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ٔبوٌ إًٌ ِمذِخ  

 
( جنعٌ  تعلٌنٌ  اً جنٌع أنحاء العال  تأييت بنوجب قوانٌ  والٌ  6) )ج( 501الجنعٌ  الوبنٌ  لندربً تحت الناء، ؼٌر هادا  للربح 

 كالٌفورنٌا، الوالٌات النتحدة األنرٌكٌ .
 

، ٌ  العنلً بأعلى نيتوى ن  الجودةتيعى ناوي لتنكٌ  الناس ن  اإليتنتاع بأنشب  نا تحت الناء وبأنا  ننك  ن  خبلل تواٌر التعل
اٌ  البٌب  تحت الناء اً العال .والعنل بنشاب على تعزٌز صو  وحن  

 
ولتحقٌق ذلك، ناوي تدرب، تؤهل، وترخص القادة والندربٌ ، وتاضع نعاٌٌر الحد األدنى للنيتوٌات النختلف  ن  تدرٌب الؽواص، وتقد  

يايً لناوي أٌاضا اً ناوي العدٌد ن  البرانج والننتجات ونواد الدع  لنياعدة القادة والندربٌ  لئلشراؾ والتدرٌس. وٌتجلى الهدؾ األ
 شعار الجنعٌ  " الؽوص اآلن  ن  خبلل التعلٌ ."

 
  الؽوص. هذه النياعدة توار ننظن  ناوي أٌاضا الدعاٌ  والدع  لنحبلت الؽوص وننتجعات الؽوص والنؤييات النعتندة التً تقد  تعلٌ

تنشٌا نع الهدؾ األيايً لناوي ن  تدرٌب الجنهور على الؽوص. النهنٌ  هً  
 

عٌ  التدرٌب الذي ٌقدنه ندربو  ناوي ذا أهنٌ  كبٌرة للجنعٌ ، وذلك لتوظٌؾ أيالٌب نختلف  ن  التقٌٌ  لاضنا  ايتٌفاء نعاٌٌر ناوي نو
 عندنا تت  التعلٌنات.

 
ص.كنا كشرك  رابدة اً نجال التعلٌ  الؽوص، ناوي بورت وواضعت العدٌد ن  البرانج والنفاهٌ  النقبول  اً جنٌع أنحاء صناع  الؽو

 تيعى ناوي بايتنرار لزٌادة اليبلن  اً الؽوص ع  برٌق راع نيتوى نعاٌٌر وبرانج الجنعٌ . 
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 اٌهُىً اٌزٕظٍُّ ٌٕبوٌ

 
 . ٌأعاضاء ناوي ٌنتخبو  نجلس اإلدارة، الذٌ  ٌنثلو  العاضوٌ  لواضع يٌايات التوجٌه للجنع 
 ك  تابع  لناوي وهً النيؤول  ع  وظابؾ النوظفٌ ، وخدنات العاضوٌ ، وتبوٌر نجنوع  خدنات ناوي النحدودة ، هً شر

 الننتجات، والتيوٌق، وؼٌرها ن  األنشب  ٌونا بعد ٌو  اً عنل الجنعٌ .
  تخاضع نعاٌٌر ناوي، واليٌايات، وأخبلقٌات األعاضاء ن  نجلس نقاب  اإلدارة. وٌتحقق التؽٌٌر ع  برٌق تقدٌ  التناس إلى

 ارة أو انتخاب أعاضاء جدد اً نجلس اإلدارة الذي ٌنك  تنفٌذ التؽٌٌرات حيب رؼب  األعاضاء.نجلس اإلد
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 ػمُذح ٔبوٌ
 

:َسٍ َإيٍ  
  الُٚرـٙ نهلشد أٌ ٚكٌٕ يإْال ذاػطرحسِ يذسخ َحٔ٘ يح نى ٚكٍ ْزج جنشخض جنز٘ أْهّ ٔأػطحِ جنظالزٛس ٚغًر نٓزج جنشخض

 .ذطذسٚد أزرحءِ

 .ئٌ هٛحدز جنغهطس كٙ َحٔ٘ ُٚرـٙ أٌ ضكٌٕ يسذٔدز ٔضغٛطش ػهٛٓح جنؼًهٛس جنذًٚوشجؽٛس 

  يذسذٕج َحٔ٘ ْى جنًشذٍٛ جنًطخظظٍٛ جنًإْهٍٛ جنزٍٚ ًُٚسٌٕ جنسشٚس جألكحدًٚٛس نطؼهٛى جنـٕص يؼوٕنس ؽحنًح ضى

جنـٕص. َحٔ٘ طًًص يٕجد دػى جنطذسٚد نهًشَٔس  جعطٛلحء يؼحٚٛش ٔعٛحعحش َحٔ٘. َحٔ٘ نٛظ نذٚٓح يُٓح طحسو نطؼهٛى

 كٙ جنطذسٚظ.

  قد ٌتجاوز ندربو  ناوي نعاٌٌر ناوي اً البرق التً ال تعرض للخبر يبلن  الببلب. ون  األنثل  على ذلك
 تجاوز عدد ن  الؽبيات اً النٌاه النفتوح  النبلوب  أو زٌادة النحتوى الدرايً.

 الناس ال ٌنك  أ  تتعل  كل نا تحتاج إلى نعراته ع  الؽوص اً دورة واحدة اً نبدأ التعلٌ  النيتنر للؽواص . ٌ
 .للتعلٌ 

  اً نبدأ التعلٌ  النيتنر للؽواصٌ . الناس ال ٌنك  أ  تتعل  كل نا تحتاج إلى نعراته ع  الؽوص اً دورة واحدة
 ها.وٌنبؽً تشجٌعه  للحصول على تدرٌب إاضااً لتعزٌز يبلنته  والتنتع ب .للتعلٌ 

  ، ٌٌنبؽً أ  ٌقو  ندربً الؽوص بايتنرار على تحيٌ  النقررات التً ٌدريونها. كنا ٌت  تبوٌر برق أااضل للتعل
 على ندربو  ناوي التزا  نشارك  هذه التبورات نع أعاضاء ناوي اآلخرٌ .

  لاضنا  وقت كااً اً نفهو  التكٌٌؾ التعلٌنً، تعل  النزٌد ن  النهارات. ٌجب على ندربً ناوي هٌكل  كل دورة
 للتدرٌب والنناري .

  أي شخص ٌنتلك قدرة عقلٌ  وبدنٌ  للؽوص ولدٌه الرؼب  اً القٌا  بذلك ٌنكنه أ  ٌتعل  الؽوص بصبر، ندرب
 ناوي قادر على العنل نع الشخص حتى ٌكو  نؤهل للؽوص بأنا .

 ؽوص الفعلً ٌنك  ايتخدانها بشكل اعال إ  تننٌ  النهارات والتنارٌ  واأللعاب التً لٌس لدٌها تببٌق نباشر اً ال
 أثناء التدرٌب اً ظروؾ خااضع  للرقاب  ن  أجل تعزٌز قدرة الؽوص.

  ، أولبك الذٌ  ٌرؼبو  اً تعل  الؽوص ٌجب أ  تكو  لدٌه  نهارات جٌدة اً الناء، تحقٌق القدرة على اليباح
 وإظهار نهارات البقاء األيايٌ  اً النٌاه.

 ؽواصٌ  نعتندٌ  اعتنادا كلٌا على نعداته  ن  أجل يبلنته . وٌؤكد أعاضاء ناوي على ال ٌنبؽً أ  ٌكو  ال
 أي شخص نؤهل كؽواص ٌجب أ  ٌكو  قادر على أداء أيايٌات إنقاذ زنٌل الؽوص.نهارات الؽوص.

  إ  نتبلبات النعاٌٌر واحتٌاجات الببلب هً العوانل التً تحك  اليٌبرة على التعلٌنات ونعارض أي عوانل
 نيٌبرة تعرقل أو تننع اجتناع هذه النتبلبات واالحتٌاجات.

  ن  النه  تدرٌب عدد قلٌل ن  الببلب جٌدا ن  أ  تؤهل العدٌد ن  الؽواصٌ  الندربٌ  بشكل هانشً. ونح  نعتقد
 أٌاضا أ  نوعٌ  التعلٌ  ٌجب أال ٌاضحى بها أليباب اقتصادٌ .

 فً التعلم المتمحور حول الطالب

 اليبلن  ٌنبؽً تحوٌلها تدرٌجٌا ن  الندرب للبالب خبلل التدرٌب وأ  الببلب ٌجب أ  ٌكونوا أ  النيؤولٌ  ع  
 قادرٌ  على تحنل النيؤولٌ  الكانل  ع  يبلنته  ن  أجل أ  ٌكونوا نؤهلٌ  للؽوص دو  إشراؾ.

  حصرٌ  على ناوي.  ٌحق للشركات واألاراد اً القٌا  بأعنال تجارٌ  نع ن  ٌختارونه، ونح  ال نبالب بأ  تكو
 بٌد أننا، نتوقع أعاضاء ناوي لتنثٌل ودع  الننظن  على األقل بنفس القدر أنه ٌدع  أي ننظن  أخرى.

  ٌجب على الندربٌ  ونراكز الؽوص الربح ن  األنشب  التعلٌنٌ  الخاص  به . ونح  ندرك أ  نذكرات الؽوص
 نرة التراٌهٌ .النهنٌ  والريو  النرتبب  للنياعً األخرى لرٌااض  النؽا

 فً المفهوم التقلٌدي لنظام الزمالة فً الغوص

 الكفاءة اً نهارات تقاي  الهواء، وجعل الصعود اإلاضبراري يباح  أنر اضروري ليبلن  الؽواص.إ   

  أ  ن  واجب الاضباب والندٌرٌ ، والنوظفٌ  اً الجنعٌ  لتلبٌ  احتٌاجات ورؼبات عاضوٌ  ناوي اوق أي وجنٌع
 لرؼبات األخرى التً قد تكو  نوجودة اً صناع  الؽوص.االحتٌاجات وا

 .٘ٔضوغ ػهٗ ػحضن كم كشد يٍ أكشجد َحٔ٘ ػًحٌ خٕدز ضؼهٛى َح 

 .كل عاضو لدٌه واجب اإلببلغ ع  اإلنتهاكات لنعاٌٌر ويٌايات ناوي و / أو ندون  لقواعد اليلوك 
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 لبٔىْ أخاللُبد ٔبوٌ
 

  رّهُذ

للنعلنٌ  تحت الناء )ناوي( أهنٌ  النشاب تحت الناء لبليتجنا ، والخدن  العان ، ٌعترؾ أعاضاء ن  الرابب  الوبنٌ  
والتعلٌ ، والبحوث، وأؼراض تجارٌ ، واضرورة إعداد الببلب بالنعرا  والنهارات البلزن  لنزاول  النشاب تحت الناء 

بلزن  والقدرات النادٌ  لتلقً التعلٌ  التراٌهً نع تقلٌل الخبر. ٌدرك قادة ناوي حق األشخاص النااضجٌ  نع النهارات ال
 دو  تنٌٌز بيبب العرق أو الجنس أو النعتقدات، وتعهد له  بنزاول  النهن  واقا ألعلى النعاٌٌر األخبلقٌ .

وٌعترؾ أعاضاء ناوي ببٌع  نيؤولٌات تعل  التبلنٌذ اً الؽوص اليبحً وؼوص اليكوبا وتعرٌاضها لبٌب  ٌحتنل أ  تكو  
تحيٌ  تعلٌ  الؽوص اآلن .خبرة ونلتزنو    

 
 

  أوال
 اإلٌزساَ رجبٖ اٌطبٌت

أعاضاء ناوي أول واجب له  هو يبلن  الببلب. و النجاح ٌقاس بتقد  كل بالب نحو اكتياب النهارات والنعارؾ والعادات 
لبدنٌ ، واللٌاق  األيايٌ  للحد ن  نخابر النشاب تحت الناء. وٌلتز  الندرب لتحفٌز اكتياب النعرا  والفه  والنهارات ا

البدنٌ ، وصٌاؼ  نناريات الؽوص الشخصٌ  بأنا . وتعهد ندرب ناوي إلى التعزٌز اً الوااء بهذا االلتزا ،  "الؽوص اآلن  
 ن  خبلل التعلٌ .":

 .اضنا  يبلن  الببلب 

  .تعرض البالب لتباٌ  وجهات النظر والنظرٌات 

 اوي واليٌايات.إرشاد اً كل نواضوع كنا هو نبلوب ن  قبل نعاٌٌر ن 

  النعدات الحالٌ  ن  نختلؾ النصنعٌ  نع نقارنات عادل  ونزٌه  ن  الننتجات ن  قبل نٌزة ن  دو  إهان  أي
 نصنع، إال أ  الندرب هو حر اً التعبٌر ع  آراء صادق  تتفق نع التجرب  الشخصٌ .

 تبوٌر وتعزٌز نناريات الؽوص اتبع شخصٌا نبادئ ؼوص آنن ، ندرك أ  التأثٌر بالقدوة هو حجر الزاوٌ  ا ً
 آنن .

  أرشد بنواضوعٌ ، دو  نحاباة أو ننح نٌزة خاص  أو واضع نتبلبات خاص ، دو  ااضح وانتقاص أو إحراج
 البالب.

 .ًتيجٌل وتكلٌؾ أي بالب بدنٌا وتأهل نفيٌا وعد  االنخراب اً أي نناري  تنٌٌزٌ  على نحو أو إجراء تعيف 

 التعلٌ  والنهنٌ  أو تجاوز النعاٌٌر واليٌايات التً واضعتها الجنعٌ .الحفاظ على نيتوى الكفاءة و 

 . ٌإجراء جنٌع الدورات التدرٌبٌ  شخصٌا أو ق  بترتٌبها له  ببدٌل ن  أعاضاء ناوي النؤهل 

  ًق  بتأهٌل اقب أولبك الببلب الذٌ  حققوا نعاٌٌر نراضٌ  النعنول بها لدورة ناوي وقد  له  الشهادة والنواد ا
   اترة نعقول  ن  الزن .ؼاضو

  أرشد بنواضوعٌ  بنا ٌتفق نع نعاٌٌر ويٌايات الجنعٌ  حتى ٌتينى لجنٌع الببلب التأهل ن  قبل الجنعٌ  عند
 إنهاء دورة ناوي بشكل نرض.

 . اإلٌاضاح بشكل كانل للبالب النحتنل ع  التكالٌؾ النتوقع  والريو  والتقٌٌنات قبل تأيٌس التيجٌل أو اإللتزا 
  
 

بُٔبث   
 اإلٌزساَ رجبٖ اٌجّهىر

 
 

ه  نيؤولٌ  ع  دع  وتبوٌر اليٌايات العان  اليلٌن  النتعلق  بتعلٌ  الؽوص، وايتخدا  والحفاظ على  ناويأعاضاء 
األرااضً الربب  والنيبحات النابٌ ، والحٌاة النابٌ  ولتعزٌز وتشجٌع البرانج واليٌايات النوجه  اً هذا االيتعنال 

:ناويااء بهذا االلتزا  للجنهور، ٌقو  أعاضاء والحفظ. اً الو  
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 . النشارك  اً تنفٌذ اليٌايات التعلٌنٌ  والنحااظ  علٌها يلٌن 

 . ٌالبقاء على عل  بالتبورات اً نعدات الؽوص والتقنٌات واإلجراءات، والتكنولوجٌا، والتعل 

  التحدٌد، واً حاالت أخرى تحدد على التنثٌل الرينً للجنعٌ  للصحاا  والجنهور اقب عندنا ٌؤذ  لك على وجه
 وجه التحدٌد وجهات النظر واآلراء الشخصٌ  على هذا النحو.

 
 
 

  ثبٌثب
  إٌزساِه اٌّهٍٕ

ندربً ناوي ٌدركو  أ  نوعٌ  الخدنات التً ٌقدنوها تؤثر على يلوك  النيتخدنٌ  اآلخرٌ  للنٌاه، والجنهور بشكل عا ، 
ي إلى:والهٌبات الحكونٌ . ٌتعهد ندرب ناو  

 . ٌراع النعاٌٌر النهن 

 .تحيٌ  خدنات الندرب 

 . تشجٌع األشخاص النؤهلٌ  والنهتنٌ  اً نتابع  النهن 

 . ٌالنياهن  الفعال  اً الدع  والتخبٌب والبرانج التابع  للجنع 
 :مدربً ناويفً الوفاء بهذا االلتزام للمهنة، ٌقوم 

 عتها الجنعٌ  الوبنٌ  لندربً تحت الناء، كنا ت  تعدٌله وتتنٌنه اإلرشاد بنا ٌتفق نع النعاٌٌر واليٌايات التً واض
 بالببع.

  ناوياتفاق النعانل  العادل  والننصف  لجنٌع أعاضاء. 

 . ٌالتعاو  اً تحقٌق النهنٌ  إذا وعند البلب ن  قبل الجنع 

 . تنثٌل النؤهبلت النهنٌ  بدق 

 دق  ونؤهبلت الندربٌ  اآلخرٌ .عند البلب ن  قبل الجنعٌ  و، ليبب وجٌه، قٌٌ  األداء ب 

 .تجنب تعرٌض حٌاة، أو ننتلكات أي بالب، عاضو، أو الجنهور العا  للخبر 
 

 

  راثؼب
 اإلٌزساَ ثبٌؼًّ اٌّهٍٕ وػمذ اٌزؼٍُُ

أ   ناويكتعهد لٌت  تنفٌذه اً روح وحدث ببرٌق  تتفق نع تعلٌنات الجودة. وٌعترؾ أعاضاء  ناويٌعتبر اتفاق عنل عاضو 
 ناويالنهنٌ  يلٌن  نع أرباب العنل والعنال نبنٌ  على النزاه  والكران ، واالحترا  النتبادل. ٌجب على أعاضاء  العبلقات

عد  القٌا  أو النشارك  اً أي دورة حٌث ٌت  ايتخدا  أشخاص ؼٌر نؤهلٌ  اً التعلٌ  تحت الناء أو االنخراب اً أي نيار 
   للبالب، والجنهور، والنهن ، أو الجنعٌ .للتعلٌنات التً تفشل اً الوااء بالتزاناته

 :مدربً ناويفً الوفاء بهذا االلتزام للعمل، ٌقوم 

 . ٌتنببق اقب وتقبل على أياس النؤهبلت النهن 

 .تقدٌ  إشعار نوجه إلى صاحب حول أي تؽٌٌر اً توار الخدن  أو واضعها 

 احٌ  القانونٌ ، زورت، أو خرقت.تلتز  شروب اتفاق العنل، نا ل  تك  قد أنهٌت هذه الشروب ن  الن 

 . ٌال تفوض النها  النوكل  لؤلاراد ؼٌر النؤهل 
 
 

 
  خبِسب

 اإلٌزساَ ٌٍجّؼُخ
، التعرؾ على النيؤولٌ  وااللتزا  لتعزٌز الشراك  ودع  قرارات ويٌايات ناوي، بحك  عاضوٌته  التبوعٌ  اً ندربً ناوي

 الجنعٌ  الرينٌ .
 :مدربً ناويمعٌة، ٌقوم فً الوفاء بهذا االلتزام للج

 كجنعٌ . ناويالدع  العلنً ل 

   هً ارٌدة ن  نوعها اً صناع  الؽوص التراٌهً اً جنٌع أنحاء العال ، ن  حٌث أنها  ناويناضع اً اعتبارنا أ
ننظن  دٌنقرابٌ  حقٌقٌ  نع قٌادة ننتخب  نباشرة ن  قبل األعاضاء. هذا الهٌكل الدٌنقرابً هو أااضل آلٌ  ننكن  
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ا  أ  نشاب جنعٌ  ٌلبً احتٌاجات الؽالبٌ  العظنى ن  األعاضاء، وٌكو  لؤلعاضاء ارص  حقٌقٌ ، إذا رؼبوا لاضن
 اً ذلك، لقٌادة الجنعٌ  على أعلى النيتوٌات.

  بذل كل جهد ننك  لتحقٌق التؽٌٌرات الاضرورٌ  ببرٌق  احترااٌ  ع  برٌق االتصال الشخصً النباشر نع
 اً نواقع اليلب  والنيؤولٌ .األعاضاء الزنبلء الذٌ  ه  

 .قبل التدرٌس اً أي ننب، ٌجب أ  ٌكو  نؤهلك نشبا 

 

 سبدسب
 إٔزهبوبد لبٔىْ األخاللُبد

ن  أجل الحفاظ على نيتوٌات عالٌ  ن  اليلوك النهنً ٌقو  نجلس إدارة الجنعٌ  الوبنٌ  لندربً تحت الناء لدٌها القدرة 
، أو ارض أي إجراءات أخرى لئلناضباب، العقوبات، واإلشراؾ، أو تحت اوينعلى انتقاد أو تعلٌق، أو برد أي عاضو ل

النراقب . وٌجوز لنجلس اإلدارة نراجع  و، نع يبب وجٌه، إعادة عاضوا علق أو برد. وٌجوز لنجلس اإلدارة تعٌٌ  لجا  
إلى نجلس اإلدارة.أخبلقٌ  ليناع الشكاوى النتعلق  بادعاءات انتهاك قانو  األخبلقٌات وتوصٌ  العنل بالببع   

 

 

 األوضبع واإلِزُبزاد
 

أعاضاء ناوي الذٌ  ٌحق له  التصوٌت ه  الذٌ  داعوا الريو  الينوٌ  ونخولٌ  بالتعلٌ ، النياعدة، أو  الوضع النشط:
اع اإلشراؾ على الؽوص، والنشارك  اً أنشب  الؽوص، لدٌه  تأنٌ  التعلٌنً الحالً )إذا لز  األنر(، وااليتنتاع بكل ننا

 وانتٌازات عاضوٌ  ناوي.
أعاضاء ناوي الذٌ  ٌحق له  التصوٌت ه  الذٌ  داعوا الريو  الينوٌ  والتنتع بكاا  نزاٌا وانتٌازات  الحفاظ على الوضع:

عاضوٌ  ناوي، إال أنه  قد ال ٌقونوا بالتعلٌ  أو بشكل نيتقل اإلشراؾ الذي تقره دورات ناوي أو أنشب  الؽوص أو تفوٌض 
 دات ناوي. بٌد أنه ٌجوز له ، النياعدة خبلل الدورات واألنشب  وعقوبات ناوي إذا تأهل خبلؾ.وإصدار شها

أعاضاء ناوي ؼٌر النصوتٌ  الذٌ  داعوا الريو  الينوٌ  والذٌ  تقاعدوا ن  جنٌع األنشب  التعلٌنٌ ، الوضع الفخري: 
ات عاضوٌ  ناوي األخرى بايتثناء الحق اً التصوٌت والنياعدة، واإلشرااٌ  للؽوص، ولك  االحتفاظ بجنٌع نزاٌا وانتٌاز

 اً إنتخابات ناوي.
الشخص لٌس له حق التصوٌت أو كٌا  إختار داع ريو  هذا الواضع ن  أجل الحصول على اوابد حالة النشاط التجاري: 

 عراضت بذلك.
ريو  هذا الواضع ن  أجل تقدٌ  شخص لٌس له حق التصوٌت نع اعتناد التعلٌ  النهنً الذي إختاره لداع الوضع المعتمد: 

 اعتراؾ ناوي ببرانج التدرٌب النينوح بها داخل هذا النركز.
:أعضاء مدى الحٌاة  

التصوٌت أو عد  التصوٌت أعاضاء ناوي الذٌ  ايتوات الشروب النالٌ  التً واضعها نجلس إدارة ناوي ه  أعاضاء ناوي 
للجنعٌ .العنر ونعفٌ  ن  أٌ  نتبلبات االيتحقاقات النيتقبلٌ    

 ٌنك  تؽٌٌر أواضاع العاضوٌ . للتبدٌل بٌ  األواضاع، نقر ناوي االتصال للحصول على النعلونات
 (www.naui.org) 
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 سُبسخ ِراجؼخ اٌؼضىَخ
 

 
 إجراءاد اٌشىىي

للقواعد  (، الذي ٌخاضعناوي. تببق هذه اإلجراءات على جنٌع أعاضاء الرابب  الوبنٌ  للنعلنٌ  تحت الناء )التطبٌق
 واإلجراءات والقرارات الصادرة بنوجبه.

واليٌايات ٌنك  أ   ناوين  األخبلق أو عد  االنتثال لنعاٌٌر  ناويالتحقٌق اً اإلنتهاك النزعو  لقانو  طرٌقة الشكوى. 
ذج التقٌٌ  دو  ذلك، شكوى خبٌ  نوقع ، وإعادة ننو ناويٌيتند بناءا على شكوى لفظٌ . الٌجوز اتخاذ أي إجراء اضد عاضو 
 النقرر، أو أدل  دانؽ  ن  شأنها أ  تعبً يبب نحتنل لفتح تحقٌق.

وٌت  التعانل على اإليتفيار / الشكوى واقا للوابح الجنعٌ  لجن  العاضوٌ  التً ٌنك  أ  تفوض يلبتها اً التحقٌق والسلطة. 
حلً واثنٌ  ن  الحال  النشب  األخرى الن ناويجزء ننها إلى لجن  ايتعراض العاضوٌ ، والتً ٌجب أ  تتألؾ ن  ننثل 

ن  قبل إدارة التدرٌب. ندربً ناوي النحلً، تعٌ  لجن  ن  الحال  النشب   ناوي. إذا ال ٌنتنً العاضو نع هٌكل ندربً ناوي
 اً أي حال ن  األحوال، ونع ذلك، ٌجب أ  ٌينع لجلي  االيتناع النهابٌ  ن  قبل أي أبراؾ أخرى ن  لجن  العاضوٌ .

، ناويعند ايتبل  وثٌق  الشكوى التً تؤدي إلى تحقٌق األعنال أو الفشل اً التصرؾ ألحد أعاضاء حظات واجإجراءات. المال
خبٌا نٌاب  ع  لجن  ايتعراض العاضوٌ  إذا كا  االنتهاك النزعو  لٌس له  ناوييتتواصل بعاضو  ناوياإ  إدارة تدرٌب 

لهاتؾ، الفاكس، أو البرٌد اإللكترونً إذا كانت الشكوى ذات ببٌع  ببٌع  نقنع  ونذكرات عنل ننتظن ؛ أو ع  برٌق ا
 نقنع  انذكرات اإلجراءات اورٌ .

 

 اٌؼًّ اٌفىرٌ اٌشىبوٌ اإلضطرارَخ
الظروؾ الخبرة للشكوى والتً أٌدت بشكل جٌد وذات ببٌع  نلح  لحناٌ  الصح  واليبلن ، أو نلكا لجنهور تعرٌف.  

 الؽوص ككل.
وب ع  اإليتفيار ن  العاضو النكلؾ، والذي ٌنك  أ  ٌشنل تعلٌق اوري، وتريل ع  برٌق نلخص نكتاجإجراء.  
إدارة التدرٌب عبر البرق التالٌ  البرٌد اإللكترونً ، الفاكس، البرٌد النيجل، البرٌد العادي، تبلب ردا نكتوبا، وأ  تعاد 

 اً ؼاضو  خني  أٌا  ن  تارٌخ ايتبلنها ن  قبل لجن  التحقٌق.
 

  اشل العاضو إلى االيتجاب  للبلب الخبً، ٌريل إشعارا ن  قبل إدارة التدرٌب عبر البرق التالٌ  البرٌد إذا
النيجل، الفاكس، البرٌد االلكترونً، البرٌد العادي لؤلعاضاء إعبل  العاضو الذي كا  هو أو هً تلقابٌا علقت 

 عاضوٌته  اً انتظار نتابج التحقٌق.

 لجن  ايتعراض العاضوٌ  راض، حل النيأل  ع  برٌق التفاوض، أو ايتدعاء عند تلقً ردا على ذلك، ٌجوز ل
التعلٌق الفوري. وتأكٌد التعلٌق تلقابٌا اً ؼاضو  خني  أٌا  إال إذا ؼٌرت ن  قبل لجن  العاضوٌ  وقد تبقى يارٌ  

 النفعول حتى ٌت  حل كاا  الشكوى النزعون  أو عقد جلي  رينٌ  وإتخاذ القرار.

 ٌونا،  30لبابع النقنع، اإ  لجن  ايتعراض العاضوٌ  يتجري التحقٌق اً الشكوى لفترة ال تتجاوز للشكاوى ذات ا
 وعلى هذا البناء، تأتً إلى النتابج التً علٌها أ  توصً أو ال توصً بجلي  ايتناع رينٌ  ن  قبل لجن  العاضوٌ .

 ألعاضاء واالتفاق على العقوبات أو ٌجوز للجن  ايتعراض العاضوٌ  حل هذه النيأل  ع  برٌق النفاواضات نع ا
 العزل.

 

 

 إجراءاد اٌشىبوي اٌؼبدَخ
شكاوى العنل العادٌ  هً تلك التً ٌت  تحدٌدها ن  قبل لجن  ايتعراض العاضوٌ  ال تكو  ذات ببٌع  نقنع  والتً تعرٌف. 

وص و / أو التً تفتقر إلى تأٌٌد تفتقر إلى الشعور بالحاج  النلح  النتعلق  بالصح  واليبلن  والننتلكات ن  الجنهور الؽ
 كاؾ.

ٌجب أ  ٌعبى العاضو إشعار الشكوى عبر البرق التالٌ  البرٌد اإللكترونً، الفاكس، البرٌد النيجل، البرٌد العادي اجإجراء. 
ٌونا ن  ايتبل  اإلشعار له الفرص  للرد على الشكوى. إذا اشل األعاضاء إلى االيتجاب  لبلب الخبً اً  15واً ؼاضو  

ٌونا للعاضو عبر البرق التالٌ  البرٌد النيجل، الفاكس  15ٌونا، يوؾ ٌت  إريال البلب ألجل الرد اً ؼاضو   30ؼاضو  
 والبرٌد االلكترونً والبرٌد العادي. إذا اشل األعاضاء إلى االيتجاب  للبلب، اإ  العاضو يٌت  إٌقااه تلقابٌا.

o ى حل الشكوى. إذا ت  حلها، يٌت  إببلغ العاضو اً ؼاضو  النعلونات الواردة ن  العاضو ن  الننك  أ  تؤدي إل
 ٌونا ع  برٌق األيالٌب التالٌ  البرٌد النيجل، الفاكس والبرٌد االلكترونً والبرٌد العادي. 15
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o  لجن  ايتعراض العاضوٌ  تيتعراض كل شكوى و / أو ادعاء إنا بتلقً ايتجاب  أو التعلٌق التلقابً وٌنك  التحقٌق
أو االدعاء نرة أخرى اً وقت االيتعراض والتوصل إلى النتابج التً قد تراض هذه النيأل ،  اً الشكوى و /

اإليتدعاء إلى الوقؾ الفوري ٌخاضع لنراجع  لجن  العاضوٌ ، وأو توصً النيأل  لجلي  ايتناع رينٌ  ن  قبل 
 لجن  العاضوٌ  والنعٌنٌ  بصف  خاص .

o اضو النكلؾ لحل الشكوى واقتراح اإلجراءات التأدٌبٌ  النتفق ٌجوز للجن  ايتعراض العاضوٌ  التفاوض نع الع
علٌها أو بدابل تعلٌنٌ  عبلجٌ . ٌعتبر اشل األعاضاء اً الرد على البدابل االاترااضٌ  النعرواض  تخاضع العاضو 

 لقرار لجن  ايتعراض العاضوٌ .

o   حل  التحقٌق، إنا أ  العاضو ٌونا بعد نر 60ٌنبؽً ألي نيأل  بنوجب هذا اإلجراء ال تزال دو  حل ألكثر ن
النكلؾ أو لجن  ايتعراض العاضوٌ  تنتخب لبلب عقد جلي  ايتناع رينٌ  ن  قبل لجن  العاضوٌ  والنعٌنٌ  بصف  

 خاص .
 

 

ٍاإلسزّبع اٌرسّ  
تجرى جلي  ايتناع رينٌ  ن  قبل لجن  العاضوٌ  واثنٌ  ن  النعٌنٌ  بصف  خاص  ٌختاره  ربٌس . فرٌق اجإدارة 

  بٌ  صفوؾ األعاضاء ندرب نشب و / أو الحفاظ على الواضع الذٌ  ه  ؼٌر نتوربٌ  نع هذه النيأل ، النجلس ن
 وتتي  بنٌزة نواضوعٌ .

ٌونا ن  ايتبل  إشعار خبً ن  العاضو النكلؾ أنه / أنها ال تقبل القرار  30تعقد هذه اللوح  اً ؼاضو  عقد الفرٌق.  
ٌونا ننذ أ  ت  التذرع التعلٌق  60ذا انتهت الصبلحٌ  أكثر ن  أو عروض قرار لجن  ايتعراض العاضوٌ ، أو، إ

 التلقابً. أو، إذا حولت النيأل  إلى لجن  العاضوٌ  لعقد جلي  ايتناع رينٌ  ن  قبل لجن  ايتعراض العاضوٌ .
  

 اإلجراء. 

o ٌن  النعٌنٌ  عند تلقً البلب لعقد اللوح ، ٌقو  ربٌس لجن  العاضوٌ  بنخابب  ربٌس النجلس على أ  ٌبلب اثن  
 ٌونا. 15بصف  خاص . وٌقو  الربٌس بجعل التعٌٌ  خبلل 

o   ٌونا بعد اختٌار النعٌنٌ  بصف  خاص ، ٌيتل  العاضو النكلؾ، عبر البرق التالٌ  البرٌد اإللكترونً  30اً ؼاضو
ي على نيخ  ن  ، الفاكس، البرٌد النيجل، إخبارا ننتظ  التارٌخ والوقت والنكا  لجلي  اإليتناع الرينٌ  تحتو
 الشكوى، واي  / أيناء النتقد  / النتقدن  بالشكوى، واإلجراءات أنه / أنها قد تواجه اً الجلي .

o   ٌونا بعد تلقى العاضو بإخبار الجلي  الرينٌ .  45ٌو  وال تزٌد ع   14تارٌخ الجلي  الرينٌ  هو أ  ال تقل ع
 اً أي نكا  نعقول لكبل البراٌ . ٌت  تعٌٌ  النوقع ن  قبل لجن  العاضوٌ  التً قد تكو 

o  .ًالنعٌ  الرينً اً إدارة التدرٌب أو ؼٌرها ٌقو  بتقدٌ  هذه النزاع  اً جلي  رينٌ  بعرض النكتوب والشفه
 نيخ ن  جنٌع الوثابق النكتوب  التً ٌنبؽً أ  تقد  إلى العاضو النكلؾ قبل انعقاد الجلي .

o ه النيأل . ٌنك  ا  تكو  ننثل  العاضو النكلؾ ن  قبل النيتشار ٌجوز للعاضو النته  تقدٌ  الدااع أو شرح هذ
 القانونً أو عاضوا اً الجنعٌ  التً أذ  بها العاضو النكلؾ خبٌا.

o  ٌونا إلصدار قرارها. 15لجن  العاضوٌ   لدٌها ندة تصل إلى 

o نعٌ .ٌجب أ  تبقى الوقابع يرٌ ؛ ونع ذلك، تيجٌل صوتً أو يجل االختزال ٌجب أ  تحتفظ بها الج 

o  يٌت  نشر نتابج أي أعنال جلي  رينٌ  اً ننشور رينً ن  قبل الننظن  ونلخص للوقابع على أ  تاضاؾ إلى
يجل أعاضاء دابنً العاضوٌ  اً الجنعٌ . ٌنك  شبب اليجبلت بعد خنس ينوات بناء على بلب ن  عاضو اً 

 لجن  العاضوٌ  وايتبل  الحك  اٌه بنواتٌ .

   

  

صحُحُخاٌؼمىثبد واإلجراءاد اٌز  
ٌجوز للجن  العاضوٌ  بإصدار قرار نلز  أو توااق على قرار اً هذه النيأل  واقا لهذه اإلجراءات، كنا أ  لجن  ايتعراض 

 العاضوٌ  أذ  لها اً أي ن  آداب التالٌ :

 .جنهٕو جنخحص 

 .ضٕخّٛ جنهٕو ػالَٛس 

 .ًٙٛئػحدز جنطأْٛم جنطؼه 

 .كطشز يالزظس يسذدز 

 .ئٚوحف يسذد 
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 ٕٚس.ئنـحء جنؼؼ 

 
 

 اٌزىبٌُف وإٌفمبد
ٌجب على األعاضاء النكلفٌ  أ  ٌكونوا نيؤولٌ  ع  التكالٌؾ الخاص  به  اً أي نيأل  تخاضع إلجراءات االيتعراض. 
ٌجب على العاضو النيؤول بلب جلي  إيتناع رينٌ ،العاضو هو النيؤول ع  النفقات الفعلٌ  للجلي . ٌجب على لجن  

رينٌ ، الجنعٌ  ٌجب أ  تكو  نيؤول  ع  النفقات الفعلٌ  للجلي .ايتعراض العاضوٌ  بلب عقد جلي    
 حمىق اإلسزئٕبف

العاضو الذي ٌخاضع لقرار لجن  العاضوٌ  قد، اً ؼاضو  عشرة أٌا  ن  اتخاذ القرار النهابً، البع  اً النيأل  إلى ربٌس النجلس، 
نيأل  وٌقرر اجتناع نجلس اإلدارة النقبل. أي قرار ٌتخذ اً نثل الذي قد أو قد ال ٌحدد أ  كانل نجلس اإلدارة إلعادة اإليتناع اً ال

 هذه إعادة النظر ؼٌر نهابٌ  وبات  داخل هٌكل الجنعٌ .
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 ِخطظ ِراجؼخ اإلجراءاد
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بوٌـح ٔـىائـٌ  
 

  اٌّبدح األوًٌ
 إٌّطمخ

  
أو "الرابب "( أ  تكو  ذا بابع دولً وتحدد األرااضً العنلٌ  ن  قبل  ناويدربً تحت الناء )ٌجب على الجنعٌ  الوبنٌ  لن

.ناوي"(، إلى أ  ٌزٌد أو ٌنقص اً نباقها، كنا ٌحدده نجلس إدارة ناوي نجلس إدارة)و"اإلدارة نجلس   
 
 

 اٌّبدح اٌثبُٔخ
 اٌؼضىَخ

 
األشخاص النؤهلٌ ، كنا هو نواضح أدناه. وتتكو  العاضوٌ  ن  نوعٌ ،  نفتوح  لجنٌع ناويالعاضوٌ  اً  . تصنٌف األعضاء.1القسم 

نجلس النصوتٌ  وؼٌر النصوتٌ . يٌت  اعتبار األعاضاء على هذا النحو، وٌحق له  الحقوق واإلنتٌازات كانل  كنا تننحها هذه البلبح  و
بالنا أنها تحااظ على العاضوٌ  اً واضع جٌد. إدارة ناوي  

 
على النحو التالً: )أ( عاضوا ٌحق له التصوٌت. )ب( عاضو الٌحق له التصوٌت؛ و )ج( أعاضاء ندى الحٌاة. وتحدد ابات العاضوٌ   

 
ين  ن  العنر أو أكثر. اٌكو  له  الحق  18ٌجب أ  ٌكو  جنٌع األعاضاء تحت هذا القي  ال ٌقل ع   . األعضاء المصوتٌن.2القسم 

بلوب اً هذه البلبح . ٌجوز تعٌٌ  أعاضاء التصوٌت اً حال  نشب  أو دابن ، ولك  واالنتٌاز للتصوٌت على أي األنور على النحو الن
 هذا التحدٌد ال ٌؤثر على حق وانتٌاز التصوٌت.

 .ناوي نجلس إدارةهؤالء ه  األعاضاء الذٌ  بلؽوا نيتوى شهادة ندرب ن  خبلل ايتكنال النتبلبات التً حددها  المدربٌن 
 لف  ن  شهادات الؽوص التً تقدنها الجنعٌ .لتنكٌنه  ن  إصدار نيتوٌات نخت

الندربٌ  واضع نشب أعاضاء ندرب الذٌ  بلؽوا حال  شهادة ندرب، وتلبٌ  نتبلبات إصدار الشهادات التً أنشأها نجلس إدارة  ( أ)
 .ناوي

ادات التً أنشبت ندربً الحفاظ على الحال  الندربٌ  الذٌ  بلؽوا حال  شهادة ندرب، ولك  ال تلبً حالٌا نتبلبات إصدار الشه ( ة)
 ناوي.ن  قبل نجلس اإلدارة 

 .الذٌ  بلؽوا حال  شهادة ندرب ؼوص، قابد ؼوص، نياعد ندرب، أو عناوٌ   ناويهؤالء ه  أعاضاء اً  أعضاء القٌادة
 .ناويوٌجوز ننح هذه اليلب  كنا ٌحددها نجلس إدارة  ناوي نجلس إدارةقٌادٌ  أخرى التً وااق علٌها 

اضع نشب أعاضاء القٌادة الذٌ  بلؽوا شهادة نيتوى القٌادة وتلبٌ  نتبلبات أداء واجباته  على النحو النحدد أعاضاء القٌادة اً و ( أ)
 ناوي. نجلس إدارةن  قبل 

أعاضاء قٌادة الحفاظ على الواضع والقٌادة األعاضاء الذٌ  بلؽوا شهادة نيتوى القٌادة، ولك  ال تفً بنتبلبات أداء واجباته  كنا  ( ب)
 ناوي.لس اإلدارة أنشبت ن  قبل نج

 
 أعاضاء ال ٌحق له  التصوٌت ل  ٌك  لدٌه  الحق اً التصوٌت، وال الحق اً ننصب ندٌر للجنعٌ . . األعضاء غٌر المصوتٌن.3القسم 
األعاضاء التابع  لها. الكٌانات التجارٌ  التً ٌجوز ننح عاضوٌ  اً ظل هذه الشروب والظروؾ التً قد تكو  أنشبت والتً  ( أ)

 .ناويجلس اإلدارة وااق علٌها ن
. هؤالء األعاضاء ٌجب ناويقد ٌختار أعاضاء الفخرٌ  اً الجنعٌ  بأؼلبٌ  نجلس إدارة  ناوياألعاضاء الشراٌٌ . نجلس إدارة  ( ب)

 أ  ٌعفو ن  داع أي ريو  أو وٌحق له  التقٌٌ  لجنٌع االنتٌازات التً قد تننحها له  الجنعٌ  ولٌس ؼٌرها.
التصوٌت وأعاضاء القٌادة الذٌ  داعوا الريو  الينوٌ  والذٌ  تقاعدوا ن  تعلٌ  الؽوص،  العاضو الفخري. ندرب ال ٌحق له ( ت)

بايتثناء الحق اً  ناويوالنياعدة، واألنشب  اإلشرااٌ ، ولك  اإلبقاء على جنٌع نزاٌا واإلنتٌازات األخرى ن  عاضوٌ  
 التصوٌت.

بابق الشروب النيبق  والحقوق والفوابد، واالنتٌازات قد األعاضاء اآلخرٌ . نيتوٌات أخرى ن  عاضوٌ  عد  التصوٌت نع  ت ( ث)
 ناوي.ٌت  النوااق  بتصوٌت نجلس إدارة 

 
باإلنكا  التصوٌت أو عد  التصوٌت أعاضاء الجنعٌ  الذٌ  ٌلبو  النتبلبات النالٌ  لعاضوٌ  ندى الحٌاة . أعضاء مدى الحٌاة. 4القسم 

النيتقبلٌ  النتبلبات. ٌنبؽً  ناوي. هذا وٌعفى األعاضاء ن  أٌ  ريو  لعاضوٌ  يناوعلى النحو الننصوص علٌه ن  قبل نجلس إدارة 
 لؤلعاضاء ندى الحٌاة أ  ال ٌعفً ع  ؼٌره النتبلبات النالٌ  أو الريو .
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هاء ن  تأكٌدا للندرب النشب، الحفاظ على الواضع، وعاضوٌ  القٌادة. نقد  البلب وٌعتبر عاضوا بعد االنت . الرسوم والمستحقات.5القسم 
، )ب( يداد جنٌع االلتزانات النيتحق  للجنعٌ ، )ج( بلبا لبلناضنا  الى االتحاد، )د( ناوي)أ( كل الشروب أنشبت ن  قبل نجلس اإلدارة 

 نراجع  جنٌع النواد ذات الصل  ن  قبل إدارة التدرٌب اً النقر، و )هـ( صدور رق  العاضوٌ .
أو هذه البلبح ، يتخاضع لريو  ٌت  داعها  ناويتثناء أولبك النعفٌ  ن  قبل نجلس إدارة جنٌع األعاضاء، باي . رسوم العضوٌة.6القسم 

 .ناويبنبلػ نحدد واً األوقات التً أنشبت ن  قبل نجلس إدارة 
 

 . االستقالة، تعلٌق أو إنهاء عضوٌة األعضاء.7القسم 
ر كتابً، والتً ننك  أ  توار بالنقل اإللكترونً، واقا للنادة وٌجوز للعاضو االيتقال  ن  الجنعٌ  ع  برٌق تقدٌ  إخبا )أ( االستقالة.

إلى الجنعٌ  اً نكاتب النقر. ٌجب أ  تكو  هذه االيتقال  اعال  عندنا ٌت  تلقً اإلعبل  اً نكتب النقر أو عندنا  1الثالث  عشرة، القي  
رابب ، ل  ٌعد لدٌه أي حقوق وانتٌازات العاضوٌ ، ولك  ٌيتلنها اضابب الرابب . العاضو الذي قد ايتقال ن  ننصبه ل  ٌعد عاضوا اً ال

 ٌجب االيتنرار لتكو  نلزن  بأي واجبات نعلق  وااللتزانات النيتحق  للرابب .
ن  هذا القي ، ال ٌحق له حقوق وانتٌازات العاضوٌ ، ولك  ٌجب  و د جالعاضو الذي علقت عاضوٌته، بنوجب الفقرتٌ   )ب( التعلٌق.

 لزن  بأي واجبات واإللتزانات النعلق  عاضوٌته خبلل اترة التعلٌق.االيتنرار لتكو  ن
ن  هذا القي ، ل  ٌعد عاضوا للجنعٌ ، وأنه ل  ٌعد لدٌه حقوق  و د جالعاضو الذي ت  إنهاء عاضوٌته، بنوجب الفقرتٌ   )ت( الفصل.

 لتزانات للجنعٌ .وانتٌازات ن  العاضوٌ ، ولك  ٌجب نواصل  أ  تكو  نلزن  بأي الواجبات النيتحق  واال
قد تكو  عاضوٌ  عاضو اً جنعٌ  أنهٌت أو أوقفت، بنوجب الفقرة )د( ن  هذا القي ، ن  خبلل تصوٌت ن  قبل نجلس  )ج( التصوٌت. 

 ، على العثور على واحد أو أكثر ن  التالً:ناويإدارة 
أو أي حيابات عالق  نع  ناويجلس إدارة عد  قٌا  األعاضاء على داع النيتحقات أو ريو  أو التقٌٌنات كنا وردت ن  قبل ن .1

 ٌونا بعد ايتحقاقها وندٌونٌتها. 60الرابب  اً ؼاضو  
 حدوث أي حدث بحٌث ٌجعل العاضو ؼٌر نؤهل للحصول على العاضوٌ ، أو الفشل اً تلبٌ  نؤهبلت العاضوٌ . .2
 ويٌايات ناوينحدد اً دلٌل نعاٌٌر ن  األخبلق أو نعاٌٌر الجنعٌ ، على النحو ال ناوياشل األعاضاء االناضنا  إلى قانو   .3

أو أي وثٌق  قد تلؽً هذا الدلٌل، أو الذٌ  شاركوا اً إجراء جوهري وخبٌر ٌنس أؼراض واابدة الجنعٌ . ألؼراض هذه 
الفقرة، ٌعتبر نثل هذا اليلوك اضرر شانل، ولكنه ال ٌقتصر على، إجراء خبورة على صح  ويبلن  الؽواصٌ ، يواء كا  

 ٌ  ن  الببلب أو ن  ذوي الخبرة، أو الجنهور العا .هؤالء الؽواص
أو نصننٌها  ناويإذا ظهرت أيباب توجب اً اصل أو تعلٌق عاضوٌ  العاضو، ٌقو  نجلس إدارة  د( إجراءات الفصل أو التعلٌق.)

نقاب  بنا ٌلً إريال إجراء إجراءاته  لنراجع  واقا لنتبلبات هذا االيتعراض كنا الننصوص علٌه اً يٌاي  نراجع  العاضوٌ . ال
 يٌاي  نراجع  العاضوٌ  الحالٌ  بنا اً ذلك صل  إجراءات الفصل أو التعلٌق لجنٌع أعاضاء التصوٌت على األقل ينوٌا.

 
عاضو الذي لدٌه تخلؾ ع  نيؤولٌته ع  الريو  الينوٌ ، أو الذي لدٌه ايتقال  اً واضع جٌد، أ  ٌقد  بلبا إلى  . إعادة العضوٌة.8قسم 
وواضع اً وقت الحق علٌها اً النعاٌٌر ويٌايات  ناويعاضوٌ  إلعادته حيب اإلجراءات النعنول بها ن  قبل نجلس إدارة لجن  ال
الٌدوٌ ، أو أي وثٌق  ٌنك  أ  تحل نحل هذا الدلٌل. بناءا على االنتهاء ن  النتبلبات الاضرورٌ ، ٌيعى العاضو إلعادتها اقد تعاد  ناوي
 له.
 

 المادة الثالثة
 العضوٌةحقوق 

ٌكو  له الحق اً التصوٌت، على النحو  ناوينع نراعاة أحكا  هذه البلبح ، وأعاضاء التصوٌت ن   . حقوق التصوٌت.1القسم 
 الننصوص علٌه اً هذه البلبح ، على:

 إنتخاب اإلدارة إلى نجلس إدارة ناوي. ( أ)
دنى ن  اإلدارة إذا كا  نذكوراً اللوابح، أو تؽٌٌر تؽٌٌر عدد الندراء إذا ثابت  اً اللوابح، تؽٌٌر الحد األقصى أو الحد األ ( ب)

 اللوابح ن  عدد ثابت ن  ندراء لنجنوع  أو العكس بالعكس.
 إزال  ندراء ن  نجلس إدارة ناوي دو  يبب. ( ت)
 نلء أي شؽور ناج  ع  إزال  ندٌر ن  نجلس إدارة ناوي. ( ث)
يتثناء التعدٌبلت النينوح  التً ٌتعٌ  اعتنادها ن  قبل أي تعدٌل لهذه اللوابح وجنٌع التعدٌبلترعقد التأيٌس للجنعٌ ، با ( ج)

)ب( ن  كالٌفورنٌا ال تهدؾ للربح والننفع  النتبادل  قانو  النؤيي . واو  7812نجلس إدارة ناوي وحدها بنوجب النادة 
 والتخلص ن  كل أو جزء كبٌر ن  أصول الجنعٌ ؛

 أي اندناج للجنعٌ . ( ح)
 أي الحل االختٌاري للجنعٌ . ( خ)
نيابل أخرى قد تصبح أ  تعرض األعاضاء للتصوٌت علٌها، عنبل بالنادتٌ  الرابب  للتأيٌس، اللوابح، أو عنل نجلس  وأٌ  ( د)

 إدارة ناوي، أو ع  برٌق إعنال القانو .
 

ء باإلاضاا  إلى الحقوق النذكورة اً هذه اللوابح، ٌتعٌ  على أعاضاء الجنعٌ  لدٌها أٌ  حقوق أخرى أعاضا . حقوق أخرى.2القسم 
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 التصوٌت النننوح  بنوجب قانو  والٌ  كالٌفورنٌا قانو  النؤييات التً التهدؾ للربح.
 

 
 

 المادة الرابعة
 إجتماعات األعضاء والتصوٌت

 
كل عاضو له حق التصوٌت اً واضع جٌد صوت واحد اً كل نيأل  و األعاضاء الذٌ  ٌتنتعو  بحق  . تصوٌت األعضاء.1القسم 

 التصوٌت ٌحق له  التصوٌت.
 

اً الجنعٌ  العنونٌ  اجتناع العاضوٌ  ون  النقرر أ  ٌعقد نرة واحدة على األقل كل تقوٌ   . إجتماع العضوٌة العامة السنوي.2القسم 
( إجتناع 1. القد ٌكو  اجتناع أعاضاء الجنعٌ  العنونٌ  الينوٌ  إنا )ناويين  اً وقت ونكا  كنا هو نحدد ن  قبل نجلس إدارة 

 ( اجتناع رينً لؤلعاضاء. إنا نوع الجلي  نفتوح  لؤلعاضاء كل ن  التصوٌت وعد  التصوٌت.2أو ) األعاضاء ؼٌر رينً
 أو أاراد و ناوي. رينً ٌجب ايتدعاء االجتناع إنا نجلس إدارة إجتناع العاضوٌ  العان  الرينً الينوي ( أ)

 أدناه. إشعار 5  النادة الرابع ، القي  أدناه والوااء بنتبلبات النصاب القانونً ن 4الحظت واقا للنادة الرابع ، القي  
 جٌ  أدناه. 4لبلجتناع العاضوٌ  العان  الرينً الينوي ٌجب أ  تعبى واقا للنادة الرابع ، القي  

 األعاضاء النصوتو  قد ٌاضٌفو  بنود جدول األعنال إلى األنٌ  أو ربٌس إجتناع العاضوٌ  العان  ؼٌر الرينً الينوي. ( ب)
 صل إلى خني  عشر ٌونا قبل اإلجتناع الينوي العا  ألعاضابها.نجلس إدارة ناوي لندة ت

 
ألي إشعار، تصوٌت )اً اجتناع أو ع  برٌق إقتراع نكتوب(، أو نناري  الحقوق، ٌتعٌ  على نجلس إدارة  . سجل التارٌخ.3القسم 

، أو نناري  الحقوق. لهذا الؽرض، على ناوي تيجٌل التارٌخ، واقب لؤلعاضاء النيجلٌ  اً النوعد النحدد لذلك النبلحظٌ ، والتصوٌت
 التصوٌت عاضو ٌحنل العاضوٌ  العانل  أو الداعن  اً ختا  األعنال اً تارٌخ اليجل ٌعتبر عاضوا اً اليجل.

 ألؼراض اإلشعار، ٌكو  تارٌخ اليجل اً ٌو  العنل الذي يبق التارٌخ النيجل  لهذا االجتناع. ( أ)
 ٌخ النيجل هو أ  ٌكو  تارٌخ اإلجتناع.بخصوص التصوٌت اً االجتناعات، اإ  التار ( ب)
 للتصوٌت باالقتراعات النكتوب ، اتارٌخ التيجٌل ٌكو  الٌو  الذي أريل أول اقتراع نكتوب اٌه أو ايتقبب. ( ت)
اليتحقاق نناري  أي حقوق اٌنا ٌتعلق بأي إجراءات قانونٌ  أخرى، اإ  تارٌخ التيجٌل أ  ٌكو  التارٌخ الذي تبنى اٌه  ( ث)

 اوي القرارات النتعلق  بها أو اليتٌ  ٌو  قبل نوعد أي إجراء آخر، أٌهنا أبعد.نجلس إدارة ن
 

 . إجتماع العضوٌة العام الرسمً السنوي واالجتماعات الخاصة لألعضاء.4القسم 
 إجتناع العاضوٌ  الرينً الينوي العا  واللقاءات الخاص  لؤلعاضاء ٌنك  أ  تبلب ن  خبلل. ن  الذي ٌبلب.)أ( 

 جلس إدارة ناوي، ربٌس نجلس إدارة ناوي ، أوالندٌر التنفٌذي، أون  قبل ن -1
بناء على بلب كتابً ن  خني  اً النب  ن  األعاضاء النصوتٌ . بلب خبً، وذلك بوايب  ورق  أو األيالٌب اإللكترونٌ ،  -2

لتحقق ن  التوقٌعات. إذا ٌجب أ  تكو  نؤرخ  والتً قد ت  جنعها خبلل اترة يت  أشهر أو أقل، وٌجب تقدٌنها إلى النقر ل
ايتدعى أكثر ن  برؾ واحد اجتناع العاضوٌ  الرينً الينوي العا ، اقد تجرى شرابح اإلجتناع نرتٌ  أو أكثر ، حيب 

 االقتاضاء، نع البنود التجارٌ  النعنول بها والتً ذكرت ن  قبل البراٌ .
إذا كا  اجتناع  واللقاءات الخاص  التً بلبها األعاضاء النصوتو .إجراءات الدعوة إلجتناعات األعاضاء الرينٌ  الينوٌ  العان  )ب( 

الجنعٌ  العنونٌ  الينوي الرينً لؤلعاضاء أو خاص وٌينى ن  قبل إجتناعات األعاضاء النصوتٌ  و ٌنبؽً لؤلعاضاء النصوتٌ  تقدٌ  
د النيجل، الفاكس، أو ع  برٌق البرق إشعار خبً ٌحدد اٌه الببٌع  العان  لؤلعنال النقترح أ  تعانل شخصٌا، ع  برٌق البرٌ

ن  هذه البلبح  لربٌس نجلس إدارة ناوي، الندٌر التنفٌذي، أو أنٌ   1اإللكترونٌ   نثل البرٌد اإللكترونً واقا للنادة الثالث  عشرة، النادة 
[ ٌونا إلجتناعات العاضوٌ  العان  90-35نجلس إدارة ناوي. الجتناع أعاضاء الجنعٌ  العنونٌ  الينوٌ ، إذا قد  البلب على األقل قبل ]

الينوٌ  وٌجب أ  ٌبلحظ وٌجرى االجتناع باعتباره اجتناع العاضوٌ  العان  الينوي الرينً. ألجل القاءات الخاص ، يٌعقد االجتناع 
لٌ  ن  ايتبل  البلب. النبلوب اً الوقت النحدد ن  قبل نجلس إدارة ناوي نا ال ٌقل ع  خني  وثبلثٌ ، وال أكثر ن  تيعٌ ، ٌونا التا

إذا كا  اإلشعار ننايب لنثل هذا االجتناع ال تعبى اً ؼاضو  عشرٌ  ٌونا بعد تيلٌ  البلب، بلب األعاضاء قد ٌعبً إشعار. لٌس 
ٌجب أ  ٌفير هذا القي  على أنها تحد ن  التبلعب، أو تنس الوقت اً أي اجتناع لؤلعاضاء دعا الٌه نجلس إدارة ناوي، ربٌس نجلس 

 رة ناوي أو الندٌر التنفٌذي.إدا
ٌجب أ  ٌقو  أنٌ    الوقت، البرٌق ، ونحتوٌات اإلشعار الرينً الينوي إلجتناعات العاضوٌ  العان  واالجتناعات الخاص .)ث( 

نجلس إدارة ناوي بتقدٌ  إشعار خبً لكل إجتناع لؤلعاضاء رينً ينوي أو اإلجتناعات الخاص  'تلبٌ  اإلجتناع لكل عاضو ، وذلك 
اعتبارا ن  تارٌخ يجل اإلشعار ن  االجتناع، ٌحق له التصوٌت اً هذا االجتناع.ٌجب أ  ٌت  تيلٌ  اإلشعار إلى عنوا  آخر ٌقدنه 
ن   2العاضو اً الجنعٌ  ألؼراض اإلشعار، إنا شخصٌا أو ع  برٌق الهاتؾ والفاكس،النقل اإللكترونً واقا للنادة الثالث  عشرة، القي  

ن  الدرج  األولى، البرٌد النيجل أو ؼٌره ن  البرٌد. إشعار إجتناعات العاضوٌ  الينوٌ  الرينٌ  العان  أواإلجتناعات  هذه البلبح ، أو
الخاص  ٌجب أ  تعبى ال تقل ع  عشرٌ  أو أكثر ن  قبل تيعٌ  ٌونا ن  تارٌخ هذا االجتناع. اإلشعار ٌجب أ  ٌذكر الدول  النكا  
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 ببٌع  العنل العان  الجارٌ ، وأٌ  نيابل أخرى قد تكو  جارٌ .والتارٌخ والوقت لبلجتناع، و
كل قرار أو عنل قا  به ؼالبٌ  أعاضاء التصوٌت الحااضرٌ  والنصوتٌ  اً أصول االجتناع الذي وار له   أعنال األعاضاء.)ج( 

 أكبر. النصاب هو عنل ن  أعنال األعاضاء،نا ل  ٌك  القانو ، والنقاالت، أو هذه البلبح ، تتبلب عدد
 

٪( ن  عاضوٌ  التصوٌت نصابا قانونٌا. واالجتناع الذي ٌحقق النصاب القانونً هو 10عشرة اً الناب  ) . نصاب األعضاء.5القسم 
حااضر اً البداٌ  ٌنك  أ  ٌيتنر اً نزاول  األعنال التجارٌ  على الرؼ  ن  انيحاب أعاضاء كااٌا لترك أقل ن  النصاب، لذلك إدان  

 اتخاذه بعد أ  تت  النوااق  علٌها ن  قبل نا ال ٌقل ع  األؼلبٌ  ن  النصاب النبلوب.أي إجراء ٌت  
 وال ٌجوز التصوٌت بالوكال  على أي نيأل  تبرح لتصوٌت األعاضاء. . التصوٌت بالوكالة محظور.6القسم 

 
 . العمل باالقتراع الكتابً دون اجتماع.7القسم 
ه وٌجوز تقدٌنه لؤلعاضاء اً اجتناع التصوٌت ن  قبل االقتراع الكتابً واقا أي إجراء اضروري أو نينوح يتتخذ عنونا. ( أ)

 لهذا القي  ن  دو  لقاء.
أي اقتراع نكتوب وزع على األعاضاء للتصوٌت على نيأل  ٌجب الننصوص علٌه نقترح العنل  نحتوى االقتراع الكتابً.  ( ب)

 تراح.وإتاح  الفرص  لتحدٌد النوااق  أو عد  النوااق  على هذا االق
ٌجب أ  تكو  جنٌع أوراق االقتراع النكتوب  توار اترة نعقول  ٌنك  ن  خبلله إعادتها للجنعٌ   وقت عودة أوراق االقتراع.  ( ت)

 وٌجب أ  ٌنص على وجه ورق  االقتراع  أو اً النراق نبلحظ  للتارٌخ الذي ٌجب أ  تعاد اٌه ن  أجل أ  عنلٌ  الفرز.
خبٌ  لئلقتراع وال ٌكو  صالحا إال عندنا ٌكو  عدد األصوات ع  برٌق االقتراع داخل  نوااق  نتبلبات العنل الصحٌح.  ( ث)

الفترة الزننٌ  النحددة ٌياوي أو ٌتجاوز النصاب النبلوب الننصوص علٌه اً هذه البلبح ، وعدد ن  النوااقات ٌياوي أو 
 ا اتخذت للتصوٌت اً اجتناع األعاضاء.ٌتجاوز عدد األصوات التً ن  شأنها أ  تكو  هناك حاج  لنوااق  العنل إذ

ٌجب الحصول على االصوات نكتوب  ببرٌق  تتفق نع نتبلبات إشعار إجتناعات األعاضاء. الرابب  قد  قوانٌ  اإللتناس.  ( ج)
تريل االقتراع وأي نواد ذات صل ، والعاضو قد ٌرجع االقتراع، ن  خبلل اإلريال اإللكترونً، واقا للنادة الثالث  عشرة، 

ن  هذه البلبح ، حيب نقتاضى الحال. جنٌع إلتنايات عروض اإلقتراع ٌجب أ  تشٌر بأصواته  إلى عدد ن   2و 1  أقيا
االيتجابات البلزن  للتلبٌ  وٌجب اشتراب النصاب العنل الصحً وٌبٌ  نيب  األصوات اإلٌجابٌ  البلزن  للنوااق  على 

 النقٌاس النقد  علٌه لنوااق  العاضوٌ .
تراع. أي اقتراع النيتخدن  اً انتخاب ندٌري ناوي ٌجب أ  ٌورد أيناء النرشحٌ  الذٌ  لدٌه  وت  ترشٌحه  صنادٌق االق ( ح)

بشكل صحٌح اً الوقت الذي أصدر االقتراع. ٌجب أ  ٌوار االقتراع أٌاضا نياح  لؤلعاضاء لتعٌٌ  نرشح التصوٌت ال على 
دٌق االقتراع اً االنتخابات دلٌل نعاٌٌر ويٌايات ناوي إجراءات ورق  االقتراع. لنزٌد ن  التفاصٌل حول إتنا  تواٌر صنا

 التشؽٌل.
 
 

 المادة الخامسة
 مجلس اجإدارة

 
أعنال وننتلكات الرابب  ٌجب أ  تدار بشكل عا  وٌجب أ  تكو  صبلحٌات الشرك  التً ٌناريها نجلس إدارة  . الوظٌفة.1القسم 

 ٌ  قٌود ٌفراضها القانو ، النظا  األيايً للتأيٌس، أو هذه البلبح .ناوي إلى أقصى حد ٌينح به القانو ، وتخاضع أل
 

 العدد النأذو  به ن  الندراء ٌجب أ  ٌكو  تيع . . عدد من المدراء.2القسم 
 

بقدر نا ٌعتند أعاضاء ناوي على الخدنات التً تقدنها النجنوع  الخدن  اإلقلٌنٌ  )نجنوع  خدنات  . المستشارٌن الدولٌٌن.3القسم 
ناوي( نراكز خدنات ناوي، ٌحق لكل نركز نجنوع  خدنات ناوي أ  ٌوصً لتعٌٌ  عاضو ناوي واحد للحاضور والنشارك  اً جنٌع 
اجتناعات نجلس إدارة ناوي، إال عندنا ٌدخل نجلس إدارة ناوي دورته التنفٌذٌ . ٌجب أ  ٌعرؾ هؤالء األاراد النيتشارٌ  الدولٌٌ ، 

ٌت كعاضو نجلس إدارة ناوي. ، إ  وجدت، وٌعٌ  النيتشارٌ  الدولٌٌ  ينوٌا لندة ين  واحدة ن  قبل دو  أ  ٌكو  له  يلب  التصو
نجلس إدارة ناوي وٌنك  إزالتها اً أي وقت، بيبب أو بدو  يبب، ن  قبل نجلس إدارة ناوي. النيتشارٌ  الدولٌ  لدٌه  الحق اً تلقً 

 ً االجتناعات على النحو الننصوص علٌه أعبله.إشعارات إجتناعات نجلس إدارة ناوي، والنشارك  ا
 

 . االنتخابات والترشٌح جإدارة ناوي وشروط من المكتب.4القسم 
اإلنتخاب. ٌنتخب نجلس ادارة ناوي ن  التعددٌ  إليتجاب  األعاضاء النصوتٌ  اً انتخابات تينى حيب األصول، تجرى  ( أ)

 ابات أو أي وثٌق  تحل نحل هذا اإلجراء.ينوٌا واقا لنعاٌٌر ويٌايات ناوي تشؽٌل إجراء االنتخ
 الترشٌحات. تتولى تينٌ  النرشحٌ  النؤهلٌ  اً إجراءات تشؽٌل االنتخابات واقا لنعاٌٌر ويٌايات ناوي. ( ب)
شروب النكتب. ٌخد  ندٌري ناوي الننتخبو  لندة أربع ينوات. ال ٌجوز ألي ندٌر ناوي أ  ٌخد  أكثر ن  دورتٌ  على  ( ت)

 ن  هذه النادة. 7أو أكثر ن  تيع ينوات نتتالٌتٌ  إذا اقتر  نع التعٌٌ  واقا للنادة  التوالً حٌث انتخب
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النؤهل العلنً. ٌجب أ  ٌكو  النرشح ندرب نشب وعاضو أو ندرب نحااظ على العاضوٌ  لندة ثبلث ينوات على األقل  ( ث)
رشح وبوال نجري اإلنتخابات وٌكو  وعلى الفور تيبق نوعد االنتخابات، وأ  ٌكو  اً واضع جٌد نع الجنعٌ  اً وقت الت

نيتواً باإللتزانات النالٌ  للجنعٌ  و / أو الشركات التابع  لها اً وقت الترشح و اً جنٌع أنحاء االنتخابات. ٌشترب اً 
 النرشح، وذلك بقبول ترشٌحه، ٌوااق على توقٌع هذه االتفاقٌ  ن  قبل النرشحٌ  / النرشحو  لنجلس إدارة ناوي االنتخابٌ 
وااللتزا  والتنيك بقانو  اليلوك ألعاضاء نجلس إدارة ناوي، ويٌاي  تاضارب النصالح، وؼٌرها ن  أي االتفاقٌات التً 

ٌينٌها نجلس إدارة ناوي. وهً إلزانٌ  التزا  النرشح أو العاضو بنجلس إدارة ناوي انتخب نرة واحدة، لئلناضنا  إلى ندون  
 قواعد اليلوك ألعاضاء نجلس إدارة ناوي.

