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الكلية هي موطن تطوير رجال اإلطفاء، وتطوير ضباط اإلطفاء، واالستشارات 
الدولية، مع واحدة من أكبر مرافق التدريب على عمليات اإلطفاء واإلنقاذ في العالم.

إن مدربينا الخبراء قادرون على تقديم التدريب في أي مكان في العالم، وكذلك 
من قاعدتنا بالمملكة المتحدة في موريتون-إن-مارش؛  لقد قدمنا خدمات ألكثر 
من 120 بلًدا في كافة أرجاء العالم، بما فيها:  الكويت، دبي، أبوظبي، المملكة 
العربية السعودية، ُعمان، كردستان، اإلمارات العربية المتحدة، غانا، نيجيريا، 

ترينيداد وتوباغو، أنغوال، تايالند، سويسرا، هولندا، جبل طارق، الواليات المتحدة 
األمريكية، والكثير غيرها.

ويختار العديد من الطالب الدوليين القدوم إلى مقرنا في موريتون-إن-مارش 
لالستفادة من فرصة اكتساب تجربة المعيشة والتعلم خارج بلدانهم، واالندماج في 

ثقافة مختلفة توسع آفاق فرصتهم في التعلم وترتقي بها، وكذلك للمنشآت الفريدة من 
نوعها التي يتيحها ميداننا المتخصص لتمارين الحوادث.
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مرحبًا
بصفتها الرائدة عالميًا في التدريب على مكافحة الحرائق الدولية، تقدم الكلية تدريبًا 
متخصًصا على جميع المستويات للمنظمات في جميع أنحاء العالم. نحن مجهزون 

للقيام بهذا التدريب في المملكة المتحدة أو في الخارج، ويمكننا توفير تدريب مخصص 
لخدمات اإلطفاء واإلنقاذ، أو المستجيبين للطوارئ، أو مجموعة كبيرة من عمالء 

القطاع التجاري والعام.

يمكننا توفير حلول تدريبية مصممة خصيًصا للمنظمات الدولية الراغبة في الوصول 
إلى المعايير الدولية المعترف بها، مثل اعتماد الجمعية الوطنية للوقاية من الحرائق 
)NFPA(. توفر الدورات الدولية التي نقدمها الفرصة للمتعلمين الكتساب مجموعة 

كبيرة من المهارات األساسية والمعززة للمستجيبين للطوارئ لكٍل من القطاع الحكومي 
والتجاري، والتي تتراوح بين االستجابة األولية وحتى اإلدارة االستراتيجية. 

يمكن لمدربينا الخبراء تقديم التدريب في أي مكان في العالم، ونحن فخورون بعالمتنا 
وسمعتنا المشهورتين عالميًا لدعم عمالئنا محليًا، ووطنيًا، ودوليًا. بالنسبة للمنظمات 

المهتمة بالتدريب في مواقعها المحلية، فسنعمل معكم عن كثب لتقييم المنشآت، لضمان 
أن نكون قادرين على تقديم تدريب فعال داخل البلد. 

يتعلق ُجّل تدريبنا بالتقدم األساسي. لقد عاد إلينا العديد من ضباط الشرق األوسط عدة 
مرات للتدريب حيث تقدمت حياتهم المهنية. يسعدنا تقديم عدد من الوحدات المحددة 

لعمالئنا الدوليين. وتشمل هذه الوحدات برنامج تطوير رجال اإلطفاء الدوليين، ودورة 
قيادة اللواء الدولية التدريبية للمدراء الكبار والطموحين، والدورة الدولية لمعلمي سلوك 

الحرائق، ودورة تدريب المدربين التدريبية الخاصة بنا.

آمل حقًا أن تثير نشرة اإلصدار الخاصة بنا اهتمامك وأتطلع إلى قيادة هذا العمل الرائع 
خالل العام القادم.

 دارين بانس
 المدير العام
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ميدان التمارين
ميدان التمارين الفريد الخاص بنا

نحن نعتقد أنه ال توجد أي منظمة أخرى في العالم يمكن أن تتطابق مع المرافق 
التي يقدمها ميدان التمارين الفريد الخاص بنا في موريتون-إن-مارش. تتيح 
لنا مساحة مقرنا والبالغة 106 هكتارا تكرار حرائق المباني، وسيناريوهات 

البحث واإلنقاذ في المناطق الحضرية، وخروج القطارات عن خط سكة الحديد، 
وحوادث التصادم على الطرق السريعة، وحتى إنقاذ السفن، ولكن ليس هذا 
فحسب؛ فنحن أيًضا نصمم سيناريوهات تدريبية صعبة ومعقدة تختبر حقًا 

مهارة وبراعة رجال االطفاء والمستجيبين للطوارئ على جميع المستويات.  

وهذا يعني أن محترفي خدمات الطوارئ يمكنهم أن يجّربوا مواقف تدريبية 
حية حقيقية وتطوير مهاراتهم وتقنياتهم كل ذلك في بيئة آمنة. يمكننا حتى 
محاكاة تمارين متعددة تساعد الدارسين على االستغراق في مواقف واقعية 

للغاية. واألكثر من ذلك، يمكننا زيادة التعقيد الذي يواجهونه بمرور الوقت حتى 
يتعلموا كيفية التعامل مع المواقف الصعبة للغاية على المدى الطويل. وهذا يتيح 
لهم اكتساب مهارات المرونة والتحمل التي يحتاجون إليها للعمل بكفاءة في أي 

موقف يواجهونه. 

لمزيٍد من المعلومات حول مرافق التدريب لدينا، يرجى زيارة موقعنا على 
www.fireservicecollege.ac.uk :االنترنت
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خبرتنا
ُمقيّمة | معتمدة | مؤكدة

يتم إعداد جميع دوراتنا من قبل فريق التصميم المتخصص لدينا لتطابق كل من المعايير الوطنية والدولية. تعكس شراكاتنا مع المجلس الوطني لرؤساء اإلطفاء 
)NFCC( ورابطة رؤساء ضباط اإلطفاء )CFOA(، باإلضافة إلى صلتنا بعدد من الهيئات المانحة التزامنا بأن نصبح مركًزا حقيقيًا للتميز، موفرين الضمان بأن 

يتم تقييم تدريبنا واعتماده بشكٍل مستقل وفقًا لكل من المعايير الوطنية والدولية.

ُمقَيََّمة
تقديم تقييم مؤهل لكل دارس مقابل 

المعايير المهنية.

ُمْعتََمَدة 
معتمدة للهيئات المهنية.

ُمَؤَكدة 
تقديم الضمان للمجتمعات المحلية، وسلطات اإلطفاء، ورؤساء 

ضباط اإلطفاء بأن ضباط اإلطفاء ورجال اإلطفاء يمكن أن 
يعملوا بأمان، وثقة، وكفاءة. 

نظام إدارة الجودة
ف( التي تثبت التحسين المستمر.  ط نَفِّذ تَحقَق تََصرَّ تطبق الكلية نظاًما إلدارة الجودة موثقًا، ومتوافقًا مع معايير ISO 9001: 2008 ودورة منهجية PDCA )َخّطِ

تملك كلية خدمات اإلطفاء شهادة معيار نظام إدارة الجودة ISO 9001: 2015 QMS Standard؛ صالحة حتى يناير 2021؛ باإلضافة إلى عدد من 
االعتمادات والشهادات األخرى، بما في ذلك اعتماد مجلس االعتماد البريطاني )BAC(، المعاد اعتماده في مايو 2017 وساري المفعول حتى مايو 2021.

فريق دولي مخصص 
تستطيع الكلية، مدعومةً من قبل مجموعة من الخبراء الفنيين، تقديم أحدث وسائل التدريب لمجموعة كبيرة من الدورات التدريبية بدًء من عمليات خدمة اإلطفاء 

وحتى الوقاية والحماية.

فريق التطوير الدولي المخصص لدينا والذي يمتلك 68 سنة من الخبرة العملية متوفر لمساعدة الكلية في تلبية جميع متطلبات التدريب الخاصة بكم. 

مالكولم توماس - مدير العالقات الدولية
مالكولم هو مدير عمليات موجه إلى النتائج ذو خبرة تجارية وعملية واسعة النطاق ضمن بيئات العمليات والصيانة، وخدمة 

العمالء. وهو يركز على تطوير تقديم التدريبات على نطاق واسع وبناء عالقات قوية مع العمالء.

 انضم مالكولم إلى كلية خدمات اإلطفاء في عام 2016 بعد أن قضى 7 سنوات من العمل في ATS Abu Dhabi في 
 اإلمارات العربية المتحدة ومجموعة أولف Olive Group في دبي حيث شغل فيهما مناصب اإلدارة العليا. وقبل ذلك، 

 عمل مالكولم لمدة 25 عاًما في مناصب قيادية رفيعة في شركة سيمنز Siemens، مع التركيز على تقديم خدمة 
العمالء على المستوى الدولي.

كيفن كيلر - رئيس قسم تطوير التدريب الدولي
انضم كيفن إلى كلية خدمات اإلطفاء في عام 2016 بعد أن عمل لمدة 27 عاًما في "خدمة اإلطفاء واإلنقاذ في المملكة المتحدة"، 

حيث شغل مناصب قيادية رفيعة شملت المسؤولية عن تنفيذ العمليات في قطاعات الضوء األزرق )الطوارئ(.

قبل انضمامه إلى الكلية، عمل كيفين كمستشار حر في مجال اإلطفاء األوسع نطاقاً مع التركيز األساسي على المملكة المتحدة، 
والشرق األوسط، وبالد فارس، وإفريقيا. 

الوكالء الدوليون
باإلضافة إلى كونها قاعدة قوية في المملكة المتحدة، فالكلية تتمتع بشراكات عمل مع عدد من الوكالء في المملكة العربية السعودية، واإلمارات العربية المتحدة، 

والنرويج.
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الجهات المانحة
تمت الموافقة من قبل "منظموا التأهيل"على الجهات المانحة لنا لتقديم المؤهالت في إنجلترا، وويلز، وأيرلندا الشمالية. وتقوم جميعها بتطوير وتقديم مؤهالت 

معترف بها وطنيًا والتأكد من أننا، من خالل الزيارات المنتظمة، نحافظ على المعايير المطلوبة من خالل ضمان جودة صارمة للتقييم، والتحقق، والتقديم.

اعتماد الـبرو بوردPro Board )نظام المؤهالت المهنية لخدمة االطفاء(
حصلت الكلية على اعتماد الـبرو بورد Pro Board للحصول على اعتماد الشهادة لـ 17 معياًرا مهنيًا مؤهالً 
لاللتحاق بالجمعية الوطنية للحماية من الحرائق )NFPA(. تعتبر مؤسسة الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق 

NFPA والتي يقع مقرها في الواليات المتحدة األمريكية مؤسسة عالمية رائدة في مجال الوقاية من الحرائق 
والسالمة. كلية خدمات اإلطفاء هي منظمة التدريب على خدمات اإلطفاء الوحيدة في أوروبا التي تم منحها اعتماد 

 .NFPAمجلس االعتماد للمصادقة على معايير الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق

االعتماد هو ختم الـ Pro Board للموافقة على عمليات وإجراءات إصدار شهادات اختبارات الكلية والتي 
تختبر معرفة الدارسين الراغبين في الحصول على شهادة لمعايير NFPAالجمعية الوطنية للحماية من الحرائق 
ومهاراتهم، وقدراتهم. من خالل هذا االعتماد، يمكن للكلية تقديم شهادات Pro Boardرسمية ألعضاء خدمة 

اإلطفاء الذين أثبتوا كفاءة في المؤهالت المهنية.

