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 أكادمييت العرب لإلطفاء والسالمت واألمه

  مكافحت احلرائكلسم 
 

 ادلهًخ 
 التاتع ألكادميية العرب لإلطفاء والسالهة واألهن  مكافحت احلرائكيقىم قسن 

تقذين التذرية  على تتطثيق القىانني وتفعيلها و اإلشراف املنتظن 
 املوتلكات هن التذهريوالتعلين واملعرفة حلواية األرواح و

 الناتج عن احلرائق و االنفجارات و املخاطر التي تهذد 

سالهة األرواح  
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 االػتًبدإخشاءاد 

انًؼزًذ ثؤكبدًَُخ  ضبثظ اإلعفبءرى وضغ اإلسشبداد انخبطخ ثجشَبيظ شهبداد 

 انؼشة نإلعفبء وانساليخ واأليٍ نهزؤكُذ ػهً يب َهٍ :

 . انؼشثٍرؾذَذ انًسئىنُخ وكفبءح ويظذالُخ انزذسَت انخبطخ ثبػزًبد سعم اإلعفبء  

 

 انًؼزًذ :أْذاف ثشَبيظ انشٓبداد 

 .فٍ عًُغ انذول انؼشثُخسفغ يسزىي انؾًبَخ يٍ انؾشَك  .1

 . فٍ عًُغ انذول انؼشثُخ يكبفؾخ انؾشائك رؾسٍُ انزذسَت فٍ يغبل خذيبد .2

 . يكبفؾخ انؾشائكوضغ انؾذ األدًَ نًؼبَُش انزذسَت األسبسُخ نفشق  .3

إطذاس شهبداد االػزًبد نشعم اإلعفبء انزٌ َغزبص يزغهجبد االػزًبد  .4

 . واإلػزًبد انذونٍ واالخزجبساد انًغهىثخ داخم األكبدًَُخ

انؾفبػ ػهً سغالد ثؤسًبء األشخبص انزٍَ ؽضشوا ثشَبيظ االػزًبد داخم  .5

 . IFSAC وإثالؽ انًُظًخ انؼبنًُخ األكبدًَُخ

 

 يكبفؾخ انؾشائكاإلعفبء يٍ خالل لسى  ضبثظَزى رمذَى ثشَبيظ انشهبداد انًؼزًذ ن

 ضبثظ اإلعفبءَمىو ثبػزًبد انزٌ . انزبثغ ألكبدًَُخ انؼشة نإلعفبء وانساليخ واأليٍ 

 انًؤهالد .ثُبء ػهً يغًىػخ يٍ انًزغهجبد و

انزبثغ ألكبدًَُخ انؼشة نإلعفبء وانساليخ واأليٍ سُبسخ  يكبفؾخ انؾشائكَضغ لسى و

. وَزى ح انمىيُخنُشؤانهؼشق وانهىٌ وانذٍَ وانغُس وػذو انزًُُض انؼُظشٌ ثبنُسجخ 

سزىفٍ انًزغهجبد ييشاعؼخ يؤهالد يسزىي انذخىل نهزؤكُذ ػهً أٌ كم يزمذو 

 ؽست لىاػذ اإلػزًبد انذونٍ . انًؾذدح
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  ضبثط انضاليخ ين احلشَك ثشنبيح اػتًبد 

َزى يُؼ االػزًبد نألشخبص انًسزىفٍُُ نهًؤهالد انًغهىثخ و انزٍَ َغزبصوا ثُغبػ االخزجبساد 

ػهً انًؼبَُش انًهُُخ نضجبط  اإلعفبءرجًُ يزغهجبد ضبثظ اإلعفبء . وانخبطخ ثبػزًبد ضبثظ 

رمذَى انىصبئك انالصيخ . واسزُفبء عًُغ انًؤهالد  وNFPA 1021  انًؾذدح فٍ كىد اإلعفبء

 لجم انذخىل إنً االخزجبس .  يكبفؾخ انؾشائكى نمس

السزكًبل ػًهُخ  فٍ انؼًم كضبثظ إعفبء صالصخ أػىاوأٌ َكىٌ انًزمذو لذ أيضً فزشح  ػهً

 االػزًبد .