 
 . واجبات وصالحٌات مجلس إدارة ناوي.5القسم 

تخاضع ألحكا  وحدود قانو  والٌ  كالٌفورنٌا نؤيي  ؼٌر ربحٌ  الننفع  النتبادل  وؼٌرها ن  القوانٌ  النعنول بها، وتخاضع لقٌود اً 
  الجنعٌ ، و تنارس جنٌع عقد التأيٌس وهذه البلبح  بشأ  اإلجراءات التً تتبلب نوااق  األعاضاء، ٌجب أ  تدار نشابات وشؤو

 يلب  الشركات ن  قبل أو تحت إتجاه إدارة ناوي.
 

 . اجإستقالة واجإزالة.6القسم 
ٌجوز ألي ندٌر ناوي االيتقال  اً أي وقت تقدٌ  إخبار كتابً هذه االيتقال  إلى ربٌس لنجلس إدارة ناوي. وتكو   ايتقال . ( أ)

نجلس إدارة ناوي. ربٌس نجلس إدارة ناوي ٌجب إخبار األعاضاء اآلخرٌ  هذه االيتقال  أ  تكو  اعال  عند ايتبل  ربٌس 
اً نجلس إدارة ناوي اً أقرب وقت ننك  ع  برٌق الويابل اإللكترونٌ  أو برٌق  أخرى ننايب . وٌنك  نلء النقعد 

 .7الشاؼر والنكتب واقا للنادة الخاني ،القي  
 اإلزال  ن  قبل نجلس إدارة ناوي بيبب. ( ب)
تؽٌب أي عاضو ن  أعاضاء نجلس اإلدارة ناوي نفيه أو نفيها دو  يابق إنذار وبدو  يبب، ن  أي اثنٌ  ن  ٌجب أ  ٌ -1

اجتناعات الين  التقوٌنٌ ، حيب األصول ٌينى عنبل بهذه اللوابح بنا اً ذلك النؤتنرات اإللكترونٌ  و اجتناعات الدابرة 
 ات أعاضاء نجلس اإلدارة ث  اً النكاتب، قد ٌعل  النقعد شاؼرا.التلفزٌونٌ  النؽلق  ، نجلس إدارة ناوي، بأؼلبٌ  أصو

نجلس اإلدارة بناوي، بأؼلبٌ  أصوات أعاضاء نجلس اإلدارة ث  اً النكتب، قد ٌعل  شؽور النقعد ن  ندٌر ناوي الذي قد  -2
 أعل  نختل عقلٌا بأنر نهابً للنحكن ، أو على قناع  نهابٌ  جنابٌ .

بناء على نرور النذكرة، وواضع أي ندٌر ناوي باعتباره نؤهل  ند نذكرة ن  نجلس إدارة ناوي.ايتدعاء ن  قبل األعاضاء ع  ( ت)
ٌنك  أ  ٌينى ناوي عاضو نجلس اإلدارة للنناقش  ن  قبل نجلس إدارة ناوي ألي يبب ن  األيباب النتعلق  بقدرة ذلك 

قبل أي عاضو نجلس إدارة ناوي أ  تكو  اً العاضوعلى العنل بفعالٌ  ندٌرا لناوي أو ألي يبب ن  األيباب اعتبرت ن  
نصلح  ناوي . وعند نرور التصوٌت بأؼلبٌ  أعاضاء نجلس إدارة ناوي ث  اً النكاتب لهذه النذكرة، ونناقش  نا ٌجب أ  
ذها ٌترتب على ذلك اٌنا ٌتعلق بقدرة ذلك العاضو لٌكو  بنثاب  ندٌر ناوي والقول بالتأثٌر على الجنعٌ  باإلجراءات التً اتخ

ندٌر ناوي أوؼٌر اإلجراءات، بنا اً ذلك ولك  ال تقتصر على انتهاكات قانو  اليلوك ن  أعاضاء نجلس إدارة ناوي. بعد أو 
خبلل نثل نناقش  أي ندٌر قد ٌتحرك اليتدعاء نجلس إدارة ناوي وأ  العاضو قٌد النناقش . على أؼلبٌ  ثلثً أصوات أعاضاء 

الح ن  إيتدعاء العاضو، نجلس إدارة ناوي قد ٌاضع االيتدعاء على جدول أعنال اجتناع نجلس إدارة ناوي ث  اً النكتب لص
، 4العاضوٌ  الينوي العا  الرينً، أو الدعوة لعقد اجتناع خاص لؤلعاضاء للتصوٌت على اليحب واقا للنادة الرابع ، القي  

 .7أو الشروع اً عنل عاضوا باالقتراع النكتوب واقا للنادة الرابع ، الجزء 
إيتدعاء ن  قبل األعاضاء والتً بدأها األعاضاء. ٌجوز ألعاضاء الشروع اً ايتدعاء ندٌر ناوي ن  خبلل الدعوة إلى   ( ث)

ن  هذه البلبح . هذه وٌنك   4اجتناع العاضوٌ  الرينً الينوي العا  أو اجتناع خاص لهذا الؽرض واقا للنادة الرابع ، القي  
 .7توب واقا للنادة الرابع ، القي  .أٌاضا أ  تتخذ إجراءات باالقتراع النك

 
اً حال وجود أي شاؼر اً نجلس إدارة ناوي ألي يبب ن  األيباب، ٌجب على نجلس إدارة ناوي أ   . الوظائف الشاغرة.7القسم 

نجلس إدارة  تيتنر اً نناري  نشابها. إال إذا ت  إنشاء الشاؼرع  برٌق ايتدعاء ندٌر ناوي ن  قبل األعاضاء، الندراء النتبقٌ  اً
ن  قبل ثلثً أصوات أعاضاء نجلس الرابع الفقرة )ث( ناوي لدٌه  خٌار اختٌار الندٌر الذي ٌلبً جنٌع نتبلبات النادة الخاني ، القي  

خاب إدارة ناوي ث  لٌخد  اً ننصبه حتى االنتخابات النقررة بانتظا  النقبل . اً ذلك الوقت ٌنتخب ندٌر ناوي واقا لنبادئ توجٌهٌ  النت
وإلكنال نوقؾ ندٌر ناوي لشؽر ولخدنته  4نجلس ادارة ناوي كنا هو ننصوص علٌه اً هذا القانو  اً النادة الخاني ، القي  

للينوات النتبقٌ  ن  الندة. إذا رجع النقعد شاؼر لٌيتدعى ن  قبل األعاضاء، أو إذا اشل أعاضاء نجلس إدارة ناوي لنلء النقعد الشاؼر، 
   النقعد الشاؼر.األعاضاء قد ٌنلؤو

 
 

 المادة السادسة
 اجتماعات وأعمال مجلس اجإدارة

 
ٌعقد االجتناع الينوي لنجلس إدارة ناوي خبلل الربع األول ن  الين  التقوٌنٌ ، وٌجب تحدٌد النوعد ن   . االجتماع السنوي.1القسم 
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اإلجتناع اً النكتب الربٌيً للجنعٌ  أو اً أي نكا  أو  ن  هذه النادة. ٌعقد 4قبل ربٌس نجلس إدارة ناوي كنا هو نبلحظ واقا للقي  
أناك  أخرى كنا قد ٌحددها ربٌس نجلس إدارة ناوي. ٌراق إشعار أجندة األنشب  التً يتجرى اً االجتناع الينوي، وكنا ٌنك  تقدٌ  

 أي نيأل  ننايب  اً االجتناع الينوي للعنل.
 

ن  هذه  4اوي قد ٌعقد اجتناعات ننتظن  اً الوقت والنكا  كنا أيس ولوحظ واقا للقي  نجلس إدارة ن . االجتماعات العادٌة.2القسم 
النادة. إدارة ناوي كنا قد تقد  بنود جدول األعنال نقدنا إلى ربٌس أو أنٌ  نجلس إدارة ناوي، ولك  ٌنك  تقدٌ  أي نيأل  ننايب  اً 

 االجتناع العادي للعنل.
 

د تكو  الدعوة إلى عقد اجتناعات ايتثنابٌ  لنجلس إدارة ناوي ن  قبل ربٌس نجلس إدارة ناوي وأي ق. االجتماعات الخاصة. 3القسم 
ن  هذه النادة. ٌجب أ   4اثنٌ  ن  أعاضاء نجلس إدارة ناوي أو بأؼلبٌ  أعاضاء نجلس إدارة ناوي بأكنله كنا هو نبلحظ واقا للقي  

   ٌدو  اً إشعار االجتناع.ٌكو  هذا االجتناع لؽرض نحدود ونحدد، والذي ٌجب أ
 

اً حال نشوء حال  نا واذا ل  ٌت  نعالجتها على وجه اليرع  ن  قبل نجلس إدارة ناوي، قد تؤدي إلى اإلاضرار بالجنعٌ ، قد ٌت  الدعوة 
حظ واقا الى عقد اجتناع خاص للبوارئ ن  قبل ربٌس نجلس إدارة ناوي وحدها أو ثبلث  ن  أعاضاء نجلس إدارة ناوي كنا هو نبل

 ن  هذه النادة. 4للقي  
 

ٌت  تعرٌؾ اإلشعار هنا الوالٌات النتحدة هو لٌشنل بالدرج  األولى البرٌد اإللكترونً، وخدن  البرٌد اليرٌع، الهاتؾ،  . اجإشعار.4القسم 
ن  أعاضاء نجلس إدارة ناوي . ال ٌجوز إعباء إشعار لكل عاضو 1الفاكس، أو الويابل اإللكترونٌ ، واقا للنادة الثالث  عشرة، القي  

ياع  على األقل قبل  48(، و 3(، قبل خني  عشر ٌونا لقاء خاص )النادة 1ثبلثٌ  ٌونا على األقل أنا  االجتناع الينوي )القي  
 3)القي  ياع  إلى أ  تقد  ع  برٌق الهاتؾ أو الفاكس أو الويابل اإللكترونٌ   48اإلجتناع الخاص للبوارئ، الذي ٌحتاج إشعار لندة 

.) 
 

تشكل أؼلبٌ  أعاضاء نجلس إدارة ناوي ث  اً النكتب النصاب القانونً للنعانبلت التجارٌ . عند ايتخدا   . النصاب القانونً.5القسم 
ندة التصوٌت اً هذه الوثٌق  اهذا ٌعنً تصوٌت أؼلبٌ  النصاب القانونً بعد اكتنال النصاب القانونً هو الحااضر، نا ل  ٌنص على 

 ذلك. وٌعتبر نثل هذا التصوٌت اعل نجلس إدارة ناوي نا ل  تيتدعً أصوات أعلى لهذه البلبح . خبلؾ
 

ٌجوز اتخاذ أي إجراء اضروري أو نينوح أ  ٌتخذها نجلس إدارة ناوي دو  االجتناع إذا كا  جنٌع  . العمل دون اجتماع.6القسم 
وااق( بشكل اردي أو جناعً وااق على نثل هذا اإلجراء كتابٌا. تودع أعاضاء نجلس إدارة ناوي )عدا أي ندٌر نهتنا اً صفق  لذلك 

 هذه النوااقات نكتوب  نع نحاضر وقابع نجلس إدارة ناوي، وٌكو  لها نفس القوة والتأثٌر عند التصوٌت باإلجناع ن  نجلس إدارة ناوي.
 

أو نؤتنر ن  خبلل ايتخدا  الهاتؾ والفٌدٌو وشاش   إدارة ناوي قد تشارك اً اجتناع . الهاتف واالجتماعات اجإلكترونٌة.7القسم 
ن  هذه البلبح  نا دا  كل ن  الحاالت  1االتصاالت اإللكترونٌ  ، أو ؼٌرها ن  الويابل اإللكترونٌ  واقا للنادة الثالث  عشرة، القي  

 التالٌ  تنببق:
 ندراء اآلخرٌ  اً نفس الوقت. و)أ( كل الندراء النشاركٌ  اً االجتناع قادرٌ  على التواصل نع كل ن  ال

)ب( كل ندٌر ٌتوار له ويابل النشارك  اً جنٌع النيابل النعرواض  على نجلس إدارة ناوي، بنا اً ذلك القدرة على اقتراح، أو 
 اإلعتراض، واإلجراءات النحددة التً ٌتعٌ  اتخاذها ن  قبل الجنعٌ .

 
 ارة ناوي اً صوت واحد اقب على أي قاضٌ . وال ٌجوز التصوٌت بالوكال .ٌحق لكل عاضو ن  أعاضاء نجلس إد . التصوٌت.8القسم 

 
 

 المادة السابعة
 المكتب

 
اضباب الجنعٌ  أ  ٌكونوا الربٌس ونابب الربٌس وأنٌ  الير، وأنٌ  الصندوق ن  نجلس إدارة ناوي والندٌر  . المكاتب.1القسم 

ت وواجبات ال تتعارض نع هذه البلبح  كنا ٌجوز التعٌٌ  وٌحدده نجلس التنفٌذي، وؼٌره  ن  هؤالء الاضباب نع نثل هذه الصبلحٌا
 إدارة ناوي.

 
الاضباب، بايتثناء الندٌر التنفٌذي، ٌنتخب ن  قبل نجلس إدارة ناوي ن  قبل أعاضابها اً االجتناع الينوي.  . شروط المكتب.2القسم 

 وٌعنل هؤالء لندة ين  واحدة، وٌجوز إعادة انتخابه.
 

ٌت  تركٌب اضباب نجلس إدارة ناوي الننتخب  حدٌثا ونناصبه  اً ختا  االجتناع الذي انتخبوا اٌه أو  التركٌب وبدء الواجبات.. 3القسم 
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 اً أي وقت آخر قد ٌحدده نجلس إدارة ناوي.
 

ات الجنعٌ  أو ٌجب أ  ٌكو  ن  واجب ربٌس نجلس إدارة ناوي ) "الربٌس"( الرباي  اً جنٌع اجتناع . رئٌس مجلس ناوي.4القسم 
نجلس إدارة ناوي. ٌكو  الربٌس عاضوا بحك  ننصبه، وربنا رباي  أي لجن  قد ٌرؼب اٌه، بايتثناء لجن  االنتخابات. ٌكو  ربٌس 
اليلب  والقدرة على خلق لجا  وتعٌٌ  أو إزال  ربٌس جنٌع اللجا  تخاضع لفٌتو بتصوٌت نجلس إدارة ناوي. اعلٌه أ  اضبب التارٌخ 

نايب لئلجتناعات الينوٌ ، العادٌ  وااليتثنابٌ . وٌعٌ  الربٌس جنٌع نفتشٌ  االنتخابات. وله يلب  توقٌع جنٌع العقود وأي والوقت الن
التزانات أخرى نٌاب  ع  الجنعٌ  التً وااق علٌها نجلس إدارة ناوي، ٌرخص للتوقٌع جنٌع الشٌكات وٌنك  تنفٌذ نثل هذه القوة عند 

ظن  عندنا ٌكو  الندٌر التنفٌذي ؼٌر قادر . وعبلوة على ذلك، ٌكو  للربٌس جنٌع الصبلحٌات الننصوص الاضرورة تحت يلب  النن
علٌها اً قانو  والٌ  كالٌفورنٌا، وعقد التأيٌس، وهذه البلبح ، على أ  ٌكو  اً نٌ  إلعباء الربٌس صبلحٌات أويع النينوح بها 

 بنوجب القانو .
 

اً ؼٌاب أو عد  قدرة الربٌس، ٌتولى نابب ربٌس نجلس اإلدارة أداء جنٌع الواجبات ن  نكتب  ارة.. نائب رئٌس مجلس اجإد5القسم 
 ربٌس نجلس إدارة ناوي. ٌجوز له، عندنا ٌبلب ننه الربٌس، والنياعدة اً إجراء شؤو  الجنعٌ .

 
ناوي، وؼٌرها ن  االجتناعات واقا ٌقو  األنٌ  بأخذ وحفظ جنٌع نحااضر اجتناعات العاضوٌ ، نجلس إدارة  . األمٌن.6القسم 

لتوجٌهات الربٌس. ٌقو  األنٌ  بالتأكد ن  أ  جنٌع تقارٌر والنحااضر ٌت  إعدادها وتوزٌعها اً الوقت الننايب على النحو النحدد ن  
 لوقت الننايب.قبل نجلس إدارة ناوي. ٌجب أ  تكو  لدٌه إنكانٌ  الوصول إلى كتب الشرك ، ونيؤولٌ  اضنا  أ  ٌت  تحدٌثها اً ا

 
ٌقو  أنٌ  الصندوق باإلشراؾ على نيك اليجبلت النالٌ  وٌكو  نيؤوال لاضنا  إجراء وإكنال عنلٌات  . أمٌن الصندوق.7القسم 

التدقٌق البلزن . حفظ اليجبلت النالٌ  الحالٌ  اً جنٌع األوقات، وتقدٌ  التقارٌر ع  الواضع النالً للجنعٌ  اً جنٌع االجتناعات 
 والعادٌ  لنجلس إدارة ناوي. الينوٌ 

 
ٌعٌ  الندٌر التنفٌذي بنوااق  نجلس إدارة ناوي ونجنوع  نجلس إدارة الخدنات الوبنٌ  ولٌس ن   . المدٌر التنفٌذي.8القسم 

. ٌكو  الاضروري أ  ٌكو  عاضوا اً هذه الجنعٌ . الندٌر التنفٌذي هو الربٌس التنفٌذي لجنعٌ  ناوي، التً ٌت  نراجع  أداءها ينوٌا
للندٌر التنفٌذي تفوٌض اليلب  إلى التعانل بالشؤو  التجارٌ  الٌونٌ  للجنعٌ ، لربب عقود الجنعٌ  باليلب  النننوح  ن  قبل نجلس 
إدارة ناوي ، إلى توظٌؾ والتفرٌػ وتيوٌ  شروب تعاقد األشخاص الذٌ  تيتخدنه  هذه الجنعٌ . ٌقو  الندٌر التنفٌذي لدٌها بنثل هذه 

   والصبلحٌات األخرى التً ٌت  االتفاق علٌها والنخصص  ن  قبل نجلس إدارة ناوي ونجلس إدارة الخدنات الوبنٌ .النها
 

ٌجب على نكتب ربٌس نجلس إدارة ناوي إذا أصبح شاؼرا ألي يبب ن  األيباب، ٌتولى نابب  . الوظائف الشاغرة فً المكتب.9القسم 
 . وٌنك  نلء الشواؼر اً جنٌع النكاتب الننتخب  األخرى واقا لتقدٌر نجلس إدارة ناوي. الوظابؾ الربٌس بإنجاح النكتب للفترة النتبقٌ

 الشاؼرة اً جنٌع نناصب النعٌنٌ  أو الننتخبٌ  ٌنك  نلءها نؤقتا ن  قبل الربٌس لحٌ  تأكٌد نجلس اإلدارة ناوي.
 

وي، ن  قبل ثلثً أصوات أعاضاء نجلس إدارة ناوي ث  اً ٌجوز لنجلس إدارة نا . إزالة ضابط من مجلس إدارة ناوي.10القسم 
النكتب، إزال  اضابب ن  النكتب. هذه اإلزال  ٌجب أ  ال تؤثر على نكانته كعاضو نجلس إدارة ناوي. وتعنل هذه اإلزال  نااذة على 

 جدول التصوٌت.
 

النكتب، ٌنك  إزال  الندٌر التنفٌذي كندٌر تنفٌذي. بتصوٌت ثلثً أعاضاء نجلس إدارة ناوي ث  اً  . إزالة المدٌر التنفٌذي.11القسم 
 وتعنل هذه اإلزال  نااذة على جدول التصوٌت.

 
 المادة الثامنة

 اللجان
 

ٌجوز لنجلس إدارة ناوي ، بنوجب قرار بأؼلبٌ  أعاضاء نجلس اإلدارة بعد ذلك اً النكتب، إنشاء أي عدد ن   . لجان المجلس.1القسم 
ننها ن  اثنٌ  أو أكثر ن  ندٌرٌ  ناوي، واقب ن  إدارة ناوي للعنل اً خدن  نجلس إدارة ناوي. ٌكو  التعٌٌ  لجا  النجلس، ٌتألؾ كل 

اً أي لجن  نجلس ناوي بتصوٌت أؼلبٌ  أعاضاء نجلس اإلدارة ث  اً النكتب. ٌنك  أ  تعبى لجا  نجلس ناوي كل يلب  نجلس إدارة 
 ناوي، بايتثناء القوة لـ :

 لندراء اضن  النباق النحدد اً هذه البلبح .تعٌٌ  عدد ن  ا ( أ)
 نلء الشواؼر اً نجلس إدارة ناوي أو أي لجن  نجلس ناوي.  ( ب)
 إصبلح تعوٌض لندٌرٌ  ناوي ألجل خدنته  اً نجلس إدارة ناوي أو أي لجن  نجلس ناوي.  ( ت)
 تعدٌل أو إلؽاء هذه البلبح  أو اعتناد لوابح جدٌدة.  ( ث)
 عقد تأيٌس الجنعٌ . النوااق  على إدخال تعدٌبلت على  ( ج)
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 تعدٌل أو إلؽاء أي قرار ن  نجلس إدارة ناوي التً ال ٌجوز تعدٌل بشروبه صرٌح  أو إيتبنااها.  ( ح)
 إنشاء أي لجا  نجلس ناوي أخرى أو تعٌٌ  أعاضاء أي لجا  لنجلس ناوي.  ( خ)
هناك الكثٌر ن  النرشحٌ  صرؾ أنوال الشركات لدع  نرشح أو نرشح  لنجلس إدارة ناوي قبل أو بعد إؼبلق الترشٌحات   ( د)

 ن  ٌنك  أ  ٌنتخب.
 النوااق  على أي اندناج وإعادة التنظٌ  والحل االختٌاري، أو التصرؾ اً جنٌع ننتلكات الجنعٌ  بشكل كبٌر.  ( ذ)
 النوااق  على تعدٌبلت أو إاضااات أو تؽٌٌرات أخرى لنعاٌٌر تدرٌب ناوي. ( ر)

 
ه النادة الثانن ، ٌقو  ربٌس نجلس إدارة ناوي واحد أو أكثر ٌعٌنه نجلس إدارة ناوي ن  هذ 1واقا للقي  . اللجنة التنفٌذٌة. 2القسم 

ر بنثاب  لجن  تنفٌذٌ  لنجلس إدارة ناوي. ٌقو  ربٌس نجلس إدارة ناوي بنثاب  ربٌس اللجن  التنفٌذٌ . إ  اللجن  التنفٌذٌ ، نا ل  تقتص
كل يلب  نجلس إدارة ناوي اً إدارة األعنال وشؤو  الرابب  بٌ  اجتناعات بقرار ن  نجلس إدارة ناوي، ٌكو  وٌجوز لها أ  تنارس 

( 1نجلس إدارة ناوي. ولك  بشرب أ  اللجن  التنفٌذٌ  لٌس لدٌها يلب  نجلس إدارة ناوي اً إشارة إلى تلك النيابل الندرج  اً القي  )
 أعبله.

 
إيتشارٌ  واحدة أو أكثر لنجلس إدارة ناوي. قد ٌتكو  أعاضاء اً إدارة  نجلس إدارة ناوي قد ٌنشا لجا  . اللجان االستشارٌة.3القسم 

أي لجن  إيتشارٌ  أو ؼٌر الندٌرٌ  وٌجوز تعٌٌ  كنا ٌحدد نجلس إدارة ناوي. نا ل  ٌنص على خبلؾ ذلك ن  قبل نجلس إدارة ناوي، 
ي لجن  إيتشارٌ . قد ال تنارس اللجا  االيتشارٌ  يلب  ٌعٌ  جنٌع أعاضاء اللجن  االيتشارٌ  لفترة ين  واحدة وٌجوز إعادة التعٌٌ  أل

نجلس إدارة ناوي التخاذ قرارات بالنٌاب  ع  الجنعٌ ، ولك  ٌجب أ  تقتصر على تقدٌ  توصٌات إلى نجلس إدارة ناوي أو لجا  نجلس 
إدارة ناوي أو لجن  نجلس ناوي. ناوي، وتنفٌذ قرارات ويٌايات نجلس إدارة ناوي أو لجن  نجلس ناوي وتحت إشراؾ ورقاب  نجلس 

 تقو  جنعٌ  لدٌها اللجا  الدابن  التالٌ ، والتً تعنل باي  اللجا  االيتشارٌ :
 لجن  اإلنتخابات.  ( أ)
 لجن  الجوابز.  ( ب)
 لجن  التخبٌب.  ( ت)
 لجن  لوابح وإجراءات النجلس.  ( ث)
 اللجن  النالٌ .  ( ج)
 لجن  التدرٌب. ( ح)
 لجن  اإليتعراض التنفٌذي. ( خ)

 
 إدارة ناوي إنشاء لجا  إيتشارٌ  إاضااٌ .ٌجوز لربٌس نجلس 

 
 . اجتماعات اللجنة.4القسم 
لجا  نجلس ناوي. تخاضع إلجتناعات وأعنال لجا  نجلس ناوي التً كتبها وعقدت واتخذت واقا ألحكا  النادة اليادي  ن   ( أ)

ت اً نحتوى تلك اللوابح التً ٌراها هذه البلبح  بشأ  االجتناعات واألعنال التً تقو  بها نجلس إدارة ناوي، نع هذه التؽٌٌرا
اضرورٌ  اليتبدال لجن  نجلس ناوي وأعاضاء نجلس إدارة لناوي وأعاضابه. ٌجب أ  تبقى نحاضر كل اجتناع أي لجن  

 نجلس ناوي وٌجب أ  تودع لدى يجبلت الشرك .
جتناع به  وعنا إذا كا  ٌجب أ  اللجا  االيتشارٌ . تخاضع ليلب  نجلس إدارة ناوي واللجا  االيتشارٌ  قد تحدد قواعد اال ( ب)

 تبقى نحاضر اإلجتناع.
 نجلس إدارة ناوي قد ٌعتند قواعد للحك  اً أي لجا  نجلس ناوي أو االيتشارٌ  وهذا ال ٌتعارض نع أحكا  هذه البلبح .

 
 

 المادة التاسعة
 الشؤون المالٌة

 
 .تبدأ الين  النالٌ  لتكو  الين  التقوٌنٌ  . السنة المالٌة.1القسم 

 
و نجلس إدارة ناوي أو عنبلبه  نخولٌ  اً جنٌع األوقات ن  الحصول على حيابات الجنعٌ . ٌتولى نراجع   . الوصول.2القسم 

حيابات الجنعٌ  كل عا  اعتبارا ن  تارٌخ الٌو  األخٌر ن  دٌينبر كانو  االول. ٌجب أ  ٌكو  البٌا  النالً الينوي نتاح عند البلب 
 ف  رنزٌ .لجنٌع األعاضاء بتكل

 
 المادة العاشرة

 التعدٌالت
ٌنك  عرض التعدٌبلت النقترح  على هذه البلبح  اً الكتاب  ن  قبل أي  . أصوات األعضاء بعد موافقة مجلس إدارة ناوي.1القسم 
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تقد  لوابح  عاضو له حق التصوٌت اً واضع جٌد لؤلنٌ  للنظر اٌها ن  قبل نجلس إدارة ناوي. وإذا وااق نجلس إدارة ناوي، ٌجب أ 
التعدٌل النقترح  على العاضوٌ  الكانل  للنظر اٌها اً إجتناع العاضوٌ  الينوي للجنعٌ  العنونٌ ، أو االجتناع الخاص، يواء ننها نا 

 .7بشكل صحٌح أعبله، أو ع  برٌق االقتراع النكتوب واقا للنادة الرابع ، الجزء  4ٌينى والنبلحظ  واقا للنادة الرابع ، القي  
 
قد ٌت  التصوٌت التعدٌبلت النقترح  على هذه البلبح  ن  العاضوٌ  اً اجتناع  . التعدٌل فً اجتماع طلب من قبل األعضاء.2لقسم ا

 الرابع ألؾ.العاضوٌ  الرينً الينوي العا  أو االجتناع الخاص الذي دعا إلٌه أعاضاء واقا للنادة الرابع ، القي  
 

 اً دع  التعدٌل النقترح. 2/3تعتند التعدٌبلت النقترح  لهذه البلبح  ن  قبل أعاضاء على تصوٌت  .. إقرار التعدٌالت المقترحة3القسم 
 

 المادة الحادٌة عشرة
 سلطة البرلمان والشورى

 
قواعد روبرت لئلشتراك الننقح  حدٌثا ٌجب أ  تكو  اليلب  النهابٌ  لئلجراءال برلنانً، بالنا أنها ال  . النظام الداخلً.1القسم 

تتعارض نع أحكا  عقد التأيٌس، اللوابح واليٌايات واإلجراءات ن  قبل نجلس إدارة ناوي أو عاضوٌ  التصوٌت، أو القوانٌ  النعنول 
 بها النعتندة للشركات الؽٌر ربحٌ .

 بلؾ ذلك بواضوح.عندنا نيتخد  هنا النذكر ٌشنل النؤنث وٌشنل النفرد والجنع، نا ل  تدل القرٌن  على خ . قواعد البناء.2القسم 
 

 
 المادة الثانٌة عشرة
 توزٌع الموجودات

 
بناء على نذكرة صالح  أو بناء على توصٌ  ن  نجلس إدارة ناوي للعاضوٌ  وتصوٌت إٌجابً ن  قبل ثلثً أعاضاء التصوٌت التصوٌت 

أو تقدٌ  جنٌع الدٌو  وااللتزانات  واقا لهذه اللوابح، والجنعٌ  ٌجوز حل بوعا. بعد حل، جنٌع األنوال وننتلكات الجنعٌ ، بعد داع
النعروا  لها، وٌنك  التخلص ننها ع  برٌق نجلس إدارة ناوي واً نثل هذه البرٌق  أ  تكو  اً نصلح  رٌااض  الؽوص تحت 

 الناء.
 

 المادة الثالثة عشرة
 االتصاالت اجإلكترونٌة

 
ح ، ٌخاضع ألٌ  نبادئ توجٌهٌ  واإلجراءات التً قد ٌعتندها نجلس نا ل  ٌنص على خبلؾ ذلك اً هذه البلب . النقل اجإلكترونً.1القسم 

إدارة ناوي ن  وقت آلخر، ونصبلح "كتاب " و "كتاب "، كنا تيتخد  اً نا ٌلً بهذه البلبح  أي شكل ن  أشكال الريال  النيجل  اً 
ل النقل اإللكترونً، نثل الفاكس أو البرٌد اإللكترونً، اللؽ  اإلنجلٌزٌ  قادر على الفه  ن  خبلل الويابل البصرٌ  العادٌ ، وٌنك  أ  تشن

النتلقً إلى ايتخدا  ويابل  unrevoked( لنقل الحرك  اإللكترونٌ  ن  الرابب ، وقد حصلت الجنعٌ  على نوااق  خبٌ  ن  iالنقدن  )
ل  للتحقق ن  النريل هو الشخص الذي  أريل ( لنقل الحرك  اإللكترونٌ  للجنعٌ ، الجنعٌ  لدٌها اً الواقع تدابٌر نعقوiiاالتصال . )
 ( نقل خلق اليجل الذي ٌنك  االحتفاظ به وايترجاعه، وايتعرااضه، وأصداره اً شكل نلنوس وااضح ونقروء.iiiاإلحال . و )

 
 شروب التالٌ :البث اإللكترونً ن  قبل الجنعٌ  ألحد األاراد صالحا اقب إذا ت  ايتٌفاء ال . النقل اجإلكترونً لألعضاء.2القسم 
 عاضو قد وااق باإلٌجاب )ول  تيحب نوااقته( إلى ايتخدا  النرايبلت اإللكترونٌ ، كنا هو نبلوب ن  قبل القي  اليابق. ( أ)
 إذا كا  العاضو شخصا ببٌعٌا، قبل أو اً الوقت بالترااضً، تلقى عاضو بٌا  نكتوب وااضح ٌبلؽه أو لها ن : ( ب)

 تٌح على الورق أو اً شكل ؼٌر إلكترونً.أي حق أو خٌار أ  ٌكو  اإلريال قد  أو أ -1
 يواء تنببق على نوااق  اقب إلى أ  النقل، لفبات نحددة ن  االتصاالت، أو لكاا  االتصاالت ن  الرابب .و -2
 إجراءات األعاضاء الواجب  ليحب النوااق . -3
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 المادة الرابعة عشرة
 الختم
 

 دارة نوااق علٌه كالشكل أدناه:ٌكو  للشرك  خت  كهذا التصنٌ  قد ٌكو  نجلس اإل
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 القسم الثانً
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 ةـقدمـالم

 
 المهمة

هذه النعاٌٌر واليٌايات تاضع الحدود الدنٌا التً ٌنك  ن  خبللها إنجاز نهن  ناوي ن  خبلل دورات وبرانج ناوي. واضع أهداؾ التعل  
 ء ال ٌتجزأ ن  عنلٌ  التعل  وتقع على عاتق الندرب.هً جز

 
 الهٌكل

 .ٌت  إدخال النص النابل للدالل  على التوصٌ  النقدن  الننايب  للعنصر النرتبب بها. نص مائل 

  .)ٌقد  القي  التكنٌلً اً التذٌٌل "تفاصٌل النهارات النحددة" هذه الوثٌق  وصؾ للنهارات أو الملحق )تفاصٌل المهارات
 النواضوعات التً قد تكو  نبلوب  اً النعاٌٌر بالببع نتعددة.

 .تتوار ن  خبلل نكاتب الشرك  ونراكز الخدن  اً جنٌع أنحاء العال  وعبر نركز األعنال اإللكترونٌ  نوقع  مواد الدعم
 ناوي بنجنوع  نتنوع  ن  نواد الدع  اً نختلؾ اللؽات. للحجز والتيعٌر االتصال بأقرب نكتب ناوي.

 .وٌشار إلى أشكال والتببٌقات النختلف  لهذه الوثٌق . اهً نتوارة للتحنٌل ن  نوقع ناوي أو ٌنك  أ  ٌبلب  األشكال والتطبٌق
 ن  إدارة التدرٌب ناوي.
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 جمٌع الدورات ناوي السٌاسات العامة المطبقة على

 
 عام

 
 .ٌجب إببلغ النشاركٌ  اً دورات ناوي النقرر انه  يٌدخلونها النتبلبات والنعاٌٌر والحد األدنى، وحدود نؤهبلته   الوصف

على إتنا  الدورة بنجاح. إذا كا  ندرب ناوي يٌتبلب نيتوى أعلى لؤلداء ألجل الحصول على الشهادات ٌجب أ  تقد  
 النعلونات أٌاضا.

 .الحد األدنى للي  لكل نيتوى ن  التدرٌب ٌجب الوصول إلٌه قبل نرحل  النٌاه بببٌع  الحال، نا ل  ٌنص على خبلؾ  العمر
ذلك. بعض النقررات الدرايٌ  تينح لشهادة الٌااع النشروب . إذا ٌتاضن  بالببع ايتخدا  الؽاز الناضؽوب اً التنفس، وٌنك  

ين . إذا ٌنبوي على اليبٌل الوحٌد للؽبس على الشهادة اإلبتدابٌ  ٌنك   14-10ً ي  أ  تصدر الشهادة الٌااع لؤلشخاص ا
 ين . شهادة ؼواص ٌااع تحنل القٌود النشروب  التالٌ : 11-8أ  تصدر ألشخاص اً ي  

o (  ٌ18الوالد أو ولً األنر وللؽواص الصؽٌر ٌتفقو  على أ  الؽواص الٌااع يوؾ ٌؽوص نع الكبار النؤهل  )عانا
 اختٌار الوالد أو ولً األنر كؽباس.

o  18قدنا ) 60الوالد أو ولً األنر والؽواص الٌااع يٌتفقو  على أ  الؽواص ٌااع يوؾ ٌحد ن  عنق الؽوص إلى 
  ( أو أقل.

o  ن  خبلل تيجٌل البالب اً دورة تأهٌل الؽواص الٌااع، والد أو ولً األنر ٌوااق على أ  ٌكو  نيؤوال ع  اختٌار
 الكبار نعتندا والحد ن  عنق الؽوص على النؤهل.األصدقاء 

o  ،إلزال  النتبلب الشربً لبباق  الٌااع، ٌجب أ  ٌبلب بباق  جدٌدة ن  قبل ندرب ذي واضع نشب اً ناوي
الوالدٌ ، أو الوصً القانونً عندنا ٌصل إلى الي  النبلوب للحصول على شهادة كانل . الؽواصٌ  "ٌااعٌ " 

 ن  ناوي شهادة كانل  اً حال أنه  بلؽوا ي  الرشد. بإنكانه  البلب نباشرة

 .للحصول على شهادة ناوي ن  أي نيتوى، ٌجب أ  ٌت  تيجٌل البالب نع ناوي. وتقع على عاتق ندرب ناوي  التسجٌل
التصدٌق لاضنا  أ  كل بالب قد اجتنع لدٌه الحد األدنى ن  النتبلبات قبل إصدار أوراق االعتناد. اً حال عد  اه  

 لندربو  أي شرب بإنكانه  الحصول على تواضٌح ن  ننثل ناوي النحلً له  أو إدارة التدرٌب اً ناوي.ا

 .بلبات للحصول على إعفاءات لتحٌد ع  النعاٌٌر أو اليٌايات التً ٌتعٌ  اتخاذها اً الكتاب  ن  خبلل ننثل ناوي  التنازالت
ب. ل  ٌت  ننح اإلعفاءات التً قد تهدد يبلن  الببلب. ٌجب أ  النحلً إلدارة التدرٌب اً وقت نبكر ن  التدرٌب النبلو

ٌكو  بلب التنازل ع  نعٌار أو يٌاي  نحددة للعاضو، البالب، والظرؾ. التنازالت ؼٌر قابل  للتحوٌل بٌ  األعاضاء أو 
إلى لجن  التدرٌب نجلس الببلب. وتعتبر بلبات اإلعفاء التً هً ذات ببٌع  عان  اقتراحات لتؽٌٌر نعاٌٌر أو يٌايات وٌشار 

 اإلدارة.

 .النحتوى النحدد، ونيتوى النهارات، واترة الدراي  البلزن  لتحقٌق الحد األدنى وإلى أ  ٌكو  نرتببا نع  المحتوى
احتٌاجات الببلب والظروؾ النحلٌ . الندربو  ٌجب ٌوازنوا اً الوقت البلز  لاضنا  أ  كل بالب ٌفً أو تجاوز النعاٌٌر 

 صدار الشهادات.اليابق  إل

 التدرٌس وكتب  دلٌل الندربلببلب إلى النعارؾ والنهارات الحالٌ . ا تعرضت  تصنٌ  الدورات والبرانج ناوي ل مواد الدعم
لكل النحدد ترخٌص دلٌل الندربٌ   إنتبلكأعاضاء ناوي  علىكدلٌل. إذا كا  نتوارا، ٌجب  تيتخد النتاح  ن  خبلل ناوي 

. ٌجب نراجع  أدل  الندربٌ  عند تبوٌر النواد الدرايٌ  والنخببات. وٌنك  تدرٌبهاإذ  للحصول على  ٌيعو دورة 
 ا.ننايب والنواد النناثل  كنا ٌراه الندربايتخدا  النشرات اإلاضااٌ ، وويابل التدرٌب، والنصوص 

 .و  الذٌ  ايتوات الشروب دورات ناوي ٌنك  أ  تدرس ن  جنٌع الندربو  الذٌ  ٌحنلو  الواضع النشب الندرب من قد ٌدرب
التً واضعها نجلس إدارة ناوي. حٌث ٌلز  الحصول على إذ  للتدرٌب التقنً أو النتخصص، إذ  لتعلٌ  ويٌت  ننح ن  قبل 
إدارة تدرٌب ناوي على أياس االحتٌاجات واإلجراءات النعتندة ن  قبل نجلس إدارة ناوي. عند الحاج ، ٌجب أ  ٌت  ننح 

 كتابٌا للتعلٌ  قبل بدء التدرٌب. ترخٌص انً أو نتخصص

 .ال ٌبلب ن  الندرب التصدٌق لتدرٌس جنٌع النواد الدرايٌ  بالببع. العدٌد ن  الندربٌ  ناوي قد ٌكونوا ارق لتدرٌس  التعلٌم
النادة، ولك  ندرب ناوي الواضع النشب هو أ  ٌكو  حااضرا واً اليٌبرة على جنٌع األنشب  بالببع اً النوقع. عندنا 

تخد  العرض الخارجً، على الندرب التصدٌق وهو التأكد ن  النواد التً ت  تناولها تتعلق باحتٌاجات الببلب وتلبً أو تي
 تتجاوز النعاٌٌر.

 .وننا ٌشجع التدرٌس واإلشراؾ على األاراد ذوي اإلعاق  ندربو   التدرٌس واجإشراف على األفراد ذوي االحتٌاجات الخاصة
 ،قابد الؽوص ، نياعد الندرب، وندربو  الؽوص اليبحً نينوح به. ه ناوي الواضع النشب ناوي

وٌت  تشجٌعه  على إكنال برانج تدرٌب ناوي النوااق  أو الحصول على ترخٌص ن  النؤيي  التً تنشر االحتٌاجات التدرٌبٌ  
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  القابن  أو التً ٌنك  أ  تي  للنعاقٌ . وعبلوة على ذلك، ناوي تنصح أعاضابها بأ  ٌجب أ  ٌتوااقوا نع القوانٌ  واألنظن
 اٌنا ٌتعلق بالحصول على خدنات األاراد النعوقٌ .

 .ًتلبٌ  النتبلبات األكادٌنٌ  للحصول على شهادة ٌنك  أ  ٌتحقق ن  قبل الببلب اً نجنوع   وسائل إعالم التعلٌم التفاعل
وعٌ  جٌدة تفاعلٌ  التعل  بنا اً ذلك التدرٌب على نتنوع  ن  البرق التقلٌدٌ  وؼٌر التقلٌدٌ . ٌنك  لويابل اإلعبل  ذات ن

الحايوب أو الدراي  الننزلٌ  والنظ  التعلٌنٌ  النتعددة الويابب بدٌبل للندرب والتعلٌ  التقلٌدي القاب  على الفصول الدرايٌ  و 
ناوي التفاعلً.  التعلٌ  النٌير. و ندرب ناوي الواضع النشب لٌس ن  الاضروري أ  ٌكو  حااضرا و نيٌبر على تعلٌ 

 الببلب الذٌ  أكنلوا أو الذٌ  ه  اً بور االنتهاء ن  تعلٌ  ناوي التفاعلً قد ٌكونوا نقبولٌ  للتدرب اً الناء:
o   ٌجنٌع ببلب تعلٌ  ناوي التفاعلً ٌجب أ  ٌيتكنلوا تببٌق النعاٌٌر وعنلٌ  التيجٌل وحاضور النراجع  األكادٌن

 إلى نيتوى التدرٌب.نع الندرب الذي أجرى هذه النيأل  
o  ،جنٌع ببلب التعلٌ  التفاعلً النيتنرٌ ، عندنا ٌكو  الندرب لٌس على دراٌ  نهارات الببلب اً الؽوص

إيتكنال قي  النٌاه النحصورة ن  قبل الندرب وٌقو  بتقٌٌ  النهارات النحددة. اإ  الندرب ٌحدد جاهزٌ  الببلب 
النٌاه النحصورة وتقدٌ  النشورة له  اً حال  الحاج  للتدرٌب  لبليتعداد والنشارك  اً النزٌد ن  تدرٌبات

اإلصبلحً. قبل أ  ٌبدأ أي تدرٌب النٌاه النفتوح ، جنٌع ببلب التعلٌ  التفاعلً ٌجب أ  ٌجتازوا االنتحا  
  التحرٌري الننايب لنيتوى التدرٌب وتعزٌزه نع النعلونات النحلٌ .

 للنياعدة واضنا  الجودة. يٌت  التعانل نع النشاكل التً ٌت  تحدٌدها واقا  الرصد. وٌت  رصد الدورات اً نقر ناوي
 لئلجراءات الحالٌ  لنراجع  العاضوٌ .

 
 مدة الدورة

التحصٌل العلنً للببلب أثناء الدورة هو النفتاح لتقلٌل نخابر الؽوص. ولذلك، اإ  الندرب ٌجب إيتخدا  أي وقت نبلوب لاضنا  أ  
 ؽوص النرٌح والنعرا  الننايب  اً كل نيتوى تدرٌب.كل بالب ٌحقق كفاءة ال

 .ٌجب ايتخدا  عدد الياعات الدرايٌ  النقدرة لكل دورة بالببع لتوجٌه التخبٌب. النتبلبات األكادٌنٌ  ال  الساعات األكادٌمٌة
ن  أيالٌب التعل   تتفق نع قٌاس اإليتناد إلى الوقت. أٌاضا، اقد ٌنك  تحقٌقها ن  خبلل برق نختلف  وتتأثر بشكل كبٌر

 الفردٌ . وأااضل برٌق  لقٌاس التحصٌل الدرايً ع  برٌق التحقق ن  صح  اإلنتحا .

 .عدد ياعات النٌاه لكل دورة هو الحد األدنى لعدد الياعات التً يٌت  ايتخدانها للتدرٌب النابً. ياعات النٌاه  ساعات المٌاه
ببٌق النهارات اً النٌاه بنشاب. قد تتراك  ياعات النٌاه اً بٌبات النٌاه هً تلك الياعات التً ٌناضٌها الببلب اً تعل  أو ت

النحصورة أو النفتوح . وتشجٌع تبوٌر أنشب  النٌاه النحصورة ننتع  ن  شأنها أ  تياعد اً إعداد الببلب لنناري  
وتجارب نناثل .( ياع  النٌاه ال  رٌااض  الؽوص اً النٌاه النفتوح . )ون  األنثل  على األلعاب، واألجناس، وحل النشكبلت،

تشنل الوقت الذي ٌقاضٌه اً إحابات، ايتخبلص النعلونات، أو تجنٌع النعدات واحصها. وهذه األنشب  اضرورٌ  ولكنها 
 لٌيت ن  أنشب  "ياعات النٌاه".

 .درٌبٌ  اً النٌاه بايتثناء الناٌتروكس وتدرٌب البدل  الجاا ، الؽوص اليبحً، الؽوص وؼٌرها ن  الدورات الت الغوص
النفتوح  أنجزت لتلبٌ  نتبلبات التدرٌب ٌجب أ  تكو  نكري  لشهادة واحدة اقب، أي بحث تحت الناء ٌلٌه ايتعادة الاضحٌ ، 

والنقل، وإدارة نحاكاة اإلنعاش القلبً الربوي ال تكيب الشهادات اً البحث وايتعادة الؽواص، ؼواص اإلنقاذ، واإلنعاش 
 حد األقصى لعدد ؼوصات التدرٌب لدورات التعلٌ  النيتنر اً الٌو  الواحد هو أربع ؼوصات.القلبً الربوي. ال

 
 الشهادة

 .30الببلب الذٌ  ٌيتواو  الشروب الننصوص علٌها للحصول على شهادة وأ  تكو  نيجل  نع ناوي اً ؼاضو   المسجل 
لحالٌ  )كنا هو نواضح اً أشكال نختلف (. الببلب ٌونا ن  االنتهاء ن  برنانجه  الدرايً بايتخدا  إجراءات التيجٌل ا

 أٌا  ن  تيلنها. 10النيجلٌ  هكذا هو الواجب تقدٌنها نع أوراق اعتناد الشهادة اً ؼاضو  

 .الببلب الذٌ  ال ٌيتبٌعو  تلبٌ  النعرا  ونهارات الحد األدنى ن  النتبلبات لنيار نعٌ  الٌجب أ  ٌكونوا  غٌر المسجل
أو شهادات واردة لهؤالء الببلب ٌنك  إرجاعها إلى ناوي. ببياب  النشارك  اً جنٌع الدورات  نيجلٌ  وأي بباقات

التدرٌبٌ  ال ٌعنً تأهل الببلب للحصول على شهادة. بالب ل  ٌتأهل بعد االنتهاء ن  التدرٌب ٌجب أ  ٌعل  كتابٌا ع  اليبب 
 النعٌ  ونيخ  ن  اإليتشاري تواضع اً يجل البالب.

 ٌبلب ن  كل بالب إلكنال ننوذج ناوي التارٌخ الببً والتنازل واالاراج  رٌخ الطبً والتنازل وإتفاقٌات اجإعفاء.نماذج التا
ع  اتفاق قبل بداٌ  التدرٌب. ٌت  تعرٌؾ بداٌ  التدرٌب، وبدء أنشب  التدرٌب اً الناء. إذا كا  ننوذج التارٌخ الببً أو نظهر 

  آنن  اً أنشب  الؽوص ٌشترب على البالب الحصول على نوااق  ببٌ  ن  قبل ببٌب البالب ٌشٌر إلى حال  نخالف  لنشارك
نرخص على أياس الفحص الببً قبل النزٌد ن  تدرٌب النٌاه. نناذج ناوي التارٌخ الببً والتنازل واالاراج ع  اتفاقٌات 

نونً )ق(. ال ٌت  تواٌر التعلٌ  للتنفس تحت الناء القصر ٌجب أ  ٌت  التوقٌع علٌها ن  قبل الوالد )الوالدٌ ( و / أو الوصً القا
لقاصر دو  األول بعد أ  حصل على اإلاراج الذي وقعه الوالد )الوالدٌ ( و / أو الوصً القانونً )ق(. اً أي حال ن  

 األحوال ل  ٌت  قبول النوااق  الببٌ  حٌث النوقع على الشهادة هو البالب.

  والتوثٌق.التقٌٌم 
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o  تقٌٌ  وتوثٌق الكفاءة اليتخدانه اً كل ن  النهارات والنعرا  األكادٌنٌ .شكل ن  أشكال 
o  إختبارات النعرا  قد تكو  نكتوب  أو شفهٌ ، نفتوح  أو نؽلق ، اً الفصل أو تؤخذ للننزل. الحصول على النتابج

 ٌجب أ  تكو  نوثق . وٌت  االحتفاظ بنفتاح اإلنتحا  الربٌيً ويجبلت الفصل.
o  االنتحا  النهابً لدورة تدرٌبٌ  عددا كااٌا ن  األيبل  لتكو  ننثل  لنوااضٌع وأنشب  الدراي  نع  ٌجب أ  ٌتاضن

 ٪، نا ل  ٌنص على خبلؾ ذلك اً نقاٌٌس الدورة.75الحد األدنى ن  درج  النجاح 
o ا  أ  كل بعد إدارة االنتحا ، ٌتعٌ  على الندرب االببلع علٌه نع الببلب وتؽبٌته نع اإلجابات الصحٌح  لاضن

 بالب اه  النعلونات. ٌجب توثٌق اإليتعراض كجزء ن  يجل البالب.
o  ايتخدا  يجل نجلد بالب ناوي، أو نا ٌعادله )بنا اً ذلك التنازل ناوي الحالً وبٌا  االتفاق(، إلزانً للتيجٌل

 رٌ .والحفاظ على يجبلت تدرٌب الببلب النهارات والنعرا  األكادٌنٌ ، وبالببع التفاصٌل اإلدا
o   ينوات.يبع ٌجب أ  تبقى جنٌع اليجبلت النتعلق  بالببلب بشكل اردي ندة ال تقل ع 
o  / يجل الؽوصات. يجل الؽوص تدرٌب الببلب والتدرٌب هو أ  تبقى خبلل اإلدخاالت الننايب  اً داتر الؽوص

 الخت .تدرٌب كل بالب. اإلدخاالت التدرٌبٌ  ٌجب النصادق  علٌها ن  قبل الندرب، توقٌع أو 
o  اإلببلغ ع  الحوادث. إذا أصبح عاضو ناوي على عل  بأي حال، اعل، خبأ، أو إؼفال والذي ٌنك  ن  النعقول

توقع أ  تكو  أيايا لنبالب  أو قاضٌ  اضده أو اضدها، أو أي ندرب ناوي / زعٌ ، وكٌل، أو التابع  لها، أو ناوي 
اً أقرب وقت ننك ، وٌتعٌ  على العاضو أ  نفيها ، ٌجب أ  ٌعبى إشعار خبً إلى نحانً شركات ناوي 

 ٌتعاو  على قدر ايتباعته نع النحانً النذكور.
 

القصد ن  هذه اليٌاي  هو تشجٌع األعاضاء على اإلببلغ ع  أي تعلٌ  / إشراؾ على حادث  أو حادث نباشر إلى نحانً ناوي، وبالتالً 
اوى بشأ  يلوك أعاضاء وتناول األنيب ن  خبلل عنلٌ  االيتعراض إقان  اتصال نتنٌز. ولٌس النقصود بها لحل النزاعات أو شك

 األعاضاء.
 
 

 المٌاه المفتوحة

 .ندرب ناوي الذي ٌيجل البالب للحصول على شهادة ٌجب أ  ٌتأكد ن  أ  الؽواص حصل على  عملٌات تحقق الغوص
ندرب النؤهل الذي ال ٌنك  أ  ٌجري اشراؾ اً تدرٌب النٌاه النفتوح  والخبرة البلزن  كنا هً نبلوب  اً الدورة. ال

نتبلبات الؽوص اً النٌاه النفتوح  اهو نلز  أنً ٌجري الؽوص ندرب ناوي آخر ذو واضع نشب أو االيتفادة ن  نتبلبات 
 برنانج اإلحال  العالنً.

 .عالنً، ٌجب أ  ٌشرؾ ندرب ناوي ذو الواضع النشب، أو ؼٌره ن  ندربً الوكال  واقا لنتبلبات برنانج اإلحال  ال التقٌٌمات
بشكل نباشر على تقٌٌ  الببلب للتيجٌل اً التدرٌب اً النٌاه النفتوح  )تحت اإلشراؾ النباشر لنياعدٌ  نؤهلٌ  ٌنك  

 إجراء عنلٌات تقٌٌ  النهارات الكتياب الخبرة(.

 .ب اً الناء دو  إشراؾ أو ال ٌجوز ألي ندرب بعل  أ  ٌينح ألي بالب بنؽادرة الننبق  على الفور بعد التدرٌ اجإشراف
 حاضور ندرب أو نياعد نؤهل )كنا هو نحدد اً "النياعدٌ  والنيب"(.

 .أثناء تدرٌب الؽوص اً النٌاه النفتوح ، ٌجب أ  ٌبدأ الصعود عند نقب  والتً تينح الظروؾ بكااٌ   احتٌاطً غاز التنفس
. تحت أي ظرؾ ن  الظروؾ ٌجب التخبٌب للناضوب ؼاز التنفس النتبقً إلدارة الصعود لليبح دو  ايتنزاؾ اإلندادات

 الكلً لؽاز التنفس بحٌث ٌكو  نقبوال.

 .ٌجب على الببلب الوصول العنودي الفوري لليبح اً جنٌع األوقات أثناء تدرٌب الؽوص اً النٌاه  الوصول العمودي
 النفتوح . ٌينح ايتثناء لهذه اليٌاي  خبلل:

o ثل ؼوص حبا ، ؼوص النؽارات، ؼوص الكهوؾ وؼوص الجلٌد التً دورات التدرٌب النتخصص  النقبول  ن
 تخبب وتدرٌب الوصول الرأيً النقٌد.

o   ؼوصات التوجٌه النيٌبر للؽواصٌ  النعتندٌ  اً البٌبات العان  عندنا تجرى ن  قبل الندربٌ  الذٌ  لدٌه  اإلذ
 الننايب.

o نابٌب الحن  البركانٌ ، والكهوؾ، وحبا  اليف  الؽوص اً أو تحت يتابر عشب البحر، واألقواس تحت الناء وأ
 الذي ٌنٌره اضوء الشنس الببٌعً والذي هو اٌه دابنا نخرج نربً.

 .(. ٌينح  40قد  ) 130نيتوى يبح البحر نا ٌعادل  تحتأي تدرٌب الؽوص التراٌهً هو أ  ٌت  على أعناق  العمق 
 لؽوص التقنً.ايتثناء لهذه اليٌاي  خبلل الدورات التدرٌبٌ  لناوي اب

 .ناوي تؤٌد ايتخدا  جداول الؽوص على أياس البحرٌ  األنرٌكٌ  بايتخدا  ناوي تخفٌض حدود الوقت  جداول الغوص
(، وجداول DCIEM، جداول ؼوص وزارة الدااع الكندٌ ، نعهد الندنٌ  البب البٌبً )RGBMوالجداول النيتندة على الـ 

 ( أ  ٌقو  الؽواصٌ  بالتوقؾ ن  دقٌقتٌ  إلى ثبلث  12قدنا ) 40ى نا ٌزٌد ع  بوهلنا . ان  النيتحي  أ  بعد الؽوص عل
دقابق )نع دقٌقتٌ  ونصؾ الدقٌق  واحدة هً النثلى( على العنق الذي هو نصؾ ذلك ن  أعنق عنق ت  التوصل إلٌه خبلل 
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ود إلى اليبح. وٌنك  اعتبار ذلك  ( الننبق  لدقٌق  واحدة قبل أ  تع 6-3قد  ) 20-10الؽوص وجعل التوقؾ احترازي اً 
 الوقت توقؾ وقابً "نحاٌد" زننٌا ال ٌحيب ال كوقت ؼوص أو الفاصل الزننً اليبحً.

 
 المعدات

 ٌجب أ  ٌكو  إرتداء النعدات ننايب للدورة والنهن  الننجزة.

 .ًعد نؤهل، وبالب ٌجب أثناء الؽوص اليبحً بالنٌاه النفتوح  ؼوصات التدرٌب، كل ندرب، نيا معدات الغوص السطح
الحد األدنى لدٌه: قناع، وزعانؾ وقصب  وكذلك ويٌل  بفو على اليبح والتً ٌنك  ايتخدانها أ  ال حيب الحاج . نثبل يترة 

 البفو، ويترة الؽوص اليبحً، بدل  التعرض التً توار البفو، ولوح الزنٌل أو لوح التزحلج.

 .ت التً ٌرتدٌها الببلب خبلل تدرٌب الؽوص اً النٌاه النفتوح  تشنل: قناع، والحد األدنى ن  النعدا معدات غوص السكوبا
وزعانؾ، القصب  الهوابٌ ، ايبوان  الؽوص والننظ  نع نقٌاس اضؽب الهواء وننظ  إاضااً النرحل  الثانٌ  )األخببوب( أو 

الينوركل هو ن  النعدات  ض.ؼٌرها عند البلب ن  نوع نصدر بدٌل للهواء، وجهاز التحك  بالبفو نع نااخ اضؽب ننخف
والحد األدنى ن  النعدات التً ٌرتدٌها ندرب ٌجري تدرٌب الؽوص اً النٌاه النفتوح   اإلختٌارٌ  نا ل  ٌحدد اً دورة نعٌن .

ٌتاضن  الحد األدنى ن  النعدات النبلوب  للببلب باإلاضاا  إلى: جهاز توقٌت، وقٌاس عنق، يكٌ  الؽوص / أداة نينوع  
 أنتار(. 3أقدا  ) 10نبلوب البوصل  اً ننابق الؽوص نع رؤٌ  تحت الناء نحدودة أي أقل ن   للبوارئ.

 .)اً النٌاه  الياٌدنونتالحد األدنى ن  النعدات التً ٌرتدٌها الببلب خبلل دورة  معدات التثبٌت الجانبً )الساٌدمونت
ايبوانات  إلرااق ، ننايب  ٌ  نخصص  للياٌدنونتيترة بفوالنفتوح  تشنل: قناع، زعانؾ، جهاز توقٌت، نقٌاس العنق، 

 وعلٌها عبلن بشكل صحٌح  ربوب األخرى. أيبوانات ننعدات نحنول  على الجانب وتواٌر نتبلبات راع االيبوانات والال
ي (. ٌجب أ   154بوص  ) 60على خربو  ال ٌقل ع   أ  ٌكو  الننظ  لبليبوان  األيايٌ  . ٌجبالياٌدنونتلتكوٌ  

 لكل ايبوان . اضؽب هواءي (. نقٌاس  76بوص  ) 30  الننظ  لبليبوان  الثانوٌ  على خربو  ال ٌقل ع  ٌكو

 .النعدات ن  قبل البالب / النعل  ٌرتدٌها خبلل كل ؼوص التدرٌب الهوكا نا ٌلً: قناع، وزعانؾ، قصب   معدات الهوكا
 واار، وننظ  عند البلب، توقٌت القاع، وقٌاس العنق.هوابٌ ، يترة تحك  بالبفو نع نااخ اضؽب ننخفض، نصدر الهواء 

 .ندربً وقادة الؽوص ٌجب أٌاضا أ  ٌكونوا نجهزٌ  على نحو نناثل ن  ببلبه  خبلل التدرٌب، أي عندنا  المعدات المماثلة
حت الناء. اً الببلب ٌيتخدنو  الدابرة نفتوح  للتنفس تحت الناء، الندرب ٌجب أٌاضا ايتخدا  الدابرة النفتوح  للتنفس ت

تدرٌب ؼوص الهوكا الندرب ٌختار إيتخدا  جهاز التنفس تحت الناء بدال ن  الهوكا إذا اقتاضت الحال . ان  النيتحي  أ  
 الندرب ٌيتخد  الهوكا.

 .رٌب اً ٌجب ايتخدا  البدل الواقٌ  وأنظن  الوز  عند االقتاضاء. عند ايتخدا  البدل الجاا  أثناء التد البدل الواقٌة واألوزان
النٌاه النفتوح  ٌجب أ  ٌتأكد الندرب أ  البالب حصل على التدرٌب والخبرة الكااٌ  اً ايتخدا  البدل  الجاا  قبل الؽوص اً 

 النٌاه النفتوح .

 .ٌت  تعرٌؾ األنظن  الثابت  كأنظن  يبح توظؾ نوع ؼوص اإليبوانات والننظنات. لدٌه نرحل   نظم الهوكا الترفٌهٌة
قبل الؽوص األولى، خربو  النرحل  الثانٌ ، والنرحل  الثانٌ  النحددة للتنفس تحت الناء. ٌت  تعرٌؾ األنظن  النحددة ن  

ربل اضؽب  225الدٌنانٌكٌ  كنا نظ  توظٌؾ اضواؼب بنحركات اليبح. لدٌه  اضواؼب بنفب أقل، خربو  نصنؾ ٌعنل إلى 
النيتخد . ٌجب أ  تكو  أنظن  الدٌنانٌكٌ  تتوااق نع  ، وننظ  ٌعنل عند البلب نقرر أ  عنل ن  خبلل اضؽب الاضاؼب

CGA-E.نعاٌٌر الؽوص ، 

 .إندادات األكيجٌ  والنوظفٌ  الندربٌ  لتواٌر األوكيجٌ  اً حال  وقوع حادث ؼوص أو اً حاالت  الوصول لألكسجٌن
ب  ناوي للؽوص نا ل  ٌحظرها البوارئ للاضحاٌا اً التنفس وعد  انتظا  التنفس ٌجب أ  تكو  اً النتناول خبلل كل أنش

 القانو  أو ندون  قانونٌ  خبلؾ ذلك.
 
 

 المساعدٌن والنسب

 .المٌاه المحصورة 
o .أعاضاء ناوي بواضع نشب أو نحااظ قد ٌحيبوا اً نيب النٌاه النحصورة 
o ا كا  ندرب ناوي للؽوص اليبحً قد ٌياعد نع األنشب  التدرٌبٌ  للتنفس تحت الناء اً النٌاه النحصورة اقب إذ

 نؤهل اً الؽوص. خبلؾ ذلك، اإنه ٌنك  أ  ٌياعد اقب نع أنشب  الؽوص اليبحً.
o  نياعد ندرب ناوي اً التدرٌب والذي ت  تيجٌله رينٌا كنياعد بالببع ندرب ناوي ٌنك  أ  ٌيتخد  للنيب اقب

 اً تدرٌب النٌاه النحصورة.
o الببلب اإلاضااٌ  لكل ندرب ناوي 10نوح الحد األقصى لعدد الببلب لندرب ناوي واحد ذو حال  نشب  ني .