المنتدى المشترك للحرائق النفطية والصناعية
 المنتدى المشترك للحرائق النفطية والصناعية JOIFF هو نظام اعتماد لضمان الجودة  حيث يضمن أن يتم توفير 
الحد األدنى من مستوى التدريب، بأمان، لجميع الدارسين على أساس مستمر. تعتبر الدورات المعتمدة من مؤسسة 

JOIFFالمنتدى المشترك للحرائق النفطية والصناعية والتي تديرها الكلية مؤهالت معترف بها دوليًا ويحصل 
الدارسون الذين يكملوا الدورات التدريبية بنجاح على شهادة اختصاص معتمدة من JOIFFالمنتدى المشترك 

للحرائق النفطية والصناعية.

يمكن اعتماد جميع الدورات المقدمة من قبل JOIFFالمنتدى المشترك للحرائق النفطية والصناعية عند الطلب.

معهد مهندسي اإلطفاء
يقوم IFE بتقييم المعرفة بالحرائق والخبرة المهنية، ومنح درجات عضوية معترف بها دوليًا والتسجيل لدى "مجلس 
الهندسة". معهد مهندسي اإلطفاء IFE هو أيًضا منظمة مانحة للمؤهالت ذات الصلة المعترف بها دوليًا. الكلية هي 

مؤسسة تدريب معترف بها من قبل معهد مهندسي اإلطفاء   IFE لتقديم دورات تدريبية محددة تم وضع عالمة 
عليها وفقًا لذلك في هذه النشرة.

SFJ جوائز منظمة مهارات من أجل العدالة
جوائز منظمة مهارات من أجل العدالة )SFJ( هي منظمة مانحة للجوائز معتمدة من قبل "منظموا التأهيل" لتقديم 
المؤهالت في إنجلترا، وويلز، وأيرلندا الشمالية. وتقوم بتطوير وتقديم مؤهالت معترف بها وطنيًا لقطاع العدالة 

والمجتمع المحلي، والقطاع القانوني، والحكم المحلي والجيش. في الكلية، خضعت الدورات المالئمة لضمان جودة 
صارم للتقييم والتحقق، والتقديم، ويمكن حصول الدارسين لدينا على ضمان من خالل مؤهل معترف به وطنيًا.

مؤهالت الصناعة
تمت الموافقة على مؤهالت الصناعة )IQ( من قبل "منظموا التأهيل" في المملكة المتحدة وتم تصميمها لتوفير نوع 
جديد من البيئات المانحة، من خالل فلسفة تقوم على الجودة، والشراكة، والشفافية. الكلية هي مركز معترف به في 

 مجال مؤهالت الصناعة )IQ( يمكننا من تقديم تقييم لمؤهالت الصناعة، معتمدة على الدورات التدريبية.
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برمجيات محاكاةXVR للسيطرة على الحوادث  
وقد توصلت الكلية إلى اتفاقية مع شركةسميوليشن XVR  تسمح باستخدام برمجيات محاكاة XVR لدعم تقديم 

دورات تدريبية على السيطرة على الحوادث. XVR On Scene هو منتج برمجيات محاٍك رائد في السوق لقطاع 
الحرائق، وينشئ مجموعة كبيرة من السيناريوهات الواقعية لتهيئة المشهد وإنشاء صور مرئية للسماح لمسؤولي 

السيطرة على الحوادث بفرصة اتخاذ قرارات تشغيلية وتكتيكية في محاولة لحل الحادث. استناًدا إلى سيناريوهات 
 XVR On التشغيل المكتوبة بشكٍل جيد، يكون لدى فريق السيطرة على الحوادث القدرة على استخدام أون سين

Scene لتغيير الصورة المرئية المقدمة إلى قائد ميدان التدريب، بناًء على القرارات المتخذة. تسمح هذه الطريقة 
في التدريب على السيطرة على الحوادث بالتفاعل الحقيقي، والمرونة، وتخلق بيئة انغماس للمتعلم. يتم اآلن استخدام 

برمجيات المحاكاة XVR Simulation من قبل أكثر من 30 خدمة إطفاء وإنقاذ في المملكة المتحدة، ولديها 
مجموعة مستخدمين نشطة في المملكة المتحدة، والتي تعتبر كلية خدمات اإلطفاء FSC عضًوا رئيسيًا فيها. 

الشراكات والتكنولوجيات

كابيتا للترجمة والترجمة الفورية
يمكن لخدمات الترجمة االحترافية أن تساعدك أنت ومؤسستك في التواصل مع أولئك الذين يتحدثون لغات أخرى، 

عبر مجموعة كبيرة من المواقف. يتمتع المترجمون الفوريون جميعًا لدينا بخبرات عالية، وهم مؤهلون ومتمرسون 
بشكٍل تام، مما يضمن جودة العمل الذي يقدمونه.

نحن نقدم خدمات الترجمة الفورية لمجموعة من المنظمات التجارية ومنظمات القطاع العام، بما في ذلك الشرطة، 
وخدمات الصحة الوطنية NHS، والمجالس، وكليات التدريب على السالمة من الحرائق، والتي تدرك جميعًا قيمة 

التواصل الفعال مع مستخدمي خدماتهم، بغض النظر عن اللغة التي يتحدثون بها.

يحتاج مترجمونا الفوريون إلى مجموعة كبيرة من المهارات والقدرات لتلبية المتطلبات المختلفة لمجموعة عمالئنا 
المتنوعة. سيتم تعيين اللغويين بناًء على معايير مختلفة، مثل ما إذا كانوا قد يعملون في بيئة رعاية صحية، أو 

وضع قانوني، أو مع مجموعات المجتمع غير الرسمية.

أكاديمية سكاي-فيوتشرز درون للتدريب
بالشراكة مع الكلية، تقدم أكاديمية سكاي-فيوتشرز للتدريب تدريبًا على نظام الطيران بدون طيار )UAS( معتمد 

من هيئة الطيران المدني CAA، مما يسمح للمنظمات بإدخال هذه التقنية الجديدة بطريقة آمنة وإجرائية.

برنامج نظام الطيران بدون طيار )UAS( التدريبي المقدم من أكاديمية سكاي-فيوتشرز مصمم لقبول مرشحين ذوي 
خبرة محدودة في مجال الطيران وتدريبهم ليصبحوا طيارين عن بعد يعملون بكامل طاقتهم. وقد تم إنشاء التدريب 

طوال السبع سنوات من الخبرة التي كانت تتمتع بها أكاديمية سكاي-فيوتشرز في تقديم مسح UAS والتفتيش 
الهيكلي في بيئات تقشفية في جميع أنحاء العالم. منذ حصولها على وضع الكيان المؤهل الوطني )NQE(، قامت 

أكاديمية سكاي-فيوتشرز بتقديم تدريبات قائمة على السيناريو للعديد من عمالء المؤسسات الكبرى، باإلضافة إلى 
العديد من خدمات الطوارئ وعمالء المستجيب األول. 

"لقد قدم فريق سكاي-فيوتشرز بأكمله دورة تدريبية منظمة بشكٍل جيد للغاية، والتي تقبل طياًرا عن بعد متدربًا 
خالل كل مرحلة أساسية بوتيرة تسمح بأقصى قدر من التعلم. من الواضح أن الفريق متحّمس تماًما لما يفعله 

ويعرض منهًجا مهنيًا حقيقيًا للتدريب. شكرا لكم." ميك باكستر، مدير المحطة، باكينجهامشاير لخدمات اإلطفاء 
واإلنقاذ.

www.sky-futures.com/training
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االستثمار في المنشآت
لدينا برنامج استثماري دائم في معدات التدريب، وميدان التدريب، ومرافق أخرى في الموقع. 

وهذا يتضمن:
إضافات إلى أسطول المركبات بما في ذلك أجهزة اإلطفاء ومركبات الشرطة �
تحسينات على وسائل الراحة للزوار  �
معدات رياضية جديدة للمركز الرياضي �
أسّرة غاب صديقة للبيئة، تسمح بإعادة تدوير ٪50 من الماء المستخدم في التدريب على  �

الحرائق
توسيع مجموعة المحاكاة وترقية البرامج �

)RTC Hub( مركز التصادم المروري على الطرق
مع التطورات المستمرة في تكنولوجيا مركبات السيارات وتوافر أدوات إنقاذ جديدة، فإنه يجب 

باستمرار تحديث المهارات الالزمة لتخليص الضحايا من السيارات المشاركة في حوادث 
مرورية على الطرق.

 ،)RTC Hub( وقد استجابت الكلية من خالل إطالق مركز التصادم المروري على الطرق
وهو حلبة أنشئت لهذا الغرض حيث يمكن للدارسين ممارسة مهاراتهم على السيارات الحديثة، 

 Clan Tools & Plant واألصلية، التي تضررت من التصادم. يتم دعم المركز من قبل
Ltd, Holmatro وWeberRescue UK. وقد زودت جميع الشركات الثالث مركز 
التصادم المروري على الطرق RTC بأحدث معدات قطع وإخراج المركبات دعًما لمدربي 

التصادم المروري على الطرق ودورات برنامج تطوير رجال اإلطفاء التدريبية لدينا.

تدريب مدربي التصادم المروري على الطرق - محاكاة إصابات 
المبتورين

استجابةً للتحديات والتعقيدات التي غالبًا ما تواجه خدمات الطوارئ عند تخليص المصابين من 
السيارات، فإن دورة تدريب مدربي التصادم المروري على الطرق RTC التدريبية لدينا تشمل 

اآلن محاكاة إصابات المبتورين.

 Casualty يملك الممثلون المبتورون ذوو القدرات العالية، التابعون لشركة كاشولتي ريسورسز
Resources، مجموعة متنوعة من التجارب الشخصية في مجال الصدمات والبيئات التي 

تسبب توتًرا عصبيًا، وقد تم تدريبهم على التعامل مع السيناريوهات الطبية الدرامية الصورية. 
ويضيف استخدام الماكياج ذي التأثيرات الخاصة الذي ابتكره فنانو ماكياج من الدرجة األولى 

إلى الواقعية.

أثنت ردود الفعل اإليجابية على الممثلين على قدرتهم على تقمص الشخصية، على الرغم من 
أنها غالبًا ما تكون في أوضاع غير مالئمة وغير مريحة لفترات طويلة من الزمن، وعلى نوعية 

مالحظاتهم على التجربة في نهاية التمرين. من المتفق عليه أن الواقعية المتزايدة الشاملة قد 
أضافت بُعًدا قيًّما للتدريب.

