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 أكادمييت العرب لإلطفاء والسالمت واألمه

  مكافحت احلرائكلسم 
 

 ادلهًخ 
 التاتع ألكادميية العرب لإلطفاء والسالهة واألهن  مكافحت احلرائكيقىم قسن 

تقذين التذرية والتعلين  على تتطثيق القىانني وتفعيلها و اإلشراف املنتظن 
 املوتلكات هن التذهريواملعرفة حلواية األرواح و

 الناتج عن احلرائق و االنفجارات و املخاطر التي تهذد 

 سالهة األرواح 
 

  



 أكادميية العرب لإلطفاء و السالمة و األمن    

Arab Fire Safety & Security Academy 

4 
 

 

 االعتًبدإخشاءاد 

انًكزٕٖ األٔل  اإلعفبءيعؼة ضعيبد رى ٔضغ اإلؼشبظاد انطبطخ ثجؽَبيح شٓبظاد 

 انًؼزًع ثؤكبظًٚٛخ انؼؽة نإلعفبء ٔانكاليخ ٔاأليٍ نهزؤكٛع ػهٗ يب ٚهٙ :  ٔانًكزٕٖ انثبَٙ

 . انؼؽثٙرسعٚع انًكئٕنٛخ ٔكفبءح ٔيظعالٛخ انزعؼٚت انطبطخ ثبػزًبظ ؼخم اإلعفبء 

 

 أْذاف ثشَبيظ انشٓبداد انًؼزًذ :

 .انعٔل انؼؽثٛخفٙ خًٛغ ؼفغ يكزٕٖ انسًبٚخ يٍ انسؽٚك  .1

 . فٙ خًٛغ انعٔل انؼؽثٛخ يكبفسخ انسؽائك رسكٍٛ انزعؼٚت فٙ يدبل ضعيبد .2

 ٔضغ انسع األظَٗ نًؼبٚٛؽ انزعؼٚت األقبقٛخ نفؽق انسًبٚخ يٍ انسؽٚك . .3

إطعاؼ شٓبظاد االػزًبظ نؽخم اإلعفبء انػ٘ ٚدزبؾ يزغهجبد االػزًبظ ٔاالضزجبؼاد  .4

 . ٔاإلػزًبظ انعٔنٙ انًغهٕثخ ظاضم األكبظًٚٛخ

انسفبػ ػهٗ قدالد ثؤقًبء األشطبص انػٍٚ زضؽٔا ثؽَبيح االػزًبظ ظاضم  .5

 . IFSAC ٔإثالؽ انًُظًخ انؼبنًٛخ األكبظًٚٛخ

انزبثغ  يكبفسخ انسؽائكٚزى رمعٚى ثؽَبيح انشٓبظاد انًؼزًع نؽخم اإلعفبء يٍ ضالل لكى 

ثُبء  اإلعفبء يعؼة ضعيبدٚمٕو ثبػزًبظ انػ٘ . ألكبظًٚٛخ انؼؽة نإلعفبء ٔانكاليخ ٔاأليٍ 

 انًؤْالد .ػهٗ يدًٕػخ يٍ انًزغهجبد ٔ

انزبثغ ألكبظًٚٛخ انؼؽة نإلعفبء ٔانكاليخ ٔاأليٍ قٛبقخ ػعو  يكبفسخ انسؽائكٚضغ لكى ٔ

. ٔٚزى يؽاخؼخ ح انمٕيٛخ انُشؤنهؼؽق ٔانهٌٕ ٔانعٍٚ ٔاندُف ٔانزًٛٛؿ انؼُظؽ٘ ثبنُكجخ 

زكت  كزٕفٙ انًزغهجبد انًسعظحيهزؤكٛع ػهٗ أٌ كم يزمعو يؤْالد يكزٕٖ انعضٕل ن

 . لٕاػع اإلػزًبظ انعٔنٛخ
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    ادلعتًذ يذسة خذيبد اإلطفبء شهبدادثشَبيح 

نزعؼٚت انطبطخ ثبػزًبظ يظعالٛخ ارسعٚع انًكئٕنٛخ ٔكفبءح ٔ رى رظًٛى يزغهجبد االػزًبظ نهزؤكٛع ػهٗ

أكبظًٚٛخ انؼؽة نإلعفبء ٔانكاليخ انعٔؼاد ظاضم انجؽايح ٔاإلعفبء يٍ ضالل إخؽاء يعؼة ضعيبد 

 . ٔاأليٍ

ثؤكبظًٚٛخ انؼؽة نإلعفبء ٔانكاليخ ٔاأليٍ ثُبء ػهٗ  يكبفسخ انسؽائكلكى ٚزى يُر االػزًبظ يٍ ضالل 

 انًؤْالد .يدًٕػخ انًزغهجبد ٔ

ثؤكبظًٚٛخ انؼؽة نإلعفبء  يكبفسخ انسؽائكو انٕثبئك نمكى خًٛغ انًؤْالد ٔرمع ٔٚدت أٌ ركزٕفٗ

 . ٔانكاليخ ٔاأليٍ

 NFPAٚجُٗ كم يكزٕٖ نزظُٛف انًعؼثٍٛ ػهٗ يؼٛبؼ انًؤْالد انًُٓٛخ نًعؼة ضعيبد اإلعفبء ٔ

1041 . 