 الواضع النشب اً النيب التالٌ  عند ايتخدا  نياعدٌ  )كنا هو نواضح أعبله(:
 

 ػذد جنطالخ جنًغًٕذ ذّ نكم يدًٕػس           يذسخ ٔجزذ جنٕػغ جنُشؾ
   -  جألكؼهٛس –
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 10      ذذٌٔ يغحػذ يإْم
 16      ذًغحػذ ٔجزذ يإْم

 20      ذًغحػذٍٚ يإْهٍٛ
 22     ذثالثس يغحػذٍٚ يإْهٍٛ

 
 .المٌاه المفتوحة 

o  قادة ناوي، ناوي الندربٌ  أو أاراد وكال  أخرى بتصنٌفات النقابل  ٌنك  ايتخدانه  كنياعدٌ  نؤهلٌ  ولك  تحيب
ظ اقب نحو نيب التدرٌب اً النٌاه النفتوح  وإذا كانوا اً الواضع النشب. بايتثناء هو واضع ندرب ناوي النحاا

 الذي اشترى رعاٌ  ناوي لتأنٌ  النيؤولٌ  النهنٌ  للحفاظ على الواضع.
o   ٌجب أ  ٌكو  الؽواصٌ  ؼٌر النؤهلٌ  تحت إشراؾ نباشر ن  ندربً ناوي، قادة ناوي، أو ؼٌره  ن  أاراد وكال

 بتصنٌفات النقابل  اً جنٌع األوقات أثناء وجوده اً الناء.
o يبحً كنياعدٌ  نؤهلٌ  وتحتيب النيب اً األنشب  التدرٌبٌ  لؽوص ٌنك  ايتخدا  ندربٌ  ناوي للؽوص ال

 التنفس تحت الناء اقب عندنا ٌكونوا ؼواصً يكوبا وإنقاذ ناوي نؤهلٌ .
o  الحد األقصى لنيب تدرٌب النجنوع  النحددة اً النٌاه تنببق على الظروؾ النثالٌ  وٌجب أ  تنخفض كلنا كانت

 ٌل النثال عندنا تكو  الرؤٌ  تحت الناء اضعٌف  أو أ  حرك  النٌاه كبٌرة.ظروؾ النٌاه أقل نثالٌ ، على يب
o  وهناك نيب نختلف  للنٌاه النفتوح  للتدرٌب الجناعً ن  الندرب إلى البالب لدورة ؼوص التنفس تحت الناء

 وجنٌع الدورات البلحق . نا ل  ٌنص على خبلؾ ذلك وه  على النحو التالً:
 
 
 

 ٌن:الغواصٌن غٌر المؤهل
 

 ػذد جنطالخ جنًغًٕذ ذّ نكم يدًٕػس           يذسخ ٔجزذ جنٕػغ جنُشؾ
   -  جألكؼهٛس –

 8      ذذٌٔ يغحػذ يإْم
 01      ذًغحػذ ٔجزذ يإْم

 07     ذًغحػذٍٚ يإْهٍٛ أٔ أكثش
 

 الغواصٌن المؤهلٌن:
 

 ػذد جنطالخ جنًغًٕذ ذّ نكم يدًٕػس           يذسخ ٔجزذ جنٕػغ جنُشؾ
   -  كؼهٛسجأل –

 10      ذذٌٔ يغحػذ يإْم
 16      ذًغحػذ ٔجزذ يإْم

 20      ذًغحػذٍٚ يإْهٍٛ
 22     ذثالثس يغحػذٍٚ يإْهٍٛ

 
 بعض الدورات نيب الندرب والبالب اٌها نحددة للدورة. حٌثنا ٌنببق ذلك ٌت  إعباء هذه النيب اً النعاٌٌر.
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 ات ناوي التخصصٌةالسٌاسات العامة المطبقة على دور
 

 الشروط المسبقة العامة

 .ختلؾ ع  كل دورة تخصص.ٌالؽوص اً النٌاه النفتوح  نخصص للنشاب و الغوص فً المٌاه المفتوحة 
 

 المهارات والمتطلبات األكادٌمٌة

   لبلزن  قد ت  قدرة الؽواص إلثبات أ  النهارات والنعارؾ ا -نتابج التعل  النرجوة لكل دورة تخصص هً اً األياس نفيه
 الحصول علٌها للحد ن  النخابر ونواصل  التعل  والخبرة تكتيب ن  النشاب النعٌ .

  ٌجب أ  تصن  نتبلبات النهارة النحددة، والنواضوعات األكادٌنٌ ، وأهداؾ التعل ، والنناهج الدرايٌ  لكل نقرر لتحقٌق
لتوثٌق النعرا  اً نجاالت النواضوع ذات الصل . )انظر وتوثٌق هذه النتٌج . ٌجب أ  تيتخد  اً االنتحانات التحرٌرٌ  

 "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: التقٌٌ  والتوثٌق"(.
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 السٌاسات المطبقة على دورات تدرٌب الغواص التقنً
 

 المؤهالت ولمحة عامة
ننابق النخصص  للؽوص التقنً. واقا لذلك، اقد ت  تصنٌ  الدورات التقنٌ  لتواٌر التدرٌب األكثر تتناول دورات ناوي للؽواص التقنً ال

تفصٌبل ونتٌج  اً التأهٌل أكثر اتياعا. ووصؾ كل النؤهبلت للؽواص التقنً العلٌا بالببع لكل ننها نيتوى بالببع اً اليٌايات 
ص  التنتع بالؽوص الننظ ، تجرب  نثنرة، والتدرٌب النوثق اً أنشب  الؽوص التقنٌ . توار ناوي دورات الؽوص التقنً للؽواصٌ  ار

 التقنً.
 

( باختصاص إدارة اليبلن  OSHAنبلحظ : ننصح األعاضاء والشركات التابع  العانل  اً الننابق الخااضع  للوالٌات النتحدة )
نتنايق نع قواعد اليبلن  اً أناك  العنل الحالٌ . ال ٌت  والصح  النهنٌ  األنرٌكٌ  أل  وصؾ الؽوص اً هذه النعاٌٌر قد ٌكو  ؼٌر 

 التؽااضً ع  نشارك  النوظفٌ  اً نشابات ال تتناشى نع قواعد اليبلن  اً نكا  العنل الحالً بهذه النعاٌٌر.
 

نشارك اٌها ٌعتبر خرٌجً دورة ؼواص ناوي التقنً نختص  للنشارك  اً أنشب  الؽوص التقنٌ  دو  إشراؾ، شرٌب  أ  أنشب  ال
 وتقيٌ  الننابق قرٌب ن  النتدرب علٌه.

 
 من قد ٌقٌم التدرٌب

ألجل التعقٌد أو زٌادة خبر الدورة االندربٌ  القابنٌ  على تدرٌب دورات الؽوص التقنً ٌجب أ  ٌلبوا النتبلبات الخاص  بالدورة، 
على نيتوى دخول دورات الؽوص أو ٌكو  لدٌه  إليتكنال تدرٌب ناوي النتخصص التقنً نبلوب تدرٌب خنس نيتوٌات على األقل

ؼوص   200ياع  إتصال نع ببلب ؼوص نبتدبٌ . أٌاضا، ٌجب على الندربٌ  أ  ٌقونوا بتيجٌل نا ال ٌقل ع   150نا ال ٌقل ع  
ر الؽوص التقنً. اً النٌاه النفتوح  نختلف  البٌب ، والعنق، والنشاب. ووصؾ النتبلبات اإلاضااٌ  لكل نيتوى ننها بالببع اً نعٌٌ

باإلاضاا  إلى ذلك، ن  أجل تعلٌنه ، ٌجب على الندرب شراء دلٌل ندرب ناوي النببق، وحاضور واجتٌاز دورة ندرب ناوي للؽوص 
التقنً، وٌبلب وٌحصل على إذ  كتابً / تعٌٌ  ن  إدارة التدرٌب اً ناوي. ٌجب أ  تدرس دورات الؽوص التقنٌ  نع ندربً الواضع 

نع النعٌ  التقنً النينى بالنواضوع. اإلذ  لتعلٌ  دورات ناوي للؽوص التقنً هو إنتٌاز الذي ٌنك  تعلٌقه أو إلؽابه اً  النشب اً ناوي
الكتاب  اً دلٌل الندرب التقنً جراء النراجع . ويٌت  اإلاصاح ع  اليبب النحدد )ق( للتعلٌق أو إلؽاء اإلنتٌازات )نثل التحدٌث 

للنعاٌٌر( اً خباب اإلخبار ويٌت  تواٌر نيخ  ن  إجراءات نراجع  نعاٌٌر الندرب التقنً النعٌن  نع النبلوب أو عد  االنتثال 
 الريال .

 
ندربو  ناوي للؽوص التقنً ن  ذوي الخبرة اً نجاالت نحددة ن  الؽوص التقنً قد ٌصننوا الدورات التدرٌبٌ  التقنٌ  النتخصص  

   تببٌق نيار ندرب نحدد تقنً.الخاص  به  ن  خبلل ايتكنال ننوذج عنلٌ
 

 السٌاسات

 .ًنبلوب االيتفادة ن  أدل  ندرب ناوي اً نجنلها عند تدرٌس دورات ناوي للؽوص التقن 

 .ًاإلشراؾ النباشر لليلوك نبلوب اً جنٌع الؽوصات اً دورة الؽوص التقن 

  الننايب  وٌجب النحااظ  علٌها اً يجل قابن  نهارات دورة ناوي للؽواص التقنً ٌجب أ  تيتخد  اً جنٌع دورات الؽوص
 تدرٌب الببلب.

 .المعدات 
o ( معدات ناوي التكوٌن التقنٌةNTEC)  نبلوبه للتدرٌب على الؽوص التقنً للدابرة النفتوح . ألؼراض اليبلن ، وتوحٌد

ببلب. تجهٌزات نوحدة التعلٌ ، والوظٌف ، تكوٌ  النعدات للعنل اً الناء والتدرٌب ٌجب أ  تكو  هً نفيها للندربٌ  وال
للقاع ونرحل  اإليبوان ، وعوازل الفتحات، وأجهزة قٌاس اضؽب اإليبوان ، نفخ، ننظنات أيايٌ ، وننظنات احتٌابٌ  أنر 

 NTECبالػ األهنٌ  ليبلن  والنجاح، واعالٌ  تدرٌب الؽواص التقنً. ، أي تنظٌنها وواضعها على الؽواص، وتعرض 
ؽوص التقنٌ  اً دع  نواد ناوي لكل دورة ؼوص تقنً. للحصول على الوصؾ التفصٌلً تكوٌنات نحددة ن  النعدات ال

 القٌايً الرجوع إلى دلٌل ناوي الؽواص التقنً. NTECللـ
 

 األكادٌمٌة –المتطلبات 

 زن  قدرة الؽواص للتدلٌل على النهارات والنعارؾ البل-نتابج التعل  النبلوب  لكل دورة ؼوص تقنٌ  هً اً األياس نفيها
 للحد ن  النخابر ونواصل  التعل  والخبرة تكتيب ن  النشاب التقنً بشكل خاص.
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  نا ل  ٌنص على خبلؾ ذلك، النشاركٌ  اً الدورة ٌجب أ  ٌتوااقوا نع نعاٌٌر وقت األكيجٌ  وعنق التعرض نع إدارة
خبلل نرحل  الؽوص  PO2 1.4 ATA(. نبلحظ : ٌوصً ناوي كحد أقصى NOAAالنحٌبات والؽبلؾ الجوي الوبنٌ  )

 خبلل نرحل  الاضؽب لجنٌع الدورات التدرٌبٌ  للؽواص التقنً. PO2 1.6والحد األقصى ل

  ٌجب أ  تصن  نتبلبات نهارة نحددة، والنواضوعات األكادٌنٌ  واألهداؾ والنناهج التعلٌنٌ  لكل نقرر لتحقٌق وتوثٌق النتابج
ٌق النعرا  اً نجاالت النواضوع ذات الصل . )انظر "اليٌايات العان  النذكورة أعبله. ٌجب أ  تيتخد  االنتحانات لتوث
 النببق  على جنٌع الدورات: التقٌٌ  والتوثٌق"(.
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 لـمٌة الزـقـرافـج مـامـرنـب
 

 المؤهالت واللمحة العامة
هذا هو برنانج ن  ؼٌر شهادة لليناح لؽٌر الؽواصٌ  لتجرب  الؽوص. ٌنك  للنشاركٌ  الؽوص اً النٌاه النفتوح  تحت ظروؾ 

ح . خااضع  للرقاب  ع  كثب. وهو أٌاضا برنانج ننايب ٌت  حٌث ال توجد نٌاه نحصورة نتاح  إلدخال نهارات الؽوص قبل النٌاه النفتو
نبلوب هو اإلشراؾ واحد على واحد )يواء جنبا إلى جنب اثنٌ  اثنٌ  أو اببلع واحدا تلو اآلخر( ٌينح لها كبدٌل لنحاول  الؽوص أو 
 جواز يفر ؼواص التً تتبلب تدرٌبات النٌاه النحصورة ونناري  النهارة قبل الؽوص اً النٌاه النفتوح  نع الصدٌق ؼٌر النؤهل.

 
تعلٌ  على النعارؾ والنهارات البلزن  للؽوص نع الندرب أو النياعد النؤهل جنبا إلى جنب أو على اببلع على آخر ٌجب أ  ٌقتصر ال

 واحد نع الحد األدنى ن  النخابر اً حدود هذه النعاٌٌر.
 

 من قد ٌقٌم التدرٌب

 .أي ن  ندربً ناوي الواضع النشب ٌيتخد  نواد دع  ناوي 
 

 الشروط المسبقة

  .ات هو الحد األدنى.ينو 10السن 

 .التوجد شهادة نحددة نبلوب  لدخول هذه الدورة. الشهادة/الخبرة/المعرفة 
 

 السٌاسات

 .ايتخدا  واحد أو أكثر ن  1: 1الحد األقصى النينوح به لنيب  النشاركٌ  لندرب الؽوص اً النٌاه النفتوح  هً  النسب .
 نع كل نشارك ٌتلقً اإلشراؾ النباشر. 1: 2درب لـ النياعدٌ  النؤهلٌ  ٌزٌد ن  نيب  النشاركٌ  إلى الن

 .ال ٌجوز أ  تكو  أكثر ن  ثنانً ياعات ن  التدرٌب تجرى خبلل الٌو  الواحد. الساعات الٌومٌة 

 .)ال حاج . األكادٌمٌة )الساعات المقدرة 
o .خدا  النعدات التالٌ : قناع. الزعانؾ، ٌقو  البرنانج باضنا  أ  النشاركٌ  لدٌه  النعرا  التنهٌدٌ  الننايب  على ايت المعدات

يترة البفوٌ . نظا  أوزا  االاراج اليرٌع )إذا كا  ذلك ننايبا(؛ ننظ  عند البلب. قٌاس الاضؽب الهواء. ونصدر الهواء 
 بدٌل.

o .ذلك: ٌقو  البرنانج باضنا  أ  النشاركٌ  لدٌه  النعرا  الننايب  التنهٌدٌ  للؽوص وبٌب  الؽوص، بنا ا إدارة الغوص ً
أيباب عد  كت  النفس والتنفس بشكل نيتنر خبلل الؽوص. الصعود بببء. تقنٌات نعادل . )الحٌاة النابٌ  الاضارة نثل( 

 النخابر النحلٌ  النحتنل ؛ إشارات الٌد؛ واضرورة للبحث ع  نزٌد ن  التدرٌب ونكا  الحصول علٌه.

 .ًالتطبٌق العمل 
o .الحد األدنى للوقت النبلوب 

 أدنى. الٌوجد حد -
o .الحد األدنى النبلوب للؽوصات 

 الحد األدنى لعدد الؽوصات واحدة. -
o .العنق 

  (. 12قدنا ) 40أقصى عنق لؤلي ؼوص  اً النٌاه النفتوح  خبلل هذه الدورة هو  -

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: النعدات.". المعدات 

 .ى جنٌع الدورات: نناذج اليجبلت والتقارٌر."انظر "اليٌايات العان  النببق  عل المواد 
 

 األكادٌمٌة –المتطلبات 
جنٌع النشاركٌ  والخرٌجٌ  ق  بتشجٌعه  على الحصول على النزٌد ن  التدرٌب. أولبك الذٌ  ٌرؼبو  اً الؽوص على نباق وايع أو 

 اص نيتوى الدخول.، وٌفاضل أ  ٌكو  ذلك، دورة شهادة ؼوTSD  /PDPاً عدة نواقع ق  بتشجٌع على اخذ 
 

 المهارات  –متطلبات 

 .)النشاركو  يٌكونوا قادرٌ  على: غوص السكوبا )المٌاه المفتوحة 
o .تركٌب واضبب النعدات نع الندرب / نياعد نؤهل 
o . على اليبح القٌا  بالبفوٌ  بايتخدا  الزر النااخ والف 
o  .على اليبح نلء وإارغ القناع ن  الناء 
o بايتخدا  برٌق  كل ن  الزاٌر والاضؽب على زر.دال الننظ  على اليبح، إزال  وايتب 
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o .على اليبح، تبادل الهواء دور النتلقً نع الندرب / النشرؾ بايتخدا  نصدر الهواء البدٌل 
o .على اليبح، إزال  القناع نع الوجهه نؽنور، التنفس بشكل نرٌح ن  خبلل ننظ  لعدة أنفاس 
o نع الظروؾ. الدخول والخروج ن  النٌاه بنا ٌتنايب 
o .الؽوص نع ندرب أو نياعد نؤهل اً نجنوع  بإشراؾ نباشر 
o .التعرؾ على النباتات الهان  والحٌاة الحٌوانٌ  اً حال نواجهتها 

 .)ٌجب إدخال النهارات التالٌ  اً بٌب  النٌاه النحصورة: غوص السكوبا )المٌاه المحصورة 
o .التنفس تحت الناء 
o .إاراغ الناء ن  القناع 
o نعادل  اضؽب األذ . نهارات 
o .إيتعادة قبع  الف  وإاراؼها ن  الناء 

 
عندنا تكو  النٌاه الاضحل  ؼٌر نتوارة بنا ٌكفً للوقوؾ، ٌنك  إجراء هذه النهارات بعدة أدوات نثل حبل النزول، شرٌب، ويل ، أو 

 نتر( ن  يبح األرض. 2أقدا  ) 6ننص  اً ؼاضو  
 
 

 اجإمتحانات -متطلبات 
   نهابً لهذه الدورة.لٌس هناك انتحا
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 واصـواز الغـوص / جـة الغـجربـت
 

 المؤهالت واللمحة العامة
 هذا ٌعتبر برنانج تنهٌدي، بؽٌر شهادة، ننايب لؽراضٌ :

 ع  كثب. لتعرٌؾ ؼٌر الؽواصٌ  بالؽوص. النشاركٌ  اً ؼوص النٌاه النحصورة أو النفتوح  تحت ظروؾ خااضع  للرقاب  
 وٌنبؽً أ  ٌكو  التعلٌ  النحدود إلى النعرا  والنهارات البلزن  للؽوص نع الحد األدنى ن  النخابر اً حدود هذه النعاٌٌر.

   ٌلتواٌر التدرٌب الكااً لتنكٌ  خرٌجً البرنانج تكنل  نواصل  الؽوص اً النٌاه النفتوح  تحت اإلشراؾ النباشر لندرب
 القادة.الؽوص الواضع النشب أو 

 
الندرب ٌيتبٌع أ  ٌختار لتقدٌ  كل أو أي جزء ن  البرنانج. وبالنثل، اإ  النشاركٌ  قد ٌختاروا التخاذ كل أو أي جزء ن  البرنانج 

 كنا عرض.
 

لذٌ  اً أي لحظ ، قد ٌت  تحوٌل هذا البرنانج إلى ؼواص اليكوبا بالببع. اً ؼاضو  اترة زننٌ ، ننح نٌزة تدرٌب البرنانج ألشخاص ا
 قد ٌكنلونه ننه وبالتالً االنخراب اً ؼواص يكوبا ناوي بالببع.

 

 .قد ٌؽوص اً النٌاه النفتوح  حانل جواز الؽوص تحت إشراؾ نباشر ن  قادة الؽوص الواضع النشب نع  استمرارٌة الغوص
ر لندرب ناوي الواضع النشب، التقٌٌد التالً : أ  تت  الؽوصتٌ  النبلوب  ن  برنانج جواز ؼواص ناوي تحت اإلشراؾ النباش

وجنٌع جوازات الؽوص ٌت  تقٌٌ  نهاراته  خبلل هذه الؽوصتٌ . جواز الؽواص برنانج نعرا  و نهارات أصحاب الجوازات 
الذٌ  ل  تصدر جوازات الؽوص ول  ٌقونوا بالؽوص اً ؼاضو  اليت  األشهر اليابق  والتً يٌت  تقٌٌنها اً النٌاه 

الحال  النشب  وأي تدرٌب لتجدٌد النعلونات البلزن  ون  النقرر أ  تكتنل بنجاح ن  قبل أصحاب -النحصورة ن  قبل ندرب
 الجوازات قبل أ  ٌؤخذوا اً النٌاه النفتوح .

 .حانلً الجوازات نؤهلٌ  للحصول على دورة ؼواص اليكوبا بالببع نٌزة ا  ٌكونوا قد أتنوا بنجاح  مٌزات التدرٌبPDP 
 يابق  أو ٌنك  تقدٌ  دلٌل على ؼوصات إاضااٌ   تحت إشراؾ اً األشهر اليت  اليابق .اً األشهر اليت  ال

 
 

 من قد ٌقٌم التدرٌب

 .أي ن  ندربً ناوي الواضع النشب ٌيتخد  نواد دع  ناوي 
 

 الشروط المسبقة

  .النحصورة.ينوات لقي  النٌاه  8ينوات هو الحد األدنى لقي  ؼوصات النٌاه النفتوح  بالبرنانج. و  10السن 

 .التوجد شهادة نحددة نبلوب  لدخول هذه الدورة. الشهادة/الخبرة/المعرفة 
 

 السٌاسات

 .الحد األقصى النينوح به ن  نيب  1: 8النيب  القصوى للنشاركٌ  إلى الندرب اً النٌاه النحصورة هً  النسب .
واحد أو أكثر ن  النياعدٌ  النؤهلٌ  ٌزٌد ن  . ايتخدا  1: 4النشاركٌ  إلى الندرب ألول ؼوص  اً النٌاه النفتوح  هً 

. وعلى الرؼ  ن  إنكانٌ  ايتخدا  نياعدٌ  إاضااٌٌ ، إال أنه ال ٌزٌد نيب  النشاركٌ  إلى 1: 6نيب  النشاركٌ  للندرب إلى 
 الندربٌ .

 .ال ٌجوز أ  تكو  أكثر ن  ثنانً ياعات ن  التدرٌب تجرى خبلل الٌو  الواحد. الساعات الٌومٌة 

 ياع  واحدة.ألكادٌمٌة )الساعات المقدرة(.ا 

 .ًالتطبٌق العمل 
o .الحد األدنى للوقت النبلوب 

 ياع  واحدة. -
o .)الحد األدنى النبلوب للؽوصات )إلصدار الجواز 

 الحد األدنى لعدد الؽوصات إثنتٌ . -
o .القٌود 

شاركٌ  للعٌش بشكل نرٌح واعال نبلوب تدرٌب النٌاه النحصورة لتبوٌر نيتوى النهارات التً ن  شأنها أ  تينح للن -
 كنا زنبلء الؽوص اً النٌاه النفتوح  تحت إشراؾ ندرب النباشر.

 الؽوص اً النٌاه النفتوح  اختٌاري اً حال  ايتخدا  البرنانج اقب كتجرب  الؽوص التنهٌدٌ . -



0.1جنُغخس  7102دنٛم عٛحعحش ٔيؼحٚٛش َحٔ٘ ئطذجس   
 

42 

لى التعرؾ على النباتات الؽوص  األولى اً النٌاه النفتوح  هو التأكٌد على نهارات الؽوص. الثانٌ  هو التأكٌد ع -
 النشترك  والحٌاة الحٌوانٌ .

ٌجب أ  ٌكو  النشاركو  تحت إشراؾ نباشر ن  قبل ندرب ناوي  ذو واضع نشب خبلل الؽوص  األولى للبرنانج اً  -
النٌاه النفتوح . تتبلب الؽوصات اً البرنانج البلحق  اإلشراؾ النباشر ن  قبل ندرب ناوي  ذو واضع نشب أو قٌادي 

 وي.نا
o .العنق 

  (. 12قدنا ) 40أقصى عنق للظروؾ نثالٌ  ألي ؼوص  اً النٌاه النفتوح  خبلل هذه الدورة هو  -
أنتار(. اً نعظ  الظروؾ، ال ٌنبؽً أ   6قدنا ) 20العنق األقصى النقترح ألول ؼوص  اً النٌاه النفتوح  هو  -

 أنتار( أثناء الؽوص  البلحق . 9قدنا ) 30تتجاوز 

 .ر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: النعدات.".انظ المعدات 

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: نناذج اليجبلت والتقارٌر." المواد 
 
 

 األكادٌمٌة –المتطلبات 

 .نبلء اً نجنوع  تقلٌل الحد األدنى ن  الخبر والنعدات والنهارات البلزن  الصحٌح  والؽوص على نحو اعال نع الز عام
بإشراؾ نباشر. ن  الننك  التقدٌ  األكادٌنً اً نوقع الناء. ٌجب على الندرب التعانل نع النخاوؾ النباشرة، ولٌس 

النظرٌ . أ  تكو  على عل  بفوابد البرنانج وإظهار االيتخدا  الصحٌح للنعدات والنواد النيتخدن  للنشاركٌ . وللتشجٌع على 
 دة ؼواص الدخول على نيتوى جنٌع النشاركٌ . قدرات النشاركٌ  التالٌ  كااٌ :االنخراب اً دورة شها

o :قبل إيتخدا  نعدات الؽوص اً النٌاه النحصورة ، ٌجب أ  ٌكو  النشاركٌ  قادرٌ  على 
 شرح أهنٌ  النعادل . إظهار نعادل  اضؽب القناع وأيلوب واحد ن  نعادل  اضؽب األذ  الويبى. -
 الناء وأهنٌته، وآثار الاضؽب على ايتهبلك الهواء. شرح التنفس اليلٌ  تحت -
 شرح نفهو  البفو وبرق اليٌبرة علٌها، بنا اً ذلك األوزا ، والتنفس، وايتخدا  يترة نعادل  البفو. -
 ٪.100لئلنتحا  التحرٌري بدرج   PDPأو  TSDإجتٌاز نعاٌٌر  -
o اركٌ  قادرٌ  على:قبل ايتخدا  نعدات الؽوص اً النٌاه النفتوح ، ٌجب أ  ٌكو  النش 

قابن  قواعد اليبلن  للؽوص تحت اإلشراؾ اً النٌاه النفتوح . يٌت  تواٌر هذه القابن  إلى النشاركٌ  ن  قبل الندرب،  -
 ويتكو  ننايب  نحلٌا.

 شرح للبٌب  تحت الناء النحلٌ ، النباتات أو أخبار الحٌوانات واالهتنانات، والوقاٌ  الننايب  ن  نشاكلها. -

 ٌٌجب تشجٌع جنٌع النشاركٌ  والخرٌجٌ  للحصول على النزٌد ن  التدرٌب. أولبك الذٌ  ٌرؼبو  اً  م المستمر.التعل
، وٌفاضل أ  ٌكو  ذلك، دورة TSD  /PDPالؽوص على نباق وايع أو اً عدة نواقع ٌجب تشجٌعه  على أخذ كانل الـ 

 شهادة ؼواص نيتوى الدخول.
 

 المهارات –متطلبات 

 ( غوص السكوبا.)المٌاه المحصورة والمفتوحة 
o .تركٌب و اضبب النعدات بنياعدة الندرب. ٌجوز للنشارك تبوٌر القدرة النحدودة للتعانل نع النعدات 
o :التببٌق اً النٌاه النحصورة للقدرة على 

 تحدٌد وإيترجاع وتبهٌر النرحل  الثانٌ  للننظ  وايتبناؾ التنفس. -
 تفرٌػ قناع نلًء بالناء. -
 ترة البفوٌ  بالزر النااخ و بالف .نفخ وتفرٌػ ي -
 نعادل  الاضؽب اً اراؼات الجي  والنعدات خبلل النزول. -
 التنفس بشكل نرٌح تحت الناء ن  وحدة اليكوبا. -
 الرد بشكل ننايب على االتصاالت الٌدوٌ  البيٌب  تحت الناء. -
 التنفس تحت الناء بوحدة اليكوبا بدو  قناع الوجه. -
 دٌل نتبرع ونتلقً.نشارك  الهوا ن  نصدر ب -
 الحفاظ على اليٌبرة على البفو خبلل نشاب الؽوص. -
 تنفس اليبح الببٌعً ن  الؽوص. -
 نراقب  قٌاس الاضؽب الهواء. نراقب  قٌاس العنق وجهاز التوقٌت إذا نجهز لذلك. -
 إنشاء بفوٌ  على اليبح بايتخدا  يترة البفوٌ  ع  برٌق زر النفخ و بالف . -

  إثبات قدرة النشاركٌ  على: المفتوحة(.غوص السكوبا )المٌاه 
o .أداء نرٌح للدخول والخروج بنا ٌتنايب نع الظروؾ 
o .الؽوص بشكل اعال نع الزنبلء اً نجنوع  تحت إشراؾ نباشر 
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o .التعرؾ على النباتات والحٌاة النابٌ  التً ت  نصاداتها 
 

 اجإمتحانات -متطلبات 
 لٌس هناك انتحا  نهابً لهذه الدورة.
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 ولـدخـوى الـتـسـدورات م
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 واءـزود بالهـل المـالسنورك
 

 المؤهالت واللمحة العامة
وردة لهواء الؽوص تحت الناء التدرٌب واإلشراؾ على ايتخدا  البفو اإلٌجابً، ٌينح بأجهزة تنفس الهواء على اليبح اقب، نثل الن

( أو نعدات هواء الؽوص، ٌوارها الندربٌ  الواضع النشب، قابد ؼوص، والؽواصٌ  النؤهلٌ  كندربٌ  الؽوص SASYللٌااعٌ  )
 اليبحً الذٌ  لدٌه  إلنا  بتوصٌات النصنعٌ  بشأ  برٌق  عنلها، واالحتٌابات والصٌان  والتدرٌب على ايتخدا  هذه األجهزة.

 
 د ٌقٌم التدرٌبمن ق

 .أي ن  ندربً ناوي الواضع النشب ٌيتخد  نواد دع  ناوي 
 

 الشروط المسبقة

  .الٌوجد ي  نعٌ  للنشاركٌ .السن 

 .التوجد شهادة نحددة نبلوب  لدخول هذه الدورة. الشهادة/الخبرة/المعرفة 
 

 السٌاسات

 .جنٌعتببٌق النيب القٌايٌ . )انظر "اليٌايات العان  النببق  على  النسب 
 الدورات: نياعدو ونيب "(.

 .ال ٌجوز أ  تكو  أكثر ن  ثنانً ياعات ن  التدرٌب  الساعات الٌومٌة 
 تجرى خبلل الٌو  الواحد.

 .)ال حاج . األكادٌمٌة )الساعات المقدرة 

 .ًالتطبٌق العمل 
o .الحد األدنى للوقت النبلوب 

 الٌوجد حد أدنى. -
o .الحد األدنى النبلوب الؽبس 

 لعدد دورات النٌاه هً واحدة.الحد األدنى  -
o .العنق 

 ؼٌر قابل للتببٌق. -

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: نناذج اليجبلت والتقارٌر." المواد 
 

 اجإمتحانات -متطلبات 
 لٌس هناك انتحا  نهابً لهذه الدورة.
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 وكاـهً الهـداد السطحً الترفٌـواص اجإمـغ
 

 واللمحة العامة المؤهالت
( هو نيتوى دورة شهادة ؼوص ناوي الدخول التراٌهً. عند االنتهاء بنجاح ن  هذه الدورة، RHDؼواص اإلنداد اليبحً التراٌهً )

تعتبر ن  خرٌجً الكفاءة اً ايتخدا  نظا  ؼوص اإلنداد اليبحً التراٌهً )ق( النيتخد  اً التدرٌب والنشارك  اً أنشب  ؼوص 
بحً اً النٌاه النفتوح  دو  إشراؾ، شرٌب  أ  أنشب  الؽوص واألعناق والننابق قرٌب  ن  ظروؾ تلك النتدرب اٌها. اإلنداد الي

 هذا بالببع ال ٌؤهل الخرٌجٌ  كؽواصٌ  بجهاز التنفس الذاتً تحت الناء اليكوبا.
 

 وتشنل ولك  ال تقتصر على: RHDبعض النزاٌا ؼوص الـ

  إيبوانات ثقٌل .الؽواصٌ  الٌحتاجو  إلى حنل 

 . نبلوب أقل وزنا، التتأرجح البفوٌ  باإليبوان 

 .نقاون  أقل للحرك  تحت الناء 

 . ال ٌنك  تفرق الزنبلء أبعد ن  بول الخربو 

 . الؽواصٌ  ال ٌنك  أ  ٌنزلوا أعنق ننا ٌينح به بول الخربو 

 .اختبلؾ نعدالت ايتهبلك الهواء بٌ  االصدقاء لٌيت عانبل 
 

 لتدرٌبمن قد ٌقٌم ا
ياع  على األقل ن  الخبرة العنلٌ  على نظا  ؼوص اإلنداد  10تدرب هذه الدورة ن  قبل ندرب ناوي الواضع النشب الذي لدٌه 

 وٌيتخد  نواد دع  ناوي. اليبحً الذي ٌجري التدرٌب علٌها
 

 الشروط المسبقة

  .ين  هو الحد األدنى لقي  النٌاه بالدورة. 15السن 
 ين  انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: العنر، شهادة الٌااع".(. 14-10لؤلعنار  )ٌينح بشهاد الٌااع

 .ال توجد شهادة نبلوب  لدخول هذه الدورة. الشهادة/الخبرة/المعرفة 
 

 السٌاسات

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: النياعدٌ  والنيب." النسب 

 .ٌجوز إجراء أكثر ن  ثنانً ياعات ن  التدرٌب خبلل أي ٌو  واحد.ال الساعات الٌومٌة  

  ياع . 11 )الساعات المقدرة(.األكادٌمٌة 

 .ًالتطبٌق العمل 
o .الحد األدنى للوقت النبلوب 

 ياعات بالناء. 10ياع  نتاضنن  على األقل  17 -
o .الحد األدنى النبلوب للؽوصات 

 ات.الحد األدنى النبلوب لعدد الؽوصات أربع ؼوص -
o .الحدود 

 الدورة. خبلل الواحد الٌو  اً ؼوصات إنداد يبحً ثبلث ن  أكثر تكو  أ  ال ٌجب -
 كل تدرٌبات النٌاه النفتوح  ٌجب أ  تت  خبلل ياعات النهار. -
قد ٌتخللها ؼوصات بٌ  الؽوصات "النبلوب ". هذه الؽوصات تخاضع لنفس الشروب الواردة اً هذه النعاٌٌر للؽوص  -

شاركو  اً الؽوص ٌجب أ  ٌكونوا تحت إشراؾ بنا ٌتنايب نع تقدنه  اً التدرٌب وعلى النحو الوارد النبلوب . الن
 تحت عنوا  "نرااق  واليٌاح ."

بعد اإلتنا  النراضً  اً جنٌع الؽوصات النبلوب  للحصول على شهادة، لؽرض تويٌع تجرب  الؽوص الؽواص النؤهل  -
 ؾ "اإلشراؾ" اً "النعج ".(.ٌجب أ  ال ٌقلل ن  اإلشراؾ. )انظر تعرٌ

 إذا ت  التخبٌب لؽوص  ثالث  اً ٌو  واحد ٌجب أ  تتحقق الشروب التالٌ : -
 . ال ٌجوز إجراء أي تدرٌب لنٌاه نحصورة آخر ٌقتصر على ٌو  واحد عند إجراء أكثر ن  ؼوصتٌ  اً النٌاه النفتوح 
 لتحنل البدنً والعقلً، والتحفٌز، وااليتعداد للتعل  وٌت  كحد أدنى، ٌجب النظر اً العوانل التالٌ : قدرة الببلب على ا

تقٌٌنها، النيتوٌات النتبقٌ  ن  النٌتروجٌ ، ونيتوى الجفاؾ، ااضبل ع  الظروؾ البٌبٌ ، وتخبٌب الؽوص، و اترات 
 اليبح، والتحلٌق أو الصعود إلى النرتفعات بعد الؽوص.

 واء اً الؽوص  الثالث  اً ٌو  واحد وعلى أي ؼوص  ثالث  اً ٌو  ال ٌجوز إجراء تدرٌبات الصعود اً حال إنقباع اله
  (. 12قدنا ) 40واحد ٌجب أ  ٌكو  العنق ال ٌتجاوز 
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o .العنق 
  (. 18قدنا ) 60أقصى عنق ألي ؼوص  اً النٌاه النفتوح  خبلل هذه الدورة هو  -
o . النرااق  واليٌاح 

رحبلت اليبحٌ  والنخارج، الصعود والنزول وٌجوز أ  حااضرٌ  قد ٌقو  النياعدٌ  النؤهلٌ  بنرااق  الببلب خبلل ال -
 نؤقتا نع الببلب النتبقٌ  اً حٌ  أ  الندرب ٌجري النهارة نع الببلب اآلخرٌ .

 أثناء الؽوص  اً النٌاه النفتوح  الثانٌ  أو نا بعدها، ٌنك  للنياعدٌ  النؤهلٌ  بنرااق  كل زوج ن  الببلب اً جول . -
، قد ٌرااق النياعدٌ  النؤهلٌ  الببلب أثناء تدرٌبات النبلح  أو ٌجب أ  ٌكو  الببلب على األقل نع باإلاضاا  إلى ذلك -

 الندرب.
قبل اليناح ألي بالب بالقٌا  بجول  نع نياعد نؤهل، ٌجب على الندرب تقٌٌنه اً النٌاه النفتوح  بالنهارات التالٌ   -

 لذلك بالب:
 . إزال  وايتبدال وتنظٌؾ ننظ 
 الننظ  األيايً ن  وراء الكتؾ وايتبداله وتنظٌفه. ايتعادة 
  ،إارغ القناع، بنا اً ذلك إزالته وايتبداله. )اً بٌبات النٌاه الباردة عندنا تيتخد  قفازات وؼباء الرأس

 اإزالته وايتبداله اً النٌاه النحصورة كااٌ .(.
 .الحو  دو  دع  أو حرك  كبٌرة 
 لى اإلشارات النشترك  للتواصل تحت الناء.إعباء والتعرؾ والرد بشكل ننايب ع 
 .إجراء نحاكاة صعود إنقباع الهواء بايتخدا  إندادات هواء ناضؽوب واار 

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: النعدات.". المعدات 

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: نناذج اليجبلت والتقارٌر." المواد 

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: نتبلبات شهادة". نتائج الدورة 
 
 

 األكادٌمٌة –المتطلبات 

 .الفٌزٌاء، عل  وظابؾ األعاضاء، والجوانب الببٌ  ن  حٌث صلتها بأداء الؽواص واليبلن  اً الناء. هو  العلوم التطبٌقٌة
لؽوص، والقٌود الشخصٌ  واليلوك البلز  للحد ن  نخابر الؽوص. النواد التً التركٌز على واضع اللٌاق  البدنٌ ، و نخابر ا

يتقد  ن  حٌث النوعٌ  والتببٌق العنلً. تشنل نوااضٌع الؽازات، الاضؽب والحج  ودرج  الحرارة والكثاا  والبفو والرؤٌ  
ألولٌ  لتخدر النٌتروجٌ ، إؼناء النٌاه والصوتٌات. أٌاضا لٌت  تاضنٌ  التعرٌؾ، واليبب، والوقاٌ ، واألعراض، واإليعااات ا

الاضحل ، والعصر، التعرض النفرب، نرض إنخفاض الاضؽب، واالنيداد الهوابً، واإلصابات ذات الصل . جداول الؽوص 
النتكرر ٌجب شنلها بالقدر البلز  للببلب لٌكونوا قادرٌ  على التخبٌب للؽوص النتكرر الذي ال ٌتبلب نظ  تخفٌفٌ  للاضؽب. 

النقبول للببلب أ  تكو  التعلٌنات اً ايتخدا  أجهزة الكنبٌوتر الؽوص ننلوك  شخصٌا له  بدال ن  ايتخدا  جداول ان  
 الؽوص لتخبٌب الؽوص.

 .الؽرض، النٌزات، األنواع واإليتخدانات التراٌهٌ  اليبحٌ  ونعدات ؼوص اإلنداد اليبحً الهوكا. ٌجب  معدات الغوص
لى تحدٌد، ايتخدا  ورعاٌ  قناع، القصب  الهوابٌ ، والزعانؾ،يترة البفوٌ  نع نااخ الاضؽب أ  ٌكو  قادرا البالب هو ع

الننخفض، حزا  الوز  واألوزا ، ونظا  الهوكا، والننظ ، وعداد قٌاس العنق ونصدر الهواء بدٌل، جهاز توقٌت، و كنبٌوتر 
 لٌها ظروؾ الؽوص النحلٌ .الؽوص، بدل  واقٌ ، يكٌ ، بوصل ، وأي نعدات أيايٌ  أخرى التً تن

 .الجوانب التً تؤثر على يبلن  الؽواص. نوااضٌع تشنل إجراءات البوارئ واإلنقاذ واإليعااات األولٌ  كنا  سالمة الغوص
هو نببق اً الؽوص، واالتصاالت تحت الناء، والنبلح  تحت الناء األيايٌ ، تخبٌب الؽوص وتدابٌر اليبلن . الصدن  

زعاؾ الحشرات، وشبه الؽرق هً التً يتشنلها اإليعااات األولٌ . االنقاذ لنعالج  النشاكل الوقاٌ  والجروح والتأثر ب
 والتعرؾ علٌها، والذعر، واإلنقاذ الذاتً وويابل النقل، االيترجاع ن  العنق، وعنلٌات اإلنقاذ اً النٌاه النفتوح .

 .التدرٌب اً النٌاه النفتوح . ٌت  تدرٌب الببلب التعرؾ على الجوانب النادٌ  والبٌولوجٌ  للبٌب  حٌث ٌت   بٌئة الغوص
النخابر النحتنل  قبل دخول النٌاه. الندرب ٌجب أ  ٌعزز الوعً الببلبً ألهنٌ  حفاظ الؽواصٌ  على كل أنواع التأثٌرات 

ى ذات الصل  هً التً ٌنبؽً اليلبٌ  واإلٌجابٌ  التً ٌنك  أ  تكو  على البٌب . لوابح اللعب، نبادئ الحفظ والقوانٌ  األخر
 نعالجتها عند االقتاضاء.

 .كٌؾ، الذي، نتى، أٌ ، ناذا، ولناذا الؽوص. تشٌر إلى أندٌ  الؽوص، والقوارب، والنراكز، والنواقع والكتب  أنشطة الغوص
 وإعباء نقدن  نحدودة ألنشب  الؽوص النحددة.والدورٌات، والتعلٌ  النيتنر، 

 .ؽواصٌ  الجدد وأهنٌ  التدرٌب اإلاضااً. ٌجب التأكٌد على الوعٌو القدرة الشخصٌ . تقدٌ  نعلونات قٌود ال التعلٌم المستمر
نحددة ع  التعلٌ  النيتنر والدورات وورش العنل والنؤتنرات. ٌجب التأكٌد على أهنٌ  ايتخدا  داتر تيجٌل الؽوصات. 

وص قبل ايتبناؾ الؽوص اً النٌاه النفتوح  بعد اترات ن  تقدٌر حاج  الببلب إلى إعادة تقٌٌ  حالته  البدنٌ  وكفاءة الؽ
الخنول أو قبل الشروع اً الؽوص وراء نيتواه  الحالً ن  التدرٌب. ايتخدا  تجدٌد تجرب  الؽوص أو نيتوى أكثر تقدنا 

 لتدرٌبات ناوي كنا هو النوصى به اً نثل هذه الحاالت.
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 المهارات –متطلبات 

 .إحتٌاطات المعدات 
o االحتٌابات الننايب  والنلء الصحٌح لنعدات الـ  نحاكاةRHD .التً تعنل على الزٌت، إ  وجدت 
o  نحاكاة االحتٌابات الننايب  والنعالج  الصحٌح  لنعدات الـRHD   التً تعنل على الزٌت لتجنب الحروق، إ

 وجدت.
o التحدٌد والتنٌٌز بٌ  الننظنات عند البلب الننايب  وؼٌر الننايب  لنعدات الـ RHD. 
o   نحاكاة االحتٌابات البلزن  لاضنا  نظاا ، وإنداد هواء نربب، وعلى وجه الخصوص، لننع اضخ ؼازات العاد

 ن  خبلل كنٌ  الهواء.

 .اليتخدا  البدل  الجاا  ، ٌجب على البالب ايتكنال النهارات التالٌ  اً النٌاه النحصورة قبل  استخدام البدلة الجافة
 ابٌ  النفتوح :النشارك  اً األنشب  الن

o . عرض إيتخدا  نظ  البدل 
o .اإليتعادة ن  الواضع النقلوب اً حٌ  البفو 
o . االيتعادة ن  نحاكاة إلتصاق صنانات البدل 
o   نظا  الوز عرض إجراءات التعوٌض ع  التخلً ع. 
o . إختر يترة بفو نبلبن 
o .الحفاظ على حد أدنى لحج  الهواء اً البدل  لننع إنعصارها 

 بدون معدات. -احة )المٌاه المحصورة أو المفتوحة( مهارات السب 
o  ، ٌإظهار كفاءة النبتدبٌ  بنيتوى اليباح  اً أي ن  الركبلت التالٌ : الزحؾ، والجانب، والصدر، والظهر االبتداب

أو ركبلت الظهر. نجنوعات الركبلت الكبليٌكٌ  لٌيت اضرورٌ  لتلبٌ  هذا النبلب بالنا ٌت  تحقٌق التقد  إلى 
نا ، على يبٌل النثال، نبلوب بالاضرورة أي ركل  للذراع أو إجراء نعٌ  وعد  وجود أٌها أٌاضا نقبول . ٌجب األ

دورة نيتنرة للركبلت اً حٌ  ٌجري تقٌٌنه  ن  قبل الندرب. وتعتبر دورة  15على الببلب إكنال نا ال ٌقل ع  
 ٌه اً التحرك إلى األنا  حتى تكرر.الركبلت إنا أ  تكو  بعنل الذراع أو الياق أو نزٌج نترتب عل

o  دقابق. 10يباح  البقاء على قٌد الحٌاة لندة 
o  نترا( بنفس واحد نع عد  وجود داع  أو الؽوص. وٌينح بايتخدا  أوزا   15قدنا ) 50اليباح  تحت الناء

 يات البلصق .للببلب الذٌ  ٌواجهو  صعوب  بالبقاء نؽنورٌ . ٌينح بايتخدا  القناع للببلب النرتدٌ  العد

  )مجهز بالحد األدنى من المعدات مع القناع، والزعانف،  –مهارات الغوص السطحً )المٌاه المحصورة أو المفتوحة
 والقصبة الهوائٌة.

o   ( ن  دو  توقؾ، والتنفس ن  القصب  الهوابٌ . 412ٌاردة ) 450اليباح  
o  ًأنتار( اً الناء. 3أقدا  ) 10نحاكاة إيتعادة ؼواص آخر ااقد الوعً لليبح ن  عنق حوال 
o  ، ٌبايتخدا  التقنٌات الننايب ، للنداخل ونخارج الناء، والؽوص اليبحً واليباح  اليبحٌ ، وتبهٌر القصب  الهواب

 التخلص ن  حزا  الوز ، ونراقب  البفو واليباح  تحت الناء والبفو على اليبح.

 النهارات التً تحنل عبلن  النجن  "*" ٌجب أ   ة والمفتوحة(.غوص اجإمداد السطحً الترفٌهً الهوكا )المٌاه المحصور
 نتر( اً النٌاه النحصورة. 2.4أقدا  ) 8تعرؾ اً النٌاه النحصورة. ال تنببق نتبلبات عنق ٌزٌد على 

o :نهارات قبل وبعد الؽوص 
لزنبلء. إزال  الاضباب * حدد، تحقق، تجنٌع، اضبب وارتداء النعدات؛ أداء نا قبل الؽوص التحقق ن  نعدات ونعدات ا -

 ع  األقنع . بعد الؽوص، اك، وشبؾ ورعاٌ  والنعدات.
o نهارات اليبح: 
 * الدخول والخروج ن  النٌاه بايتخدا  التقنٌات الننايب  للظروؾ النحلٌ . -
 * أداء البفو على اليبح / إختٌار الوز  وإجراء التعدٌبلت البلزن  للحو  اً عنق الؽوص. -
 تواصل الؽواصٌ  على اليبح. إعباء ونعرا  إشارات -
 نفخ وتفرٌػ يترة البفوٌ  لك وللزنٌل بالف . -
 وحزا  الوز .* على اليبح، إزال  وايتبدال )اً النقابل(: القناع، والزعانؾ،  -
 * نع الوجه نؽنور، التنفس ن  خبلل القصب  الهوابٌ  اً حٌ  اإليتراح  واليباح . -
 لقصب  الهوابٌ  بدو  إختناق.نع وجه نؽنور، تنفس ن  خبلل النٌاه اً ا -
 نحاكاة إزال  تشنج العاضبلت لك وللزنٌل. -
إذا كا  ذلك ننايبا للننبق ، الدخول والخروج ن  الناء نع عوان  و / أو عل  "ؼواص باأليفل"  وحبل؛ ٌيتخد  لتحدٌد  -

 ننبق  الؽوص أثناء الؽوص.
  ؼوص اإلنداد اليبحً تحت الناء على اليبح اً حال وجود خبر نحلً، تجنب أو إدارة التشابكات بنكونات نظا -

 وتحت الناء.
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o :نهارات النزول / الصعود 
 * التحك  بالاضؽب اً الفراؼات الهوابٌ  النيٌبر علٌها للنزول والصعود النرٌح. -
أو  النزول بالقد  أوال نع حد أدنى ن  حرك  الزعانؾ أو الٌد، التجذٌؾ، أو الوبا، وذلك بايتخدا  اليٌبرة على النفس -

 يترة البفوٌ  لليٌبرة على نعدل النزول.
 15أنتار( أو أقل اً الدقٌق  الواحدة والحو  على عنق حوالً  9قدنا ) 30اً نهاٌ  الؽوص ، نراقب  نعدل الصعود ن   -

 نتر( لندة ثبلث دقابق. 4.6قدنا )
 إجراء نزول البٌرا  يباح . -
o :نهارات تحت الناء 
 تواصل الؽواصٌ  النشترك  تحت الناء. إعباء ونعرا  واإليتجاب  إلشارات -
* إارغ القناع، بنا اً ذلك إزالته وايتبداله. )اً بٌبات النٌاه الباردة عندنا تيتخد  قفازات وؼباء الرأس، اإزالته  -

 وايتبداله اً النٌاه النحصورة كااٌ .(.
 * إزال ، ايتبدال، وتنظٌؾ الننظ  األيايً. -
 ء الكتؾ.ايتعادة الننظ  األيايً ن  ورا*  -
 * الحو  دو  دع  أو حرك  كبٌرة. -
* بٌننا ٌرتدي حزا  الوز  نوع النشبك  وهو تحت الناء اً واضعٌ  الرقود اً القاع أو أثناء التحلٌق، حل، واضبب  -

 النشبك. -النشبك ن  الحزا  بحٌث ٌت  توزٌع الثقل بشكل نتياو وٌتركز النشبك اً أنا  الؽواص وإعادة قفل
الوز  الندنج اً نظا  الوز ، وؼنر اً واضعٌ  عراضٌ  اً الجزء اليفلً أو أثناء الحو ، إزال   * إذا كا  ٌرتدي -

وايتبدال جٌب واحد على األقل الوز ، إذا كا  نينوحا به ن  قبل نظا  الوز . إذا لز  األنر، وٌينح للنياعدة لتحل 
 نحل جٌب الوز .

 تحت الناء إلى نكا  نعٌ  أو اً اتجاه نعٌ  لفترة نعٌن  ن  الزن . ايتخدا  ويابل النبلح  البٌبٌ  والبوصل ، والتنقل -
 ايتخدا  البوصل  تحت الناء لتحدٌد اإلتجاه: نتابع  اإلتجاه والعودة على النيار النتبادل إلى نوقع اإلنببلق التقرٌبً. -

 .التخطٌط 
o از التوقٌت تحت الناء.* ننع ايتنفاد إندادات الوقود أو هواء التنفس أثناء الؽوص ن  خبلل رصد جه 
o   ٌ(. التخبٌب هو النظر اً الحد  18و  12قدنا ) 60و  40جعل خب  الؽوص بعد  بلب وقف  على عنق نا ب 

األدنى؛ تكفً اندادات هواء التنفس باألصل، الوقت اً العنق، والصعود، والوقوؾ اإلحترازي وهانش األنا . إذا 
( ن  ننشأة بببٌع  الحال، ال 80KMنٌل ) 50دابرة نصؾ قبرها ننابق الؽوص النحلٌ ، اً نواقع ؼوص اضن  

 ( أو هناك ؼٌرها ن  النخابر التً ٌراها الندرب، وننع االنتهاء ن   12قدنا ) 40توار أعناق النٌاه نا ٌزٌد على 
لبً تعرٌؾ  ( لنحاكاة العنق الؽوص اً النٌاه على عنق أقل نقبول بالنا أنه ال ٌزال ٌ 12قد  ) 40ؼوص  تزٌد ع  

 الؽوص كنا جاء اً "نعج ".
o  وعند االنتهاء ن  الؽوص، وبايتخدا  جداول الؽوص النتكرر للحياب بشكل صحٌح عد  اإلحتٌاج للوقفات، الؽوص

النتكررة نتوقع أ  ٌبدأ بعد اترة يبح ياع  واحدة على األقل. ان  النقبول للببلب أ  تكو  تعلٌنات  ايتخدا  أجهزة 
ننلوك  شخصٌا له  بدال ن  ايتخدا  جداول الؽوص لتخبٌب الؽوص. )لٌس ن  الاضروري أ  ٌت  كنبٌوتر الؽوص 
 الؽوص الفعلً.(.

 .بٌئٌا 
o . الؽوص بايتخدا  النهارات التً لها تأثٌر اضبٌل على البٌب  وتعزٌز الحفاظ على البٌب 
o لتً ترى عادة.التعرؾ والتحدٌد )حيب االي  الشابع( لعٌنات الحٌاة النباتٌ  والحٌوانٌ  ا 

 .مهارات الطوارئ 
o .ًنحاكاة انقباع اندادات هواء الهوكا والتحول إلى نصدر الهواء اإلحتٌاب * 
o  نحاكاة انقباع اندادات الهواء وإجراء صعود بوارئ بالتحك  بايتخدا  إندادات هواء ناضؽوب إاضااً ا اً النٌاه *

 النٌاه النفتوح .نتر( اً  4.6قدنا ) 15النحصورة ون  الحد األدنى للعنق 
o  4.6قدنا ) 15* إجراء ايترخابً، لصعود نيٌبر علٌه يباح  للبوارئ اً النٌاه النحصورة ون  الحد األدنى للعنق 

 نتر( اً النٌاه النفتوح . )إاضاا  أنظر "تفاصٌل النهارات النحددة."(.
o   لنحااظ  على إتصال العٌ  بالعٌ  أو نترا(، راٌق بنحاكاة اإلرهاق. ٌجب ا 46ٌاردة ) 50النقل لنياا  ال تقل ع

 االتصال الصوتً بٌ  الننقذ والؽواص.
o  ًأنتار(، وإزال  حزا  وز  الاضحٌ ،  3أقدا  ) 10* نحاكاة إحاضار ؼواص ااقد الوعً إلى اليبح ن  عنق حوال

 والقناع والقصب  الهوابٌ . نحاكاة أنفاس اإلنقاذ اً الناء.
 

 اجإمتحانات -متطلبات 
 ايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: التقٌٌ  والتوثٌق".انظر "اليٌ
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 اــوبـواص السكـغ
 

 المؤهالت واللمحة العامة
 ؼواص اليكوبا هو نيتوى دخول  ناوي دورة شهادة الؽوص. اإنه ٌوار النعرا  األيايٌ  والنهارات البلزن  لرٌااض  الؽوص.

 
للنٌاه النفتوح  دو  إشراؾ، شرٌب   يكوبابكفاءة على االنخراب اً أنشب  ؼوص ال عند االنتهاء بنجاح ن  هذه الدورة، تعتبر نتخرج

 أ  األنشب  والنجاالت، وأعناق الؽوص قرٌب  ن  تلك النتدرب علٌها.
 

 من قد ٌقٌم التدرٌب

 .أي ن  ندربً ناوي الواضع النشب ٌيتخد  نواد دع  ناوي 
 

 الشروط المسبقة

  .النٌاه بالدورة.ين  هو الحد األدنى لقي 15السن   
 ين  انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: العنر، شهادة الٌااع".(. 14-10)ٌينح بشهاد الٌااع لؤلعنار 

 .الببلب الذٌ  ٌحنلو  أوراق اعتناد ن  برنانج ؼواص  ال توجد شهادة نبلوب  لدخول هذه الدورة. الشهادة/الخبرة/المعرفة
 لتقدٌر الندرب، ٌت  ننحه  تصدٌق للنهارات والنعارؾ النكتيب . جواز ناوي قد، واقا

 
 السٌاسات

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: النياعدٌ  والنيب." النسب 

 .ال ٌجوز إجراء أكثر ن  ثنانً ياعات ن  التدرٌب خبلل أي ٌو  واحد. الساعات الٌومٌة 

  ياع . 14 )الساعات المقدرة(.األكادٌمٌة 

 .ًالتطبٌق العمل 
o .الحد األدنى للوقت النبلوب 

 ياعات بالناء. 10ياع  نتاضنن  على األقل  17 -
o .الحد األدنى النبلوب للؽوصات 

 الحد األدنى النبلوب لعدد ؼوصات النٌاه النفتوح  أربع ؼوصات. -
o .الحدود 

 الدورة. خبلل الواحد الٌو  اً ؼوصات يكوبا ثبلث ن  أكثر تكو  أ  ال ٌجب -
قد ٌتخللها ؼوصات بٌ  الؽوصات "النبلوب ". هذه الؽوصات تخاضع لنفس الشروب الواردة اً هذه النعاٌٌر للؽوص  -

النبلوب . النشاركو  اً الؽوص ٌجب أ  ٌكونوا تحت إشراؾ بنا ٌتنايب نع تقدنه  اً التدرٌب وعلى النحو الوارد 
 تحت عنوا  "نرااق  واليٌاح .".

جنٌع الؽوصات النبلوب  للحصول على شهادة، لؽرض تويٌع تجرب  الؽوص الؽواص النؤهل  بعد اإلتنا  النراضً  اً -
 ٌجب أ  ال ٌقلل ن  اإلشراؾ. )انظر تعرٌؾ "اإلشراؾ" اً "النعج ".(.

 كل تدرٌبات النٌاه النفتوح  ٌجب أ  تت  خبلل ياعات النهار. -
 ب التالٌ :إذا ت  التخبٌب لؽوص  ثالث  اً ٌو  واحد ٌجب أ  تتحقق الشرو -
 . ال ٌجوز إجراء أي تدرٌب لنٌاه نحصورة آخر ٌقتصر على ٌو  واحد عند إجراء أكثر ن  ؼوصتٌ  اً النٌاه النفتوح 
   كحد أدنى، ٌجب النظر اً العوانل التالٌ : قدرة الببلب على التحنل البدنً والعقلً، والتحفٌز، وااليتعداد للتعل  وٌت

  النٌتروجٌ ، ونيتوى الجفاؾ، ااضبل ع  الظروؾ البٌبٌ ، وتخبٌب الؽوص، و اترات تقٌٌنها، النيتوٌات النتبقٌ  ن
 اليبح، والتحلٌق أو الصعود إلى النرتفعات بعد الؽوص.

   ال ٌجوز إجراء تدرٌبات الصعود اً حال إنقباع الهواء اً الؽوص  الثالث  اً ٌو  واحد وعلى أي ؼوص  ثالث  اً ٌو
  (. 12قدنا ) 40 ٌتجاوز واحد ٌجب أ  ٌكو  العنق ال

o .العنق 
  (. 18قدنا ) 60أقصى عنق ألي ؼوص  اً النٌاه النفتوح  خبلل هذه الدورة هو  -
o . النرااق  واليٌاح 

قد ٌقو  النياعدٌ  النؤهلٌ  بنرااق  الببلب خبلل الرحبلت اليبحٌ  والنخارج، الصعود والنزول وٌجوز أ  حااضرٌ  
ٌ  أ  الندرب ٌجري النهارة نع الببلب اآلخرٌ .أثناء الؽوص  اً النٌاه النفتوح  نؤقتا نع الببلب النتبقٌ  اً ح

الثانٌ  أو نا بعدها، ٌنك  للنياعدٌ  النؤهلٌ  بنرااق  كل زوج ن  الببلب اً جول .باإلاضاا  إلى ذلك، قد ٌرااق 
ألقل نع الندرب. قبل اليناح ألي النياعدٌ  النؤهلٌ  الببلب أثناء تدرٌبات النبلح  أو ٌجب أ  ٌكو  الببلب على ا

بالب بالقٌا  بجول  نع نياعد نؤهل، ٌجب على الندرب تقٌٌنه اً النٌاه النفتوح  بالنوااضٌع األكادٌنٌ  ونهارات 
 الؽوص التالٌ  لذلك بالب:
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 وص نع النوااضٌع الدرايٌ : التركٌز على تقلٌل النخابر، والنعدات، والنهارات النبلوب  اليلٌن  والفعال   للؽ
الزنبلء. إببلع الببلب ع  اوابد البرنانج وإظهار االيتخدا  الصحٌح للنعدات والنواد النيتخدن . 

واألكادٌنٌ ، والتً تت  ألول نرة اً الفصول الدرايٌ ، وٌنك  ا  تتكرر اً نوقع الناء والتعانل نع النخاوؾ 
 الحالٌ  ولٌس النظرٌ . لٌكو  الببلب قادرٌ  على:

 عادل  الفراؼات الهوابٌ  نهن .شرح لناذا ن -
 إظهار نعادل  اضؽب القناع وأيلوب واحد ن  نعادل  اضؽب األذ  الويبى. -
 شرح ننايب للتنفس اً الؽوص وأهنٌته. -
 شرح آثار الاضؽب على ايتهبلك الهواء. -
 شرح نفهو  البفوٌ  وبرق اليٌبرة علٌها، بنا اً ذلك األوزا ، والتنفس، وايتخدا  يترة البفوٌ . -
بن  قواعد اليبلن  للؽوص اً النٌاه النفتوح  )هذه القابن ، التً قدنت للبالب ن  قبل الندرب، يوؾ تكو  ننايبا قا -

 نحلٌا(.
 شرح للبٌب  تحت الناء النحلٌ ، النبات، أو النخابر الحٌوانٌ  والنخاوؾ والوقاٌ  الننايب  ن  النشاكل بشأنها. -

 
 .نهارات ؼوص اليكوبا 

 دات.تركٌب وتجهٌز النع -
 اً النٌاه النحصورة إثبات القدرة على: -

 .يٌر الؽواص بكفاءة على اليبح وتحت الناء 

 .نعادل  الاضؽب اً اراؼات الجي  والنعدات خبلل النزول 

 .التنفس بشكل نرٌح ن  وحدة اليكوبا تحت الناء 

 .التنفس بشكل نرٌح ن  وحدة اليكوبا تحت الناء بدو  قناع الوجه 

 انٌ  للننظ  األيايً ن  وراء الكتؾ، ايتبدال، وتنظٌؾ، وايتبناؾ التنفس.ايتعادة النرحل  الث 

 .إزال ، تبدٌل، وتنظٌؾ القناع بشكل نرٌح 

 .تحت الناء نفخ وتفرٌػ يترة البفوٌ  بايتخدا  زر النفخ وشفوٌا 

 .إنشاء بفو نحاٌد والحو  دو  دع  أو حرك  كبٌرة 

 ت النشترك  للتواصل تحت الناء.إعباء والتعرؾ والرد بشكل ننايب على اإلشارا 

   ٌاً واضع ثابت، نشارك  حص  الهواء اً البرٌق  التً تيٌبر علٌها نع ؼواص آخر؛ ٌكو  كل ن  اإلثن
 بدورٌ  النانح للهواء والنتلقً للهواء.

 .رصد إندادات الهواء والتواصل بالكنٌ  النتبقٌ  عند البلب 

  اليكوبا.الصعود لليبح بالتنفس الببٌعً ن  وحدة ؼوص 

 .إنشاء تعوٌ  على اليبح بيترة البفوٌ  بايتخدا  زر النفخ وشفوٌا 
 اً النٌاه النفتوح  إثبات القدرة على: -

 .أداء نرٌح للنداخل والنخارج بنا ٌتنايب نع الظروؾ 

 .الؽوص بشكل اعال نع الزنبلء اً نجنوع  بإشراؾ نباشر 

 اجه.تحدٌد النباتات الكبٌرة والحٌاة الحٌوانٌ  التً تو 

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: النعدات.". المعدات 

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: نناذج اليجبلت والتقارٌر." المواد 

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: نتبلبات شهادة". نتائج الدورة 
 

 األكادٌمٌة –المتطلبات 

 .الفٌزٌاء، عل  وظابؾ األعاضاء، والجوانب الببٌ  ن  حٌث صلتها بأداء الؽواص واليبلن  اً الناء. هو  العلوم التطبٌقٌة
التركٌز على واضع اللٌاق  البدنٌ ، و نخابر الؽوص، والقٌود الشخصٌ  واليلوك البلز  للحد ن  نخابر الؽوص. النواد التً 

عنلً. تشنل نوااضٌع الؽازات، الاضؽب والحج  ودرج  الحرارة والكثاا  والبفو والرؤٌ  يتقد  ن  حٌث النوعٌ  والتببٌق ال
والصوتٌات. أٌاضا لٌت  تاضنٌ  التعرٌؾ، واليبب، والوقاٌ ، واألعراض، واإليعااات األولٌ  لتخدر النٌتروجٌ ، إؼناء النٌاه 

بً، واإلصابات ذات الصل . جداول الؽوص الاضحل ، والعصر، التعرض النفرب، نرض إنخفاض الاضؽب، واالنيداد الهوا
النتكرر ٌجب شنلها بالقدر البلز  للببلب لٌكونوا قادرٌ  على التخبٌب للؽوص النتكرر الذي ال ٌتبلب نظ  تخفٌفٌ  للاضؽب. 

ول ان  النقبول للببلب أ  تكو  التعلٌنات اً ايتخدا  أجهزة الكنبٌوتر الؽوص ننلوك  شخصٌا له  بدال ن  ايتخدا  جدا
 الؽوص لتخبٌب الؽوص.

 .الؽرض، نٌزات، أنواع وإيتخدانات نعدات الؽوص اليبحً وؼوص اليكوبا التراٌهً. البالب ٌجب أ   معدات الغوص
 ،ٌكو  قادرا على تحدٌد وايتخدا  ورعاٌ  القناع، القصب  الهوابٌ ، والزعانؾ،يترة البفوٌ  نع زر النااخ للاضؽب الننخفض



0.1جنُغخس  7102دنٛم عٛحعحش ٔيؼحٚٛش َحٔ٘ ئطذجس   
 

52 

وايبوان  الؽوص، الننظ  نع نقٌاس اضؽب الهواء ونصدر الهواء البدٌل، وقٌاس العنق، جهاز ، الوز  ونظا  األوزا 
وأٌ  نعدات أيايٌ   )النأقت  أو الدابن (،التوقٌت، كنبٌوتر الؽوص، بدل  الواقٌ ، اليكٌ ، البوصل ، عوانات وعبلنات اليبح 

 أخرى التً تنلٌها ظروؾ الؽوص النحلٌ .

