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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 التذهريواملعرفة حلواية األرواح ووالتعلين 

 الناتج عن احلرائق و االنفجارات و املخاطر التي تهذد 

 سالهة األرواح 
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 االعتًبدإخشاءاد 

انًؿزًع ثؤكبظًٚٛخ  انًٕاظ انططؽحرى ٔضؽ اإلؼضبظاد انطبغخ ثجؽَبيح ضٓبظاد 

 انؿؽة نإلطفبء ٔانساليخ ٔاأليٍ نهزؤكٛع ؾهٗ يب ٚهٙ :

 . انؿؽثٙرسعٚع انًسئٕنٛخ ٔكفبءح ٔيػعالٛخ انزعؼٚت انطبغخ ثبؾزًبظ ؼخم اإلطفبء  

 

 أْذاف ثشَبيظ انؾٓبداد انًؼزًذ :

 .خًٛؽ انعٔل انؿؽثٛخفٙ ؼفؽ يسزٕٖ انسًبٚخ يٍ انسؽٚك  .1

 . خًٛؽ انعٔل انؿؽثٛخفٙ  يكبفسخ انسؽائك رسسٍٛ انزعؼٚت فٙ يدبل ضعيبد .2

 . يكبفسخ انسؽائكٔضؽ انسع األظَٗ نًؿبٚٛؽ انزعؼٚت األسبسٛخ نفؽق  .3

إغعاؼ ضٓبظاد االؾزًبظ نؽخم اإلطفبء انػ٘ ٚدزبؾ يزطهجبد االؾزًبظ  .4

 . ٔاإلؾزًبظ انعٔنٙ ٔاالضزجبؼاد انًطهٕثخ ظاضم األكبظًٚٛخ

انسفبظ ؾهٗ سدالد ثؤسًبء األضطبظ انػٍٚ زضؽٔا ثؽَبيح االؾزًبظ ظاضم  .5

 .IFSAC  ٔإثالـ انًُػًخ انؿبنًٛخ خاألكبظًٚٛ

 

 يكبفسخ انسؽائكيٍ ضالل لسى  نهًٕاظ انططؽحٚزى رمعٚى ثؽَبيح انطٓبظاد انًؿزًع 

ثؽَبيح انًٕاظ ٚمٕو ثبؾزًبظ انػ٘ . انزبثؽ ألكبظًٚٛخ انؿؽة نإلطفبء ٔانساليخ ٔاأليٍ 

 انًؤْالد .ثُبء ؾهٗ يدًٕؾخ يٍ انًزطهجبد ٔ انططؽح

انزبثؽ ألكبظًٚٛخ انؿؽة نإلطفبء ٔانساليخ ٔاأليٍ سٛبسخ  نسؽائكيكبفسخ اٚضؽ لسى ٔ

ٔٚزى . ح انمٕيٛخ انُطؤنهؿؽق ٔانهٌٕ ٔانعٍٚ ٔاندُس ٔؾعو انزًٛٛؿ انؿُػؽ٘ ثبنُسجخ 

سزٕفٙ انًزطهجبد ييؽاخؿخ يؤْالد يسزٕٖ انعضٕل نهزؤكٛع ؾهٗ أٌ كم يزمعو 

 . زست لٕاؾع اإلؾزًبظ انعٔنٛخ انًسعظح
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  ادلعتًذ ادلىاد اخلطشح عهبدادثشَبيح 

نػٍٚ أٚزى يُر ضٓبظح االؾزًبظ نهًٕاظ انططؽح نألضطبظ انًسزٕفٍٛ نهًؤْالد انًطهٕثخ 

  NFPA 472انؿًهٛبد ؾهٗ يزطهجبد انزٕؾٛخ ٔرؿزًع يسزٕٚبد ٚدزبؾٌٔ االيزسبٌ ثُدبذ . ٔ

ظؼخخ  انطبغخ ثؿعو زػٕل انططع ؾهٗٔ  CFR1910-120(q)  OSHA 29  انـ ٔيزطهجبد

ٚدت يسزٕٖ رٕؾٛخ . ٔ اؾزًبظ أؾهٗ فٙ انًٕاظ انططؽح لجم االَزٓبء يٍ ثؽَبيح انًٕاظ انططؽح

يسزٕٖ ؾًهٛبد رمعٚى انطٓبظاد  ؾهٗ انًزمعو نهسػٕل ؾهٗ االؾزًبظ نجؽَبيح انًٕاظ انططؽح

طجمب نًؿبٚٛؽ اندًؿٛخ انٕطُٛخ  رٕؾٛخ انًٕاظ انططؽحٔانٕثبئك انزٙ رثجذ اسزٛفبئّ نًزطهجبد 

 . NFPA 472األيؽٚكٛخ نهسًبٚخ يٍ انسؽٚك يؿٛبؼ 

يكبفسخ انطٓبظاد انٗ لسى ٚدت انسػٕل ؾهٗ خًٛؽ انًؤْالد ٔرمعٚى خًٛؽ انٕثبئك ٔ

ٚدت ٔ نالنزسبق ثبيزسبٌ االؾزًبظ . ثؤكبظًٚٛخ انؿؽة نإلطفبء ٔانساليخ ٔاأليٍ انسؽائك

لجم االنزسبق  يكبفسخ انسؽائكٚزى رمعًٚٓب انٗ لسى ظاد ٔرٕافؽ خًٛؽ انًؤْالد ٔانطٓب

 ثباليزسبٌ .