ػهٗ أٌ ٚكٌٕ انًزمعو لع أيضٗ فزؽح ثالثخ أػٕاو فٙ انؼًم كًعؼة ضعيبد اإلعفبء القزكًبل ػًهٛخ 

هٕثخ كًب ْٕ ٔاضر يٍ ضالل ْػا انكزٛت . ٔقٕف ٚزى لجٕل االػزًبظ يغ رمعٚى كبفخ انٕثبئك انًغ

 انغهجبد انكبيهخ فمظ .

فٙ زبنخ ػعو إخزٛبؾ اإلضزجبؼاد انزسؽٚؽٚخ ٔانًٓبؼٚخ  ًٚكٍ إػبظح اإلضزجبؼاد ثؼع ظٔؼح يؽاخؼخ يعرٓب 

اإلنزسبق اإلضزجبؼاد انزسؽٚؽٚخ ٔانًٓبؼٚخ . ٔفٙ زبنخ ػعو اإلخزٛبؾ الثع يٍ  قبػخ رعؼٚجٛخ ثى رؼبظ 33

 ثبنجؽَبيح كبياًل لجم انسظٕل ػهٗ يٕافمخ نعضٕل اإلضزجبؼاد نهًؽح انثبنثخ . 
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  ادلضتىي األول: يذسة خذيبد اإلطفبء  األول انمضى

انمعؼح ػهٗ أَّ انًعؼة انػ٘ ٚظٓؽ انًؼؽفخ ٔ ػهٗ انًكزٕٖ األٔلٚزى رؼؽٚف يعؼة ضعيبد اإلعفبء 

 NFPAعجمب نًؼٛبؼ 1/عؼة ضعيبد اإلعفبءيٚزى ردٓٛؿْب . ٔالل انًٕاظ انزٙ إخؽاء انزعؼٚت يٍ ض

 ٚزى يُسّ إنٗ األشطبص انػٍٚ ٚؿٔظٌٔ ثبنٕثبئك نهًؤْالد انزبنٛخ . 1041

 االضزجبؼ نًعؼة ضعيبد اإلعفبء .رمعٚى عهت انسظٕل ػهٗ االػزًبظ ٔ . أ

 . " ًؼهٕيبدانًَٕغج طسخ "  اقزكًبل . ة

 ػهٗ األلم . G.E.Dأٔ شٓبظح انزؼهٛى انؼبو   H.S.Dانًزمعو شٓبظح انثبَٕٚخ انؼبيخ ٚسًمأٌ  . د

أٔ انًٕظفٍٛ  انعٔل انؼؽثٛخ انؼبيهٍٛ فٙ ضعيبد اإلعفبء فٙٚدت ػهٗ انًزمعو أٌ ٚكٌٕ يٍ  . س

 . انعٔل انؼؽثٛخ فٙ أ٘ يٍ ٔانكاليخ و اإلعفبءبلكانزبثؼٍٛ أل

     ػبو 21أٌ ال ٚمم ػًؽ انًزمعو ػٍ  . ج

 . ٔانٕٓٚخأٌ ٚسًم انًزمعو ؼضظخ لٛبظح قبؼٚخ   . ذ

خ انُدبذ فٙ االَزٓبء ثُدبذ يٍ ثؽَبيح يعؼة ضعيبد اإلعفبء انًؼزًع ٔ ٚشًم غنك رسمٛك َكج . ش

ٛى ٚزى رمٛانجؽَبيح انزغجٛك . ٔٚدت أٌ ٚشًم االضزجبؼ انزسؽٚؽ٘ ٔانًٓبؼاد انؼًهٛخ . ٔ

ء ثؤكبظًٚٛخ انؼؽة نإلعفب يكبفسخ انسؽائكلكى  يٍ لجمانًٓبؼاد انؼًهٛخ انزٙ رى رسمٛمٓب 

 لجم انسظٕل ػم االػزًبظ . ٔانكاليخ ٔاأليٍ

ثؤكبظًٚٛخ انؼؽة  يكبفسخ انسؽائك% ثمكى 03ٚدت زظٕل انًزمعو ػهٗ ظؼخخ ال رمم ػٍ  . ظ

 ؽَبيح اػزًبظ يعؼة ضعيبد اإلعفبء .نإلعفبء ٔانكاليخ ٔاأليٍ فٙ ث

شٓبظح ثًٕخت قُٕاد فٙ يدبل انسًبٚخ يٍ انسؽٚك أٔ ضعيبد انغٕاؼا  3ضجؽح ال رمم ػٍ  . غ