 .التً تؤثر على يبلن  الؽواص. نوااضٌع تشنل إجراءات البوارئ واإلنقاذ واإليعااات األولٌ  كنا الجوانب  سالمة الغوص
هو نببق اً الؽوص، واالتصاالت تحت الناء، والنبلح  تحت الناء األيايٌ ، تخبٌب الؽوص وتدابٌر اليبلن . الصدن  

ااات األولٌ . االنقاذ لنعالج  النشاكل الوقاٌ  والجروح والتأثر بزعاؾ الحشرات، وشبه الؽرق هً التً يتشنلها اإليع
 والتعرؾ علٌها، والذعر، واإلنقاذ الذاتً وويابل النقل، االيترجاع ن  العنق، وعنلٌات اإلنقاذ اً النٌاه النفتوح .

 .لتعرؾ على الجوانب النادٌ  والبٌولوجٌ  للبٌب  حٌث ٌت  التدرٌب اً النٌاه النفتوح . ٌت  تدرٌب الببلب ا بٌئة الغوص
النخابر النحتنل  قبل دخول النٌاه. الندرب ٌجب أ  ٌعزز الوعً الببلبً ألهنٌ  حفاظ الؽواصٌ  على كل أنواع التأثٌرات 
اليلبٌ  واإلٌجابٌ  التً ٌنك  أ  تكو  على البٌب . لوابح اللعب، نبادئ الحفظ والقوانٌ  األخرى ذات الصل  هً التً ٌنبؽً 

 ء.نعالجتها عند االقتاضا

 .وكٌؾ، الذي، نتى، أٌ ، ناذا، ولناذا الؽوص. ٌجب التشدٌد على التعلٌ  النيتنر ن  خبلل دورات ناوي  أنشطة الغوص
التدرٌبٌ . ٌجب أ  تعبى نعلونات ع  تواار أندٌ  الؽوص والقوارب والنراكز ونواقع الؽوص والكتب والدورٌات، ونقدن  

 .نحدودة ألنشب  الؽوص النحددة

 قٌود الؽواصٌ  الجدد وأهنٌ  التدرٌب اإلاضااً. ٌجب التأكٌد على الوعً و القدرة الشخصٌ . تقدٌ  نعلونات  مستمر.التعلٌم ال
نحددة ع  التعلٌ  النيتنر والدورات وورش العنل والنؤتنرات. ٌجب التأكٌد على أهنٌ  ايتخدا  داتر تيجٌل الؽوصات. 

دنٌ  وكفاءة الؽوص قبل ايتبناؾ الؽوص اً النٌاه النفتوح  بعد اترات ن  تقدٌر حاج  الببلب إلى إعادة تقٌٌ  حالته  الب
الخنول أو قبل الشروع اً الؽوص وراء نيتواه  الحالً ن  التدرٌب. ايتخدا  تجدٌد تجرب  الؽوص أو نيتوى أكثر تقدنا 

 لتدرٌبات ناوي كنا هو النوصى به اً نثل هذه الحاالت.
 

 المهارات –متطلبات 

 اليتخدا  البدل  الجاا  ، ٌجب على البالب ايتكنال النهارات التالٌ  اً النٌاه النحصورة قبل  لبدلة الجافة.استخدام ا
 النشارك  اً األنشب  النابٌ  النفتوح :

o . عرض إيتخدا  نظ  البدل 
o .اإليتعادة ن  الواضع النقلوب اً حٌ  البفو 
o . االيتعادة ن  نحاكاة إلتصاق صنانات البدل 
o ات التعوٌض ع  التخلً ع  نظا  الوز .عرض إجراء 
o . إختر يترة بفو نبلبن 
o .الحفاظ على حد أدنى لحج  الهواء اً البدل  لننع إنعصارها 

  )بدون معدات. -مهارات السباحة )المٌاه المحصورة أو المفتوحة 
o در، والظهر االبتدابٌ ، إظهار كفاءة النبتدبٌ  بنيتوى اليباح  اً أي ن  الركبلت التالٌ : الزحؾ، والجانب، والص

أو ركبلت الظهر. نجنوعات الركبلت الكبليٌكٌ  لٌيت اضرورٌ  لتلبٌ  هذا النبلب بالنا ٌت  تحقٌق التقد  إلى 
األنا ، على يبٌل النثال، نبلوب بالاضرورة أي ركل  للذراع أو إجراء نعٌ  وعد  وجود أٌها أٌاضا نقبول . ٌجب 

دورة نيتنرة للركبلت اً حٌ  ٌجري تقٌٌنه  ن  قبل الندرب. وتعتبر دورة  15على الببلب إكنال نا ال ٌقل ع  
 الركبلت إنا أ  تكو  بعنل الذراع أو الياق أو نزٌج نترتب علٌه اً التحرك إلى األنا  حتى تكرر.

o  دقابق. 10يباح  البقاء على قٌد الحٌاة لندة 
o  جود داع  أو الؽوص. وٌينح بايتخدا  أوزا  نترا( بنفس واحد نع عد  و 15قدنا ) 50اليباح  تحت الناء

 للببلب الذٌ  ٌواجهو  صعوب  بالبقاء نؽنورٌ . ٌينح بايتخدا  القناع للببلب النرتدٌ  العديات البلصق .

  )مجهز بالحد األدنى من المعدات مع القناع، والزعانف،  –مهارات الغوص السطحً )المٌاه المحصورة أو المفتوحة
 .والقصبة الهوائٌة

o   ( ن  دو  توقؾ، والتنفس ن  القصب  الهوابٌ . 412ٌاردة ) 450اليباح  
o  ًأنتار( اً الناء. 3أقدا  ) 10نحاكاة إيتعادة ؼواص آخر ااقد الوعً لليبح ن  عنق حوال 
o  ٌبايتخدا  التقنٌات الننايب ، للنداخل ونخارج الناء، والؽوص اليبحً واليباح  اليبحٌ ، وتبهٌر القصب  الهواب ،

 ، ونراقب  البفو واليباح  تحت الناء والبفو على اليبح.نظا  الوز التخلص ن  

 .)النهارات التً تحنل عبلن  النجن  "*" ٌجب أ  تعرؾ اً النٌاه النحصورة.  غوص السكوبا )المٌاه المحصورة والمفتوحة
 نتر( اً النٌاه النحصورة. 2.4أقدا  ) 8ال تنببق نتبلبات عنق ٌزٌد على 

o ات قبل وبعد الؽوص:نهار 
* حدد، تحقق، تجنٌع، اضبب وارتداء النعدات؛ أداء نا قبل الؽوص التحقق ن  نعدات ونعدات الزنبلء. إزال  الاضباب  -

 ع  األقنع . بعد الؽوص، اك، وشبؾ ورعاٌ  والنعدات.
 * أداء البفو على اليبح / إختٌار الوز  وإجراء التعدٌبلت البلزن  للحو  اً عنق الؽوص. -
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 عباء ونعرا  إشارات تواصل الؽواصٌ  على اليبح.إ -
 نفخ وتفرٌػ يترة البفوٌ  لك وللزنٌل بالف . -
 * على اليبح، إزال  وايتبدال )اً النقابل(: القناع، والزعانؾ، وحزا  الوز . -
 * نع الوجه نؽنور، التنفس ن  خبلل القصب  الهوابٌ  اً حٌ  اإليتراح  واليباح . -
   خبلل النٌاه اً القصب  الهوابٌ  بدو  إختناق.نع وجه نؽنور، تنفس ن -
 نحاكاة إزال  تشنج العاضبلت لك وللزنٌل. -
إذا كا  ذلك ننايبا للننبق ، الدخول والخروج ن  الناء نع عوان  و / أو عل  "ؼواص باأليفل"  وحبل؛ ٌيتخد  لتحدٌد  -

 ننبق  الؽوص أثناء الؽوص.
نحدد. حيب االقتاضاء، على يبح وتحت الناء، وتشنل النهارات: إزال  * إظهار االيتخدا  اليلٌ  لنظا  الوز  ال -

وايتبدال، والتكٌؾ، وتحدٌد النواقع. الحد األدنى، ٌجب إزال  جنٌع أنظن  الوز  على اليبح نرة واحدة على األقل، ن  
 .قبل البالب

 إببلق وايترداد عبلن  اليبح العوان . -
 

o :نهارات النزول / الصعود 
 اضؽب اً الفراؼات الهوابٌ  النيٌبر علٌها للنزول والصعود النرٌح.* التحك  بال -
النزول بالقد  أوال نع حد أدنى ن  حرك  الزعانؾ أو الٌد، التجذٌؾ، أو الوبا، وذلك بايتخدا  اليٌبرة على النفس أو  -

 يترة البفوٌ  لليٌبرة على نعدل النزول.
 15أنتار( أو أقل اً الدقٌق  الواحدة والحو  على عنق حوالً  9)قدنا  30اً نهاٌ  الؽوص ، نراقب  نعدل الصعود ن   -

 نتر( لندة ثبلث دقابق. 4.6قدنا )
o :نهارات تحت الناء 
 إعباء ونعرا  واإليتجاب  إلشارات تواصل الؽواصٌ  النشترك  تحت الناء. -
د  قفازات وؼباء الرأس، اإزالته * إارغ القناع، بنا اً ذلك إزالته وايتبداله. )اً بٌبات النٌاه الباردة عندنا تيتخ -

 وايتبداله اً النٌاه النحصورة كااٌ .(.
 * إزال ، ايتبدال، وتنظٌؾ الننظ . -
 ايتعادة الننظ  األيايً ن  وراء الكتؾ.*  -
 * الحو  دو  دع  أو حرك  كبٌرة. -
ء التحلٌق، حل، واضبب * بٌننا ٌرتدي حزا  الوز  نوع النشبك  وهو تحت الناء اً واضعٌ  الرقود اً القاع أو أثنا -

 النشبك. -النشبك ن  الحزا  بحٌث ٌت  توزٌع الثقل بشكل نتياو وٌتركز النشبك اً أنا  الؽواص وإعادة قفل
* إذا كا  ٌرتدي الوز  الندنج اً نظا  الوز ، وؼنر اً واضعٌ  عراضٌ  اً الجزء اليفلً أو أثناء الحو ، إزال   -

ذا كا  نينوحا به ن  قبل نظا  الوز . إذا لز  األنر، وٌينح للنياعدة لتحل وايتبدال جٌب واحد على األقل الوز ، إ
 نحل جٌب الوز .

أنتار(، أو أقل إذا اقتاضت الظروؾ، ن   3أقدا  ) 10ايتخدا  نظا  الزنال  لرٌااض  الؽوص، والبقاء اضن  نباق  -
 الزنبلء.

ة إندادات الهواء كً تصعد إلى اليبح نع الحد األدنى رصد إندادات الهواء والتواصل بالكنٌ  النتبقٌ  عند البلب، وإدار -
 النخبب له نيبقا ن  الهواء.

 ايتخدا  النبلح  البٌبٌ  والبوصل ، للتنقل تحت الناء إلى نكا  نعٌ  أو اً اتجاه نعٌ  لفترة نعٌن  ن  الزن . -
 النتبادل إلى نوقع اإلنببلق التقرٌبً. ايتخدا  البوصل  تحت الناء لتحدٌد اإلتجاه: نتابع  اإلتجاه والعودة على النيار -

 .التخطٌط 
o  قٌاس وتيجٌل وحياب ايتهبلك الهواء ) كنعدل ايتهبلك الهواء اليبحً( بايتخدا  جهاز قٌاس اضؽب الهواء، وقٌاس

 العنق والتوقٌت.
o   ٌد  (. التخبٌب هو النظر اً الح 18و  12قدنا ) 60و  40جعل خب  الؽوص بعد  بلب وقف  على عنق نا ب

األدنى؛ تكفً اندادات هواء التنفس باألصل، الوقت اً العنق، والصعود، والوقوؾ اإلحترازي وهانش األنا . إذا 
( ن  ننشأة بببٌع  الحال، ال 80KMنٌل ) 50ننابق الؽوص النحلٌ ، اً نواقع ؼوص اضن  دابرة نصؾ قبرها 

ن  النخابر التً ٌراها الندرب، وننع االنتهاء ن    ( أو هناك ؼٌرها 12قدنا ) 40توار أعناق النٌاه نا ٌزٌد على 
 ( لنحاكاة الؽوص اً النٌاه على عنق أقل نقبول بالنا أنه ال ٌزال ٌلبً تعرٌؾ الؽوص  12قد  ) 40ؼوص  تزٌد ع  

 كنا جاء اً "نعج ".
o لوقفات، الؽوص وعند االنتهاء ن  الؽوص، وبايتخدا  جداول الؽوص النتكرر للحياب بشكل صحٌح عد  اإلحتٌاج ل

النتكررة نتوقع أ  ٌبدأ بعد اترة يبح ياع  واحدة على األقل. ان  النقبول للببلب أ  تكو  تعلٌنات  ايتخدا  أجهزة 
كنبٌوتر الؽوص ننلوك  شخصٌا له  بدال ن  ايتخدا  جداول الؽوص لتخبٌب الؽوص. )لٌس ن  الاضروري أ  ٌت  

 الؽوص الفعلً.(.

 .بٌئٌا 
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o   النهارات التً لها تأثٌر اضبٌل على البٌب  وتعزٌز الحفاظ على البٌب .الؽوص بايتخدا 
o .التعرؾ والتحدٌد )حيب االي  الشابع( لعٌنات الحٌاة النباتٌ  والحٌوانٌ  التً ترى عادة 

 حاالت الطوارئ / االنقاذ / حل المشكالت. 
o   جب النحااظ  على إتصال العٌ  بالعٌ  أو نترا(، لراٌق بنحاكاة اإلرهاق. ٌ 46ٌاردة ) 50النقل لنياا  ال تقل ع

 االتصال الصوتً بٌ  الننقذ والؽواص.
o  نتر( اً النٌاه النفتوح  نشارك   4.6قدنا ) 15* اً واضع ثابت اً النٌاه النحصورة واً الحد األدنى على عنق

 تلقً للهواء.حص  الهواء ببرٌق  نيٌبر علٌها نع ؼواص آخر، ٌت  تبادل األدوار ن  النانح للهواء والن
o  4.6قدنا ) 15* إجراء ايترخابً، لصعود نيٌبر علٌه يباح  للبوارئ اً النٌاه النحصورة ون  الحد األدنى للعنق 

 نتر( اً النٌاه النفتوح . )إاضاا  أنظر "تفاصٌل النهارات النحددة."(.
o ٌس تنفس الزنٌل( أثناء الصعود * نشارك  حص  الهواء على حد كنانح ونيتقبل ن  األخببوب أو نصدر تنفس بدٌل )ول

 نتر( إلى اليبح اً النٌاه النفتوح . 4.6قدنا ) 15اً النٌاه النحصورة ون  الحد األدنى للعنق 
o  ًأنتار(، وإزال  حزا  وز  الاضحٌ ،  3أقدا  ) 10* نحاكاة إحاضار ؼواص ااقد الوعً إلى اليبح ن  عنق حوال

 إلنقاذ اً الناء.والقناع والقصب  الهوابٌ . نحاكاة أنفاس ا
 

 اجإمتحانات -متطلبات 
 انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: التقٌٌ  والتوثٌق".
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 اـوبـغوص السكـٌف بـالتك
 

 المؤهالت واللمحة العامة
إلعاق  التً تننعه  ن  تحقٌق جنٌع النهارات النبلوب  هذا هو برانج اعتراؾ ناوي التً توار أوراق اعتناد الؽوص ألشخاص ذوي ا

 للحصول على شهادة واقا لنعاٌٌر ناوي اإلعاق .

 (  نبادئ ناوي التوجٌهٌ  لتقٌٌ  األاراد ذوي اإلعاق . تيعى ناوي أ  تكو  واقا لقانو  األنرٌكٌٌ  ذوي اإلعاقADA ًا .)
جانع  جنوب  42ب الثالث ن  قانو  األنرٌكٌٌ  ذوي اإلعاق ، حٌ  ناوي حد ذاتها لٌيت إقان  عان  كنا ٌحددها البا

)أ(؛ اليلع والخدنات النقدن  ن  قبل أعاضاء ناوي التعلٌنٌ  هً أناك  إقان  عان  وتخاضع لقانو   12182§ كالٌفورنٌا 
ال ٌشكل تهدٌدا نباشرا أ  تكو  نعقول  ٌجب تت  للببلب ذوي اإلعاق ، إذا كا  البالب  ADAأنرٌكا نع النعاقٌ . تتبلب الـ 

لآلخرٌ ، ويوؾ تجعل اإلقان  ال تتؽٌر تؽٌٌر جذري أو ٌؽٌر ن  الخدنات التً ٌت  تقدٌنها. ٌنببق البٌا  التالً اقب لؤلاراد 
 ذوي اإلعاق  الراؼبٌ  اً تدرٌب الؽواص أو اإلشراؾ.

 
إببلغ أولبك الذٌ  ٌتعانلو  نعه  على التكٌؾ  ٌوار برنانج االعتراؾ بالتكٌؾ بؽوص اليكوبا دلٌل إلنهاء التدرٌب، وكذلك

بؽوص اليكوبا قد ٌؽوصوا بتلك النهارات التً ل  ٌتنك  ن  تحقٌقها بشكل نيتقل. حزن  االعتناد على تكٌؾ الؽواص بؽوص 
ؽلً اليكوبا )نتاح  ن  ناوي( توار نعلونات نحددة واردٌ  حول قدرات حانلها، والقٌود، والنؤهبلت لؽوص الشركاء ونش

 الؽوص اً وقت نبكر ن  الؽوص بحٌث أ  األناك  أوالنياعدة الخاص  ٌنك  تواٌرها إذا لز  األنر.
 

الندربٌ  الواضع النشب، نرشدي الؽوص وندربٌ  الؽوص اليبحً )نع شهادة الؽوص(، ونياعدي الندربٌ  )اً حٌ  
با التً ٌشٌر إلى حاجته  إلى اإلشراؾ إجراء اإلشراؾ تحت ندرب ذو نشب( ٌشرؾ على ؼواصٌ  التكٌؾ بؽوص اليكو

 القٌادي.
 

عند االنتهاء بنجاح ن  هذه الدورة، تعتبر نتخرج بكفاءة على االنخراب اً أنشب  الؽوص الحر للنٌاه النفتوح  دو  إشراؾ، 
 ق التفوٌض.شرٌب  أ  األنشب  والنجاالت، وأعناق الؽوص قرٌب  ن  تلك النتدرب علٌها بشرب أ  النياعدة وردت اً وثاب

 
 من قد ٌقٌم التدرٌب

 .أي ن  ندربً ناوي الواضع النشب ٌيتخد  نواد دع  ناوي 
 

 الشروط المسبقة

  .ين  هو الحد األدنى لقي  النٌاه بالدورة. 15السن 
 ين  انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: العنر، شهادة الٌااع".(. 14-10)ٌينح بشهاد الٌااع لؤلعنار 

 .ال توجد شهادة نبلوب  لدخول هذه الدورة. الشهادة/الخبرة/المعرفة 
 

 السٌاسات

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: النياعدٌ  والنيب." النسب 

 .ال ٌجوز إجراء أكثر ن  ثنانً ياعات ن  التدرٌب خبلل أي ٌو  واحد. الساعات الٌومٌة 

  ياع . 14 )الساعات المقدرة(.األكادٌمٌة 

 .ًالتطبٌق العمل 
o .الحد األدنى للوقت النبلوب 

 ياعات بالناء. 10ياع  نتاضنن  على األقل  17 -
o .الحد األدنى النبلوب للؽوصات 

 الحد األدنى النبلوب لعدد ؼوصات النٌاه النفتوح  أربع ؼوصات. -
o .الحدود 

 رة.الدو خبلل الواحد الٌو  اً ؼوصات يكوبا ثبلث ن  أكثر تكو  أ  ال ٌجب -
قد ٌتخللها ؼوصات بٌ  الؽوصات "النبلوب ". هذه الؽوصات تخاضع لنفس الشروب الواردة اً هذه النعاٌٌر للؽوص  -

النبلوب . النشاركو  اً الؽوص ٌجب أ  ٌكونوا تحت إشراؾ بنا ٌتنايب نع تقدنه  اً التدرٌب وعلى النحو الوارد 
 تحت عنوا  "نرااق  واليٌاح .".

اً جنٌع الؽوصات النبلوب  للحصول على شهادة، لؽرض تويٌع تجرب  الؽوص الؽواص النؤهل  بعد اإلتنا  النراضً  -
 ٌجب أ  ال ٌقلل ن  اإلشراؾ. )انظر تعرٌؾ "اإلشراؾ" اً "النعج ".(.

 كل تدرٌبات النٌاه النفتوح  ٌجب أ  تت  خبلل ياعات النهار. -
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 شروب التالٌ :إذا ت  التخبٌب لؽوص  ثالث  اً ٌو  واحد ٌجب أ  تتحقق ال -
 . ال ٌجوز إجراء أي تدرٌب لنٌاه نحصورة آخر ٌقتصر على ٌو  واحد عند إجراء أكثر ن  ؼوصتٌ  اً النٌاه النفتوح 
   كحد أدنى، ٌجب النظر اً العوانل التالٌ : قدرة الببلب على التحنل البدنً والعقلً، والتحفٌز، وااليتعداد للتعل  وٌت

  ن  النٌتروجٌ ، ونيتوى الجفاؾ، ااضبل ع  الظروؾ البٌبٌ ، وتخبٌب الؽوص، و اترات تقٌٌنها، النيتوٌات النتبقٌ
 اليبح، والتحلٌق أو الصعود إلى النرتفعات بعد الؽوص.

   ال ٌجوز إجراء تدرٌبات الصعود اً حال إنقباع الهواء اً الؽوص  الثالث  اً ٌو  واحد وعلى أي ؼوص  ثالث  اً ٌو
  (. 12قدنا ) 40ق ال ٌتجاوز واحد ٌجب أ  ٌكو  العن

o .العنق 
  (. 18قدنا ) 60أقصى عنق ألي ؼوص  اً النٌاه النفتوح  خبلل هذه الدورة هو  -
o . النرااق  واليٌاح 

قد ٌقو  النياعدٌ  النؤهلٌ  بنرااق  الببلب خبلل الرحبلت اليبحٌ  والنخارج، الصعود والنزول وٌجوز أ  حااضرٌ   -
ً حٌ  أ  الندرب ٌجري النهارة نع الببلب اآلخرٌ .أثناء الؽوص  اً النٌاه النفتوح  نؤقتا نع الببلب النتبقٌ  ا

 الثانٌ  أو نا بعدها، ٌنك  للنياعدٌ  النؤهلٌ  بنرااق  كل زوج ن  الببلب اً جول .  
 رب. قد ٌرااق النياعدٌ  النؤهلٌ  الببلب أثناء تدرٌبات النبلح  أو ٌجب أ  ٌكو  الببلب على األقل نع الند -
قبل اليناح ألي بالب بالقٌا  بجول  نع نياعد نؤهل، ٌجب على الندرب تقٌٌنه اً النٌاه النفتوح  بالنوااضٌع األكادٌنٌ   -

 ونهارات الؽوص التالٌ  لذلك بالب:
 . إزال ، ايتبدال، وتنظٌؾ الننظ 
 .ايتعادة الننظ  األيايً ن  وراء الكتؾ 
 اله. )اً بٌبات النٌاه الباردة عندنا تيتخد  قفازات وؼباء الرأس، إاراغ القناع، بنا اً ذلك إزالته وايتبد

 اإزالته وايتبداله اً النٌاه النحصورة كااٌ .(.
 .الحو  دو  دع  أو حرك  كبٌرة 
 .إعباء ونعرا  واإليتجاب  إلشارات تواصل الؽواصٌ  النشترك  تحت الناء 
  نتر( اً النٌاه النفتوح   4.6قدنا ) 15عنق اً واضع ثابت اً النٌاه النحصورة واً الحد األدنى على

نشارك  حص  الهواء ببرٌق  نيٌبر علٌها نع ؼواص آخر، ٌت  تبادل األدوار ن  النانح للهواء والنتلقً 
 للهواء.

  رصد إندادات الهواء والتواصل بالكنٌ  النتبقٌ  عند البلب، وإدارة إندادات الهواء كً تصعد إلى اليبح نع
 نخبب له نيبقا ن  الهواءالحد األدنى ال

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: النعدات.". المعدات 

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: نناذج اليجبلت والتقارٌر." المواد 

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: نتبلبات شهادة". نتائج الدورة 
 

 األكادٌمٌة –تطلبات الم

 .الفٌزٌاء، عل  وظابؾ األعاضاء، والجوانب الببٌ  ن  حٌث صلتها بأداء الؽواص واليبلن  اً الناء. هو  العلوم التطبٌقٌة
التركٌز على واضع اللٌاق  البدنٌ ، و نخابر الؽوص، والقٌود الشخصٌ  واليلوك البلز  للحد ن  نخابر الؽوص. النواد التً 

النوعٌ  والتببٌق العنلً. تشنل نوااضٌع الؽازات، الاضؽب والحج  ودرج  الحرارة والكثاا  والبفو والرؤٌ  يتقد  ن  حٌث 
والصوتٌات. أٌاضا لٌت  تاضنٌ  التعرٌؾ، واليبب، والوقاٌ ، واألعراض، واإليعااات األولٌ  لتخدر النٌتروجٌ ، إؼناء النٌاه 

ؽب، واالنيداد الهوابً، واإلصابات ذات الصل . جداول الؽوص الاضحل ، والعصر، التعرض النفرب، نرض إنخفاض الاض
النتكرر ٌجب شنلها بالقدر البلز  للببلب لٌكونوا قادرٌ  على التخبٌب للؽوص النتكرر الذي ال ٌتبلب نظ  تخفٌفٌ  للاضؽب. 

بدال ن  ايتخدا  جداول ان  النقبول للببلب أ  تكو  التعلٌنات اً ايتخدا  أجهزة الكنبٌوتر الؽوص ننلوك  شخصٌا له  
 الؽوص لتخبٌب الؽوص.

 .الؽرض، نٌزات، أنواع وإيتخدانات نعدات الؽوص اليبحً وؼوص اليكوبا التراٌهً. البالب ٌجب أ   معدات الغوص
ٌكو  قادرا على تحدٌد وايتخدا  ورعاٌ  القناع، القصب  الهوابٌ ، والزعانؾ،يترة البفوٌ  نع زر النااخ للاضؽب الننخفض، 

، وايبوان  الؽوص، الننظ  نع نقٌاس اضؽب الهواء ونصدر الهواء البدٌل، وقٌاس العنق، جهاز ونظا  األوزا وز  ال
 التوقٌت، كنبٌوتر الؽوص، بدل  الواقٌ ، اليكٌ ، البوصل ، وأٌ  نعدات أيايٌ  أخرى التً تنلٌها ظروؾ الؽوص النحلٌ .

 .اص. نوااضٌع تشنل إجراءات البوارئ واإلنقاذ واإليعااات األولٌ  كنا الجوانب التً تؤثر على يبلن  الؽو سالمة الغوص
هو نببق اً الؽوص، واالتصاالت تحت الناء، والنبلح  تحت الناء األيايٌ ، تخبٌب الؽوص وتدابٌر اليبلن . الصدن  

عالج  النشاكل الوقاٌ  والجروح والتأثر بزعاؾ الحشرات، وشبه الؽرق هً التً يتشنلها اإليعااات األولٌ . االنقاذ لن
 والتعرؾ علٌها، والذعر، واإلنقاذ الذاتً وويابل النقل، االيترجاع ن  العنق، وعنلٌات اإلنقاذ اً النٌاه النفتوح .

 .الجوانب النادٌ  والبٌولوجٌ  للبٌب  حٌث ٌت  التدرٌب اً النٌاه النفتوح . ٌت  تدرٌب الببلب التعرؾ على  بٌئة الغوص
ل  قبل دخول النٌاه. الندرب ٌجب أ  ٌعزز الوعً الببلبً ألهنٌ  حفاظ الؽواصٌ  على كل أنواع التأثٌرات النخابر النحتن
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اليلبٌ  واإلٌجابٌ  التً ٌنك  أ  تكو  على البٌب . لوابح اللعب، نبادئ الحفظ والقوانٌ  األخرى ذات الصل  هً التً ٌنبؽً 
 نعالجتها عند االقتاضاء.

 .ذي، نتى، أٌ ، ناذا، ولناذا الؽوص. ٌجب التشدٌد على التعلٌ  النيتنر ن  خبلل دورات ناوي وكٌؾ، ال أنشطة الغوص
التدرٌبٌ . ٌجب أ  تعبى نعلونات ع  تواار أندٌ  الؽوص والقوارب والنراكز ونواقع الؽوص والكتب والدورٌات، ونقدن  

 .نحدودة ألنشب  الؽوص النحددة

 .دد وأهنٌ  التدرٌب اإلاضااً. ٌجب التأكٌد على الوعً و القدرة الشخصٌ . تقدٌ  نعلونات قٌود الؽواصٌ  الج التعلٌم المستمر
نحددة ع  التعلٌ  النيتنر والدورات وورش العنل والنؤتنرات. ٌجب التأكٌد على أهنٌ  ايتخدا  داتر تيجٌل الؽوصات. 

تبناؾ الؽوص اً النٌاه النفتوح  بعد اترات ن  تقدٌر حاج  الببلب إلى إعادة تقٌٌ  حالته  البدنٌ  وكفاءة الؽوص قبل اي
الخنول أو قبل الشروع اً الؽوص وراء نيتواه  الحالً ن  التدرٌب. ايتخدا  تجدٌد تجرب  الؽوص أو نيتوى أكثر تقدنا 

 لتدرٌبات ناوي كنا هو النوصى به اً نثل هذه الحاالت.
 

 المهارات –متطلبات 

 .لبدل  الجاا  ، ٌجب على البالب ايتكنال النهارات التالٌ  اً النٌاه النحصورة قبل اليتخدا  ا استخدام البدلة الجافة
 النشارك  اً األنشب  النابٌ  النفتوح :

o . عرض إيتخدا  نظ  البدل 
o .اإليتعادة ن  الواضع النقلوب اً حٌ  البفو 
o . االيتعادة ن  نحاكاة إلتصاق صنانات البدل 
o   نظا  الوز .عرض إجراءات التعوٌض ع  التخلً ع 
o . إختر يترة بفو نبلبن 
o .الحفاظ على حد أدنى لحج  الهواء اً البدل  لننع إنعصارها 

  )بدون معدات. -مهارات السباحة )المٌاه المحصورة أو المفتوحة 
o  ، ٌإظهار كفاءة النبتدبٌ  بنيتوى اليباح  اً أي ن  الركبلت التالٌ : الزحؾ، والجانب، والصدر، والظهر االبتداب

و ركبلت الظهر. نجنوعات الركبلت الكبليٌكٌ  لٌيت اضرورٌ  لتلبٌ  هذا النبلب بالنا ٌت  تحقٌق التقد  إلى أ
األنا ، على يبٌل النثال، نبلوب بالاضرورة أي ركل  للذراع أو إجراء نعٌ  وعد  وجود أٌها أٌاضا نقبول . ٌجب 

حٌ  ٌجري تقٌٌنه  ن  قبل الندرب. وتعتبر دورة دورة نيتنرة للركبلت اً  15على الببلب إكنال نا ال ٌقل ع  
 الركبلت إنا أ  تكو  بعنل الذراع أو الياق أو نزٌج نترتب علٌه اً التحرك إلى األنا  حتى تكرر.

o  دقابق. 10يباح  البقاء على قٌد الحٌاة لندة 
o  بايتخدا  أوزا   نترا( بنفس واحد نع عد  وجود داع  أو الؽوص. وٌينح 15قدنا ) 50اليباح  تحت الناء

 للببلب الذٌ  ٌواجهو  صعوب  بالبقاء نؽنورٌ . ٌينح بايتخدا  القناع للببلب النرتدٌ  العديات البلصق .

  )مجهز بالحد األدنى من المعدات مع القناع، والزعانف،  –مهارات الغوص السطحً )المٌاه المحصورة أو المفتوحة
 والقصبة الهوائٌة.

o   ( ن  دو  توقؾ، والتنفس ن  القصب  الهوابٌ . 412ٌاردة ) 450اليباح  
o  ًأنتار( اً الناء. 3أقدا  ) 10نحاكاة إيتعادة ؼواص آخر ااقد الوعً لليبح ن  عنق حوال 
o  ، ٌبايتخدا  التقنٌات الننايب ، للنداخل ونخارج الناء، والؽوص اليبحً واليباح  اليبحٌ ، وتبهٌر القصب  الهواب

 ونراقب  البفو واليباح  تحت الناء والبفو على اليبح.، ن  نظا  الوز التخلص 

 .)النهارات التً تحنل عبلن  النجن  "*" ٌجب أ  تعرؾ اً النٌاه النحصورة.  غوص السكوبا )المٌاه المحصورة والمفتوحة
 نتر( اً النٌاه النحصورة. 2.4أقدا  ) 8ال تنببق نتبلبات عنق ٌزٌد على 

o :نهارات قبل وبعد الؽوص 
، تحقق، تجنٌع، اضبب وارتداء النعدات؛ أداء نا قبل الؽوص التحقق ن  نعدات ونعدات الزنبلء. إزال  الاضباب * حدد -

 ع  األقنع . بعد الؽوص، اك، وشبؾ ورعاٌ  والنعدات.
 * أداء البفو على اليبح / إختٌار الوز  وإجراء التعدٌبلت البلزن  للحو  اً عنق الؽوص. -
 الؽواصٌ  على اليبح. إعباء ونعرا  إشارات تواصل -
 نفخ وتفرٌػ يترة البفوٌ  لك وللزنٌل بالف . -
 * على اليبح، إزال  وايتبدال )اً النقابل(: القناع، والزعانؾ، وحزا  الوز . -
 * نع الوجه نؽنور، التنفس ن  خبلل القصب  الهوابٌ  اً حٌ  اإليتراح  واليباح . -
 الهوابٌ  بدو  إختناق.نع وجه نؽنور، تنفس ن  خبلل النٌاه اً القصب   -
 نحاكاة إزال  تشنج العاضبلت لك وللزنٌل. -
زال  اإليبح وتحت الناء، وتشنل النهارات: ال* إظهار االيتخدا  اليلٌ  لنظا  الوز  النحدد. حيب االقتاضاء، على   -

واحدة على األقل،  ايتبدال، والتكٌؾ، وتحدٌد النواقع. الحد األدنى، ٌجب إزال  جنٌع أنظن  الوز  على اليبح نرةإلو
 ن  قبل البالب.
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إذا كا  ذلك ننايبا للننبق ، الدخول والخروج ن  الناء نع عوان  و / أو عل  "ؼواص باأليفل"  وحبل؛ ٌيتخد  لتحدٌد  -
 ننبق  الؽوص أثناء الؽوص.

o :نهارات النزول / الصعود 
 النرٌح.* التحك  بالاضؽب اً الفراؼات الهوابٌ  النيٌبر علٌها للنزول والصعود  -
النزول بالقد  أوال نع حد أدنى ن  حرك  الزعانؾ أو الٌد، التجذٌؾ، أو الوبا، وذلك بايتخدا  اليٌبرة على النفس أو  -

 يترة البفوٌ  لليٌبرة على نعدل النزول.
 15لً أنتار( أو أقل اً الدقٌق  الواحدة والحو  على عنق حوا 9قدنا ) 30اً نهاٌ  الؽوص ، نراقب  نعدل الصعود ن   -

 نتر( لندة ثبلث دقابق. 4.6قدنا )
o :نهارات تحت الناء 
 إعباء ونعرا  واإليتجاب  إلشارات تواصل الؽواصٌ  النشترك  تحت الناء. -
* إارغ القناع، بنا اً ذلك إزالته وايتبداله. )اً بٌبات النٌاه الباردة عندنا تيتخد  قفازات وؼباء الرأس، اإزالته  -

 حصورة كااٌ .(.وايتبداله اً النٌاه الن
 * إزال ، ايتبدال، وتنظٌؾ الننظ . -
 ايتعادة الننظ  األيايً ن  وراء الكتؾ وإيتبداله وتنظٌفه.*  -
 * الحو  دو  دع  أو حرك  كبٌرة. -
* بٌننا ٌرتدي حزا  الوز  نوع النشبك  وهو تحت الناء اً واضعٌ  الرقود اً القاع أو أثناء التحلٌق، حل، واضبب  -

 النشبك. -بحٌث ٌت  توزٌع الثقل بشكل نتياو وٌتركز النشبك اً أنا  الؽواص وإعادة قفل النشبك ن  الحزا 
* إذا كا  ٌرتدي الوز  الندنج اً نظا  الوز ، وؼنر اً واضعٌ  عراضٌ  اً الجزء اليفلً أو أثناء الحو ، إزال   -

إذا لز  األنر، وٌينح للنياعدة لتحل وايتبدال جٌب واحد على األقل الوز ، إذا كا  نينوحا به ن  قبل نظا  الوز . 
 نحل جٌب الوز .

أنتار(، أو أقل إذا اقتاضت الظروؾ، ن   3أقدا  ) 10ايتخدا  نظا  الزنال  لرٌااض  الؽوص، والبقاء اضن  نباق  -
 الزنبلء.

ع الحد األدنى رصد إندادات الهواء والتواصل بالكنٌ  النتبقٌ  عند البلب، وإدارة إندادات الهواء كً تصعد إلى اليبح ن -
 النخبب له نيبقا ن  الهواء.

 ايتخدا  النبلح  البٌبٌ  والبوصل ، للتنقل تحت الناء إلى نكا  نعٌ  أو اً اتجاه نعٌ  لفترة نعٌن  ن  الزن . -
 .ايتخدا  البوصل  تحت الناء لتحدٌد اإلتجاه: نتابع  اإلتجاه والعودة على النيار النتبادل إلى نوقع اإلنببلق التقرٌبً -

 .التخطٌط 
o  قٌاس وتيجٌل وحياب ايتهبلك الهواء ) كنعدل ايتهبلك الهواء اليبحً( بايتخدا  جهاز قٌاس اضؽب الهواء، وقٌاس

 العنق والتوقٌت.
o   ٌ(. التخبٌب هو النظر اً الحد  18و  12قدنا ) 60و  40جعل خب  الؽوص بعد  بلب وقف  على عنق نا ب 

األصل، الوقت اً العنق، والصعود، والوقوؾ اإلحترازي وهانش األنا . إذا األدنى؛ تكفً اندادات هواء التنفس ب
( ن  ننشأة بببٌع  الحال، ال 80KMنٌل ) 50ننابق الؽوص النحلٌ ، اً نواقع ؼوص اضن  دابرة نصؾ قبرها 

االنتهاء ن   ( أو هناك ؼٌرها ن  النخابر التً ٌراها الندرب، وننع  12قدنا ) 40توار أعناق النٌاه نا ٌزٌد على 
 ( لنحاكاة الؽوص اً النٌاه على عنق أقل نقبول بالنا أنه ال ٌزال ٌلبً تعرٌؾ الؽوص  12قد  ) 40ؼوص  تزٌد ع  

 كنا جاء اً "النعج ".
o  عند االنتهاء ن  الؽوص، وبايتخدا  جداول الؽوص النتكرر للحياب بشكل صحٌح عد  اإلحتٌاج للوقفات، الؽوص

أ بعد اترة يبح ياع  واحدة على األقل. ان  النقبول للببلب أ  تكو  تعلٌنات  ايتخدا  أجهزة النتكررة نتوقع أ  ٌبد
كنبٌوتر الؽوص ننلوك  شخصٌا له  بدال ن  ايتخدا  جداول الؽوص لتخبٌب الؽوص. )لٌس ن  الاضروري أ  ٌت  

 الؽوص الفعلً.(.

 .بٌئٌا 
o بٌب  وتعزٌز الحفاظ على البٌب .الؽوص بايتخدا  النهارات التً لها تأثٌر اضبٌل على ال 
o .التعرؾ والتحدٌد )حيب االي  الشابع( لعٌنات الحٌاة النباتٌ  والحٌوانٌ  التً ترى عادة 

 حاالت الطوارئ / االنقاذ / حل المشكالت. 
o   أو نترا(، لراٌق بنحاكاة اإلرهاق. ٌجب النحااظ  على إتصال العٌ  بالعٌ   46ٌاردة ) 50النقل لنياا  ال تقل ع

 االتصال الصوتً بٌ  الننقذ والؽواص.
o  نتر( اً النٌاه النفتوح  نشارك   4.6قدنا ) 15* اً واضع ثابت اً النٌاه النحصورة واً الحد األدنى على عنق

 حص  الهواء ببرٌق  نيٌبر علٌها نع ؼواص آخر، ٌت  تبادل األدوار ن  النانح للهواء والنتلقً للهواء.
o 4.6قدنا ) 15د نيٌبر علٌه يباح  للبوارئ اً النٌاه النحصورة ون  الحد األدنى للعنق * إجراء ايترخابً، لصعو 

 نتر( اً النٌاه النفتوح . )إاضاا  أنظر "تفاصٌل النهارات النحددة."(.
o  نشارك  حص  الهواء على حد كنانح ونيتقبل ن  األخببوب أو نصدر تنفس بدٌل )ولٌس تنفس الزنٌل( أثناء الصعود *

 نتر( إلى اليبح اً النٌاه النفتوح . 4.6قدنا ) 15ٌاه النحصورة ون  الحد األدنى للعنق اً الن
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o  ًلاضحٌ ، لنظا  الوز  أنتار(، وإزال   3أقدا  ) 10* نحاكاة إحاضار ؼواص ااقد الوعً إلى اليبح ن  عنق حوال
 والقناع والقصب  الهوابٌ . نحاكاة أنفاس اإلنقاذ اً الناء.

 
 حاناتاجإمت -متطلبات 

 انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: التقٌٌ  والتوثٌق".
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 رسـمـا المتـوبـواص سكـغ
 

 المؤهالت واللمحة العامة
بح نعتندة ن  قبل ناوي. قد تقد  هذه الدورة ويٌل  للؽواصٌ  ن  ذوي الخبرة نع عد  وجود شهادة ؼوص تراٌهٌ  نعترؾ بها لٌص

ٌكو  هؤالء ؼواصٌ  عيكرٌٌ  وتدرٌب ؼوص تجاري أو علنً أو قد ال ٌكو  لدٌه  أي تدرٌب رينً. ٌحصل الخرٌجو  على شهادة 
 ؼواص يكوبا ناوي نع جنٌع النؤهبلت النحددة.

 
 من قد ٌقٌم التدرٌب

 .أي ن  ندربً ناوي الواضع النشب ٌيتخد  نواد دع  ناوي 
 

 المسبقة الشروط

  .ين  هو الحد األدنى لقي  النٌاه بالدورة. 15السن 

 .ولك  ٌجب على نقد  البلب تقدٌ  نا ٌثبت ن  تجرب  ال توجد شهادة نبلوب  لدخول هذه الدورة.  الشهادة/الخبرة/المعرفة
القدرة قبل أي تدرٌب ؼوص  اً النٌاه النفتوح . على الندرب  التأكد ن  نعرا  البالب الكااٌ  و 25الؽوص ال تقل ع  

للنٌاه النفتوح  وٌجب ايتخدا  النهارات أو التقٌٌنات األخرى للقٌا  بذلك. ؼوص  واحدة اً النٌاه النفتوح  )التً ال تحيب 
اضن  الحد األدنى لعدد الؽوصات النبلوب  للدورة( ٌنك  ايتخدانها اً احص وتقٌٌ  الؽوص. هذا ؼٌر نبلوب عندنا ٌت  

 ص البالب للندرب.نعرا  كفاءات ؼو
 
 

 السٌاسات

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: النياعدٌ  والنيب." النسب 

  ياع  واحدة. )الساعات المقدرة(.األكادٌمٌة 

 .ًالتطبٌق العمل 
o .الحد األدنى للوقت النبلوب 

 ياع  واحدة. -
o .الحد األدنى النبلوب للؽوصات 

 ٌاه النفتوح  كجزء ن  دورة ناوي لؽواص اليكوبا بالببع )أربع  ؼوصات(، أو:ٌقو  الؽواص بإجراء ؼوصات الن -
إذا كا  الوقت أو الظروؾ ال تينح لؽواص اليكوبا النتنرس بأخذ جزء التدرٌب اً النٌاه النفتوح  النفاضل لدورة  -

 ناوي لؽواص اليكوبا، ٌجب أ  تكو  بدٌبل للشروب التالٌ :
 لؽوص اليبحً ونهارات ؼوص اليكوبا الننايب  لدورة ؼواص اليكوبا الؽواص ٌيتكنل جنٌع نتبلبات ا

 بالببع اً النيبح و / أو النٌاه النحصورة.
  الؽواص ٌيتكنل ؼوصتٌ  على األقل اً النٌاه النفتوح ، وايتكنال نراضً لجنٌع نتبلبات النهارة اً النٌاه

 النفتوح  لؽواص اليكوبا بالببع.
o .العنق 

  (. 18قدنا ) 60النٌاه النفتوح  خبلل هذه الدورة هو  أقصى عنق ألي ؼوص  اً -
o . النرااق  واليٌاح 

قد ٌقو  النياعدٌ  النؤهلٌ  بنرااق  الببلب خبلل الرحبلت اليبحٌ  والنخارج، الصعود والنزول وٌجوز أ  حااضرٌ   -
ؽوص  اً النٌاه النفتوح  نؤقتا نع الببلب النتبقٌ  اً حٌ  أ  الندرب ٌجري النهارة نع الببلب اآلخرٌ .أثناء ال
 الثانٌ  أو نا بعدها، ٌنك  للنياعدٌ  النؤهلٌ  بنرااق  كل زوج ن  الببلب اً جول .  

 قد ٌرااق النياعدٌ  النؤهلٌ  الببلب أثناء تدرٌبات النبلح  أو ٌجب أ  ٌكو  الببلب على األقل نع الندرب.  -
جب على الندرب تقٌٌنه اً النٌاه النفتوح  بالنوااضٌع األكادٌنٌ  قبل اليناح ألي بالب بالقٌا  بجول  نع نياعد نؤهل، ٌ -

 ونهارات الؽوص التالٌ  لذلك بالب:
 . إزال ، ايتبدال، وتنظٌؾ الننظ 
 .ايتعادة الننظ  األيايً ن  وراء الكتؾ وإيتبداله وتنظٌفه 
 يتخد  قفازات وؼباء الرأس، إاراغ القناع، بنا اً ذلك إزالته وايتبداله. )اً بٌبات النٌاه الباردة عندنا ت

 اإزالته وايتبداله اً النٌاه النحصورة كااٌ .(.
 .الحو  دو  دع  أو حرك  كبٌرة 
 .إعباء ونعرا  واإليتجاب  إلشارات تواصل الؽواصٌ  النشترك  تحت الناء 
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  وح  نتر( اً النٌاه النفت 4.6قدنا ) 15اً واضع ثابت اً النٌاه النحصورة واً الحد األدنى على عنق
نشارك  حص  الهواء ببرٌق  نيٌبر علٌها نع ؼواص آخر، ٌت  تبادل األدوار ن  النانح للهواء والنتلقً 

 للهواء.
  رصد إندادات الهواء والتواصل بالكنٌ  النتبقٌ  عند البلب، وإدارة إندادات الهواء كً تصعد إلى اليبح نع

 الحد األدنى النخبب له نيبقا ن  الهواء

 .اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: النعدات.". انظر المعدات" 

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: نناذج اليجبلت والتقارٌر." المواد 

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: نتبلبات شهادة". نتائج الدورة 
 

 المهارات –متطلبات 

 اليتخدا  البدل  الجاا  ، ٌجب على البالب ايتكنال النهارات التالٌ  اً النٌاه النحصورة قبل  .استخدام البدلة الجافة
 النشارك  اً األنشب  النابٌ  النفتوح :

o . عرض إيتخدا  نظ  البدل 
o .اإليتعادة ن  الواضع النقلوب اً حٌ  البفو 
o . االيتعادة ن  نحاكاة إلتصاق صنانات البدل 
o التخلً ع  نظا  الوز .عرض إجراءات التعوٌض ع   
o . إختر يترة بفو نبلبن 
o .الحفاظ على حد أدنى لحج  الهواء اً البدل  لننع إنعصارها 

  )بدون معدات. -مهارات السباحة )المٌاه المحصورة أو المفتوحة 
o البتدابٌ ، إظهار كفاءة النبتدبٌ  بنيتوى اليباح  اً أي ن  الركبلت التالٌ : الزحؾ، والجانب، والصدر، والظهر ا

أو ركبلت الظهر. نجنوعات الركبلت الكبليٌكٌ  لٌيت اضرورٌ  لتلبٌ  هذا النبلب بالنا ٌت  تحقٌق التقد  إلى 
األنا ، على يبٌل النثال، نبلوب بالاضرورة أي ركل  للذراع أو إجراء نعٌ  وعد  وجود أٌها أٌاضا نقبول . ٌجب 

للركبلت اً حٌ  ٌجري تقٌٌنه  ن  قبل الندرب. وتعتبر دورة  دورة نيتنرة 15على الببلب إكنال نا ال ٌقل ع  
 الركبلت إنا أ  تكو  بعنل الذراع أو الياق أو نزٌج نترتب علٌه اً التحرك إلى األنا  حتى تكرر.

o  دقابق. 10يباح  البقاء على قٌد الحٌاة لندة 
o  الؽوص. وٌينح بايتخدا  أوزا  نترا( بنفس واحد نع عد  وجود داع  أو  15قدنا ) 50اليباح  تحت الناء

 للببلب الذٌ  ٌواجهو  صعوب  بالبقاء نؽنورٌ . ٌينح بايتخدا  القناع للببلب النرتدٌ  العديات البلصق .

  )مجهز بالحد األدنى من المعدات مع القناع، والزعانف،  –مهارات الغوص السطحً )المٌاه المحصورة أو المفتوحة
 والقصبة الهوائٌة.

o   ( ن  دو  توقؾ، والتنفس ن  القصب  الهوابٌ . 412ٌاردة ) 450اليباح  
o  ًأنتار( اً الناء. 3أقدا  ) 10نحاكاة إيتعادة ؼواص آخر ااقد الوعً لليبح ن  عنق حوال 
o  ، ٌبايتخدا  التقنٌات الننايب ، للنداخل ونخارج الناء، والؽوص اليبحً واليباح  اليبحٌ ، وتبهٌر القصب  الهواب

 ، ونراقب  البفو واليباح  تحت الناء والبفو على اليبح.نظا  الوز التخلص ن  

 .)النهارات التً تحنل عبلن  النجن  "*" ٌجب أ  تعرؾ اً النٌاه النحصورة.  غوص السكوبا )المٌاه المحصورة والمفتوحة
 نتر( اً النٌاه النحصورة. 2.4أقدا  ) 8ال تنببق نتبلبات عنق ٌزٌد على 

o  الؽوص:نهارات قبل وبعد 
* حدد، تحقق، تجنٌع، اضبب وارتداء النعدات؛ أداء نا قبل الؽوص التحقق ن  نعدات ونعدات الزنبلء. إزال  الاضباب  -

 ع  األقنع . بعد الؽوص، اك، وشبؾ ورعاٌ  والنعدات.
 * أداء البفو على اليبح / إختٌار الوز  وإجراء التعدٌبلت البلزن  للحو  اً عنق الؽوص. -
 إشارات تواصل الؽواصٌ  على اليبح.إعباء ونعرا   -
 نفخ وتفرٌػ يترة البفوٌ  لك وللزنٌل بالف . -
 * على اليبح، إزال  وايتبدال )اً النقابل(: القناع، والزعانؾ، وحزا  الوز . -
 * نع الوجه نؽنور، التنفس ن  خبلل القصب  الهوابٌ  اً حٌ  اإليتراح  واليباح . -
 ه اً القصب  الهوابٌ  بدو  إختناق.نع وجه نؽنور، تنفس ن  خبلل النٌا -
 نحاكاة إزال  تشنج العاضبلت لك وللزنٌل. -
زال  اإليبح وتحت الناء، وتشنل النهارات: ال* إظهار االيتخدا  اليلٌ  لنظا  الوز  النحدد. حيب االقتاضاء، على  -

ى اليبح نرة واحدة على األقل، ايتبدال، والتكٌؾ، وتحدٌد النواقع. الحد األدنى، ٌجب إزال  جنٌع أنظن  الوز  علإلو
 ن  قبل البالب.

إذا كا  ذلك ننايبا للننبق ، الدخول والخروج ن  الناء نع عوان  و / أو عل  "ؼواص باأليفل"  وحبل؛ ٌيتخد  لتحدٌد  -
 ننبق  الؽوص أثناء الؽوص.
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o :نهارات النزول / الصعود 
 ول والصعود النرٌح.* التحك  بالاضؽب اً الفراؼات الهوابٌ  النيٌبر علٌها للنز -
النزول بالقد  أوال نع حد أدنى ن  حرك  الزعانؾ أو الٌد، التجذٌؾ، أو الوبا، وذلك بايتخدا  اليٌبرة على النفس أو  -

 يترة البفوٌ  لليٌبرة على نعدل النزول.
 15على عنق حوالً أنتار( أو أقل اً الدقٌق  الواحدة والحو   9قدنا ) 30اً نهاٌ  الؽوص ، نراقب  نعدل الصعود ن   -

 نتر( لندة ثبلث دقابق. 4.6قدنا )
o :نهارات تحت الناء 
 إعباء ونعرا  واإليتجاب  إلشارات تواصل الؽواصٌ  النشترك  تحت الناء. -
* إارغ القناع، بنا اً ذلك إزالته وايتبداله. )اً بٌبات النٌاه الباردة عندنا تيتخد  قفازات وؼباء الرأس، اإزالته  -

 النٌاه النحصورة كااٌ .(. وايتبداله اً
 * إزال ، ايتبدال، وتنظٌؾ الننظ . -
 ايتعادة الننظ  األيايً ن  وراء الكتؾ وإيتبداله وتنظٌفه.*  -
 * الحو  دو  دع  أو حرك  كبٌرة. -
* بٌننا ٌرتدي حزا  الوز  نوع النشبك  وهو تحت الناء اً واضعٌ  الرقود اً القاع أو أثناء التحلٌق، حل، واضبب  -

 النشبك. -ك ن  الحزا  بحٌث ٌت  توزٌع الثقل بشكل نتياو وٌتركز النشبك اً أنا  الؽواص وإعادة قفلالنشب
* إذا كا  ٌرتدي الوز  الندنج اً نظا  الوز ، وؼنر اً واضعٌ  عراضٌ  اً الجزء اليفلً أو أثناء الحو ، إزال   -

ظا  الوز . إذا لز  األنر، وٌينح للنياعدة لتحل وايتبدال جٌب واحد على األقل الوز ، إذا كا  نينوحا به ن  قبل ن
 نحل جٌب الوز .

أنتار(، أو أقل إذا اقتاضت الظروؾ، ن   3أقدا  ) 10ايتخدا  نظا  الزنال  لرٌااض  الؽوص، والبقاء اضن  نباق  -
 الزنبلء.

إلى اليبح نع الحد األدنى رصد إندادات الهواء والتواصل بالكنٌ  النتبقٌ  عند البلب، وإدارة إندادات الهواء كً تصعد  -
 النخبب له نيبقا ن  الهواء.

 ايتخدا  النبلح  البٌبٌ  والبوصل ، للتنقل تحت الناء إلى نكا  نعٌ  أو اً اتجاه نعٌ  لفترة نعٌن  ن  الزن . -
 ق التقرٌبً.ايتخدا  البوصل  تحت الناء لتحدٌد اإلتجاه: نتابع  اإلتجاه والعودة على النيار النتبادل إلى نوقع اإلنببل -

 .التخطٌط 
o  قٌاس وتيجٌل وحياب ايتهبلك الهواء ) كنعدل ايتهبلك الهواء اليبحً( بايتخدا  جهاز قٌاس اضؽب الهواء، وقٌاس

 العنق والتوقٌت.
o   ٌ(. التخبٌب هو النظر اً الحد  18و  12قدنا ) 60و  40جعل خب  الؽوص بعد  بلب وقف  على عنق نا ب 

اء التنفس باألصل، الوقت اً العنق، والصعود، والوقوؾ اإلحترازي وهانش األنا . إذا األدنى؛ تكفً اندادات هو
( ن  ننشأة بببٌع  الحال، ال 80KMنٌل ) 50ننابق الؽوص النحلٌ ، اً نواقع ؼوص اضن  دابرة نصؾ قبرها 

ندرب، وننع االنتهاء ن   ( أو هناك ؼٌرها ن  النخابر التً ٌراها ال 12قدنا ) 40توار أعناق النٌاه نا ٌزٌد على 
 ( لنحاكاة الؽوص اً النٌاه على عنق أقل نقبول بالنا أنه ال ٌزال ٌلبً تعرٌؾ الؽوص  12قد  ) 40ؼوص  تزٌد ع  

 كنا جاء اً "النعج ".
o  عند االنتهاء ن  الؽوص، وبايتخدا  جداول الؽوص النتكرر للحياب بشكل صحٌح عد  اإلحتٌاج للوقفات، الؽوص

توقع أ  ٌبدأ بعد اترة يبح ياع  واحدة على األقل. ان  النقبول للببلب أ  تكو  تعلٌنات  ايتخدا  أجهزة النتكررة ن
كنبٌوتر الؽوص ننلوك  شخصٌا له  بدال ن  ايتخدا  جداول الؽوص لتخبٌب الؽوص. )لٌس ن  الاضروري أ  ٌت  

 الؽوص الفعلً.(.

 .بٌئٌا 
o  اضبٌل على البٌب  وتعزٌز الحفاظ على البٌب .الؽوص بايتخدا  النهارات التً لها تأثٌر 
o .التعرؾ والتحدٌد )حيب االي  الشابع( لعٌنات الحٌاة النباتٌ  والحٌوانٌ  التً ترى عادة 

 حاالت الطوارئ / االنقاذ / حل المشكالت. 
o   عٌ  بالعٌ  أو نترا(، لراٌق بنحاكاة اإلرهاق. ٌجب النحااظ  على إتصال ال 46ٌاردة ) 50النقل لنياا  ال تقل ع

 االتصال الصوتً بٌ  الننقذ والؽواص.
o  نتر( اً النٌاه النفتوح  نشارك   4.6قدنا ) 15* اً واضع ثابت اً النٌاه النحصورة واً الحد األدنى على عنق

 حص  الهواء ببرٌق  نيٌبر علٌها نع ؼواص آخر، ٌت  تبادل األدوار ن  النانح للهواء والنتلقً للهواء.
o 4.6قدنا ) 15رخابً، لصعود نيٌبر علٌه يباح  للبوارئ اً النٌاه النحصورة ون  الحد األدنى للعنق * إجراء ايت 

 نتر( اً النٌاه النفتوح . )إاضاا  أنظر "تفاصٌل النهارات النحددة."(.
o صعود * نشارك  حص  الهواء على حد كنانح ونيتقبل ن  األخببوب أو نصدر تنفس بدٌل )ولٌس تنفس الزنٌل( أثناء ال

 نتر( إلى اليبح اً النٌاه النفتوح . 4.6قدنا ) 15اً النٌاه النحصورة ون  الحد األدنى للعنق 
o  ًالاضحٌ نظا  وز  أنتار(، وإزال   3أقدا  ) 10* نحاكاة إحاضار ؼواص ااقد الوعً إلى اليبح ن  عنق حوال ،

 والقناع والقصب  الهوابٌ . نحاكاة أنفاس اإلنقاذ اً الناء.
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 اجإمتحانات -ت متطلبا

 انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: التقٌٌ  والتوثٌق".
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 دمـقـا المتـوبـكـواص السـغ
 

 العامةالمؤهالت واللمحة 
هذه بالببع دورة شهادة ايتنرار التعلٌ  للؽواصٌ  النعتندٌ . وهو برنانج ننتع تيتنر التجرب  بإشراؾ تهدؾ إلى إدخال الؽواصٌ  إلى 
نجنوع  نتنوع  ن  األنشب  الؽوص وأ  تدرس تنانا اً بٌب  النٌاه النفتوح . عند االنتهاء بنجاح ن  هذه الدورة، تعتبر نتخرج بكفاءة 

ى االنخراب اً أنشب  ؼوص اليكوبا للنٌاه النفتوح  دو  إشراؾ، شرٌب  أ  األنشب  والنجاالت، وأعناق الؽوص قرٌب  ن  تلك عل
 النتدرب علٌها. هذا بالببع هو ننايب للؽواصٌ  الذٌ :

 

 .ًالرؼب  بتدرٌب إاضاا 

 .ًاإلنتقال ن  ننبق  ؼوص واحدة إلى أخرى، والرؼب  اً التوجٌه النحل 

 ك، ولكنه ٌرؼب اً الحصول على، شهادة ناوي.الٌنل 

 .الرؼب  اً التوجه إلى نجنوع  نتنوع  ن  نواقع وظروؾ الؽوص 
 

 من قد ٌقٌم التدرٌب

 .أي ن  ندربً ناوي الواضع النشب ٌيتخد  نواد دع  ناوي 
 

 الشروط المسبقة

  .ين  هو الحد األدنى لقي  النٌاه بالدورة. 15السن 
 ين  انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: العنر، شهادة الٌااع".(. 14-10عنار )ٌينح بشهاد الٌااع لؤل

 .نبلوب شهادة باعتباره ؼواص يكوبا ناوي أو نا ٌعادلها. على الندرب التأكد ن  نعرا  البالب  الشهادة/الخبرة/المعرفة
  النهارات أو التقٌٌنات األخرى للقٌا  بذلك. ؼوص  واحدة اً الكااٌ  والقدرة قبل أي تدرٌب اً النٌاه النفتوح  وٌجب ايتخدا

النٌاه النفتوح  )التً التحيب اضن  الحد األدنى لعدد الؽوصات النبلوب  للدورة( ٌنك  ايتخدانها اً احص وتقٌٌ  الؽوص. 
 .هذا ؼٌر نبلوب عندنا تكو  كفاءات ؼوص البالب نعروا  للندرب

 .وٌكو  نيؤوال ع  رعاٌ  وصٌان  نعدات الؽوص الخاص  به. ٌقو  الندرب بنياعدة البالب على البالب أ  ٌتزود  المعدات
 اً البداٌ  اً احص جنٌع النعدات للتأكد ن  أنها كااٌ  وتعنل بشكل يلٌ .

 
 السٌاسات

 .ب خبلل أول انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: النياعدٌ  والنيب." الندرب ٌجب أ  ٌرااق الببل النسب
 (، االحد األقصى لعدد  24قد  ) 80 (. إذا ت  إجراء الؽوص  إلى أعناق أكبر ن   18قدنا ) 60ؼوص تدرٌبٌ  تزٌد على 

 الببلب للندرب الواحد هو أربع . إذا ت  ايتخدا  واحد أو أكثر ن  النياعدٌ  النؤهلٌ ، االحد األقصى ٌرتفع إلى ثنانٌ .

 .ز إجراء أكثر ن  ثنانً ياعات ن  التدرٌب خبلل أي ٌو  واحد.ال ٌجو الساعات الٌومٌة 

  يت ياعات. وهذا ٌشنل جلي  القٌد / التوجٌه، النناقشات اً النوقع عند الاضرورة للتحاضٌر  )الساعات المقدرة(.األكادٌمٌة
بلل الدورة. اإلحابات لنشاب الؽوص، والجلي  الختانٌ  التً تتاضن  إختبارعلى أياس النواضوع األكادٌنً عرض النيأل  خ

للؽوص اً هذه الدورة هً بالاضرورة أبول ن  تلك الخاص  اً دورة ؼواص اليكوبا أو كبٌر الؽواصٌ  بيبب النناقشات 
 "األكادٌنٌ " البلزن  لدع  األنشب  نثل البحث واالنتشال، إنتشال األجيا  الخفٌف  والصٌد والجنع، الخ.

 .ًالتطبٌق العمل 
o النبلوب. الحد األدنى للوقت 

 ياعات. 6 -
o .الحد األدنى النبلوب للؽوصات 

 الحد األدنى النبلوب لعدد ؼوصات النٌاه النفتوح  يت ؼوصات. -
o .الحدود 

 تببق كحد أقصى أربع ؼوصات اً الٌو  الواحد نحو نتبلبات الدورة. -
قدرة البالب الجيدٌ  والعقلٌ   إذا ت  التخبٌب ألكثر ن  ثبلث ؼوصات اً الٌو  الواحد، ٌجب النظر إلى العوانل التالٌ : -

والقدرة على التحنل، والتحفٌز، وااليتعداد للتعل  وٌت  تقٌٌ  نيتوٌات النٌتروجٌ  النتبقٌ ، ونيتوٌات الجفاؾ، ااضبل ع  
 الظروؾ البٌبٌ ، والتخبٌب للؽوص، واترات اليبح، البٌرا  أو الصعود إلى ارتفاع بعد الؽوص.

 أنتار(. 6قدنا ) 20ٌجب أ  تكو  أعنق ن   على االقل ؼوصتٌ  ن  الؽوصات -
o .العنق 
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 (. ال لؽوصات تتبلب إلى  نراحل  40قد  ) 130أقصى عنق ألي ؼوص  اً النٌاه النفتوح  خبلل هذه الدورة هو  -
اعلٌ  لتخفٌؾ الاضؽب. ونع ذلك، ٌنك  إاضاا  نحاكاة الاضؽب على نراحل إلى الصعود ن  عد  النبلوب  وقف  والؽوص. 