العزكًبل ػًهٛخ  فٙ انؼًم فٙ انًٕاد انخيشح صالصخ أػٕاوأٌ ٚكٌٕ انًزمذو لذ أينٗ فزشح  ػهٗ

يغ رمذٚى كبفخ انٕصبئك انًيهٕثخ كًب ْٕ ٔامؼ يٍ خالل ْزا انكزٛت ٔعٕف ٚزى لجٕل  االػزًبد

 . انيهجبد انكبيهخ فمو

فٙ زبنخ ؾعو إخزٛبؾ اإلضزجبؼاد انزسؽٚؽٚخ ٔانًٓبؼٚخ  ًٚكٍ إؾبظح اإلضزجبؼاد ثؿع ظٔؼح 

اإلضزجبؼاد انزسؽٚؽٚخ ٔانًٓبؼٚخ . ٔفٙ زبنخ ؾعو  سبؾخ رعؼٚجٛخ ثى رؿبظ 33يؽاخؿخ يعرٓب 

اإلخزٛبؾ الثع يٍ اإلنزسبق ثبنجؽَبيح كبياًل لجم انسػٕل ؾهٗ يٕافمخ نعضٕل اإلضزجبؼاد نهًؽح 

 انثبنثخ .
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 ادلىاد اخلطشحنربَبيح انىاخت تىافشهب يف ادلتمذو تطهجبد دلا انمضى األول:
 يضتىي تىعُخ

 

نألضطبظ طجمب نهطؽٔط  يسزٕٖ رٕؾٛخ  انًٕاظ انططؽحزى إغعاؼ ضٓبظح االؾزًبظ نجؽَبيح ٚ

 انزبنٛخ يؽفمخ ثبنٕثبئك انًطهٕثخ :

 "  ًَٕغج غسخ يؿهٕيبدٚطًم أٚضب " ٔاالؾزًبظ " رؿجئخ انًُٕغج " طهت االضزجبؼ ٔ . أ

 رؿجئخ انطهت نكٙ ٚزى انُػؽ فّٛ .ٔٚدت رٕلٛؽ ٔ

 يكبفسخ انسؽائكيٍ ضالل لسى  يسزٕٖ رٕؾٛخ انًٕاظ انططؽحاالَزٓبء ثُدبذ يٍ ثؽَبيح  . ة

 ) رؽفك َسطخ يٍ انطٓبظح ثبنطهت ( انزبثؽ ألكبظًٚٛخ انؿؽة نإلطفبء ٔانساليخ ٔاأليٍ

 . ؾبو 11ؾٍ أٌ ال ٚمم ؾًؽ انًزمعو  . د

 انٕٓٚخ .ٔأٌ ٚسًم انًزمعو ؼضػخ لٛبظح سبؼٚخ   . س

 % فٙ االضزجبؼاد انزسؽٚؽٚخ .03زػٕل انًزمعو ؾهٗ ظؼخخ ال رمم ؾٍ  . ج

 يسزٕٖ رٕؾٛخ . االَزٓبء ثُدبذ يٍ انًٓبؼاد انؿًهٛخ انًطهٕثخ نجؽَبيح انًٕاظ انططؽح . ذ
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ادلىاد اخلطشح نربَبيح انىاخت تىافشهب يف ادلتمذو تطهجبد ادل انمضى انثبٍَ:
 عًهُبد يضتىي

نألضطبظ طجمب نهطؽٔط  يسزٕٖ ؾًهٛبد انًٕاظ انططؽحالؾزًبظ نجؽَبيح ٚزى إغعاؼ ضٓبظح ا

 انزبنٛخ يؽفمخ ثبنٕثبئك انًطهٕثخ :

يؿهٕيبد " ٔٚطًم أٚضب " ًَٕغج غسخ االؾزًبظ " رؿجئخ انًُٕغج " طهت االضزجبؼ ٔ . أ

 انُػؽ فّٛ .رؿجئخ انطهت نكٙ ٚزى ٔٚدت رٕلٛؽ ٔ

 يكبفسخ انسؽائكيٍ ضالل لسى  يسزٕٖ رٕؾٛخ االَزٓبء ثُدبذ يٍ ثؽَبيح انًٕاظ انططؽح . ة

 ) رؽفك َسطخ يٍ انطٓبظح ثبنطهت (  انزبثؽ ألكبظًٚٛخ انؿؽة نإلطفبء ٔانساليخ ٔاأليٍ

 ؾبو 11أٌ ال ٚمم ؾًؽ انًزمعو ؾٍ  . د

 انٕٓٚخ .ٔأٌ ٚسًم انًزمعو ؼضػخ لٛبظح سبؼٚخ  . س

 % فٙ االضزجبؼاد انزسؽٚؽٚخ .03و ؾهٗ ظؼخخ ال رمم ؾٍ زػٕل انًزمع . ج

انزبثؽ ألكبظًٚٛخ  يكبفسخ انسؽائكٚدت ؾهٗ انًزمعو أٌ ٚكٌٕ يؿزًعا يٍ ضالل لسى  . ذ

 . يسزٕٖ رٕؾٛخ انًٕاظ انططؽحثؽَبيح فًٛب ٚطع  انؿؽة نإلطفبء ٔانساليخ ٔاأليٍ 

 يسزٕٖ ؾًهٛبد ٕاظ انططؽحانًذ يٍ انًٓبؼاد انؿًهٛخ انًطهٕثخ نجؽَبيح االَزٓبء ثُدب . ش