 . انػ٘ ٚؼًم ثّيٍ انٓٛئخ أٔ يعٚؽ انمكى  ضجؽح

ثؤكبظًٚٛخ انؼؽة نإلعفبء ٔانكاليخ  يكبفسخ انسؽائكانًٕافمخ ػهٗ انشؽٔط انزٙ ٚضؼٓب لكى  . ؼ

 رمعٚى انزمبؼٚؽ .ٚطزض ثبنًؽالجخ ػهٗ االيزسبَبد ٔركدٛم انعؼخبد ٔفًٛب  ٔاأليٍ

جعَٛخ عجمب نٕظٛفخ ؼخم اإلعفبء انهٛبلخ انعو لع اخزبؾ االضزجبؼاد انغجٛخ ٔٚدت أٌ ٚكٌٕ انًزم . ؾ

 . ثًٕخت رمؽٚؽ عجٙ انزٙ رسعظْب انٓٛئخ غاد االضزظبصٔ

 

. 
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  ادلضتىي انثبٍَ: يذسة خذيبد اإلطفبء  انثبٍَانمضى 

انمعؼح ػهٗ أَّ انًعؼة انػ٘ ٚظٓؽ انًؼؽفخ ٔ ػهٗ انًكزٕٖ انثبَٙٚزى رؼؽٚف يعؼة ضعيبد اإلعفبء 

 NFPAعجمب نًؼٛبؼ  2ردٓٛؿْب . ٔ يعؼة ضعيبد اإلعفبء/ ضالل انًٕاظ انزٙ ٚزىإخؽاء انزعؼٚت يٍ 

 ٚزى يُسّ إنٗ األشطبص انػٍٚ ٚؿٔظٌٔ ثبنٕثبئك نهًؤْالد انزبنٛخ .  1041

 . 2/  االضزجبؼ نًعؼة ضعيبد اإلعفبءاالػزًبظ ٔ رمعٚى عهت انسظٕل ػهٗ . أ

 ًؼهٕيبد " .ان" ًَٕغج طسخ  اقزكًبل . ة

 ػهٗ األلم . G.E.Dأٔ شٓبظح انزؼهٛى انؼبو   H.S.Dٓبظح انثبَٕٚخ انؼبيخانًزمعو ش ٚسًمأٌ  . د

أٔ انًٕظفٍٛ  انعٔل انؼؽثٛخ انؼبيهٍٛ فٙ ضعيبد اإلعفبء فٙٚدت ػهٗ انًزمعو أٌ ٚكٌٕ يٍ  . س

 . انعٔل انؼؽثٛخ فٙ أ٘ يٍ ٔانكاليخ و اإلعفبءبلكانزبثؼٍٛ أل

 ػبو     21أٌ ال ٚمم ػًؽ انًزمعو ػٍ  . ج

 . انًزمعو ؼضظخ لٛبظح قبؼٚخ  ٔانٕٓٚخأٌ ٚسًم  . ذ

االَزٓبء ثُدبذ يٍ ثؽَبيح يعؼة ضعيبد اإلعفبء انًكزٕٖ األٔل انًؼزًع ٔٚشًم غنك رسمٛك  . ش

َكجخ انُدبذ فٙ االضزجبؼ انزسؽٚؽ٘ ٔانًٓبؼاد انؼًهٛخ . ٔٚدت أٌ ٚشًم انجؽَبيح انزغجٛك . 

ثؤكبظًٚٛخ انؼؽة  يكبفسخ انسؽائكى ٔٚزى رمٛٛى انًٓبؼاد انؼًهٛخ انزٙ رى رسمٛمٓب يٍ لجم لك

 نإلعفبء ٔانكاليخ ٔاأليٍ لجم انسظٕل ػم االػزًبظ .

ثؤكبظًٚٛخ انؼؽة  يكبفسخ انسؽائك% ثمكى 03ٚدت زظٕل انًزمعو ػهٗ ظؼخخ ال رمم ػٍ  . ظ

 نإلعفبء ٔانكاليخ ٔاأليٍ فٙ ثؽَبيح اػزًبظ يعؼة ضعيبد اإلعفبء .

ٚخ يٍ انسؽٚك أٔ ضعيبد انغٕاؼا ثًٕخت شٓبظح قُٕاد فٙ يدبل انسًب 3ضجؽح ال رمم ػٍ  . غ

 ضجؽح يٍ انٓٛئخ أٔ يعٚؽ انمكى انػ٘ ٚؼًم ثّ .

ثؤكبظًٚٛخ انؼؽة نإلعفبء ٔانكاليخ يكبفسخ انسؽائك انًٕافمخ ػهٗ انشؽٔط انزٙ ٚضؼٓب لكى  . ؼ

 ٔاأليٍ فًٛب ٚطزض ثبنًؽالجخ ػهٗ االيزسبَبد ٔركدٛم انعؼخبد ٔرمعٚى انزمبؼٚؽ .

