دبموم تقنيات اإلطفاء و اإلنقاذ في كمية الدفاع المدني

تحقيقا لرؤى جاللة القائد المفدى الممك عبداهلل الثاني ابن الحسين المعظم بجعل األردن
أنموذجا لمجتمع عصري متطور ،وبيدف االرتقاء بمستوى خدمات اإلسعاف واإلطفاء واإلنقاذ

التي يقدميا الدفاع المدني األردني والذي يعتبر من أكثر أجيزة الحماية المدنية كفاءة واقتدا ار

في المنطقة لما يحظى بو من سمعة طيبة ومينية واحترافية عالية عربيا ودوليا ،فقد تم في عام
2006م افتتاح كمية الدفاع المدني والتي تعمل وفقا لنظم وقوانين و ازرة التعميم العالي والبحث
العممي وتتبع أكاديميا جامعة البمقاء التطبيقية ،حيث تم البدء بتنفيذ برنامج دبموم اإلسعاف
الفوري والذي ييدف لتأىيل كوادر متميزة في مجال اإلسعاف قادرة عمى استخدام أحدث
األجيزة والمعدات المستخدمة في ىذا المجال  ،وخالل ىذه الفترة فقد حققت الكمية إنجازات

متميزة انعكست إيجابياً باالرتقاء بواقع الخدمة اإلسعافية المقدمة لممواطنين إلى أعمى
مستوياتيا

.

وتحقيقاً لمتخصصية واالحتراف في العمل في كافة الخدمات المقدمة لممواطنين وبيدف تحقيق
رؤيققة ورسققالة المديريققة العامققة وأىققدافيا اإلسققتراتيجية فقققد أصققدر عطوفققة المققدير العققام لمققدفاع

المققدني توجيياتققو باسققتحداث دبمققوم تقنيققات اإلطفققاء واإلنقققاذ بيققدف االرتقققاء بالمسققتوى العممققي
والعممي لرجال الدفاع المدني ومواكبة احدث التطورات في مجال عموم اإلطفاء واإلنققاذ وبقذلك
تكون كمية الدفاع المدني ىي األولى إقميمياً التي تقوم بتدريس ىذا التخصص .

وعمى ضوء ذلك تم إعداد الخطة الدراسية لبرنامج دبموم تقنيات اإلطفاء واإلنقاذ بعد أن تم
االطالع عمى أفضل البرامج األكاديمية والتدريبية المطبقة عالميا في ىذا المجال وبحيث يحق
المعرفة النظرية والميارة العالية في التطبي فتم التركيز عمى الجانبين النظري والعممي في آن

معا وبواقع ( )72ساعة معتمدة ،منيا ( )29ساعة معتمدة كمتطمبات جامعة ومتطمبات برنامج
ىندسي مثل مساقات المغة االنجميزية والرياضيات والفيزياء وغيرىا ،و( )43ساعة معتمدة
لمساقات تخصص تقنيات اإلطفاء واإلنقاذ والتي تم تقسيميا إلى عدة محاور ومجاالت معرفية
نظرية وعممية وكما يمي -:

 - 1عموم اإلطفاء واإلنقاذ  :بواقع ( )17ساعة معتمدة نظرية و( )8ساعات معتمدة عممية .
 -2عموم القيادة والسيطرة والسالمة العامة  :وبواقع ( )6ساعات نظرية.
 -3عموم الوقاية والحماية من الحري  :وبواقع ( )3ساعات نظرية.

 -4عموم التحقي في أسباب الحري  :وبواقع ( )2ساعة معتمدة نظرية وساعة معتمدة عممية
 -5اإلسعافات األولية  :وبواقع ( )2ساعة معتمدة نظرية وساعة معتمدة عممية .
 -6التدريب الميداني المتخصص وبواقع ( )280ساعة تدريب عممية فعمية.