"بما أننا نشارك في دورة التصادم المروري على الطرق RTCI التدريبية، فإننا نالحظ حقًا أن 
الطالب ينغمسون في السيناريوهات وأن الخط الفاصل بين التدريب والواقع يكون غير واضح. 

ستساعد هذه "الواقعية" الطالب عند التعامل مع التصادمات المرورية على الطرق الحقيقية 
في عدم التعثر أو التأخر في اتخاذ قراراتهم. إن السيناريوهات المعروضة في الدورة التدريبية 
حقيقية مثل تلك التي عرضناها جميعًا في كل من أوروبا والواليات المتحدة األمريكية".  أولي 

.Casualty Resources ،هانكوك

االستثمار في تدريباتنا 
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دوراتنا التدريبية
12عمليات خدمة اإلطفاء

 )FFDP( 1 12برنامج تطوير رجال االطفاء

12برنامج تطوير رجال االطفاء 2

12جهاز اإلطفاء الجوي / المشغل

12ضابط السالمة من الحوادث

12تكتيكات مكافحة حرائق األدوار األرضية

13مرتدي كمامة التنفس األولي

13قائد فريق اإلطفاء

13عضو فريق اإلطفاء

13إنقاذ المركبات الثقيلة

13تكتيكات مكافحة حرائق ناِطَحات الَسَحاب

13المكافحة التكتيكية لحرائق السفن

14المواد الخطرة

14التوعية بـ/ عمليات المواد الخطرة

14فني مواد خطرة

14مستشار المواد الخطرة

15السيطرة على الحوادث

15ضابط إطفاء 1

15ضابط إطفاء 2

)FODP( 15برنامج تطوير مسؤولي اإلطفاء

15مرسل دولي

15قيادة الفرقة الدولية )القيادة التكتيكية(

16دورة قيادة اللواء الدولية التدريبية )القيادة االستراتيجية(

)IMI( 16إدارة الحوادث الدولية

السيطرة على الحوادث المستوى ICL 1( 1( - السيطرة األوليّة على 
الحوادث في خدمة اإلطفاء

16

السيطرة على الحوادث المستوى ICL 2( 2( - السيطرة الوسيطة على 
الحوادث في خدمة اإلطفاء

17

السيطرة على الحوادث المستوى ICL 3( 3( - السيطرة التكتيكية المتقدمة 
على الحوادث في خدمة اإلطفاء

17

السيطرة على الحوادث المستوى ICL 4( 4( - السيطرة االستراتيجية على 
الحوادث في خدمة اإلطفاء

18

)MAGIC( 18البرنامج الدولي الذهبي متعدد الوكاالت للسيطرة على الحوادث

19برامج المدرب

19المدرب الدولي للحرائق

مدرب السيطرة على الحوادث - تصميم وتقديم التدريب على السيطرة على 
الحوادث

19

19مدرب كمامة التنفس

19مدرب التدريب على سلوك الحرائق

20مدرب المواد الخطرة

20مدرب التصادم المروري على الطرق

20مدرب التهوية التكتيكية

21الوقاية والحماية

21مفتش إطفاء 1

21فاحص خطط 1

)IFI( 21محقق حريق دولي

21التحقيقات العملية في الحرائق )المستوى 5(

21دورة مارشال للحرائق

22السالمة من الحرائق المبادئ الهندسية

22السالمة من الحرائق إنذار الحريق وإضاءة الطوارئ

22السالمة من الحرائق اإلدارة وتقييم مخاطر الحرائق

22السالمة من الحرائق السيطرة على الدخان لممارسي السالمة من الحرائق

23السالمة من الحرائق السيطرة على الدخان لتقديم التصميمات

23السالمة من الحرائق المؤسسة - السالمة من الحرائق المستوى 3

23السالمة من الحرائق تأهيل الضباط/موظفي اإلنفاذ

TM
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24المرونة

24اإلنقاذ بالحبال 1

24اإلنقاذ بالحبال 2

24األماكن المحصورة 1 و2

24المرونة الدولية

24تدريبات على نطاق واسع حسب الطلب

25التدريب حسب الطلب

25األماكن المحصورة: منخفضة، ومتوسطة، وعالية المخاطر

25األماكن المحصورة: المشرف

25األماكن المحصورة: اإلنقاذ واإلنعاش في حاالت الطوارئ

25أساسيات العمل اآلمن في األماكن المرتفعة

25العمل اآلمن فی األماكن المرتفعة.

25أساسيات العمل اآلمن في األماكن المرتفعة )اإلنقاذ الرأسي مسبق التجهيز(

25االنقاذ بالحبال عالي المستوى لفرق اإلنقاذ الصناعية

25التوعية والسالمة المائية

25المستجيب لإلنقاذ المائي

25االستجابة األولى لرعاية طوارئ

25رعاية وتخليص المصابين
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األسعار ومواعيد 
الدورات التدريبية

نحن متواجدون لمناقشة متطلباتك التدريبية، وبالتالي ال 
تحدد هذه النشرة التكاليف المخططة أو تواريخ الدورات 

التدريبية.

نحن نهدف إلى تقديم التدريب بأسعار تنافسية، مع تلبية 
متطلباتك التدريبية في وقت ومكان يناسبك. 

تسمح لنا استراتيجية التسعير الخاصة بنا بتقديم 
تخفيضات كبيرة من أجل زيادة التعاون وتجميع الطلب 

وطول مدة االلتزام ومسارات التنمية.

لمناقشة متطلبات تدريبك، يُرجى االتصال بفريق تطوير 
األعمال لدينا على 812984 1608 )0( 44+ أو 

 بالبريد اإللكتروني على
 sales@fireservicecollege.ac.uk



عمليات خدمة اإلطفاء
www.fireservicecollege.ac.uk/operations

توفر دورات العمليات التدريبية للدارسين المعرفة والمهارات األساسية المطلوبة في تخصصات العمليات المتخصصة، بما في ذلك حوادث التصادم المروري على 
الطرق، والبحث واإلنقاذ في المناطق الحضرية )USAR(، والتدريب على المضخات كبيرة الحجم، واإلنقاذ الفني المتخصص، باستخدام منهج تعليمي مدمج داخل 

الفصل الدراسي، باإلضافة إلى ميادين التمارين الصعبة لجميع الصعاب ذات المستوى العالمي. تم تصميم كل دورة تدريبية لتمكين الدارس من تجربة مجموعة 
كبيرة من السيناريوهات الواقعية. بمجرد تدريسها، سيتمكن الدارسون بسرعة من العمل بثقة، وكفاءة، وفعالية على ميادين التمرين. 

برنامج تطوير رجال االطفاء 
 )FFDP(
المدة الزمنية: برنامج مؤلف من 
وحدات لمدة 12 أسبوًعا

يوفر برنامج تطوير رجال االطفاء1 التابع للبرنامج الدولي برنامًجا لمؤسسة رجال اإلطفاء مؤلفًا من 
وحدات والذي سيزود الوافدين الجدد إلى خدمة اإلطفاء واإلنقاذ، أو الدفاع المدني، أو صناعة النفط 
والغاز بمعرفة، ومهارات، وفهم التأسيس لتمكينهم من الخضوع لمزيد من االستحواذ على المحطات 

وتدريب وتطوير التطبيق. 

يوفر إتمام هذه الدورة التدريبية بنجاح معايير NFPA التالية المحددة:
معيار BFOA 1001 للمؤهالت المهنية لرجال اإلطفاء �
معيار NFPA 472 لكفاءة المستجيبين لحوادث المواد الخطرة - مستوى الوعي  �
معيار NFPA 472 لكفاءة المستجيبين لحوادث المواد الخطرة - العمليات األساسية مع مهام  �

محددة في معدات الوقاية الشخصية ومستويات مراقبة المنتجات.

برنامج تطوير رجال اإلطفاء 2
المدة الزمنية: 3 أسابيع

1001

تم تصميم هذه الدورة التدريبية كتطوير لدورة تطوير رجال اإلطفاء1، وهي مخصصة ألولئك الذين 
هم على استعداد لتولي المزيد من األدوار القيادية في قسٍم ما. سوف يكتسب الدارسون معرفة بالمواقف 

المتعلقة بالحرائق على أرض الواقع والتي ستمّكنهم من إجراء تقييمات أساسية لمشاكل السالمة 
واالضطالع بدور قيادي في تنفيذ عمليات الهجوم الداخلي وعمليات البحث. 

جهاز اإلطفاء الجوي / المشغل
المدة الزمنية: 1 أسبوع

1002

تم تصميم هذه الدورة لتزويد الدارسين بالمعرفة والمهارات الالزمة لتشغيل الجهاز الجوي بنجاح. 
وتشمل المواضيع: أنواع وبناء أجهزة جوية، وأجهزة تحديد المواقع الجوية، ونظم التثبيت، والصيانة، 

واالختبار.

ضابط السالمة من الحوادث
المدة الزمنية: أسبوعان 

1521

تم تصميم هذه الدورة التدريبية لتوفير المهارات الالزمة للعمل بكفاءة كموظف للسالمة. سوف يكتسب 
الدارسون مهارات صنع القرار من خالل التعرف على اإلشارات التي تؤثر على السالمة الشخصية 

أثناء االستجابة لحادث ما.

تكتيكات مكافحة حرائق األدوار 
 األرضية

المدة الزمنية: 4 أيام

TM تم تصميم هذه الدورة التدريبية للموظفين الذين يُحتمل أن يحضروا الحوادث التشغيلية التي تتضمن
حوادث حرائق األدوار األرضية، مما يتطلب مستوى معزز من المعرفة والفهم من أجل تسهيل التوصل 

إلى نتائج آمنة وفعالة إلدارة المخاطر.

TM
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مرتدي كمامة التنفس األولي
المدة الزمنية: 10 أيام

TM توفر هذه الدورة التدريبية للمتعلمين جميع عناصر التدريب النظري والعملي في استخدام جهاز كمامة
التنفس الذاتي )SCBA(. هذا يتيح لكل دارس أن يكون على دراية تامة باإلرشادات واإلجراءات 

.SCBA األساسية الالزمة لالستخدام اآلمن والفعال

قائد فريق اإلطفاء
OSFTL :كود الدورة التدريبية

 المدة الزمنية: 4½ يوم

توفر هذه الدورة التدريبية للدارسين المهارات الالزمة والمعرفة والفهم الالزمين لقيادة فريق مكافحة 
الحرائق الصناعية في حالة الطوارئ أو اإلنقاذ.

عضو فريق اإلطفاء
OSFTM :كود الدورة التدريبية

المدة الزمنية: 4½ يوم

للموظفين الذين يتعين عليهم االستجابة لحاالت الطوارئ أو حاالت اإلنقاذ تحت إشراف قائد الفريق. 
وهي تغطي المهارات والتقنيات الالزمة لالستجابة بأمان لحالة طوارئ في الموقع.