فٍ ؽبنخ ػذو إعزُبص اإلخزجبساد انزؾشَشَخ وانًهبسَخ  ًَكٍ إػبدح اإلخزجبساد ثؼذ دوسح 

إلخزجبساد انزؾشَشَخ وانًهبسَخ . وفٍ ؽبنخ ػذو ا سبػخ رذسَجُخ صى رؼبد 33يشاعؼخ يذرهب 

اإلعزُبص الثذ يٍ اإلنزؾبق ثبنجشَبيظ كبياًل لجم انؾظىل ػهً يىافمخ نذخىل اإلخزجبساد نهًشح 

 انضبنضخ . 
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اإلطفبء ضبثط ادلتطهجبد انؼبيخ نهحصىل ػهً شهبدح إػتًبد انمضى األول : 
  ادلضتىي األول وانثبنٍ

 عجمب نهششوط انزبنُخ يشفمخ ثبنىصبئك انًغهىثخ :  اإلعفبءضبثظ َزى إطذاس شهبدح 

يٍ لسى يكبفؾخ  يسزىي أول وصبٍَسعم اإلعفبء ػهً ثشَبيظ انًزمذو  َؾظمَغت أٌ  . أ

أو  NFPA 1001عجمب نًزغهجبد  انؾشائك انزبثغ ألكبدًَُخ انؼشة نإلعفبء وانساليخ واأليٍ

 . IFSACيٍ أٌ عهخ يؼزًذح يٍ 

يٍ لسى يكبفؾخ انؾشائك  1/يذسة خذيبد إعفبء َغت أٌ َؾظم انًزمذو ػهً ثشَبيظ  . ة

 . IFSACأو يٍ أٌ عهخ يؼزًذح يٍ  انزبثغ ألكبدًَُخ انؼشة نإلعفبء وانساليخ واأليٍ

 شح  ال رمم ػٍ صالس سُىاد فٍ خذيبدَغت ػهً انًزمذو رمذَى يب َفُذ أَه لذ أيضً فز . د

 . يكبٌ ػًههىطُخ يٍ أو خغبة ر يكبفؾخ انؾشائك

عجمب  اإلعفبءضبثظ  ٌ َكىٌ لذ اسزكًم انزذسَت انخبص ثجشَبيظَغت ػهً انًزمذو أ . س

عًُغ انًهبساد انؼًهُخ انُغبػ فٍ انجشَبيظ ورمذَى يب َفُذ و NFPA 1021نًزغهجبد 

 انًغهىثخ .

% نهًسزىي انًُبست الخزجبس 03َغت ػهً انًزمذو انؾظىل ػهً َسجخ ال رمم ػٍ  . ط

يكبفؾخ انؾشائك انزبثغ ألكبدًَُخ انؼشة نإلعفبء وانساليخ ًبد يٍ خالل لسى االػز

 . واأليٍ

َغت ػهً انًزمذو انؾظىل ػهً اػزًبد ضبثظ إعفبء يسزىي أول لجم انؾظىل ػهً  . ػ

 .يسزىي صبٍَ  اإلعفبءضبثظ اػزًبد 
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 : انتمذو نالختجبس و االػتًبد  انثبنٍانمضى 

 

َغت ػهً انًزمذو ػزًبد يٍ خالل ًَىرط االخزجبس واالػزًبد واالانزمذو نالخزجبس و ًَكٍ . أ

 اسزكًبل يب َهٍ نهؾظىل ػهً االػزًبد :

 انًؼهىيبد انشخظُخ .االسى ثبنكبيم و .1

 عجمًبيسزىفٍ نهًؼبَُش انًغهىثخ  أَه ثغهخ ػًم انًزمذو سئُس لسى اإلعفبء َشهذ .2

 .NFPA1021 انؾشَك انغًؼُخ انىعُُخ نهؾًبَخ يٍ ًؼُبسن

 ". ًَىرط طؾخ انًؼهىيبدَغت ػهً انًزمذو اسزكًبل "  . ة

انشهبداد انزٍ رؤكذ االَزهبء ثُغبػ يٍ ثشَبيظ ضبثظ مذو رمذَى َسخخ يٍ َغت ػهً انًز . د

االَزهبء يٍ انًهبساد انؼًهُخ  انًؼزًذ ثبإلضبفخ إنً انشهبداد انزٍ رضجذ اإلعفبء

 رمذًَهب لجم إطذاس االػزًبد .و

 يكبفؾخ انؾشائكَؾذدهب لسى  ػهً األفشاد انزمذو نالخزجبس يٍ خالل األيبكٍ انزٍ َغت . س

 األكبدًَُخ انزٍ رىعذ ػهً يىلغو ثؤكبدًَُخ انؼشة نإلعفبء وانساليخ واأليٍ

info@afssac.edu.sa  ً6365615 األكبدًَُخ  وبسلأأو االرظبل ػه – 

6383531 – 6303448 . 

