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 مسمى الشهادة : دورة تأهيلية في السالمة الهندسية للوقاية والحماية من الحريق 

 هدف الدورة : 

تعرف هذه الدورة المتدرب بمفهوم السالمة الهندسية للوقاية للحماية من الحريق وأهميتها، وتقدم المهارات 
ريف األساسية في مجال السالمة الهندسية الهادفة للحد من خسائر اإلصابات والحوادث والحرائق عن طريق التع

ق.واستخدام أنظمة الوقاية للحماية من الحريبالمخاطر المختلفة والحلول الممكنة لتالفيها وكيفية تصميم   

 األهداف التفصيلية

 معرفة السالمة الهندسية وأثرها في الحفاظ على حياة اإلنسان وصحته وممتلكاته .1

معرفة مسؤوليات إدارة السالمة الهندسية للوقاية للحماية من الحريق ونطاق عملها ضمن الهيكل  .2

  ارات األخرى وأنواع السالمةالتنظيمي ألي منشأة وعالقاتها مع اإلد

معرفة االخطار المحتملة في المنشآت والمباني وفقاً للمواصفات واالكواد المعتمدة والحلول  .3

  الممكنة لتالفيها

 معرفة سياسات وإجراءات  السالمة .4

  إرشاد وتوعية العاملين بأهمية التقيد بتعليمات السالمة وتوزيع اللوحات اإلرشادية .5

6.  

التأكد من سالمة مخارج -لهندسية ودورها في الوقاية للحماية من الحريق مدخل للسالمة ا .7

  الطوارئ وساللم الهروب وتحديد معوقاته

اإللمام بالمهارات األساسية إلدارة األزمات وعمليات الطوارئ واالنقاذ واالخالء في المباني  .8

    المختلفة

  يةمعرفة متطلبات السالمة الخاصة بالمباني العالية واألقب .9

  القدرة على مراقبة أنظمة اإلطفاء ومرشات المياه .10

  متابعة توفر السجالت والتقارير الخاصة بإدارة السالمة في المنشأة .11

توفير السجالت والتقارير الخاصة بإدارة السالمة الهندسية للوقاية والحماية من الحريق في  .12

  المنشأة

   التأكد من سالمتهاتقييم انظمة مكافحة الحريق في المباني المختلفة و .13

التعرف على إدارة المخاطر وإستراتيجيات التحكم فى المخاطرفي المنشآت )النظام اإلنشائي  .14

 توزيع المخارج ( –عدد المخارج  –تقسيم المساحات  –والمواد المستخدمة 

المقارنة بين أنظمة السالمة المختلفة في كل مبنى حسب الغرض من استخدام المبنى وفقاً  .15

 بات الكود السعودي للبناءلمتطل

 ( الخطرة بفحصها للحد من خطورة الموادM.S.D.Sمن توفر معلومات عن المواد ) التأكد  .16

 في اعداد التقارير  باستخدام النماذج لتقييم المخاطر وطرق تجنبها المشاركة .17
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 الموضوعات الرئيسية

 

 

 

 المعمارية السالمة أنظمة دراسة
 

 الحريق من قايةللو الموقع تنظيم متطلبات .1

 االستخدام ناحية من المباني تصنيف .2

 اإلنشائي الهيكل حسب المباني تصنيف .3

 المعماري الصفر منسوب .4

 منسوب الدور األرضي ) اإلخالء( .5

 ارتفاع المباني فوق سطح األرض  .6

 البناء ونوع اإلشغال حسب به المسموح األدوار عدد .7

 البناء ونوع اإلشغال حسب بها المسموح المساحة .8

 المختلفة االستخدامات بين فصلال .9

 بالمبنى الملحقة أو العارضة االستخدامات فصل .10

 المباني بين البعد حسب للمبنى الخارجية الجدران مقاومة درجة .11

 الحريق قطاعات مقاومة درجة .12

 اإلشغال حساب .13

 طوارئ مخرج باب بمنفذ أو طوارئ بمخرج فيها يسمح التي الفراغات .14

 احدو بدرج فيها المسموح المباني .15

 األشخاص عدد حسب طابق كل في الطوارئ مخارج عدد .16

 بدروم وجود حال في الطوارئ مخرج وعرض اإلشغال حساب طريقة .17

 الطوارئ درج .18

 الممر وعرض الطوارئ ممرات جدران مقاومة درجة .19

 االنتقال مسافة .20

 اآللي بالرش المبنى تزويد يجب متى .21
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 اإلحتياطية الطاقة مصادر
 هربائيةالك األحمال تصنيف .1