إنقاذ المركبات الثقيلة
OSHVR :كود الدورة التدريبية

المدة الزمنية: 5 أيام

TM تم تصميم هذه الدورة التدريبية للموظفين الذين يُحتمل أن يحضروا حوادث تشغيلية تنطوي على مركبات
ثقيلة والذين يتطلبون مستوى معزز من المعرفة والفهم من أجل تسهيل تحقيق نتائج آمنة وفعالة إلدارة 

المخاطر.

تكتيكات مكافحة حرائق ناِطَحات 
 الَسَحاب

المدة الزمنية: 5 أيام

TM تم تصميم هذه الدورة التدريبية للموظفين الذين يُحتمل أن يحضروا حوادث تشغيلية تنطوي على مباني
عالية االرتفاع أو ناِطَحات َسَحاب، مما يتطلب مستوى معزز من المعرفة والفهم من أجل تسهيل 

الوصول إلى نتائج آمنة وفعالة إلدارة المخاطر.

المكافحة التكتيكية لحرائق السفن 
OSTSF :كود الدورة التدريبية

المدة الزمنية: 5 أيام

TM تم تصميم هذه الدورة التدريبية للمساهمة في التطوير المهني المستمر للدارسين في التكتيكات التشغيلية
لمكافحة الحرائق في السفن والمنشآت البحرية.
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المواد الخطرة
www.fireservicecollege.ac.uk/hazmat

توفر الدورات التدريبية الخاصة بالمواد الخطرة )HazMat( لدينا المهارات 
الالزمة للحفاظ على خدمات الطوارئ والصناعة التجارية في طليعة 

االستجابة لمخاطر المواد الخطرة. تقدم الكلية تدريبًا معتمًدا عالي الجودة إلى 
المستجيبين األوليين وقادة السيطرة على الحوادث في المواد الخطرة والمواد 
 ،))CBRN)E( )الكيميائية، والبيولوجية، واإلشعاعية، والنووية )المتفجرات
إما في موقع العميل أو في المرفق الحصري للكلية في موريتون-إن-مارش.

يتم تقييم الدورات من قبل المتخصصين في القطاع، وتوفير ضمان بالكفاءة. 
وتفي المؤهالت بمتطلبات إطار اعتماد المؤهالت )QCF( وتحدي واختبار 

تطبيق معرفة الدارس، ومهاراته، وفهمه للمواد الخطرة و الكيميائية 
والبيولوجية واإلشعاعية والنووية في بيئة تعلم مالئمة ومتكاملة. تدعم هذه 
الدورات التدريبية تقييم الكفاءة التشغيلية مع توفير فرص التطوير وتقديم 

التدريبات

التوعية بـ/ عمليات المواد 
الخطرة
المدة الزمنية: 1 أسبوع

472

هذه الدورة التدريبية مخصصة للعاملين في حاالت الطوارئ الذين قد يكونوا في المقدمة في موقع 
الحادث في حالة الطوارئ الخطرة. من المتوقع أن يدرك المستجيبون األوائل ممن هم في مستوى الوعي 

وجود مواد خطرة، ويحمون أنفسهم، ويؤّمنون المنطقة، ويستدعون الموظفين المدربين. على المستوى 
التشغيلي، يستخدم المستجيب األول المعرفة المكتسبة من مستوى الوعي للعمل في وضع دفاعي لحماية 

األشخاص، أو البيئة، أو الممتلكات من آثار إطالق المواد الخطرة غير المخطط له.

فني مواد خطرة
المدة الزمنية: 2 أسابيع

472

تم تصميم هذه الدورة التدريبية للدارسين الذين تم اعتمادهم بالفعل على مستوى العمليات والتوعية بالمواد 
الخطرة. تطور الدورة التدريبية وتحّسن المهارات التي قد تم تعلمها بالفعل، وتوفر التدريب المتعمق 
في الحد من حوادث المواد الخطرة. سيصبح الدارسون على دراية بقضايا الصحة والسالمة، وإدارة 

الحوادث، وتحليل الخطر والمخاطر، والمالبس الواقية الشخصية، وإزالة التلوث. 

مستشار المواد الخطرة
HMA :رمز الدورة التدريبية

المدة الزمنية: 15 يوًما

TM كوظيفة دعم متخصصة )HMA( تُِعد هذه الدورة التدريبية المتعلمين للقيام بدور مستشار مواد خطرة
في حوادث الطوارئ. ويستمر دور مستشار المواد الخطرة في التطور ويتحد بشكٍل وثيق مع الجوانب 

األخرى إلدارة الحوادث بما في ذلك: حماية البيئة، والكشف، والتعرف، والرصد، وكذلك مناطق المرونة 
الوطنية، مثل الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية  )CBRN )E ومكافحة اإلرهاب.

لمدرب المواد الخطرة يُرجى االطالع على صفحة الصفحة 20

TM
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قيادة الحوادث
www.fireservicecollege.ac.uk/incident

توفر الكلية أحدث وأجود مرافق التدريب على  قيادة الحوادث في جناح المحاكاة المبتكر لدينا. ويضع حلنا الغامر بشكل مرئي قادة السيطرة على الحوادث في قلب 
بيئة حوادث ديناميكية. وهي تتحدى وتختبر تطبيق معرفتهم، ومهاراتهم، وفهمهم للسيطرة على الحوادث داخل بيئة محاكية وتدعم تقييم الكفاءة التشغيلية، مع توفير 

فرص التطوير وتقديم التدريبات. تم تصميم جناح المحاكاة الحديث خصيًصا لتلبية جميع متطلبات التدريب الحالية والمستقبلية للسيطرة على الحوادث، مع القدرة 
.)MAGIC( على تقديم التدريبات عبر جميع مستويات السيطرة على الحوادث التشغيلية 1-4 والبرنامج الذهبي متعدد الوكاالت للسيطرة على الحوادث

من خالل سيناريوهات صعبة، ومبنية لغرض معين، وواقعية، يوفر نهج التعلم المنظم هذا الكفاءة المهنية، ليس فقط بين خدمات الحريق واإلنقاذ، ولكن عبر جميع 
خدمات الطوارئ. تمكننا الشراكات التجارية االستراتيجية وأحدث تقنيات المحاكاة من تلبية احتياجات العمالء، باإلضافة إلى دعم عمليات تقديم السيطرة على 

الحوادث عن بعد وتقييمها ضمن االستجابة التشغيلية والبيئات التجارية والصناعية.

ضابط إطفاء 1 
المدة الزمنية: 4 أسابيع

1021

تزود هذه الدورة التدريبية الدارسين بالمفاهيم األساسية لإلدارة واإلشراف من خالل التركيز على 
مواضيع مثل: الهيكل التنظيمي، ومهارات االتصال، والموارد البشرية، والعالقات العامة، والتخطيط، 

وتقديم خدمات الطوارئ، والسالمة.

ضابط إطفاء 2
المدة الزمنية: 4 أسابيع

1021

تم تصميم هذه الدورة التدريبية لموظف مكافحة الحرائق الذي يكون مستعًدا لتولي المزيد من الدور 
القيادي من خالل االنتقال إلى اإلدارة الوسطى. تتوسع هذه الدورة التدريبية على قاعدة المعرفة التي 
تم الحصول عليها في دورة ضابط اإلطفاء 1 من خالل إعادة النظر في بعض الموضوعات نفسها 

وإضافة مواد إضافية بما في ذلك اإلدارة، والهيكل الحكومي، وتخطيط وإدارة ميزانية القسم.

برنامج تطوير مسؤولي اإلطفاء 
 )FODP(
المدة: برنامج مؤلف من وحدات حسب 
الطلب )عادة من 12 إلى 25 أسبوًعا(

TM يوفر البرنامج الدولي لتطوير ضباط اإلطفاء للدارسين الفرصة لتطوير مهارات وتقنيات سيطرة
فعالة عبر مجموعة من القطاعات التشغيلية. تقدم الكلية سيطرة مخصصة على الحوادث، وقيادة فعالة 

للفرق، وعمليات إدارة منظمة لتمكين الدارس من القيام بقيادة وظيفية في قطاع خدمات اإلطفاء.

مرسل دولي 
المدة الزمنية: 1 أسبوع

TM تم تصميم الدورة التدريبية الدولية لمرسلي أجهزة اإلنذار في حاالت الطوارئ لتجهيز أولئك الذين
يتطلعون إلى، أو يتم اختيارهم، لدور الشخص القائم بالتعامل مع مكالمات الطوارئ والمرسل في 
المنظمة الخاصة بهم. تقدم هذه الدورة التدريبية منهًجا منظًما لتلقي واستقبال مكالمات الطوارئ، 

وإرسال الموارد المناسبة ومن ثم دعم الموظفين على أرضية ميادين التدريب.

قيادة الفرقة الدولية )القيادة 
التكتيكية( 
المدة الزمنية: 9 أسابيع

TM تعتبر هذه الدورة التدريبية مناسبة بشكٍل خاص للدارسين الدوليين الذين يعملون حاليًا في السلطة
المحلية أو األلوية الصناعية، والذين تم إبرازهم على أنهم يمتلكون المهارات، والمعرفة، والسلوكيات 

للتقدم إلى مستوى اإلدارة العليا. سيكتسب الدارسون مجموعة كبيرة من المواضيع العامة المتعلقة 
باإلدارة والتشغيل، بما في ذلك القيادة والتحكم. سوف يحسنون مهاراتهم في التخطيط ويتعلمون كيفية 
تحسين الموارد، وتطوير المعرفة والمهارات لمساعدتهم في إدارة الفرق، باإلضافة إلى تطوير الوعي 

بأسلوب القيادة واإلدارة.

15  |  sales@fireservicecollege.ac.uk



دورة قيادة اللواء الدولية التدريبية 
)القيادة االستراتيجية( 
المدة الزمنية: 9 أسابيع

TM تركز هذه الدورة التدريبية على تطوير المديرين االستراتيجيين في مجتمع اإلنقاذ واإلطفاء لمناصب
القيادة العليا. تم االعتراف بهذه الدورة التدريبية في جميع أنحاء العالم كمعيار لرؤساء ضباط اإلطفاء 
في المستقبل. فهي تجذب مجموعة متنوعة من كبار رؤساء الضباط المحتملين من جميع أنحاء العالم، 

كما أنها تُدار في الكلية، وتعرضهم ألعلى معايير التشغيل والمهنية الموجودة داخل خدمة اإلطفاء 
واإلنقاذ في المملكة المتحدة وإلى أفضل الممارسات الدولية الحالية.

 )IMI( إدارة الحوادث الدولية
المدة الزمنية: 3 أسابيع

TM تستخدم دورة إدارة الحوادث الدولية التدريبية أسلوبًا تعليميًا مدمًجا في التدريب على القيادة المتكاملة
والمخاطر. وهي مصممة لتجهيز أولئك الذين يتطلعون إلى، أو يتم اختيارهم، لدور المدير اإلشرافي، 

بالمهارات الالزمة والمعرفة والفهم الالزمين لقيادة الموظفين ودعمهم لحل الحوادث التشغيلية.