 نتر( ٌجب أ  ٌدرج اً وقت الؽوص الفعلً. 7.6قدنا ) 25اة لوقت الاضؽب ٌقاضى اً عنق أعنق ن  أي نحاك

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: النعدات.". المعدات 

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: نناذج اليجبلت والتقارٌر." المواد 

 .ليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: نتبلبات شهادة".انظر "ا نتائج الدورة 
 

 األكادٌمٌة –المتطلبات 

 .عام 
o   القي  األكادٌنً قد  خبلل الدورة بببٌع  الحال، إحابات الؽوص وايتخبلص النعلونات والتعلٌ  اإللكترونً  ٌجب أ

 ٌيتخد  لتعزٌز اليبلن  والنعرا  والتقدٌر للؽوصات النقا  بها.
o أنك  ذلك ٌجب الؽوص اً نجنوع  نتنوع  ن  النواقع. الببلب ٌقونوا بإعداد خبب الؽوص الحالٌ  لكل نوقع  كلنا

ؼوص. إذا كا  العدد نحدود ن  النواقع النتاح ، ٌنك  للندرب نياعدة التعل  ع  برٌق إنشاء نها  ؼوص هادا  نتنوع . 
 ٌجب أ  ٌعكس يجل تيجٌل الؽوصات أنشب  الؽوص النحددة.

o   الندرب ٌقود نعلونات إحابات وإيتخبلصات الؽوص التً تت  بالتعاو  نع الؽوص  اً النٌاه النفتوح . ٌقو  الؽواصو
 الببلب بالنشارك  الكانل  اً عنلٌ  تخبٌب الؽوص.

o :النوااضٌع والنهارات التً ن  النه  التركٌز علٌها خبلل جليات اإلحاب  والؽوصات تشنل 
 هاد، والقٌود الفردٌ ، والتعب، والتعرض، والتكٌؾ بالؽوص.اللٌاق  البدنٌ ، واإلج -
 النٌاه الهابج ، الرؤٌ  النحدودة، والؽوص / إلؽاء صنع القرار. -
 ايتخدا  الوز ، يترة البفو وأنناب التنفس وتعلقها بعنلٌ  البفو، واليٌبرة على الصعود والنزول. -
زنبلء. كل ؼواص ٌجب االاضببلع بدور قٌادي اً الؽوص تخبٌب الؽوص، وإعداد النعدات ورعاٌتها، والؽوص نع ال -

 نرة واحدة على األقل.
 التواصل، وايتخدا  األدوات، والنبلح . -
 الجوانب البٌبٌ  ونهارات الؽوص التً تؤثر على الحد األدنى للبٌب . -
 نناريتها.عنلٌات اإلنقاذ والنياعدة )الذات والزنبلء(، وأنظن  البوارئ واإلجراءات هً إلعادة النظر و -

 
 المهارات –متطلبات 

 .)على الببلب النحاكاة إلثبات القدرة على: غوص السكوبا )المٌاه المفتوحة 
o .أداء النهارات األيايٌ  لليكوبا النحددة 
o .أداء عنلٌ  إنقاذ نحددة أو نهارات النياعدة 
o . ايتخدا  جداول الؽوص لتخبٌب كل ؼوص 
o .تيجٌل الؽوصات اً داتر تيجٌل الؽوصات 
o .النبلح  تحت الناء 
o .ايتخدا  النعدات الننايب  إلنجاز النها  النحددة 

 األنشب . -
  . نوااضٌع الؽوص النبلوب  والننابق الواردة تنثل ثبلث ؼوصات ننفصل  للحد األدنى ن  يت نبلوب

أ  الؽوصات النتبقٌ  ٌنك  جنعها أو تقيٌنها حيب الحاج  لتنايب الواضع وتلبٌ  احتٌاجات الببلب شرٌب  
 تكو  يت ؼوصات على األقل ننفصل .

 الؽوصات النبلوب . -
 . النبلح 
 . ٌالؽوص  اللٌلٌ  أو نحدودة الرؤ 
 ( 40قد  /  130الؽوص العنٌق .)نتر أقصى عنق 

 الؽوصات اإلختٌارٌ . -
 .البحث واإلنتشال 
 .ؼوص القارب 
 . إنتشال األجيا  الخفٌف  إلى النتويب 
 .الصٌد والجنع 
 ابب تحت الناء.اإليتكشاؾ وري  الخر 
 .ؼوص حبا  اليف  ن  ؼٌر إختراق 
 . جنع البٌانات والنراقب 
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 .الؽوص باألنواج أو التٌارات 
 .ؼوص النرتفعات 
 .) الؽوص اً النٌاه النالح  )اً الننابق التً أؼلب الؽوص ٌت  اً النٌاه العذب 
 .ؼوص الشابًء 
 .الؽوص للصور أو الفٌدٌو 
 .إيتخدا  كنبٌوترات الؽوص 

 
 

 اجإمتحانات -ات متطلب
 انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: التقٌٌ  والتوثٌق".
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 ( EANxس )ـركـتـٌـصب النـواء المخـواص الهـغ

 
 المؤهالت واللمحة العامة

كويٌل  للتنفس. ٌنك  تدرٌس الدورة كدورة تخصص نيتقل  EANxهذه الدورة تقد  تزوٌد الؽواص بالنعلونات البلزن  لبليتفادة ن  
للؽواصٌ  النعتندٌ  أو ن  النعارؾ والنهارات والتدرٌب ٌنك  دنجها اً دورات شهادات ناوي األخرى بنا اً ذلك ؼواص ناوي 

إذا ل  ٌت  تاضنٌنها اً  EANxاليكوبا بالببع. ٌنك  تدرٌس الدورة اً برنانج إعتراؾ ناوي وتأهل البلب  النيجلٌ  كـؽواصٌ  
 ؼوصات التدرٌب اً النٌاه النفتوح .

 
( اً أنشب  الؽوص اً EAN40)إلى  EANxعند االنتهاء بنجاح ن  هذه الدورة أو البرنانج، تعتبر خرٌجً الكفاءة لبليتفادة ن  

 درب علٌها.النٌاه النفتوح  دو  إشراؾ، شرٌب  أ  األنشب  والنجاالت، وأعناق الؽوص قرٌب  ن  تلك النت
 

 من قد ٌقٌم التدرٌب

 .أي ن  ندربً ناوي الواضع النشب ٌيتخد  نواد دع  ناوي 
 

 الشروط المسبقة

  .عانا، انظر "اليٌايات التً تببق على  14إلى  10)شهادة الٌااعٌ  ن   ين  اً قي  النٌاه للدورة. 18الحد األدنى هو السن
 جنٌع الدورات: العنر، شهادة الٌااعٌ ".(

 إجراء القٌد الحالً ندرب ناوي بالببع نبلوب شهادة باعتباره ؼواص ناوي يكوبا أو نا ٌعادلها.  دة/الخبرة/المعرفة.الشها
على الندرب التأكد ن  نعرا  البالب الكااٌ  والقدرة قبل أي تدرٌب للنٌاه النفتوح  وٌجب ايتخدا  النهارة أو التقٌٌنات 

نٌاه النفتوح  )التً التحيب اضن  الحد األدنى لعدد الؽوصات النبلوب  للدورة( ٌنك  األخرى للقٌا  بذلك. ؼوص  واحدة اً ال
 .ايتخدانها اً احص وتقٌٌ  الؽوص. هذا ؼٌر نبلوب عندنا تكو  كفاءات ؼوص البالب نعروا  للندرب

 .لندرب أ  ٌياعد على البالب أ  ٌتزود وٌكو  نيؤوال ع  رعاٌ  وصٌان  نعدات الؽوص الخاص  به ٌجب على ا المعدات
 اً البداٌ  البالب اً احص جنٌع نعدات البالب للتأكد ن  أنها كااٌ  وتعنل بشكل يلٌ .

 
 السٌاسات

 .( وتنببق النيب القٌايٌ . )انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات:  18قد  ) 60ألعناق تقل ع    النسب 
األكادٌمٌة  (.  18قدنا ) 60لببلب خبلل أول ؼوص  تدرٌب بنا تزٌد على النياعدٌ  والنيب"( ٌجب على الندرب نرااق  ا

 ياعتٌ . )الساعات المقدرة(.

 .ًالتطبٌق العمل 
o .الحد األدنى للوقت النبلوب 

 ياعتٌ  )إذا كانت نتاضنن  الؽوصات(. -
o .)الحد األدنى لعدد الؽوصات ) ٌجب تيجٌلها كؽوصات ناٌتروكس 

 لنٌاه النفتوح  هً إثنتا .الحد األدنى لعدد الؽوصات اً ا -
o .العنق 

اضؽب  1.6اضؽب جوي نع  1.4 ( أو  40قد  ) 130أقصى عنق ألي ؼوص  اً النٌاه النفتوح  خبلل هذه الدورة هو  -
، وذلك للبوارئ، أٌهنا أقل. ال لؽوصات هً بحاج  إلى تخفٌؾ الاضؽب على النراحل الفعلٌ . ونع ذلك، PO2جوي 

نراحل الصعود ن  دو  بلب وقف  الؽوص. أي نحاكاة لوقت اضؽب قاضى اً أعنق  ٌنك  إاضاا  نحاكاة الاضؽب على
 نتر( ٌجب أ  تدرج اً وقت الؽوص الفعلً. 7.6قدنا ) 25ن  

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: النعدات.". المعدات 

 .بلت والتقارٌر."انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: نناذج اليج المواد 

 .نتائج الدورة  
o  إذا ت  تاضنٌ  ؼوص  التدرٌب اً النٌاه النفتوح ، ٌت  تيجٌل خرٌج ناجح كؽواص ناويEANx. 
o  إذا ل  ٌت  تاضنٌ  ؼوص  التدرٌب اً النٌاه النفتوح ، ٌت  تيجٌل الخرٌج ناجح نؤهل لـEANx   ؼواص االعتراؾ ٌنك .

نتهاء ن  الؽوصات النبلوب  تحت إشراؾ ندرب ناوي. انظر "اليٌايات العان  عند اال EANxترقٌته إلى إصدار شهادات 
 النببق  على جنٌع الدورات: نتبلبات شهادة".

 
 األكادٌمٌة -متطلبات 

النواضوعات التالٌ  التً ٌتعٌ  تؽبٌتها: تارٌخ النٌتركس كؽاز للتنفس؛ قانو  دالتو  للاضؽوب الجزبٌ . عل  وظابؾ األعاضاء ن  
  والنٌتروجٌ . حدود العنق، النزاٌا والعٌوب والنخابر ن  النٌتركس. ينٌ  األكيجٌ . النخابر واالحتٌابات ن  التعانل نع األكيجٌ
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، RGBM، أو جداول الؽوص القاب  على الـ EANx، نع الهواء القٌايً EANxاألكيجٌ . نفهو  عنق الهواء ونا ٌعادلها؛ ايتخدا  
 شخصٌا. تخبٌب الؽوص الننايب. الؽاز النشترك وإجراءات الخلب؛ وإجراءات تحلٌل الؽاز.أو جهاز كنبٌوتر ؼوص الننلوك 

 
 المهارات –متطلبات 

 .)غوص السكوبا )المٌاه المفتوحة 
o  للحصول على شهادةEANx   على األقل القٌا  بؽوصتٌ  هً أ  تخبب وتنفذ بشكل آن  بايتخداEANx واحدة ننها ،

 هو أ  تكو  الؽوص  نتكررة.
o .على البالب القٌا  بتحلٌل خلٌب التنفس بنفيه 

 
 اجإمتحانات –متطلبات 

 انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: التقٌٌ  والتوثٌق".
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 اـوبـومات السكــلـٌط معـدورة تنش
 

 المؤهالت واللمحة العامة
لشهادات الذي ٌتٌح تجرب  تنشٌبٌ  تحت إشراؾ على نيتوى ؼوص اليكوبا للؽواصٌ  الذٌ  ٌحتاجو  إلى هذا هو برنانج ؼٌر إصدار ا

 إعادة تأيٌس الكفاءة بيبب الخنول ع  الؽوص اً اضوء رحبلت الؽوص النقصودة أو عوانل أخرى.
 

لؽوص، نرشدي الؽوص والننتجعات، قبابن  الؽواصٌ  الذٌ  أتنوا دورة تنشٌبٌ  اً الؽوص بالببع قد ٌيتخدنوا وثابق لدع  أدالء ا
القوارب وؼٌره  اً تقٌٌ  نيتوى تدرٌب الؽواصٌ  وايتعداده  للنشارك  اً أنشب  الؽوص النحددة. الؽواصٌ  الذٌ  أكنلوا تجدٌد 

 نعلونات ؼوص اليكوبا ولك  لٌس البرنانج بأكنله قد ٌيتخدنوا داتر يجل الؽوصات للتحقق ببرٌق  نناثل .
 

 ٌقٌم التدرٌب من قد

  ن  قبل أي ندرب ناوي الواضع النشب، نرشد ؼوص ناوي، ندرب ؼوص يبحً نؤهل اً ؼوص اليكوبا، ٌيتخد  نواد
 دع  ناوي.

 
 الشروط المسبقة

  .ين  اً قي  النٌاه للدورة )القٌود الشربٌ  على لنيتوى الٌااع انظر. "يٌايات التببٌق على جنٌع  10الحد األدنى هو السن
 : العنر، شهادة الٌااع"(.الدورات

 .نبلوب شهادة باعتباره ؼواص ناوي يكوبا أو نا ٌعادلها. على الندرب التأكد ن  نعرا  البالب  الشهادة/الخبرة/المعرفة
الكااٌ  والقدرة قبل أي تدرٌب اً النٌاه النفتوح  وٌجب ايتخدا  النهارة أو التقٌٌنات األخرى للقٌا  بذلك. للنشاركٌ  نع أي 

شهرا التً يبقت تجدٌد الؽوص بالببع، ال بد ن  تقٌٌ  نهارة النٌاه والتدرٌب البلز  لتجدٌد  12ب ؼوص خبلل اترة ال نشا
 .النعلونات اً النٌاه النحصورة قبل اليناح للنشاب بالنٌاه النفتوح 

 
 السٌاسات

 .عندنا ٌتحقق الندرب  1: 10هذه النيب  إلى  . ٌنك  زٌادة1: 8نبدبٌا النيب  القصوى للؽوص اً النٌاه النفتوح  هو   النسب
 أ  النشاركٌ  ٌجٌدو  الؽوص ونرتاحٌ  اً الناء.

  ؼٌر نبلوب . )الساعات المقدرة(.األكادٌمٌة 

 .ًالتطبٌق العمل 
o .الحد األدنى للوقت النبلوب 

 ياع  واحدة. -
o .الحدود 

 قد ٌت  االنتهاء ن  األنشب  النابٌ  اً النٌاه النحصورة. -
o .العنق 

 ٌوجد أقصى عنق نحدد لهذه الدورة. العنق نحدود بقدرات النشاركٌ  والخبرات والشهادات اليابق .ال  -

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: النعدات.". المعدات 

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: نناذج اليجبلت والتقارٌر." المواد 

 .ر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: نتبلبات شهادة".انظ نتائج الدورة 
 

 المهارات –متطلبات 

 .)بعد التقٌٌ  األولً، ٌجب أ  ٌكو  نشاب الؽوص نصن  بنشارك ٌحتاج ن   غوص السكوبا )المحصورة والمٌاه المفتوحة
ت تدرٌبٌ  تنشٌبٌ  إلعداد الؽواص ليفر الؽوص، حٌث الكفاءة الحالٌ  نقابل نشاب الؽوص النتوقع. إذا كا  ٌت  ايتخدا  دورا

 التركٌز هو أ  تعبى النهارات والنعارؾ والتقنٌات النببق  على الننبق  النراد الؽوص بها.
 

ٌجب على النشارك هو إظهار نهارة إتقا  الؽوص ع  برٌق األداء النراضً لكل نا ٌلً: )النهارات التً تحنل عبلن  
شهرا ننذ آخر ؼوص  نااضٌ  نتبلبات العنق تزٌد على.  12النٌاه النحصورة إذا كانت أكثر ن   النجن  "*" ٌجب األخذ اً

 نتر( ال تنببق اً النٌاه النحصورة(. 2.4أقدا  ) 8
o :نهارات قبل وبعد الؽوص 
باب * حدد، تحقق، تجنٌع، اضبب وارتداء النعدات؛ أداء نا قبل الؽوص التحقق ن  نعدات ونعدات الزنبلء. إزال  الاض -

 ع  األقنع . بعد الؽوص، اك، وشبؾ ورعاٌ  والنعدات.
 وإجراء التعدٌبلت البلزن  للحو  اً عنق الؽوص.نظا  الوز  * أداء البفو على اليبح / إختٌار  -



0.1جنُغخس  7102دنٛم عٛحعحش ٔيؼحٚٛش َحٔ٘ ئطذجس   
 

71 

 إعباء ونعرا  إشارات تواصل الؽواصٌ  على اليبح. -
 نفخ وتفرٌػ يترة البفوٌ  لك وللزنٌل بالف . -
 )اً النقابل(: القناع، والزعانؾ، وحزا  الوز . * على اليبح، إزال  وايتبدال -
 * نع الوجه نؽنور، التنفس ن  خبلل القصب  الهوابٌ  اً حٌ  اإليتراح  واليباح . -
 نع وجه نؽنور، تنفس ن  خبلل النٌاه اً القصب  الهوابٌ  بدو  إختناق. -
 نحاكاة إزال  تشنج العاضبلت لك وللزنٌل. -
دخول والخروج ن  الناء نع عوان  و / أو عل  "ؼواص باأليفل"  وحبل؛ ٌيتخد  لتحدٌد إذا كا  ذلك ننايبا للننبق ، ال -

 ننبق  الؽوص أثناء الؽوص.
o :نهارات النزول / الصعود 
 * التحك  بالاضؽب اً الفراؼات الهوابٌ  النيٌبر علٌها للنزول والصعود النرٌح. -
التجذٌؾ، أو الوبا، وذلك بايتخدا  اليٌبرة على النفس أو النزول بالقد  أوال نع حد أدنى ن  حرك  الزعانؾ أو الٌد،  -

 يترة البفوٌ  لليٌبرة على نعدل النزول.
 15أنتار( أو أقل اً الدقٌق  الواحدة والحو  على عنق حوالً  9قدنا ) 30اً نهاٌ  الؽوص ، نراقب  نعدل الصعود ن   -

 نتر( لندة ثبلث دقابق. 4.6قدنا )
o :نهارات تحت الناء 
 نعرا  واإليتجاب  إلشارات تواصل الؽواصٌ  النشترك  تحت الناء.إعباء و -
* إاراغ القناع، بنا اً ذلك إزالته وايتبداله. )اً بٌبات النٌاه الباردة عندنا تيتخد  قفازات وؼباء الرأس، اإزالته  -

 وايتبداله اً النٌاه النحصورة كااٌ .(.
 * إزال ، ايتبدال، وتنظٌؾ الننظ . -
 ظ  األيايً ن  وراء الكتؾ وإيتبداله وتنظٌفه.ايتعادة النن*  -
 * الحو  دو  دع  أو حرك  كبٌرة. -
* بٌننا ٌرتدي حزا  الوز  نوع النشبك  وهو تحت الناء اً واضعٌ  الرقود اً القاع أو أثناء التحلٌق، حل، واضبب  -

 النشبك. -وإعادة قفلالنشبك ن  الحزا  بحٌث ٌت  توزٌع الثقل بشكل نتياو وٌتركز النشبك اً أنا  الؽواص 
* إذا كا  ٌرتدي الوز  الندنج اً نظا  الوز ، وؼنر اً واضعٌ  عراضٌ  اً الجزء اليفلً أو أثناء الحو ، إزال   -

وايتبدال جٌب واحد على األقل الوز ، إذا كا  نينوحا به ن  قبل نظا  الوز . إذا لز  األنر، وٌينح للنياعدة لتحل 
 نحل جٌب الوز .

أنتار(، أو أقل إذا اقتاضت الظروؾ، ن   3أقدا  ) 10الزنال  لرٌااض  الؽوص، والبقاء اضن  نباق  ايتخدا  نظا  -
 الزنبلء.

رصد إندادات الهواء والتواصل بالكنٌ  النتبقٌ  عند البلب، وإدارة إندادات الهواء كً تصعد إلى اليبح نع الحد األدنى  -
 النخبب له نيبقا ن  الهواء.

 ٌ  والبوصل ، للتنقل تحت الناء إلى نكا  نعٌ  أو اً اتجاه نعٌ  لفترة نعٌن  ن  الزن .ايتخدا  النبلح  البٌب -
 ايتخدا  البوصل  تحت الناء لتحدٌد اإلتجاه: نتابع  اإلتجاه والعودة على النيار النتبادل إلى نوقع اإلنببلق التقرٌبً. -

 

 .التخطٌط 
o لهواء اليبحً( بايتخدا  جهاز قٌاس اضؽب الهواء، وقٌاس قٌاس وتيجٌل وحياب ايتهبلك الهواء ) كنعدل ايتهبلك ا

 العنق والتوقٌت.
o   ٌ(. التخبٌب هو النظر اً الحد  18و  12قدنا ) 60و  40جعل خب  الؽوص بعد  بلب وقف  على عنق نا ب 

 . إذا األدنى؛ تكفً اندادات هواء التنفس باألصل، الوقت اً العنق، والصعود، والوقوؾ اإلحترازي وهانش األنا
( ن  ننشأة بببٌع  الحال، ال 80KMنٌل ) 50ننابق الؽوص النحلٌ ، اً نواقع ؼوص اضن  دابرة نصؾ قبرها 

 ( أو هناك ؼٌرها ن  النخابر التً ٌراها الندرب، وننع االنتهاء ن   12قدنا ) 40توار أعناق النٌاه نا ٌزٌد على 
ه على عنق أقل نقبول بالنا أنه ال ٌزال ٌلبً تعرٌؾ الؽوص  ( لنحاكاة الؽوص اً النٌا 12قد  ) 40ؼوص  تزٌد ع  

 كنا جاء اً "النعج ".
o  عند االنتهاء ن  الؽوص، وبايتخدا  جداول الؽوص النتكرر للحياب بشكل صحٌح عد  اإلحتٌاج للوقفات، الؽوص

و  تعلٌنات  ايتخدا  أجهزة النتكررة نتوقع أ  ٌبدأ بعد اترة يبح ياع  واحدة على األقل. ان  النقبول للببلب أ  تك
كنبٌوتر الؽوص ننلوك  شخصٌا له  بدال ن  ايتخدا  جداول الؽوص لتخبٌب الؽوص. )لٌس ن  الاضروري أ  ٌت  

 الؽوص الفعلً.(.

 .بٌئٌا 
o . الؽوص بايتخدا  النهارات التً لها تأثٌر اضبٌل على البٌب  وتعزٌز الحفاظ على البٌب 
o ابع( لعٌنات الحٌاة النباتٌ  والحٌوانٌ  التً ترى عادة.التعرؾ والتحدٌد )حيب االي  الش 

 حاالت الطوارئ / االنقاذ / حل المشكالت. 
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o   نترا(، لراٌق بنحاكاة اإلرهاق. ٌجب النحااظ  على إتصال العٌ  بالعٌ  أو  46ٌاردة ) 50النقل لنياا  ال تقل ع
 االتصال الصوتً بٌ  الننقذ والؽواص.

o نتر( اً النٌاه النفتوح  نشارك   4.6قدنا ) 15النحصورة واً الحد األدنى على عنق  * اً واضع ثابت اً النٌاه
 حص  الهواء ببرٌق  نيٌبر علٌها نع ؼواص آخر، ٌت  تبادل األدوار ن  النانح للهواء والنتلقً للهواء.

o 4.6قدنا ) 15للعنق  * إجراء ايترخابً، لصعود نيٌبر علٌه يباح  للبوارئ اً النٌاه النحصورة ون  الحد األدنى 
 نتر( اً النٌاه النفتوح . )إاضاا  أنظر "تفاصٌل النهارات النحددة."(.

o  نشارك  حص  الهواء على حد كنانح ونيتقبل ن  األخببوب أو نصدر تنفس بدٌل )ولٌس تنفس الزنٌل( أثناء الصعود *
 ح اً النٌاه النفتوح .نتر( إلى اليب 4.6قدنا ) 15اً النٌاه النحصورة ون  الحد األدنى للعنق 

o  ًالاضحٌ ، نظا  الوز  أنتار(، وإزال   3أقدا  ) 10* نحاكاة إحاضار ؼواص ااقد الوعً إلى اليبح ن  عنق حوال
 والقناع والقصب  الهوابٌ . نحاكاة أنفاس اإلنقاذ اً الناء.

 
 اجإمتحانات -متطلبات 

 والتوثٌق". انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: التقٌٌ 
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 ذـقـا المنـوبـكـواص السـغ

 
 المؤهالت واللمحة العامة

هذه الدورة تدرب الؽواصٌ  اً النعرا  والنهارات البلزن  إلدارة النخابر واعالٌ  التعانل للنشاكل النحدودة اً النٌاه وحاالت 
والشابا  –عنلٌات اإلنقاذ اليبحٌ  واإلنقاذ ن  عنق تشنل كبل ن  القارب  بوارئ الؽوص. وتشنل: النياعدة، وويابل النقل،

الؽواصٌ  اليبحٌٌ  وؼواصٌ  اليكوبا. وبالببع ٌلبً تدرٌب اإلنقاذ النتبلبات النيبق  لناوي ندرب الؽوص اليبحً، نياعد ندرب 
ربوي الكبار )حوالً أربع ياعات( ٌلبً نتبلبات ناوي، نرشد ؼوص ناوي وشهادات ندربً ناوي. نبلحظ : تدرٌب اإلنعاش القلبً ال

الحصول على شهادة ؼواص يكوبا الننقذ. تدرٌب اإلنعاش القلبً الربوي  اإلاضااً ٌتاضن  اإلنعاش القلبً الربوي للننقذٌ  وايتخدا  
 ادة القٌادة لناوي.أجهزة حاجز االنقاذ اً التنفس، وعلى يبٌل النثال، قناع الجٌب، درع الوجه، وذلك لتلبٌ  نتبلبات شه

  ًٌعتبر النتخرجٌ  نختصٌ  إلجراءات النياعدة واإلنقاذ اً النٌاه النفتوح  لظروؾ نوقع الؽوص والؽوص لتقارب تلك الت
 بالدورة.

  الخرٌجٌ  قد ٌيتخدنوا هذه الشهادة لتلبٌ  شرب أيايً لناوي لدورة تخصص نياعدالتدرٌب، ودورات قٌادة ناوي وبالببع
 ندرب ناوي.

 
 من قد ٌقٌم التدرٌب

 .أي ن  ندربً ناوي الواضع النشب ٌيتخد  نواد دع  ناوي 

  ن  قبل ندربً اإليعااات األولٌ  واإلنعاش القلبً الربوي الذي ٌقد  التدرٌب اً هذه النجاالت نهارة النعنٌ  خبلل هذه الدورة
 بالببع ال ٌلز  أ  ٌكو  ندرب ناوي.

 
 الشروط المسبقة

  .ين  اً قي  النٌاه للدورة. 15هو الحد األدنى السن 

 .نبلوب شهادة باعتباره ؼواص ناوي يكوبا أو نا ٌعادلها. على الندرب التأكد ن  نعرا  البالب  الشهادة/الخبرة/المعرفة
لنٌاه الكااٌ  والقدرة قبل أي تدرٌب للنٌاه النفتوح  وٌجب ايتخدا  النهارة أو التقٌٌنات األخرى للقٌا  بذلك. ؼوص  واحدة اً ا

النفتوح  )التً التحيب اضن  الحد األدنى لعدد الؽوصات النبلوب  للدورة( ٌنك  ايتخدانها اً احص وتقٌٌ  الؽوص. هذا 
 .ؼٌر نبلوب عندنا تكو  كفاءات ؼوص البالب نعروا  للندرب

 .الندرب أ  ٌياعد على البالب أ  ٌتزود وٌكو  نيؤوال ع  رعاٌ  وصٌان  نعدات الؽوص الخاص  به ٌجب على  المعدات
 اً البداٌ  البالب اً احص جنٌع نعدات البالب للتأكد ن  أنها كااٌ  وتعنل بشكل يلٌ .

 
 السٌاسات

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: النياعدٌ  والنيب.". الندرب ٌجب نرااق  الببلب خبلل أول   النسب
  (. 18قدنا ) 60عنلٌ  ؼوص تدرٌبٌ  ال تزٌد على 

  ياعتٌ . )الساعات المقدرة(.األكادٌمٌة 

 .ًالتطبٌق العمل 
o .الحد األدنى للوقت النبلوب 

 ياعتٌ . -
o .الحد األدنى لعدد الؽوصات 

 النفتوح  هً واحدة.الحد األدنى لعدد الؽوصات اً النٌاه  -
 با.تتاضن  جلي  النٌاه النفتوح  واحد أو أكثر ن  تدرٌبات اإلنقاذ الؽوص اليبحً أو اليكو 

o .العنق 
 (. ال لؽوصات بحاج  إلى تخفٌؾ  40قد  ) 130أقصى عنق ألي ؼوص  اً النٌاه النفتوح  خبلل هذه الدورة هو  -

الاضؽب على النراحل الفعلٌ . ونع ذلك، ٌنك  إاضاا  نحاكاة الاضؽب على نراحل إلى الصعود اً ؼوص  ال تيتدعً 
نتر( ٌجب أ  تدرج اً وقت الؽوص  7.6قدنا ) 25ن   وقف  تخفٌؾ الاضؽب. أي نحاكاة لوقت اضؽب قاضى اً أعنق

 الفعلً.

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: النعدات.". المعدات 

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: نناذج اليجبلت والتقارٌر." المواد 

 .ع الدورات: نتبلبات شهادة".انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌ نتائج الدورة 
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 األكادٌمٌة –المتطلبات 

 .سالمة الغوص  
o   األيباب والوقاٌ  ن  الحوادث الؽوص: التكٌٌؾ البدنً والعوانل الفيٌولوجٌ  والتوتر والعوانل النفيٌ ، واإلجهاد، ونتبلزن

 ، ونتبلزن  الؽرق اليبحً.الهلع اً الذات واآلخرٌ ، والتعرؾ على اإلجهاد، التحقق ن  النعدات قبل الؽوص
o  ،ؼوص اإلنقاذ: اإلنقاذ الذاتً، ونياعدة الؽواص، على اليبح واإلنقاذ تحت الناء، ونقل الؽواص، وأنفاس اإلنقاذ اً الناء

 وتقنٌات إزال  النعدات، وتقنٌات وتببٌقات التخلٌص الشابا والقارب واإليعااات األولٌ ، وايتخدا  األوكيجٌ .
o   للحوادث: رعاٌ  الاضحاٌا ونواقعه ، والوصول إلى بوارئ النقل / النياعدة وؼرؾ الاضؽب العالً، وجنع اإلدارة العان

 النعلونات واإلحال  واإلببلغ ع  الحادث، والنيؤولٌ  واالعتبارات القانونٌ  ذات الصل .
o وب شهادة الحالٌ  اً كل ن  إذا ل  ٌت  عرض اإليعااات األولٌ  وشهادة اإلنعاش القلبً الربوي كجزء ن  الدورة، نبل

 اإلثنتٌ .
 

 المهارات –متطلبات 

 .فً حاالت الطوارئ / االنقاذ / حل المشكالت 
o  على اليبح، التعرؾ على النشكل  والنياعدة بالشكل الصحٌح نجهز تنانا يبحً أو يكوبا ونحاكاة كل ننا ٌلً: الصابته

نات نا قبل الفزع وصعوبات اً التنفس )بيبب انقباض البدل ، بتنزق عاضلً اً العاضبلت، التنفس اليرٌع، واإلرهاق، وعبل
 والناء البارد، إلخ.(.

o .) ".ؼواص اليكوبا الننقذ. )انظر اإلاضاا  "تفاصٌل النهارات النحددة 
o  ،نع النعون  ن  نياعد واحد، نحاكاة إزال  ؼواص ال ٌتنفس، اضحٌ  اقدا  الوعً ن  الناء بعد الوصول إلى حاا  النٌاه

 ارب أو الننص .والق
 

 اجإمتحانات –متطلبات 
 انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: التقٌٌ  والتوثٌق".
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 دمـقـتـالم ذـقـا المنـوبـكـواص السـغ

 
 المؤهالت واللمحة العامة

ات إنقاذ أكبر أثناء نناري  رٌااض  الؽوص. التدرٌب ٌشدد على هذه هً دورة شهادة للؽواصٌ  النعتندٌ  الذٌ  ٌرؼبو  اً تحنل قدر
 لـ: الرقاب   وإدارة الحوادث نع التببٌقات العنلٌ  اً النٌاه النفتوح . ت  تصنٌ  هذا البرنانج خصٌصا لتواٌر النعرا  والنهارات البلزن 

 .النياعدة اً ننع حوادث الؽوص 

 .التعرؾ على حاالت الؽوص النهددة للحٌاة 

 لبدء الصحٌح و / أو اإلشراؾ على االنقاذ / نياعدة اً اإلجراءات.ا 

 .بفاعلٌ  عنلٌ  إنقاذ اً الناء / نياعدة التقنٌات واإلجراءات 

 .اإلدارة الصحٌح  لنياعدي اإلنقاذ أثناء وبعد عنلٌات اإلنقاذ 

 .تقدٌ ، نياعدات اورٌ  اعال  نا بعد االنقاذ 

 ٌبلت للنتؽٌرات النحلٌ .إدارة صحٌح  لبوارئ الؽوص نع التعد 
 

 ٌعتبر النتخرجٌ  نختصٌ  إلجراءات النياعدة واإلنقاذ اً الحاالت النابٌ  لظروؾ نوقع الؽوص والؽوص لتقارب تلك التً بالدورة.
 

 من قد ٌقٌم التدرٌب

 .أي ن  ندربً ناوي الواضع النشب ٌيتخد  نواد دع  ناوي 

 قلبً الربوي الذي ٌقد  التدرٌب اً هذه النجاالت نهارة النعنٌ  خبلل هذه الدورة ن  قبل ندربً اإليعااات األولٌ  واإلنعاش ال
 بالببع ال ٌلز  أ  ٌكو  ندرب ناوي.

 
 الشروط المسبقة

  .ين  اً قي  النٌاه للدورة. 17الحد األدنى هو السن 

 .على الندرب التأكد ن  نعرا  نبلوب شهادة باعتباره ؼواص ناوي يكوبا نتقد  أو نا ٌعادلها الشهادة/الخبرة/المعرفة .
البالب الكااٌ  والقدرة قبل أي تدرٌب للنٌاه النفتوح  وٌجب ايتخدا  النهارة أو التقٌٌنات األخرى للقٌا  بذلك. ؼوص  واحدة 

اً النٌاه النفتوح  )التً التحيب اضن  الحد األدنى لعدد الؽوصات النبلوب  للدورة( ٌنك  ايتخدانها اً احص وتقٌٌ  
 .وص. هذا ؼٌر نبلوب عندنا تكو  كفاءات ؼوص البالب نعروا  للندربالؽ

 .على البالب أ  ٌتزود وٌكو  نيؤوال ع  رعاٌ  وصٌان  نعدات الؽوص الخاص  به ٌجب على الندرب أ  ٌياعد  المعدات
 اً البداٌ  البالب اً احص جنٌع نعدات البالب للتأكد ن  أنها كااٌ  وتعنل بشكل يلٌ .

 
 السٌاسات

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: النياعدٌ  والنيب.". الندرب ٌجب نرااق  الببلب خبلل أول   النسب
  (. 18قدنا ) 60عنلٌ  ؼوص تدرٌبٌ  ال تزٌد على 

  أربع ياعات. )الساعات المقدرة(.األكادٌمٌة 

 .ًالتطبٌق العمل 
o .الحد األدنى للوقت النبلوب 

 أربع ياعات. -
o حد األدنى لعدد الؽوصات.ال 

 الحد األدنى لعدد الؽوصات اً النٌاه النفتوح  هً أربع ؼوصات. -
 .تتاضن  جلي  النٌاه النفتوح  واحد أو أكثر ن  تدرٌبات اإلنقاذ الؽوص اليبحً أو اليكوبا 

o .العنق 
بحاج  إلى تخفٌؾ  (. ال لؽوصات  40قد  ) 130أقصى عنق ألي ؼوص  اً النٌاه النفتوح  خبلل هذه الدورة هو  -

الاضؽب على النراحل الفعلٌ . ونع ذلك، ٌنك  إاضاا  نحاكاة الاضؽب على نراحل إلى الصعود اً ؼوص  ال تيتدعً 
نتر( ٌجب أ  تدرج اً وقت الؽوص  7.6قدنا ) 25وقف  تخفٌؾ الاضؽب. أي نحاكاة لوقت اضؽب قاضى اً أعنق ن  

 الفعلً.

 .على جنٌع الدورات: النعدات.". انظر "اليٌايات العان  النببق  المعدات 

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: نناذج اليجبلت والتقارٌر." المواد 

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: نتبلبات شهادة". نتائج الدورة 
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 األكادٌمٌة –المتطلبات 

 .سالمة الغوص 
o لٌ  وشهادة اإلنعاش القلبً الربوي كجزء ن  الدورة، نبلوب الشهادة الحالٌ  اً كل ن  إذا ل  ٌت  عرض اإليعااات األو

 الدورتٌ .
o   وٌشنل التدرٌب: ننقذ واحد ٌقو  باإلنعاش القلبً الربوي الكبار والراضع / البفل، اإلنعاش القلبً الربوي بننقذٌ ، و ايتخدا

 باح ، واً حراي  الحٌاة.(.قناع اإلنقاذ ن  العوابق. )ٌنصح بشدة شهادة كندرب ي
o  نبلوب إثبات التدرب على إدارة األكيجٌ  خبلل العانٌ  النااضٌٌ  نا ل  ٌت  تقدٌ  إعباء األكيجٌ  كجزء ن  الدورة. وٌجب

أ  ٌشنل التدرٌب إعباء األكيجٌ  والتجنع، وااليتخدا ، والصٌان  األيايٌ  ن  التداق النيتنر وأنظن  توصٌل األوكيجٌ  
 عند البلب. والصنا 

o .عوانل الوقاٌ  ن  الحوادث للحال  الجيدٌ ، الحال  النفيٌ ، وإتقا  النهارات والنعدات والبٌب ، توقع النشكل  والتدرٌب 
o  اإليعااات األولٌ  للؽوص: األيباب والعبلنات واألعراض، وإجراءات اإليعااات األولٌ  والوقاٌ  ن  التوتر والهلع، القرب

ؽب وإصابات التويع النفرب للرب ، والتشنجات، وارتفاع الحرارة وانخفاض حرارة الجي ، إؼناءات ن  الؽرق، نرض الاض
النٌاه الاضحل ، دوار البحر، إصابات الحٌاة النابٌ  النحلٌ ، االلتواء والكيور والحروق )بنا اً ذلك حروق الشنس(، نزٌؾ 

 حاد وصدن .
o ة الؽواص، على اليبح واإلنقاذ تحت الناء، والنقل، وتقنٌات أنفاس االنقاذ، أيالٌب اإلنقاذ والؽوص اإلنقاذ الشخصً، ونياعد

 والخروج ن  القارب و الشابا ن  النٌاه.
o   نراجع  النياعدات ونهارة اإلنعاش القلبً الربوي األول للنيح األيايً للاضحٌ  )نيح النشهد، وتقٌٌ  الخبر، ايتجاب

نوٌ ( والنيح الثانوي الاضحٌ ، توقؾ التنفس وإنيداد نجرى الهواء بنا اً ذلك الاضحٌ ، نجرى الهواء والتنفس والدورة الد
أنفاس االنقاذ، وتوقؾ القلب بنا اً ذلك كل اإلنعاش القلبً الربوي لننقذٌ ، واليٌبرة على النزٌؾ وتاضنٌد والتجبٌر ونقل 

 الاضحاٌا بنا اٌها نع إصابات العنود الفقري النشتبه بها.
o ولٌ  للؽوص وأنظن  تيلٌ  األكيجٌ  بنا اً ذلك نهارات اإلدارة.عدة اإليعااات األ 
o .عبلج إعادة الاضؽب بنا اً ذلك النظرٌ  واألهداؾ 
o  إدارة البوارئ وإجراءات الحوادث لواضع خبب إدارة الحوادث اً النواقع النحددة بنا اً ذلك الريو  البارب  وتفوٌض

ت تخفٌؾ الاضؽب النهنل ونختلؾ اإلجراءات لحادث الؽوص، والوصول الواجبات، اً إجراءات الؽواص النفقود، وإجراءا
( و / أو الخدن  البدٌل ، DANإلى ويابل النقل اً حاالت البوارئ / نياعدة بنا اً ذلك االتصال بشبك  إنذار الؽواصٌ  )

لاضحٌ ، إجراءات والوصول إلى نرااق الاضؽب العالً، إجراءات توثٌق نعلونات الحوادث بنا اً ذلك جنع نعلونات ا
اإلببلغ ع  الحادث واإلجراءات لتأنٌ  نعدات الاضحٌ ، النيؤولٌ  واالعتبارات القانونٌ  للاضحٌ  وإجراءات اإلخبلء )البرٌ  

 والبحرٌ  والجوٌ (.
 

 المهارات –متطلبات 

  )بدون معدات. -مهارات السباحة )المٌاه المحصورة أو المفتوحة 
o   ن  ؼٌر توقؾ، بأي اضربات. نتر ( 207ٌاردة )  225اليباح 
o  دقٌق . 15يباح  البقاء على قٌد الحٌاة لندة 
o  أنتار(. 3أقدا  ) 10كلػ( ن  على عنق حوالً  4.5ربل ) 10إيترداد 

  )مجهز بالحد األدنى من المعدات مع القناع، والزعانف،  –مهارات الغوص السطحً )المٌاه المحصورة أو المفتوحة
 والقصبة الهوائٌة.

o ( ن  دو  توقؾ، والتنفس ن  القصب  الهوابٌ . 412ٌاردة ) 450  اليباح  
o  ًأنتار( اً الناء. 3أقدا  ) 10نحاكاة إيتعادة ؼواص آخر ااقد الوعً لليبح ن  عنق حوال 
o  ، ٌبايتخدا  التقنٌات الننايب ، للنداخل ونخارج الناء، والؽوص اليبحً واليباح  اليبحٌ ، وتبهٌر القصب  الهواب

 ، ونراقب  البفو واليباح  تحت الناء والبفو على اليبح.نظا  الوز ن   التخلص

 .)غوص السكوبا )المٌاه المحصورة والمفتوحة  
 حدد، تحقق، تجنٌع، اضبب وارتداء النعدات؛ أداء نا قبل الؽوص التحقق ن  نعدات. -
 دة اليكوبا.ووحونظا  الوز  على اليبح، إزال  وايتبدال )اً النقابل(: القناع، والزعانؾ،  -
 بدوره تحت الناء إزال  وإيتبدال وتنظٌؾ القناع والننظ . -
 التنفس بشكل نرٌح ن  الننظ ، بدو  ارتداء القناع لندة دقٌقتٌ . -
 نع وجه نؽنور، تنفس ن  خبلل النٌاه اً القصب  الهوابٌ  بدو  إختناق. -
 تنفس الزنبلء، وتبادل الهواء بايتخدا  نصدر الهواء البدٌل. -
 اليتخدا  يترة البفوٌ  لليبح، والقدرة على الحو  تحت الناء. نحاكاة -
  (. 91ٌاردة ) 100إجراء نياعدة ؼواص اليكوبا )انظر "نهارات نختارة"( ن  الؽواص اآلخر  -

 .فً حاالت الطوارئ / االنقاذ / حل المشكالت 
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o .اكبورد(.شرح ايتخدا  عوانات االنقاذ، خبوب اإلنقاذ ونجالس الظهر)الب معدات اجإنقاذ 
o .اً النٌاه النفتوح ، وتحدٌد النشكل  النعٌن  )النذكورة أدناه( : بطاقة المشكلة وحلها 

 نجهزة على النحو الؽواص اليبحً، ونياعدة الؽواص اليبحً نجهز تنانا الذي هو اً نحاكاة اليبح: -
 .ًالشد العاضل 
 .اإلجهاد 
 .أعراض الذعر النبكرة 
  الاضحل، والتنفس النقٌد، والناء البارد، ونا إلى ذلك(.صعوبات اً التنفس )التنفس اليرٌع 

 نجهز على النحو ؼواص اليكوبا، نياعدة ؼواص اليكوبا نجهز تنانا الذي هو نحاكاة تحت الناء: -
 .أعراض الذعر النبكرة 
 .صعوبات اً التنفس 
 .اقدا  اليٌبرة على البفو 
 .)اقدا  التوجه )الدوار 

o .20ؼواص نفقود اً النٌاه النفتوح ، حدد كاب  اً ؼاضو  أربع دقابق على عنق حوالً نحاكاة لنناري   الغواص المفقود 
نترا(، والنكا  النحدد حٌث ٌت   46ٌاردة ) 50أنتار(. ٌجب أ  ٌكو  الننقذ قادر على النراقب ، ن  نياا  حوالً  6قدنا )

اب . الرؤٌ  تحت الناء هً أ  تكو  ال تقل ع  إيقاب الكاب  وا  تيتعٌ  بنياعدة اثنٌ  ن  الؽواصٌ  اآلخرٌ  لتحدٌد الك
  (. 2يبع  أقدا  )

o .على اليبح اً النٌاه النفتوح ، دو  نياعدة ونجهز على النحو ؼواص يبحً أو ؼواص يكوبا  مساعدة غواص السكوبا
 نترا( إلى نقب  خروج ؼواص اليكوبا نحاكاة اإلرهاق. 46ٌاردة ) 50ونياعدة ونقل 

o .اليبح اً النٌاه النفتوح ، دو  نياعدة ونجهز على النحو اليبحً أو اليكوبا، نياعدة ؼواص  على مساعدة الخروج
 ٌحاكً اإلرهاق ن  الناء بعد الوصول إلى الشابا أو القارب، أو الرصٌؾ.

o .)ًه اً النٌاه النفتوح ، دو  نياعدة ونجهز على نحو الؽواص اليبحً، وتحدٌد نكانه وتقدٌن استرجاع من العمق )سطح
 7نتر( ن  الناء ؼواص يكوبا ااقد الوعً. الرؤٌ  تحت الناء ٌجب أ  ال تقل ع   4.6قدنا ) 15إلى اليبح ن  حوالً 

  (. 2.1أقدا  )
o .انظر "تفاصٌل النهارات النحددة." التكنٌلٌ (. غواص سكوبا المنقذ( 
o .ااقد الوعً ال ٌتنفس ن  الناء. ٌجب راع  اً النٌاه النفتوح ، بنياعدة نياعد واحد، ونحاكاة راع ؼواص إنقاذ الغواص

الاضحٌ  نرة واحدة إلى، ونرة واحدة للقارب أو الرصٌؾ. نحاكاة أنفاس اإلنقاذ التً ٌتعٌ  القٌا  بها بوال هذه العنلٌ ، وٌجب 
 ثانٌ  )تحت ظروؾ بٌبٌ  نثالٌ (. 15أال تنقبع ألكثر ن  

o .)50أنتار( ونقل  9قدنا ) 30نجهز كؽواص يكوبا، وإنقاذ ن  عنق حوالً اً النٌاه النفتوح ، و اجإنقاذ من العمق )سكوبا 
نترا( إلى الشابا أو القارب، نحاكاة ؼواص نؽنور ااقد الوعً الٌتنفس. عند الوصول إلى اليبح، نحاكاة  46ٌاردة )

وجٌه اثنٌ  ن  الؽواصٌ  اإلاضااٌٌ  اأنفاس االنقاذ التً ٌتعٌ  القٌا  بها للفترة النتبقٌ  ن  نناري  التنرٌ . اً الوقت نفيه ت
 للنياعدة اً االنقاذ.

o .اً نوقع النٌاه النفتوح ، إظهار إجراءات اإليعااات البارب  األولٌ  لنحاكاة الؽواص: اجإسعافات األولٌة 
 عبلنات وأعراض نرض الاضؽب. -
 اقدا  الوعً نع توقؾ التنفس. -
 القًء نع اقدا  الوعً. -
 النوب  النراضٌ . -

o لنوقع النٌاه النفتوح  النختارة، وإعداد خب  نكتوب  إلدارة الحوادث وإظهار تفعٌل نحاكاة الخب  بنا  لحوادث.خطة إدارة ا
 اً ذلك:

 إحاب  إدارة حوادث الؽوص لنجنوع  ن  الؽواصٌ  النؤهلٌ . -
 (.EMSنحاكاة تفعٌل لنظا  البوارئ الببٌ  النحلٌ  ) -
 النتفرجٌ .نحاكاة تعٌٌ  واجبات تجاه الناس النياعدٌ  و -
 ايتعدادات الجبلء الاضحاٌا والنقل عبر يٌارة اإليعاؾ، عبر القارب وع  برٌق بابرات الهلٌكوبتر. -
اكنال وإلصاق إلى نحاكاة الاضحٌ ، لتحدٌد هوٌ  الاضحاٌا وبباق  نعلونات الحوادث كجزء ن  يٌنارٌو اإلنقاذ الكانل.  -

ات االتصال ن  الشهود واالنتهاء ن  ننوذج تقرٌر ناوي باإلاضاا  إلى ذلك، نحاكاة الحصول على أيناء ونعلون
 للحوادث.

 
 اجإمتحانات –متطلبات 

 انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: التقٌٌ  والتوثٌق".
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 نـٌـواصـر الغـٌـبـك
 

 المؤهالت واللمحة العامة
رؼبو  اً زٌادة اهنه  والتنتع بالؽوص. والتركٌز على نشارك  الببلب بببٌع  الحال هذه دورة شهادة التعلٌ  النيتنر للؽواصٌ  الذٌ  ٌ

ة والتببٌق العنلً للنعرا  اً النٌاه النفتوح  بعد نناقش  الفصول الدرايٌ  ن  النواضوعات. هذا بالببع هو تقد  ننتاز نحو أدوار القٌاد
 اً ناوي.

 
اليابق . كل ننبق  لنواضوع هً تقد  اً الدراي  لٌيت دراي  نهابٌ  بعض الننابق تخاضع للنراجع  والتويع ن  النواد اً الدورات 

اً نشاب ؼوص نعٌ . ونع ذلك، اإ  للندربٌ  تحدٌد أهداؾ أداء أنشب  الدورة ذات الصل ؛ على يبٌل النثال، أثناء الؽوص والنبلح  
 أنتار( ن  نصدره. 3أقدا  ) 10البالب ٌقو  باليباح  دورة نتبادل  اً ؼاضو  

 
لببع ٌنك  تقيٌ  الدورة وتدرس اً أقيا  نع البالب ؼوص/تدرٌب ٌجب توقٌع على إتنا  كل نشاب حتى ٌت  ايتٌفاء جنٌع وبا

 النتبلبات.
 

عند االنتهاء بنجاح ن  هذه الدورة، تعتبر نتخرج بكفاءة على االنخراب اً أنشب  ؼوص اليكوبا للنٌاه النفتوح  دو  إشراؾ، شرٌب  
 الت، وأعناق الؽوص قرٌب  ن  تلك النتدرب علٌها.أ  األنشب  والنجا

 
 من قد ٌقٌم التدرٌب

 .أي ن  ندربً ناوي الواضع النشب ٌيتخد  نواد دع  ناوي 
 

 الشروط المسبقة

  .ين  هو الحد األدنى لقي  النٌاه بالدورة. 15السن 

 .عادلها. على الندرب التأكد ن  نعرا  نبلوب شهادة باعتباره ؼواص ناوي يكوبا نتقد  أو نا ٌ الشهادة/الخبرة/المعرفة
البالب الكااٌ  والقدرة قبل أي تدرٌب اً النٌاه النفتوح  وٌجب ايتخدا  النهارات أو التقٌٌنات األخرى للقٌا  بذلك. ؼوص  

وتقٌٌ  واحدة اً النٌاه النفتوح  )التً التحيب اضن  الحد األدنى لعدد الؽوصات النبلوب  للدورة( ٌنك  ايتخدانها اً احص 
 .الؽوص. هذا ؼٌر نبلوب عندنا تكو  كفاءات ؼوص البالب نعروا  للندرب

 .على البالب أ  ٌتزود وٌكو  نيؤوال ع  رعاٌ  وصٌان  نعدات الؽوص الخاص  به ٌجب على الندرب أ  ٌياعد  المعدات
 اً البداٌ  البالب اً احص جنٌع نعدات البالب للتأكد ن  أنها كااٌ  وتعنل بشكل يلٌ .

 
 السٌاسات

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: النياعدٌ  والنيب." الندرب ٌجب أ  ٌرااق الببلب خبلل أول  النسب
 (، االحد األقصى لعدد  24قد  ) 80 (. إذا ت  إجراء الؽوص  إلى أعناق أكبر ن   18قدنا ) 60ؼوص تدرٌبٌ  تزٌد على 

 ع . إذا ت  ايتخدا  واحد أو أكثر ن  النياعدٌ  النؤهلٌ ، االحد األقصى ٌرتفع إلى ثنانٌ .الببلب للندرب الواحد هو أرب

  ياع . 23 )الساعات المقدرة(.األكادٌمٌة 

 .ًالتطبٌق العمل 
o .الحد األدنى للوقت النبلوب 

 ياعات. 8 -
o .الحد األدنى النبلوب للؽوصات 

   ؼوصات.الحد األدنى النبلوب لعدد ؼوصات النٌاه النفتوح  ثنا -
o .الحدود 

 تببق كحد أقصى أربع ؼوصات اً الٌو  الواحد نحو نتبلبات الدورة. -
إذا ت  التخبٌب ألكثر ن  ثبلث ؼوصات اً الٌو  الواحد، ٌجب النظر إلى العوانل التالٌ : قدرة البالب الجيدٌ  والعقلٌ   -

النٌتروجٌ  النتبقٌ ، ونيتوٌات الجفاؾ، ااضبل ع   والقدرة على التحنل، والتحفٌز، وااليتعداد للتعل  وٌت  تقٌٌ  نيتوٌات
 الظروؾ البٌبٌ ، والتخبٌب للؽوص، واترات اليبح، البٌرا  أو الصعود إلى ارتفاع بعد الؽوص.

 الٌجوز أ  تحتيب أكثر ن  ؼوص  يبحٌ  واحدة ن  اضن  الثنا  ؼوصات للحد األدنى. -
o .العنق 

 (. ال لؽوصات تتبلب إلى  نراحل  40قد  ) 130هذه الدورة هو أقصى عنق ألي ؼوص  اً النٌاه النفتوح  خبلل  -
اعلٌ  لتخفٌؾ الاضؽب. ونع ذلك، ٌنك  إاضاا  نحاكاة الاضؽب على نراحل إلى الصعود ن  عد  النبلوب  وقف  والؽوص. 

 نتر( ٌجب أ  ٌدرج اً وقت الؽوص الفعلً. 7.6قدنا ) 25أي نحاكاة لوقت الاضؽب ٌقاضى اً عنق أعنق ن  
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 انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: النعدات.". دات.المع 

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: نناذج اليجبلت والتقارٌر." المواد 

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: نتبلبات شهادة". نتائج الدورة 
 األكادٌمٌة –المتطلبات 

 .األكادٌنً قد  خبلل الدورة بببٌع  الحال، إحابات الؽوص وايتخبلص النعلونات والتعلٌ  اإللكترونً، حيب القي عام  
 الاضرورة للتحاضٌر أو/ و إبرا  نشاب ؼنً اً النٌاه النحصورة أو نفتوح .

 .ٌنك  ايتخدا  احاله لنشارٌع نيتقل  ن  خارج الببق  لتعزٌز تعل  الببلب. المشارٌع 

 هذا النجال هو ايتعراض وايتنرار للنواد التً ت  تناولها اً دورات ناوي ؼواص اليكوبا وؼواص  بٌقٌة.العلوم التط
اليكوبا النتقد . وشنلت الفٌزٌاء، عل  وظابؾ األعاضاء، والجوانب الببٌ  واللٌاق  البدنٌ . وال بد ن  التركٌز على الجوانب 

الؽوص والنها  التً تنبوي على اليٌبرة على البفو، تؽٌرات الاضؽب، التببٌقٌ  بحٌث أ  الؽواص قادر على أداء نهارات 
 وايتهبلك الهواء والقٌود الشخصٌ .

 .ٌيتعرض هذا النجال، وٌتويع اً النعلونات الواردة اً دورة ؼواص اليكوبا بالببع ن  خبلل تؽبٌ   معدات الغوص
باإلاضاا  إلى نعدات إاضااٌ  اليتخدانها اً دورة كبٌر  رعاٌ  النعدات، العنل النفصل، والنعدات النتخصص ، والتببٌقات،

 الؽواصٌ  بالببع. قد ٌت  تاضنٌ  النعلونات التقنٌ  ع  نٌكانٌكا الؽوص.

 .هذا الجانب هو لتؽبٌ  اإلنقاذ واإليعااات األولٌ ، وإجراءات البوارئ كنا ٌنببق على الؽوص اً النٌاه  سالمة الغوص
صاالت تحت الناء والتوجٌه والنبلح ، والبٌب ، والتخبٌب للؽوص، وإجراءات اليبلن ، بنا اً النفتوح . ، كنا أ  تؽبٌ  االت

ذلك ن  اوابد إليعااات األكيجٌ  األولٌ  اً حاالت البوارئ. اإليعااات األولٌ  لتاضنٌ  تعرٌؾ، أنواع وأيباب والوقاٌ ، 
لبٌ ، الكيور، حروق الشنس، ارتفاع درج  الحرارة، وعبلنات، وأعراض، ورعاٌ : الصدن  والجروح والؽرق والنوبات الق

والتعرض، وانخفاض حرارة الجي ، واإلصابات التويع النفرب للرب ، نرض الاضؽب ودوار البحر. تدرٌب اإلنقاذ لٌشنل 
نعاش القلبً التعرؾ على النشكل ، ونياعدة الؽواص، اإلنقاذ، تقنٌات اإلنقاذ التنفس اً الناء، النقل، الحنل، والتوجه إلى اإل

 الربوي.

 .هذا النجال هو تواٌر الؽواص نع اه  أااضل وتقدٌر كل ن  الجوانب النادٌ  والبٌولوجٌ  للبٌب  التً تؤثر أو  بٌئة الغوص
إنخراب الؽواص. التؽبٌ  لتشنل: النباتات وتعرٌؾ الحٌوانات، والعبلقات، والنخابر، واللوابح، وٌيتخد . لصٌان  وحفظ 

 النٌاه وخصابصها. الشابا، القاع، وظروؾ اليبح؛ ونواقع الؽوص.والتلوث؛ حرك  

 .ٌوار هذا النجال الؽواص نع النهارات البلزن  اليتخدا  البوصل  والويابل الببٌعٌ  للتوجٌه ن  أجل:  المالحة بالغوص
  تحت الناء وعلى إنشاء نوقؾ النيبً، تيبح اً اتجاهات نحددة لنجنوع  النيااات والعثور على نواقع نعٌن  اً حٌ

 اليبح.

 .هذا النجال ٌقو  بإعداد الؽواص على العنل بشكل آن  واعال اً النٌاه القذرة أو اً اللٌل.  الغوص اللٌلً ومحدود الرؤٌة
 النشاكل والتقنٌات ونيتوٌات النهارة، والنخابر، وإجراءات اليبلن  التً ٌتعٌ  تؽبٌتها.

 ٌوار هذا النجال للؽواص النعلونات والتدرٌب البلز  لتحدٌد ننب البحث  فٌفة.البحث واجإنتشال، وإنتشال األجسام الخ
الننايب والبرٌق  لننبق  نعٌن  ث  إجراء بحث بايتخدا  التقنٌات الننايب . النشاكل والتخبٌب واأليالٌب والتقنٌات والنعدات 

النتويب  الحج  نع نعدات نحدودة أو أيايٌ . النظرٌ  التً ٌتعٌ  تؽبٌتها. هذا النجال ٌقو  بإعداد الؽواص اليترداد األشٌاء 
 والنشاكل والنخابر، واأليالٌب، والعتاد، والتجهٌزات، والحيابات، والنبادئ التً تنبوي علٌها هً التً ٌجب تؽبٌتها.

 .النفاهٌ  هذا النجال ٌنك  الؽواص اليتباق وننع النشاكل، وااليتفادة ن   الغوص العمٌق ومحاكاة غوص تخفٌف الضغط
واأليالٌب والنعدات النيتخدن  اً هذا النوع ن  الؽوص. الؽواص هو الحصول على نعلونات دقٌق  ع  جداول الؽوص. 

  (. 40و  18قد  ) 130و  60وٌعرؾ الؽوص العنٌق اً هذه الحال  ع  الؽوص الفعلً أو النحاكاة بجعلها نا بٌ  
 

 المهارات –متطلبات 

 ٌجب أ  تيتهدؾ النهارات النبلوب  تجاه األنشب النحددة ن  الؽوص التً أجرٌت وٌت   فتوحة(.غوص السكوبا )المٌاه الم
أدابها على نيتوى أعلى بكثٌر ن  النتوقع ن  الؽواصٌ  اً النيتوٌات اليابق . وٌنك  االيتفادة ن  االعتبارات التالٌ  اً 

 تحدٌد نهارات الؽوص النبلوب  والنرتبب  بها:
o  نجنوع  نتنوع  ن  الحاالت الننكن  للؽوص ٌجب أ  تيتخد ، نثل: قارب، الشابا أو حوض اليف . النواقع. أكبر

البحٌرة، النحٌب، النحجر، خزا ، أو النهر، األنواج أو تٌار. األعشاب الاضارة، وعشب البحر والرنال والشعاب، حبا ، 
 الصخور والبٌ ، وهل  جرا.

o ٌاه النفتوح  قدر اإلنكا  بعد اإلعداد األكادٌنً اً هذا النواضوع، وتتاضن  تلك الؽوص. ٌجب نتابع  أنشب  الؽوص اً الن
النذكورة أدناه. ننابق نواضوع الؽوص النبلوب  النذكورة تنثل خنس ؼوصات ننفصل  للحد األدنى ن  الثنانٌ  النبلوب . 

ختٌارٌ  الندرج  أو ن  ننابق إهتنا  ٌجب أ  ٌت  تخبٌب الؽوص للثبلث  النتبقٌ  ع  برٌق اإلختٌار ن  تلك القابن ، اال
 الصؾ. نوااضٌع الؽوص قد تكو  نجتنع  أو تتكرر اليتكنال الحد األدنى ن  ثنا  ؼوصات اً النٌاه النفتوح :

 الؽوصات النبلوب . -
 .إجراءات البوارئ واإلنقاذ 
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 .العنٌق / نحاكاة الؽوص الاضؽب 
 .ًالرؤٌ  النحدودة أو الؽوص اللٌل 
 ء.النبلح  تحت النا 
  إنتشال األجيا  الخفٌف . –البحث واإلنتشال 

 الؽوصات اإلختٌارٌ . -
 .ًالؽوص اليبح 
 . ٌايتعراض نهارات الؽوص األياي 
 .دراي  بٌبٌ  أو نيح 
 .)ًايتهبلك الهواء )التببٌق العنل 
 .ؼوص القارب 
 .ؼوص الشابًء 
 .الصٌد والجنع 
 .ًتفاضٌل شخص 

 
 اجإمتحانات -متطلبات 

   النببق  على جنٌع الدورات: التقٌٌ  والتوثٌق".انظر "اليٌايات العان
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 غـواص سـكـوبـا األعـمـاق
 

 المؤهالت واللمحة العامة
ارات البلزن  للتخبٌب والقٌا  بالؽوص العنٌق نع تقلٌل النخابر وتجنب الحاج  إلى هذه الدورة هً لتزوٌد الؽواص بالنعرا  والنه

  (. 40و  18قد  ) 130و  60تخفٌؾ الاضؽب على نراحل. ٌت  تعرٌؾ الؽوص العنٌق كنا الؽبس الذي ت  بٌ  
 

ً النٌاه النفتوح  دو  إشراؾ، شرٌب  عند االنتهاء بنجاح ن  هذه الدورة، وتعتبر خرٌجً الكفاءة على االنخراب اً أنشب  الؽوص ا
 أ  األنشب  والنجاالت، وأعناق الؽوص قرٌب  ن  تلك النتدرب علٌها.

 
 من قد ٌقٌم التدرٌب

 .أي ن  ندربً ناوي الواضع النشب ٌيتخد  نواد دع  ناوي 
 

 الشروط المسبقة

  .ين  اً قي  النٌاه للدورة. 18الحد األدنى هو السن 

 نبلوب شهادة باعتباره ؼواص ناوي يكوبا نتقد  أو نا ٌعادلها. على الندرب التأكد ن  نعرا   ة.الشهادة/الخبرة/المعرف
البالب الكااٌ  والقدرة قبل أي تدرٌب للنٌاه النفتوح  وٌجب ايتخدا  النهارة أو التقٌٌنات األخرى للقٌا  بذلك. ؼوص  واحدة 

د الؽوصات النبلوب  للدورة( ٌنك  ايتخدانها اً احص وتقٌٌ  اً النٌاه النفتوح  )التً التحيب اضن  الحد األدنى لعد
 .الؽوص. هذا ؼٌر نبلوب عندنا تكو  كفاءات ؼوص البالب نعروا  للندرب

 .على البالب أ  ٌتزود وٌكو  نيؤوال ع  رعاٌ  وصٌان  نعدات الؽوص الخاص  به ٌجب على الندرب أ  ٌياعد  المعدات
 عدات البالب للتأكد ن  أنها كااٌ  وتعنل بشكل يلٌ .اً البداٌ  البالب اً احص جنٌع ن

 
 السٌاسات

 .( وتنببق النيب القٌايٌ . )انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات:  18قد  ) 60ألعناق تقل ع    النسب 
 (. إذا ت   18) قدنا 60النياعدٌ  والنيب"( ٌجب على الندرب نرااق  الببلب خبلل أول ؼوص  تدرٌب بنا تزٌد على 

 (، والحد األقصى لعدد الببلب النرااقٌ  للندرب الواحد هو أربع . إذا ت   24قد  ) 80إجراء الؽوص إلى أعناق أكبر ن  
 ايتخدا  واحد أو أكثر ن  النياعدٌ  النؤهلٌ  االحد األقصى قد ٌرتفع إلى ثنانٌ .

  ياعتٌ . )الساعات المقدرة(.األكادٌمٌة 

 ًالتطبٌق العمل. 
o .الحد األدنى للوقت النبلوب 

 ياعتٌ . -
o .الحد األدنى لعدد الؽوصات 

 الحد األدنى لعدد الؽوصات اً النٌاه النفتوح  هً إثنتا . -
o .العنق 

 (. ال لؽوصات بحاج  إلى تخفٌؾ  40قد  ) 130أقصى عنق ألي ؼوص  اً النٌاه النفتوح  خبلل هذه الدورة هو  -
ك، ٌنك  إاضاا  نحاكاة الاضؽب على نراحل إلى الصعود اً ؼوص  ال تيتدعً الاضؽب على النراحل الفعلٌ . ونع ذل

نتر( ٌجب أ  تدرج اً وقت الؽوص  7.6قدنا ) 25وقف  تخفٌؾ الاضؽب. أي نحاكاة لوقت اضؽب قاضى اً أعنق ن  
 الفعلً.