  

mailto:info@afssac.edu.sa
mailto:info@afssac.edu.sa
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 إداسح اختجبساد االػتًبد اخلبصخ ثضبثط انضاليخ ين احلشَك :  انثبنجانمضى 

يكبفؾخ سُىَب يٍ خالل لسى  يشاد 4 اإلعفبءاإلششاف ػهً اخزجبساد ضبثظ رزى اإلداسح و

انًُظًخ َؼزجش انًشعغ فٍ االخزجبساد ثؤكبدًَُخ انؼشة نإلعفبء وانساليخ واأليٍ . و انؾشائك

 .ثظ اإلعفبء اإلطذاس انضبنش ( ضب)   IFSTA انذونُخ نخذيبد اإلعفبء

 

 ػُُخ يٍ أسئهخ االخزجبس

 
 هٍ :انغىاسئ إنً صالصخ يُبعك رشغُم ورُمسى يشبهذ 

 االسزؼذاد  –يُبعك انزؾكى  –انؾذس  . أ
 انمُبدح  –يُبعك انزؾكى  –انؼًهُبد  . ة
 انجبسدح –انذافئخ  –انًُبعك انسبخُخ  . د
 انمُبدح  –انمغبػبد  –األلسبو  . س

 

 

سؤال خالل سبػزٍُ وَكىٌ االخزجبس فٍ  133َغت ػهً انًزمذو االَزهبء يٍ إعبثخ 

شكم أسئهخ يزؼذدح االخزُبساد نكم يسزىي . وخالل فزشح أسجىػٍُ رمشَجب يٍ االخزجبس 

ثؤكبدًَُخ انؼشة نإلعفبء وانساليخ  يكبفؾخ انؾشائكَزى إشؼبس انًزمذو يٍ خالل لسى 

عت أٌ َؾظم انًزمذو ػهً َسجخ ال رمم ػٍ واأليٍ ثُغبػ أو سسىة انًزمذو . و 

 % نكٍ َكىٌ يؤهال نالػزًبد .03

فٍ ؽبنخ ػذو إعزُبص اإلخزجبساد انزؾشَشَخ وانًهبسَخ  ًَكٍ إػبدح اإلخزجبساد ثؼذ دوسح 

اإلخزجبساد انزؾشَشَخ وانًهبسَخ . وفٍ ؽبنخ  سبػخ رذسَجُخ صى رؼبد 33يشاعؼخ يذرهب 

ػذو اإلعزُبص الثذ يٍ اإلنزؾبق ثبنجشَبيظ كبياًل لجم انؾظىل ػهً يىافمخ نذخىل 

 اإلخزجبساد نهًشح انضبنضخ . 

يكبفؾخ ورىعذ انغذاول انخبطخ ثبالخزجبساد واإلػزًبداد ػهً انًىلغ انخبص  ثمسى 

 اليخ واأليٍ ػهً شجكخ انًؼهىيبد انؼبنًُخ .ثؤكبدًَُخ انؼشة نإلعفبء وانس انؾشائك

 

  



 أكادميية العرب لإلطفاء و السالمة و األمن    

Arab Fire Safety & Security Academy      

9 
 

 

 يجبدئ تضبوٌ ويؼبدنخ انشهبدادتطجُك  : انشاثغانمضى 

رُفُزا نًجبدئ رسبوٌ ويؼبدنخ انشهبداد َغت ػهً انًزمذو إسسبل عًُغ انىصبئك وانشهبداد 

 يخ واأليٍؤكبدًَُخ انؼشة نإلعفبء وانسالانذساسُخ انخبطخ ثه ػهً انجشَذ االنُكزشوٍَ انخبص ث

أيب ثبنُسجخ  نغهت االنزؾبق َشزشط أٌ َكىٌ أطهُب وانشهبداد  info@afssac.edu.saوهى 

 ؤكبدًَُخ انؼشة نإلعفبء وانساليخ واأليٍث يكبفؾخ انؾشائكَسخ يغبثمخ نألطم . ونٍ َمجم لسى 

 أٌ عهجبد انزؾبق رشسم ثبنفبكس أو ػجش انجشَذ االنُكزشوٍَ .

