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 يسر معهد سالمة المشاريع العالي للتدريب اإلعالن عن برنامج تدريبي متخصص

 ( للوقاية والحماية من الحريق  في مجال السالمة الهندسية )  

 

 

 

 

وقة على ، ومكانته المرموالتدريبية ومسيرته األكاديميةبإنجازاته  يعتز معهد سالمة المشاريع العالي للتدريب

مستوى المملكة بفضل الدعم الالمحدود الذي تتلقاه من القيادة الرشيدة والتي وضعت التعليم ضمن األولويات االستراتيجية  

والتمسك بالمبادئ   ،           ويحرص المعهد على تحقيق توقعات وتطلعات ورؤية المملكة  العربية السعودية. للمملكة

المؤسسية الرفيعة من احترام القيم والتراث والتنوع الثقافي، والنزاهة والشفافية، والعمل بروح الفريق، والريادة والتعلم  

ولتحقيق الجودة الشاملة واالرتقاء المستمر بمستوى األداء، يحرص معهد  .المستمر، وفاعلية اتخاذ القرار، والتواصل الفعال

مدربين متخصصين في مجال السالمة، كما تحرص على محاضرين وعلى استقطاب المتميزين من  )بوشا( شاريعسالمة الم

إن الخطة االستراتيجية للمعهد، تستند في رؤيتها لتحقيق "الريادة واالبتكار في   .توفير الخدمات اإلدارية والفنية عالية الجودة

 التعليم المتخصص في مجال السالمة "

تأهيل المهندس في مجال الوقاية والحماية من الحريق وفق شرررروم ومتطلبات المديرية   البرنامجمن  الغرض  هو 

العامة للدفاع المدني. وبعد إتمام البرنامج بنجاح يكون المهندس مؤهل للعمل في مجال السرررالمة والوقاية من الحريق في  

من الحرائق وفقاً للشرررم الثاني من الئحة الدفاع المدني  المكاتب والشررركات الهندسررية، ويعتبر بذلك مهندس سررالمة ووقاية 

في هنرردسرررريررة االسررررتشررررراريررة  ل مكرراتررب ا ل يم نشرررررام ا ط ن ت ب لخرراصرررررة  حريق ا ل من ا حمررايررة  ل لوقررايررة وا  .مجررال ا

المكاتب والشركات الهندسية الراغبة باالستفادة االفراد والمهندسين ولذا يحث معهد سالمة المشاريع العالي للتدريب جميع  

 :البرنامج المبادرة بالتسجيل في الرابط التاليمن هذا  

eng.com/saudiwww.posha 

http://www.poshasaudi.com/eng
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 محتوى برنامج السالمة الهندسية الوقاية والحماية من الحريق

    

  
  

  الهندسية  السالمة  تعريف

  من والحماية للوقاية

  حياة  على وأثرها الحريق

 والممتلكات والبيئة الفرد

  الهندسية  السالمة  إدارة

 الحريق  من والحماية للوقاية
NFPA 13 NFPA 12 

 

 

   

    
 

NFPA 10 

 

NFPA 72 NFPA 101 life safety code NFPA 2001 
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 محتوى برنامج السالمة الهندسية الوقاية والحماية من الحريق

 

    

    

 801السعودي   الكود international building code الكود الخليجي للحريق

  مكافحة انطمة  تقييم

  المباني  في  الحريق

 المختلفة

    

 
 

 

 

  الهندسية  السالمة  اسس

 الحريق  من والحماية للوقاية

 الطوارئ  وعمليات األزمات  ادارة

  المباني  في  واالخالء واالنقاذ

 المختلفة

 الخاصة  السالمة  متطلبات

 واألقبية العالية  بالمباني

  السالمة  أنطمة  تصميم

 والحماية للوقاية  الهندسية

 الحريق  من
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 وشروم الحصول على الشهادة -  دورةررررررردة الررررررررررم

  ساعة تدريب 528 -أشهر   ستة 

 وبعد االنتهاء من التدريب يتم اختبار المتقدم من قبل المؤسسة العامة للتدريب والتقني والمهني
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 لدورة السالمة الهندسية الوقاية والحماية من الحريق  البرنامج التفصيلية  اهداف

 الحريق عن والكشف اإلنذار أنظمة

 (Initiating Devices) البدء وحدات

 الكهربائية األحمال تصنيف

 الطوارئ عناصر نظامالتدريب على 

 التزامن لوحاتمعرفة 

 الكهربائية الموصالت

 الحماية وأدوات التيار قطع وسائل

 ATS اآللية الكهربائية القواطع

 التعرف على الكواشف

 الحراري باالستشعار الحريق كواشف

 الخطى الحرارة كاشف 

 الدخان باستشعار الحريق كواشف 

 الحزمى الدخان كاشف 

 الهواء عينات سحب طريق عن يعمل الذي الدخان كاشف 

 اليدوية اإلنذار وحدات 

  الرشاشات مياه تدفق إنذار وحدات 

 التلقائية اإلطفاء أنظمة تشغيل عن الكشف 

 اإلبالغ وحدات

 الطوارئ تحكم وظائف ربط التعرف على كيفية  

 الطوارئ اتصاالت أنظمة التعرف على  

 الحريق إنذار ألنظمة األخرى العامة المتطلباتالتعرف على 

 الطوارئ إضاءة

 األماكن في للتركيب المناسبة الكهربائية المعدات 

 االنفجار لخطر المعرضة
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 لدورة السالمة الهندسية الوقاية والحماية من الحريق  تابع محاور البرنامج التفصيلية

 