كم زمعو ثُدبذ نهًٓبؼاد انؿًهٛخ . ٔرمعٚى يب ٚفٛع اَزٓبء انً إظاؼح انزعؼٚتٚدت ؾهٗ ٔ

يكبفسخ األٔؼاق انطبغخ ثبنًٓبؼاد ٚزى رٕلٛؿٓب يٍ ضالل ندُخ رمٛٛى يؿزًعح يٍ لسى 

 لجم إغعاؼ ضٓبظح االؾزًبظ . انزبثؽ ألكبظًٚٛخ انؿؽة نإلطفبء ٔانساليخ ٔاأليٍ انسؽائك
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 يضتىي تىعُخادلىاد اخلطشح يتطهجبد ثشَبيح انمضى انثبنج : 

ٔاإلضزجبؼاد نًٓبؼاد انؿًهٛخ ضزجبؼ اال ٚمعو انجؽَبيح نهًزمعيٍٛ فٙ انزٕاؼٚص انًسعظح . أ

لجم ثعء  أكبظًٚٛخ انؿؽة نإلطفبء ٔانساليخ ٔاأليٍانًؿهٕيبرٛخ ٔغنك نهًسدهٍٛ نعٖ 

 انجؽَبيح .

 NFPAانجؽايح ٔفمب نًؿبٚٛؽ اندًؿٛخ انٕطُٛخ األيؽٚكٛخ نهسًبٚخ يٍ انسؽٚك  رمعٚىزى ٚ . ة

472. 

انزبثؽ ألكبظًٚٛخ انؿؽة  ٚزى اؾزًبظ انجؽايح انزبنٛخ يٍ ضالل لسى انساليخ يٍ انسؽٚك . د

 : نإلطفبء ٔانساليخ ٔاأليٍ

ٔانساليخ خ يٍ أكبظًٚٛخ انؿؽة نإلطفبء انًسزدٛت األٔل نهًٕاظ انططؽح : رٕؾٛ -1

  info@afssac.edu.saٔٚزى انزسدٛم ؾهٗ انًٕلؽ   .ٔاأليٍ

 .IFSTAطعيبد اإلطفبء نانعٔنٙ  ْٛئخ اإلؾزًبظ -2

  

mailto:info@afssac.edu.sa
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 يضتىي عًهُبدانمضى انشاثع : يتطهجبد ثشَبيح ادلىاد اخلطشح 

ٔاإلضزجبؼاد ضزجبؼ انًٓبؼاد انؿًهٛخ ال ٚمعو انجؽَبيح نهًزمعيٍٛ فٙ انزٕاؼٚص انًسعظح . أ

لجم ثعء  انًؿهٕيبرٛخ ٔغنك نهًسدهٍٛ نعٖ أكبظًٚٛخ انؿؽة نإلطفبء ٔانساليخ ٔاأليٍ

 انجؽَبيح .

 NFPAٚزى لجٕل انجؽايح ٔفمب نًؿبٚٛؽ اندًؿٛخ انٕطُٛخ األيؽٚكٛخ نهسًبٚخ يٍ انسؽٚك  . ة

472 . 

ؤكبظًٚٛخ انؿؽة نإلطفبء ث يٍ انسؽٚكٚزى اؾزًبظ انجؽايح انزبنٛخ يٍ ضالل لسى انساليخ  . د

 : ٔانساليخ ٔاأليٍ

 . أكبظًٚٛخ انؿؽة نإلطفبء ٔانساليخ ٔاأليٍيٍ  انًٕاظ انططؽح : ؾًهٛبد .1

أسبسٛبد اإلطفبء اإلغعاؼ  .IFSTAانزعؼٚت انعٔنٙ ؾهٗ ضعيبد اإلطفبء  ْٛئخ .2

 " ؾًهٛبد زٕاظس انًٕاظ انططؽح "  23انطبيس انفػم 
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 طهت يىاعُذ االختجبساد نالعتًبد اخلبيش:انمضى 

ٕٚو يٍ يٕؾع االضزجبؼ يٍ ضالل رؿجئخ  14انًزمعيٍٛ نالضزجبؼ انزمعو ثفزؽح ال رمم ؾٍ ٚدت ؾهٗ 

 ًَٕغج االضزجبؼ نالؾزًبظ .

االؾزًبظ لجم اإلؾعاظ اليزسبٌ انسػٕل ؾهٗ ًٛؽ انٕثبئك يؽ ًَٕغج االضزجبؼ ٔٚدت أٌ رؽفك خ

 االؾزًبظ . 

