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 واألمن الصناعي العايل للتدريب معهد أكادميية العرب لإلطفاء والسالمة  

  

  

 كتاب  التاسع من اإلصدار 

 مدرب  

   خدمات اإلطفاء والطوارئ
 اإلطفاء  تدريب لخدمات الدولية الهيئة إصدارات من

 األولى  العربية  الطبعة

 وإعداد  ترجمة

 صقر أحمد  رشاد /المستشار

 للتدريب العالي  الصناعي واألمن والسالمة  لإلطفاء العرب أكاديمية  معهد
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 حول  تفاصيل  

 كتاب مدرب خدمات اإلطفاء والطوارئ

 والحقيبة التدريبية   مدربكتاب الالطراز الفني الحديث ل

الهيئة    من إصدارات. و الالفَع    وصيل التدريبيتطلب تقديم خدمات إطفاء آمنه وفعالة وجود مدرب مقتدر لت

، التاسع  اإلصدارمدرب خدمات اإلطفاء والطوارئ،    كتابعتبر  ي  (  IFSTA)  الدولية لخدمات تدريب اإلطفاء

 المرجع في تدريب المدربين.   وه
 

يتضمنالجد اإلصدار  هذا   لمعيارجميع    يد  طبقاً  العمل  أداء  الحرائق   متطلبات  من  للحماية  الوطنية   الجمعية 

NFPA 1041  في المستويات االول، الثاني،   .2019، معيار المؤهالت المهنية لمدرب خدمات اإلطفاء، إصدار

 والثالث. 
 

 .  10-1الفصول من   – المستوى األول  مدرب •

 .  15-11 الفصول من  –الثاني المستوى  مدرب •

 . 18-16الفصول من  –الثالث المستوى  مدرب •

 .    NFPA 1041طبقاً للمعيار  (JPRs)أرقام متطلبات أداء العمل )أ( كما يوضح الملحق  •
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للحماية من الحرائق  الجمعية  معيار  ينص   المهنية  بالخاص    ،NFPA 1021الوطنية  ضابط لالمؤهالت 

على شهادة مدرب المستوى االول   ،المستوى االول  حمايةالضابط  حصول  ضرورة  الحماية المحترف على  

اإلصدار هذا  يعتبر  . وقبل التسجيل كمتدرب في برنامج ضابط الحماية المستوى االول  أساسي  كمتطلب

قدمته   الذي  تدريب  الجديد  لخدمات  الدولية  اإلطفاء   لمنهج  (IFSTA)  اإلطفاءالهيئة  خدمات  مدرب 

   في المستوى األول.  للمتدربينالنموذج المثالي  هو والطوارئ،

مساعدة على  الثاني، والثالث  الشاملة لكل المستويات األول،  ثالثة واألربعون  المهارات ال  أوراقتعمل    جديد!

مدرب    منهجالحقيبة التدريبية لتضمن  تتقييم مستوى المهارات.  عملية  في التحضير لمعاً    درب تالمالمدرب و

 وهي أدوات المدرب. أال : جديدةميزة  خدمات اإلطفاء والطوارئ، اإلصدار التاسع

تمت إضافة مربعات للمراجعة في النسخة الجديدة من أجل مراجعة الدروس السابقة وإلقاء الضوء على  

الجوانب المعرفية التي ينبغي ان يعرفها المدرب المرشح لمستويات متقدمة. على سبيل متطلبات التدريب و

المدرب وى األول، بينما  المستالمربعات الخاصة بالمثال: المدرب المرشح للمستوى الثاني عليه مراجعة  

 المستويين األول والثاني.  المربعات المتعلقة ب المرشح للمستوى الثالث فعليه مراجعة
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الجمعية    لمعياراإلصدار األخير  من    مستوحاة  مصطلحات ومفرداتالكتاب  في هذا    :المصطلحات والمفردات

  . 2019معيار المؤهالت المهنية لمدرب خدمات اإلطفاء، إصدار    ،NFPA 1041  الوطنية للحماية من الحرائق

جادة في إ يندربتالممساعدة بغرض الكتاب هذا من  سئلة النقاش في نهاية كل فصللمراجعة وأل أسئلة تم ادراج 

   المعلومات األساسية.  استخدام

فإن العمود الواحد يعني الكثير  (  IFSTA)  الهيئة الدولية لخدمات تدريب اإلطفاءفي الشكل الجديد لمصفوفة  

الكثير من القيم التي تعتبر إضافة  مات التوضيحية، والكثير من الجداول. ويحمل  من الصور، الكثير من الرسو

 . يندربتلملالى الخبرات المعرفية بالنسبة  جديدة

 الكتاب يشتمل على: 
 

 الناضجين.   لمتدربينخصائص المدربين المؤثرين وا •

 .  والتدريبي  م والتخطيط التعليميمبادئ التعل •

 . يندربتالمبيئة التعلم، موجهات الفصل، وتفاعل  •

 ، معيار التدريب العملي على الحرائق. NFPA 1403الحرائق  الوطنية للحماية من  الجمعية معيار المراجع: •

والتدريب   ، مجسمات تم انشاءها لهذا الغرض،مشبهات التدريبتقييم التدريب العملي على الحرائق الذي يتم على   •

 .  في األماكن الخارجية/حرائق الغاباتالحرائق على 
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 واختبار جودة المواد التدريبية.   ،التقييماالختبار،  •

 مهارات.   ورقة   11عدد  تتضمن خطة تطوير الدرس  •

 بالفصل.  والمتدربين تقييم المدرب   •

 االربعة للتطوير:   المراحلنموذج  •

o  .تحديد االحتياجات التدريبية 

o .تصميم برنامج أو منهج               

o  .تنفيذ المنهج 

o  .تقييم المنهج 

 إدارة وتقييم البرامج التدريبية.   •
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