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: النعدات.". المعدات 

 .يات العان  النببق  على جنٌع الدورات: نناذج اليجبلت والتقارٌر."انظر "اليٌا المواد 

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: نتبلبات شهادة". نتائج الدورة 
 

 األكادٌمٌة -متطلبات 
ولواز  الهواء، واألاراد، التؽبٌ  لتشنل الؽرض، والنشاكل، والنخابر، والتخبٌب، واإلعداد، والنعدات )اإلاضااات والتعدٌبلت(، 

والتقنٌات، وإدارة الؽاز وإجراءات البوارئ )بنا اً ذلك النوقع والنقل إلى ؼرا  نعالج  الاضؽب( وحدود عنق الؽوص التراٌهً. 
إجراءات تخفٌؾ الاضؽب هً لتشنل خدر النٌتروجٌ  ونرض إنخفاض الاضؽب )التعرٌؾ، األيباب، األعراض والعبلنات، واإليعااات 

لٌ  والوقاٌ ( تارٌخ الاضؽب، والنفاهٌ ، وايتخدا  أجهزة كنبٌوتر الؽوص، تعرٌؾ النصبلحات، النشاكل والنبادئ والتقنٌات. وأٌاضا األو
إدراج تؽبٌ  كانل  ن  الجداول الؽوص النتكرر، ورق  عنل، حلول النشكل ، وااليتثناءات وتخبٌب الؽوص. وؼوص النرتفعات، 

الوصول إلى ؼرا  نعالج  الاضؽب ، ااضبل ع  ؼٌرها ن  نخابر الؽوص العنٌق القصٌرة وبوٌل   والبٌرا  بعد الؽوص  وعنلٌ 
 األجل.
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 اجإمتحانات –متطلبات 
 انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: التقٌٌ  والتوثٌق".
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 ةـافـة الجـدلـواص البـغ
 

 هالت واللمحة العامةالمؤ
تقد  هذه الدورة التدرٌبٌ  اً ايتخدا  البدل  الجاا  لتصبح نألوا  ونرٌح  نع خٌارات الحناٌ  الحرارٌ  والاضوابب وخصابص البفو. 

البدل   عند االنتهاء بنجاح ن  هذه الدورة، وتعتبر خرٌجً الكفاءة على االنخراب اً أنشب  الؽوص اً النٌاه النفتوح  أثناء ايتخدا 
 الجاا ، دو  إشراؾ، شرٌب  أ  األنشب  والنجاالت، وأعناق الؽوص قرٌب  ن  تلك النتدرب علٌها.

 
 من قد ٌقٌم التدرٌب

 .أي ن  ندربً ناوي الواضع النشب ٌيتخد  نواد دع  ناوي 
 

 الشروط المسبقة

  .ين   نقبول  انظر. "يٌايات  14 – 10 ين  اً قي  النٌاه للدورة )شهادة الٌااع لؤلعنار ن  15الحد األدنى هو السن
 التببٌق على جنٌع الدورات: العنر، شهادة الٌااع"(.

 .إجراء القٌد الحالً لندرب ناوي بالببع )على يبٌل النثال، ؼواص يكوبا( أو شهادة باعتباره  الشهادة/الخبرة/المعرفة
ب الكااٌ  والقدرة قبل أي تدرٌب للنٌاه النفتوح  وٌجب ؼواص ناوي يكوبا أو نا ٌعادلها. على الندرب التأكد ن  نعرا  البال

ايتخدا  النهارة أو التقٌٌنات األخرى للقٌا  بذلك. ؼوص  واحدة اً النٌاه النفتوح  )التً التحيب اضن  الحد األدنى لعدد 
ت ؼوص البالب الؽوصات النبلوب  للدورة( ٌنك  ايتخدانها اً احص وتقٌٌ  الؽوص. هذا ؼٌر نبلوب عندنا تكو  كفاءا

 .نعروا  للندرب
 

 السٌاسات

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: النياعدٌ  والنيب.". الندرب ٌجب نرااق  الببلب خبلل أول   النسب
  (. 18قدنا ) 60عنلٌ  ؼوص تدرٌبٌ  ال تزٌد على 

  ياع  واحدة. )الساعات المقدرة(.األكادٌمٌة 

 .ًالتطبٌق العمل 
o األدنى للوقت النبلوب. الحد 

 ياعتٌ . -
o .الحد األدنى لعدد الؽوصات 

 الحد األدنى لعدد الؽوصات اً النٌاه النفتوح  هً إثنتا . -
o .العنق 

 (. ال لؽوصات بحاج  إلى تخفٌؾ  40قد  ) 130أقصى عنق ألي ؼوص  اً النٌاه النفتوح  خبلل هذه الدورة هو  -
  إاضاا  نحاكاة الاضؽب على نراحل إلى الصعود اً ؼوص  ال تيتدعً الاضؽب على النراحل الفعلٌ . ونع ذلك، ٌنك

نتر( ٌجب أ  تدرج اً وقت الؽوص  7.6قدنا ) 25وقف  تخفٌؾ الاضؽب. أي نحاكاة لوقت اضؽب قاضى اً أعنق ن  
 الفعلً.

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: النعدات.". المعدات 

 .عان  النببق  على جنٌع الدورات: نناذج اليجبلت والتقارٌر."انظر "اليٌايات ال المواد 

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: نتبلبات شهادة". نتائج الدورة 
 

 المهارات –متطلبات 

 )غوص الكوبا )المٌاه المحصورة و المفتوحة 
o . عرض إيتخدا  نظ  البدل 
o فو.اإليتعادة ن  الواضع النقلوب اً حٌ  الب 
o . االيتعادة ن  نحاكاة إلتصاق صنانات البدل 
o . عرض إجراءات التعوٌض ع  التخلً ع  نظا  الوز 
o . إختر يترة بفو نبلبن 
o .الحفاظ على حد أدنى لحج  الهواء اً البدل  لننع إنعصارها 

 
 اجإمتحانات -متطلبات 

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: التقٌٌ  والتوثٌق"
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 ددـحـص مـصـخـدرب تـم

 
 المؤهالت واللمحة العامة

ندربٌ  ن  ذوي الخبرة اً نجاالت نحددة ٌنك  تصنٌ  نيار التخصص الخاص به  نع الدورة النحددة ن  قبل الندرب. ٌنك  أ  
ءة اً ننبق  نعٌن  تيعى الندربٌ  الذٌ  ٌرؼبو  اً تقدٌ  الدورات النتخصص  النويع  التً تنتج ؼواصٌ  بدرج  االنتهاء ن  الكفا

 تصرٌح لـ "النايتر" خصٌصا أو "الكانل" بالببع نحدد ن  قبل الندرب.
 

ت  تقدٌ  العدٌد ن  نوااقات الخبوب العرٌاض  لدورات ن  قبل أعاضاء ناوي لنختلؾ تخصص دورات الؽواص. إذا ل  تك  نحنٌ  
لٌها اً البلب للحصول على ترخٌص لتدرٌس نادة التخصص، بنوجب حقوق النؤلؾ، وتتوار ن  ناوي هذه الخبوب. إذا النشار إ

 ونيخ  ن  صفح  الؽبلؾ ن  نوااق  نخبب الدورة قبل وتدرج نع تببٌق كدلٌل على أ  النخبب يوؾ ٌيتخد  اً يٌاق التخصص.
 

 من قد ٌقٌم التدرٌب
خصص تببٌق  ناوي الندرب للحصول على ترخٌص لتدرٌس ندرب نحدد الدورات النتخصص ، ٌجب على الندرب أ  ٌقد  ت

لنراجعتها والنوااق  علٌها عبر ننثل ناوي النحلً. ال ٌجوز أ  تدرس نيار تخصص حتى تت  النوااق  على بلب الدورة وٌلقى الندرب 
إذ  كتابً ن  ناوي. ٌجب الحصول على ترخٌص ننفصل لكل تخصص. إذ  لتعلٌ  دورة تخصص نعٌ  صالحا بالنا أ  الندرب 

 اً الواضع النشب.تخصص ناوي 
 

دلٌل على شهادة اً تخصص ذا صل  قد ت  تلبٌ  نتبلبات التدرٌب والخبرة لتعلٌ  التخصص الذي ت  اختٌاره، ولك  ؼٌر نبلوب شهادة 
اً التخصص بالاضرورة. ٌجب تقدٌ  الخبوب العرٌاض  للنيار النقترح باإلاضاا  إلى أدل  التدرٌب و / أو الخبرة ذات الصل  اً 

 ه نع التببٌق.تخصص اين
 

 الشروط المسبقة

  .كنا توااق علٌها إدارة التدرٌب ناوي.السن 

 .كنا توااق علٌها إدارة تدرٌب ناوي. الندرب هو التأكد ن  نعرا  البالب الكااٌ  والقدرة قبل أي  الشهادة/الخبرة/المعرفة
ا  بذلك. ؼوص  واحدة اً النٌاه النفتوح  )التً تدرٌب اً النٌاه النفتوح  وٌجب ايتخدا  النهارة أو التقٌٌنات األخرى للقٌ

التحيب اضن  الحد األدنى لعدد الؽوصات النبلوب  للدورة( ٌنك  ايتخدانها اً احص وتقٌٌ  الؽوص. هذا ؼٌر نبلوب 
 عندنا تكو  كفاءات ؼوص البالب نعروا  للندرب.

 .الؽوص الخاص  به ٌجب على الندرب أ  ٌياعد على البالب أ  ٌتزود وٌكو  نيؤوال ع  رعاٌ  وصٌان  نعدات  المعدات
 اً البداٌ  البالب اً احص جنٌع نعدات البالب للتأكد ن  أنها كااٌ  وتعنل بشكل يلٌ .

 
 السٌاسات

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: النياعدٌ  والنيب.".   النسب 

 .ًالتطبٌق العمل 
o .الحدود 

   إدارة تدرٌب ناوي.كنا ٌت  النوااق  علٌها ن -
o .العنق 

 كنا ٌت  النوااق  علٌه ن  إدارة تدرٌب ناوي. -

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: النعدات.". المعدات 

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: نناذج اليجبلت والتقارٌر." المواد 

 .النببق  على جنٌع الدورات: نتبلبات شهادة".انظر "اليٌايات العان   نتائج الدورة 
 

 المتطلبات

 .ٌجب أ  ٌتاضن  الخبوب العرٌاض  الحد األدنى: عام 
o .عنوا  الدورة التدرٌبٌ  ونظرة عان ، بنا اً ذلك عدد الؽوصات 
o . ٌنؤهبلت الخرٌج 
o .الشروب النيبق  للدورة، احتٌاجات النعدات، الخ 
o .نتبلبات نهارة البالب 
o كادٌنٌ  وبرق االختبار.النواضوعات األ 
o .نيب  الببلب إلى اإلشراؾ 
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o .أنواع الؽوصات وحدود العنق 
 
 

 اجإمتحانات –متطلبات 
 انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: التقٌٌ  والتوثٌق".
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 لًـٌـواص اللـالغ
 

 المؤهالت واللمحة العامة
لتزوٌد الؽواص بالنهارات والنعارؾ البلزن  للحد ن  نخابر الؽوص لٌبل. )قد تكو  للؽوص اليبحً و ؼواصٌ   هذه الدورة هً

 اليكوبا.(.
 

عند االنتهاء بنجاح ن  هذه الدورة، وتعتبر خرٌجً الكفاءة على االنخراب اً أنشب  الؽوص اً النٌاه النفتوح  دو  إشراؾ، شرٌب  
 اق الؽوص قرٌب  ن  تلك النتدرب علٌها.أ  األنشب  والنجاالت، وأعن

 
 من قد ٌقٌم التدرٌب

 .أي ن  ندربً ناوي الواضع النشب ٌيتخد  نواد دع  ناوي 

 ٌيتخد  نواد دع  ناوي.ب ناوي للؽوص اليبحً الواضع النشب وٌنك  أٌاضا أ  تدرب للؽواصٌ  اليبحٌٌ  ع  برٌق ندر 
 

 الشروط المسبقة

  .ين   نقبول  انظر. "يٌايات  14 – 10قي  النٌاه للدورة )شهادة الٌااع لؤلعنار ن   ين  اً 15الحد األدنى هو السن
 التببٌق على جنٌع الدورات: العنر، شهادة الٌااع"(.

 .كدورة ؼواص يكوبا، نبلوب شهادة باعتباره ؼواص ناوي يكوبا أو نا ٌعادلها. وكدورة ؼواص  الشهادة/الخبرة/المعرفة
اره ؼواص ناوي يبحً أو نا ٌعادلها. على الندرب التأكد ن  نعرا  البالب الكااٌ  والقدرة قبل يبحً، نبلوب شهادة باعتب

أي تدرٌب للنٌاه النفتوح  وٌجب ايتخدا  النهارة أو التقٌٌنات األخرى للقٌا  بذلك. ؼوص  واحدة اً النٌاه النفتوح  )التً 
ٌنك  ايتخدانها اً احص وتقٌٌ  الؽوص. هذا ؼٌر نبلوب التحيب اضن  الحد األدنى لعدد الؽوصات النبلوب  للدورة( 

 .عندنا تكو  كفاءات ؼوص البالب نعروا  للندرب

 .على البالب أ  ٌتزود وٌكو  نيؤوال ع  رعاٌ  وصٌان  نعدات الؽوص الخاص  به ٌجب على الندرب أ  ٌياعد  المعدات
 كااٌ  وتعنل بشكل يلٌ .اً البداٌ  البالب اً احص جنٌع نعدات البالب للتأكد ن  أنها 

 
 السٌاسات

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: النياعدٌ  والنيب.". الندرب ٌجب نرااق  الببلب خبلل أول   النسب
  (. 18قدنا ) 60عنلٌ  ؼوص تدرٌبٌ  ال تزٌد على 

  ياعتٌ . )الساعات المقدرة(.األكادٌمٌة 

 .ًالتطبٌق العمل 
o لوقت النبلوب.الحد األدنى ل 

 ياعتٌ . -
o .الحد األدنى لعدد الؽوصات 

 الحد األدنى لعدد الؽوصات اً النٌاه النفتوح  هً إثنتا . -
o .العنق 

 (. ال لؽوصات بحاج  إلى تخفٌؾ  40قد  ) 130أقصى عنق ألي ؼوص  اً النٌاه النفتوح  خبلل هذه الدورة هو  -
حاكاة الاضؽب على نراحل إلى الصعود اً ؼوص  ال تيتدعً الاضؽب على النراحل الفعلٌ . ونع ذلك، ٌنك  إاضاا  ن

نتر( ٌجب أ  تدرج اً وقت الؽوص  7.6قدنا ) 25وقف  تخفٌؾ الاضؽب. أي نحاكاة لوقت اضؽب قاضى اً أعنق ن  
 الفعلً.

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: النعدات.". المعدات 

 .بق  على جنٌع الدورات: نناذج اليجبلت والتقارٌر."انظر "اليٌايات العان  النب المواد 

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: نتبلبات شهادة". نتائج الدورة 
 

 المهارات –متطلبات 
 ل .التؽبٌ  لتشنل التخبٌب واإلعداد، ونعدات الؽوص اللٌلً واإلجراءات والنشاكل والنخابر، والنبلح ، وتقنٌات نظا  الزنا

 
 اجإمتحانات –متطلبات 

 انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: التقٌٌ  والتوثٌق".
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 غـواص الجـلٌـد التـرفـٌـهـً
 

 المؤهالت واللمحة العامة
د. عند هذه الدورة هً لتزوٌد الؽواص نع النعارؾ والنهارات البلزن  للحد ن  النخابر اً واكتياب الخبرة اً الؽوص تحت الجلٌ

االنتهاء بنجاح ن  هذه الدورة، ٌعتبر النتخرجٌ  أكفاء على االنخراب والتخبٌب اً أنشب  ؼوص الجلٌد التً ال تتبلب نراحل تخفٌؾ 
 الاضؽب  دو  إشراؾ نباشر، بشرب أ  تكو  أنشب  الؽوص قرٌب  ن  تلك النتدرب علٌها.

 
 من قد ٌقٌم التدرٌب

  ن  ٌكو :ن  قبل أي ندرب ناوي الواضع النشب 
o نؤهل كؽواص ناوي الجلٌد أو نا ٌعادلها، و 
o  ؼوص  جلٌد نيجل ، و 25لدٌه 
o  قد قد  بلب ندرب ناوي التخصص وحصل على نوااق  نكتوب  لتعلٌ  هذه الدورة ن  إدارة التدرٌب ناوي و ٌيتخد  نواد

 دع  ناوي.
 

 الشروط المسبقة

  .ين  اً قي  النٌاه للدورة. 18الحد األدنى هو السن 

 .الشهادة/الخبرة/المعرفة  
o  .ؼواص ناوي يكوبا نتقد  أو نا ٌعادلها 
o   ؼوص  نيجل  اً نجنوع  نتنوع  ن  الظروؾ. 50إثبات بنا ال ٌقل ع 
o  على الندرب التأكد ن  نعرا  البالب الكااٌ  والقدرة قبل أي تدرٌب للنٌاه النفتوح  وٌجب ايتخدا  النهارة أو

ك. ؼوص  واحدة اً النٌاه النفتوح  )التً التحيب اضن  الحد األدنى لعدد الؽوصات التقٌٌنات األخرى للقٌا  بذل
النبلوب  للدورة( ٌنك  ايتخدانها اً احص وتقٌٌ  الؽوص. هذا ؼٌر نبلوب عندنا تكو  كفاءات ؼوص البالب 

 .نعروا  للندرب
 

 السٌاسات

 .النسب  
o جلٌد.ٌينح كحد أقصى ببالبٌ  لندرب ناوي الواضع النشب لؽوص ال 
o  ٌنصح بشدة ايتخدا  نياعدٌ  )ندربٌ  ناوي( نع خبرة نحددة بالؽوص اً الجلٌد، لكنها ال تزٌد ن  نيب  البالب

 إلى الندرب.

  ياعات. 8 )الساعات المقدرة(.األكادٌمٌة 

 .ًالتطبٌق العمل 
o .الحد األدنى لعدد الؽوصات 

 ؼوصات. 3الحد األدنى لعدد الؽوصات اً النٌاه النفتوح  هً  -
o .الحدود 

ٌجب على البالب إثبات تكوٌ  النعدات وإدارتها خبلل تقٌٌ  النٌاه النفتوح  وايتكنال نراجع نهارات ؼواص ناوي   -
 الجلٌد قبل الؽوص تحت الجلٌد.

 ال ٌينح بؽوصات التدرٌب اً األنهار أو النحٌبات أو حٌث ٌوجد تٌار. -
 تدرٌب اً البٌب  النيقوا .إلى اليبح اً حٌ  ال حبل نتصلٌجب أ  ٌكو  هناك دابنا  -
ٌجب أ  ٌكو  هناك نرااق لكل ؼواص اً الناء وكذلك ؼواص يبلن  على أهب  االيتعداد بكانل نبلبيه ونقٌد نع  -

  ( ن  الحبل النتاح للؽواص النيتعد. 46قد  ) 150
 نبلوب براؼً الجلٌد لنوظفً دع  الحبل بالقرب ن  ندخل االختراق. -
 د ن  أ  النٌاه اً حفرة اإلختراق ال تتجند اً حٌ  أ  الؽواصٌ  تحت الجلٌد.ٌجب على النرااقٌ  التأك -
 ٌجب أ  ٌكو  النرااقٌ  اً إتصال جيدي نيتنر نع حبل الؽواص اً جنٌع األوقات. -
 ال تزٌد ع  ؼوصتٌ  تدرٌبٌ  التً تجرى اً أي ٌو . -
o .العنق 

 ( اً النياا  األاقٌ  ن  ثقب  30قد  ) 100 (، ولٌس أكثر ن   12قدنا ) 40ٌقتصر الؽوص إلى عنق أقصاه  -
 االختراق.

 .النعدات التالٌ  نبلوبه لكل بالب باإلاضاا  إلى نا هو نبلوب ن  قبل "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع  المعدات
 الدورات: النعدات":
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o قد  نكعب  80لؽاز ال ٌقل ع  ٌجب أ  ٌكو  نجهز جنٌع الؽواصٌ  نع نا ال ٌقل ع  إيبوانتٌ  ننلوءة بالكانل، نع حج  ا
 لتر( لـ"إيبوان  اإلنقاذ". 538قد  نكعب ) 19لتر( لبليبوان  األيايٌ  و  2265)

o .الننظنات النيتخدن  تكو  ننايب  لؽوص الجلٌد وتركٌبها وتصنٌفا لبليتخدا  اً النٌاه الباردة 
o (  قبر حبل العوان  لبليتخدا  تحت الجلٌد نع عبلنات ن 6ربع بوص ) ياا  ننايب .نل 
o . ٌإذا ت  ايتخدا  هواء نخصب، )ٌنك  أ  تقدنه أو تيتأجره اليتخدانه أثناء الدورة( نحلل األكيج 
o .ٌينح بكنبٌوترات الؽوص لبليتخدا  كأجهزة قٌاس العنق واحتٌابا جداول اضد الناء وأجهزة توقٌت لتخبٌب الؽوص 
o . ٌأاضواء تحت الناء إاضااٌ ، والحد األدنى اثن 
o ٌ قل ع  أداتٌ  لقبع الحبال.نا ال 
o  هارنس يبلن  ننايب نع نراق حبل آن  ٌجب أ  ٌرتدى ن  قبل جنٌع الؽواصٌ  أثناء وجوده  اً الناء، وٌجب أ  ٌقد  أو

ٌتاح لئلٌجار لبليتخدا  أثناء الدورة. ٌجب أ  ٌكو  الهارنس ننفصل. والٌجب ايتخدا  هارنس يترة البفوٌ  باعتبارها 
 هارنس اليبلن .

o  . باإلاضاا  إختٌارٌا نعدات البالب الؽواص نبلوب 
 

 األكادٌمٌة –متطلبات 

 .التؽبٌ  لتشنل ؼوص النٌاه العذب ، والقصد، والتخبٌب، والتنظٌ ، والتشؽٌل، واإلجراءات والنشاكل  العلوم التطبٌقٌة
اضااات والتعدٌبلت(، واإليعااات األولٌ  والنخابر الخاص  بالبٌبات النيقوا ، وإدارة الؽاز، الباق  اإلاضااً، والنعدات )اإل

النخفاض درج  الحرارة وقاضن  الصقٌع، والتقنٌات، ودع  يبح ، واالتصاالت، والنخابر والتحذٌرات، تفقد إجراءات 
الؽواص والبوارئ والبحث واإلنقاذ، وؼوص نحدودٌ  الرؤٌ ، وإذا كا  ذلك ننايبا، ؼوص اإلرتفاع، األحوال الجوٌ ، 

الحرارة وعوانل الرٌاح البرد، وظروؾ الثلوج والجلٌد، وينك الجلٌد، خصابص بنٌ  الجلٌد والشنس والتفكٌر،  تراوح درج 
واإلجهاد الناج  ع  البرد والجفاؾ واألاضرار التً تصٌب العٌ  وعنى الثلوج، ونبلبس اليبح، والبدل  الجاا ، وثقوب 

 االختراق، وإعداد نوقع الؽوص.

 .التخطٌط لغوص الجلٌد (  ٌالتؽبٌ  لتشنل االيتفادة ن  تكوٌ  نعدات ناوي التقنNTEC ،حيب االقتاضاء، قاعدة األثبلث )
وبدل التعرض، وأدوات لقبع الجلٌد، وثقوب الجلٌد الثبلثٌ ، وأنواع وااليتفادة ن  الخبوب. إجراءات الؽوص بنا اً ذلك 

ٌح ويٌبرة البفو، اإلعداد النيبق للؽوص الجلٌد، واعتبارات االكتفاء الذاتً، وأنناب البحث، وإدارة النعدات، الوز  الصح
النكا  الاضٌق والخٌارات النتاح  للخروج. أٌاضا، اإ  النخابر واألخبار النرتبب  بؽوص الجلٌد بنا اً ذلك الدوار 

بالقرب ن  النخرج،  واالرتباك، والبنً / النٌاه اليوداء، الفخ والتشابك، واقدا  الؽاز اً التنفس، واقدا  خب االتجاه أو
واقدا  ارٌق الؽوص. باإلاضاا  إلى ذلك، التخبٌب للبوارئ، ونواقع ؼرا  إعادة الاضؽب وإجراءات اإلخبلء، واالتصاالت، 

 وتواار وايتخدا  ؼاز التنفس اً حاالت البوارئ.
 

 المهارات –متطلبات 

  ايتخدا   الببلب ٌجب أ  ٌقونوا بتحلٌل خلٌب ؼازات التنفس الخاص  به  اً حالEANx  . وتخبٌب وتنفٌذ بأنا  الؽوص
وٌجب أ  ٌتاضن  تخبٌب الؽوص الحدود ايتنادا إلى ايتهبلك الؽاز، والتعرض للينٌ  األكيجٌ  وانتصاص ؼاز خانل لكل 

 ؼوص  وخلٌب الؽاز اً التنفس.

 .كل ؼواص ٌجب أ  ٌقو  بنحاكاة التحوٌل إلى اندادات هواء التنفس 

   تبادل الؽاز نع شرٌك الؽوص.بنحاكاة إنقباع الؽاز كل ؼواص ٌجب أ  ٌقو 

 .ٌجب على كل ؼواص ٌشارك اً نحاكاة لحاالت البوارئ وإنقاذ الؽواص لتشنل إدارة يٌنارٌو ؼواص إنتهى لدٌه الؽاز 

 .ًكل ؼواص ٌجب أ  ٌقو  بنحاكاة اإلجراء اليلٌ  لنؽادرة النٌاه اليوداء / للبن 

 قنٌ  واإلجراءات الننايب  اليتخدا  الهارنس والحبال.ٌجب على كل ؼواص التثبت ن  الت 

 . ٌجب على كل ؼواص التثبت ن  تقنٌات االتصال والخبوب الننايب 

 .العنل كنرااق، ٌجب على كل بالب إثبات إشارات الحبل ووعً الؽواص 

 : اً النٌاه النفتوح 
o  وتقنٌات الحبل الننايب  لخب  الؽوص.ٌجب على كل بالب نحاكاة إزال  الننظ  وإرجاعه، والنبلح  تحت الناء 
o .ٌجب على كل بالب العنل كنرااق لنا ال ٌقل ع  ثبلث ؼوصات بنحاكاة تقنٌات الحبل اليلٌ  واإلشارات 

 
 اجإمتحانات –متطلبات 

 انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: التقٌٌ  والتوثٌق".
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 الـشـتـث واجإنـحـواص البـغ
 

 واللمحة العامة المؤهالت
هذه الدورة هً لتزوٌد الؽواص بالنهارات والنعرا  للقٌا  بهذه النها  تحت الناء ٌحتاج عادة ن  قبل الؽواصٌ  التراٌهٌٌ  ذوي الخبرة 

 وللحد ن  نخابر نثل هذه النها  أثناء البحث ع  وايتعادة العناصر التً اقدت اً البٌب  النابٌ .
 

ذه الدورة، وتعتبر خرٌجً الكفاءة على االنخراب اً أنشب  الؽوص اً النٌاه النفتوح  دو  إشراؾ، شرٌب  عند االنتهاء بنجاح ن  ه
 أ  األنشب  والنجاالت، وأعناق الؽوص قرٌب  ن  تلك النتدرب علٌها.

 
 من قد ٌقٌم التدرٌب

 .أي ن  ندربً ناوي الواضع النشب ٌيتخد  نواد دع  ناوي 
 

 الشروط المسبقة

  .ين  اً قي  النٌاه للدورة. 15األدنى هو  الحدالسن 

 .نبلوب شهادة باعتباره ؼواص ناوي يكوبا أو نا ٌعادلها. على الندرب التأكد ن  نعرا  البالب  الشهادة/الخبرة/المعرفة
حدة اً النٌاه الكااٌ  والقدرة قبل أي تدرٌب للنٌاه النفتوح  وٌجب ايتخدا  النهارة أو التقٌٌنات األخرى للقٌا  بذلك. ؼوص  وا

النفتوح  )التً التحيب اضن  الحد األدنى لعدد الؽوصات النبلوب  للدورة( ٌنك  ايتخدانها اً احص وتقٌٌ  الؽوص. هذا 
 .ؼٌر نبلوب عندنا تكو  كفاءات ؼوص البالب نعروا  للندرب

 .ٌجب على الندرب أ  ٌياعد على البالب أ  ٌتزود وٌكو  نيؤوال ع  رعاٌ  وصٌان  نعدات الؽوص الخاص  به  المعدات
 اً البداٌ  البالب اً احص جنٌع نعدات البالب للتأكد ن  أنها كااٌ  وتعنل بشكل يلٌ .

 
 السٌاسات

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: النياعدٌ  والنيب.". الندرب ٌجب نرااق  الببلب خبلل أول   النسب
  (. 18قدنا ) 60عنلٌ  ؼوص تدرٌبٌ  ال تزٌد على 

  ثبلث ياعات. )الساعات المقدرة(.األكادٌمٌة 

 .ًالتطبٌق العمل 
o .الحد األدنى للوقت النبلوب 

 ياعتٌ . -
o .الحد األدنى لعدد الؽوصات 

 الحد األدنى لعدد الؽوصات اً النٌاه النفتوح  هً إثنتا . -
o .العنق 

 (. ال لؽوصات بحاج  إلى تخفٌؾ  40قد  ) 130أقصى عنق ألي ؼوص  اً النٌاه النفتوح  خبلل هذه الدورة هو  -
الاضؽب على النراحل الفعلٌ . ونع ذلك، ٌنك  إاضاا  نحاكاة الاضؽب على نراحل إلى الصعود اً ؼوص  ال تيتدعً 

نتر( ٌجب أ  تدرج اً وقت الؽوص  7.6قدنا ) 25وقف  تخفٌؾ الاضؽب. أي نحاكاة لوقت اضؽب قاضى اً أعنق ن  
 الفعلً.

 .ليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: النعدات.".انظر "ا المعدات 

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: نناذج اليجبلت والتقارٌر." المواد 

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: نتبلبات شهادة". نتائج الدورة 
 

 األكادٌمٌة –متطلبات 

  ار للؽواص نع النهارات البلزن  اليتخدا  البوصل  والويابل الببٌعٌ  للتوجٌه، ن  أجل إقان  ٌو –المالحة تحت الماء
نوقؾ، الحصول على نعلونات ع  والعثور على نواقع نعٌن  اً حٌ  أنها نؽنورة. هً التً ٌنبؽً ادراجها نظرٌ ، النشاكل 

 و  البٌانٌ .واأليالٌب والنعدات، والعبلقات النياا  / الزن ، وايتخدا  الري

  ٌيتعد الؽواص بالنهارات والنعارؾ البلزن  للعنل والحد ن  نخابر الؽوص اً النٌاه العكرة  -غوص محدودٌة الرؤٌة
 واً اللٌل. النشاكل واأليالٌب والنعدات، والنخابر والتحذٌرات، باإلاضاا  إلى إجراءات اليبلن  هً التً ٌنبؽً إدراجها.

  ع خلفٌ  لفه  وتحدٌد ننب البحث وث  إجراء بحث بايتخدا  التقنٌات الننايب . النشاكل تواٌر الؽواص ن -طرق البحث
 واأليالٌب واإلجراءات والنعدات، هً التً ٌنبؽً إدراجها.
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  ٌيتعد الؽواص للتعانل نع إنتشال أجيا  صؽٌرة إلى نتويب  الحج  نع نعدات نحدودة.  -رفع األجسام خفٌفة أو اجإنتشال
اكل والنخابر واأليالٌب والنعدات، والنبادئ التً تنبوي علٌها هً التً ٌجب تؽبٌتها. الحبال وربب العقدات النظرٌ  والنش

 الاضرورٌ  أٌاضا ٌجب أ  ٌت  تاضنٌنها.
 

 اجإمتحانات –متطلبات 
 انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: التقٌٌ  والتوثٌق".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0.1جنُغخس  7102دنٛم عٛحعحش ٔيؼحٚٛش َحٔ٘ ئطذجس   
 

92 

 ب ـدرٌـد تـاعـسـم

 
 المؤهالت واللمحة العامة

هذه الدورة هً لتأهٌل الؽواص اً النهارات والنعارؾ البلزن  ألداءه كنياعد التدرٌب ن  خبلل دورات الؽوص التدرٌبٌ . الهدؾ 
ع النشب. هذا البرنانج الربٌيً هو تدرٌب الؽواصٌ  لنياعدة اآلخرٌ  خبلل األنشب  التدرٌبٌ  التً ٌشرؾ علٌها ندرب ناوي الواض

ٌقو  بتعزٌز النهارات والقدرات العان  للؽواص ولٌس بدٌبل لدورات ناوي النحددة التً تخلق أعاضاء القٌادة بناوي. على الرؼ  ن  أ  
أو الحصول  نتابج هذه الدورة اً الشهادة كنياعد تدرٌب ناوي إال أنها ال تننح أي شهادة قٌادة ناوي وال تأهٌل الخرٌجٌ  لتقدٌ  بلب

 على نزاٌا عاضوٌ  ناوي. ونتٌج  لذلك، هذه الشهادة ال تينح للخرٌج أ  ٌحيب نحو نيب الببلب إلى الندرب.
 

 نياعدي التدرٌب نؤهلٌ  ألداء نها :

 . ٌنؤقتا اإلشراؾ النباشر على الببلب النتبقٌ  اً حٌ  أ  الندرب ٌجري نهارة نع الببلب اآلخر 

 ن  ببلب الؽوص على اليبح.نرااق  نا ال ٌزٌد ع  اثن  ٌ 

  نرااق  نا ال ٌزٌد ع  اثنٌ  ن  ببلب الؽوص اً جوالت تحت الناء بعد تأكٌد الندرب أ  البالب قد قا  بنحاكاة جنٌع
 نهارات نيتوى الدخول.

 نا أ  نياعدة ندرب ناوي الواضع النشب نع النها  األخرى التً تعزز يبلن  الببلب أو تحيٌ  كفاءة تدرٌب الؽواص بال
 النياعدة تحت إشراؾ الندرب ووال تنتهك أٌ  نعاٌٌر أخرى.

 
 من قد ٌقٌم التدرٌب

 .أي ن  ندربً ناوي الواضع النشب ٌيتخد  نواد دع  ناوي 
 

 الشروط المسبقة

  .ين  اً قي  النٌاه للدورة. 18الحد األدنى هو السن 

 .الشهادة/الخبرة/المعرفة  
o با نتقد  أو نا ٌعادلها. نبلوب شهادة باعتباره ؼواص ناوي يكو 
o .نبلوب شهادة باعتباره ؼواص ناوي يكوبا ننقذ أو نا ٌعادلها 
o  نبلوب شهادة حالٌ  اً نجال اإليعااات األولٌ  واإلنعاش القلبً الربوي. نبلحظ : تدرٌب الـCPR   ٌللبالؽ

 CPRك، وتدرٌب الـ )حوالً أربع ياعات( ٌلبً نتبلبات للحصول على شهادة ناوي نياعد للتدرٌب. ونع ذل
وايتخدا  أقنع  وحواجز لتنفس اإلنقاذ اً، وعلى يبٌل النثال قناع  CPRاإلاضااً الذي ٌشنل قٌا  شخصٌ  بالـ 

 الجٌب، درع الوجه، نبلوب لتلبٌ  النتبلبات للحصول على شهادة القٌادة ناوي.
o ٌاه النفتوح  وٌجب ايتخدا  النهارة أو على الندرب التأكد ن  نعرا  البالب الكااٌ  والقدرة قبل أي تدرٌب للن

التقٌٌنات األخرى للقٌا  بذلك. ؼوص  واحدة اً النٌاه النفتوح  )التً التحيب اضن  الحد األدنى لعدد الؽوصات 
النبلوب  للدورة( ٌنك  ايتخدانها اً احص وتقٌٌ  الؽوص. هذا ؼٌر نبلوب عندنا تكو  كفاءات ؼوص البالب 

 .نعروا  للندرب

 على البالب أ  ٌتزود وٌكو  نيؤوال ع  رعاٌ  وصٌان  نعدات الؽوص الخاص  به ٌجب على الندرب أ  ٌياعد  ت.المعدا
 اً البداٌ  البالب اً احص جنٌع نعدات البالب للتأكد ن  أنها كااٌ  وتعنل بشكل يلٌ .

 
 السٌاسات

 .يٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات:  ( وتنببق النيب القٌايٌ . )انظر "ال 18قد  ) 60ألعناق تقل ع   النسب
  (. 18قدنا ) 60النياعدٌ  والنيب"( ٌجب على الندرب نرااق  الببلب خبلل أول ؼوص  تدرٌب بنا تزٌد على 

  ياعتٌ . )الساعات المقدرة(.األكادٌمٌة 

 .ًالتطبٌق العمل 
o .الحد األدنى للوقت النبلوب 

 ياعتٌ . -
o .الحد األدنى لعدد الؽوصات 

 األدنى لعدد الؽوصات اً النٌاه النفتوح  هً ثبلث. الحد -
o .العنق 

 (. ال لؽوصات بحاج  إلى تخفٌؾ  40قد  ) 130أقصى عنق ألي ؼوص  اً النٌاه النفتوح  خبلل هذه الدورة هو  -
الاضؽب على النراحل الفعلٌ . ونع ذلك، ٌنك  إاضاا  نحاكاة الاضؽب على نراحل إلى الصعود اً ؼوص  ال تيتدعً 
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نتر( ٌجب أ  تدرج اً وقت الؽوص  7.6قدنا ) 25  تخفٌؾ الاضؽب. أي نحاكاة لوقت اضؽب قاضى اً أعنق ن  وقف
 الفعلً.

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: النعدات.". المعدات 

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: نناذج اليجبلت والتقارٌر." المواد 

  انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: نتبلبات شهادة". الدورة.نتائج 
 
 

 األكادٌمٌة –متطلبات 

  ،ايتعراض أيالٌب اإلنقاذ نع التركٌز على الظروؾ النحلٌ  بنا اً ذلك النشاكل، الحاالت الننكن ، تقنٌات البحث، اإلنقاذ
إجراءات إدارة البوارئ النببق  للؽواصٌ  اً التدرٌب اً النٌاه  والنياعدة، اليحب، وإعباء أنفاس اإلنقاذ اً الناء.

النفتوح  اً ننبق  قابل  للتببٌق. نشر وايتخدا  اإليعااات األولٌ  األكيجٌ  اً حاالت البوارئ. )ٌوصى شهادة بأنه "نزود 
 أوكيجٌ ".( ايتعراض اإليعااات األولٌ  اٌنا ٌتصل الؽوص على وجه الخصوص.

 االت تحت الناء اليتخدانها ن  قبل الندربٌ  والنياعدٌ . نشر ننٌزات ننبق  الؽوص بنا ٌتنايب نع الننبق . تقنٌات االتص
اتح إجراءات الؽوص اً النٌاه واليٌبرة على النجنوع . تفاصٌل ترتٌب والتخبٌب لؽوص  التدرٌب. تقنٌات نرااق  الببلب 

لنبلح . توجٌهات اليبلن  لعنلٌات القوارب والؽوص ن  القارب عند على اليبح وخبلل جوالت تحت الناء وخبلل تدرٌبات ا
 الوصول إلى الننبق .

  أدوار ونيؤولٌات "نياعد التدرٌب"، والجوانب القانونٌ  للتدرٌب على الؽوص. ايتخدا  اإلحابات، ويجبلت نرشدي
 الؽوص، وتقنٌات جرد الؽواصٌ .

 
 المهارات –متطلبات 

 النبلح  بالبوصل :توحة(. غوص السكوبا )المٌاه المف 
o   أنتار( ن  األصل دو  ايتخدا  اإلشارات البصرٌ . 3أقدا  ) 10دورة عكيٌ  اً ؼاضو 
o   أنتار( ن  األصل. 3أقدا  ) 10ننب نربع اً ؼاضو 
o . ٌٌجب أ  تكو  النيااات كبٌرة بالقدر الننايب للظروؾ البٌب 

 .)المساعدة )المٌاه المفتوحة 
o ة: تشنج العاضبلت والقلق والصعوب  اً التنفس وعبلنات نا قبل الذعر.نياعدة الؽواصٌ  بنحاكا 
o . نياعدة / نرااق  ؼواص نتعب وؼواص عاجز إلى بر األنا 
o . ٌٌكو  نيؤوال ع  والتصرؾ على النحو النرض كنرااق خبلل الؽوص اً النٌاه النفتوح  لؽوصت 
o ددة."(.ؼواص يكوبا اإلنقاذ. )انظر التكنل  "تفاصٌل النهارات النح 

 
 اجإمتحانات –متطلبات 

 انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: التقٌٌ  والتوثٌق".
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 بءـّـذ اٌـحـخ رـؼـُـجـُ طـبٌـىاص ػـغ
 

 المؤهالت واللمحة العامة
وجٌ  لبٌب  الؽوص نع التركٌز على الننبق  هذه الدورة هً دورة تعلٌ  نيتنر تهدؾ إلى تعرٌض الؽواص إلى الجوانب الفٌزٌابٌ  والبٌول

النحلٌ  وتعرٌض الؽواص إنا لؽابات عشب البحر أو البٌب  النرجانٌ  أو بٌبات النٌاه العذب  والبرق النيتخدن  ن  قبل وعلناء البٌب  
وجٌ  النيتعادة والنهددة هً جزء نه  تحت الناء اً درايته  للنظ  اإلٌكولوجٌ  النعنٌ . ايتخدا  األحداث الحالٌ  وأخبار النظ  اإلٌكول

 ن  هذه الدورة. ٌت  التشجٌع على الؽوص لٌبل ونهارا كجزء ن  هذه الدورة.
 

عل  هذه النادة أٌاضا تيتند الكثٌر ن  النواد الدرايٌ  ن  العلو  ذات الصل ، على يبٌل النثال. عل  النحٌبات، عل  التنوٌ ، الجٌولوجٌا، 
دا  األابل ، والشرابح والنشرات هً جزء نه  ن  هذه الدورة. ويتكو  الرحبلت إلى أحواض الينك وأحواض األحٌاء، والبٌب . ايتخ
 النحٌبات نفٌدة للؽاٌ .

 
وٌنبؽً بذل الجهود لتعرٌض الؽواصٌ  الببلب إلى العدٌد ن  بٌبات الؽوص، على يبٌل النثال. بحٌرة نقابل النحٌب، الشعاب الصخرٌ  

 لً. )قد تكو  للؽواصٌ  اليبحٌٌ  أو ؼواصٌ  اليكوبا.(.نقابل الشابا الرن
 

عند االنتهاء بنجاح ن  هذه الدورة، وتعتبر خرٌجً الكفاءة على االنخراب اً أنشب  الؽوص اً النٌاه النفتوح  دو  إشراؾ، شرٌب  
 أ  األنشب  والنجاالت، وأعناق الؽوص قرٌب  ن  تلك النتدرب علٌها.

 
 من قد ٌقٌم التدرٌب

 ي ن  ندربً ناوي الواضع النشب ٌيتخد  نواد دع  ناوي.أ 

 .أي ندرب ناوي الؽوص اليبحً ٌدرب الؽواصٌ  اليبحٌٌ  عند ايتخدا  نواد دع  ناوي 
 

 الشروط المسبقة

  .ين   نقبول  انظر. "يٌايات  14 – 10ين  اً قي  النٌاه للدورة )شهادة الٌااع لؤلعنار ن   15الحد األدنى هو السن
 ق على جنٌع الدورات: العنر، شهادة الٌااع"(.التببٌ

 .كدورة ؼواص يكوبا، نبلوب شهادة باعتباره ؼواص ناوي يكوبا أو نا ٌعادلها. على الندرب التأكد  الشهادة/الخبرة/المعرفة
للقٌا  بذلك.  ن  نعرا  البالب الكااٌ  والقدرة قبل أي تدرٌب للنٌاه النفتوح  وٌجب ايتخدا  النهارة أو التقٌٌنات األخرى

ؼوص  واحدة اً النٌاه النفتوح  )التً التحيب اضن  الحد األدنى لعدد الؽوصات النبلوب  للدورة( ٌنك  ايتخدانها اً 
 .احص وتقٌٌ  الؽوص. هذا ؼٌر نبلوب عندنا تكو  كفاءات ؼوص البالب نعروا  للندرب

 .عدات الؽوص الخاص  به ٌجب على الندرب أ  ٌياعد على البالب أ  ٌتزود وٌكو  نيؤوال ع  رعاٌ  وصٌان  ن المعدات
 اً البداٌ  البالب اً احص جنٌع نعدات البالب للتأكد ن  أنها كااٌ  وتعنل بشكل يلٌ .

 
 السٌاسات

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: النياعدٌ  والنيب.". على الندرب نرااق  الببلب خبلل أول   النسب
نتر(، اإ  الحد  24قدنا ) 80 (. إذا ت  إجراء الؽوص إلى أعناق أكبر ن   18قدنا ) 60تدرٌبٌ  ال تزٌد على عنلٌ  ؼوص 

األقصى لعدد البالب الذٌ  ٌجب أ  ٌرااقوا الندرب هو أربع . واً حال  ايتخدا  نياعد أو أكثر ن  النياعدٌ  النؤهلٌ ، 
 ٌنك  زٌادة هذا الحد األقصى إلى ثنانٌ .

 ثبلث ياعات. )الساعات المقدرة(.ٌمٌة األكاد 

 .ًالتطبٌق العمل 
o .الحد األدنى للوقت النبلوب 

 ثبلث ياعات. -
o .الحد األدنى لعدد الؽوصات 

 الحد األدنى لعدد الؽوصات اً النٌاه النفتوح  هً ثبلث -
o .الحدود 

ن  ثبلث ؼوصات اً ٌو   ٌت  تببٌق أربع ؼوصات كحد أقصى اً الٌو  على نتبلبات الدورة. إذا ت  التخبٌب ألكثر -
واحد، ٌت  النظر اً العوانل التالٌ : القدرة على التحنل الجيدي والعقلً للبالب، والدااع، وااليتعداد للتعل  وتقٌٌنها، 

ونيتوٌات النٌتروجٌ  النتبقٌ ، ونيتوٌات التربٌب، وكذلك الظروؾ البٌبٌ ، والتخبٌب للؽوص، أي الفواصل اليبحٌ ، 
 عود إلى النرتفعات بعد الؽوص.البٌرا  أو الص

o .العنق 
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 (. ال لؽوصات بحاج  إلى تخفٌؾ  40قد  ) 130أقصى عنق ألي ؼوص  اً النٌاه النفتوح  خبلل هذه الدورة هو  -
الاضؽب على النراحل الفعلٌ . ونع ذلك، ٌنك  إاضاا  نحاكاة الاضؽب على نراحل إلى الصعود اً ؼوص  ال تيتدعً 

نتر( ٌجب أ  تدرج اً وقت الؽوص  7.6قدنا ) 25اكاة لوقت اضؽب قاضى اً أعنق ن  وقف  تخفٌؾ الاضؽب. أي نح
 الفعلً.

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: النعدات.". المعدات 

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: نناذج اليجبلت والتقارٌر." المواد 
 

 األكادٌمٌة –المتطلبات 

 نل التؽبٌ  التشكل العا  لؽابات عشب البحر أو الشعاب النرجانٌ  حيب االقتاضاء؛ يبلن  الؽوص، النخابر والتحذٌرات تش
 لكل، برق الحفظ / النحااظ .

  ٌبرق النيح لتحدٌد الكثاا  اليكانٌ  لؤلنواع النختارة والاضؽوب البٌب. 

 ،واللوابح، وااليتخدانات، على يبٌل النثال، الؽذاء، والنجنوعات،  تحدٌد الحٌاة النباتٌ  والحٌوانٌ ، والعبلقات، واألخبار
 والنابٌات.

  النشاكل والحلول الننكن . -نجاالت الحفظ والتلوث 

  ،حرك  النٌاه وخصابصها، الند والجزر، والتٌارات، والنوجات والتكير، ودرج  الحرارة، والاضؽب، والكثاا ، والبفو
 والرؤٌ ، والنلوح ، والصوت.

 والنخابر، والنياعدات الببٌعٌ  للنبلح ، وآثار الرٌاح. -روؾ الشاببٌ  واليبحٌ  واليفلٌ  الظ 

 .نواقع الؽوص نصادر النعلونات، وايتخدا  الريو  البٌانٌ ، وترتٌب وتخبٌب الؽوص 

  ،ًالتزاوج، وايتراتٌجٌات يلوك الفقارٌات واألنواع البلاقارٌ . على يبٌل النثال. اضد النهارٌ ، النوينٌ ، التؽذٌ ، األرااض
 البقاء على قٌد الحٌاة الدااعٌ .

  ،) ٌالعوانل البٌولوجٌ : على يبٌل النثال. اضوء )كنا ٌنببق على التنثٌل الاضوبً اً البحالب الكلً والشعاب النرجان
 الدراجات النؽذٌات.

 درات، النقابع.تقنٌات الرصد. على يبٌل النثال. النبلحظ  اليلبٌ ، التصوٌر، قاضبا  الشبك ، كوا 

 .الجوانب البٌبٌ  ونهارات الؽوص التً تؤثر على البٌب  إلى الحد األدنى وتعزز نبادرة ؼواص ناوي األخاضر 
 

 المهارات –المتطلبات 

 .)غوص السكوبا )المٌاه المفتوحة(. )ٌمكن إدخال المهارات فً المٌاه المحصورة 
o نحاكاة نهارات ؼوص اليكوبا النحددة 
o  اإلنقاذ والقٌادة النختارةنحاكاة نهارات 
o نحاكاة يٌبرة البفو الجٌدة وتقنٌات الؽوص 
o  الحد األدنى ن  عد  وجود تأثٌر الؽواص على البٌب 
o  ٌاالعتبارات النحل 
o . ٌتحدٌد األنواع الربٌيٌ  ن  الفقارٌات والبلاقارٌات والبحالب الناكرو )'األعشاب البحرٌ '( اً ننبقتها النحل 
o األنواع ودورها اً النكا  النعٌ  ذكر يبب أهنٌ  هذه 
o وصؾ يلوكٌات نحددة ن  األنواع التً لوحظت خبلل الؽوص 
o . ٌتحدٌد العوانل البٌبٌ  الربٌيٌ  تحت الناء للبٌب  والبٌب  اً ننبقتها النحل 
o . ٌتحدٌد النصادر الربٌيٌ  للتلوث اً ننبقته  النحل 
o  االيتخدا  الفعال أليالٌب النراقب 

 
 اجإمتحانات –المتطلبات 

 انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: التقٌٌ  والتوثٌق".
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 بءـّـذ اٌـحـٍ رـّـرلـر اٌـىَـصـىاص اٌزـغ
 

 المؤهالت واللمحة العامة
ع التقلٌل ن  نخابر هذه دورة التعلٌ  النيتنر هً لتقدٌ  ؼواص نؤهل نع النهارات والنعرا  لبليتنتاع بالتصوٌر الرقنً تحت الناء  ن

 نثل هذه األنشب . هذ هً دورة التصوٌر تحت الناء، وذلك بايتخدا  نعدات وتقنٌات التصوٌر الفوتوؼرااً و / أو الفٌدٌو تحت الناء.
 

ٌب  عند االنتهاء بنجاح ن  هذه الدورة، وتعتبر خرٌجً الكفاءة على االنخراب اً أنشب  الؽوص اً النٌاه النفتوح  دو  إشراؾ، شر
 أ  األنشب  والنجاالت، وأعناق الؽوص قرٌب  ن  تلك النتدرب علٌها.

 
 من قد ٌقٌم التدرٌب

 .أي ن  ندربً ناوي الواضع النشب ٌيتخد  نواد دع  ناوي 
 

 الشروط المسبقة

  .ٌايات ين   نقبول  انظر. "ي 14 – 10ين  اً قي  النٌاه للدورة )شهادة الٌااع لؤلعنار ن   15الحد األدنى هو السن
 التببٌق على جنٌع الدورات: العنر، شهادة الٌااع"(.

 .نبلوب شهادة باعتباره ؼواص ناوي يكوبا أو نا ٌعادلها.  الشهادة/الخبرة/المعرفة 

  على الندرب التأكد ن  نعرا  البالب الكااٌ  والقدرة قبل أي تدرٌب للنٌاه النفتوح  وٌجب ايتخدا  النهارة أو التقٌٌنات
ٌنك  ؼوص  واحدة اً النٌاه النفتوح  )التً التحيب اضن  الحد األدنى لعدد الؽوصات النبلوب  للدورة( ا  بذلك. األخرى للقٌ

 .ايتخدانها اً احص وتقٌٌ  الؽوص. هذا ؼٌر نبلوب عندنا تكو  كفاءات ؼوص البالب نعروا  للندرب

 .الؽوص الخاص  به ٌجب على الندرب أ  ٌياعد على البالب أ  ٌتزود وٌكو  نيؤوال ع  رعاٌ  وصٌان  نعدات  المعدات
 اً البداٌ  البالب اً احص جنٌع نعدات البالب للتأكد ن  أنها كااٌ  وتعنل بشكل يلٌ .

 
 السٌاسات

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: النياعدٌ  والنيب.". على الندرب نرااق  الببلب خبلل أول   النسب
نتر(، اإ  الحد  24قدنا ) 80 (. إذا ت  إجراء الؽوص إلى أعناق أكبر ن   18قدنا ) 60ٌ  ال تزٌد على عنلٌ  ؼوص تدرٌب

األقصى لعدد البالب الذٌ  ٌجب أ  ٌرااقوا الندرب هو أربع . واً حال  ايتخدا  نياعد أو أكثر ن  النياعدٌ  النؤهلٌ ، 
 ٌنك  زٌادة هذا الحد األقصى إلى ثنانٌ .

  أربع ياعات. )الساعات المقدرة(.األكادٌمٌة 

 .ًالتطبٌق العمل 
o .الحد األدنى للوقت النبلوب 

 أربع ياعات. -
o .الحد األدنى لعدد الؽوصات 

 الحد األدنى لعدد الؽوصات اً النٌاه النفتوح  هً ثبلث ؼوصات. -
o .الحدود 

ثر ن  ثبلث ؼوصات اً ٌو  ٌت  تببٌق أربع ؼوصات كحد أقصى اً الٌو  على نتبلبات الدورة. إذا ت  التخبٌب ألك -
واحد، ٌت  النظر اً العوانل التالٌ : القدرة على التحنل الجيدي والعقلً للبالب، والدااع، وااليتعداد للتعل  وتقٌٌنها، 

ونيتوٌات النٌتروجٌ  النتبقٌ ، ونيتوٌات التربٌب، وكذلك الظروؾ البٌبٌ ، والتخبٌب للؽوص، أي الفواصل اليبحٌ ، 
 لصعود إلى النرتفعات بعد الؽوص.البٌرا  أو ا

o .العنق 
 (. ال لؽوصات بحاج  إلى تخفٌؾ  40قد  ) 130أقصى عنق ألي ؼوص  اً النٌاه النفتوح  خبلل هذه الدورة هو  -

الاضؽب على النراحل الفعلٌ . ونع ذلك، ٌنك  إاضاا  نحاكاة الاضؽب على نراحل إلى الصعود اً ؼوص  ال تيتدعً 
نتر( ٌجب أ  تدرج اً وقت الؽوص  7.6قدنا ) 25نحاكاة لوقت اضؽب قاضى اً أعنق ن  وقف  تخفٌؾ الاضؽب. أي 

 الفعلً.

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: النعدات.". المعدات 

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: نناذج اليجبلت والتقارٌر." المواد 
 
 األكادٌمٌة –متطلبات ال
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   ٌنك  أ  تركز التعلٌنات على التصوٌر الفوتوؼرااً أو التصوٌر بالفٌدٌو، أو كلٌهنا. وتشنل التؽبٌ  نجنوع  نختارة ن
نعدات التصوٌر الفوتوؼرااً والفٌدٌو تحت الناء، وتقنٌات التصوٌر الفوتوؼرااً و / أو الفٌدٌو، وتقنٌات اإلاضاءة، وأيس 

 بالفٌدٌو، وتقنٌات التصوٌر تحت الناء و / أو الفٌدٌو، وحل النشاكل تحت الناء. التصوٌر الفوتوؼرااً و / أو التصوٌر
 

 المهارات –المتطلبات 

 .)غوص السكوبا )المٌاه المفتوحة(. )ٌمكن إدخال المهارات فً المٌاه المحصورة 
o تخبٌب الؽوص 
o .الدخول اليلٌ . يبلن  الؽواص والتعانل نع النعدات ٌنبؽً التأكٌد علٌها 
o بالحال الوع ً 

 ايتهبلك الهواء -
 العنق -
 الزن  -
 حدود تخفٌؾ الاضؽب -
 يٌبرة البفو -
 الوعً البٌبً -
 الؽوص بالقرب ن  الزنٌل -

 .ٌجب على الؽواصٌ  التقاب الصور الفوتوؼرااٌ  و / أو الفٌدٌو تحت الناء، وايتعراض النتابج وانتقادها 
 

 اجإمتحانات –المتطلبات 
 ن  النببق  على جنٌع الدورات: التقٌٌ  والتوثٌق".انظر "اليٌايات العا
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 بءـّـذ اٌـحـبر رـىاص اِثـغ
 

 المؤهالت واللمحة العامة
هذه الدورة لتعرٌض الؽواص إلى األيالٌب النيتخدن  ن  قبل علناء اآلثار تحت الناء اً درايته  والحفاظ على النواقع التارٌخٌ  

 تخدا  حيابات قدٌن  للقبع األثرٌ  النؽنورة ونوقع العنل هً جزء نه  ن  هذه الدورة.النؽنورة. اي
 

عند االنتهاء بنجاح ن  هذه الدورة، وتعتبر خرٌجً الكفاءة على االنخراب اً أنشب  الؽوص اً النٌاه النفتوح  دو  إشراؾ، شرٌب  
 علٌها.أ  األنشب  والنجاالت، وأعناق الؽوص قرٌب  ن  تلك النتدرب 

 
 من قد ٌقٌم التدرٌب

 .أي ن  ندربً ناوي الواضع النشب ٌيتخد  نواد دع  ناوي 

 .وٌنك  أٌاضا أ  تدرب للؽواصٌ  اليبحٌٌ  ع  برٌق ندرب ناوي للؽوص اليبحً الواضع النشب 
 

 الشروط المسبقة

  .ين   نقبول  انظر. "يٌايات  14 – 10ين  اً قي  النٌاه للدورة )شهادة الٌااع لؤلعنار ن   15الحد األدنى هو السن
 التببٌق على جنٌع الدورات: العنر، شهادة الٌااع"(.

 .كدورة ؼواص يكوبا، نبلوب شهادة باعتباره ؼواص ناوي يكوبا أو نا ٌعادلها. وكدورة ؼواص  الشهادة/الخبرة/المعرفة
ن  نعرا  البالب الكااٌ  والقدرة قبل  يبحً، نبلوب شهادة باعتباره ؼواص ناوي يبحً أو نا ٌعادلها. على الندرب التأكد

أي تدرٌب للنٌاه النفتوح  وٌجب ايتخدا  النهارة أو التقٌٌنات األخرى للقٌا  بذلك. ؼوص  واحدة اً النٌاه النفتوح  )التً 
التحيب اضن  الحد األدنى لعدد الؽوصات النبلوب  للدورة( ٌنك  ايتخدانها اً احص وتقٌٌ  الؽوص. هذا ؼٌر نبلوب 

 .ندنا تكو  كفاءات ؼوص البالب نعروا  للندربع

 .على البالب أ  ٌتزود وٌكو  نيؤوال ع  رعاٌ  وصٌان  نعدات الؽوص الخاص  به ٌجب على الندرب أ  ٌياعد  المعدات
 اً البداٌ  البالب اً احص جنٌع نعدات البالب للتأكد ن  أنها كااٌ  وتعنل بشكل يلٌ .

 
 السٌاسات

 .ايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: النياعدٌ  والنيب.". الندرب ٌجب نرااق  الببلب خبلل أول انظر "اليٌ  النسب
  (. 18قدنا ) 60عنلٌ  ؼوص تدرٌبٌ  ال تزٌد على 

  ياعتٌ . )الساعات المقدرة(.األكادٌمٌة 

 .ًالتطبٌق العمل 
o .الحد األدنى للوقت النبلوب 

 ياعتٌ . -
o .الحد األدنى لعدد الؽوصات 

 د األدنى لعدد الؽوصات اً النٌاه النفتوح  هً إثنتا .الح -
o .العنق 

 (. ال لؽوصات بحاج  إلى تخفٌؾ  40قد  ) 130أقصى عنق ألي ؼوص  اً النٌاه النفتوح  خبلل هذه الدورة هو  -
الاضؽب على النراحل الفعلٌ . ونع ذلك، ٌنك  إاضاا  نحاكاة الاضؽب على نراحل إلى الصعود اً ؼوص  ال تيتدعً 

نتر( ٌجب أ  تدرج اً وقت الؽوص  7.6قدنا ) 25وقف  تخفٌؾ الاضؽب. أي نحاكاة لوقت اضؽب قاضى اً أعنق ن  
 الفعلً.

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: النعدات.". المعدات 

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: نناذج اليجبلت والتقارٌر." المواد 

 انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: نتبلبات شهادة". ئج الدورة.نتا 
 
 األكادٌمٌة –متطلبات ال

التؽبٌ  لتشنل األيالٌب األرشٌفٌ  البحثٌ ، وري  خرابب النوقع والنخبب، وايتخدا  العوانات كعبلن ، وواضع األياس وتقنٌات 
والنخابر والتحذٌرات ن  ؼوص عل  اآلثار النؽنورة بالنٌاه. أٌاضا، النعلونات النتعلق  الفهري  للقبع  األثرٌ  وكذلك يبلن  الؽوص، 

 بالقوانٌ  النحلٌ  واإلقلٌنٌ  والوبنٌ  التً تحك  النواقع األثرٌ  النؽنورة بالنٌاه ووصول الؽواص.
 
 اجإمتحانات –متطلبات ال

 والتوثٌق".انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: التقٌٌ  
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 اءـمـت الـحـع تـمـجـد والـٌـالص
 

 المؤهالت واللمحة العامة
هذه الدورة هً لتزوٌد الؽواص بالنهارات والنعرا  البلزن  لصٌد الينك بالنيدس، تأخذ كلعب  وجنع العٌنات نع التقلٌل ن  نخابر 

 الؽوص ن  هذه األنشب . )قد تكو  للؽواصٌ  اليبحٌٌ  أو ؼواصٌ  اليكوبا.(.
 

عند االنتهاء بنجاح ن  هذه الدورة، وتعتبر خرٌجً الكفاءة على االنخراب اً أنشب  الؽوص اً النٌاه النفتوح  دو  إشراؾ، شرٌب  
 أ  األنشب  والنجاالت، وأعناق الؽوص قرٌب  ن  تلك النتدرب علٌها.

 
 من قد ٌقٌم التدرٌب

 .أي ن  ندربً ناوي الواضع النشب ٌيتخد  نواد دع  ناوي 

 ٌنك  أٌاضا أ  تدرب للؽواصٌ  اليبحٌٌ  ع  برٌق ندرب ناوي للؽوص اليبحً الواضع النشب.و 
 

 الشروط المسبقة

  .ين  اً قي  النٌاه للدورة. 15الحد األدنى هو السن 

 .كدورة ؼواص يكوبا، نبلوب شهادة باعتباره ؼواص ناوي يكوبا أو نا ٌعادلها. وكدورة ؼواص  الشهادة/الخبرة/المعرفة
، نبلوب شهادة باعتباره ؼواص ناوي يبحً أو نا ٌعادلها. على الندرب التأكد ن  نعرا  البالب الكااٌ  والقدرة قبل يبحً

ؼوص  واحدة اً النٌاه النفتوح  )التً أي تدرٌب للنٌاه النفتوح  وٌجب ايتخدا  النهارة أو التقٌٌنات األخرى للقٌا  بذلك. 
ت النبلوب  للدورة( ٌنك  ايتخدانها اً احص وتقٌٌ  الؽوص. هذا ؼٌر نبلوب التحيب اضن  الحد األدنى لعدد الؽوصا

 .عندنا تكو  كفاءات ؼوص البالب نعروا  للندرب

 .على البالب أ  ٌتزود وٌكو  نيؤوال ع  رعاٌ  وصٌان  نعدات الؽوص الخاص  به ٌجب على الندرب أ  ٌياعد  المعدات
 الب للتأكد ن  أنها كااٌ  وتعنل بشكل يلٌ .اً البداٌ  البالب اً احص جنٌع نعدات الب

 
 السٌاسات

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: النياعدٌ  والنيب.". الندرب ٌجب نرااق  الببلب خبلل أول   النسب
  (. 18قدنا ) 60عنلٌ  ؼوص تدرٌبٌ  ال تزٌد على 

  ياعتا . )الساعات المقدرة(.األكادٌمٌة 

 عملً.التطبٌق ال 
o .الحد األدنى للوقت النبلوب 

 ياعتٌ . -
o .الحد األدنى لعدد الؽوصات 

 الحد األدنى لعدد الؽوصات اً النٌاه النفتوح  هً إثنتا . -
o .العنق 

 (. ال لؽوصات بحاج  إلى تخفٌؾ  40قد  ) 130أقصى عنق ألي ؼوص  اً النٌاه النفتوح  خبلل هذه الدورة هو  -
ع ذلك، ٌنك  إاضاا  نحاكاة الاضؽب على نراحل إلى الصعود اً ؼوص  ال تيتدعً الاضؽب على النراحل الفعلٌ . ون

نتر( ٌجب أ  تدرج اً وقت الؽوص  7.6قدنا ) 25وقف  تخفٌؾ الاضؽب. أي نحاكاة لوقت اضؽب قاضى اً أعنق ن  
 الفعلً.

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: النعدات.". المعدات 

 .ليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: نناذج اليجبلت والتقارٌر."انظر "ا المواد 

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: نتبلبات شهادة". نتائج الدورة 
 
 األكادٌمٌة –متطلبات ال

 .اليبلن ، والنعدات، التؽبٌ  لتشنل تقنٌات الؽوص اليبحً، والنخابر والتحذٌرات، نخاوؾ تتعلق ب الدورات المتخصصة
والحفظ، قوانٌ  الصٌد واللوابح، والروح الرٌااضٌ ، وتقنٌات نحددة، وذلك بايتخدا  كنٌ  الصٌد، والعٌنات اختٌار والحفاظ 

 علٌها وجنع األصداؾ، األحواض، ونواقع الؽوص. نواد الحفظ ن  الدورة تحت الناء البٌب  هً أٌاضا إلدراجها.
 
 اجإمتحانات –متطلبات ال
 نظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: التقٌٌ  والتوثٌق".ا
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 ً(ـارجـخـح الـسـمـام )الـطـحـواص الـغ
 

 المؤهالت واللمحة العامة
هذه الدورة هو تزوٌد الؽواص بالنهارات والنعرا  البلزن  الكتياب الخبرة وتقلٌل النخابر اً ؼوص حبا . وٌعرؾ ؼوص الحبا  

 جً( كنا الؽوص حول اليفٌن  أو البابرة أو نجال الحبا  الؽارق.)النيح الخار
 

عند االنتهاء بنجاح ن  هذه الدورة، وتعتبر خرٌجً الكفاءة على االنخراب اً أنشب  الؽوص اً النٌاه النفتوح  دو  إشراؾ، شرٌب  
 أ  األنشب  والنجاالت، وأعناق الؽوص قرٌب  ن  تلك النتدرب علٌها.