 ؾًهٛبد يٍ ضالل لسى انساليخ يٍ انسؽٚكخ ٕٔؾٛانًٕاظ انططؽح ر اضزجبؼادٔ ٚزى زفع ثُك 

 .ؤكبظًٚٛخ انؿؽة نإلطفبء ٔانساليخ ٔاأليٍث
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 اختجبساد صُىَخ إلَعبط انزاكشح :  انضبدس انمضى

انسػٕل  OSHA 29CFR1910-120 (q)(6)انـ  انًزعؼثٍٛ طجمب نُػبوٚدت ؾهٗ انًزمعيٍٛ 

انًؽخؽ ٓبؼ انكفبءح فٙ انًدبالد سُٕٚب ٔؾهٗ رعؼٚت سُٕ٘ نهسفبظ ؾهٗ انكفبءح فٙ انؿًم أٔ إغ

رجُٗ يزطهجبد  يكبفسخ انسؽائكٚدت ؾهٗ لسى . ٔ 29CFR1910-120 (q)(6)نػنك ْٕ 

 اإلَؿبش انزبنٛخ :

 . ؾًهٛبدرٕؾٛخ ٔ رعؼٚت انًٕاظ انططؽحزضٕؼ ثؽَبيح   . أ

رمؽٚؽ انكفبءح فٙ انزعؼٚت أٔ انكفبءح يٍ ضالل ؼئٛسّ فٙ انؿًم سٕاء كبٌ ؼئٛس لسى   . ة

فٙ زبنخ ٔخٕظ رمؽٚؽ انكفبءح ٚدت أٌ ٚكٌٕ أ غٛؽِ . ٔ انساليخبء أٔ ؼئٛس لسى إطف

ْػا انزمؽٚؽ د انطبغخ ثبنزعؼٚت ٔانكفبءح . ٔنعٖ ؼئٛس انؿًم طؽٚمخ نسفع انسدال

 ثؤكبظًٚٛخ انؿؽة نإلطفبء ٔانساليخ ٔاأليٍ خ انسؽائكيكبفسٚدت أٌ ٚكٌٕ يزبزب نمسى 

 فٙ زبنخ انطهت .
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 اعتًبد يتطهجبد االختجبس : انضبثعانمضى 

ٚزكٌٕ اضزجبؼ نالضزجبؼاد انزسؽٚؽٚخ . ٔ% أٔ أكثؽ يٍ 03ٚدت ؾهٗ انًؽضسٍٛ رسمٛك َسجخ 

ٚزى االَزٓبء يُٓب ضالل  ٚدت أٌسؤال يزؿعظ االضزٛبؼاد ٔ 53يٍ  رٕؾٛخ  انًٕاظ انططؽحثؽَبيح 

سؤال يزؿعظ  133ؾهٗ  ؾًهٛبد انًٕاظ انططؽحثؽَبيح ٚدت أٌ ٚسزٕ٘ اضزجبؼ سبؾخ. ٔ

كم سؤال ٚسزٕ٘ ؾهٗ يؽخؽ أٔ أكثؽ يٍ ٔٚزى االَزٓبء يُٓب ضالل سبؾزٍٛ . ٔ االضزٛبؼاد

يٍ هٛبد رٕؾٛخ أٔ ؾًاإلغعاؼ انطبيس أٔ ثؽَبيح انًٕاظ انططؽح   IFSTAانًػبظؼ انزبنٛخ 

ْؤالء . ٔ  Emergency Response Guidebook ( ERG)  ضالل ظنٛم االسزدبثخ نهطٕاؼا

ثُػبو إظاؼح لٛبظح ٚدت أٌ ٚكٌٕ غٔ٘ ضجؽح  ؾًهٛبد انطالة انػٍٚ ٚؤظٌٔ اضزجبؼ  انًٕاظ انططؽح

يؽاخؿخ االَزٓبء يٍ انجؽَبيح انًُبست ٔ ٚدت أٌ ٚكٌٕ انطالة يسزؿعٍٚ يٍ ضاللانسبظس . ٔ

اخزٛبؾ االضزجبؼاد ضالل سُخ يٍ ربؼٚص  ٚدت ؾهٗ انًزمعيٍٛٔ اخؽ انًػكٕؼح أؾالِ .انًؽ

 االَزٓبء يٍ انجؽَبيح انًُبست . 

 ؾُٛخ يٍ أسئهخ االضزجبؼ 

 نزٕضٛر  NFPA 704يٍ َػبو  األؾؼقٚسزطعو انًؽثؽ 

 انًطبطؽ انػسٛخ  -أ 
 انمبثهٛخ نالضزؿبل  -ة 
 انًطبطؽ اإلضبفٛخ  -ج 
  ٛخنزفبؾها -ظ 

 

ؼسٕة انًزمعو فٙ االضزجبؼ ٚمٕو انًزمعو ثئؾبظح االضزجبؼ ثؿع زضٕؼ ثؽَبيح ٔفٙ زبنخ 

نًعح أسجٕؾٍٛ  سبؾخ ٔانًٕاظ انططؽح ؾًهٛبد 52انًٕاظ انططؽح رٕؾٛخ نًعح أسجٕؾٍٛ 

سبؾخ لجم إؾبظح االضزجبؼ نهًؽح انثبَٛخ ثمسى انساليخ يٍ انسؽٚك ثؤكبظًٚٛخ انؿؽة  52

 نإلطفبء ٔانساليخ ٔاأليٍ.