انًزمعو لع اخزبؾ االضزجبؼاد انغجٛخ ٔانهٛبلخ انجعَٛخ عجمب نٕظٛفخ ؼخم اإلعفبء ٚدت أٌ ٚكٌٕ  . ؾ

 ٔانزٙ رسعظْب انٓٛئخ غاد االضزظبص ثًٕخت رمؽٚؽ عجٙ .
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 إداسح اختجبساد االعتًبد دلذسة خذيبد اإلطفبء  :  انثبنجانمضى 

 

يؽاد قُٕٚب ػهٗ األلم  4ٚسظم يعؼة ضعيبد اإلعفبء ػهٗ اضزجبؼ االػزًبظ ٔ ٚزى إخؽائّ 

. ٔ ٚكٌٕ انًؽخغ  ثؤكبظًٚٛخ انؼؽة نإلعفبء ٔانكاليخ ٔاأليٍ يكبفسخ انسؽائكيٍ ضالل لكى 

يعؼة ضعيبد اإلعفبء ٔانغٕاؼا اإلطعاؼ انكبثغ .    IFSTAفٙ ٔضغ األقئهخ ْٕ كزبة 

 بقت .ٚدت زظٕل انًزمعو ػهٗ اضزجبؼ االػزًبظ ضالل ػبو يٍ االَزٓبء يٍ انجؽَبيح انًُٔ

 

 ػُٛخ يٍ األقئهخ 

 
 

 : ثــ ْٙ رؿٔٚع انغبنت نًعؼة ضعيبد اإلعفبءٚؼزجؽ يٍ أزع انًكئٕنٛبد األقبقٛخ ثبنُكجخ 

 انًكبػعح  . أ

 اندهٕـ  . ة

 ثٛئخ رؼهٛى خٛعح  . د

 انزكهٛخ  . س

 

قؤال يزؼعظ االضزٛبؼاد . ٔ ثؼع االَزٓبء يٍ االضزجبؼ  133قبػزٍٛ إلَٓبء ٚسظم انًزمعو ػهٗ 

 ثؤكبظًٚٛخ انؼؽة نإلعفبء ٔانكاليخ ٔاأليٍ انًزمعو يٍ ضالل لكى انكاليخ يٍ انسؽٚكٚزى إثالؽ 

 %03ثبنُدبذ أٔ انؽقٕة فٙ االضزجبؼ . ٔ ٚدت ػهٗ انًزمعو انسظٕل ػهٗ َكجخ ال رمم ػٍ 

فٙ االضزجبؼ ززٗ ٚزى  اػزًبظِ .ٔ ٚدت ػهٗ انًزمعو االَزٓبء ثُدبذ يٍ خًٛغ انًٓبؼاد انؼهًٛخ 

 . انًكزٕٖ األٔلخؽائٓب ضالل فزؽح اإلػعاظ نجؽَبيح يعؼة ضعيبد اإلعفبء انزٙ ٚزى إ

زضٕؼ انجؽَبيح  ثؼعٔ فٙ زبنخ ؼقٕة انًزمعو فٙ االضزجبؼ ًٚكٍ نهًزمعو إػبظح االضزجبؼ 

لجم إػبظح االضزجبؼ نهًؽح  يكبفسخ انسؽائكرمعٚى انشٓبظاد نمكى ٔ 1/انًؼزًع يعؼة اإلعفبء

 انثبَٛخ . 
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  2اختجبس اعتًبد يذسة خذيبد اإلطفبء 

قؤال يزؼعظ االضزٛبؼاد . ٔ ثؼع االَزٓبء يٍ االضزجبؼ  53ٚسظم انًزمعو ػهٗ قبػزٍٛ إلَٓبء 

 ثؤكبظًٚٛخ انؼؽة نإلعفبء ٔانكاليخ ٔاأليٍ يكبفسخ انسؽائكٚزى إثالؽ انًزمعو يٍ ضالل لكى 

 %03انسظٕل ػهٗ َكجخ ال رمم ػٍ ثبنُدبذ أٔ انؽقٕة فٙ االضزجبؼ . ٔ ٚدت ػهٗ انًزمعو 

فٙ االضزجبؼ ززٗ ٚزى  اػزًبظِ .ٔ ٚدت ػهٗ انًزمعو االَزٓبء ثُدبذ يٍ خًٛغ انًٓبؼاد انؼهًٛخ 

 . انًكزٕٖ انثبَٙانزٙ ٚزى إخؽائٓب ضالل فزؽح اإلػعاظ نجؽَبيح يعؼة ضعيبد اإلعفبء 

جبؼ ضالل ػبو يٍ ربؼٚص ثعء ٔ فٙ زبنخ ؼقٕة انًزمعو فٙ االضزجبؼ ًٚكٍ نهًزمعو إػبظح االضز

رمعٚى انشٓبظاد نمكى ٔ 2/ٔ ٚغهت يُّ زضٕؼ انجؽَبيح انًؼزًع يعؼة اإلعفبءأانجؽَبيح . 