ومن ثم تم اعتماد الخطة الدراسية من قبل جامعة البمقاء التطبيقية وىيئة اعتماد مؤسسات

التعميم العالي وتوفير أفضل المراجع والكتب المتوفرة عالميا في المجاالت المعرفية المطموبة
لمتخصص واعتمادىا كمناىج تدريسية وبالمغة االنجميزية .
ويركز برنامج دبموم تقنيات اإلطفاء واإلنقاذ عمى التطبيقات العممية والسيناريوىات التشبييية

في مجاالت عموم اإلطفاء واإلنقاذ والتي سيتم تنفيذىا في الميادين التدريبية المتخصصة

والمزودة بأحدث المواصفات العالمية في ىذا المجال ،وقد تم البدء بتدريس برنامج دبموم
تقنيات اإلطفاء واإلنقاذ في كمية الدفاع المدني بدءا من الفصل الثاني لمعام الدراسي

.2013/2012

وستواصل كمية الدفاع المدني ،وبتوجييات عطوفة المدير العام ،عمميا الدءوب وخططيا

التطويرية بيدف إعداد كفاءات عممية مؤىمة ومدربة ومتخصصة في مجاالت عموم الدفاع

المدني عمى المستويين المحمي واإلقميمي وتأىيميم بما يواكب المستجدات وتطورات العصر،
وبحيث تصبح ىذه الكوادر قادرة عمى التعامل مع كافة أنواع الحوادث والمخاطر تحقيقا لرؤية
الدفاع المدني بالوصول إلى مستوى الريادة في الحماية المدنية وتحقي رسالتو بتقديم خدمات
الدفاع المدني بجاىزية عالية لضمان أمان الوطن والمواطن.

لسى ذمنٍاخ االطفاء ًاالنمار
اًال  :يمذيح
أصذس ػطٛفخ اٌّذ٠ش اٌؼبَ ٌٍذفبع اٌّذٔ ٟرٛعٙ١برٗ ثبسزؾذاس دثٍ َٛرمٕ١بد اإلطفبء ٚاإلٔمبر ف ٟػبَ  3102ف ٟوٍ١خ اٌذفبع اٌّذٔ ٟاضبفخ اٌٝ
رخصص دثٍ َٛاالسؼبف اٌز ٞأٔشأ ػبَ ٚ 3112رٌه سؼ١ب ٌض٠بدح اٌزخصص١خ ٚاالؽزشاف ف ٟاٌؼًّ ف ٟوبفخ اٌخذِبد اٌّمذِخ ٌٍّٛاطِٕٓ ٓ١
اسؼبف  ٚاطفبء  ٚأمبر .
رُ إػذاد اٌخطخ اٌذساس١خ ٌجشٔبِظ دثٍ َٛرمٕ١بد اإلطفبء ٚاإلٔمبر ثؼذ أْ رُ االطالع ػٍ ٝأفضً اٌجشاِظ األوبد١ّ٠خ ٚاٌزذس٠ج١خ اٌّطجمخ ػبٌّ١ب فٟ
٘زا اٌّغبي ٚثّب ٠ؾمك اٌّؼشفخ إٌظش٠خ ٚاٌّٙبسح اٌؼبٌ١خ ف ٟاٌزطج١ك فزُ اٌزشو١ض ػٍ ٝاٌغبٔج ٓ١إٌظشٚ ٞاٌؼٍّ ٟف ٟآْ ٚاؽذ ٚثٛالغ ()23
سبػخ دساس١خ ٚ,رُ اسزذػبء افضً اٌّذسث ٚ ٓ١اٌّؾبضش ٓ٠ر ٞٚاٌخجشح ف٘ ٟزا اٌّغبي ٌزغ١١ٙض ِٕب٘ظ اٌّسبلبد  ٚاػطبء اٌّؾبضشاد ٚ
اٌم١بَ ثزذس٠ت رالِ١ز االفٛاط اٌز ٓ٠ثذأ اسزمجبٌ ُٙف ٟثذا٠خ اٌؼبَ اٌزبٌ. 3102 ٟ
اْ ثشٔبِظ دثٍ َٛرمٕ١بد االطفبء  ٚاالٔمبر وف ً١ثزأ٘ ً١وٛادس ِزّ١ضح فِ ٟغبي االطفبء  ٚاالٔمبر لبدسح ػٍ ٝاسزخذاَ أؽذس األعٙضح ٚاٌّؼذاد
اٌّسزخذِخ ف٘ ٟزا اٌّغبي .
شانصا  :انخطح انذراسٍح ً انًسالاخ
رزى ْٛاٌخطخ اٌذساس١خ ٌذسعخ اٌذثٍ َٛف ٟرخصص ( رمٕ١بد اإلطفبء ٚاإلٔمبر ) ِٓ ( ) 23سبػخ ِؼزّذٖ ِٛصػٗ ػٍ ٝإٌؾ ٛاألر: ٟ
انرلى
0
3
2
اٌّغّٛع