السيطرة على الحوادث المستوى 
ICL 1( 1( - السيطرة األوليّة 
على الحوادث في خدمة اإلطفاء
ICL1 :كود الدورة التدريبية

المستوى 3المدة الزمنية: 4 أيام ونصف 

تهدف هذه الدورة التدريبية إلى اعتماد المعرفة وتنمية المهارات لدى دارسي خدمة الحريق واإلنقاذ 
FRS في السيطرة على الحوادث األولية. سيؤكد إتمام الدورة التدريبية بنجاح أن الدارسين، بمجرد 

تطويرهم، يكونون مستعدين للعمل - لكنهم غير مؤهلين بعد - كقادة سيطرة على الحوادث )المستوى 1(.

هذه الدورة التدريبية مصممة لرجال إطفاء مختصين يتطلعون لقيادة الحوادث التشغيلية على المستوى 
اإلشرافي األولي ضمن نظام السيطرة على الحوادث. 

سيقوم الدارس بـ:
فهم المبادئ األساسية لنظام السيطرة على الحوادث �
فهم أدوار الموظفين ومسؤولياتهم ضمن بنية السيطرة على الحوادث �
فهم إدارة المخاطر في الحوادث التشغيلية �
فهم التواصل الفعال في الحوادث التشغيلية �
القدرة على التخطيط الستجابة أولية لحادث تشغيلي �
القدرة على تنفيذ اإلجراءات في أي حادث تشغيلي لتلبية األهداف المخطط لها �
القدرة على إغالق المرحلة التشغيلية لحادث �
القدرة على مراجعة االستجابة لحادث تشغيلي. �

توصي الكلية خدمات إطفاء الحرائق أن يعاود الدارسون حضور الدورة التدريبية ICL 1 منحة إضافية 
في غضون فترة مدتها سنتين إلعادة المصادقة المعتمدة.
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السيطرة على الحوادث المستوى 
ICL 2( 2( - السيطرة الوسيطة 
على الحوادث في خدمة اإلطفاء
ICL2 :رمز الدورة التدريبية

المستوى 5 المدة الزمنية: 4 أيام

مصممة لمديري المراقبة أو من هم أعلى منهم والذين يتطلعون إلى تطوير مهاراتهم لقيادة الحوادث، 
ورصدها، ودعمها كقادة تكتيكيين. يجب أن يكون لدى الدارسين معرفة عملية وفهم تقني لنظام السيطرة 

على الحوادث. وتسعى الدورة التدريبية إلى تطوير المعرفة والفهم لالستراتيجيات األوسع للحرائق 
ومتعددة الوكاالت عند التعامل مع الحوادث وحلها.

سيقوم الدارس بـ:
فهم األدوار والمسؤوليات الرئيسية ضمن السيطرة على الحوادث �
فهم مهارات السيطرة والقيادة ضمن السيطرة على الحوادث �
فهم تطبيق اتخاذ القرار الفعال أثناء الحوادث التشغيلية �
فهم مبادئ إدارة المخاطر في الحوادث التشغيلية �
فهم طرق التواصل للحوادث التشغيلية �
فهم العمل المشترك والتوافقية �
القدرة على مراجعة حاالت الحوادث التشغيلية وتحديدها �
القدرة على تحمل مسؤولية تنفيذ اإلجراءات لدعم األشخاص المضطلعين في الحوادث التشغيلية �
القدرة على مراجعة االستجابات للحوادث التشغيلية. �

توصي الكلية خدمات إطفاء الحرائق أن يعاود الدارسون حضور الدورة التدريبية ICL 2 منحة إضافية 
في غضون فترة مدتها سنتين إلعادة المصادقة المعتمدة.

السيطرة على الحوادث المستوى 
ICL 3( 3( - السيطرة التكتيكية 
المتقدمة على الحوادث في خدمة 
اإلطفاء
ICL3 :رمز الدورة التدريبية

المدة الزمنية: 4 أيام

المستوى 6

ُصممت لمدراء المحطات المختصين أو من هم أعلى ممن لديهم معرفة متعمقة بقانون نظام السيطرة 
على الحوادث والطوارئ المدنية لعام 2004 )تخطيط الطوارئ( اللوائح 2005.  تركز الدورة التدريبية 

على المعرفة والمهارات المطلوبة لتوفير مستوى متقدم من القيادة التكتيكية والتنسيق في أكبر وأخطر 
الحوادث، وذلك باستخدام أنظمة دعم السيطرة المتقدمة في بيئة متعددة الوكاالت.

سيقوم الدارس بـ:
فهم مبادئ صنع القرار عند قيادة األشخاص لحل الحوادث التشغيلية �
فهم نهج تكتيكي لحل الحوادث التشغيلية �
فهم مهارات السيطرة والقيادة ضمن السيطرة على الحوادث �
فهم مبادئ إدارة المخاطر عند قيادة األشخاص لحل الحوادث التشغيلية �
فهم العمل المشترك والتوافقية �
فهم مبادئ استخالص المعلومات بعد الحوادث التشغيلية �
القدرة على تقييم حالة الحوادث التشغيلية �
القدرة على تحمل مسؤولية تنفيذ اإلجراءات لدعم األشخاص المضطلعين في الحوادث التشغيلية �
القدرة على إغالق المرحلة التشغيلية لحادث. �

توصي الكلية خدمات إطفاء الحرائق أن يعاود الدارسون حضور الدورة التدريبية ICL 3 منحة إضافية 
في غضون فترة مدتها سنتين إلعادة المصادقة المعتمدة.
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السيطرة على الحوادث المستوى 4 
)ICL 4( - السيطرة االستراتيجية 
على الحوادث في خدمة اإلطفاء
ICL4 :رمز الدورة التدريبية

المستوى 7المدة الزمنية: 1 يوم

تهدف هذه الدورة إلى اعتماد المعرفة وتطوير المهارات لدى دارسي خدمات اإلنقاذ واإلطفاء في 
السيطرة االستراتيجية على الحوادث. سيؤكد إتمام الدورة بنجاح أن الدارسين، بمجرد تطويرهم، يكونون 
مستعدين للعمل - ولكن ليسوا أكفاء - في سياق تمثيلهم كسلطة رئيسية وكسلطة داعمة. هذا هو مستوى 

القيادة الذي يمارسه كبار القادة العملياتيين في خدمات اإلطفاء واإلنقاذ التي تدعم العمليات في الموقع مع 
سلطة توجيه وتخصيص الموارد. وهو يتضمن متطلبات اإلشراف على عمليات متعددة خارج الموقع 

وتنسيقها، ودعمها.

سيقوم الدارس بـ:
فهم أدوار ومسؤوليات األشخاص والمنظمات ضمن ترتيبات قيادة الحوادث على المستويات المحلية،  �

واإلقليمية، والوطنية
فهم مهارات السيطرة والقيادة ضمن السيطرة على الحوادث �
فهم القضايا الفنية التي يتم التعامل معها على المستوى التكتيكي �
فهم دور االتصاالت في سياق الحوادث المحلية، واإلقليمية، والوطنية �
فهم كيفية التعامل مع األشخاص المشاركين في الحوادث داخل السياقات المحلية، واإلقليمية،  �

والوطنية
فهم كيفية إغالق مرحلة القيادة االستراتيجية للحادث في السياقات المحلية، واإلقليمية، والوطنية �
القدرة على قيادة استجابة استراتيجية لحادث يقع ضمن السياقات المحلية، واإلقليمية، والوطنية �
القدرة على المساهمة في استخالص المعلومات بعد حل الحوادث. �

قائد الحادث الذهبي لمتعدد 
)MAGIC( الوكاالت الدولية
MAGIC :رمز الدورة التدريبية

المدة الزمنية: 4 أيام

TM

يتم تقديم دورة MAGIC التدريبية بالشراكة مع كلية الشرطة )CoP(، ووحدة اإلسعاف الوطنية 
)NARU(، وكلية خدمات اإلطفاء.

دورة MAGIC التدريبية مصممة للمستجيبين من الفئة 1 من خدمات طوارئ الضوء األزرق 
والوكاالت الشريكة التي عادةً ما تقوم بالقيادة االستراتيجية )الذهبية( لمنظمتها خالل حادث كبير / حالة 

طوارئ مدنية. يتم إنشاء دورة MAGIC التدريبية للمشاركين في المستوى االستراتيجي من وكاالت 
متعددة. وهي تفي بمتطلبات قانون الطوارئ المدنية لعام 2004 )تخطيط الطوارئ( اللوائح لعام 2005 
لتنفيذ التدريبات وتدريب الموظفين المناسبين من الفئة 1 مع دور في التعامل مع الحوادث الكبرى على 

المستوى االستراتيجي )الذهبي(.

TM
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 برامج المدرب
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توفر الكلية مدربًا وتدريبًا معتمًدا للمقيِّمين، حيث تقوم بتدريب الدارسين على 
كيفية تقديم التدريب، بما في ذلك جلسات اإلنشاء، والمعرفة، والمهارات. يتم 
تقديم الدورات التدريبية وتقييمها من قبل اختصاصيين في القطاع المختص 

يعملون في "التوجيه الوطني لخدمة اإلطفاء" وغيرها من معايير الهيئات 
المانحة الخارجية. 

تم تصميم دوراتنا التدريبية لتكون صعبة، باستخدام سيناريوهات واقعية 
نظرية وعملية مبنية لهذا الغرض. يقدم نهج التعلم هذا الكفاءة المهنية لجميع 
خدمات الطوارئ والصناعات التجارية. تستطيع الكلية تقديم حلول تدريبية 

تضمن أن الدارس قادر على تحقيق المستوى المطلوب من التأهيل، ويتم 
تقديمه على أعلى مستوى.

المدرب الدولي للحرائق 
المدة الزمنية: أسبوعان

1041

تم تصميم الدورة التدريبية الدولية لمدربي الحرائق لتجهيز أولئك الذين يتطلعون إلى، أو يتم اختيارهم 
لدور مدرب عام داخل مؤساستهم، بمجموعة المهارات الفنية والعملية، المطلوبة لتطوير نهج منظم 
لتخطيط وتقديم مجموعة كبيرة من التدريبات. من المهم أيًضا، حتى بالنسبة للمدرب األكثر خبرة، 

تجديد مهارات تقديم التدريبات لضمان أن يتم نقل التعلم بفعالية، وتهدف هذه الدورة بشكٍل رئيسي إلى 
تشجيع التقييم الذاتي من أجل تعزيز المهارات العامة للمدرب.

مدرب السيطرة على الحوادث 
- تصميم وتقديم التدريب على 
السيطرة على الحوادث
المدة الزمنية: 10 أيام

المستوى 5

أطلقت الكلية جائزة جديدة لمهارات العدالة، وهي جائزة المستوى 5 في تصميم وتقديم التدريب 
على السيطرة على الحوادث. يهدف هذا التأهيل بشكٍل رئيسي إلى تزويد الطالب بالمعرفة، والفهم، 

والمهارات الالزمة لتصميم وتقديم التدريب على السيطرة على الحوادث.