 :انتضبوٌ 

 IFSACاألشخبص انزٍَ ال َؾًهىٌ شهبداد يؼزًذح يٍ هُئخ االػزًبد انذونُخ نخذيبد اإلعفبء 

 َغت أٌ رزىافش فُهى انششوط انزبنُخ :

 انالصيخ .َغت ػهً انًزمذو رؼجئخ انًُىرط انًُبست وإسفبق عًُغ انىصبئك وانشهبداد  . أ

َغت أٌ َكىٌ انًزمذو ػضىا فٍ لسى اإلعفبء انزبثغ نًكبٌ ػًهه وأٌ َؾظم ػهً  . ة

 يىافمخ سئُس لسى اإلعفبء نكٍ رؾذس انًؼبدنخ .

َغت ػهً انًزمذو رمذَى عًُغ انىصبئك وانشهبداد انخبطخ ثبنزذسَت واالخزجبساد عجمب  . د

نًُبسجخ نكم يسزىي يٍ نًؼبَُش انغًؼُخ انىعُُخ األيشَكُخ نهؾًبَخ يٍ انؾشَك ا

 سُىاد . 5االػزًبد . وَغت رمذَى انىصبئك وانشهبداد انخبطخ ثآخش 

ؤكبدًَُخ انؼشة نإلعفبء ث يكبفؾخ انؾشائكَغت اعزُبص انًزمذو نالخزجبس انزؾشَشٌ نمسى  . س

% نهًسزىي انًغهىة نهشهبدح واخزجبس  03ثذسعخ ال رمم ػٍ  وانساليخ واأليٍ

 انًهبساد انؼًهُخ .

 ػهً انًزمذو أٌ َسزىفٍ عًُغ انًزغهجبد انؼبيخ يضهًب رىعذ فٍ كزُت االػزًبد.َغت  . ط

 ادلؼبدنخ  :

 َغت ػهً انًزمذو رؼجئخ انًُىرط انًُبست وإسفبق عًُغ انىصبئك وانشهبداد انالصيخ . . أ

َغت أٌ رىضؼ انشهبداد يسزىي االػزًبد انؾبطم ػهُه يٍ هُئخ االػزًبد انذونُخ  . ة

 .IFSACنخذيبد اإلعفبء 

ثبنًىافمخ  ؤكبدًَُخ انؼشة نإلعفبء وانساليخ واأليٍث يكبفؾخ انؾشائكرضوَذ لسى  . د

أكبدًَُخ انؼشة نإلعفبء وانساليخ انًكزىثخ يٍ انسهغخ انزٍ أطذسد انشهبدح خالف 

 و رىضؼ أٌ شهبدح االػزًبد نهًزمذو سبسَخ انًفؼىل وطبنؾخ وفٍ ؽبنخ عُذح . واأليٍ

لسى اإلعفبء انزبثغ نًكبٌ ػًهه وأٌ َؾظم ػهً  َغت أٌ َكىٌ انًزمذو ػضىا فٍ . س

 يىافمخ سئُس لسى اإلعفبء نكٍ َؾذس انزجبدل .

 َغت ػهً انًزمذو أٌ َسزىفٍ عًُغ انًزغهجبد انؼبيخ يضهًب رىعذ فٍ كزُت االػزًبد . . ط

mailto:info@afssac.edu.sa
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 احملبفظخ ػهً تطجُك انمىانني :اخلبيشانمضى 

ال رسزخذو فٍ إػغبء سرجخ أو يؤهم أو انًؤهالد انزٍ َزى انؾظىل ػهُهب يٍ هزا انجشَبيظ 

 انزؼٍُُ انًغهىة لجم انؾظىل ػهً انجشَبيظ .