انًرطهثاخ
ِزطٍجبد اٌغبِؼخ
ِزطٍجبد اٌجشٔبِظ إٌٙذسٟ
ِزطٍجبد اٌجشٔبِظ اٌزخصص

انساػح انًؼرًذج
03
02
22
23

أًال  - :يرطهثاخ انجايؼح (  ) 21ساػح يؼرًذه ػهى اننحٌ انرانً - :
رلى انًادج

اسى انًادج

33110010
33113010
30110011
30213010

اٌٍغخ اٌؼشث١خ
اٌٍغخ االٔغٍ١ض٠خ
اٌضمبفخ اإلسالِ١خ
ِٙبساد اٌؾبسٛة

انساػح
انًؼرًذج
2
2
2
2

انساػاخ األسثٌػٍح
ػًهً
نظري
2
2
2
2
0

انًرطهة انساتك

شانٍا  - :يرطهثاخ انثرنايج انينذسً (  ) 21ساػح يؼرًذه ػهى اننحٌ انرانً - :
رلى انًادج

اسى انًادج

31310000
31312000
31112000
30210000
30213000
30213003
30213000
31310030

ِشبغً ٕ٘ذس١خ
اٌشسُ إٌٙذسٟ
اٌسالِخ اٌّ١ٕٙخ
س٠بض١بد اٌؼبِخ
ف١ض٠بء ػبِٗ
ِخزجش ف١ض٠بء ػبِٗ
ِٙبساد االرصبي
ِٛاد ٕ٘ذس١خ

انساػح
انًؼرًذج
0
3
3
2
2
0
2
3

انساػاخ األسثٌػٍح
ػًهً
نظري
2
2
3
3
3
3
3
2
3
3
3

انًرطهة انساتك
3313010
-

شانصا  :يرطهثاخ انرخصص نثرنايج ذمنٍاخ اإلطفاء ًاإلنمار (  )34ساػح يؼرًذه ًػهى اننحٌ انرانً :

رلى انًادج

اسى انًادج

31202001
31202031
31202021
31202021

ِصطٍؾبد اإلطفبء ٚاإلٔمبر
اإلسؼبف اٌطج ٟاٌطبسئ
ِمذِخ ف ٟػٍُ اإلطفبء اإلٔمبر
ِجبدئ اٌسالِخ اٌؼبِخ

انساػح
انًؼرًذج
2
2
2
2

انساػاخ األسثٌػٍح
ػًهً
نظري
2
2
2
2

31202011

أعٙضح اٌزٕفس

2

3

2

31202320
31202322
31202322

سٍٛن اٌؾش٠ك
رمٕ١بد اإلطفبء ٚاإلٔمبر ( ) 0
رمٕ١بد اإلطفبء ٚاإلٔمبر ( ) 3

2
2
2

2
0
0

2
2

31202320
31202323
31202310
31202321
31202322
31203322

اٌٛلب٠خ ٚاٌؾّب٠خ ِٓ اٌؾش٠ك
اٌزؾم١ك ف ٟأسجبة اٌؾش٠ك
اٌم١بدح ٚاٌس١طشح ٚاالرصبالد
رمٕ١بد اٌجؾش ٚاإلٔمبر
اٌؾٛادس راد اٌطج١ؼ١خ اٌخبصخ
اٌزذس٠ت اٌّ١ذأٟ