 يكبفسخ انسؽائكؾهٗ انًزمعيٍٛ اخزٛبؾ خًٛؽ االضزجبؼاد انطبغخ ثمسى  ٔ ٚدت

 ٔانًٓبؼاد انؿًهٛخ ضالل االَزٓبء يٍ انجؽَبيح انًؿزًع .

يكبفسخ ٔرٕخع اندعأل انطبغخ ثبالضزجبؼاد ٔاإلؾزًبظاد ؾهٗ انًٕلؽ انطبظ  ثمسى 

 ٕيبد انؿبنًٛخ .ثؤكبظًٚٛخ انؿؽة نإلطفبء ٔانساليخ ٔاأليٍ ؾهٗ ضجكخ انًؿه انسؽائك
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 ادلىاد اخلطشح يجبدئ تضبوٌ ويعبدنخ عهبدادتطجُك  انمضى انثبيٍ :

رُفٛػا نًجبظا رسبٔ٘ ٔيؿبظنخ انطٓبظاد ٚدت ؾهٗ انًزمعو إؼسبل خًٛؽ انٕثبئك ٔانطٓبظاد 

 ؤكبظًٚٛخ انؿؽة نإلطفبء ٔانساليخ ٔاأليٍانعؼاسٛخ انطبغخ ثّ ؾهٗ انجؽٚع االنٛكزؽَٔٙ انطبظ ث

 ْٕٔinfo@afssac.edu.sa  أيب ثبنُسجخ  نطهت االنزسبق ٚطزؽط أٌ ٚكٌٕ أغهٛب ٔانطٓبظاد

 ؤكبظًٚٛخ انؿؽة نإلطفبء ٔانساليخ ٔاأليٍث يكبفسخ انسؽائكَسص يطبثمخ نألغم . ٔنٍ ٚمجم لسى 

 َٙ .أ٘ طهجبد انزسبق رؽسم ثبنفبكس أٔ ؾجؽ انجؽٚع االنٛكزؽٔ

 :انتضبوٌ 

 IFSACاألضطبظ انػٍٚ ال ٚسًهٌٕ ضٓبظاد يؿزًعح يٍ ْٛئخ االؾزًبظ انعٔنٛخ نطعيبد اإلطفبء 

 ٚدت أٌ رزٕافؽ فٛٓى انطؽٔط انزبنٛخ :

 ٚدت ؾهٗ انًزمعو رؿجئخ انًُٕغج انًُبست ٔإؼفبق خًٛؽ انٕثبئك ٔانطٓبظاد انالؾيخ . . أ

انزبثؽ نًكبٌ ؾًهّ ٔأٌ ٚسػم ؾهٗ ٚدت أٌ ٚكٌٕ انًزمعو ؾضٕا فٙ لسى اإلطفبء  . ة

 يٕافمخ ؼئٛس لسى اإلطفبء نكٙ رسعس انًؿبظنخ .

ٚدت ؾهٗ انًزمعو رمعٚى خًٛؽ انٕثبئك ٔانطٓبظاد انطبغخ ثبنزعؼٚت ٔاالضزجبؼاد طجمب  . د

نًؿبٚٛؽ اندًؿٛخ انٕطُٛخ األيؽٚكٛخ نهسًبٚخ يٍ انسؽٚك انًُبسجخ نكم يسزٕٖ يٍ 

 سُٕاد . 5ٔانطٓبظاد انطبغخ ثآضؽ  االؾزًبظ . ٔٚدت رمعٚى انٕثبئك

ؤكبظًٚٛخ انؿؽة نإلطفبء ث يكبفسخ انسؽائكٚدت اخزٛبؾ انًزمعو نالضزجبؼ انزسؽٚؽ٘ نمسى  . س

% نهًسزٕٖ انًطهٕة نهطٓبظح ٔاضزجبؼ  03ثعؼخخ ال رمم ؾٍ  ٔانساليخ ٔاأليٍ

 انًٓبؼاد انؿًهٛخ .

 رٕخع فٙ كزٛت االؾزًبظ.ٚدت ؾهٗ انًزمعو أٌ ٚسزٕفٙ خًٛؽ انًزطهجبد انؿبيخ يثهًب  . ج

 ادلعبدنخ  :

 ٚدت ؾهٗ انًزمعو رؿجئخ انًُٕغج انًُبست ٔإؼفبق خًٛؽ انٕثبئك ٔانطٓبظاد انالؾيخ . . أ

ٚدت أٌ رٕضر انطٓبظاد يسزٕٖ االؾزًبظ انسبغم ؾهّٛ يٍ ْٛئخ االؾزًبظ انعٔنٛخ  . ة

 .IFSACنطعيبد اإلطفبء 

ثبنًٕافمخ  ٔانساليخ ٔاأليٍ ؤكبظًٚٛخ انؿؽة نإلطفبءث يكبفسخ انسؽائكؿٔٚع لسى ٚ . د

أكبظًٚٛخ انؿؽة نإلطفبء ٔانساليخ انًكزٕثخ يٍ انسهطخ انزٙ أغعؼد انطٓبظح ضالف 

 ٔ رٕضر أٌ ضٓبظح االؾزًبظ نهًزمعو سبؼٚخ انًفؿٕل ٔغبنسخ ٔفٙ زبنخ خٛعح . ٔاأليٍ

ٚدت أٌ ٚكٌٕ انًزمعو ؾضٕا فٙ لسى اإلطفبء انزبثؽ نًكبٌ ؾًهّ ٔأٌ ٚسػم ؾهٗ  . س

 ؼئٛس لسى اإلطفبء نكٙ رسعس انًؿبظنخ . يٕافمخ

 ٚدت ؾهٗ انًزمعو أٌ ٚسزٕفٙ خًٛؽ انًزطهجبد انؿبيخ يثهًب رٕخع فٙ كزٛت االؾزًبظ . . ج

mailto:info@afssac.edu.sa
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 تطجُك انمبَىٌ  انمضى انتبصع :