 
 لتدرٌبمن قد ٌقٌم ا

 .أي ن  ندربً ناوي الواضع النشب ٌيتخد  نواد دع  ناوي 
 

 الشروط المسبقة

  .ين  اً قي  النٌاه للدورة. 18الحد األدنى هو السن 

 .نبلوب شهادة باعتباره ؼواص ناوي يكوبا نتقد  أو نا ٌعادلها. على الندرب التأكد ن  نعرا   الشهادة/الخبرة/المعرفة
ؼوص  واحدة قبل أي تدرٌب للنٌاه النفتوح  وٌجب ايتخدا  النهارة أو التقٌٌنات األخرى للقٌا  بذلك. البالب الكااٌ  والقدرة 

اً النٌاه النفتوح  )التً التحيب اضن  الحد األدنى لعدد الؽوصات النبلوب  للدورة( ٌنك  ايتخدانها اً احص وتقٌٌ  
 .  للندربالؽوص. هذا ؼٌر نبلوب عندنا تكو  كفاءات ؼوص البالب نعروا

 .على البالب أ  ٌتزود وٌكو  نيؤوال ع  رعاٌ  وصٌان  نعدات الؽوص الخاص  به ٌجب على الندرب أ  ٌياعد  المعدات
 اً البداٌ  البالب اً احص جنٌع نعدات البالب للتأكد ن  أنها كااٌ  وتعنل بشكل يلٌ .

 
 السٌاسات

 .رات: النياعدٌ  والنيب.". الندرب ٌجب نرااق  الببلب خبلل أول انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدو  النسب
  (. 18قدنا ) 60عنلٌ  ؼوص تدرٌبٌ  ال تزٌد على 

  ياعتٌ . )الساعات المقدرة(.األكادٌمٌة 

 .ًالتطبٌق العمل 
o .الحد األدنى للوقت النبلوب 

 ياعتٌ . -
o .الحد األدنى لعدد الؽوصات 

 لنفتوح  هً إثنتا .الحد األدنى لعدد الؽوصات اً النٌاه ا -
o .العنق 

 (. ال لؽوصات بحاج  إلى تخفٌؾ  40قد  ) 130أقصى عنق ألي ؼوص  اً النٌاه النفتوح  خبلل هذه الدورة هو  -
الاضؽب على النراحل الفعلٌ . ونع ذلك، ٌنك  إاضاا  نحاكاة الاضؽب على نراحل إلى الصعود اً ؼوص  ال تيتدعً 

نتر( ٌجب أ  تدرج اً وقت الؽوص  7.6قدنا ) 25اضؽب قاضى اً أعنق ن  وقف  تخفٌؾ الاضؽب. أي نحاكاة لوقت 
 الفعلً.

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: النعدات.". المعدات 

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: نناذج اليجبلت والتقارٌر." المواد 

 .النببق  على جنٌع الدورات: نتبلبات شهادة".انظر "اليٌايات العان   نتائج الدورة 
 
 األكادٌمٌة -متطلبات ال

التؽبٌ  لتشنل اليبلن ، والنخابر والتحذٌرات والنخابر الخاص  بالبٌبات العان ، التشابك، الرؤٌ  النحدودة، الؽوص العنٌق، والنعدات 
البحث والنبلح  تحت الناء، والجوانب القانونٌ ، والتحؾ،  )اإلاضااات والتعدٌبلت(، نوقع حبا  اليف ، ونصادر النعلونات، وأيالٌب

الكنوز، اإلنقاذ، وعل  اآلثار والنادة الننايب  ن  الدورات النتخصص  األخرى. إذا كا  األنر ٌنبوي ؼوص النرتفعات وإجراءات 
 االرتفاع والبٌرا  بعد الؽوص ٌجب تؽبٌتها.

 
 اجإمتحانات –متطلبات ال

 ن  النببق  على جنٌع الدورات: التقٌٌ  والتوثٌق".انظر "اليٌايات العا
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 (Intro To Tech)نً ـقـتـوص الـغـالإلـى ة ـدمـقـم
 

 المؤهالت واللمحة العامة
  هذا البرنانج إلعباء ؼواص النٌاه النفتوح  أو الؽواص النتقد  ارص  لتحيٌ  نهاراته  والنعرا  وتكوٌ  النعدات، وبالتالً ت  تصنٌ

 زٌادة اليبلن  وكفاءتها. وٌهدؾ هذا البرنانج أٌاضا إلى إدخال الؽواصٌ  إلى صران  تدرٌب الؽواص التقنً.
 

ناوي التقنً بالنا ت  ايتٌفاء جنٌع الشروب. الدورة تعبً الؽواصٌ  التراٌهٌٌ  ٌعتبر الخرٌجً نختصٌ  للدخول اً دورة ؼواص 
القدرة على زٌادة الثق  ونهاراته  اً حٌ  تبقى اضن  حدود عد  الاضؽب، ون  خبلل االيتفادة ن  تكوٌنات أجهزة نبيب  واعال ، 

رة، عل ، ونيؤول . باإلاضاا  إلى ذلك، وتحيٌ  النهارات والؽواصٌ  لدٌه  الحرٌ  لتحيٌ  نهاراته . ويوؾ ٌكو  الخرٌجو  أكثر نها
 والتقنٌات ؼٌر التقنٌ  وبناء ثق  الؽواص هً أهداؾ الدورة.

 
 من قد ٌقٌم التدرٌب

 : أي ن  ندربً ناوي الواضع النشب ٌيتخد  نواد دع  ناوي ن 
o نعتند اً ناوي كؽواص تقنً تخفٌؾ الاضؽب أو نا ٌعادلها، و 
o درب ؼواص ناوي التقنً دورة وأنهى عنلٌ  تببٌق الندرب ووردت تينٌته كندرب تقنً قد حاضر وإجتاز دورة ن

 لتدرٌب هذه الدورة ن  إدارة التدرٌب ناوي.
 

 الشروط المسبقة

  .ين  اً قي  النٌاه للدورة. 15هو الحد األدنى للي  السن 

 .الشهادة/الخبرة/المعرفة  
o .ؼواص ناوي اليكوبا أو نا ٌعادلها 
o  ؼواص ناويEANx .أو نا ٌعادلها 
o  ؼوصات بـ  10ؼوص  نع  25إثبات ال ٌقل ع  تيجٌلEANx. 
o  على الندرب التأكد ن  نعرا  البالب الكااٌ  والقدرة قبل أي تدرٌب اً النٌاه النفتوح  وٌجب ايتخدا  النهارات أو

الحد األدنى لعدد الؽوصات  التقٌٌنات األخرى للقٌا  بذلك. ؼوص  واحدة بالنٌاه النفتوح  )التً ال تحتيب ن  اضن 
النبلوب  للدورة( ٌنك  ايتخدانها اً احص وتقٌٌ  الؽوص. هذا ؼٌر نبلوب عندنا تكو  كفاءات ؼوص البالب 

 نعروا  للندرب.
 

 السٌاسات

 .النسب   
o . ٌينح بحد أقصى أربع  ببلب لندرب ناوي الواضع النشب اً النٌاه النفتوح 
o التقنٌٌ ( نع خبرة نحددة بالؽوص التقنً ٌنصح بقوة، ويوؾ ٌزٌد ن  نيب   ايتخدا  نياعدٌ  )قابدٌ  دع  ناوي

 البالب إلى الندرب إلى يت  ببلب لندرب ناوي الواضع النشب.

  خنس ياعات. )الساعات المقدرة(.األكادٌمٌة 

 .ًالتطبٌق العمل 
o الحد األدنى النبلوب للؽوص. 

 صات.الحد األدنى النبلوب اً النٌاه النفتوح  هو أربع ؼو -
o .العنق 

 نترا اً نٌاه البحر(. 18قدنا اً نٌاه البحر ) 60ال ٌتجاوز عنق الؽوص   -
 ال ٌجب أ  تكو  الؽوصات اً البٌبات العان . -

 .نبلوب النعدات التالٌ  لكل بالب باإلاضاا  إلى نا هو نبلوب اً "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات  المعدات
 التدرٌبٌ  ؼواص الفنً."

o نع صنا  ق( د ٌكو  الؽوص بايبوان  واحدةH أوY. أو اً التكوٌ  ايبوان  نزدوج  نتعددة العزل ) 
o   إذا ت  ايتخداEANx. ٌٌنك  أ  تقد  أو نيتأجرة اليتخدانها أثناء( نحلل األكيج( ، 
o قٌت وتخبٌب الؽوص.وٌينح إليتخدا  كنبٌوترات الؽوص نع أجهزة قٌاس العنق احتٌابا باإلاضاا  إلى الجداول وأجهزة تو 
o .بكرة خٌب الصعود وعبلن  اليبح، للحصول على أقصى عنق نخبب له 
o .بالحد األدنى أداة واحدة لقبع الحبال 
o .جداول ؼوص ناضادة للناء 
o .نعدات إاضااٌ  إختٌارٌ  للبالب الؽواص على النحو النبلوب 

 



0.1جنُغخس  7102دنٛم عٛحعحش ٔيؼحٚٛش َحٔ٘ ئطذجس   
 

104 

 
 

 األكادٌمٌة –المتطلبات 
 ج (.)نعالج  نواضوع النعرا  النحددة حيب الحا

هذا ندخل للنواد التً ت  تناولها اً دلٌل ناوي الؽواص التقنً. وشنلت انخفاض تدرج الفقاع  النظرٌ  ناوي الننوذجٌ  والجداول، 
والفٌزٌاء، وعل  وظابؾ األعاضاء، والجوانب الببٌ  كنا تنببق على ؼوص الاضؽب النخبب )نع التركٌز بشكل خاص على آلٌات 

ناضح الؽاز الخانل وإنتشاره، أي نا ٌعادل خدر عنق )النهاٌ ( ، نزاٌا األكيجٌ  النخصب الننزوج بالهواء تشكٌل الفقاع (، نراجع  
لتخفٌؾ الاضؽب، ينٌ  األكيجٌ ، وإدارة وقت الؽوص. كذلك ٌجب أ  ٌشنل أقصى عنق حياب تشؽٌل حياب الخلٌب وخٌارات الاضؽب 

تشنل العنق، والوقت، خلٌب الؽاز، الاضؽب نحاكاة، كنٌات الؽاز والخدنات واألكيجٌ . اعتبارات التخبٌب للؽوص ل EANxبايتخدا  
 اللوجيتٌ ، والحاالت البارب .

 
 المهارات –متطلبات ال

هذه نقدن  لنهارات النحاكاة اً دورات ؼواص ناوي التقنً. التركٌز ٌكو  على البفو اليلٌ  للؽواص واضبب واضعٌ  اإلنيٌابٌ . ٌت  
 بنا اً ذلك ركل  الاضفدع، ركل  الرارا  النعدل ، ودورا  النروحٌ ، والهبوب الخلفً.إدخال تقنٌات الداع، 

 
(، واحص النعدات، وأنظن  الاضؽب النيتخدن  اً تببٌقات ارٌق الؽوص NTECأٌاضا يٌت  تاضنٌ  تكوٌ  نعدات ناوي التقنٌ  )

اة الاضؽب، ونشر عبلن  اليبح، ووأٌاضا تؽبٌ  ايتخدا  حبل التقنً، ونقدن  إعتبارات يقؾ البٌب . نقدن  لدع  عنلٌات الفرٌق، و نحاك
 البكرة.

 . كل بالب ٌقو  بتحلٌل خلٌب ؼاز التنفس الخاص به، والتخبٌب والتنفٌذ بأنا  لكل ؼوص 

  ٌجب أ  ٌتاضن  تخبٌب الؽوص الحدود ايتنادا إلى ايتهبلك الؽاز، والتعرض لينٌ  األكيجٌ ، وانتصاص الؽاز الخانل لكل
 لٌب ؼاز التنفس.ؼوص  وخ

 :ًكل ؼواص ٌجب أ  ٌحاك 
o   التحوٌل وعزل الننظ  النعبوب، للنرة األولى اً النٌاه النحصورة، وبعد النناري  الكااٌ ، اً النٌاه النفتوح

  ( أو أقل. 10قدنا ) 33على عنق 
o   لنبلح  تحت الناء  ( بخربو  ن  خبلل نحاكاة التقٌٌد وا 2،4-1،5أقدا  ) 8إلى  5إنتهاء الهواء وتقاينه ن

 الننايب  لخب  الؽوص.
o .إببلق عبلن  اليبح 
o  ًأنتار(  6قدنا ) 20البفو اليلٌ  واضبب واضعٌ  اإلنيٌابٌ  خبلل الؽوص  والقدرة على الحو  بدو  التجذٌؾ ا

 دقابق. 5لندة 
o  ًالكفاءة اNTEC. 

 :ًكل ؼواص يٌشارك اً نحاكاة لحاالت البوارئ وإنقاذ الؽواصٌ  اً نا ٌل 
o ارة ؼواص ٌعانً تين  األكيجٌ  تحت الناء.إد 
o .ينارٌو إنتهاء الهواء 

 
 اجإمتحانات –متطلبات ال

 انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: التقٌٌ  والتوثٌق".
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 ًـنـقـتـط الـغـضـف الـٌـفـخـواص تـغ
 

 المؤهالت واللمحة العامة
الاضؽب أثناء ايتخدا  نخالٌب ؼاز -نعرا  العنلٌ  لنظرٌ  وأيالٌب وإجراءات النخبب لها لؽوص نظ هذه الدورة هً لتزوٌد الؽواص بال

 40قد  ) 130التنفس األنثل. كجزء ن  ببلب الدورة يوؾ تخبب وتنفذ نعاٌٌر ونظ  ؼوص تخفٌؾ الاضؽب ال ٌتجاوز أقصى عنق 
(، وتقنٌات تخفٌؾ EANxؼاز تنفس تخفٌؾ الاضؽب )األكيجٌ  و ، نخالٌبNTEC (. نتبلبات النعدات، ونتبلبات الفرٌق، تكوٌنات 

 الاضؽب هً التً يتقد  ن  دلٌل ناوي الؽواص التقنً والعروض الننايب  بدلٌل ندرب ناوي.
 

عند االنتهاء بنجاح ن  هذه الدورة، تعتبر ن  الخرٌجٌ  النختصٌ  لتخبٌب وتنفٌذ الؽوص الذي ٌتبلب نراحل تخفٌؾ الاضؽب إلى 
٪ األكيجٌ  لتخفٌؾ الاضؽب دو   100٪ إلى 90 ( بايتخدا  ؼاز التنفس بالنحو األنثل الؽاز اليفلً و  40قد  ) 130نق أقصى ع

 إشراؾ نباشر، شرٌب  أ  األنشب  وأعناق الؽوص قرٌب  ن  تلك النتدرب علٌها.
 

 من قد ٌقٌم التدرٌب

 : أي ن  ندربً ناوي الواضع النشب ٌيتخد  نواد دع  ناوي ن 
o على نيتوى ؼواص ناوي تخفٌؾ الاضؽب أو ناٌعادلها، و حاصل 
o  قد حاضر وإجتاز دورة ندرب ناوي التقنً وأنهى عنلٌ  تببٌق الندرب ووردت تينٌته كندرب تقنً لتدرٌب هذه

 الدورة ن  إدارة تدرٌب ناوي.
 

 الشروط المسبقة

  .ين  اً قي  النٌاه للدورة.. 18الحد األدنى هو السن 

 لمعرفة.الشهادة/الخبرة/ا  
o .كبٌر ؼواصٌ  ناوي أو ناٌعادلها 
o .نقدن  ناوي إلى الؽوص التقنً أو نا ٌعادلها 
o  ؼوص  نيجل  بـ  15ؼوص  نع  50إثبات ال ٌقل ع  تيجٌلEANx. 
o  على الندرب التأكد ن  نعرا  البالب الكااٌ  والقدرة قبل أي تدرٌب اً النٌاه النفتوح  وٌجب ايتخدا  النهارات أو

األخرى للقٌا  بذلك. ؼوص  واحدة بالنٌاه النفتوح  )التً ال تحتيب ن  اضن  الحد األدنى لعدد الؽوصات التقٌٌنات 
النبلوب  للدورة( ٌنك  ايتخدانها اً احص وتقٌٌ  الؽوص. هذا ؼٌر نبلوب عندنا تكو  كفاءات ؼوص البالب 

 نعروا  للندرب.
 

 السٌاسات

 .النسب   
o  ناوي الواضع النشب اً النٌاه النفتوح .ٌينح بحد أقصى أربع  ببلب لندرب 
o   ايتخدا  نياعدٌ  )قابدٌ  دع  ناوي التقنٌٌ ( نع خبرة نحددة بالؽوص التقنً ٌنصح بقوة، ويوؾ ٌزٌد ن  نيب

 البالب إلى الندرب إلى يت  ببلب لندرب ناوي الواضع النشب.

  ياع . 12 )الساعات المقدرة(.األكادٌمٌة 

 .ًالتطبٌق العمل 
o نى النبلوب للؽوصالحد األد. 

 الحد األدنى النبلوب اً النٌاه النفتوح  هو يبع ؼوصات. -
 .ًيتجرى ثبلث ؼوصات اليتكنال القابن  النرجعٌ  لندرب ناوي لنهارات الؽواص التقن 
  يتجرى ؼوصتٌ  لتقٌٌ  قدرة البالب على إكنال نحاكاة ؼوص تخفٌؾ الاضؽب  نع أربع نراحل توقؾ على

 واحد خبلال النحاكاة.األقل نع تؽٌٌر ؼاز 
  يتجرى ؼوصتٌ  لتقٌٌ  قدرة البالب على ايتكنال ؼوص تخفٌؾ الاضؽب النظ  الفعلٌ . ٌجب أال ٌتجاوز الحد

دقٌق . نبلوب ايتخدا  األكيجٌ   15األقصى النينوح به للوقت النبلوب لتخفٌؾ الاضؽب على هذه الؽوص  
 ٪( كؽاز تخفٌؾ الاضؽب.100-90)بٌ  

o .الحدود 
 كؽاز تخفٌؾ الاضؽب. EANxأربع ؼوصات تخفٌؾ الاضؽب واعلٌ  لٌت  ايتخدا  األكيجٌ  أو نحاكاة  -
 ؼوصات. 10إذا ت  الجنع بٌ  هذه الدورة نع دورة ؼواص الهٌلٌتروكس، ٌلز  نا نجنوعه  -
o .العنق 

 شكل نراضً. ( حتى ٌت  االنتهاء ن  نرجعٌ  ندرب ناوي لنهارات الؽواص التقنً ب 18قدنا ) 60ال لؽوصات تتجاوز  -
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 نتر(. 40قد  ) 130ال لؽوصات تتجاوز  -

 .نبلوب النعدات التالٌ  لكل بالب باإلاضاا  إلى نا هو نبلوب اً "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات  المعدات
 التدرٌبٌ  للؽواص التقنً."

o .)نحلل أكيجٌ  )ٌنك  تقدٌنه أو إيتأجاره اليتخدانه خبلل الدورة 
o ٌت زابدة.أجهزة عنق وتوق 
o أجهزة كنبٌوتر الؽوص ٌينح بالهواء وEANx .اليتخدانها اً العنق وأجهزة توقٌت لتخبٌب الؽوص 
o  والحبال األخرى واقا لنا تنلٌه الظروؾ اً نوقع الؽوص. خبوب جو 
o  ألقصى عنق نخبب، وحبال شخصٌ  إاضااٌ  حيب الحاج .حبل علوي، بحٌث ٌكو  كاؾ 
o األنر، على أياس ظروؾ النوقع.أاضواء تحت الناء زابدة إذا لز   
o .جداول تخفٌؾ الاضؽب اضد الناء 

 
 األكادٌمٌة –المتطلبات 

 )نعالج  نواضوع النعرا  النحددة حيب الحاج (.

 .لنواد التً ت  تناولها اً دلٌل ناوي الؽواص التقنً. وشنلت جداول ناوي النظرٌ  لهذا ايتعراض وايتنرار  العلوم التطبٌقٌة
ج اً انخفاض اقاع  ، والفٌزٌاء، وعل  وظابؾ األعاضاء، والجوانب الببٌ  كنا ٌنببق على ؼوص تخفٌؾ الننوذجٌ  التدر

الاضؽب النخبب نع التركٌز بشكل خاص على آلٌات تشكٌل الفقاع ، وايتعراض نناذج ونظرٌ  الوقوؾ العنٌق وقف ، ناضح 
ٌ  النخصب بنزج الهواء لتخفٌؾ الاضؽب، ينٌ  (، ونزاٌا األكيجENDونشر الؽاز الخانل، أي نا ٌعادل خدر العنق )

(، نقص األكيجٌ ، وخدر النٌتروجٌ ، توتر OTUs / UPTDsاألكيجٌ  )الجي  كله وينٌ  الجهاز العصبً النركزي، 
األنيج  بالؽاز الخانل، نيتوحاة ن  توتر الؽاز الخانل، "الوقف  الوقابٌ " نقارن  بالتوقؾ النبلوب، ونعدالت الصعود / 

زول، ينٌ  ؼاز ثانً أكيٌد الكربو ، ينٌ  أول أكيٌد الكربو  وارتفاع الحرارة، انخفاض حرارة الجي ، واالعتبارات الن
النفيٌ . تحنٌل النها ، واإلجهاد، وتاضٌٌق اإلدراك الحيً، وإدارة وقت الؽوص، والذعر. أٌاضا، إال أ  النشنول هو أااضل 

واألكيجٌ ، والحاج   EANxابً باإلاضاا  إلى خٌارات الاضؽب بايتخدا  نزٌج والحد األقصى لخلٌب عنق التشؽٌل الحي
دقٌق  خبلل نراحل اضؽب الهواء ااضبل ع  خارج الظاهرة والنوب  النراضٌ  للجهاز العصبً  20دقابق كل  5للراح  

 ٪ .100النركزي عند ايتخدا  األكيجٌ  

 .نعدات الؽوص ونظ  نعدات ؼوص نراحل تخفٌؾ الاضؽب. ٌوار الؽواص بالنعرا  البلزن  الختٌار وتكوٌ   معدات الغوص
(، وايبوانات التوأ ، واتحات العزل، وننظنات NTECوتشنل عبارة ع  نعلونات حول تكوٌ  نعدات ناوي التقنٌ  )

الصفابح الخلفٌ ، نظا  يترة البفوٌ  نع الجناح الخلفً، وكنبٌوترات الؽوص / نقاٌٌس العنق / توقٌت القاع، والصعود 
يبح الكرات الخب النبلحى، عبلنات يبح لئلنجراؾ أو الاضؽب ؼٌر النربوب ، وإعداد النعدات التً ٌت  تواٌرها ن  وب
الاضؽب، نقارن   نراحل توقؾ تخفٌؾنقابع، الصابورة الننايب  ويٌبرة البفو خبلل الؽوص والو ، خب جو تخفٌؾ الاضؽبل

البحرٌ   RGBM ،Bühlmannول الاضؽب )ااذج نختلف  لجدجداول الؽوص وأجهزة الكنبٌوتر، وإدخال وايتعراض نن
األنرٌكٌ ، الخ( خوارزنٌات الحايوب عا  النلكٌ ، وااليتخدا  الصحٌح لل، والحوايٌب الؽوص نتعددة النيتوٌات 

 اإللكترونٌ  للتخبٌب الؽوص وإزال  الاضؽب.

 .بٌب والتنفٌذ بأنا  ؼوصات نراحل تخفٌؾ ٌوار هذا النجال للؽواص النعرا  البلزن  لتخ تخطٌط غوص تخفٌفً الضغط
الاضؽب. وتشنل نعلونات نتعلق  بنعاٌٌر العنلٌات، أي اإلحتٌاجات ونتبلبات الؽاز، وقٌود ينٌ  األكيجٌ ، وقٌود خدر 

النٌتروجٌ ، التخبٌب لحاالت البوارئ بنا اً ذلك إهنال تخفٌؾ الاضؽب، تين  األكيجٌ ، نرض إنخفاض الاضؽب وتعبل 
كذلك تشنل اإلجراءات التالٌ : ايتخدا  الؽاز األيايً وتخفٌفً الاضؽب، العنلٌات العادٌ ، اشل الخب ، بوارئ النعدات. 

اإلجراء اً حاالت البوارئ للفشل أو القصور الداخلً، تحلٌل وتيجٌل جنٌع ؼازات التنفس، اضنا  لننع إياءة ايتخدا  
ؾ الاضؽب، أيالٌب نختلف  للدخول، ايتخدا  خبوب النزول أو نناضنات التزود لتخفٌؾ الاضؽب، إعداد ونشر نعدات تخفٌ

ؼٌرها ن  قرارات تقنٌ  النزول، التعرؾ على عبلنات وأعراض خدر الؽاز الخانل، ينٌ  األكيجٌ ، التعرؾ على تقلبات 
النظرٌ ، ننب التنفس، خٌارات تكوٌ  حنل نعدات الؽواص، تقنٌات نعدل الصعود نتؽٌر وتببٌق نناذج التوقؾ العنٌق و

اضبب واضعٌ  اإلنيٌابٌ  للؽواص، الوز  وتعوٌض البفوٌ ، أيالٌب تخفٌؾ الاضؽب النربوب  أو ؼٌر النربوب ، وايتخدا  
الخبوب العلوٌ ، خبوب الحلق ، خبوب جو ، خبوب البكرات وعبلنات اليبح وخب تخفٌؾ الاضؽب والننصات، ونظ  

 ب نعتندة على القارب، نقارن  بقٌا  الؽواص بتخفٌؾ اضؽب الؽازاتاالنجراؾ تخفٌفً الاضؽب الحر أو نحب  تخفٌؾ الاضؽ
. دع  ارٌق الؽوص ن  الشابا، باإلاضاا  إلى التخبٌب لحاالت البوارئ، نقابل االيبوانات التً ٌت  تلقٌها ن  اليبحب

 ونواقع ؼرؾ تخفٌؾ الاضؽب، إجراءات اإلخبلء، واالتصاالت، وؼازات التنفس لحاالت البوارئ.
 

 المهارات –ات متطلب

 والتخبٌب والتنفٌذ بأنا  لكل ؼوص .به  الخاص التنفس ٌجب على الببلب تحلٌل وتصنٌؾ خلٌب ؼاز ، 

  لينٌ  األكيجٌ  وانتصاص ؼاز خانل لتعرض ايتهبلك الؽاز، وانعدل ٌجب أ  ٌتاضن  تخبٌب الؽوص الحدود ايتنادا إلى
 لتنفس.ا، وخلٌب ؼاز  لكل ؼوص
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 اً النٌاه النفتوح  ٌجب على كل بالب إثبات القدرة على التحك  الؽواص التقنًن  نرجعٌ  نهارات  باإلاضاا  إلى االنتهاء ،
 :حٌ  يبوان إلوالتبلعب اً نرحل  ا

o لجي .يلٌ  لحو  أاقٌا نع واضع ال 
o درج  اً واضع أاقً ثابت. 360 التنحور 
o  أنتار( 3أقدا  ) 10 اليباح  الى الوراء لنياا. 
o الواضعٌ  اإلنيٌابٌ .إختبلل  ايتعادة ايبوان  النرحل  دو  اقدا  اليٌبرة على البفو أوو ربب الخب و الوقوؾ 

 اعلٌ  نع ايتخدا  خب وقفات أو صورٌا الؽواصٌ   ٌحاكً ، يوؾ الاضؽب النخببتخفٌؾ  اتوقفل اعلً إجراءنحاكاة أو  عند
 يبح وبكرة عندنا تكو  ظروؾ النٌاه هً نواتٌ .عبلن  الأو 

  نع  قاع الشخصًتخفٌؾ الاضؽب أو تتؽٌر وقت الإهنال  ٌجب أ  تشنل ت حلول النشاكلالحارئ الؽوص ولبواالتخبٌب
بكرة، وايبوانات الالاضؽب وإعادة الحياب، واقدا  النعدات الصعود، أي عبلن  اليبح و نتبلبات تخفٌؾزٌادة أو نقصا  

تخفٌؾ الاضؽب ات الؽاز نع صعود البوارئ، وؼاز الاضؽب و اقدا  إندادؼاز تنفس تخفٌؾ النرحل ، خب الصعود، واقدا  
 شرٌك الؽوص. هقدنٌ الذي

 اً النٌاه النحصورة، وبعد النناري  الكااٌ ، اً النٌاه  أوال، الننظ  النعبوبالتحوٌل وعزل  ٌجب أ  ٌحاكً كل ؼواص
  (. 20-10قدنا ) 66و  33النفتوح  على عنق نا بٌ  

  على النبلوب ، و لؽوصتٌ  ن  الؽوصاتلخب  الؽوص. على األقل   لناء الننايبالنبلح  تحت ا ٌجب أ  ٌحاكً ؼواصكل
 الاضؽب. نرحل  تخفٌؾالاضرورة أو نحاكاة بتنفٌذ البكرة الصعود وعبلن  اليبح وبد وصعالالببلب 

  عانً ن  التشنجات تحت الناء.ٌ ص لتشنل إدارة ؼواصالببلب النشارك  اً نحاكاة إنقاذ ؼواعلى ٌجب 
 

 اجإمتحانات – متطلبات
 انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: التقٌٌ  والتوثٌق".
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 سـروكـتـٌـلـٌـهـواص الـغ
 

 المؤهالت واللمحة العامة
للؽوص إلى أقصى  EANx النخصبنخابر ايتخدا  الهٌلٌو   زن  الكتياب النعرا  واه تواٌر التدرٌب والخبرة البلل الدورة هً ههذ

 الاضؽب.تخفٌؾ و / أو األكيجٌ  أثناء  EANx خلٌبالاضؽب، وذلك بايتخدا   ( التً قد تتبلب نراحل تخفٌؾ  46قد  ) 150عنق 
 

تبلب ٌقد  النعتند على الهٌلٌتروكس الذيعند االنتهاء بنجاح ن  هذه الدورة، تعتبر ن  الخرٌجٌ  النختصٌ  لتخبٌب وتنفٌذ الؽوص 
و / أو األكيجٌ  لتخفٌؾ الاضؽب على نراحل دو  إشراؾ نباشر، شرٌب  أ  األنشب   EANxالاضؽب على نراحل وااليتفادة تخفٌؾ 

 وأعناق الؽوص قرٌب  ن  تلك النتدرب علٌها.
 

 من قد ٌقٌم التدرٌب

 : أي ن  ندربً ناوي الواضع النشب ٌيتخد  نواد دع  ناوي ن 
o روكس أو ناٌعادلها، وحاصل على نيتوى ؼواص ناوي هٌلٌت 
o  قد حاضر وإجتاز دورة ندرب ناوي التقنً وأنهى عنلٌ  تببٌق الندرب ووردت تينٌته كندرب تقنً لتدرٌب هذه

 الدورة ن  إدارة تدرٌب ناوي.
 

 الشروط المسبقة

  .ين  اً قي  النٌاه للدورة.. 18الحد األدنى هو السن 

 .الشهادة/الخبرة/المعرفة  
o  تخفٌؾ  ناويؼواص  دورة قد تكو  جنبا إلى جنب نع ه الدورةأو نا ٌعادلها. )وهذ التقنًؽب ناوي تخفٌؾ الاضؼواص

 (.الاضؽب التقنً
o  أو نا ٌعادلها.التقنً ناوي تخفٌؾ الاضؽب ؼواص 
o  ؼوص  نيجل  بـ  15ؼوص  نع  50إثبات ال ٌقل ع  تيجٌلEANx. 
o درٌب اً النٌاه النفتوح  وٌجب ايتخدا  النهارات أو على الندرب التأكد ن  نعرا  البالب الكااٌ  والقدرة قبل أي ت

التقٌٌنات األخرى للقٌا  بذلك. ؼوص  واحدة بالنٌاه النفتوح  )التً ال تحتيب ن  اضن  الحد األدنى لعدد الؽوصات 
النبلوب  للدورة( ٌنك  ايتخدانها اً احص وتقٌٌ  الؽوص. هذا ؼٌر نبلوب عندنا تكو  كفاءات ؼوص البالب 

 للندرب. نعروا 
 

 السٌاسات

 .النسب   
o ( ؼوصات ال تخفٌفٌ الاضؽب( / يت  ببلب ) ؼوصات تخفٌؾٌينح بحد أقصى أربع  ببلب  )لندرب ناويالاضؽب 

 الواضع النشب اً النٌاه النفتوح .
o   نيب  تزٌد ن   يوؾ، وبالؽوص التقنً( نع خبرة نحددة قابدي الدع  التقنً)ناوي بقوة نياعدٌ  الٌنصح ايتخدا

 الاضؽب( اً ظل ظروؾ نثالٌ .تخفٌؾ  النشب )ؼوصاتلندرب ناوي الواضع يت  ببلب  لؽاٌ بلب إلى النعل  الب

  ثنا  ياعات. )الساعات المقدرة(.األكادٌمٌة 

 .ًالتطبٌق العمل 
o الحد األدنى النبلوب للؽوص. 

 الحد األدنى النبلوب اً النٌاه النفتوح  هو أربع ؼوصات. -
o .الحدود 

 نتكررة.  أ  تكو  ؼوص ٌجبعلى األقل  ةوكس، ننها واحدترب  لٌت  ايتخدا  خلٌب هٌلٌالنبلو وصاتكل الؽ -
 10الجنع بالدورة يٌتبلب نا نجنوعه ، ث  التقنًناوي تخفٌؾ الاضؽب دورة ؼواص نع  الدورة هذه إذا ت  الجنع بٌ  -

 .بالهٌلٌتروكسكو  ؼوصات، ننها أربع ؼوصات يت
o .العنق 

  (. 46قد  ) 150رٌب تدالٌجب أال تتجاوز أعناق  -
 النٌاهؼوص  خبلل تقٌٌ   تها بشكل نرضبالب تكوٌ  النعدات وإدارالثبت ٌ ( حتى  18قدنا ) 60تتجاوز  لؽوصاتال  -

 )ق(. النفتوح 

 .نبلوب النعدات التالٌ  لكل بالب باإلاضاا  إلى نا هو نبلوب اً "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات  المعدات
 للؽواص التقنً." التدرٌبٌ 

o .)نحلل أكيجٌ  / هٌلٌو  )ٌنك  تقدٌنه أو إيتأجاره اليتخدانه خبلل الدورة 
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o هواء وؼوص أجهزة كنبٌوترEANx  اضد الناء وأجهزة ٌينح اليتخدانها اً عنق أجهزة القٌاس وكاحتٌابٌ  إلى جداول
 لتخبٌب الؽوص.توقٌت 

o ع الؽوص.أخرى واقا لنا تنلٌه الظروؾ اً نوقحبال خبوب جو  و 
o  صعود وعبلن  اليبح.الخب بكرة 
o كاؾ لؤلقصى عنق نخبب، وخبوب شخصٌ  إاضااٌ  حيب الحاج . بحٌث ٌكو ، صعود خب 
o .أاضواء تحت الناء زابدة إذا لز  األنر بيبب ظروؾ النوقع 

 
 األكادٌمٌة –المتطلبات 

 )نعالج  نواضوع النعرا  النحددة حيب الحاج (.

 .النظرٌ   راض وايتنرار للنواد التً ت  تناولها اً دلٌل ناوي الؽواص التقنً. وشنلت جداول ناويهذا ايتع العلوم التطبٌقٌة
الننوذجٌ  التدرج اً انخفاض اقاع  ، والفٌزٌاء، وعل  وظابؾ األعاضاء، والجوانب الببٌ  كنا ٌنببق على ؼوص تخفٌؾ 

تعراض نناذج ونظرٌ  الوقوؾ العنٌق وقف ، ناضح الاضؽب النخبب نع التركٌز بشكل خاص على آلٌات تشكٌل الفقاع ، واي
(، ونزاٌا األكيجٌ  النخصب بنزج الهواء لتخفٌؾ الاضؽب، ينٌ  ENDونشر الؽاز الخانل، أي نا ٌعادل خدر العنق )

(، نقص األكيجٌ ، وخدر النٌتروجٌ ، توتر OTUs / UPTDsاألكيجٌ  )الجي  كله وينٌ  الجهاز العصبً النركزي، 
ؽاز الخانل، نيتوحاة ن  توتر الؽاز الخانل، "الوقف  الوقابٌ " نقارن  بالتوقؾ النبلوب، ونعدالت الصعود / األنيج  بال

النزول، ينٌ  ؼاز ثانً أكيٌد الكربو ، ينٌ  أول أكيٌد الكربو  وارتفاع الحرارة، انخفاض حرارة الجي ، واالعتبارات 
ك الحيً، وإدارة وقت الؽوص، والذعر. أٌاضا، إال أ  النشنول هو أااضل النفيٌ . تحنٌل النها ، واإلجهاد، وتاضٌٌق اإلدرا

واألكيجٌ ، والحاج   EANxنزٌج والحد األقصى لخلٌب عنق التشؽٌل الحيابً باإلاضاا  إلى خٌارات الاضؽب بايتخدا  
هاز العصبً دقٌق  خبلل نراحل اضؽب الهواء ااضبل ع  خارج الظاهرة والنوب  النراضٌ  للج 20دقابق كل  5للراح  

 ٪ .100النركزي عند ايتخدا  األكيجٌ  

 .ٌوار الؽواص بالنعرا  البلزن  الختٌار وتكوٌ  نعدات الؽوص ونظ  نعدات ؼوص نراحل تخفٌؾ الاضؽب.  معدات الغوص
(، وايبوانات التوأ ، واتحات العزل، وننظنات NTECوتشنل عبارة ع  نعلونات حول تكوٌ  نعدات ناوي التقنٌ  )

ح الخلفٌ ، نظا  يترة البفوٌ  نع الجناح الخلفً، وكنبٌوترات الؽوص / نقاٌٌس العنق / توقٌت القاع، والصعود الصفاب
يبح الوبكرات الخب النبلحى، عبلنات يبح لئلنجراؾ أو الاضؽب ؼٌر النربوب ، وإعداد النعدات التً ٌت  تواٌرها ن  

الاضؽب، نقارن   نراحل توقؾ تخفٌؾويٌبرة البفو خبلل الؽوص ونقابع، الصابورة الننايب  الو ، خب جو تخفٌؾ الاضؽبل
البحرٌ   RGBM ،Bühlmannول الاضؽب )اجداول الؽوص وأجهزة الكنبٌوتر، وإدخال وايتعراض نناذج نختلف  لجد

األنرٌكٌ ، الخ( خوارزنٌات الحايوب عا  النلكٌ ، وااليتخدا  الصحٌح لل، والحوايٌب الؽوص نتعددة النيتوٌات 
 .لكترونٌ  للتخبٌب الؽوص وإزال  الاضؽباإل

  ٌوار هذا النجال للؽواص بالنعرا  البلزن  لتخبٌب وتنفٌذ ؼوص الهٌلٌتروكس بأنا . وٌشنل  الهٌلٌتروكس.تخطٌط غوص
على النعلونات النتعلق  بنعٌار العنلٌات، أي احتٌاجات ونتبلبات الؽاز، وحدود ينٌ  األكيجٌ ، وحدود خدر النٌتروجٌ ، 

التخبٌب لحاالت البوارئ، بنا اً ذلك إهنال تخفٌؾ الاضؽب، ينٌ  األكيجٌ ، نرض تخفٌؾ الاضؽب، اشل النعدات. أٌاضا و
اإلجراءات التالٌ ، وذلك بايتخدا  الؽاز األيايً وتخفٌؾ الاضؽب، العنلٌات العادٌ ، اشل الخب ، إجراءات البوارئ لفشل أو 

تنفس، والاضنانات لننع إياءة ايتخدا  ننظنات تخفٌؾ الاضؽب، وإعداد ونشر قصور داخلً وتحلٌل وتيجٌل جنٌع ؼازات ال
نعدات تخفٌؾ الاضؽب وبرق نختلف  للدخول، وايتخدا  خبوب النزول أو ؼٌرها ن  القرارات تقنٌ  للنزول؛ التعرؾ على 

تكوٌ  تقنٌات نعدات  عبلنات وأعراض خدر الؽاز الخانل، ينٌ  األكيجٌ ، والتعرؾ على تقلبات ننب التنفس، خٌارات
اضبب واضعٌ  الؽواص اإلنيٌابٌ ، نظرٌ ، النٌق والتوقؾ العوتببٌق نناذج  تقنٌات نعدل الصعود النتؽٌر الؽواص النحنول ،

 وبخبالخبوب، بكرات الالاضؽب النربوب  أو ؼٌر النربوب ، وايتخدا  تخفٌؾ . أيالٌب ٌ وتعوٌض البفو األوزا 
الاضؽب تخفٌؾ و نحب  الحر أاالنجراؾ  نراحل تخفٌؾ اضؽبالاضؽب والننصات، و وقاضٌب تخفٌؾيبح والوعبلنات 

، اليبوان  الؽازاالتزوٌد اليبحً أو تلقً الؽواص نقابل  حنلهاالاضؽب التً ٌتخفٌؾ ؼازات   على القارب، نقارن  القابن
ءات اإلخبلء واالتصاالت ، إجراؼرؾ تخفٌؾ الاضؽبالشابا أو قارب والتخبٌب للبوارئ، ونواقع ارٌق دع  الؽوص اً 

 وؼازات التنفس اً حاالت البوارئ.
 
 المهارات –متطلبات ال

 والتخبٌب والتنفٌذ بأنا  لكل ؼوص .به  الخاص التنفس ٌجب على الببلب تحلٌل خلٌب ؼاز ، 

  ز خانل لينٌ  األكيجٌ  وانتصاص ؼالتعرض ايتهبلك الؽاز، وانعدل ٌجب أ  ٌتاضن  تخبٌب الؽوص الحدود ايتنادا إلى
 لتنفس.ا، وخلٌب ؼاز  لكل ؼوص

 اً النٌاه النحصورة، وبعد النناري  الكااٌ ، اً النٌاه  أوال، الننظ  النعبوبالتحوٌل وعزل  ٌجب أ  ٌحاكً كل ؼواص
  (. 20-10قدنا ) 66و  33النفتوح  على عنق نا بٌ  

 لخب  الؽوص.  النبلح  تحت الناء الننايب نحاكاة ٌجب على كل ؼواص 
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 اكاة إنقاذ ؼواص لتشنل نبلوب ، ٌقو  الببلب بالنشارك  اً نح ؼوصات   الفحص التً هً باإلاضاا  إلى أربعل ؼوصخبل
 عانً ينٌ  األكيجٌ  تحت الناء.ٌ إدارة ؼواص

  نراحل تخفٌؾالاضرورة أو نحاكاة بصعود وعبلن  اليبح وتنفٌذ بكرة الالنبلوب  تصعد نع  إثنتٌ  ن  الؽوصاتعلى األقل 
 ب.الاضؽ

 
 اجإمتحانات –متطلبات ال

 انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: التقٌٌ  والتوثٌق".
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 سـكـمـراٌـتـواص الـغ
 

 المؤهالت واللمحة العامة
القاب  على الهلٌو   التراٌنكس التنفس ؼازتزوٌد الؽواص بالنهارات والنعارؾ البلزن  للحد ن  نخابر ايتخدا  خلٌب ل ًهذه الدورة ه

تخفٌؾ و / أو األكيجٌ  أثناء  EANxالاضؽب وايتخدا  نخالٌب تخفٌؾ  ( التً تتبلب نراحل  61قد  ) 200للؽوص إلى أقصى عنق 
 الاضؽب.

  
تبلب نراحل ٌي ً الذ  النختصٌ  لتخبٌب وتنفٌذ الؽوص التقنخرٌجٌن  ال ، تعتبرالتراٌنكسؼواص  دورةعند االنتهاء بنجاح ن  

و / أو األكيجٌ  لتخفٌؾ الاضؽب على نراحل  EANxالهٌلٌو  وؼاز تنفس على   القابنالتراٌنكس الاضؽب وايتخدا  نخالٌب تخفٌؾ 
  ( ، شرٌب  أ  األنشب  وأعناق الؽوص قرٌب  ن  تلك النتدرب علٌها. 61قد  ) 200اشر إلى أعناق ال تتجاوز دو  إشراؾ نب

 
 لتدرٌبمن قد ٌقٌم ا

 : أي ن  ندربً ناوي الواضع النشب ٌيتخد  نواد دع  ناوي ن 
o حاصل على نيتوى ؼواص ناوي تراٌنكس أو ناٌعادلها، و 
o  وياع  على التراٌنكس 100الحد األدنى لدٌه ، 
o  قد حاضر وإجتاز دورة ندرب ناوي تراٌنكس وأنهى عنلٌ  تببٌق الندرب ووردت تينٌته كندرب تقنً لتدرٌب

 ن  إدارة تدرٌب ناوي. هذه الدورة
 

 الشروط المسبقة

  .ين  اً قي  النٌاه للدورة.. 18الحد األدنى هو السن 

 .الشهادة/الخبرة/المعرفة  
o  أو نا ٌعادلها. التقنً ناوي تخفٌؾ الاضؽب ؼواص 
o  الاضؽب.ؼوصات تخفٌؾ على األقل هً  20، ننها ؼوص  100تيجٌل  دلٌل ال ٌقل ع 
o  البالب الكااٌ  والقدرة قبل أي تدرٌب اً النٌاه النفتوح  وٌجب ايتخدا  النهارات أو  على الندرب التأكد ن  نعرا

التقٌٌنات األخرى للقٌا  بذلك. ؼوص  واحدة بالنٌاه النفتوح  )التً ال تحتيب ن  اضن  الحد األدنى لعدد الؽوصات 
نا تكو  كفاءات ؼوص البالب النبلوب  للدورة( ٌنك  ايتخدانها اً احص وتقٌٌ  الؽوص. هذا ؼٌر نبلوب عند

 نعروا  للندرب.
 

 السٌاسات

 .النسب   
o الواضع النشب اً النٌاه النفتوح .لندرب ناوي ببلب  ٌينح بحد أقصى أربع 
o نيب  نً( نع خبرة نحددة الؽوص الفنٌ  بقوة، ويوؾ تزٌد ن    نياعدٌ  )ناوي خٌارات الدع  التقٌنصح ايتخدا

 .الواضع النشب اً الظروؾ البٌبٌ  النثالٌ ناوي لندرب اً لنعل  إلى يت  ببلب الببلب ل

  ياع . 18 )الساعات المقدرة(.األكادٌمٌة 

 .ًالتطبٌق العمل 
o الحد األدنى النبلوب للؽوص. 

 الحد األدنى النبلوب اً النٌاه النفتوح  هو ثنا  ؼوصات. -
o .العنق 

ؼوص  التقٌٌ  اً بشكل نرض خبلل  وإدارتها تكوٌ  النعداتٌظهر البالب  ( حتى  40قد  ) 130تجاوز ت لؽوصاتال  -
  (. 61قد  ) 200تجاوز لؽوصات ت)ق(. ال النٌاه النفتوح 

 الاضؽب. تخفٌؾ دقٌق  ن  25 ( وبحد أقصى  46قد  ) 150ن   ؼوصتٌ  بعنق أقلكو  تٌجب أ   -
دقٌق  ن   40 ( وبحد أقصى  61قد  ) 200 (، ولك  ال تتجاوز  46قد  ) 150أعنق ن  ؼوصتٌ  كو  تٌجب أ   -

 الاضؽب.تخفٌؾ التزا  

 .نبلوب النعدات التالٌ  لكل بالب باإلاضاا  إلى نا هو نبلوب اً "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات  المعدات
 التدرٌبٌ  للؽواص التقنً."

o زابدةتوقٌت النق وأجهزة قٌاس الع. 
o لتخبٌب الكنبٌوتر النيتندة إلى الهلٌو  ك  ايتخدا  أجهزة عنق وتوقٌت. وٌن ٌنك  ايتخدا  أجهزة كنبٌوتر الؽوص كأجهزة

 الؽوص والتكرار.
o خرى واقا لنا تنلٌه الظروؾ اً نوقع الؽوص.األ الحبالخبوب جو  و 
o  صعود وعبلن  اليبح.البكرة خب 
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o .أاضواء تحت الناء زابدة إذا لز  األنر بيبب ظروؾ النوقع 
o   ل  الجاا البد نبلوب  لؽواصٌ لتعبب  البدل  ايبوان. 
o  الؽوص  النخبب لها ولتعبب  البدل حج  االيبوان  ننايب الحتٌاجات. 

 
 األكادٌمٌة –المتطلبات 

 )نعالج  نواضوع النعرا  النحددة حيب الحاج (.

 .النظرٌ  هذا ايتعراض وايتنرار للنواد التً ت  تناولها اً دلٌل ناوي الؽواص التقنً. وشنلت جداول ناوي العلوم التطبٌقٌة 
الننوذجٌ  التدرج اً انخفاض اقاع  ، والفٌزٌاء، وعل  وظابؾ األعاضاء، والجوانب الببٌ  كنا ٌنببق على ؼوص تخفٌؾ 
الاضؽب النخبب نع التركٌز بشكل خاص على آلٌات تشكٌل الفقاع ، وايتعراض نناذج ونظرٌ  الوقوؾ العنٌق وقف ، ناضح 

(، ونزاٌا األكيجٌ  النخصب بنزج الهواء لتخفٌؾ الاضؽب، ينٌ  ENDونشر الؽاز الخانل، أي نا ٌعادل خدر العنق )
(، نقص األكيجٌ ، وخدر النٌتروجٌ ، توتر OTUs / UPTDsاألكيجٌ  )الجي  كله وينٌ  الجهاز العصبً النركزي، 

الت الصعود / األنيج  بالؽاز الخانل، نيتوحاة ن  توتر الؽاز الخانل، "الوقف  الوقابٌ " نقارن  بالتوقؾ النبلوب، ونعد
الهٌلٌو ، وارتفاع نشر ناضاد لتياوي الاضؽب، نرض إنخفاض الاضؽب قاب  على النزول، ينٌ  ؼاز ثانً أكيٌد الكربو ، 

، ارتفاع الحرارة، انخفاض حرارة الجي ، ودٌنانٌكٌ  DCI(، أعراض الحدث الدهلٌزي HPNSاضؽب النتبلزن  العصبٌ  )
س الهٌلٌو ، ونزاٌا وعٌوب الهٌلٌوكس، الهاٌدروكس، الهاٌدرولوكس، التراٌنكس، نزٌج اقدا  الحرارة اٌنا ٌتعلق اً خلٌب تنف

وقت الؽوص،  اليفر نقابل نزٌج القاع، واالعتبارات النفيٌ : تحنٌل النها ، واإلجهاد، وتاضٌٌق اإلدراك الحيً، وإدارة
ؽٌل الحيابً باإلاضاا  إلى خٌارات الاضؽب والذعر. أٌاضا، إال أ  النشنول هو أااضل نزٌج والحد األقصى لخلٌب عنق التش

دقٌق  خبلل نراحل اضؽب الهواء ااضبل ع  خارج الظاهرة  20دقابق كل  5واألكيجٌ ، والحاج  للراح   EANxبايتخدا  
   .٪100والنوب  النراضٌ  للجهاز العصبً النركزي عند ايتخدا  األكيجٌ  

 .الختٌار وتكوٌ  نعدات الؽوصلؽواص بالنعرا  البلزن  لذا النجال ٌوار ه معدات غوص التراٌمكس القائمة على الهٌلٌوم 
/  ات، واليرجيبوانات الفردٌ  والنزدوج ، والصنانات، والننظنإلالنعلونات حول ا بالهٌلٌو . وتشنل الؽوص على  القابن
 ، عبلنات يبح النبلحبكرات خبوب الصعود والقاع، و نوقتاتحوايٌب الؽوص / نقاٌٌس العنق / و ،ٌ البفويترة 
تواٌرها ن  اليبح، خب جو  والنشابك،  الاضؽب التً ٌت تخفٌؾ ، وإعداد نعدات تخفٌؾ الاضؽب ؼٌر النربوبنجراؾ أو لئل

الاضؽب، نقارن  جداول الؽوص وأجهزة  نراحل وقفات تخفٌؾخبلل الؽوص و ٌ البفوعلى واليٌبرة  الثقل الننايب
، البحرٌ  RGBMعلى   والجداول القابن DCIEMالاضؽب ) تخفٌؾ   لجدولالكنبٌوتر، وإدخال وايتعراض نناذج نختلف

لتخبٌب النيتوٌات  لؽوص نتعددن  أجهزة الكنبٌوتر  لئللكترونٌات، الخ(، وااليتخدا  الصحٌح Bühlmannاألنرٌكٌ ، 
 الاضؽب. الؽوص وتخفٌؾ

 .القاب  على  ا  البلزن  لتخبٌب وتنفٌذ الؽوصعرلؽواص بالنلٌوار هذا النجال  تخطٌط غوص التراٌمكس القائم على الهلٌوم
 نتبلبات، وقاعدة األثبلث، وحدودن  الؽاز وال إلحتٌاجاتعنلٌات، أي ابنعٌار الالنعلونات النتعلق   الهٌلٌو  بأنا . وٌشنل
بوارئ بنا اً ذلك ت التوتر الهٌلٌو . التخبٌب لحاال وإلها  الهلٌو ب األنيج  النٌتروجٌ ، وتوترحدود خدر ينٌ  األكيجٌ ، و

الاضؽب، وتعبل النعدات. أٌاضا، ٌجب أ  تؽبى اإلجراءات التالٌ : إنخفاض ، ينٌ  األكيجٌ ، نرض إهنال تخفٌؾ الاضؽب
قصور الخب  وإجراءات البوارئ للحاالت البارب  للفشل أو الاأليايً، العنلٌات العادٌ ، اشل تخفٌؾ الاضؽب وايتخدا  ؼاز 

الاضؽب، وإعداد و نشر  تقدٌ  تخفٌؾ اتننظنوالاضنانات لننع إياءة ايتخدا   ٌع ؼازات التنفس،الداخلً وتحلٌل وتيجٌل جن
للنزول، نع تقنٌ  الن  القرارات  اأو ؼٌره   ن  الدخول، وايتخدا  خبوب النزولالاضؽب، وأيالٌب نختلف تخفٌؾ نعدات

نعدات تقلبات ننب التنفس، خٌارات تكوٌ   علىؾ در ؼاز خانل، ينٌ  األكيجٌ ، والتعرعبلنات وأعراض خ التعرؾ على
اضبب واضعٌ  الؽواص نظرٌ ، النٌق والتوقؾ العوتببٌق نناذج  تقنٌات نعدل الصعود النتؽٌرالؽواص،  التً ٌحنلها

خبوب، بكرات الالاضؽب النربوب  أو ؼٌر النربوب ، وايتخدا  تخفٌؾ . أيالٌب ٌ وتعوٌض البفو اإلنيٌابٌ ، األوزا 
تخفٌؾ و نحب  الحر أاالنجراؾ  نراحل تخفٌؾ اضؽبالاضؽب والننصات، و قاضٌب تخفٌؾيبح والات وعبلن وبخبال

اليبوان  االتزوٌد اليبحً أو تلقً الؽواص نقابل  حنلهاالاضؽب التً ٌتخفٌؾ ؼازات   على القارب، نقارن  الاضؽب القابن
، إجراءات اإلخبلء ؼرؾ تخفٌؾ الاضؽبالشابا أو قارب والتخبٌب للبوارئ، ونواقع ارٌق دع  الؽوص اً ، الؽاز

 واالتصاالت وؼازات التنفس اً حاالت البوارئ.
 
 المهارات –متطلبات ال

 والتخبٌب والتنفٌذ بأنا  لكل ؼوص .به  الخاص التنفس ٌجب على الببلب تحلٌل خلٌب ؼاز ، 

  األكيجٌ  وانتصاص ؼاز خانل لينٌلتعرض ايتهبلك الؽاز، وانعدل ٌجب أ  ٌتاضن  تخبٌب الؽوص الحدود ايتنادا إلى  
 لتنفس.ا، وخلٌب ؼاز  لكل ؼوص

 اً النٌاه النحصورة، وبعد النناري  الكااٌ ، اً النٌاه  أوال، الننظ  النعبوبالتحوٌل وعزل  ٌجب أ  ٌحاكً كل ؼواص
 والنبلح  الننايب  تحت الناء لخب  الؽوص.  ( 20-10قدنا ) 66و  33النفتوح  على عنق نا بٌ  

 عانً ينٌ  األكيجٌ  تحت الناء.ٌ واص  ٌشارك الببلب اً نحاكاة إنقاذ ؼواص لتشنل إدارة ؼٌجب أ 

  الاضؽب. نراحل تخفٌؾخب وتنفٌذ الصعود وحقٌب  ال خب بكرة د نعوصعالالنبلوب   ؼوصتٌ  ن  الؽوصاتعلى األقل 
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 اجإمتحانات –متطلبات ال

 : التقٌٌ  والتوثٌق"جنٌع الدوراتانظر "اليٌايات العان  النببق  على 
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 ىـصـرض األقـعـتـواص الـغ
 

 المؤهالت واللمحة العامة
تنفس  ( نع ايتخدا  خلٌب  61قد  ) 200ٌتجاوز الذي الخبرة والنعرا  البلزن  للحد ن  نخابر الؽوص ب لتزوٌد الؽواص هذه الدورة

 EANx، كذلك EANxعلى الهٌلٌو  و  القابنؼازات اليفر ، التراٌنكس ننخفض األكيجٌ  خلٌب تنفسلهٌلٌو ، التراٌنكس القاب  على ا
 الاضؽب.تخفٌؾ واألكيجٌ  أثناء 

 
تبلب ؼازات ٌي ذالالتقنً لتخبٌب وتنفٌذ الؽوص القاب  على الفرٌق   النختصٌ  خرٌجٌن  ال عند االنتهاء بنجاح ن  هذه الدورة، تعتبر

و / أو األكيجٌ  لتخفٌؾ الاضؽب دو  إشراؾ  EANxعلى الهٌلٌو ، و  القابن تنفس التراٌنكسالاضؽب، نخالٌب  راحل تخفٌؾناليفر، 
  ( ، شرٌب  أ  األنشب  وأعناق الؽوص قرٌب  ن  تلك النتدرب علٌها. 61قد  ) 200اشر إلى أعناق ال تتجاوز نب
 

 من قد ٌقٌم التدرٌب

 ٌيتخد  نواد دع  ناوي ن : أي ن  ندربً ناوي الواضع النشب 
o حاصل على نيتوى ؼواص ناوي التعرض األقصى أو ناٌعادلها، و 
o التعرض األقصى إلى أعناق أكبر ن  ؼوصات ياع  ن  تيجٌل وقت الؽوص باعتبارها  100الحد األدنى ب لدٌه

 (، و61mقد  ) 200
o درب ووردت تينٌته كندرب تقنً وأنهى عنلٌ  تببٌق الن األقصىناوي التعرض  إجتاز دورة ندربقد حاضر و

 لتدرٌب هذه الدورة ن  إدارة تدرٌب ناوي.
 

 الشروط المسبقة

  .ين  اً قي  النٌاه للدورة. 18هو الحد األدنى السن 

 .الشهادة/الخبرة/المعرفة  
o  .ؼواص تراٌنكس أو نا ٌعادلها 
o  التراٌنكس ؽوصب ؼوص  200تيجٌل  دلٌل ال ٌقل ع. 
o را  البالب الكااٌ  والقدرة قبل أي تدرٌب اً النٌاه النفتوح  وٌجب ايتخدا  النهارات أو على الندرب التأكد ن  نع

التقٌٌنات األخرى للقٌا  بذلك. ؼوص  واحدة بالنٌاه النفتوح  )التً ال تحتيب ن  اضن  الحد األدنى لعدد الؽوصات 
عندنا تكو  كفاءات ؼوص البالب النبلوب  للدورة( ٌنك  ايتخدانها اً احص وتقٌٌ  الؽوص. هذا ؼٌر نبلوب 

 نعروا  للندرب.
 

 السٌاسات

 .النسب   
o  الواضع النشب اً النٌاه النفتوح . لندرب ناوي بالبٌ ٌينح كحد أقصى 
o  نكا  وعلى ايتعداد لتفعٌل خب  الواحد اً على األقل قابد دع  تقنً  نع باألعلىٌجب أ  ٌكو  هناك ارٌق

 يتجاب  للبوارئ.إلا
o زعناء دع   كنا ٌنك  ايتخدا ، اً األعلىفرٌق النً اً تقالدع  ال ناوي   ٌبلب ايتخدا  زعٌ على الرؼ  ن  أ

 .و  ن  نيب  البالب إلى الندربزٌدٌال  تقنً إاضااٌٌ ، والذٌ 

  أربع ياعات. )الساعات المقدرة(.األكادٌمٌة 

 .ًالتطبٌق العمل 
o الحد األدنى النبلوب للؽوص. 

 اه النفتوح  هو يت ؼوصات.الحد األدنى النبلوب اً النٌ -
  حال إيتخدا    على التعانل نع أكثر ن  نرحلتٌ  وعلى إجراءات تبادل الؽاز تٌاألولٌ الؽوصتٌ يتركز

 إذا ت  ايتخدانها.نركب  الؽوص 
 ( أثناء  91قد  ) 300 (، ولك  ٌجب أ  ال تتجاوز  61قد  ) 200أعنق ن   وصاتؼ ٌجب أ  تكو  أربع 

 التدرٌب.
o .العنق 

تجاوز ت لؽوصات (. ال  18قدنا ) 60ظهر البالب الكفاءة اً التعانل نع ثبلث نراحل قبل الؽوص أعنق ن  ٌب أ  ٌج -
  (. 91قد  ) 300

 .نبلوب النعدات التالٌ  لكل بالب باإلاضاا  إلى نا هو نبلوب اً "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات  المعدات
 التدرٌبٌ  للؽواص التقنً."
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o زابدةتوقٌت النق وزة قٌاس العأجه. 
o الكنبٌوتر النيتندة إلى الهلٌو  وأجهزة عنق وتوقٌت. وٌنك  ايتخدا  أجهزة  ٌنك  ايتخدا  أجهزة كنبٌوتر الؽوص كأجهزة

 ٌنك  أ  تيتخد  لتخبٌب الؽوص عندنا تصبح التكنولوجٌا النتاح . EANxكنبٌوتر 
o وؾ اً نوقع الؽوص.خرى واقا لنا تنلٌه الظراأل الحبالخبوب جو  و 
o  صعود وعبلن  اليبح.البكرة خب 
o .أاضواء تحت الناء زابدة إذا لز  األنر بيبب ظروؾ النوقع 
o   البدل  الجاا  نبلوب  لؽواصٌ لتعبب  البدل  ايبوان. 
o  الؽوص  النخبب لها ولتعبب  البدل حج  االيبوان  ننايب الحتٌاجات. 

 
 األكادٌمٌة –المتطلبات 

 لنعرا  النحددة حيب الحاج (.)نعالج  نواضوع ا

 .على خلٌب التنفس هذا ايتعراض وايتنرار للنواد التً ت  تناولها اً دلٌل ناوي الؽواص التقنً نع التركٌز العلوم التطبٌقٌة، 
تحوالت اليوابل، هً ذٌل الؽاز النذاب، والاضؽب. النراد تؽبٌتها تخفٌؾ ؼاز القاع، خٌارات نزٌج اليفر، وخٌارات نزٌج 

ى، ايتجاب  ؼوص التعرض األقصالنشاكل الفيٌولوجٌ  والنفيٌ  اً إليتخراج، ، تأثٌر انياواة الاضؽب نتشارااح  انك
 ،الؽوصارٌق  القاب  على باراإلاً  التعرض األقصىب ٌتخب ، القٌود البٌبٌ ، تنظٌ  البروتوكوالت، وPO2ـ اإلنيا  ل

  اضحل .الننبق  الن   الحرجصعود ال نزول وكذلكالصعود والو نعدالت نراحل الدع  اليبحً

 .وعلى حلق  الـ ايبوانات نتعددة النراحل يواء على جانبه  لراع  النعرا لؽواص لٌوار هذا النجال  معدات الغوصD  بٌننا
تعدد لى. نقارن  بٌ  جداول الؽوص وأجهزة الكنبٌوتر وااليتخدا  الصحٌح قصالتعرض األ  لؽوص نركب  الؽوصٌقود 

دورة أٌاضا نراجع  النعارؾ النكتيب  خبلل  ٌنبؽً إدراجها. بلعددة الؽاز لتخبٌب الؽوص ن، وأجهزة الكنبٌوتر النيتوٌات
يبح أو العوانات نع اليتخدا  عبلنات ا شنل النواد اإلاضااٌ  النبلوب وتنع نعدات الؽاز العنٌق.  ؼواص ناوي التراٌنكس

، إجراءات التعانل نع النرحل  بنا اً البوٌلالاضؽب  حال تخفٌؾ ٌب اًلتربليبوانات، وأدوات إلا نراحلل اليفلىخبوب ال
، الدع  عاضاء ارٌقأل نناول  ايبوان  اارؼ  اليليل ، عنلٌ  ، وايتخدا Dحلق  الـ  يبوان  بٌ  الصدر وذٌلإلذلك تناوب ا

 .ها، إذا كا  ٌت  ايتخداننركب  الؽوصوإجراءات لتبادل الؽاز أثناء ايتخدا  

 ٌوار هذا النجال للؽواص بالنعرا  البلزن  لتخبٌب وتنفٌذ الؽوص القاب  على التراٌمكس القائم على الهلٌوم تخطٌط غوص .
الهٌلٌو  بأنا . وٌشنل النعلونات النتعلق  بنعٌار العنلٌات، أي اإلحتٌاجات ن  الؽاز والنتبلبات، وقاعدة األثبلث، وحدود 

وتر األنيج  بالهلٌو  وإلها  توتر الهٌلٌو . التخبٌب لحاالت البوارئ بنا اً ذلك ينٌ  األكيجٌ ، وحدود خدر النٌتروجٌ ، وت
إهنال تخفٌؾ الاضؽب، ينٌ  األكيجٌ ، نرض إنخفاض الاضؽب، وتعبل النعدات. أٌاضا، ٌجب أ  تؽبى اإلجراءات التالٌ : 

ارئ للحاالت البارب  للفشل أو القصور ايتخدا  ؼاز تخفٌؾ الاضؽب واأليايً، العنلٌات العادٌ ، اشل الخب  وإجراءات البو
الداخلً وتحلٌل وتيجٌل جنٌع ؼازات التنفس، والاضنانات لننع إياءة ايتخدا  ننظنات تقدٌ  تخفٌؾ الاضؽب، وإعداد و نشر 

نعدات تخفٌؾ الاضؽب، وأيالٌب نختلف  ن  الدخول، وايتخدا  خبوب النزول أو ؼٌرها ن  القرارات التقنٌ  للنزول، نع 
ؾ على عبلنات وأعراض خدر ؼاز خانل، ينٌ  األكيجٌ ، والتعرؾ على تقلبات ننب التنفس، خٌارات تكوٌ  نعدات التعر

التً ٌحنلها الؽواص، ونعدات نركب  الؽوص النحنول  تقنٌات نعدل الصعود النتؽٌر وتببٌق نناذج التوقؾ العنٌق 
لبفوٌ . أيالٌب تخفٌؾ الاضؽب النربوب  أو ؼٌر النربوب ، والنظرٌ ، اضبب واضعٌ  الؽواص اإلنيٌابٌ ، األوزا  وتعوٌض ا

ايتخدا  الخبوب العلٌا، خبوب حلق ، خبوب جو ، خب البكرات وعبلنات اليبح وقاضٌب تخفٌؾ الاضؽب والننصات، 
ونراحل تخفٌؾ اضؽب االنجراؾ الحر أو نحب  تخفٌؾ الاضؽب القابن  على القارب، نقارن  ؼازات تخفٌؾ الاضؽب التً 

ا الؽواص نقابل التزوٌد اليبحً أو تلقً االيبوان  الؽاز، ارٌق دع  الؽوص اً الشابا أو قارب والتخبٌب ٌحنله
 للبوارئ، ونواقع ؼرؾ تخفٌؾ الاضؽب، إجراءات اإلخبلء واالتصاالت وؼازات التنفس اً حاالت البوارئ. 