2
2
2
2
2
2

2
3
2
0
2
-

2
2
-



انًرطهة انساتك

**31202021
**31202021
**31202021
**31202011
**31202011
**31202320
**31202320
**31202320

ايا فًٍا ٌرؼهك تًسالاخ ذخصص ذمنٍاخ االطفاء ًاالنمار :

يصطهحاخ اإلطفاء ًاإلنمار
ٙ٠ذف ٘زا اٌّسبق ٌزض٠ٚذ اٌطبٌت ثبٌّؼشفخ اٌالصِخ ثّصطٍؾبد اإلطفبء ٚاإلٔمبر ِٚؼبٔٙ١ب ِّب ٠ؼضص لذسح اٌطبٌت ػٍ ٝاالرصبي ِّٚبسسخ
ػٍّٗ ثٕغبػ ثٙذف رمذ ُ٠اٌخذِخ األِضً.
اإلسؼاف انطثً انطارئ
ٙ٠ذف ٘زا اٌّسبق ٌزض٠ٚذ اٌطبٌت ثبٌّؼشفخ اٌالصِخ ٌٍزؼبًِ ِغ اٌؾبالد اٌطبسئخ اٌز ٟلذ رٛاعٗ سعً اإلطفبء ٚإٌّمز ف١ِ ٟذاْ اٌؼًّ ِضً
اٌٛلب٠خ ِٓ اٌؼذ, ٜٚاإلٔؼبش اٌمٍج ٟاٌشئٚ, ٞٛلف إٌض٠ف  ,اٌزؼبًِ ِغ اٌصذِخ ...اٌخ
يمذيح فً ػهى اإلطفاء ًاإلنمار
ٙ٠ذف ٘زا اٌّسبق إٌ ٝإوسبة اٌطبٌت اٌّؼشفخ األسبس١خ ثّخزٍف ِٛاض١غ ػٍ َٛاإلطفبء ٚاإلٔمبر ٌ١ىزست أسض١خ ػٍّ١خ صٍجخ ٌ١صجؼ لبدساً
ػٍ ٝف ُٙاٌّمشساد اٌّزمذِخ .
يثادئ انساليح
ٙ٠ذف ٘زا اٌّسبق ٌزض٠ٚذ اٌطبٌت ثأٔظّخ ٚرؼٍّ١بد اٌسالِخ ٚاإلسشبداد ٌٍخطٛاد اٌٛاعت ارخبر٘ب فِ ٟىبْ اٌؼًّ ِٚسشػ اٌؾبدس إضبفخ
إٌِ ٝؼشفخ اٌطبٌت ثّّٙبد ِٚؼذاد اٌٛلب٠خ اٌشخص١خ .
أجيسج انرنفس
ٙ٠ذف ٘زا اٌّسبق ٌزض٠ٚذ اٌطبٌت ثبٌّؼشفخ اٌالصِخ ٌٍزؼبًِ ِغ أعٙضح اٌزٕفس ِٓ ؽ١ش االخزجبساد ٚاٌص١بٔخ ٚاالسزخذاَ وّؼذح ٌٍؾّب٠خ
اٌشخص١خ ٌٍٛصٛي إٌ ٝرطج١ك االسرذاء ٚاالسزخبَ األِضً ٚؽست اٌّؼب١٠ش اٌؼبٌّ١خ .
سهٌن انحرٌك
ً
ٙ٠ذف ٘زا اٌّسبق الوسبة اٌطبٌت أسبس١بد سٍٛن اٌؾش٠ك داخً اٌّجبٔٚ ٟرأص١شٖ ػٍ ٝاٌّجبٔ ٟرجؼب ألٔٛاػٙب ِٚىٔٛبرٙب ٚرصّّٙ١ب .
ذمنٍاخ اإلطفاء ًاإلنمار ()2
إوسبة اٌطبٌت اٌّٙبساد إٌظش٠خ ٚاٌؼٍّ١خ األسبس١خ ػٍِ ٝخزٍف ِؼذاد ٚأعٙضح اإلطفبء ٚاإلٔمبر ٌٍٛصٛي إٌِ ٝسزِ ٜٛطٍٛة ِٓ اٌطبٌت
ف ٟاٌؼًّ ػٍ٘ ٝزٖ األعٙضح ٚاٌّؼذاد ٚاٌّؾبفظخ ػٍٙ١ب .
ذمنٍاخ اإلطفاء ًاإلنمار()1
إوسبة اٌطبٌت اٌّٙبساد إٌظش٠خ ٚاٌؼٍّ١خ ػٍِ ٝخزٍف ِؼذاد ٚأعٙضح اإلطفبء ٚاإلٔمبر ٌٍٛصٛي إٌ ٝاالؽزشاف١خ ِٓ لجً اٌطبٌت ف ٟاٌؼًّ
ػٍ٘ ٝزٖ األعٙضح ٚاٌّؼذاد ٚاٌّؾبفظخ ػٍٙ١ب .