مدرب كمامة التنفس
OSBAI :رمز الدورة التدريبية

المدة الزمنية: 10 أيام

المستوى 3

تعد دورة مدرب كمامة التنفس التدريبية مخصصة للموظفين الذين يحتاجون إلى تصميم وتقديم تدريب 
آمن وفعال على كمامة التنفس. تتضمن الدورة "دليل التشغيل اإلرشادي لهيئة اإلطفاء واإلنقاذ: كمامة 

التنفس - يناير 2014"، وتتغير المراجع في دليل التشغيل اإلرشادي السابق عند الضرورة.

مدرب التدريب على سلوك الحرائق
OSFBTI :رمز الدورة التدريبية

المدة الزمنية: 10 أيام

تضمن دورة "مدرب التدريب على سلوك الحرائق" التدريبية أن يكون لدى المدربين القدرة على تشغيل 
وحدات FB بأمان جنبًا إلى جنب مع تقديم التدريب النظري والعملي.
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 مدرب المواد الخطرة 
HMI :رمز الدورة التدريبية

المدة الزمنية: 9 أيام

TM تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تأكيد المعرفة والمهارات المطلوبة لتقديم التدريب والتقييم ألول
المستجيبين لحادث مواد خطرة. وهي تدعم الدارسين في تطوير وتقديم تدريب عالي الجودة على 

المعرفة والمهارات لتلبية متطلبات جميع عناصر الوحدة FF5 "حماية البيئة من آثار المواد الخطرة".

مدرب التصادم المروري على 
الطرق
OSRTCI :رمز الدورة التدريبية

المدة الزمنية: 9 أيام

TM ن هذه الدورة التدريبية الدارسين من تصميم وتقديم التدريب على معدات اختصاصيي التصادم تمّكِ
المروري على الطرق، وأساليبهم، وإجراءاتهم.

مدرب التهوية التكتيكية
OSTVI :رمز الدورة التدريبية

المدة الزمنية: 5 أيام

TM تمكن هذه الدورة التدريبية الدارسين من تصميم وتقديم التدريب بكفاءة وأمان باستخدام النظرية والتطبيق
.)PPV( العملي للتهوية التكتيكية، بما في ذلك التهوية بالضغط اإليجابي

TM
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الوقاية والحماية
www.fireservicecollege.ac.uk/protection

يوفر التدريب على الوقاية من الحرائق والحماية مؤهالت مالئمة للقطاع. الدورات التدريبية مصممة إلى أولئك الذين يعملون في مجموعة متنوعة من أدوار 
السالمة من الحرائق في قطاعات الحرائق، والصحة والسالمة، واستمرارية األعمال، وحماية البيئة. سيكتسب الدارسون مستوى أساسي من المعرفة والمهارات 

لتعزيز قدرتهم كممارسين. تأتي مواد التأهيل ومواد الدورات التدريبية المستخدمة من مجموعة متنوعة من الشركاء في القطاع ومن المصادر التي تمّكن المحتوى 
من أن يكون حديثًا وذا صلة.

يمّكن التعلم والتطوير من خالل الكلية األفراد من المساعدة في جعل المباني آمنة، وتحقيق االمتثال أو اختبار االمتثال لمعايير الحرائق طوال دورة الحياة الكاملة 
ألي مبنى.

تضمن عملية ضمان الجودة لدينا أن نشاط التقييم واألدلة التي يكون الدارسون مسئولين عن توفيرها صحيحة، وموثوقة، وكافية، وأصلية.

يسعدنا تقديم مثل هذا النهج المرن، بحيث يمكن توفير الدورات التدريبية والمدربين لدينا، في العديد من الظروف، خارج الموقع في المكان الذي تختاره. يمّكنك هذا 
من اتخاذ خيارات فعالة من حيث التكلفة.

مفتش إطفاء 1
المدة الزمنية: أسبوعان

1031

تم تصميم هذه الدورة التدريبية ألولئك الذين يرغبون في أن يصبحوا أكثر مشاركة في جوانب 
التفتيش على الحرائق. وتشمل بعض الموضوعات التي تمت تغطيتها بناء المباني، ومواد الديكور 

والمفروشات، والتدريبات على الحرائق، وإجراء التفتيش، وإنفاذ القانون، وإنذار الحريق، 
واالتصاالت.

مدقق الخطط 1
المدة الزمنية: 1 أسبوع

1031

تقدم هذه الدورة التدريبية المعرفة والمهارات األساسية، وتتناول متطلبات األداء الوظيفي المرتبطة 
ببرنامج فاحص الخطط 1. 

 )IFI( محقق حريق دولي

1033

تقدم دورة "محقق الحرائق الدولي" التدريبية معلومات عن العوامل التقنية المتقدمة في تطوير 
الحرائق والعوامل المسببة للحرائق. سيشهد الدارس حاالت حريق حقيقية وسيكتسب منهجية 

منظمة للتحقق من سبب الحريق وتحليله.

التحقيقات العملية في الحرائق 
)المستوى 5(
FSPFI :رمز  الدورة التدريبية

TM

تم تطوير هذا البرنامج ويتم تقديمه بالتعاون مع كلية الشرطة لمحققي الحرائق ومحققي الطب 
الشرعي. تقدم هذه الدورة للدارسين المعرفة األساسية، والفهم، والمهارات العملية الالزمة لدور 

محققي الحرائق وتطوير مهاراتهم التحقيقية كمحققين في مجال مكافحة الحرائق / الجريمة.

دورة مارشال للحرائق
FSFM :رمز  الدورة التدريبية

TM هذه الدورة التدريبية مصممة للموظفين المعينين للمساعدة في اإلجراءات المخططة في حالة نشوب
الحرائق ودعم اإلدارة في الوفاء بمسؤولياتهم بموجب األمر المتعلق باإلصالح التنظيمي )السالمة 

من الحرائق( لعام 2005 التخاذ ترتيبات فعالة.
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السالمة من الحرائق المبادئ الهندسية
FSEP :رمز  الدورة التدريبية

TM تقدم هذه الدورة التدريبية للدارسين مقدمة عن الطرق البديلة ألي توجيهات إرشادية بشأن تصميم
المباني. تقدم هذه الدورة التدريبية للدارسين إطار BS 7974 الذي يوفر نهًجا هندسيًا لتحقيق 

المتطلبات الوظيفية للوائح البناء.

السالمة من الحرائق إنذار الحريق 
وإضاءة الطوارئ
FSFAEL :رمز  الدورة التدريبية

TM استناًدا إلى أفضل الممارسات الحالية ووثائق التوجيه، تحدد هذه الدورة التدريبية المفاهيم والمعايير
األساسية في اختيار أنظمة إنذار الحريق وأنظمة الكشف وتصميمها، وتركيبها، وصيانتها، 

واختبارها، باإلضافة إلى توفير اإلضاءة في حاالت الطوارئ عبر مجموعة من أنواع المباني.

السالمة من الحرائق اإلدارة وتقييم 
مخاطر الحرائق
FSFRA :رمز  الدورة التدريبية

TM ،تقدم هذه الدورة التدريبية للطالب المعرفة والفهم للمبادئ األساسية إلدارة السالمة من الحرائق
بما في ذلك المهارات الفنية والعملية المطلوبة لألشخاص الذين لديهم مسؤولية إدارة السالمة من 
الحرائق واألشخاص العاملين كمستشارين للسالمة من الحرائق. تم تصميم الدورة التدريبية لتلبية 

متطلبات التعلم والمقرر الدراسي لشهادة NEBOSH الوطنية الحالية في السالمة من الحرائق 
وإدارة المخاطر. عند االنتهاء بنجاح من تقييم ما بعد الدورة التدريبية، تصدر الكلية تأهيل "مقيّم 

مخاطر الحريق" منفصل.

تعد هذه الدورة التدريبية مناسبة للمديرين والموظفين اإلشرافيين الذين يحتاجون إلى التأكد من أن 
منظمتهم تفي بمسؤولياتها بموجب قانون السالمة من الحرائق. وستزود الحاصلين عليها بإمكانية 

إجراء تقييمات مخاطر الحرائق لمعظم أماكن العمل منخفضة المخاطر وتحديد مجموعة تدابير 
الوقاية من الحرائق والتدابير الوقائية المطلوبة. تعد هذه الدورة مناسبة لألشخاص الذين ينتقلون إلى 

دور مستشار السالمة من الحرائق.

السالمة من الحرائق اإلدارة وتقييم 
مخاطر الحرائق
FSFRA3D :رمز  الدورة التدريبية

TM تشترط قوانين مكافحة الحريق الحالية أن تقوم جميع أماكن العمل تقريبًا بإجراء تقييم مناسب وكاٍف
لمخاطر الحرائق. 

هذه الدورة التدريبية مصممة إلى أولئك الذين يتحملون مسؤولية إجراء تقييم مخاطر الحرائق والذين 
يرغبون في الحصول على المزيد من الشهادات في هذا الموضوع من أجل إثبات الكفاءة. سيكون 

من المتوقع أن يكون لدى بعض الدارسين بعض المعرفة األساسية حول السالمة من الحرائق، ولكن 
قد ال يكون لديهم خبرة كبيرة أو أي خبرة بالمرة في إجراء تقييمات مخاطر الحرائق.

السالمة من الحرائق السيطرة على 
الدخان لممارسي السالمة من الحرائق
FSSCFSP :رمز  الدورة التدريبية

TM تحدد هذه الدورة التدريبية المفاهيم األساسية وجوانب التركيب العملي ألنظمة التهوية المصممة
إلخراج الدخان والحرارة العادمة أثناء الحرائق )SHEVs( باستخدام منهجيات تصميم قياسية 

مبسطة. وستزود الدارسين بفهم لكٍل من األنظمة الطبيعية والتهوية الميكانيكية في المباني التجارية 
أو العامة، مثل المستودعات، وخاصةً مجمعات التسوق المغطاة، وتمكينهم من تدقيق تقييمات 

مخاطر الحرائق وتقديم المشورة المناسبة.

السالمة من الحرائق السيطرة على 
الدخان لتقديم التصميمات
FSSCDS :رمز  الدورة التدريبية

المدة الزمنية: 4أيام ونصف

TM ،توسيع نطاق المواضيع المقدمة في السيطرة على الدخان والسالمة من الحرائق لضباط التفتيش
وهذا بالطبع يزود الدارسين من أي قطاع ذي صلة بفهم لمبادئ السيطرة على الدخان في المباني 

المعقدة. وقد تم تصميمها وفقًا لقواعد ممارسة مختلفة، لتمكينهم من تقديم المشورة المناسبة عند 
الطلب وتقييم الحلول المقترحة للسالمة من الحرائق.

TM
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السالمة من الحرائق المؤسسة - 
السالمة من الحرائق المستوى 3
FSF :رمز  الدورة التدريبية

المدة الزمنية: 3 أيام
TM

تهدف هذه الدورة التدريبية إلى توفير المعرفة والفهم للمبادئ األساسية للسالمة من الحرائق بما في 
ذلك المهارات الفنية، والتشريعية، والعملية الالزمة لدعم دور مدقق السالمة من الحرائق وإنشاء 

قاعدة صلبة لمزيد من التعلم.