انًؤْالد انزٙ ٚزى انسػٕل ؾهٛٓب يٍ ْػا انجؽَبيح ال رسزطعو فٙ إؾطبء ؼرجخ أٔ يؤْم أٔ 

 ؾهٗ انجؽَبيح .انزؿٍٛٛ انًطهٕة لجم انسػٕل 

 

 انشفضاإلنغبء واإلَمبف و : انعبعشانمضى 

إٚمبف أٔ إنغبء أ٘ اؾزًبظ أل٘ ضطع زٍٛ  كبظًٚٛخ انؿؽة نإلطفبء ٔانساليخ ٔاأليٍٚسك أل

 ٚكزطف أٌ ْػا انططع :

لع لعو إؾزًبظًا يؿٔؼًا ٔيسؽفب نهسمبئك ٔانًؿهٕيبد انًطهٕثخ نهسػٕل ؾهٗ االؾزًبظ أل٘  . أ

 . ؤكبظًٚٛخ انؿؽة نإلطفبء ٔانساليخ ٔاأليٍث كبفسخ انسؽائكييسزٕٖ ٚمعيّ لسى 

 لع رؿًع اسزطعاو انغص ٔانزعنٛس ٔانزؿٔٚؽ ٔانطعاؼ نهسػٕل ؾهٗ انزعؼٚت أٔ االؾزًبظ .  . ة

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

 يكبفسخ انسؽائك% نطٓبظح االؾزًبظ نمسى 03ؼست فٙ انسػٕل ؾهٗ َسجخ يئٕٚخ  . س

 ثبألكبظًٚٛخ  أٔ فطم فٙ اخزٛبؾ خًٛؽ انًٓبؼاد انؿًهٛخ انًطهٕثخ .

 ثُبًء ؾهٗ رٕغٛخ يٍ اندٓخ انًطزػخ فٙ انعفبؼ انًعَٙ . . ج

 سٕف ٚزى يؽاخؿخ خًٛؽ انطٓبظاد انزٙ ٚسًهٓب ْػا انططع .ٔ
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  رى االؾزًبظ
 لضى يكبفحخ احلشائك

 

 ربؼٚص اإلسزالو

  

 رٕلٛؽ انًسزهىٔإسى  رى انًٕافمخ ؾهّٛ

 
 يكبفحخ احلشائكايح االنتحبق ثربمنىرج طهت 

 

  

 الربوامج ادلطلىب اإللتحاق به :
                   1سعم إىفبء /                               0سعم إىفبء / 

        انًٕاد انخيشح فُٙ                        انًٕاد انخيشح ػًهٛبد              انًٕاد انخيشح رٕػٛخ          

      1يؾغم ػشثبد اإلىفبء /                   0يؾغم ػشثبد اإلىفبء / 

                        2مبثو إىفبء /                         1مبثو إىفبء /                            0مبثو إىفبء / 

          2يفزؼ انغاليخ يٍ انؾشٚك/     1يفزؼ انغاليخ يٍ انؾشٚك/           0يفزؼ انغاليخ يٍ انؾشٚك/

 انًؾمك انفُٙ فٙ ؽٕادس انؾشٚك   

                1يذسة إىفبء /                            0يذسة إىفبء / 

 يٕػذ إَؼمبد انجشَبيظ  يكبٌ اَؼمبد انجشَبيظ انًيهٕة 

 ادلعلىماث الشخصيت :
 سلى انٕٓٚخ :  اإلعى ثبنكبيم :

 ربسٚخ انًٛالد : انؼًش : انغُغٛخ :

 انٕصٌ : انيٕل :

 انؼُٕاٌ :

 انجشٚذ اإلنكزشَٔٙ : انغٕال : انٓبرف :

 سلًٓب : َٕػٓب : سخقخ لٛبدح :

 معلىماث عه العمل : 
 انًذُٚخ :  إعى انغٓخ :

 اإلرقبل ثّ : ٔعٛهخ إعى انشئٛظ انًجبؽش :

 انشيض انجشٚذ٘ : انًذُٚخ : ػُٕاٌ انؼًم : ؿ ة :

 انجشٚذ اإلنكزشَٔٙ : انفبكظ : ْبرف انؼًم :

 انؼًم انؾبنٙ :

 ػذد عُٕاد انخذيخ : إعى انٕظٛفخ :

 التعليم :
 ػبو : انضبَٕٚخ انؼبيخ لغى : -0

 ػبو : يب ٚؼبدنٓب ٔمؼ : -1

 ػبو : ؽٓبدح عبيؼٛخ ٔمؼ : -2
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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 انجغٛيخ (