 .  انثبَٛخلجم إػبظح االضزجبؼ نهًؽح  ثؤكبظًٚٛخ انؼؽة نإلعفبء ٔانكاليخ ٔاأليٍيكبفسخ انسؽائك 
 

 إعبدح االختجبس :  انشاثعانمضى 

قُٕاد يٍ ربؼٚص  3نكبفخ يكزٕٚبد اػزًبظ يعؼة ضعيبد اإلعفبء ضالل رُزٓٙ طالزٛخ االػزًبظ 

 . االػزًبظ أٔ إػبظح االػزًبظ

إنٗ ػُٕاٌ يُؿل انشطض لجم يٕػع إػبظح االضزجبؼ . ٔ ٚكٌٕ انشطض ٚزى اإلشؼبؼ ثمؽة االَزٓبء 

 .  خ ٔاأليٍثؤكبظًٚٛخ انؼؽة نإلعفبء ٔانكالي يكبفسخ انسؽائكيكئٕال رمعٚى ػُٕاٌ يُؿنّ إنٗ لكى 

 ٔ ٚغهت يٍ انًعؼة اقزكًبل انًؼبٚٛؽ انزبنٛخ ززٗ ٚكزغٛغ انسظٕل ػهٗ ردعٚع االػزًبظ .

 اقزكًبل ٔ رمعٚى عهت إػبظح االضزجبؼ . . أ

 يهطض زٕل انًٓبو انًكهف ثٓب ضالل انثالثخ قُٕاد انًبضٛخ . . ة

ل كم قبػخ ضالقبػخ يؽرجغخ ثًدبالد انزعؼٚت . ٔ 33انزؤكٛع ػهٗ انزعؼٚت اإلضبفٙ نًعح  . د

كبظًٚٛخ انؼؽة نإلعفبء ألاإلعفبء انزبثغ ثًؼٓع رعؼٚت اإلَمبغ ٔنهزعؼٚت نهجؽَبيح انًؼزًع 

قبػخ رعؼٚجٛخ نجؽايح انزغٕٚؽ انزعؼٚجٙ أٔ  12ٚدت انسظٕل ػهٗ . ٔ ٔانكاليخ ٔاأليٍ

 زضٕؼ انًؤرًؽاد .

يبد إعفبء ٚزى إنغبء فٙ زبنخ ػعو رمعٚى انفؽظ نهٕثبئك انًغهٕثخ أٔ إػبظح االضزجبؼ كًعؼة ضع . س

نهسظٕل ػهٗ االػزًبظ يؽح أضؽٖ ٚدت ػهٗ انفؽظ االَزٓبء ثُدبذ يٍ انجؽَبيح اػزًبظِ . ٔ

كًعؼة ضعيبد إعفبء . ٔ ٚدت أٌ ٚسٕؾ انشطض ػهٗ خًٛغ انًؤْالد انطبطخ انًؼزًع 

رشًم ٔ نكُٓب نٛكذ يمظٕؼح ػهٗ اخزٛبؾ اضزجبؼ إػبظح االضزجبؼ نهزؤْم ظ ٔثئػبظح االػزًب

 نالػزًبظ .
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  يذسة خذيبد اإلطفبء يجبدئ تضبوٌ ويعبدنخ شهبدادتطجُك :  اخلبيشانمضى 

رُفٛػا نًجبظا ركبٔ٘ ٔيؼبظنخ انشٓبظاد ٚدت ػهٗ انًزمعو إؼقبل خًٛغ انٕثبئك ٔانشٓبظاد انعؼاقٛخ 

ْٕٔ  ؤكبظًٚٛخ انؼؽة نإلعفبء ٔانكاليخ ٔاأليٍانطبطخ ثّ ػهٗ انجؽٚع االنٛكزؽَٔٙ انطبص ث

info@afssac.edu.sa  أيب ثبنُكجخ  نغهت االنزسبق ٚشزؽط أٌ ٚكٌٕ أطهٛب ٔانشٓبظاد َكص يغبثمخ

أ٘ عهجبد انزسبق  ؤكبظًٚٛخ انؼؽة نإلعفبء ٔانكاليخ ٔاأليٍث يكبفسخ انسؽائكنألطم . ٔنٍ ٚمجم لكى 

 َٙ .رؽقم ثبنفبكف أٔ ػجؽ انجؽٚع االنٛكزؽٔ

 :انتضبوٌ 

ٚدت أٌ  IFSACاألشطبص انػٍٚ ال ٚسًهٌٕ شٓبظاد يؼزًعح يٍ ْٛئخ االػزًبظ انعٔنٛخ نطعيبد اإلعفبء 

 رزٕافؽ فٛٓى انشؽٔط انزبنٛخ :

 ٚدت ػهٗ انًزمعو رؼجئخ انًُٕغج انًُبقت ٔإؼفبق خًٛغ انٕثبئك ٔانشٓبظاد انالؾيخ . . أ

بثغ نًكبٌ ػًهّ ٔأٌ ٚسظم ػهٗ يٕافمخ ؼئٛف ٚدت أٌ ٚكٌٕ انًزمعو ػضٕا فٙ لكى اإلعفبء انز . ة

 لكى اإلعفبء نكٙ رسعس انًؼبظنخ .