 

 انشفضاإلنغبء واإلَمبف و : انضبدسانمضى 

إَمبف أو إنغبء أٌ اػزًبد ألٌ شخض ؽٍُ  كبدًَُخ انؼشة نإلعفبء وانساليخ واأليٍَؾك أل

 َكزشف أٌ هزا انشخض :

لذ لذو إػزًبدًا يضوسًا ويؾشفب نهؾمبئك وانًؼهىيبد انًغهىثخ نهؾظىل ػهً االػزًبد ألٌ  - أ

 . ؤكبدًَُخ انؼشة نإلعفبء وانساليخ واأليٍث يكبفؾخ انؾشائكيسزىي َمذيه لسى 

 لذ رؼًذ اسزخذاو انغش وانزذنُس وانزضوَش وانخذاع نهؾظىل ػهً انزذسَت أو االػزًبد .  - ة

 يمبضبره وصجذ أَه يزَت فٍ انغشًَخ .لذ رى إرهبيه أو  - د

 يكبفؾخ انؾشائك% نشهبدح االػزًبد نمسى 03سست فٍ انؾظىل ػهً َسجخ يئىَخ  - س

 ثبألكبدًَُخ  أو فشم فٍ اعزُبص عًُغ انًهبساد انؼًهُخ انًغهىثخ .

 ثُبًء ػهً رىطُخ يٍ انغهخ انًخزظخ فٍ انذفبع انًذٍَ . - ط

 ًههب هزا انشخض .وسىف َزى يشاعؼخ عًُغ انشهبداد انزٍ َؾ
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  رى االػزًبد
 لضى يكبفحخ احلشائك

 

 ربسَخ اإلسزالو

  

 رىلُغ انًسزهىإسى و رى انًىافمخ ػهُه

 
 يكبفحخ احلشائكايح االنتحبق ثربمنىرج طهت 

 

  

 الربوامج املطلىب اإللتحاق به :
                   2سعم إؿفبء /                               0سعم إؿفبء / 

             انًٕاد انخـشح فُٙ                    انًٕاد انخـشح ػًهٛبد              انًٕاد انخـشح رٕػٛخ          

      2يشغم ػشثبد اإلؿفبء /                   0يشغم ػشثبد اإلؿفبء / 

                        3ػبثؾ إؿفبء /                         2ػبثؾ إؿفبء /                            0ػبثؾ إؿفبء / 

           3يفزش انغاليخ يٍ انؾشٚك/     2يفزش انغاليخ يٍ انؾشٚك/           0يفزش انغاليخ يٍ انؾشٚك/

 انًؾمك انفُٙ فٙ ؽٕادس انؾشٚك   

                2يذسة إؿفبء /                            0يذسة إؿفبء / 

 يٕػذ إَؼمبد انجشَبيظ  يكبٌ اَؼمبد انجشَبيظ انًـهٕة 

 املعلىماث الشخصيت :
 سلى انٕٓٚخ :  اإلعى ثبنكبيم :

 ربسٚخ انًٛالد : انؼًش : انغُغٛخ :

 انٕصٌ : انـٕل :

 انؼُٕاٌ :

 اإلنكزشَٔٙ : انجشٚذ انغٕال : انٓبرف :

 سلًٓب : َٕػٓب : سخظخ لٛبدح :

 معلىماث عه العمل : 
 انًذُٚخ :  إعى انغٓخ :

 ٔعٛهخ اإلرظبل ثّ : إعى انشئٛظ انًجبشش :

 انشيض انجشٚذ٘ : انًذُٚخ : ػُٕاٌ انؼًم : ص ة :

 انجشٚذ اإلنكزشَٔٙ : انفبكظ : ْبرف انؼًم :

 انؼًم انؾبنٙ :

 عُٕاد انخذيخ :ػذد  إعى انٕظٛفخ :

 التعليم :
 ػبو : انضبَٕٚخ انؼبيخ لغى : -0

 ػبو : يب ٚؼبدنٓب ٔػؼ : -2

 ػبو : شٓبدح عبيؼٛخ ٔػؼ : -3
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انغُبٚبد أٔ رغججذ فٙ أؽذ انؾٕادس انغُبئٛخ ) غٛش انؾٕادس ْم لًذ ثزضٔٚش يغزُذ أٔ عجك ارٓبيك فٙ اؽذ 

 ال )        (           َؼى )        (                           ؟ انًشٔسٚخ انجغٛـخ (

رٕػٛؼ  ٚغتًخ األعبعٛخ ٔانغهـخ انمؼبئٛخ ٔانزٓثُؼى ٚشعٗ رٕػٛؼ ربسٚخ االرٓبو ٔفٙ ؽبنخ اإلعبثخ 

 إسفبق األٔساق اإلػبفٛخ فٙ ؽبنخ انؼشٔسح.انظشٔف انًؾٛـخ ثبنؾبدس ٔ

 منىرج صحخ يؼهىيبد

انٕاسدح فٙ ًَٕرط انـهت طؾٛؾخ  ................... أٌ عًٛغ انجٛبَبدألش أَب ..............................