السالمة من الحرائق تأهيل الضباط / 
موظفي اإلنفاذ 

TM

سيعمل الدارسون في دور تنظيمي لضمان تلبية المتطلبات التشريعية في سياق المباني البسيطة، 
على سبيل المثال المتاجر الصغيرة، والمكاتب ذات التصميم البسيط أو الوحدات الصناعية ذات 

الوسائل السهلة للهروب.

يتم تقديم البرنامج بمرونة من خالل الجمع بين التقديم في الفصل الدراسي والدراسة الموجهة.

تقدم هذه الدورة التدريبية للدارسين المعرفة األساسية والفهم للمبادئ األساسية للسالمة من الحرائق، 
بما في ذلك استكشاف المعرفة الفنية والتشريعية األولية الالزمة لدعم دور مدقق السالمة من 

الحرائق، وخلق قاعدة صلبة لمزيد من التعلم والتطوير.
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المرونة 
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وتلبي مجموعة من الدورات التدريبية المرنة بالكلية حاجة منظمات القطاعين العام والخاص إلى بناء قدرتها التنظيمية على التكيف مع حاالت الطوارئ واألحداث 
غير المخطط لها. ويدعم الفريق رسميًا عدد من االختصاصيين المعنيين بالتدريب المعترف بهم وشركاء التقديم، إلى جانب منظمات أكبر من أجل فرص تدريب 

 .CBRN )E( ومركز الشرطة ،)NARU( محددة، مثل كلية الشرطة، ووحدة اإلسعاف الوطنية

نحن نعد أيًضا جزًء من مجموعة التدريب متعددة الوكاالت، وبالتالي نعمل بشكل وثيق مع خدمات الطوارئ، والسلطات المحلية، وأصحاب المخاطر )على سبيل 
المثال مراقبة مواقع المخاطر الكبرى )COMAH(( وغيرها من هيئات القطاع الخاص )مثل المرافق( لتقديم نهج متكامل للتدريب على المرونة. وهذا يوفر ضمانًا 

أكبر بكثير الستجابة فعالة بدالً من الممارسة بمعزل عن اآلخرين أو في "الصوامع"، فضالً عن التأكيد على أن التدريب المقدم يؤدي إلى الحصول على نتائج التعلم 
الصحيحة. 

تساعد التمرينات على تقييم خطط االستجابة للطوارئ، والفرق، والقدرات الفردية، وضمان أن تكون حديثة وأن تتضمن الدروس المستفادة من الحوادث ذات 
الصلة، الحديثة والتاريخية.

قامت الكلية بتضمين مبادئ إمكانية التشغيل التفاعلي المشتركة لخدمات الطوارئ )JESIP( بالكامل في مجموعة الدورات التدريبية الخاصة بالمرونة لضمان 
االمتثال واالتساق في النهج واللغة المستخدمة في خدمات الطوارئ في المملكة المتحدة.

اإلنقاذ بالحبال 1
المدة الزمنية: 1 أسبوع

1006 

مقدمة ألساليب اإلنقاذ التقني وحبال اإلنقاذ. تتضمن الدورة التدريبية استعراًضا للمعدات، والعُقد، 
وسالمة الحبال باإلضافة إلى تحديد الحاجة لإلنقاذ بالحبال، واستخدامات وحدود المعدات، وحرفية 

العُقَد، وجوانب السالمة، وأنظمة التثبيت، وأنظمة اإلنزال، والجوانب األخرى لإلنقاذ بالحبال.

اإلنقاذ بالحبال 2
المدة الزمنية: 1 أسبوع

1006 

تم تصميم الدورة التدريبية ألولئك الدارسين الذين يستجيبون للحوادث التي تنطوي على تطبيق 
المعرفة، والمهارات، والمعدات المتخصصة لحل حاالت اإلنقاذ الفريدة أو المعقدة بأمان. وتغطي 

الدورة التدريبية العمليات في بيئة عالية الزاوية بما في ذلك إنقاذ ضحية معلقة.

األماكن المحصورة 1 و2
المدة الزمنية: أسبوع 1 لكل مستوى

1006 

توفر هذه الدورة التدريبية للدارسين فهًما شامالً للحوادث التي تنطوي على مساحة ضيقة محصورة. 
سيتم تعليم الدارسين كيفية التعرف على المخاطر، والوصول إلى الضحية وحفظ توازنه باإلضافة إلى 

اإلجراءات الصحيحة لالستعادة.

المرونة الدولية
المدة الزمنية: 1 أسبوع لكل دورة تدريبية. 
يعني التقديم المرن للدورة التدريبية أنه يمكن 
حجز جميع الدورات ككل أو بشكٍل فردي.

TM� البحث واإلنقاذ في المناطق الحضرية
مشغل المضخات كبيرة الحجم �
األماكن المحصورة �
العمل اآلمن في األماكن المرتفعة �
اإلنقاذ المائي السريع *  �
إدارة الفيضانات *. �

 تدريبات 

على نطاق واسع حسب الطلب
المدة الزمنية: خاصة بالدورة التدريبية

TM ،يمكننا أن نقدم لك حالً متكامالً لتصميم وتقديم التمارين القائمة على المناقشات، والتمارين المنضدية
مروًرا بالتمارين الحية في الموقع الذي تختاره أو في الكلية. ويشمل ذلك وضع السيناريو في مقابل 

مجموعة متفق عليها من األهداف واألغراض، وتوفير جميع المواد التدريبية - بما في ذلك العناصر 
الجديدة، والمعلومات الداعمة، والمحاكاة اإلعالمية، وتوفير المعدات واألنظمة المناسبة لتكنولوجيا 

المعلومات. 

ويضفي فريق للتقديم من ذوي الخبرة والمدَربين )بما في ذلك مدير التمرين(، وفريق إعالمي من 
الصحفيين )اإلذاعة، والمطبوعات، والتلفزيون(، إذا لزم األمر، باإلضافة إلى تقارير وملخصات ما 

بعد التمرين مزيًدا من األصالة.

TM
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التدريب حسب الطلب
المدة الزمنية: خاصة بالدورة التدريبية

TM نحن نقدم خدمة تدريب مخصصة ستوفر لك العناصر الدقيقة التي تبحث عنها. من خالل العمل
معك، سنحدد متطلباتك ونضع أهداف الدورة التدريبية، وأغراضها، ومنهًجا دراسيًا يعتمد على تلك 
المتطلبات. يمكن تخصيص مدة الدورة التدريبية بحيث تتناسب مع ممارساتك التنظيمية وممارسات 

العمل لديك.

األماكن المحصورة: منخفضة، 
ومتوسطة، وعالية المخاطر
المدة الزمنية: 1 يوم

TM تلبي هذه الدورة التدريبية احتياجات األشخاص المطلوب منهم العمل في األماكن المغلقة لدينا والتي
يتم تصنيفها كمخاطر منخفضة، ومتوسطة، وعالية.

األماكن المحصورة: المشرف
المدة الزمنية: يومان

TM هذه الدورة التدريبية مصممة ألولئك الذين يشرفون على األفراد الداخلين إلى األماكن المحصورة
 المصنفة كمخاطر متوسطة أو عالية.

األماكن المحصورة: اإلنقاذ واإلنعاش 
في حاالت الطوارئ
المدة الزمنية: يومان ونصف

TM هذه الدورة التدريبية مصممة ألولئك الذين قد يُطلب منهم إجراء عمليات إنقاذ وإنعاش في أماكن
محصورة في حالة طوارئ. قبل حضور هذه الدورة التدريبية، يجب على المرشحين الحصول على 

شهادة للدخول إلى األماكن المحصورة عالية المخاطر .

أساسيات العمل اآلمن في األماكن 
المرتفعة
المدة الزمنية: 1 يوم

TM.مناسبة ألي شخص مشارك في، أو متأثر بالعمل في أنشطة األماكن المرتفعة

مشرف العمل اآلمن في األماكن 
المرتفعة 
المدة الزمنية: 1 يوم

TM هذه الدورة التدريبية مناسبة ألي شخص يشرف على أشخاص مشاركين أو متأثرين بالعمل في
أنشطة األماكن المرتفعة.

أساسيات العمل اآلمن في األماكن 
المرتفعة )اإلنقاذ الرأسي مسبق 
التجهيز(
المدة الزمنية: 1 يوم

TM مناسبة ألي شخص مشارك في العمل في أماكن مرتفعة، حيث قد تكون هناك حاجة إلنقاذ زميل
ساقط باستخدام أنظمة استرداد مسبقة التجهيز.

اإلنقاذ بالحبال عالي المستوى لفرق 
اإلنقاذ الصناعية
المدة الزمنية: 3 أيام

TM هذه الدورة التدريبية مناسبة ألي شخص يتحمل مسؤولية إنقاذ واستعادة األشخاص الذين يعملون في
أماكن بعيدة عن قدرات حزم اإلنقاذ البسيطة.

التوعية والسالمة المائية
المدة الزمنية: 1 يوم

TM.دورة تدريبية مصممة ألولئك الذين قد يعملون، كجزء من وظائفهم، بالقرب من الماء

المستجيب لإلنقاذ المائي
المدة الزمنية: 3 أيام

TM هذه الدورة التدريبية مصممة ألولئك الذين يحتاجون إلى مستوى عاٍل من التدريب على اإلنقاذ
والسالمة المائيين. تتوفر دورات تدريبية تلبي جميع المعايير الوطنية الحالية.

االستجابة األولى لرعاية الطوارئ
 المدة الزمنية: أساسية: يومان
متوسطة: 4 أيام

TM تم تصميم هذا البرنامج لتطوير اإلسعافات األولية لالستجابة بفعالية لحاالت الطوارئ. وتشمل
الدورات التدريبية تدريبات نظرية وعملية تؤكد على التعرف على المشكلة واالستجابة لها.

رعاية وتخليص المصابين
المدة الزمنية: يومان

TM يدرس هذا البرنامج المشاكل العملية التي يواجهها المسعفون األوليون في نقل وانتشال المصابين
من المواقف الصعبة. يمكن تصميم دورات تدريبية مخصصة حسب المتطلبات المحددة للمنظمات 

لضمان توفير التدريب األنسب المتاح.
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شركاء التدريب
 Outreach Rescue

تعمل شركةآوت ريج Outreach Rescue مع كلية خدمات اإلطفاء منذ أكثر 
من 20 عاًما. 

شركة Outreach Rescue هي من مقدمي التدريب التقني على اإلنقاذ، 
والسالمة الطبية والصناعية إلى خدمات الطوارئ، وفرق اإلنقاذ المدنية 

والعسكرية والمستجيبين إلى السالمة الصناعية.