 الطوارىء عناصرنظام .2

  الكهربائي المولدات .3

  التزامن لوحات .4

  الكهربائية الموصالت .5

 ATS الحماية أدوات و التيار قطع وسائل .6

  االحتياطية الكهربائية الطاقة مصادر تصنيف .7

  المولدات تصنيف .8

 الكهربائية األحمال تصنيف .9

 اإلحتياطي الطاقة لمصدر الكهربائي التوزيع نظام .10

  تالمولدا .11

 التزامن لوحة .12

 الكهربائية الموصالت .13

 الحماية أدوات و التيار قطع وسائل .14

  التحويل مفاتيح .15

 االحتياطية الكهربائية الطاقة مصادر تصنيف .16

 الكهربائية الدارة سالمة .17

 للحريق المقاومة الكابالت .18

 للدخان المنخفض االنبعاث اختبار .19
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 الحريق عن والكشف اإلنذار أنظمة

 البدء وحدات .1

 الحرارى باإلستشعار الحريق كواشف .2

 الدخان بإستشعار الحريق كواشف .3

 الحزمى الدخان كاشف .4

 وتحليلها الهواء عينات سحب طريق عن يعمل الذي الدخان كاشف .5

 بالفيديو تعمل التى الدخان كواشف .6

 بالفيديو تعمل التى اللهب كواشف .7

 متعددة المعايير كواشف .8

 متتعددة الحساسات  كواشف .9

 اإلشعاعية الطاقة ربإستشعا حريق كاشف .10

 وحدات اإلنذار اليدوية  .11

 الرشاشات مياه تدفق إنذار وحدات .12

 التلقائية اإلطفاء أنظمة تشغيل عن الكشف .13

 إشراف و رقابة إشارة بدء وحدات .14

 اإلبالغ وحدات .15

 الطوارئ تحكم وظائف ربط .16

 الطوارئ إتصاالت أنظمة .17

 الحريق إنذار ألنظمة األخرى العامة المتطلبات .18

 رئالطوا إضاءة .19

 للمخارج اإلرشادية اللوحات .20

 اإلنفجار لخطر المعرضة األماكن في للتركيب المناسبة الكهربائية المعدات .21
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 الحريق مكافحة أنظمة

 األوتوماتيكية الرشاشات أنظمة .1

 الرشاشات أنظمة أنواع .2

 اإلشغال تصنيفات .3

 التركيب متطلبات .4

 المستودعات مباني .5

 التصميم متطلبات .6

 الهيدروليكية الحسابات .7

 األوتوماتيكية الرشاشات أنظمة .8

 المكافحة قبل العامل أنظمة .9

 المائي الغمر أنظمة .10

 الفوم أو الرغوة أنظمة .11

 والخرطوم الرأسية المواسير أنظمة .12

 الحريق وخزانات مضخات .13

  الحريق مضخات أنواع .14

  الحريق مضخات محركات أنواع .15

 المركزي الطرد مضخات تشغيل .16

  الحريق مضخات خصائص .17

  لضغطا تعويض مضخات .18

  الحريق مضخات نظام .19

  الحريق مضخات  : نظام ًذات كهربائي محرك أفقيا المنفصلة المضخة .20

 الطرد مضخات في المواسير لحجم األدنى الحد ديزل محرك أفقيا المنفصلة المضخة .21

  المركزي

  الشفط مواسير في والخطأ الصواب .22

  الحريق مضخات اختيار .23

  الحريق مضخات غرفة .24

  حريق نخزا مع حريق مضخات .25

 الثابتة المياه خزانات إمدادات .26

 األوتوماتيكية الحريق مطافئ وأنظمة اليدوية الحريق مطافئ .27

  الحريق طفايات .28

   الحرائق أصناف .29

  الحريق طفايات أنواع .30

  الحريق طفايات توزيع  .31
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  األوتوماتيكية الحريق مطافئ  .32

  الكربون أكسيد ثاني نظام .33

  الجافة الكيميائية اإلطفاء أنظمة .34

  الرطبة الكيميائية اإلطفاء نظمةأ  .35

  الجوي الهباء أنظمة  .36

  النظيفة الوسائط أنظمة  .37

 بالضباب اإلطفاء أنظمة  .38

 الحريق طفايات أنواع .39

 الحريق طفايات توزيع .40

 األوتوماتيكي الحريق إطفاء أنظمة .41

 fm200 النظيفة الوسائط أنظمة .42

 

 مدة الدورة 

 

أشهر 6  

 

 شروط االلتحاق للمتدرب   )مستوى الدخول(
 

)علمي( سشهادة بكالوريو  

 

 

 منهجية التدريب: 

 

 لغة التدريب اللغة العربية 

  المحاضرات المباشرة 

  مجموعات العمل 

  والفيديوهات التعليمية ودراسة الحاالت  

  وكتابة المشاريع المصغرة 

 أسئلة التقييم المباشر 

 

 مقومات المدربين العلمية 

  

 سة معمارية+ خبرة في التدريببكالوريوس هند
 + خبرة في التدريبكهربائيةبكالوريوس هندسة 

 + خبرة في التدريبيكانيكابكالوريوس هندسة م

 