 اإلبالغ وحدات أنواعالتعرف على   

 السمعية الخصائص التدريب على  

 المسموعة اإلبالغ وحدات مواقع   

 وخصائصها الصوت وضوح التعرف على  

 المرئية الخصائص التعرف على  

 المرئية اإلبالغ وحدات مواقع   

 اإلبالغ وحدات من أخرى أنواع   

 

 من خالل الطوارئ إنارةالتعرف على   

 المواقع   

 األساليب   

 :التصميم بدائل التعرف على  

 المستقلة اإلنارة وحدات   

 مركزي نظام من المغذَية الطوارئ انارة وحدات   

 من خالل للمخارج اإلرشادية اللوحات التدريب على  

 الغاية   

 المواقع   

 الخصائص   

  اإلضاءة شدة   

 االنفجار لخطر المعرضة األماكن في للتركيب المناسبة الكهربائية المعدات تلخيص   

 االنفجار لخطر المعرضة األماكن في للتركيب المناسبة الكهربائية المعدات   
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 لدورة السالمة الهندسية الوقاية والحماية من الحريق  تابع محاور البرنامج التفصيلية

 

 من خالل المجموعات التعرف على  

 الحرارة درجة فئة   

 الحماية درجة   

 المعدات حماية مستوى   

 الكهربائية المعدات لوحة تعليم   

 من خالل العرض هيكليةالتعرف على 

 االختيار طريقة   

 والمستشفيات الصحية الرعاية لمناطق الخاصة المتطلبات التدريب على  

   

 األوتوماتيكية الرشاشات أنظمةالتدريب على تصميم 

 الرغوة المائي، الغمر المكافحة، قبل األوتوماتيكية الرشاشات أنظمة التدريب على تصميم

 الخرطومو الرأسية المواسير أنظمةالتدريب على تصميم 

 الحريق وخزانات مضخات التدريب على تصميم

 األوتوماتيكية لحريقا مطافئ وأنظمة اليدوية الحريق مطافئ التعرف على 

 الرشاشات أنظمة تصميم التدريب على

 رطبة أنابيب نظام التعرف على 

 جافة أنابيب نظام  

 اإلشغال تصنيفات  

 الخطورة قليلة  

 التركيب متطلبات  

 الخطورة متوسطة 

 التركيب متطلبات 

 الخطورة عالية 

 التركيب متطلبات 
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 الهندسية الوقاية والحماية من الحريقلدورة السالمة    تابع محاور البرنامج التفصيلية

 

 من خالل المياه رشاشاتالتدريب على 

 المياه رشاشات أنواع 

 التحكم آلية 

 الحرارة درجات 

  K-FACTOR الحراري الحساسية و 

 العاكس وضع

 

  من خالل: المستودعات حماية التعرف على كيفية 

 السلع تصنيفات  

 المستودعات تهيئة   

 المستخدمة المياه رشاشات   

 التصميم بالرشاشات متطلبات   

 التدفقو الضغط   

 الهيدروليكية الحسابات التعرف على  

 التصميم طريقة   

 الهيدروليكي الحساب نموذج   

 المكافحة قبل العامل أنظمة

 النظام شرح   

 النظام تصنيف   

 النظام محتويات   

  المقبولة الرشاشات   

 من خالل المائي الغمر أنظمة التعرف على  

 النظام شرح   

 النظام استخدامات   

 النظام محتويات   

 المقبولة الرشاشات   

 المحول نموذج   
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 الهندسية الوقاية والحماية من الحريقتابع محاور البرنامج التفصيلية لدورة السالمة  

 

 من خالل: الفوم أو الرغوة أنظمة والتدريب على تصميمالتعرف   

 ومعدل التمدد وأجهزة التصريف النظام شرح   

 من خالل: والخرطوم الرأسية المواسير أنظمةالتعرف على 

 الرأسية المواسير أنواع   

 األنظمة أنواع   

 النظام مخطط   

 والتدفق الضغط متطلبات   

 النظام مكونات   

 المياه دفع نقاط   

 من خالل الحريق وخزانات مضخاتالتعرف على 

 الحريق مضخات أنواع   

 الحريق مضخات محركات أنواع   

 المركزي الطرد مضخات تشغيل   

 الحريق مضخات خصائص   

 الضغط تعويض مضخات   

 كهربائي محرك ذات أفقيا   المنفصلة المضخة :الحريق مضخات نظام   

 ديزل محرك ذات أفقيا   المنفصلة المضخة :الحريق مضخات نظام   

 المركزي الطرد مضخات في المواسير لحجم األدنى الحد   

 الشفط مواسير في والخطأ الصواب   

 الحريق مضخات اختيار   

 الحريق مضخات غرفة   

 حريق خزان مع حريق مضخات   

 الثابتة المياه خزانات إمدادات   
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 لدورة السالمة الهندسية الوقاية والحماية من الحريق  تابع محاور البرنامج التفصيلية

 

 األوتوماتيكية الحريق مطافئ وأنظمة اليدوية الحريق مطافئ

 الحريق طفايات التعرف على 

 الحرائق أصناف التعرف على 

 الحريق طفايات توزيعالتعرف على  

 األوتوماتيكية الحريق مطافئ تصميم التدريب على 

 الكربون أكسيد ثاني نظام التدريب على تصميم 

 الجافة الكيميائية اإلطفاء أنظمة التدريب على تصميم 

 الرطبة الكيميائية اإلطفاء أنظمة التدريب على تصميم 

 

 النظيفة الوسائط أنظمة التدريب على تصميم 
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 المعتمدة   مراجع الدورة

  NFPAاكواد الحرائق 

 GCCالكود الخليجي 

IBC & IFC 

 SAUDI CODEOHSAS  801السعودي  الكود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