ٚدت ػهٗ انًزمعو رمعٚى خًٛغ انٕثبئك ٔانشٓبظاد انطبطخ ثبنزعؼٚت ٔاالضزجبؼاد عجمب نًؼبٚٛؽ  . د

اندًؼٛخ انٕعُٛخ األيؽٚكٛخ نهسًبٚخ يٍ انسؽٚك انًُبقجخ نكم يكزٕٖ يٍ االػزًبظ . ٔٚدت رمعٚى 

 قُٕاد . 5نشٓبظاد انطبطخ ثآضؽ انٕثبئك ٔا

ؤكبظًٚٛخ انؼؽة نإلعفبء ث يكبفسخ انسؽائكٚدت اخزٛبؾ انًزمعو نالضزجبؼ انزسؽٚؽ٘ نمكى  . س

% نهًكزٕٖ انًغهٕة نهشٓبظح ٔاضزجبؼ انًٓبؼاد  03ثعؼخخ ال رمم ػٍ  ٔانكاليخ ٔاأليٍ

 انؼًهٛخ .

 ع فٙ كزٛت االػزًبظ.ٚدت ػهٗ انًزمعو أٌ ٚكزٕفٙ خًٛغ انًزغهجبد انؼبيخ يثهًب رٕخ . ج

 ادلعبدنخ  :

 ٚدت ػهٗ انًزمعو رؼجئخ انًُٕغج انًُبقت ٔإؼفبق خًٛغ انٕثبئك ٔانشٓبظاد انالؾيخ . . أ

ٚدت أٌ رٕضر انشٓبظاد يكزٕٖ االػزًبظ انسبطم ػهّٛ يٍ ْٛئخ االػزًبظ انعٔنٛخ نطعيبد  . ة

 .IFSACاإلعفبء 

ثبنًٕافمخ انًكزٕثخ يٍ  نكاليخ ٔاأليٍؤكبظًٚٛخ انؼؽة نإلعفبء ٔاث يكبفسخ انسؽائكرؿٔٚع لكى  . د

ٔ رٕضر أٌ  أكبظًٚٛخ انؼؽة نإلعفبء ٔانكاليخ ٔاأليٍانكهغخ انزٙ أطعؼد انشٓبظح ضالف 

 شٓبظح االػزًبظ نهًزمعو قبؼٚخ انًفؼٕل ٔطبنسخ ٔفٙ زبنخ خٛعح .

ؼئٛف ٚدت أٌ ٚكٌٕ انًزمعو ػضٕا فٙ لكى اإلعفبء انزبثغ نًكبٌ ػًهّ ٔأٌ ٚسظم ػهٗ يٕافمخ  . س

 لكى اإلعفبء نكٙ ٚسعس انزجبظل .

 ٚدت ػهٗ انًزمعو أٌ ٚكزٕفٙ خًٛغ انًزغهجبد انؼبيخ يثهًب رٕخع فٙ كزٛت االػزًبظ . . ج

 

mailto:info@afssac.edu.sa
mailto:info@afssac.edu.sa


 أكادميية العرب لإلطفاء و السالمة و األمن    

Arab Fire Safety & Security Academy 

11 
 

 

 تطجُك انمبَىٌ  : دسانضبانمضى 

انًؤْالد انزٙ ٚزى انسظٕل ػهٛٓب يٍ ْػا انجؽَبيح ال ركزطعو فٙ إػغبء ؼرجخ أٔ يؤْم أٔ انزؼٍٛٛ 

 ػهٗ انجؽَبيح .انًغهٕة لجم انسظٕل 

 

 انشفضاإلنغبء واإلَمبف و : انضبثعانمضى 

إٚمبف أٔ إنغبء أ٘ اػزًبظ أل٘ شطض زٍٛ ٚكزشف أٌ  كبظًٚٛخ انؼؽة نإلعفبء ٔانكاليخ ٔاأليٍٚسك أل

 ْػا انشطض :

لع لعو إػزًبظًا يؿٔؼًا ٔيسؽفب نهسمبئك ٔانًؼهٕيبد انًغهٕثخ نهسظٕل ػهٗ االػزًبظ أل٘ يكزٕٖ  - أ

 . ؤكبظًٚٛخ انؼؽة نإلعفبء ٔانكاليخ ٔاأليٍث يكبفسخ انسؽائكٚمعيّ لكى 

 لع رؼًع اقزطعاو انغش ٔانزعنٛف ٔانزؿٔٚؽ ٔانطعاع نهسظٕل ػهٗ انزعؼٚت أٔ االػزًبظ .  - ة

 لع رى إرٓبيّ أٔ يمبضبرّ ٔثجذ أَّ يػَت فٙ اندؽًٚخ . - د

ثبألكبظًٚٛخ  ك يكبفسخ انسؽائ% نشٓبظح االػزًبظ نمكى 03ؼقت فٙ انسظٕل ػهٗ َكجخ يئٕٚخ  - س

 أٔ فشم فٙ اخزٛبؾ خًٛغ انًٓبؼاد انؼًهٛخ انًغهٕثخ .

