى  -4

  شيادة الدبموم الجامعي المتوسط في عموم اإلطفاء والسالمةAAS 

نقاذ  رئيس طاعم إطفاء وا 
Fire Lieutenant 

7 

 باإلضافة إل  البرامج التدريبية لرجل إطفاء دول     
 Iمنسق اتصالات المستوى  -1

 IIمنسق اتصالات المستوى  -2
 

 منسق اتصالات الطوارئ
 )) مركز العمميات (( 

Despatcher 

8 



 

 

 باإلضافة إل  البرامج التدريبية لرئيس طاعم      
 عناصر مواد البناء لممنشات -1

 عيادة عمميات التدخل في المباني الشاىقة -2

 IIالقيادة والسيطرة المستوى  -3

 Iمرشد التوعية إلخطار الحريق وسالمة األفراد مستوى  -4

 IIمدرب إطفاء المستوى  -5

 دو                  IIضابط إطفاء المستوى  -6

  بكالوريوس عموم اإلطفاء والسالمةBS 
 

 رئيس فرق
Fire Captain 

9 

 

 Iرجل اإلطفاء مستوى  -1

 المواد الخطرة مستوى توعية -2

 IIرجل اإلطفاء مستوى  -3

 المواد الخطرة مستوى عمميات -4

 دنظمة الكشف واإلنذار من الحريق -5

 دنظمة إطفاء الحريق -6

 دومحقق حوادث الحريق                                                  -7

    شيادة الدبموم الجامعي المتوسط في عموم اإلطفاء والسالمةAAS 

 

 محقق حوادث الحريق
Fire Investigator 

11 

 

 Iرجل اإلطفاء مستوى  -1

 المواد الخطرة مستوى توعية -2

 دنظمة الكشف واإلنذار من الحريق -3

 دنظمة إطفاء الحريق -4

 السالمة من الحريق المستوى األولمفتش  -5

 مفتش السالمة من الحريق المستوى الثاني -6

 مراج  تصاميم متطمبات السالمة واإلنذار واإلطفاء -7

 

 مفتش السالمة من الحريق
Fire Safety Inspector 

11 

 Iرجل اإلطفاء مستوى  -1

 المواد الخطرة مستوى توعية -2

 دنظمة الكشف واإلنذار من الحريق -3

 دنظمة إطفاء الحريق -4

 

 دنظمة اإلنذار واإلطفاءفني صيانة 
Fire Alarm Technician 

Fire Fighting Systems 

Technician 

12 

 المواد الخطرة المستوى توعية -1

 المواد الخطرة المستوى عمميات -2

 المواد الخطرة فني -3

 مبادئ اإلسعافات األولية -4

 

 فني المواد الخطرة
Haz-Mat Technician 

13 



 

 

 
 

 

 باإلضافة إل  البرامج التدريبية لفني المواد الخطرة      
 المستوى األولالقيادة والسيطرة لحوادث المواد الخطرة  -1

 التخطيط المبكر لتداول المواد الخطرة -2

 

 رئيس طاعم فرق مواد خطرة
Haz-Mat Crow Chief 

14 

 باإلضافة إل  البرامج التدريبية لرئيس طاعم فرق المواد الخطرة      
 اشتراطات نقل وتخزين المواد الخطرة -1

 منشآت تخزين المواد الخطرة -2

 DOTمواصفات ناعالت المواد الخطرة  -3

 IIالقيادة والسيطرة لحوادث المواد الخطرة مستوى  -4

 

 مفتش مواد خطرة
Haz-Mat Inspector 

15 

 

 Iمدرب إطفاء المستوى  -1

 IIمدرب إطفاء المستوى  -2

 IIIمدرب إطفاء المستوى  -3

 

نقاذ  مدرب إطفاء وا 
Fire Service Instructor 

16 

 باإلضافة إل  البرامج التدريبية لرئيس الفرق      
 IIIالقيادة والسيطرة المستوى  -1

 IIIضابط إطفاء المستوى  -2

 IIIمدرب إطفاء المستوى  -3

 مثمن خسائر الحريق -4

 دومحكم في عضايا التأمين من الحريق                  -5

  بكالوريوس عموم اإلطفاء والسالمةBS 
 

 عائد فرق
Fire Chief 

17 

 تراهج خاصح
 باإلضافة إل  البرنامج التدريبي لرجل اإلطفاء       

نقاذ حرائق الطائرات   -1  إطفاء وا 

 

 الطائراترجل إطفاء حرائق 
ARFF 

 أ

 باإلضافة إل  البرنامج التدريبي لرجل اإلطفاء       
 Iإطفاء حرائق السفن المستوى   -1

 IIإطفاء حرائق السفن المستوى   -2

 

 رجل إطفاء حرائق السفن
Marine Fire Fighter 

 ب

 Iرجل اإلطفاء مستوى  -1

 المواد الخطرة مستوى توعية  -2

 دنظمة الكشف واإلنذار من الحريق -3

 دنظمة إطفاء الحريق -4

مبيعات معدات ودجيزة مندوب 
 اإلطفاء واإلنذار

Fire Safety Equipment 

Sales Officer 

 ج



 

 

 