انٌلاٌح ًانحًاٌح ين انحرٌك
ٙ٠ذف ٘زا اٌّسبق الطالع اٌطبٌت ػٍ ٝأسبس١بد ِٚزطٍجبد اٌٛلب٠خ ٚاٌؾّب٠خ ِٓ اٌؾش٠ك شبِالً األٔظّخ ٚأعضائٙب اٌفؼبٌخ ٚاٌىبِٕخ ٚؽست
اٌّزطٍجبد ٚاٌّمب١٠س اٌؼبٌّ١خ ٠ٚشوض ٘زا اٌّسبق ػٍِ ٝزطٍجبد اٌٛلب٠خ ٚاٌؾّب٠خ ٌٍّجبٔ ٟػٍِ ٝخزٍف أٔٛاػٙب .
انرحمٍك فً أسثاب انحرٌك
ٙ٠ذف ٘زا اٌّسبق ٌزّٕ١خ ِٙبساد اٌطبٌت فِ ٟالؽظخ ٚإدسان اٌظشٚف اٌّؾ١طخ ثجؤسح ٚأسجبة اٌؾش٠ك.
انمٍادج ًانسٍطرج ًاالذصاالخ
ٙ٠ذف ٘زا اٌّسبق إٌ ٝاطالع اٌطبٌت ػٍ ٝوبفخ إٌٛاؽ ٟاإلداس٠خ اٌّطٍٛثخ ٌزمذ ُ٠خذِبد اإلطفبء ٚاإلٔمبر ٌ١زؼٍُ اٌطبٌت و١ف١خ إداسح ِشاوض
اٌذفبع اٌّذٔٚ ٟإداِخ عب٘ض٠زٙب ٚإداسح اٌؾٛادس ِٓ خالي اوزسبة ِٙبساد االرصبي ٚاٌم١بدح ٚاٌس١طشح .
ذمنٍاخ انثحس ًاإلنمار
ٙ٠ذف ٘زا اٌّسبق الوسبة اٌطبٌت اٌّؼشفخ اٌىبف١خ ثخطٛاد ٚإعشاءاد اٌجؾش ٚاإلٔمبر ٚرمٕ١برٙب إضبفخ اٌ ٝإخالء ٚإٔمبر اإلصبثبد ِٓ ِسشػ
اٌؾبدس .
انحٌادز راخ انطثٍؼح انخاصح
ثٙذف ٘زا اٌّسبق الوزسبة اٌّٙبساد اٌالصِخ ٌٍزؼبًِ ِغ اٌؾٛادس راد اٌطج١ؼخ اٌخبصخ ِضً ؽٛادس إٌّشبد اٌجزشٚوّ١ب٠ٚخ ِ ,ؾطبد اٌٛلٛد
 ,اٌّٛاد اٌخطشح  ,اٌّزفغشاد  ,اٌطبئشاد  ٚاٌّٛأئ .
ثٙذف ٘زا اٌّسبق الوزسبة اٌّٙبساد اٌالصِخ ٌٍزؼبًِ ِغ اٌؾٛادس اٌّخزٍفخ ِٓ خالي اٌزطج١ك اٌؼٍّ ٟفِ ٟشاوض اٌذفبع اٌّذٔٚ ٟثٛالغ ( 381
) سبػخ رذس٠ت ػٍّٟ
انرذرٌة انًٍذانً