أػهى عٛذا أٌ أ٘ كشؾ أٔ رؼذٚم أٔ رشّٕٚ نهؾمبئك عٕف ٚؤد٘ إنٗ إنغبء أٔ يظبدسح رهك ٔكبيهخ ٔأَب أفٓى ٔ

 انشٓبداد .

ؼهٕيبد انالصيخ ٔانٓٛئبد انًؾهٛخ فٙ يكبٌ ػًهٙ ٔثهذ٘ ثزمذٚى انًأَب أفٕع عًٛغ ْٛئبد رُفٛز انمٕاٍَٛ ٔ

نزؾذٚذ يذٖ يُبعجزٙ  ألكبدًٚٛخ انؼشة نإلؿفبء ٔانغاليخ ٔاأليٍانزبثغ  يكبفؾخ انؾشائكانخبطخ ثٙ إنٗ لغى ٔ

 نهؾظٕل ػهٗ شٓبدح االػزًبد.

ٚمغ  أَب أٚؼب أخهٙ يغئٕنٛخ انٓٛئخ انًزكٕسح أٔ انشخض انًزكٕس يٍ انًغئٕنٛخ انمبََٕٛخ َزٛغخ أ٘ ػشسٔ

 . ألكبدًٚٛخ انؼشة نإلؿفبء ٔانغاليخ ٔاأليًٍؼهٕيبد نمغى انغاليخ يٍ انؾشٚك انزبثغ ػُذ عًغ رهك ان ػذ٘

نخ االنزؾبق ثبنجشَبيظ يٍ خالل انزٕلٛغ ػهٗ ْزا انًُٕرط أفٕع ثبإلدالء ثكبفخ انًؼهٕيبد فًٛب ٚخض ؽبٔ

يٍ ُٕٚة ػُّ داخم اد فمؾ يٍ خالل سئٛظ لغى اإلؿفبء أٔ خزجبسَزبئظ االانذساعٙ ٔانؾظٕل ػهٗ االػزًبد ٔ

 . انزٙ أػًم ثٓب انٓٛئخ

 األطم  طبنؾخ ٔفؼبنخ يضمرؼزجش انظٕسح ؿجك األطم يٍ انزفٕٚغ 

 .....................انزبسٚخ ..... انزٕلٛغ ........................    ...........................انًزمذو ..... إعى

 طهتادلمذو نهَتى تؼجئخ هزا اجلزء ين خالل سئُش 

  رى انغًبػ نّ ٔانًٕافمخ ػهٗ ؽؼٕس انجشَبيظ انًـهٕة .أشٓذ ثأٌ انًزكٕس أػالِ لذ 

      .............................................نٕظٛفخ : ا    ................................................اإلعى : 

 ...............انزبسٚخ ..................................      انزٕلٛغ...............................................
  فحص ادلضتنذاد وادلمبثهخ انشخصُخ :

ؽغت انششٔؽ ٔانزمشٚش  انـجٛخيغزٕفٙ نششٔؽ انهٛبلخ انجذَٛخ ٔ أشٓذ ثأٌ انًزمذو نهؾظٕل ػهٗ االػزًبد

يٓبو . ) إعى انًغزشفٗ( ألداء لذ رى اخزجبسِ يٍ خالل ....................................مذو يُّ ٔانـجٙ انً

 .NFPAانٕظٛفخ ؿجمب نًزـهجبد انغًؼٛخ انٕؿُٛخ األيشٚكٛخ نهؾًبٚخ يٍ انؾشٚك 

      .............................................نٕظٛفخ : ا    ................................................اإلعى : 

 .................................................................... انزبسٚخ : ............................انزٕلٛغ: 
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 ثأكبدًٚٛخ انؼشة نإلؿفبء ٔانغاليخ ٔاأليٍ يكبفؾخ انؾشٚكالعزخذاو لغى 

 ال َؼى اإلعزالورى 
 

 انزبسٚخ
 

 انزٕلٛغ

     سخظخ انمٛبدحطٕسح 

     خـبة انزٕطٛخ

     انٕصبئك انًـهٕثخ

     انذساعٛخانشٓبداد 

     انخذيخ شٓبداد

     طٕسح انٕٓٚخ

 

 ٚزى رؾذٚذ انًزـهجبد انزذسٚجٛخ نإلنزؾبق ثبنجشَبيظ انًـهٕة ثبنزبنٙ :

0- ......................................................................................................................... 