رٕمٛؼ  ٚغتمنبئٛخ ًٔخ األعبعٛخ ٔانغهيخ انانزٓثُؼى ٚشعٗ رٕمٛؼ ربسٚخ االرٓبو ٔفٙ ؽبنخ اإلعبثخ 

 إسفبق األٔساق اإلمبفٛخ فٙ ؽبنخ اننشٔسح.انظشٔف انًؾٛيخ ثبنؾبدس ٔ

 منىرج صحخ يعهىيبد

انٕاسدح فٙ ًَٕرط انيهت فؾٛؾخ  ألش أَب ................................................. أٌ عًٛغ انجٛبَبد

ّٕٚ نهؾمبئك عٕف ٚؤد٘ إنٗ إنغبء أٔ يقبدسح رهك أػهى عٛذا أٌ أ٘ كؾو أٔ رؼذٚم أٔ رؾٔكبيهخ ٔأَب أفٓى ٔ

 انؾٓبداد .

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

نزؾذٚذ يذٖ يُبعجزٙ  ألكبدًٚٛخ انؼشة نإلىفبء ٔانغاليخ ٔاأليٍانزبثغ  يكبفؾخ انؾشائكانخبفخ ثٙ إنٗ لغى ٔ

 قٕل ػهٗ ؽٓبدح االػزًبد.نهؾ

ٚمغ  أَب أٚنب أخهٙ يغئٕنٛخ انٓٛئخ انًزكٕسح أٔ انؾخـ انًزكٕس يٍ انًغئٕنٛخ انمبََٕٛخ َزٛغخ أ٘ مشسٔ

 . ألكبدًٚٛخ انؼشة نإلىفبء ٔانغاليخ ٔاأليٍػُذ عًغ رهك انًؼهٕيبد نمغى انغاليخ يٍ انؾشٚك انزبثغ  مذ٘

نخ االنزؾبق ثبنجشَبيظ ثبإلدالء ثكبفخ انًؼهٕيبد فًٛب ٚخـ ؽبيٍ خالل انزٕلٛغ ػهٗ ْزا انًُٕرط أفٕك ٔ

اد فمو يٍ خالل سئٛظ لغى اإلىفبء أٔ يٍ ُٕٚة ػُّ داخم خزجبسَزبئظ االانذساعٙ ٔانؾقٕل ػهٗ االػزًبد ٔ

 . انزٙ أػًم ثٓب انٓٛئخ

 األفم  فبنؾخ ٔفؼبنخ يضمرؼزجش انقٕسح ىجك األفم يٍ انزفٕٚل 

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

 ادلمذو نهطهتَتى تعجئخ هزا اجلزء يٍ خالل سئُش 

  رى انغًبػ نّ ٔانًٕافمخ ػهٗ ؽنٕس انجشَبيظ انًيهٕة .أؽٓذ ثأٌ انًزكٕس أػالِ لذ 

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

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

ؽغت انؾشٔه ٔانزمشٚش  انيجٛخيغزٕفٙ نؾشٔه انهٛبلخ انجذَٛخ ٔ أؽٓذ ثأٌ انًزمذو نهؾقٕل ػهٗ االػزًبد

يٓبو . ) إعى انًغزؾفٗ( ألداء لذ رى اخزجبسِ يٍ خالل ....................................انيجٙ انًمذو يُّ ٔ

 .NFPAنهؾًبٚخ يٍ انؾشٚك  انٕظٛفخ ىجمب نًزيهجبد انغًؼٛخ انٕىُٛخ األيشٚكٛخ

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

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

 ال َؼى اإلعزالورى 
 

 انزبسٚخ
 

 انزٕلٛغ

     سخقخ انمٛبدحفٕسح 

     خيبة انزٕفٛخ

     انٕصبئك انًيهٕثخ

     انذساعٛخانؾٓبداد 

     انخذيخ ؽٓبداد

     فٕسح انٕٓٚخ

 

 انًزيهجبد انزذسٚجٛخ نإلنزؾبق ثبنجشَبيظ انًيهٕة ثبنزبنٙ :ٚزى رؾذٚذ 

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

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

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

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

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

 

 ربسٚخ انزمذٚى :                                                       :       ربسٚخ اإلػزًبد 

 انًغزهى :                                                                      انًؼزًذ :

 اإلعى :                                                                        اإلعى :

 انزٕلٛغ :                                                                      انزٕلٛغ :

 

 انًؾشف انؼبو ػهٗ انزذسٚت ثبألكبدًٚٛخ .ٚزى ٔمغ انغذٔل انخبؿ ثبالخزجبساد يٍ خالل 

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

 

 :ربسٚخ االخزجبس  انًكبٌ :   إعى انًذُٚخ :   االخزجبسيٕلغ 

 

  : ادلعهىيبد انغخصُخ
 اعى انؼبئهخ  اعى األة االعى  انٕٓٚخسلى 

 

    

 انشيض انجشٚذ٘ ؿ.ة انًذُٚخ  انجشٚذ االنٛكزشَٔٙ 
 

     

  سلى سخقخ انمٛبدح 
 

   انٓبرف ٔ انغٕال

     

ؽبفم ػهٗ ؽٓبدح  انُٕع  ربسٚخ انًٛالد 
 انضبَٕٚخ انؼبيخ 

ؽبفم ػهٗ ؽٓبدح انزؼهٛى 
 انؼبو 

 دٔنخ اإللبيخ 

     