راتؼا  :انًٍادٌن انرذرٌثٍح



٠زٛفش ف ٟاٌّذٕ٠خ اٌزذس٠ج١خ ِ١بد ٓ٠رذس٠ج١خ رُ رصّّٙ١ب ثؾ١ش رغط ٟاؽز١بعبد ِشرجبد  ٚطالة اٌذفبع اٌّذٔ ِٓ ٟرذس٠ت ػٍٝ
ػٍّ١بد االطفبء ٚاالٔمبر  ,ؽ١ش رُ رصِّ ُ١غّؼبد صٕبػ١خ رؾ ٞٛػٍ ٝخضأبد ِخزٍفخ االشىبي ٚاالؽغبَ ثبالضبفخ اٌ ٝاٌجشط
اٌزذس٠جّٔ ٚ ٟبرط اٌطبئشاد ٚاٌس١بسح  ٚإٌّضي اٌزذس٠ج ٟإٌّضي اٌّزٙذَ .



٠زٛفش أسثؼخ خضأبد غبص (  ) LPGرغز ٞاٌفؼبٌ١بد سؼخ وً خضاْ ٌ 0211زش غبص ثزشِ ٌٟٚسبي أِ ٞب ٠ؼبدي  ِٓ % 81اٌسؼٗ
اٌىٍ١خ ِ ٟ٘ٚ ,ؾّ١خ ثٕظبَ ( غّش ِبئ. ) ٟ

ٌرٌفر فً انًٍادٌن انرذرٌثٍح  11فؼانٍح حرٌك جًٍؼيا ػايهو ًيٌزػو ػهى اننحٌ انرانً :


فؼبٌ١بد اٌّغّغ اٌصٕبػ: ٟ
 شبشخ اٌؾش٠ك  :فؼبٌ١خ ٚاؽذ .
 اٌخضاْ اٌىش : ٞٚفؼبٌ١بْ ( رغٍغً اٌغبص  ,صّبَ ِخفف اٌضغظ )
 اٌخضاْ األفم : ٟفؼبٌ١زبْ (أسىبة ٚلٛد  ,صّبَ )
ِ صٕغ اٌجزش ٚوّ١ب٠ٚبد  :فؼبٌ١زبْ ( ِؾجس ف ٟاٌطبثك اٌضبٔ, ٟثشط اٌزمط١ش ) .
 اٌخضاْ اٌؼّٛد , ٞفؼبٌ١بْ ( صّبَ ,اٌسطؼ ) .
 اٌجشط اٌزذس٠ج 2 : ٟفؼبٌ١بد ( رغبس ٞف ٟاٌطبثك األسض , ٟرخض ٓ٠ف ٟاٌسذح ِطؼُ ف ٟاٌطبثك اٌخبِس )
 ؽب٠ٚخ اٌ١ِٛض اٌشبًِ فؼبٌ١بد ( ؽش٠ك وشس١ِٚ , ٟض شبًِ )
١ِ ذاْ ؽشائك اٌطبئشاد  8 :فغبٌ١بد .
 طبئشح ٔمً اٌشوبة  2 :فؼبٌ١بد ( أسىبة ٚلٛد ِ ,ؾشن ػغالد أسفً اٌغٕبػ لّشح اٌم١بدح  ,وشس) ٟ
 اٌطبئشح اٌؼّٛد٠خ  :فؼبٌ١بد ( وج١خ اٌط١بس ِؾشن )
 إٌّضي اٌزذس٠ج 2 ٟفؼبٌ١بد ( سش٠ش ِ ,طجخ  ,ثٍ٠ٛش ) ثبإلضبفخ إٌِ ٝزب٘خ ف ٟاٌطبثك األٚي ٔٚفك ٌٍزذس٠ت ػٍ ٝأعٙضح اٌزٕفس .
 اٌس١بسح فؼبٌ١زبْ ( ِؾشن  ,وج١خ ) .
٠ زُ اٌزؾىُ ف ٟػٍّ١خ رشغ ً١اٌفؼبٌ١بد ِٓ خالي غشف اٌزؾىُ اٌّٛصػخ ٚػذد٘ب 1غشف ِٛٚلغ ٌزشغ ً١فؼبٌ١بد اٌس١بسح .