2- ......................................................................................................................... 

3- ......................................................................................................................... 

4- ......................................................................................................................... 

5- ......................................................................................................................... 

 

 :                                                              ربسٚخ انزمذٚى :ربسٚخ اإلػزًبد 

 انًغزهى :                                                                      انًؼزًذ :

 اإلعى :                                                                        اإلعى :

 انزٕلٛغ :                                                                      انزٕلٛغ :

 

 ػهٗ انزذسٚت ثبألكبدًٚٛخ . انًششف انؼبوٚزى ٔػغ انغذٔل انخبص ثبالخزجبساد يٍ خالل 

 يؼتًذا لجم إخشاء االختجبسجيت اصتالو انطهت يضتىفُب و
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 منىرج االختجبس و االػتًبد
 

 :ربسٚخ االخزجبس  انًكبٌ :   إعى انًذُٚخ :   يٕلغ االخزجبس

 

  : ادلؼهىيبد انشخصُخ
 اعى انؼبئهخ  اعى األة االعى  انٕٓٚخسلى 

 

    

 انشيض انجشٚذ٘ ص.ة انًذُٚخ  انجشٚذ االنٛكزشَٔٙ 
 

     

  سلى سخظخ انمٛبدح 
 

   انٓبرف ٔ انغٕال

     

ؽبطم ػهٗ شٓبدح  انُٕع  ربسٚخ انًٛالد 
 انضبَٕٚخ انؼبيخ 

ؽبطم ػهٗ شٓبدح انزؼهٛى 
 انؼبو 

 دٔنخ اإللبيخ 

     

  ثبنؼًم احلبيل :ادلؼهىيبد اخلبصخ 
ػذد عُٕاد رمذٚى خذيبد  سلى انٓبرف  اعى انٓٛئخ  انٕظٛفخ

  اإلؿفبء
 انذٔنخ 

     

  انشيض انجشٚذ٘  انًُـمخ انًذُٚخ  ػُٕاٌ انشبسع  
     

  انتذسَجُخ : نىع اذلُئخ

 لغى إؿفبء 
 

 غٛش رنك خخبط  ؽكٕيٛخ ششكخ

     

 : ضغ ػاليخ ػهً شهبدح االػتًبد ادلطهىثخ
 اإلؿفبء سعم احلًبَخ ين احلشَك

 )      ( أٔليغزٕٖ 
 سعم اإلؿفبء

 )      (صبَٙيغزٕٖ 
   2/سعم اإلؿفبءْم رى انؾظٕل ػهٗ اػزًبد 

 اػزًبد انًٕاد انخـشحْم رى انؾظٕل ػهٗ  )      (     ػًهٛبد  )      ( رٕػٛخ       ادلىاد اخلطشح 
 يغزٕٖ رٕػٛخ

إؿفبء يغزٕٖ ػبثؾ  إطفبءضبثط 
 ()      أٔل          

إؿفبء يغزٕٖ ػبثؾ 
 )      (          صبَٙ

 

  )      (صبَٙيغزٕٖ  )      (أٔليغزٕٖ  يذسة خذيبد اإلطفبء
 يشغم انًؼخخ  صبئك و يشغم ػشثخ و يضخخ اإلطفبء 

              )      ( 
  

  يغزٕٖ صبَٙ )     ( )      (يغزٕٖ أٔل يفتش انضاليخ ين احلشَك
   )      (              احملمك انفنٍ يف حىادث احلشَك 
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انغُبٚبد أٔ رغججذ فٙ أؽذ انؾٕادس انغُبئٛخ ) غٛش انؾٕادس ْم لًذ ثزضٔٚش يغزُذ أٔ عجك ارٓبيك فٙ اؽذ 

 ال )        (           َؼى )        (                           ؟ انًشٔسٚخ انجغٛـخ (