 ثُبًء ػهٗ رٕطٛخ يٍ اندٓخ انًطزظخ فٙ انعفبع انًعَٙ . - ج

 ٔقٕف ٚزى يؽاخؼخ خًٛغ انشٓبظاد انزٙ ٚسًهٓب ْػا انشطض .
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  رى االػزًبظ
 لضى يكبفحخ احلشائك

 

 ربؼٚص اإلقزالو

  

 رٕلٛغ انًكزهىٔ إقى رى انًٕافمخ ػهّٛ

 
 يكبفحخ احلشائكايح االنتحبق ثربمنىرج طهت 

 

  

 الربوامج املطلىب اإللتحاق به :
                   2سعم إؿفبء /                               1سعم إؿفبء / 

        انًٕاد انخـشح فُٙ                        انًٕاد انخـشح ػًهٛبد              انًٕاد انخـشح رٕػٛخ          

      2يشغم ػشثبد اإلؿفبء /                   1يشغم ػشثبد اإلؿفبء / 

                        3ػبثؾ إؿفبء /                         2ػبثؾ إؿفبء /                            1ػبثؾ إؿفبء / 

          3يفزش انغاليخ يٍ انؾشٚك/     2يفزش انغاليخ يٍ انؾشٚك/           1يفزش انغاليخ يٍ انؾشٚك/

 انًؾمك انفُٙ فٙ ؽٕادس انؾشٚك   

                2يذسة إؿفبء /                            1يذسة إؿفبء / 

 يٕػذ إَؼمبد انجشَبيظ  يكبٌ اَؼمبد انجشَبيظ انًـهٕة 

 املعلىماث الشخصيت :
 سلى انٕٓٚخ :  اإلعى ثبنكبيم :

 ربسٚخ انًٛالد : انؼًش : انغُغٛخ :

 انٕصٌ : انـٕل :

 انؼُٕاٌ :

 انجشٚذ اإلنكزشَٔٙ : انغٕال : انٓبرف :

 سلًٓب : َٕػٓب : سخظخ لٛبدح :

 معلىماث عه العمل : 
 انًذُٚخ :  إعى انغٓخ :

 اإلرظبل ثّ : ٔعٛهخ إعى انشئٛظ انًجبشش :

 انشيض انجشٚذ٘ : انًذُٚخ : ػُٕاٌ انؼًم : ص ة :

 انجشٚذ اإلنكزشَٔٙ : انفبكظ : ْبرف انؼًم :

 انؼًم انؾبنٙ :

 ػذد عُٕاد انخذيخ : إعى انٕظٛفخ :

 التعليم :
 ػبو : انضبَٕٚخ انؼبيخ لغى : -1

 ػبو : يب ٚؼبدنٓب ٔػؼ : -2

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

 ال )        (           َؼى )        (                           ؟ انجغٛـخ (

رٕػٛؼ انظشٔف  ٚغتمؼبئٛخ ًٔخ األعبعٛخ ٔانغهـخ انانزٓثُؼى ٚشعٗ رٕػٛؼ ربسٚخ االرٓبو ٔفٙ ؽبنخ اإلعبثخ 

 إسفبق األٔساق اإلػبفٛخ فٙ ؽبنخ انؼشٔسح.انًؾٛـخ ثبنؾبدس ٔ

 منىرج صحخ يعهىيبد

انٕاسدح فٙ ًَٕرط انـهت طؾٛؾخ ٔكبيهخ ٔأَب  ألش أَب ................................................. أٌ عًٛغ انجٛبَبد

 ّٕٚ نهؾمبئك عٕف ٚؤد٘ إنٗ إنغبء أٔ يظبدسح رهك انشٓبداد .أػهى عٛذا أٌ أ٘ كشؾ أٔ رؼذٚم أٔ رشأفٓى ٔ

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

ظٕل ػهٗ نزؾذٚذ يذٖ يُبعجزٙ نهؾ ألكبدًٚٛخ انؼشة نإلؿفبء ٔانغاليخ ٔاأليٍانزبثغ  يكبفؾخ انؾشائكثٙ إنٗ لغى 

 شٓبدح االػزًبد.