أنظًح انحًاٌح انًرٌفرج ػهى نظاو ال ( : ) LPG










٠زٛفش صّبَ ٌٍؾّب٠خ ِٓ ص٠بدح اٌضغظ داخً اٌخضاْ ٚاٌؾّب٠خ ِٓ ص٠بدح اٌزؼجئخ ( ) FILL PROTECTION OVER
٠زٛفش صّبَ ٌٍؾّب٠خ ِٓ ص٠بدح اٌزذفك ِٓ اٌخضاْ ٔز١غخ خًٍ ِب ( ) EXCESS FLOW VALVE
ؽسبسبد اٌغبص داخً اٌفؼبٌ١بد اٌذاخٍ١خ .
ؽسبسبد اٌؾشاسح ف ٟاٌفؼبٌ١بد اٌذاخٍ١خ .
ٔمبط اإل٠مبف اٌ١ذ٠ٚخ اٌّٛصػخ داخً اٌفؼبٌ١بد اٌذاخٍ١خ ٚػٌٍٛ ٝؽبد اٌزؾىُ .
٠زٛفش ؽفش اشزؼبي اٌسٛائً ػذد 3
عٙبص رؼجئخ اسطٛأبد أعٙضح اٌزٕفس ػبًِ ٚرُ رخص١ص أفشاد ػذد ٌٍ 3ؼًّ ػٍ ٝرؼجئخ االسطٛأبد اٌالداساد اٌذاخٍ١خ ٚرزُ رؼجئٗ١
اسطٛأبد ثضغظ  211 ٚ 311ثبس
غشفخ اٌؾشاسح ٚاٌشطٛثخ  ٟ٘ٚرسزخذَ ٌٍزذس٠ت ػٍ ٝأعٙضح اٌزٕفس .
غشفخ رغف١ف اٌّالثس

خايسا  :انرذرٌة انؼًهً
٠ؼزجش اٌزذس٠ت اٌؼٍّ ٟعضءا سئ١س١ب ِٓ اسبس١بد اٌزذس٠ت ٌطالة لسُ رمٕ١بد االطفبء ٚاالٔمبر  ,ؽ١ش ٠زُ رشس١خ ِب ٠زٍمبٖ اٌطالة ِٓ
ِؼٍِٛبد ٔظش٠خ فِ ٟخزٍف اٌّسبلبد ثزطج١مبد ػٍّ١خ داخً ِ١ذاْ اٌىٍ١خ ثبالضبفخ اٌ ٝاٌّ١بد ٓ٠اٌزذس٠ج١خ داخً اٌّذٕ٠خ اٌزذس٠ج١خ .