رٕػٛؼ  ٚغتًخ األعبعٛخ ٔانغهـخ انمؼبئٛخ ٔانزٓثُؼى ٚشعٗ رٕػٛؼ ربسٚخ االرٓبو ٔفٙ ؽبنخ اإلعبثخ 

 إسفبق األٔساق اإلػبفٛخ فٙ ؽبنخ انؼشٔسح.انظشٔف انًؾٛـخ ثبنؾبدس ٔ

 منىرج صحخ يؼهىيبد

ؾٛؾخ انٕاسدح فٙ ًَٕرط انـهت ط ألش أَب ................................................. أٌ عًٛغ انجٛبَبد

أػهى عٛذا أٌ أ٘ كشؾ أٔ رؼذٚم أٔ رشّٕٚ نهؾمبئك عٕف ٚؤد٘ إنٗ إنغبء أٔ يظبدسح رهك ٔكبيهخ ٔأَب أفٓى ٔ

 انشٓبداد .

ٔانٓٛئبد انًؾهٛخ فٙ يكبٌ ػًهٙ ٔثهذ٘ ثزمذٚى انًؼهٕيبد انالصيخ أَب أفٕع عًٛغ ْٛئبد رُفٛز انمٕاٍَٛ ٔ

نزؾذٚذ يذٖ يُبعجزٙ  ًٚٛخ انؼشة نإلؿفبء ٔانغاليخ ٔاأليٍألكبدانزبثغ  يكبفؾخ انؾشائكانخبطخ ثٙ إنٗ لغى ٔ

 نهؾظٕل ػهٗ شٓبدح االػزًبد.

ٚمغ  أَب أٚؼب أخهٙ يغئٕنٛخ انٓٛئخ انًزكٕسح أٔ انشخض انًزكٕس يٍ انًغئٕنٛخ انمبََٕٛخ َزٛغخ أ٘ ػشسٔ

 . ٔانغاليخ ٔاأليٍ ألكبدًٚٛخ انؼشة نإلؿفبءػُذ عًغ رهك انًؼهٕيبد نمغى انغاليخ يٍ انؾشٚك انزبثغ  ػذ٘

نخ االنزؾبق ثبنجشَبيظ يٍ خالل انزٕلٛغ ػهٗ ْزا انًُٕرط أفٕع ثبإلدالء ثكبفخ انًؼهٕيبد فًٛب ٚخض ؽبٔ

اد فمؾ يٍ خالل سئٛظ لغى اإلؿفبء أٔ يٍ ُٕٚة ػُّ داخم خزجبسَزبئظ االانذساعٙ ٔانؾظٕل ػهٗ االػزًبد ٔ

 . انزٙ أػًم ثٓب انٓٛئخ

 األطم  طبنؾخ ٔفؼبنخ يضميٍ انزفٕٚغ  رؼزجش انظٕسح ؿجك األطم

 .....................انزبسٚخ ..... انزٕلٛغ ........................    ...........................انًزمذو ..... إعى

 ادلمذو نهطهتَتى تؼجئخ هزا اجلزء ين خالل سئُش 

  انجشَبيظ انًـهٕة .رى انغًبػ نّ ٔانًٕافمخ ػهٗ ؽؼٕس أشٓذ ثأٌ انًزكٕس أػالِ لذ 

      .............................................نٕظٛفخ : ا    ................................................اإلعى : 

 ...............انزبسٚخ ..................................      انزٕلٛغ...............................................
  فحص ادلضتنذاد وادلمبثهخ انشخصُخ :

ؽغت انششٔؽ ٔانزمشٚش  انـجٛخيغزٕفٙ نششٔؽ انهٛبلخ انجذَٛخ ٔ أشٓذ ثأٌ انًزمذو نهؾظٕل ػهٗ االػزًبد

يٓبو . ) إعى انًغزشفٗ( ألداء لذ رى اخزجبسِ يٍ خالل ....................................انـجٙ انًمذو يُّ ٔ

 .NFPAبد انغًؼٛخ انٕؿُٛخ األيشٚكٛخ نهؾًبٚخ يٍ انؾشٚك انٕظٛفخ ؿجمب نًزـهج

      .............................................نٕظٛفخ : ا    ................................................اإلعى :     

  .................................................................... انزبسٚخ : ............................انزٕلٛغ: 