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

 . ألكبدًٚٛخ انؼشة نإلؿفبء ٔانغاليخ ٔاأليٍعًغ رهك انًؼهٕيبد نمغى انغاليخ يٍ انؾشٚك انزبثغ 

نخ االنزؾبق ثبنجشَبيظ انذساعٙ ثبإلدالء ثكبفخ انًؼهٕيبد فًٛب ٚخض ؽبيٍ خالل انزٕلٛغ ػهٗ ْزا انًُٕرط أفٕع ٔ

انزٙ أػًم  اد فمؾ يٍ خالل سئٛظ لغى اإلؿفبء أٔ يٍ ُٕٚة ػُّ داخم انٓٛئخخزجبسَزبئظ االٔانؾظٕل ػهٗ االػزًبد ٔ

 . ثٓب

 األطم  طبنؾخ ٔفؼبنخ يضمرؼزجش انظٕسح ؿجك األطم يٍ انزفٕٚغ 

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

 ادلمذو نهطهتَتى تعجئخ هزا اجلزء يٍ خالل سئُش 

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

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

 ...............انزبسٚخ ..................................      انزٕلٛغ...............................................
  نشخصُخ :فحص ادلضتُذاد وادلمبثهخ ا

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

يٓبو انٕظٛفخ ؿجمب نًزـهجبد . ) إعى انًغزشفٗ( ألداء لذ رى اخزجبسِ يٍ خالل ....................................يُّ ٔ

 .NFPAنهؾًبٚخ يٍ انؾشٚك  انغًؼٛخ انٕؿُٛخ األيشٚكٛخ

      .............................................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

 

 انًزـهجبد انزذسٚجٛخ نإلنزؾبق ثبنجشَبيظ انًـهٕة ثبنزبنٙ :ٚزى رؾذٚذ 

1- ......................................................................................................................... 

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

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

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

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

 

 ربسٚخ انزمذٚى :                               :                              ربسٚخ اإلػزًبد 

 انًغزهى :                                                                      : انًؼزًذ

 اإلعى :                                                                        اإلعى :

 :انزٕلٛغ                                                                       انزٕلٛغ :

 

 انًششف انؼبو ػهٗ انزذسٚت ثبألكبدًٚٛخ .ٚزى ٔػغ انغذٔل انخبص ثبالخزجبساد يٍ خالل 

 يعتًذا لجم إخشاء االختجبسجيت اصتالو انطهت يضتىفُب و
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 منىرج االختجبس و االعتًبد

 

 :ربسٚخ االخزجبس  انًكبٌ :   إعى انًذُٚخ :   يٕلغ االخزجبس

 

  : ادلعهىيبد 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 

     

  ثبنعًم احلبيل :ادلعهىيبد اخلبصخ 
ػذد عُٕاد رمذٚى خذيبد  سلى انٓبرف  اعى انٓٛئخ  انٕظٛفخ

  اإلؿفبء
 انذٔنخ 

     

  انشيض انجشٚذ٘  انًُـمخ انًذُٚخ  ػُٕاٌ انشبسع  
     

  انتذسَجُخ : َىع اذلُئخ

 لغى إؿفبء 
 

 غٛش رنك خخبط  ؽكٕيٛخ ششكخ

     

 : االعتًبد ادلطهىثخ ضع عاليخ عهً شهبدح
 سعم اإلؿفبء احلًبَخ يٍ احلشَك

 )      ( أٔليغزٕٖ 
 سعم اإلؿفبء

 )      (صبَٙيغزٕٖ 
   2/ْم رى انؾظٕل ػهٗ االػزًبد نشعم اإلؿفبء

 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 عشثخ و يضخخ اإلطفبء 

              )      ( 
  

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

 ال )        (           َؼى )        (                           ؟ انجغٛـخ (

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

 إسفبق األٔساق اإلػبفٛخ فٙ ؽبنخ انؼشٔسح.انًؾٛـخ ثبنؾبدس ٔ

 منىرج صحخ يعهىيبد

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

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

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

نزؾذٚذ يذٖ يُبعجزٙ نهؾظٕل ػهٗ  ألكبدًٚٛخ انؼشة نإلؿفبء ٔانغاليخ ٔاأليٍانزبثغ  يكبفؾخ انؾشائكثٙ إنٗ لغى 

 شٓبدح االػزًبد.

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

 . ألكبدًٚٛخ انؼشة نإلؿفبء ٔانغاليخ ٔاأليٍيٍ انؾشٚك انزبثغ  عًغ رهك انًؼهٕيبد نمغى انغاليخ

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

انزٙ أػًم  ئخاد فمؾ يٍ خالل سئٛظ لغى اإلؿفبء أٔ يٍ ُٕٚة ػُّ داخم انٓٛخزجبسَزبئظ االٔانؾظٕل ػهٗ االػزًبد ٔ

 . ثٓب

 األطم  طبنؾخ ٔفؼبنخ يضمرؼزجش انظٕسح ؿجك األطم يٍ انزفٕٚغ 

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

 ادلمذو نهطهتَتى تعجئخ هزا اجلزء يٍ خالل سئُش 

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

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

 ...............انزبسٚخ ..................................      انزٕلٛغ...............................................
  فحص ادلضتُذاد وادلمبثهخ انشخصُخ :

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

يٓبو انٕظٛفخ ؿجمب نًزـهجبد . ) إعى انًغزشفٗ( ألداء ..........لذ رى اخزجبسِ يٍ خالل ..........................يُّ ٔ

 .NFPAانغًؼٛخ انٕؿُٛخ األيشٚكٛخ نهؾًبٚخ يٍ انؾشٚك 

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

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

 