٠زٛفش ف ٟوٍ١خ اٌذفبع اٌّذٔ ٟاؽذس اٌّؼذاد ٚاالعٙضح اٌخبصخ ٌؼٍّ١بد االطفبء ٚاالٔمبر اٌز٠ ٟسزؼبْ ثٙب ف ٟاٌؼٍّ١خ اٌزذس٠ج١خ ِضً ِ :ؼذاد
اٌٛلب٠خ اٌشخص١خ اٌّخزٍفخ ٚ ,ؽذح اٌفزؼ ٚاٌمص  ,عٙبص طشد ٚشفظ اٌذخبْ  ,اٌز١شفٛس ,عٙبص لص اٌمضجبْ  ,ثٕذل١خ لزف اٌّبء  ,خشاطٚ ُ١
لٛارف ٚٚصالد ِخزٍفخ  ,طفب٠بد ِخزٍفخ  ,ثذالد وّ١ب٠ٚخ  ,وذ أضاي  ,وبِ١شا ؽشاس٠خ ِ ,بٔؼبد رسشة ِ ,ضخبد ِ ,برٛس لص اٌشغش .

٠زُ االسزؼبٔخ ثّخزٍف االٌ١بد اٌؾذ٠ضخ فِ ٟذ٠ش٠بد اٌذفبع اٌّذٌٔ ٟزذس٠ت اٌطالة ػٍٙ١ب ١ٌٚىٛٔٛا ػٍ ٝارصبي ثأؽذس اٌّؼذاد  ٚاالٌ١بد اٌزٟ
٠زؼبًِ ثٙب ِشرجبد اٌذفبع اٌّذِٔ ٟغ اٌؾٛادس اٌّخزٍفخ فِ ٟخزٍف اٌّذ٠ش٠بد اٌّ١ذأ١خ  ,ثبالضبفخ اٌ ٝأٗ ٠زُ االسزؼبٔخ ثٙزٖ االٌ١بد اٌؾذ٠ضخ
ٌزطج١ك اٌسٕ١بس٘ٛ٠بد  ٚاٌزّبس ٓ٠اٌّخزٍفخ اٌز٠ ٟزُ رطج١مٙب ف ٟاٌّ١بد ٓ٠اٌزذس٠ج١خ.

اْ اٌزذس٠ت اٌؼٌٍّ ٟطالة لسُ رمٕ١بد االطفبء  ٚاالٔمبر عضء ال ٠زغضء ِٓ إٌّظِٛخ اٌزذس٠ج١خ  ,ؽ١ش ٠ؼزجش ِٓ اٌسبػبد اٌّؼزّذح ٌٍّسبلبد
ٚاٌز ٟرشًّ :

انًساق
اجيسج انرنفس

انساػاخ انؼًهٍح انًؼرًذج
1

ذمنٍاخ االطفاء ًاالنمار 2

2

ذمنٍاخ االطفاء ًاالنمار 1

2

انرحمٍك فً اسثاب انحرٌك

2

ذمنٍاخ انثحس ً االنمار

1

انرذرٌة انًٍذانً

4

يٌاضٍغ انرذرٌة انؼًهً
يكٌناخ جياز انرنفس ً طرق
ارذذائو ً فحصو ً يياراخ انرؼايم
يؼو
انخراطٍى  ,انطفاٌاخ انٍذًٌح ,
انفٌو  ,نماط انياٌذرند  ,انسالنى ,
انحثال ً انؼمذ
انريٌٌح  ,االلرحاو  ,حًاٌح
انًًرهكاخ  ,يؼذاخ االنمار انًخرهفح
 ,حٌادز انسٍر
اسثاب انحرائك ً انرؼرف ػهى
ينشأىا
طرق انثحس ً االنمار انًخرهفح ً
ذمنٍاخ انرفرٍش فً انًثانً
ٌرى انرذرب فً يخرهف انًٍادٌن
انرذرٌثٍح تًخرهف انسٍنارٌٌىاخ
تاالضافح انى انرطثٍماخ انؼًهٍح فً
يذٌرٌاخ ً يراكس انذفاع انًذنً