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

  اإلىفبء
 انذٔنخ 

     

  انشيض انجشٚذ٘  انًُيمخ انًذُٚخ  ػُٕاٌ انؾبسع  
     

  انتذسَجُخ : اذلُئخَىع 

 لغى إىفبء 
 

 غٛش رنك خخبف  ؽكٕيٛخ ؽشكخ

     

 : ضع عاليخ عهً عهبدح االعتًبد ادلطهىثخ
 سعم اإلىفبء احلًبَخ يٍ احلشَك

 )      ( أٔليغزٕٖ 
 سعم اإلىفبء

 )      (صبَٙيغزٕٖ 
   1/ْم رى انؾقٕل ػهٗ االػزًبد نشعم اإلىفبء

 اػزًبد انًٕاد انخيشحْم رى انؾقٕل ػهٗ  )      (     ػًهٛبد  )      ( رٕػٛخ       ادلىاد اخلطشح 
 يغزٕٖ رٕػٛخ

إىفبء يغزٕٖ مبثو  إطفبءضبثط 
 )      (أٔل          

إىفبء يغزٕٖ مبثو 
 )      (          صبَٙ

 

  )      (صبَٙيغزٕٖ  )      (أٔليغزٕٖ  يذسة خذيبد اإلطفبء
 يؾغم انًنخخ  صبئك و يغغم عشثخ و يضخخ اإلطفبء 

              )      ( 
  

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

 ال )        (           َؼى )        (                           ؟ انًشٔسٚخ انجغٛيخ (

رٕمٛؼ  ٚغتًخ األعبعٛخ ٔانغهيخ انمنبئٛخ ٔانزٓثُؼى ٚشعٗ رٕمٛؼ ربسٚخ االرٓبو ٔفٙ ؽبنخ اإلعبثخ 

 اإلمبفٛخ فٙ ؽبنخ اننشٔسح.إسفبق األٔساق انظشٔف انًؾٛيخ ثبنؾبدس ٔ

 منىرج صحخ يعهىيبد

انٕاسدح فٙ ًَٕرط انيهت فؾٛؾخ  ألش أَب ................................................. أٌ عًٛغ انجٛبَبد

أػهى عٛذا أٌ أ٘ كؾو أٔ رؼذٚم أٔ رؾّٕٚ نهؾمبئك عٕف ٚؤد٘ إنٗ إنغبء أٔ يقبدسح رهك ٔكبيهخ ٔأَب أفٓى ٔ

 انؾٓبداد .

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

نزؾذٚذ يذٖ يُبعجزٙ  ألكبدًٚٛخ انؼشة نإلىفبء ٔانغاليخ ٔاأليٍانزبثغ  يكبفؾخ انؾشائكانخبفخ ثٙ إنٗ لغى ٔ

 نهؾقٕل ػهٗ ؽٓبدح االػزًبد.

ٚمغ  ًزكٕسح أٔ انؾخـ انًزكٕس يٍ انًغئٕنٛخ انمبََٕٛخ َزٛغخ أ٘ مشسأَب أٚنب أخهٙ يغئٕنٛخ انٓٛئخ انٔ

 . ألكبدًٚٛخ انؼشة نإلىفبء ٔانغاليخ ٔاأليٍػُذ عًغ رهك انًؼهٕيبد نمغى انغاليخ يٍ انؾشٚك انزبثغ  مذ٘

ظ نخ االنزؾبق ثبنجشَبييٍ خالل انزٕلٛغ ػهٗ ْزا انًُٕرط أفٕك ثبإلدالء ثكبفخ انًؼهٕيبد فًٛب ٚخـ ؽبٔ

اد فمو يٍ خالل سئٛظ لغى اإلىفبء أٔ يٍ ُٕٚة ػُّ داخم خزجبسَزبئظ االانذساعٙ ٔانؾقٕل ػهٗ االػزًبد ٔ

 . انزٙ أػًم ثٓب انٓٛئخ

 األفم  فبنؾخ ٔفؼبنخ يضمرؼزجش انقٕسح ىجك األفم يٍ انزفٕٚل 

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

 ادلمذو نهطهتَتى تعجئخ هزا اجلزء يٍ خالل سئُش 

  رى انغًبػ نّ ٔانًٕافمخ ػهٗ ؽنٕس انجشَبيظ انًيهٕة .أؽٓذ ثأٌ انًزكٕس أػالِ لذ 

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

 ...............انزبسٚخ ..................................      انزٕلٛغ...............................................
  فحص ادلضتُذاد وادلمبثهخ انغخصُخ :

ؽغت انؾشٔه ٔانزمشٚش  انيجٛخهٛبلخ انجذَٛخ ٔيغزٕفٙ نؾشٔه ان أؽٓذ ثأٌ انًزمذو نهؾقٕل ػهٗ االػزًبد

يٓبو . ) إعى انًغزؾفٗ( ألداء لذ رى اخزجبسِ يٍ خالل ....................................انيجٙ انًمذو يُّ ٔ

 .NFPAانٕظٛفخ ىجمب نًزيهجبد انغًؼٛخ انٕىُٛخ األيشٚكٛخ نهؾًبٚخ يٍ انؾشٚك 

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

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

 