وقد تم توفير التدريب، بالتعاون مع الكلية، واإلنقاذ بالحبال، والعمل اآلمن في 
األماكن المرتفعة، واإلنقاذ المائي، وإدارة الفيضانات، وإدارة البحث، واألماكن 

المحصورة، وغيرها من التخصصات ذات الصلة.

New Dimension شاركت المنظمتان بكثافة في تصميم برنامج البعد الجديد
 Lineو SW @ H بتدريب Outreach وتقديم التدريب عليه، حيث قامت

Access، على ما كان في ذلك الحين جهاز Rig 5 الجديد، عمليًا بشكل مستمر 
لمدة 5 سنوات. تم تطوير العديد من أساليب اإلنقاذ، الراسخة اآلن، وتنقيحها 

خالل هذه الفترة. حضر كل من أعضاء FRS وHART هذه البرامج، وأصبحت 
المعيار القياسي لهذا المستوى ونوع االستجابة.

وشملت عمليات التعاون األخرى دورات تدريبية مائية وبالحبال للعمالء من 
الخارج، كجزء من بعض البرامج األطول التي حضروها في الكلية.

وقد أثمرت هذه العالقة العديد من المستجيبين المدربين في جميع أنحاء المملكة 
المتحدة وأماكن أخرى، وساهمت في تطوير الكفاءة التشغيلية والمرونة في جميع 

وكاالت االستجابة.

"على الرغم من أن Outreach Rescue تعمل بشكٍل مستقل ومع العديد من 
المنظمات األخرى في جميع أنحاء العالم، فإنني أقّدر عالقتنا بكلية خدمات اإلطفاء 

بشكٍل كبير للغاية، ونحن فخورون بالمساهمة المشتركة في تدريب العديد من 
 موظفي خدمات الطوارئ. أتطلع إلى المزيد من التطورات والمبادرات القادمة"

.Outreach Rescue ،توني إمسلي، المدير اإلداري 

PhoenixETC
إذا كنت تبحث عن مكان يتميز باالختالف، فشركة PhoenixETC هي المكان 

المناسب لك. يمكنك أن تجدنا في كلية خدمات اإلطفاء، بيئة تعلم ملهمة وفريدة من 
نوعها.

بفضل المجموعة الكبيرة من المرافق واألنشطة الموجودة لدينا، يمكننا تلبية 
األحداث اليومية والسكنية. 

سواء كنت تخطط الجتماع صغير، أو مؤتمر كبير، أو يوم لبناء فريق عمل، أو 
طرح منتج، يمكننا مساعدتك في تقديم يوم فريد وال ينسى حقًا لمندوبيك. فنحن 

معك في كل خطوة على طريق مساعدتك، بدًءا من االتصال األولي وحتى تقديم 
الحدث، وتوفير حدث مخصص حسب طلبك يلبي متطلباتك.

TM
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منشآتنا
إننا ندرك مدى األهمية التي يوليها الدارسون الذين يحضرون دورات 

تدريبية من خارج المملكة المتحدة للشعور بالراحة الكاملة والتمتع 
بإقامتهم. نحن خبراء في تلبية المتطلبات الثقافية، والدينية، والغذائية، 
بما في ذلك األطعمة الحالل، ونتبنى نهًجا مرنًا قدر اإلمكان في كل 
ما نقوم به. يمكن لبعض التدريبات أن تستمر لمدة عامين - ونحن 

ندرك أنه يجب أن تكون لدينا القدرة على توفير مكان يتم فيه الشعور 
بالراحة ويقل فيه الشعور باالغتراب قدر اإلمكان. 

السكن
يحتوي مكان اإلقامة الخاص بنا والمجهز تجهيًزا جيًدا والمزود بحمام 

داخلي وتوفر معدات لصنع القهوة والشاي، وتلفزيون، وخدمة واي 
فاي مجانية. تتوفر مجموعة من أنماط غرف النوم وتتسع ألكثر من 

400 مندوب في الموقع ؛ ويمكنك االختيار بين: 
270 غرفة نوم مزدوجة مزودة بحمام داخلي �
30 غرفة نوم مزدوجة / سرير كبير مزودة بحمام داخلي �
130 غرفة نوم مفردة مزودة بحمام داخلي. �
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المطاعم، والحانات، والترفيه

Connections مطعم
يقدم مطعم Connections الحديث والمبهج لدينا تجربة ممتعة 

للضيوف لتناول الطعام، ويقدم مجموعة من خيارات األطعمة 
الساخنة والباردة للدارسين والزوار كل يوم. يحتوي البوفيه على 
مجموعة متنوعة ومثيرة من األطعمة التي تلبي جميع المتطلبات 
الغذائية والدينية. استمتع بمجموعة متنوعة من األطعمة المطهية 
الطازجة من المطعم، بما في ذلك البيتزا والمعكرونة المصنوعة 
حسب الطلب، أو جزر التوابل التي تقدم الطعام من جميع أنحاء 

العالم، بما في ذلك المأكوالت الشرق آسيوية، والسلطة الحاّرة 
جًدا، واألطباق المكسيكية الحاّرة. تتوفر أيًضا منضدة سلطات 

طازجة تقدم مجموعة مختارة من اللحوم الباردة، والجبن، 
واألسماك.

Muster Bayمستر بي
يقع Muster Bay في مبنى اإلدارة الرئيسي. هنا يمكنك 

االسترخاء واالستمتاع بالقهوة. إذا كنت تبحث عن وجبة إفطار 
في وقٍت متأخر، أو وجبة خفيفة في منتصف النهار، أو خيار 

غداء ساخن أو بارد، فستجدها هنا.

Cardiff Loungeا
Cardiff Lounge صالة ادنبرة مفتوحة على مدار اليوم، وهي 

متاحة ألولئك الذين يرغبون في االسترخاء.

TM
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المركز الرياضي
سواء كنت تبحث عن تحسين لياقتك البدنية أو الحفاظ عليها أو تبحث ببساطة عن 

االسترخاء، يقدم المركز الرياضي لدينا مجموعة متنوعة من المرافق الداخلية والخارجية 
للعامة وضيوف كلية خدمات اإلطفاء. للحصول على جداول زمنية واستفسارات عامة، 

يُرجى االتصال بمكتب استقبال المركز الرياضي على الرقم 812163 01608 أو 
زيارة موقعنا على اإلنترنت.

حمام سباحة داخلي مسخن بطول 25 متًرا وساونا - يُرجى االطالع على الجدول  �
الزمني لحمام السباحة للتعرف على الجلسات المفتوحة وأحضر منشفة معك

جناح للياقة البدنية مجهز بالكامل بمجموعة كاملة من معدات تمارين القلب واألوزان �
صالة رياضية متعددة االستخدامات لتنس الريشة، والتنس القصير، وكرة القدم، وكرة  �

السلة
أربعة مالعب لالسكواش، أو كرة المضرب، أو تنس الطاولة �
ملعبان مكشوفان للتنس في الهواء الطلق �
مساحة عشبية كبيرة في الهواء الطلق. �

دروس اللياقة البدنية
تتوفر مجموعة من دروس اللياقة البدنية بما في ذلك ركوب الدراجات في األماكن 

المغلقة، وتمارين التحمل، واللياقة المائية )تطبق الرسوم(.

الفحوصات الصحية
يتوفر اختبار للياقة البدنية والفحص الصحي العام عند الطلب )تطبق الرسوم(.
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المكتبة ومركز مصادر المعلومات
تحتوي المكتبة على مجموعة كبيرة وشهيرة عالميًا من الكتب الحالية 

والتاريخية، والمجالت، وأشرطة الفيديو، وأقراص الفيديو الرقمية، وغيرها 
من الموارد اإللكترونية. للحصول على التفاصيل الكاملة واالستفسارات العامة، 

يُرجى االتصال بالمكتبة على 812050 01608.

يقدم مركز مصادر المعلومات والمكتبة لدينا مجموعة كبيرة من المرافق:
جناح مخصص لتكنولوجيا المعلومات �
خدمة واي فاي مجانية �
أجهزة كمبيوتر متاحة للجميع، بما في ذلك مجموعة مصممة خصيًصا لدعم  �

مستخدمي الكمبيوتر العرب
غرف جانبية للعمل الجماعي الفعال وللدراسة الهادئة �
مساعدة ودعم متخصصان من موظفي المكتبة المدربين وذوي الخبرة. �

أماكن العبادة

مصلى صغير

أمام المكتبة توجد كنيسة النصب التذكاري الوطنية، مفتوحة 24 ساعة في 
اليوم للتأمل الهادئ. وهي تضم تسجيل "سجل الذكرى" ألسماء جميع رجال 

اإلطفاء الذين لقوا حتفهم في الخدمة التشغيلية في بريطانيا منذ عام 1939. يتم 
قلب الصفحة كل يوم وتُقرأ األسماء بصوٍت عاٍل أثناء الخدمات.

المجلس

تضم كلية خدمات اإلطفاء صالتين تقليديتين مخصصتين على الطراز العربي 
ومزودتين بقنوات تلفزيونية عربية، ومرافق مطبخ، ومساحات للصالة. لمزيد 

من المعلومات، يُرجى االتصال بمكتب االستقبال.

أماكن انتظار السيارات واالستقبال
نحن نوفر مواقف آمنة للسيارات في الموقع، مجهزة بدوائر تلفزيونية مغلقة 

واألمن لضمان سالمة عمالئنا. سيكون فريق االستقبال لدينا على استعداد 
لمساعدتك في أي استفسارات أثناء إقامتك في الكلية.

TM
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الموقع
تقع كلية خدمات اإلطفاء على بعد 1.6 كم تقريبًا من مدينة السوق التاريخية 

الجميلة موريتون-إن-مارش. يتوفر في شارع هاي ستريت العديد من 
المتاجر، والمطاعم، والحانات باإلضافة إلى واحد من أكبر أسواق الشارع في 
الهواء الطلق في كوتسوولدز. ستجد في المدينة أيًضا مكتب بريد، ومصرفًا، 

ومحالت سوبر ماركت مع ماكينات صّراف آلي يمكن الوصول إليها بسهولة. 

توفر المنطقة المحيطة العديد من الفرص واألماكن ذات األهمية لقضاء 
بعض الوقت، مثل قلعة وارويك وقصر بلينهايم. هناك أيضا المدينة التاريخية 

شلتنهام سبا ومسقط رأس وليام شكسبير، ستراتفورد أبون أفون.

موریتون إن مارش

A44 إلى إفیشام، محطة القطار
M5 J6و ،A45و

A44 إلى تشیبینغ نورتون وأكسفورد

A429 إلى ستو-أون-ذا-ولد، 
M4 J17وسیرنسیستر، و

M40 J15 إلى A429

A1

A1

M1
M6

M40

M4

M4

M5

M5

مانشستر

برمنغھام

ھیثرو
جاتویك

لندن

إدنبره

تتصل موريتون-إن-مارش جيًدا بالقرى، والبلدات، 
والمدن األخرى عبر خدمات السكك الحديدية والحافالت، 

بما في ذلك لندن، وستو أون ذا وولد، وغلوستر، 
وشلتنهام، وأكسفورد.
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