 
 المهارات –متطلبات 

 والتخبٌب والتنفٌذ بأنا  لكل ؼوص .به  الخاص التنفس ٌجب على الببلب تحلٌل خلٌب ؼاز ، 

  لينٌ  األكيجٌ  وانتصاص ؼاز خانل لتعرض ايتهبلك الؽاز، وانعدل ٌجب أ  ٌتاضن  تخبٌب الؽوص الحدود ايتنادا إلى
 لتنفس.ا، وخلٌب ؼاز  لكل ؼوص

   أو عبلن   العلويخب النع ايتخدا   قؾ الفعلًتوالالؽواصٌ   ٌجري ، يوؾ الفعلٌ  النخببوقفات تخفٌؾ الاضؽب عندنا تت(
 نواتٌ .النٌاه بكرة( عندنا تكو  ظروؾ الاليبح و

   د وعبلن  اليبح وإجراء نراحل بكرة الصعوب بالصعودالببلب ؼوص  واحدة على األقل ن  الؽوصات النبلوب ، ٌقو
 .الاضرورٌ  الاضؽب تخفٌؾ

   نع زٌادة وقت القاع الشخصً ر ٌتؽٌنهنل أو الالنواقؾ ٌجب أ  تشنل تخفٌؾ الاضؽب حل التخبٌب لبوارئ الؽوص ونشكل
وايبوانات النرحل ،  بكرة،الالاضؽب وإعادة الحياب، اقدا  نعدات الصعود، أي عبلن  اليبح ونتبلبات تخفٌؾ أو نقصا  

 ٌقدنه تخفٌؾ الاضؽب الذيالاضؽب و اقدا  إندادات الؽاز نع صعود البوارئ، وؼاز ؼاز تنفس تخفٌؾ اقدا  خب الصعود، 
 الؽوص. شرٌك
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 اجإمتحانات –متطلبات 
 انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: التقٌٌ  والتوثٌق".
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 ( DPTVٍ ) ـٕـمـزـغ اٌـذفـخ اٌـرثـىاص ػـغ

 
 المؤهالت واللمحة العامة

بعرب   وص  والنعرا  البلزن  الكتياب الخبرة والتقلٌل ن  النخابر أثناء إجراء الؽالنهارات التنهٌدٌبتزوٌد الؽواص ل هذه الدورة هً
التؽٌرات اليرٌع  اً  ننتازة بيبب بفوٌ  نهاراتووعً ذا ( اً النٌاه النفتوح . ٌجب أ  ٌكو  البالب النحتنل DPVؽواص )داع ال

 األيايٌ . DPVؼوص الـ  إلجراء النبادئ والنهارات األيايٌ دورةال . تشنل هذهDPVؼوص دٌنانٌكٌات 
 
 أ  دو  إشراؾ نباشر، شرٌب  DPVؼوص الـلتخبٌب وتنفٌذ    النختصٌ خرٌجٌن  التعتبر االنتهاء بنجاح ن  هذه الدورة،  عند

 .الؽوص قرٌب  ن  تلك النتدرب علٌهاأنشب  الؽوص وأعناق 
 

 من قد ٌقٌم التدرٌب

 دع  ناوي ن : أي ن  ندربً ناوي الواضع النشب ٌيتخد  نواد 
o  ؽواص كنعتندDPVT ناوي، و 
o ن  إدارة تدرٌب ناوي.نكتوب  نل عنلٌ  تببٌق ناوي وحصل على نوااق  اك 

 
 الشروط المسبقة

  .دورة.ين  اً قي  النٌاه لل 18الحد األدنى هو السن 

 .الشهادة/الخبرة/المعرفة  
o  ناوي النتقد  أو نا ٌعادلها.ؼواص 
o  ؼوص 50 تيجٌل دلٌل ال ٌقل ع . 
o  على الندرب التأكد ن  نعرا  البالب الكااٌ  والقدرة قبل أي تدرٌب اً النٌاه النفتوح  وٌجب ايتخدا  النهارات أو

التقٌٌنات األخرى للقٌا  بذلك. ؼوص  واحدة بالنٌاه النفتوح  )التً ال تحتيب ن  اضن  الحد األدنى لعدد الؽوصات 
قٌٌ  الؽوص. هذا ؼٌر نبلوب عندنا تكو  كفاءات ؼوص البالب النبلوب  للدورة( ٌنك  ايتخدانها اً احص وت

 نعروا  للندرب.
 

 السٌاسات

 .النسب   
o  الـ ناوي لندربٌينح بحد أقصى ثبلث  ببلب DPVT اً النٌاه النفتوح . الواضع النشب 

  أربع ياعات. )الساعات المقدرة(.األكادٌمٌة 

 .ًالتطبٌق العمل 
o الحد األدنى النبلوب للؽوص. 

 األدنى لعدد الؽوصات اً النٌاه النفتوح  هو أربع ؼوصات.الحد  -
o .العنق 

  (. 18قدنا ) 60تجاوز ت لؽوصاتال  -
 الاضؽب. البل تخفٌفٌ ندة حدود العنق والٌجب أال ٌتجاوز  -
 .لنحصورةال ٌينح الؽوص اً البٌبات ا -

 .دورات ٌايات العان  النببق  على جنٌع لينبلوب النعدات التالٌ  لكل بالب باإلاضاا  إلى نا هو نبلوب ن  قبل "ا المعدات
 : النعدات":تقنًؽواص الال
o شعب على يترة البفوٌ .تحزا  النالكوٌ  إيبوان  واحدة نقبول بالنا ٌت  ايتخدا  ت 
o . ٌٌفاضل اللوح الخلفً ونوع الجناح ليترة البفو 
o للظروؾنبلبن   يترة تعرض. 
o الـ ٌجب أ  تت  النوااق  على DPV .ن  قبل الندرب 

 
  األكادٌمٌة –المتطلبات 

 .وأنواع الـ التؽبٌ  لتشنل: نواصفات النعدات واألؼراض العلوم التطبٌقٌة DPVالـ ، نكونات DPV  ٌركوب ال، تكو
والقبر ويحب األشرب ، وتقنٌات ليحب النظ  اليلٌ ، وأنواع النقود والنتبلبات، والنيتوى النبلوب ن  الوعً، وأهنٌ  

بدل  والنعدات و  الؽوصلنا قبل  هارب، وظٌف  الرعاٌ  الننايب ال DPV الـ اعب النشاكل، التعانل نعنت رنًعبلن  اليبح، 
 .إيتخدا  تقنٌات النبلح التعرض للؽوص، والتخبٌب للؽوص، وحاالت البوارئ وكٌفٌ  التعانل نعها، و
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 المهارات –متطلبات ال

   إذا ت  ايتخداEANxوالتخبٌب والتنفٌذ بأنا  لكل ؼوص .به  الخاص التنفس ، ٌجب على الببلب تحلٌل خلٌب ؼاز ، 

  فرٌق.الوٌجب أ  ٌتاضن  تخبٌب الؽوص تخبٌب 

  أ  ٌحاكًاً النٌاه النفتوح  ٌجب على كل بالب: 
o .الدخول للنٌاه 
o .التحول للٌنٌ  والٌيار 
o .تقنٌات النزول / الصعود 
o الـاليباح  بـ DPV ؽٌر صالح  للعنل.ال 
o الـ يحب DPV الح  للعنل.ؽٌر صال 
o .تبادل الهواء حال القبر 
o .تقاي  الهواء جنبا إلى جنب 
o . ٌاليٌبرة على البفو 
o  اليٌبرة والتعانل نع الـDPV  .حال التحب  أو الهرب 
o .البٌرا  الببٌا 
o .ًالرنً الخلف 
o . الوعً للعنق، والوقت، والنكا 
o . نهارة التنقل وايتخدا  البوصل 
o .نشر العوان  عبلن  اليبح 
o  البفو الجٌدة واليٌبرة على الـ يٌبرةDPV . خبلل وقف  اليبلن 

 
 
 اجإمتحانات –متطلبات ال

 انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: التقٌٌ  والتوثٌق".
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 ( DPVEE)  لـُـبدح ػـرثـخ اٌـغـىص غـىاص اٌـزؼـرض األلـصـً
 

 المؤهالت واللمحة العامة
النراحل،  نتعددؼوص تزوٌد الؽواص بالنهارات والنعرا  البلزن  الكتياب الخبرة والتقلٌل ن  النخابر أثناء إجراء ل ذه الدورة هًه

 .DPV بـالتقنً  والؽوص
 
، دو  DPV الـ النراحل أثناء تشؽٌل النتعددالتقنً  إلجراء الؽوص   النختصٌ خرٌجٌن  التعتبر االنتهاء بنجاح ن  هذه الدورة،  عند

 .الؽوص قرٌب  ن  تلك النتدرب علٌهاأنشب  الؽوص وأعناق  أ  إشراؾ نباشر، شرٌب 
 

 من قد ٌقٌم التدرٌب

 : أي ن  ندربً ناوي الواضع النشب ٌيتخد  نواد دع  ناوي ن 
o تقنً كؽواص نعتند اً ناوي DPVEE أو نا ٌعادلها، و 
o  الاضؽب، و ًتخفٌف تقنً ندرب ناويكنعتند 
o التقنً ناويرب دورة ندل اكن DPVEE ًلتدرٌس  تقنًندرب ك ووردت تينٌتهن  عنلٌ  تببٌق الندرب،  وأنه

 هذه الدورة ن  إدارة تدرٌب ناوي.
 

 الشروط المسبقة

  .ين  اً قي  النٌاه للدورة.. 18الحد األدنى هو السن 

 .الشهادة/الخبرة/المعرفة  
o الـ ؼواص ناوي DPVT .)أو نا ٌعادلها( 
o  الاضؽب )أو نا ٌعادلها(. ًتخفٌف تقنًناوي ؼواص 
o  ؼوص  20 تيجٌل نع ؼوص  100 تيجٌل دلٌل ال ٌقل ع DPV. 
o  على الندرب التأكد ن  نعرا  البالب الكااٌ  والقدرة قبل أي تدرٌب اً النٌاه النفتوح  وٌجب ايتخدا  النهارات أو

تحتيب ن  اضن  الحد األدنى لعدد الؽوصات التقٌٌنات األخرى للقٌا  بذلك. ؼوص  واحدة بالنٌاه النفتوح  )التً ال 
النبلوب  للدورة( ٌنك  ايتخدانها اً احص وتقٌٌ  الؽوص. هذا ؼٌر نبلوب عندنا تكو  كفاءات ؼوص البالب 

 نعروا  للندرب.
 

 السٌاسات

 .النسب   
o  الـالواضع النشب  لندرب ناويٌينح بحد أقصى ثبلث  ببلب DPV . اً النٌاه النفتوح 
o  الؽوص التقنً، ويوؾ تزٌد ن  نيب  بنً( نع خبرة نحددة   نياعدٌ  )ناوي خٌارات الدع  التقتخداايبقوة ٌنصح

 .نثالٌ الظروؾ الالواضع النشب اً ظل  لندرب ناويالبالب إلى النعل  إلى أربع  ببلب 

  أربع ياعات. )الساعات المقدرة(.األكادٌمٌة 

 .ًالتطبٌق العمل 
o الحد األدنى النبلوب للؽوص. 

 األدنى لعدد الؽوصات اً النٌاه النفتوح  هو أربع ؼوصات. الحد -
o .العنق 

  (. 18قدنا ) 60ال لؽوص ٌتجاوز  -

 .نعدات ألؼراض اليبلن ، وتبيٌب، وتوحٌد التعلٌ ، وظابؾ، النعل  والببلب نبلوب  اليتخدا  تكوٌ  المعدات NTEC .
 ن  قبل الندرب. DPV الـ ٌجب أ  تت  النوااق  على

 
  األكادٌمٌة –المتطلبات 

 بالخلؾ، وركوب على ركوب ال) DPV وأنواع الـ نحددة حيب الحاج ( التؽبٌ  لتشنل: أؼراضال). عبلج ن  نواضوع النعرا  
 الؽواص ٌ لنواقع. بفوا الفردي والجناعًالنوقع . DPV الـ ركوب الننايب . وقوؾ وايتردادال. تكوٌنات DPV الـ على(؛ نكوناتباأل

بدء ال( والؽواصٌ  )النوقع، DPVsالـ نراحل وال. نعدات القبر )إرشاد(؛ ٌ بنا اً ذلك ايتخدا  األوزا  وأنابٌب البفو) العرب  ٌ وبفو
تداق التشابكات النروح . التعانل نع النكون (. االيتحواذ. ؼيل النروح . و . الرؤٌ  )الحالٌ الصعوديرع  (؛ ةناورالنٌقاؾ،اإلو

عنق، وبعد الببارٌ ، ورصد حرق الالاضؽب ووقت تخفٌؾ الؽوص )بنا اً ذلك إدارة الؽاز، وقت خبٌب ت، والنتؽٌر؛ لننخفض، االعالً
الزنٌل يحب، واقدا  الو العرب النياا ، والراح (؛ التخبٌب لحاالت البوارئ )بنا اً ذلك اقدا  الؽاز وتقاي  الؽاز، واقدا  

 .(DPV الـ بورواالصبدانات، وه
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 المهارات –متطلبات ال

  فرٌق.الٌجب أ  ٌتاضن  تخبٌب الؽوص تخبٌب 

  نحاكاةاً النٌاه النفتوح  ٌجب على كل بالب: 
o حٌ :واضعٌ  اإلنيٌابٌ  الاضبب ، وٌ اليٌبرة على جنٌع النعدات، البفو 
 ربب ايبوان  النرحل  على الجانب األٌير. -
 ربب ايبوان  النرحل  الثانٌ  على الجانب األٌير. -
 ثالث .الحل  نرايبوان  الربب ونراقب   -
o   ٌن  ايبوانات النرحل : إيبوانتٌ قل ناً ح 
 ناحٌ  الٌيار والٌنٌ .التحول بالٌد  -
 ننحدر.العنق تؽٌٌرات لاليٌبرة على ؼيل النروح  خبلل أعلى الننحدر وهبوبا  -
 نشر العوان  عبلن  اليبح. -
 ؽٌر صالح  للعنل.ال DPV اليباح  بالـ -
o  ٌالـ عنل DPV   ٌقبراً حDPV لح  للعنل.ؼٌر صا 
o  الـ نع الزنٌليحب DPV ؽٌر صالح  للعنل.ال 
o .تبادل الهواء حال القبر 
o ـتبادل الؽاز اً حٌ  ركوب ال DPV ا إلى جنبجنب. 
o  اليٌبرة والتعانل نع الـDPV  .حال التحب  أو الهرب 
o  ًالعقبات والؽواصٌ  اآلخرٌ .بالوع 
o . نهارة التنقل وايتخدا  البوصل 
o  واضعٌ  اإلنيٌابٌ  واليٌبرة على الـ الواضبب يٌبرة البفو الجٌدةDPV . خبلل وقف  اليبلن 

 
 
 اجإمتحانات –متطلبات ال

 انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: التقٌٌ  والتوثٌق".
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 الـتـقـنـً ًـبـانـجـت الـٌـبـثـتـواص الـغ
 

 المؤهالت واللمحة العامة
رة هً لتزوٌد الؽواص بالنهارات والنعرا  البلزن  الكتياب الخبرة والتقلٌل ن  النخابر أثناء إجراء الؽوص اً النٌاه هذه الدو

 النفتوح  نع تكوٌ  ايبوان  التثبٌت الجانبً اضن  حدود التخفٌفٌ  الاضؽب.
 

ؽوص نع تكوٌ  ايبوان  التثبٌت الجانبً اضن  عند االنتهاء بنجاح ن  هذه الدورة، تعتبر ن  الخرٌجٌ  النختصٌ  لتخبٌب وتنفٌذ ال
 حدود ال تخفٌفٌ  الاضؽب دو  إشراؾ نباشر، شرٌب  أ  األنشب  وأعناق الؽوص قرٌب  ن  تلك النتدرب علٌها.

 
 من قد ٌقٌم التدرٌب

 : أي ن  ندربً ناوي الواضع النشب ٌيتخد  نواد دع  ناوي ن 
o ندرب نقدن  ناوي للؽوص التقنً، و 
o ي كؽواص التثبٌت الجانبً أو ناٌعادلها، ونعتند اً ناو 
o  ًقد حاضر وإجتاز دورة ندرب ناوي التثبٌت الجانبً وأنهى عنلٌ  تببٌق الندرب ووردت تينٌته كندرب تقن

 لتدرٌب هذه الدورة ن  إدارة التدرٌب ناوي.
 

 الشروط المسبقة

  .ين  اً قي  النٌاه للدورة.. 18الحد األدنى هو السن 

 المعرفة.الشهادة/الخبرة/  
o .نقدن  ناوي إلى الؽوص التقنً أو نا ٌعادلها 
o  ؼوص . 25إثبات ال ٌقل ع  تيجٌل 
o  الندرب ٌجب التأكد ن  نعرا  البالب الكااٌ  والقدرة قبل أي تدرٌب اً النٌاه النفتوح  وٌجب ايتخدا  النهارة أو

التحيب اضن  الحد األدنى لعدد الؽوصات  التقٌٌنات األخرى للقٌا  بذلك. ؼوص  واحدة اً النٌاه النفتوح  )التً
النبلوب  للدورة( ٌنك  ايتخدانها اً احص وتقٌٌ  الؽوص. هذا ؼٌر نبلوب عندنا تكو  كفاءات ؼوص البالب 

 نعروا  للندرب.
 

 السٌاسات

 .النسب   
o . ٌينح بحد أقصى أربع  ببلب لندرب ناوي الواضع النشب اً النٌاه النفتوح 
o دع  ناوي التقنٌٌ ( نع خبرة نحددة بالؽوص التقنً ٌنصح بقوة، ويوؾ ٌزٌد ن  نيب  ايتخدا  نياعدٌ  )قابد  ٌ

 البالب إلى الندرب إلى يت  ببلب لندرب ناوي الواضع النشب.

  أربع ياعات. )الساعات المقدرة(.األكادٌمٌة 

 .ًالتطبٌق العمل 
o الحد األدنى النبلوب للؽوص. 

   هو ؼوصتٌ .الحد األدنى النبلوب اً النٌاه النفتوح -
o .العنق 

 نترا(. 40قدنا ) 130ال ٌتجاوز عنق الؽوص   -

 .نبلوب النعدات التالٌ  لكل بالب باإلاضاا  إلى نا هو نبلوب اً "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات  المعدات
 التدرٌبٌ  ؼواص الفنً."

o لبات راع االيبوانات النختارة وؼٌرها ن  النعدات.يترة بفوٌ  ننايب  إلرااق ايبوانات نحنول  على الجانب وتواٌر نتب 
o .ًايبوانتٌ  نربوب  ونعلن  بشكل صحٌح للتركٌب الجانب 
o .)نحلل أكيجٌ  )ٌنك  تقدٌنه أو إيتأجاره اليتخدانه خبلل الدورة 

 
 األكادٌمٌة –المتطلبات 

( تكوٌ  ايبوان  الثبٌت الجانبً. NTECوي التقنٌ  ))نعالج  نواضوع النعرا  النحددة حيب الحاج (. التؽبٌ  لتشنل: تكوٌ  نعدات نا
بدالت التعرض نع أنواع اإليبوانات الننايب . الثقل الصحٌح واليٌبرة البفو اليبوانات التثبٌت الجانبً. إجراءات الدخول والخروج 

إليبوان  تحت الناء، وايتبدالها، ونقلها إلى ن  النٌاه، بنا اً ذلك االعتبارات نراقات ايبوان  التثبٌت الجانبً. نتبلبات البفو إلزال  ا
الزنٌل. إدارة الؽاز نع اإليبوانات النيتقل ؛ تبادل الؽاز نع ايبوانات التثبٌت الجانبً. ارٌق الؽوص نع تكوٌنات النعدات النختلب . 

 تحنٌل النها ، واإلجهاد، وتاضٌٌق اإلدراك الحيً.
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 المهارات –متطلبات ال

 وتصنٌؾ خلٌب الؽاز الخاص للتنفس، والتخبٌب والتنفٌذ بأنا  لكل ؼوص . ٌجب على الببلب تحلٌل 

  ٌجب أ  ٌتاضن  تخبٌب الؽوص حدود على أياس: ايتهبلك الؽاز، والتعرض للينٌ  األكيجٌ ، وانتصاص الؽاز الخانل
 لها، وراح  الؽواص.بناء على العنق والوقت اً حدود البل تخفٌفٌ  للاضؽب، والنبلح  الننايب  لنياا  الؽوص النخبب 

   تدرٌبات اليبلن  التً ٌتعٌ  القٌا  بها اً بداٌ  كل ؼوص  تشنل: خدنات الفحص وإخنبار الفقاع ، وتبادل الؽاز، وخب
 الؽوص ونراجع  الحدود.

 :اً النٌاه النفتوح  كل بالب البد 
o . إظهار تقنٌات الداع الاضفدع والرارا  النعدل 
o دانها كخب للصعود.إببلق عبلن  اليبح والخب اليتخ 
o : ٌإظهار القدرة على التحك  وإدارة إيبوانتً التثبٌت الجانبً ح 

 الحو  أاقٌا نع واضع الجي  اليلٌ  بدو  يباح . -
 أداء الحو  ننعبفا لدورتٌ  كانلتٌ ، يواء اً اتجاه عقارب الياع  وعكس عقارب الياع . -
 .(أنتار 3أقدا  ) 10 اليباح  الى الوراء لنياا  التقل ع  -
  (. 30قد  ) 100نع نحاكاة إنتهاء هواء الزنٌل، واليباح  لنياا   -
 ثانٌ . 10نحاكاة اشل الننظ  الربٌيً، اؼبلق، وتبدٌل أكثر ن  إجراء اً ؼاضو   -

 
 اجإمتحانات –متطلبات ال

 انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: التقٌٌ  والتوثٌق".
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 (TSLً )ـنـقـتـم الـدعـد الـائـق
 

 المؤهالت واللمحة العامة
الذٌ  ه  أٌاضا الؽواصٌ  التقنٌٌ   بًالندر ي، ونياعدنرشدي الؽوص، ندربً ناوي ن  ٌنلكو  النعرا ت  تصنٌ  هذا البرنانج لتدرٌب 

نيتوى البٌب  العان  واقب على القنٌ  التً لٌيت اً الت تقنٌ  وتوجٌه الؽوصاتلؽوص واألنشب  التدرٌبٌ  الاللعنل كجزء ن  ارٌق دع  
 .نؤهل TSLكو  ٌالتً 
 

أنشب   نياعدة خبلل أنشب  التدرٌب أواللتقدٌ  النياعدة إلى ارق ن  الؽواصٌ  التقنٌٌ ،  نؤهل( TSLنً )تقال ناوي وزعٌ  دع 
. قد ربنا تشنل علٌها TSLتقارب تلك التً ت  تدرٌب  شروب وبرق الؽوص الالتقنٌ  النقدن  التأهٌل، وتوجٌه الؽوصاتنا بعد  الؽوص

تخفٌؾ الاضؽب والؽازات، وإقان  نحبات  الحبالوايتبدال نظ  الؽازات ونعدات الاضؽب،  التويع بالنعدات، وإزال هذه الواجبات 
ناوي لالواضع النشب الاضؽب، والنياعدة اً اإلخبلء اً حاالت البوارئ. و نراحل وقفات تخفٌؾرصد الؽواصٌ  أثناء الصعود وو

TSL  الواضع النشب اً تعلٌ  الؽوص التقنً.ندرب ناوي التقنً هو نؤهل لنياعدة 
 
 

 من قد ٌقٌم التدرٌب

 : أي ن  ندربً ناوي الواضع النشب ٌيتخد  نواد دع  ناوي ن 
o حاصل بالحد األدنى على نيتوى ؼواص ناوي تخفٌؾ الاضؽب، و 
o نهى عنلٌ  تببٌق الندرب ووردت تينٌته كندرب تقنً لتدرٌب هذه قد حاضر وإجتاز دورة ندرب ناوي التقنً وأ

 الدورة ن  إدارة تدرٌب ناوي.
 

 الشروط المسبقة

  .ين  اً قي  النٌاه للدورة.. 18الحد األدنى هو السن 

 .الشهادة/الخبرة/المعرفة  
o .ندرب ناوي، نرشد ؼوص ناوي، أو نياعد ندرب ناوي 
o  نا ٌعادلها.أو التقنً ناوي تخفٌؾ الاضؽب ؼواص 
o  ؼوص  نيجل  بـ  15ؼوص  نع  50إثبات ال ٌقل ع  تيجٌلEANx. 
o .ناوي اإليعااات األولٌ ، واإلنعاش القلبً الربوي، وتواٌر األكيجٌ  أو نا ٌعادلها 
o أو نا ٌعادلها. ؼواص إنقاذ ناوي 
o أو نا ٌعادلها.ً تخفٌؾ الاضؽب التقن ناويؼواص باعتباره  التأهٌل تلً ؼوص  50تيجٌل ال ٌقل ع   إثبات 
o  على الندرب التأكد ن  نعرا  البالب الكااٌ  والقدرة قبل أي تدرٌب اً النٌاه النفتوح  وٌجب ايتخدا  النهارات أو

التقٌٌنات األخرى للقٌا  بذلك. ؼوص  واحدة بالنٌاه النفتوح  )التً ال تحتيب ن  اضن  الحد األدنى لعدد الؽوصات 
انها اً احص وتقٌٌ  الؽوص. هذا ؼٌر نبلوب عندنا تكو  كفاءات ؼوص البالب النبلوب  للدورة( ٌنك  ايتخد

 نعروا  للندرب.
 

 السٌاسات

 .ٌينح بحد أقصى بثنانٌ  ببلب لندرب ناوي الواضع النشب اً النٌاه النفتوح .  النسب 

  خنس ياعات. )الساعات المقدرة(.األكادٌمٌة 

 .ًالتطبٌق العمل 
o الحد األدنى النبلوب للؽوص. 

 الحد األدنى النبلوب اً النٌاه النفتوح  هو ثبلث ؼوصات. -
o .الحدود 

 اليتكنال نتبلبات النهارة بالببع النرجعٌ . اثنا  ن  هذه لتشنل االيتجاب  لحاالت البوارئ واإلخبلء. ثبلث  ؼوصات -
o .العنق 

التً عقدت ن   التقنًالؽواص ال تتجاوز نؤهبلت شهادة  TSLأقصى عنق ٌتحقق وٌجب الؽازات النيتخدن  ن  قبل  -
 .TSLقبل 

 .نبلوب النعدات التالٌ  لكل بالب باإلاضاا  إلى نا هو نبلوب اً "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات  المعدات
 التدرٌبٌ  للؽواص التقنً."

o .)نحلل أكيجٌ  / هٌلٌو  )ٌنك  تقدٌنه أو إيتأجاره اليتخدانه خبلل الدورة 
o ناء وأجهزة توقٌت وللتخبٌب اضد الجداول  وكذلك احتٌاب اليتخدانها اً عنق أجهزة القٌاس ٌينحأجهزة كنبٌوتر الؽوص و

 الؽوص.
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o  ا  لكل ننهنا( للحصول على أقصى عنق نخبب له.تيبح )اثنالصعود وعبلنات البكرة خب 
o .أاضواء تحت الناء زابدة 
o   أداتٌ  ن  أدوات قبع الحبالنا ال ٌقل ع. 
o  ٌؼواص لكليبلن   بكرت. 
o  لناء.اضد اؼوص جداول 
o   ٌبتخفٌؾ لتزا إلحتٌابٌات، ويٌنارٌوهات اقدا  إندادات الؽاز، واإلانع نراعاة النخبب لها، و للؽوصاتإندادات الؽاز كاا 

 ننفصل لكل ايبوان  نيتخدن . الهواءقٌاس اضؽب عداد الاضرورة ونع حيب  لؽاز التنفس زابدة الاضؽب، نع أنظن 
o ًنقال  وأجهزة إنعاش. نقل النصابٌ  ذلك يل  النعدات النتخصص  بنا ا / 
o الؽوص رٌ  إاضااٌ  على النحو النبلوب اً حال قٌادةنعدات ؼواص اختٌا . 

 
 األكادٌمٌة –المتطلبات 

 ناويعلى نظرٌ   ٌشنل. والؽواص التقنًايتنرار للنواد النشنول  اً دلٌل ناوي هذا  )نعالج  نواضوع النعرا  النحددة حيب الحاج (.
ؼوص تنببق على فقاع  الننوذجٌ  والجداول، والفٌزٌاء، وعل  وظابؾ األعاضاء، والجوانب الببٌ  كنا النخفاض التدرج  اً إ اً

إنتشار وناضح ونظرٌ ،   العنٌقالوقف  ، نع التركٌز بشكل خاص على آلٌات تشكٌل اقاع ، وايتعراض نناذج تخفٌؾ الاضؽب النخبب له
 تين لتخفٌؾ الاضؽب، ينٌ  األكيجٌ ، )الجي  كله و نخالٌب األكيجٌ  النخصب(، ونزاٌا ENDادل )عالن، عنق الخدر الؽاز الخانل

ؽاز ال إيتٌحاء، الخانل لؽازبااألنيج  توتر خدر النٌتروجٌ ، (، نقص األكيجٌ ، وOTUs  /UPTDsالجهاز العصبً النركزي، 
ل النهن ، نرة الجي ، واالعتبارات النفيٌ : ح، انخفاض حراالجي  رارةثانً أكيٌد الكربو ، ارتفاع حينٌ  ، والنزولصعود / الخانل ال

. أااضل نزٌج وأقصى ونكااح  انجراؾ الترب ، ٌشنل تقنٌات التقد اضٌٌق اإلدراك الحيً، وإدارة وقت الؽوص والذعر. كنا واإلجهاد، و
 الاضؽب. تخفٌؾباإلاضاا  إلى النزٌج  تشؽٌلل حيابً عنق
 
 المهارات –متطلبات ال

(، والتأكد NTECالتقنٌ  ) ناوي كفاءة تكوٌ  نعدات تشنلو .التقنٌ  ناوي اً دورات النهارات إظهار نحاكاةيتعراض وايتنرار هذه إل
الاضؽب النيتخدن  اً تببٌقات ارٌق الؽوص التقنً، وايتعراض تخفٌؾ ، ونتبلبات األكيجٌ  والاضنانات، وأنظن  واحص النعدات

دع  الشنل ايتعراض كانل لنيؤولٌات ارٌق ٌ ٌجب أ  الاضؽب. أٌاضاتخفٌؾ اعتبارات والبوارئ )االنجراؾ( اعتبارات البٌب  العان ، و
إتصاالت ارٌق الدع  على القوارب. كبات  فرٌق / القادة، والباق  وأعاضاء أعاضاء الكل عاضو ن  أعاضاء الفرٌق، على يبٌل النثال، ل
الصعود للحدود اً . دع  بروتوكوالت ارٌق الؽوص ٌجب نراجعتهات الناء تصاالت ارٌق الدع  تحإ وبروتوكوالت يبح  وبرقال
الدابرة )تتبع ؼواصٌ   الدابرة النؽلق اضؽب( وبروتوكوالت لل البل تخفٌفٌ (، وحدود END) نعادل  الخدرعنق )األكيجٌ ، وعنق ال

اإليتجاب  لبوارئ الؽواص، واً الناء للوعً(،  ااقداوإنقاذ ؼواص  للكوكتٌل البلذع،، واإليعااات األولٌ  ذنقاإجراءات اإل، النؽلق 
إجراءات إعادة الاضؽب  الننابق النابٌ ، اقدا  الؽواصنكتوب  لتشنل خب  الٌجب تؽبٌتها. إجراءات البوارئ واإلخبلء  جنٌعا اليوابل
تخفٌؾ إهنال هلٌكوبتر، وإجراءات لاإجبلء والنكالنات البليلكٌ  وعنلٌات  نع أرقا  الهواتؾ لناء، ونواقع ؼرؾ إعادة الاضؽباً ا

 .ناوي التراٌنكس فرٌقل النخبب. ويٌت  التركٌز على نحاكاتهاو ٌجب نراجعتهاقارب جنٌعا  تعانلالاضؽب، وتقنٌات 

 والتخبٌب والتنفٌذ بأنا  لكل ؼوص .به  الخاص التنفس ٌجب على الببلب تحلٌل خلٌب ؼاز ، 

 لينٌ  األكيجٌ  وانتصاص ؼاز خانل لتعرض ايتهبلك الؽاز، وانعدل إلى  ٌجب أ  ٌتاضن  تخبٌب الؽوص الحدود ايتنادا
 لتنفس.ا، وخلٌب ؼاز  لكل ؼوص

 ٌجب أ  ٌحاكً كل ؼواص: 
o  اً النٌاه النحصورة، وبعد النناري  الكااٌ ، اً النٌاه النفتوح  على عنق  أوال، الننظ  النعبوبالتحوٌل وعزل

  (. 20-10قدنا ) 66و  33نا بٌ  
o نقٌدة نحاكاة ( ن  خبللنتر2.5إلى  1.5أقدا  ) 8إلى  5النشارك  عند إنتهاء الهواء نع خربو  ن   نحاكاة. 
o ختراق الاضابع.إلتحدٌد خب ا 
o  النعتن  البنً / النٌاهإجراءات خروج. 
o  لخب  الؽوص. ننايب النبلح  تحت الناء 
o .نشر عبلن  اليبح 

 :ًٌجب على كل ؼواص النشارك  وإثبات الكفاءة ا 
o هاناوي التقنٌ  وتكوٌن داتنع (NTECو ،)ارٌق العنل. 
o  لنٌاهاً احبال نراحل تخفٌؾ الاضؽب. 
o  الاضؽب. لنراحل تخفٌؾالاضؽب والنكا  ن  إجراء الؽواصٌ   تخفٌؾ ؼازنقل ايبوانات 

 تتاضن  شارك اً نحاكاة لحاالت البوارئ وإنقاذ الؽواصٌي كل ؼواص: 
o  ء.األكيجٌ  تحت النا تين  عانًٌ ؼواصإدارة 
o يٌنارٌو إنتهاء الهواء. 
o .يٌنارٌو الؽواص النفقود 
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o  بنا اً ذلك الخٌارات بايتخدا  النفقود الاضؽبتخفٌؾ يٌنارٌو ،EANx   5الهواء بعد  لفاصلواألكيجٌ ، والحاج 
 أوكيجٌ .%  100عند ايتخدا   والخروج ن  الظاهرة الاضؽب تخفٌؾ دقٌق  خبلل نراحل  20دقابق كل 

o الاضؽب وإلى اليبح.تخفٌؾ ، ن  خبلل أو نرهق نذعور صواوتوجٌه ؼ التعرؾ 
 
 اجإمتحانات –متطلبات ال

 انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: التقٌٌ  والتوثٌق".
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 برادـغـّـىاص اٌـغ

 
 المؤهالت واللمحة العامة

اً أعناق ال تزٌد ع   بنؽارةتزوٌد الؽواص بالنهارات والنعرا  البلزن  الكتياب الخبرة وتقلٌل النخابر اً الؽوص ل هذه الدورة هً
100 FSW (30 MSW )بقى اضن  ٌوٌجب أ   يبحال ( ن  على  61قد  ) 200عنق وبعد اختراق نا ال ٌزٌد ع  ال وبعد إشتراك
 الاضؽب.تخفٌؾ د ننبق  واضح النهار وعد  حدو
 

الاضؽب دو   النؽارة اً حدود التخفٌفٌ لتخبٌب وتنفٌذ ؼوص    النختصٌ خرٌجٌن  العند االنتهاء بنجاح ن  هذه الدورة، تعتبر 
 .الؽوص قرٌب  ن  تلك النتدرب علٌهاأنشب  الؽوص وأعناق  أ  إشراؾ نباشر، شرٌب 

 
 من قد ٌقٌم التدرٌب

 ربً ناوي الواضع النشب ٌيتخد  نواد دع  ناوي ن :أي ن  ند 
o ؾ النيتوى الثانً أو نا ٌعادلها، ووكه كؽواص نعتند اً ناوي 
o  وؼواص كهوؾ ناوي النيتوى الثانًكهؾ للحصول على شهادة باعتباره  ؼوص  100قد يجل ، 
o لتدرٌس  تقنًندرب ك وردت تينٌتهوندرب كواالنتهاء ن  عنلٌ  التببٌق  النؽارةناوي ؼوص  وقد حاضر وإجتازدورة ندرب

 هذه الدورة ن  إدارة تدرٌب ناوي.
 

 الشروط المسبقة

  .ين  اً قي  النٌاه للدورة.. 18الحد األدنى هو السن 

 .الشهادة/الخبرة/المعرفة  
o   و نا ٌعادلها.أؼواص اليكوبا ناوي النتقد 
o  ٌنصح بشدة شهادةEANx. 
o اٌ  والقدرة قبل أي تدرٌب اً النٌاه النفتوح  وٌجب ايتخدا  النهارات أو على الندرب التأكد ن  نعرا  البالب الكا

التقٌٌنات األخرى للقٌا  بذلك. ؼوص  واحدة بالنٌاه النفتوح  )التً ال تحتيب ن  اضن  الحد األدنى لعدد الؽوصات 
ات ؼوص البالب النبلوب  للدورة( ٌنك  ايتخدانها اً احص وتقٌٌ  الؽوص. هذا ؼٌر نبلوب عندنا تكو  كفاء

 نعروا  للندرب.
 

 السٌاسات

 .النسب   
o  النؽارةالواضع النشب داخل ننبق   لندرب ناويٌينح بحد أقصى أربع  ببلب. 
o  الواضع النشب خبلل التدرٌبات اً النٌاه النفتوح . لندرب ناويٌينح بحد أقصى ثنانٌ  ببلب 
o  تزٌد ن  نيب  ، لكنها البالؽوص التقنًخبرة نحددة ٌنصح بشدة ايتخدا  نياعدٌ  )ناوي خٌارات الدع  التقنً( نع 

 .البالب إلى الندرب

  ياعات. 8 )الساعات المقدرة(.األكادٌمٌة 

 .ًالتطبٌق العمل 
o الحد األدنى النبلوب للؽوص. 

 اً النٌاه النفتوح  أربع ؼوصات. الؽوصاتالحد األدنى لعدد  -
 نختلف .النواقع الالتً يتجرى على األقل اً اثنٌ  ن   الؽوصات -
o .الحدود 

 .ؼوصات نؽارة ثبلثو نهارات النٌاه النفتوح تننٌ  ل ةواحد ويوؾ تشنل الؽوصات -
 كو  اضن  "ننبق  واضح النهار".ت النؽارة ؼوصاتكل  -
 .النؽارةاً  بتدرٌالعند   حوفتنلللنٌاه اٌجب أ  ٌكو  هناك توجٌه نيتنر  -
 لتر(. 2039نكعب ) قد  72 هًندادات الؽاز إل اإلبتدابًنبلوب الحد األدنى  -
يبلن  البصرٌ  نع أي بالب بيبب الرؤٌ  الالندرب ٌفقد خروج عندنا بدأ الو ٌ تدرٌب  أي ؼوصاً  التحولٌجب  -

 النتدهورة.
 جنبا إلى جنب. انرٌينح ن  خبلل تقٌٌد اثنٌ  ن  الؽواصٌ  ال ٌنك  ا  تنرور الإرادة  اً أي وقت -
o .العنق 

  (. 30قد  ) 100ز أقصى عنق اً هذه الدورة ال ٌتجاو -
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 .ألؼراض اليبلن ، وتوحٌد التعلٌ ، وظابؾ، النعل  والببلب نبلوب  لبليتفادة ن  تكوٌ   المعداتNTEC  العتاد أثناء
ؾ.( نبلوب النعدات التالٌ  لكل بالب وكه ؼواص NTECلـالؽوص. )ٌجب أ  ٌكو  الندرب اً تكوٌ  النعدات البلزن  

 نً."للؽواص التقبل "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات التدرٌبٌ  باإلاضاا  إلى نا هو نبلوب ن  ق
o . ٌأاضواء تحت الناء زابدة ع  الحاج ، والحد األدنى اثن 
o .بحد أدنى أداة واحدة لقبع الخب 
o ( ن  الخب 91قد  ) 300لكل ارٌق نع ال ٌقل ع   أيايٌ  واحدة بكرة اختراق . 
o ( ن  الخب. 30قد  ) 100ا ال ٌقل ع  بكرة يبلن  واحدة لكل ؼواص نع ن  
o واحدة عبلن  اتجاه. 
o  لناء.اضد اجداول ؼوص 
o   ٌٌنصح بشدة قٌن  تكوH /Y .نزدوج  ننفذ 
o اضااٌ  على النحو النبلوب.اإلبالب الص اختٌاري نعدات ؼو 

 
 األكادٌمٌة –المتطلبات 

عبلقات صاحب األرض والنحااظ  علٌها، وقٌود الؽوص تؽبٌ  ال)نعالج  نواضوع النعرا  النحددة حيب الحاج (. وٌجب أ  تتاضن  
ؽوص بنتباٌن ، وتحلٌل الحوادث، وتشكٌل الكهؾ والنصبلحات، والنخابر النرتبب  اليبوان  إلبنا اً ذلك قاعدة األثبلث وأحجا  ا

الذعر، وإدارة وقت الؽوص اإلدراك الحيً، واضٌق ل النهن ، واإلجهاد، و(، حنNTECالتقنٌ  ) ناوي نعدات تكوٌ كهؾ، ال/ النؽارة
نبادئ التوجٌهٌ ، واالتصاالت، وحل النشكبلت، والتخبٌب النكااح  انجراؾ الترب ، ولالاضؽب، وتقنٌات الداع  ال تخفٌفٌ اً حدود 

 لحاالت البوارئ.
 
 المهارات –متطلبات ال

   إذا ت  ايتخداEANxب والتنفٌذ بأنا  لكل ؼوص .، والتخبٌبه  الخاص التنفس ، ٌجب على الببلب تحلٌل خلٌب ؼاز 

  وانتصاص األكيجٌ  ينٌ لوٌجب أ  ٌتاضن  تخبٌب الؽوص حدود: ايتهبلك الؽاز اً أعقاب قاعدة األثبلث، والتعرض ،
 .ؼوص النؽارة، وراح  الؽواصتؽلؽل داخل حدود الالاضؽب، بعد  ال تخفٌفٌ ؼاز خانل بناء على العنق والوقت اً حدود 

 والتحقق ن  ودو خب  الؽوص والحد النعدات لتشنل احص  ؼوصٌتعٌ  القٌا  بها اً بداٌ  كل ً تدرٌبات اليبلن  الت ،
 الؽاز. نشارك فقاع ، وال

 : خبلل تدرٌبات األرض كل بالب ٌجب أ 
o   بكرات أثناء التعانل نع الاضوء.النكبات والإثبات الكفاءة اً ايتخدا 
o  خب.الإظهار واضع الفرٌق وواضع 
o  خب.الاتصال نع اتباع  االتصال باللنس/  الرؤٌ إنعدا  إثبات 

 : اً النٌاه النفتوح  كل بالب ٌجب أ 
o  توجٌهً دو  قناع.ال تتبع الخبإظهار الراح  أثناء 
o   إنعدا  الرؤٌ اً حٌ  تقاي  الؽاز ونحاكاة  التواصل باإلتصال باللنسنع  بتتبع الخب التوجٌهًإظهار الراح. 
o حو  دو  اليباح .ال حال واضعٌ  اإلنيٌابٌ اضبب إظهار يٌبرة البفو الننايب  و 

  ًٌجب أ  كل بالب النؽارةا: 
o  نيؤولٌات نوقؾ الفرٌق واألدوار.اإلزال  بنا اً ذلك نشر التوجٌهً وتقنٌات نحاكاة الإظهار 
o  اإلنزالقيحب وال"الداع رارا  النعدل ، وتقنٌات ال، النعدل الاضفدع ركل  إظهار." 
o  ،ًاضوء االحتٌابً، والخروج اضن  بروتوكول ارٌق الؽوص.النشر نحاكاة اشل الاضوء األياي 
o  الزنٌل النفقودأداء تدرٌبات. 
o  (. 30قد  ) 100، واليباح  لنياا  للزنٌلالؽاز  إنقباعنحاكاة  

 
 اجإمتحانات –متطلبات ال

 انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: التقٌٌ  والتوثٌق".
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 ىي األويـزـسـّـف اٌىـهـىـىاص اٌـغ

 
 المؤهالت واللمحة العامة

نبلح  نحدود،  إختراق تزوٌد الؽواص بالنهارات والنعرا  البلزن  الكتياب الخبرة والتقلٌل ن  النخابر أثناء إجراءل هذه الدورة هً
 الاضؽب. ال تخفٌفٌ  ( وتقع اضن  حدود  30قد  ) 100التً ال تتجاوز  الكهؾ وصبيٌب  لؽ

 
بيٌب  ؼوص الكهؾ بنبلح  النحدود ،  لتخبٌب وتنفٌذ االختراق   النختصٌ خرٌجٌن  التعتبر هاء بنجاح ن  هذه الدورة، االنت عند

 .الؽوص قرٌب  ن  تلك النتدرب علٌهاأنشب  الؽوص وأعناق  أ  الاضؽب دو  إشراؾ نباشر، شرٌب  ال تخفٌفٌ التً تقع اضن  حدود 
 

 من قد ٌقٌم التدرٌب

 وي الواضع النشب ٌيتخد  نواد دع  ناوي ن :أي ن  ندربً نا 
o ؾ النيتوى الثانً أو نا ٌعادلها، ووكه كؽواص نعتند اً ناوي 
o  وؼواص كهوؾ ناوي النيتوى الثانًكهؾ للحصول على شهادة باعتباره  ؼوص  100قد يجل ، 
o لتدرٌس  تقنًندرب ك تينٌتهوردت ندرب وكواالنتهاء ن  عنلٌ  التببٌق  النؽارةناوي ؼوص  وقد حاضر وإجتازدورة ندرب

 هذه الدورة ن  إدارة تدرٌب ناوي.
 

 الشروط المسبقة

  .ين  اً قي  النٌاه للدورة.. 18الحد األدنى هو السن 

 .الشهادة/الخبرة/المعرفة  
o . نقدن  ناوي إلى الؽوص التقنً أو شهادة نعادل 
o  ؼوص  75 تيجٌل دلٌل ال ٌقل ع. 
o ب الكااٌ  والقدرة قبل أي تدرٌب اً النٌاه النفتوح  وٌجب ايتخدا  النهارات أو على الندرب التأكد ن  نعرا  البال

التقٌٌنات األخرى للقٌا  بذلك. ؼوص  واحدة بالنٌاه النفتوح  )التً ال تحتيب ن  اضن  الحد األدنى لعدد الؽوصات 
  كفاءات ؼوص البالب النبلوب  للدورة( ٌنك  ايتخدانها اً احص وتقٌٌ  الؽوص. هذا ؼٌر نبلوب عندنا تكو

 نعروا  للندرب.
 

 السٌاسات

 .النسب   
o  الواضع النشب. لندرب ؼوص الكهوؾ ناويببلب  ثبلثٌينح بحد أقصى 
o  تزٌد ن  نيب  ، لكنها البالؽوص التقنًٌنصح بشدة ايتخدا  نياعدٌ  )ناوي خٌارات الدع  التقنً( نع خبرة نحددة 

 .البالب إلى الندرب

  ياع . 12 المقدرة(.)الساعات األكادٌمٌة 

 .ًالتطبٌق العمل 
o الحد األدنى النبلوب للؽوص. 

 اً النٌاه النفتوح  تيع ؼوصات. الؽوصاتالحد األدنى لعدد  -
  ٌنؽارة.ب ؼوصت 
 كهؾ. يبع  ؼوصات 

 اً ثبلث  نواقع نختلف .تكو  على األقل  يٌت  إجرابهاالتً الؽوصات  -
o .الحدود 

لؽواص تقٌٌ  وايتكنال النهارات النرجعٌ  وأثناء الؽوص  دات وإدارتهالتكوٌ  النعٌجب على البالب إثبات نرض  -
 ؾ.وكهالناوي 

بالب يٌبرة بفو ننايب  واضبب واضعٌ  اإلنيٌابٌ  حٌ  نشر بكرة الظهر ٌال ٌينح اختراق نا وراء ننبق  النؽارة حتى  -
 وإدارة الاضوء األيايً.

 ؽوص اً كهؾ أو نؽارة.عند ال النفتوح  نٌاهللٌجب أ  ٌكو  هناك توجٌه نيتنر  -
 لتر(. 3964قد  نكعب ) 140بدء اندادات الؽاز هو الحد األدنى ل -
 يبلن  البصرٌ  نع أي بالب بيبب الرؤٌ  النتدهورة.الالندرب ٌفقد خروج عندنا ال وٌفعل   ٌجب أ  تحولؼوصأي  -
 أي قبع  ن  النعدات. تتعبلخروج عندنا ال وٌفعل   ٌجب أ  تحولؼوصأي  -
 ن  القرارات النبلحٌ . قرارٌ نعقدة نع أكثر ن  اللنبلح  ابال ٌينح  -
 البٌب  العان  ونتاح  للفرٌق. واحدة يٌت  حنلها إلىايبوان  نرحل   -
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 .ٌتبلب إزال  النعداتي ذتقٌٌد الالينح ن  خبلل تنرور الاً أي وقت ن  األوقات إرادة  -
 

o .العنق 
 الاضؽب. التخفٌفٌ ندة ٌجب أال تتجاوز حدود العنق والو  (، 30قد  ) 100أقصى عنق اً هذه الدورة ال ٌتجاوز  -

 .كحد أدنى، وتكوٌ  النعل  والببلب نبلوب  لبليتفادةألؼراض اليبلن ، وتوحٌد التعلٌ ، وظابؾ،  المعدات ،NTEC  العتاد
بق  على جنٌع . نبلوب النعدات التالٌ  باإلاضاا  إلى نا هو نبلوب ن  قبل "اليٌايات العان  النبالبلز  لؽوص الكهؾ
  نً."للؽواص التقالدورات التدرٌبٌ  

o الؽٌر نوجه عبلنات الن   تا ثبلث عبلنات اتجاه واثن. 
o أداة أو جهاز لقبع الخب. يكٌ  ؼوص / 
o  لتر( ن   3964قد  نكعب ) 140الظهر، تحتوي على نا ال ٌقل ع  ٌحنل بنتعدد  نعزول ننفذ ثنابًايبوانات نزدوج  نع

 النخبب لها. للؽوصات  يبوان  ننايبإل  قدرات االؽاز. ٌجب أ  تكو
o ؼاز التنفس النعنًلخلٌب  نبلوب بأنها  نعلن صحٌح الشكل الب ننظف  اتنظانٌ  ننظن. 
o ًبالراعكلػ(  23) ربل 50نع ال ٌقل ع   ننب يترة البفوٌ جناح" ال" الحنل الخلف. 
o  حتٌابٌإ  واثنٌ واحد أيايً:  ال تقل ع  ثبلث -أاضواء تحت الناء زابدة . 
o  ( ن  الخب. 91قد  ) 300لكل ارٌق نع ال ٌقل ع   أيايٌ بكرة اختراق  
o   ( ن  الخب. 30قد  ) 100نع نا ال ٌقل ع   ؼواص لكلبكرة يبلن  
o ات نع نا تقتاضٌه الحاج أو نكب بكرات االنتقال اليرٌع. 
o اضااٌ  على النحو النبلوب.اإلبالب الص اختٌاري نعدات ؼو 

 
 ألكادٌمٌةا –المتطلبات 

تؽبٌ  عبلقات صاحب األرض والنحااظ  علٌها، وقٌود الؽوص ال)نعالج  نواضوع النعرا  النحددة حيب الحاج (. وٌجب أ  تتاضن  
ؽوص بنتباٌن ، وتحلٌل الحوادث، وتشكٌل الكهؾ والنصبلحات، والنخابر النرتبب  اليبوان  إلبنا اً ذلك قاعدة األثبلث وأحجا  ا

اإلدراك الحيً، والذعر، وإدارة وقت الؽوص اضٌق ل النهن ، واإلجهاد، و(، حنNTECالتقنٌ  ) ناوي نعدات كوٌ تكهؾ، ال/ النؽارة
كهؾ نع النبادئ التوجٌهٌ  بالنبادئ التوجٌهٌ ، والنبلح  النكااح  انجراؾ الترب ، ولالاضؽب، وتقنٌات الداع  ال تخفٌفٌ اً حدود 

 .النرور الفردي تخبٌب الؽوص، نلؾالت البوارئ، وايتخدا  الخرابب لانتعددة، واالتصاالت، وحل النشكبلت وحال
 
 المهارات –متطلبات ال

   إذا ت  ايتخداEANxوالتخبٌب والتنفٌذ بأنا  لكل ؼوص .به  الخاص التنفس ، ٌجب على الببلب تحلٌل خلٌب ؼاز ، 

 وانتصاص األكيجٌ  ينٌ لث، والتعرض وٌجب أ  ٌتاضن  تخبٌب الؽوص حدود: ايتهبلك الؽاز اً أعقاب قاعدة األثبل ،
 .ؼوص الكهؾ، وراح  الؽواصتؽلؽل داخل حدود الالاضؽب، بعد  ال تخفٌفٌ ؼاز خانل بناء على العنق والوقت اً حدود 

 والتحقق ن  ودو خب  الؽوص والحد النعدات لتشنل احص  ؼوصً ٌتعٌ  القٌا  بها اً بداٌ  كل تدرٌبات اليبلن  الت ،
 الؽاز. ارك نشفقاع ، وال

 : خبلل تدرٌبات األرض كل بالب ٌجب أ 
o   بكرات أثناء التعانل نع الاضوء.النكبات والإثبات الكفاءة اً ايتخدا 
o  خب.الإظهار واضع الفرٌق وواضع 
o النفقود خبالوإجراءات نفقود يبلن  لؽواص ال إظهار نشر بكرة. 
o  خب.الاتصال نع اتباع  االتصال باللنسالرؤٌ  / إنعدا  إثبات 
o  / بكرة نع النياعدات النبلحٌ .الفجوة أو نشر الإظهار بكرة القفز 

 : اً النٌاه النفتوح  كل بالب ٌجب أ 
o   إنعدا  الرؤٌ اً حٌ  تقاي  الؽاز ونحاكاة  التواصل باإلتصال باللنسنع  بتتبع الخب التوجٌهًإظهار الراح. 
o  خب دو  قناع.الإظهار الراح  نع اتباع 
o  حو  دو  اليباح .ال حال اضبب واضعٌ  اإلنيٌابٌ الننايب  واألاقٌ  إظهار يٌبرة البفو 
o  أنتار(. 3أقدا  ) 10 إثبات القدرة على اليباح  الى الوراء لنياا 
o  درج  اً واضع أاقً ثابت. 360تحوٌل الإظهار القدرة على 
o ثانٌ . 15اً ؼاضو  تبدٌل أكثر ن  إجراء الؼبلق، وإلاشل الننظ  الربٌيً، وأداء العزل، وانحاكاة  ظهارإ 
o  األوكيجٌ .ب نتين إنقاذ ؼواص نحاكاة إظهار 

   ٌجب أ  كل بالب النؽارةاً ننبق: 
o  نيؤولٌات نوقؾ الفرٌق واألدوار.اإلزال  بنا اً ذلك نشر التوجٌهً وتقنٌات الإظهار 
o  اإلنزالقيحب وال"الداع رارا  النعدل ، وتقنٌات ال، النعدل الاضفدع ركل  إظهار." 
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o  اضوء االحتٌابً، والخروج اضن  بروتوكول ارٌق الؽوص )نع الحفاظ على الاشل الاضوء األيايً، نشر نحاكاة
 البفو اليلٌ  واضبب واضعٌ  اإلنيٌابٌ (.

o .إثبات حي  أداء تدرٌبات زنٌله النفقود، واإلجراءات الننايب  لحفر خب النفقودة 

  ًٌجب أ  كهؾ كل بالبالا: 
o  نع نؤشرات النبلح  الننايب .وة فز / الفجقبكرة الإثبات القدرة على تثبٌت 
o ( نع الحفاظ على البفو  30قد  ) 100واليباح  لنياا  ال تقل ع   الزنٌلؼاز  نشارك  حص  الؽاز نع نحاكاة إنقباع 

 اليلٌ  واضبب واضعٌ  اإلنيٌابٌ .
o ًواضبب واضعٌ  اإلنيٌابٌ .نع الحفاظ على البفو اليلٌ   إلحتٌابًنشر اليلٌ  للاضوء االو نحاكاة اشل اضوء األياي 
o  باللنس واليباح  باإلتصال  التواصلالؽاز، والحفاظ على  الزنٌل إنقباع نعنحاكاة الالرؤٌ ، نع  إنعدا واضع اً نحاكاة

 التوجٌهً.الخب  ( نع الحفاظ على االتصال نع  30قد  ) 100لنياا  
 
 اجإمتحانات –متطلبات ال

 ع الدورات: التقٌٌ  والتوثٌق".انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌ
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 ٍـبٔـثـىي اٌـزـسـّـىف اٌـهـىـىاص اٌـغ

 
 المؤهالت واللمحة العامة

كهؾ ال ؼوص إختراقتزوٌد الؽواص بالنهارات والنعرا  البلزن  الكتياب الخبرة والتقلٌل ن  النخابر أثناء إجراء ل هذه الدورة هً
  (. 40قد  ) 130نعقدة، اً أعناق ال تزٌد ع   نبلح ، تتاضن  النراحلع ايبوانات أبول ن

 
اً ؼوص الكهؾ نع نتعددة اللتخبٌب وتنفٌذ القرارات النبلحٌ     النختصٌ خرٌجٌن  التعتبر االنتهاء بنجاح ن  هذه الدورة،  عند

 .الؽوص قرٌب  ن  تلك النتدرب علٌهاأنشب  الؽوص وأعناق  أ  دو  إشراؾ نباشر، شرٌب  ايبوانات النراحل
 

 من قد ٌقٌم التدرٌب

 : أي ن  ندربً ناوي الواضع النشب ٌيتخد  نواد دع  ناوي ن 
o أو نا ٌعادلها، و وؾ النيتوى األولكه كؽواص نعتند اً ناوي 
o  ناوي النيتوى الثانً، وكهوؾ كهؾ للحصول على شهادة ؼواص  ؼوص  200قد يجل 
o ندرب ك وردت تينٌتهندرب وكواالنتهاء ن  عنلٌ  التببٌق  النؽارةناوي ؼوص  بوقد حاضر وإجتازدورة ندر

 لتدرٌس هذه الدورة ن  إدارة تدرٌب ناوي. تقنً
 

 الشروط المسبقة

  .ين  اً قي  النٌاه للدورة.. 18الحد األدنى هو السن 

 .الشهادة/الخبرة/المعرفة  
o ؼواص ناوي التقنً تخفٌفً الاضؽب أو ناٌعادلها. 
o  النيتوى األول أو نا ٌعادلها. ناوي كهوؾؼواص 
o  بعد إجتٌاز دورة ؼواص الكهوؾ وؾكهؼوص   20 تيجٌل ، نع ال ٌقل ع ؼوص  100 تيجٌل دلٌل ال ٌقل ع. 
o  على الندرب التأكد ن  نعرا  البالب الكااٌ  والقدرة قبل أي تدرٌب اً النٌاه النفتوح  وٌجب ايتخدا  النهارات أو

لقٌا  بذلك. ؼوص  واحدة بالنٌاه النفتوح  )التً ال تحتيب ن  اضن  الحد األدنى لعدد الؽوصات التقٌٌنات األخرى ل
النبلوب  للدورة( ٌنك  ايتخدانها اً احص وتقٌٌ  الؽوص. هذا ؼٌر نبلوب عندنا تكو  كفاءات ؼوص البالب 

 نعروا  للندرب.
 

 السٌاسات

 .النسب   
o  ؾ ناوي النيتوى الثانًلندرب ؼوص الكهوببلب  ثبلثٌينح بحد أقصى. 
o  تزٌد ن  نيب  ، لكنها البالؽوص التقنًٌنصح بشدة ايتخدا  نياعدٌ  )ناوي خٌارات الدع  التقنً( نع خبرة نحددة 

 .البالب إلى الندرب

  ياع . 12 )الساعات المقدرة(.األكادٌمٌة 

 .ًالتطبٌق العمل 
o الحد األدنى النبلوب للؽوص. 

 النٌاه النفتوح  يت ؼوصات.اً  الؽوصاتالحد األدنى لعدد  -
 .ؼوص  نؽارة واحدة 
 . خنس ؼبيات كهؾ بايتخدا  ايبوانات النرحل 

o .الحدود 
لؽواص تقٌٌ  وايتكنال النهارات النرجعٌ  وأثناء الؽوص  لتكوٌ  النعدات وإدارتهاٌجب على البالب إثبات نرض  -

 ؾ النيتوى الثانً.وكهالناوي 
الببلب يٌبرة بفو ننايب  واضبب واضعٌ  اإلنيٌابٌ  بٌننا ٌدٌر ايبوان  نرحل  / بٌ  ٌكهؾ، إلى أ  ال ال ٌينح اختراق -

 الاضؽب )ق(.تخفٌؾ 
 عند الؽوص اً كهؾ أو نؽارة. النفتوح  نٌاهللٌجب أ  ٌكو  هناك توجٌه نيتنر  -
 لتر(. 6230قد  نكعب ) 220لبدء اندادات الؽاز هو الحد األدنى  -
 يبلن  البصرٌ  نع أي بالب بيبب الرؤٌ  النتدهورةالالندرب ٌفقد دنا خروج عنال وٌفعل   ٌجب أ  تحولؼوصأي  -

 يباح .الن  الزن  أو نياا   التً ال ٌنك  ايتعادتها اً وقت نعقول
 أي قبع  ن  النعدات. تتعبلخروج عندنا ال وٌفعل   ٌجب أ  تحولؼوصأي  -
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ٌح، وخبلل جزء على األقل ن  كل صحالشكل الب نوصوا  بنلصقؼاز القاع، نرحل  إيبوان  كل ؼواص يٌحنل احد  -
 كهؾ.  ؼوص

ونينى، إلى نكا  ننايب لتخفٌؾ الاضؽب  نوصوا  بنلصقالاضؽب،  حنل أيبوان  تخفٌؾويٌكو  لكل ؼواص  -
   أعنق ن  توقؾ النخبب األول(. 3قد  /  10صحٌح )أي ال ٌقل ع  الشكل الب

 .ٌتبلب إزال  النعداتي ذال تقٌٌدالينح ن  خبلل تنرور الاً أي وقت ن  األوقات إرادة  -
o .العنق 

 الاضؽب. التخفٌفٌ ندة ٌجب أال تتجاوز حدود العنق وال (، و 40قد  ) 130أقصى عنق اً هذه الدورة ال ٌتجاوز  -

 .كحد أدنى، وتكوٌ  النعل  والببلب نبلوب  لبليتفادةألؼراض اليبلن ، وتوحٌد التعلٌ ، وظابؾ،  المعدات ،NTEC  العتاد
 ؾ النيتوى األول:وكهالناوي  ؼواص قبل ن  . نبلوب النعدات التالٌ  باإلاضاا  إلى نا هو نبلوبالكهوؾالبلز  لؽوص 

o كنا هو نبلوب. ؼٌر نوجه عبلنات تجاه وعبلنات ا 
o بكرات االنتقال اليرٌع اجوة أو نكبات كلنا تبلب األنر ذلك. 
o تاب  ننايب  لبٌانات النيح.لوح كبوصل  و 
o   ٌحصحالشكل الب نوصوا  بنلصق، اعالقؼاز إيبوان  نرحل. 
o  ٌحصحالشكل الب نوصوا  بنلصق، تخفٌؾ الاضؽب ايبوان. 
o   نقٌاس الاضؽب الهواءالاضؽب ننظ  نع تخفٌؾ كل ايبوان  نرحل  لٌجب أ  ٌكو. 
o اضااٌ  على النحو النبلوب.اإلبالب الص اختٌاري نعدات ؼو 

 
 األكادٌمٌة –المتطلبات 

ؾ النيتوى األول التالٌ : تحلٌل وكهؼواص الة حيب الحاج (. وتشنل تؽبٌ  نراجع  نواضوعات )نعالج  نواضوع النعرا  النحدد
ل النهن ، واإلجهاد، (، حنNTECالتقنٌ  ) ناوي نعدات تكوٌ عنق، والوقت والنياا  والؽاز، والراح ، ال -الحوادث، وقٌود الؽوص 

نعقدة، بنا اً ذلك الت البوارئ. كنا النراد تؽبٌتها هً نبلح  الكهؾ اإلدراك الحيً، والذعر،  حل النشاكل ، والتخبٌب لحاالاضٌق و
تخفٌفً  الكهؾ النتعددة، ؼوصنتباٌن  الاليبوانات ا، وقاعدة األثبلث كنا ٌنببق على ايبوانات التدرٌج، وحيابات اإلجتٌازالدوابر و
نتعددة الكهؾ نع النبادئ التوجٌهٌ  ال ، ونبلح  كهؾ األيايٌالوالتخبٌب لحاالت البوارئ، واالتصاالت، وتقنٌات نيح  الاضؽب

 اليابق . ن  الؽوص القاب  على البٌانات النيجل  الؽوص وايتخدا  الخرابب لتخبٌب الؽوص وتخبٌب 
 
 المهارات –متطلبات ال

   إذا ت  ايتخداEANxوص .، والتخبٌب والتنفٌذ بأنا  لكل ؼبه  الخاص التنفس ، ٌجب على الببلب تحلٌل خلٌب ؼاز 

  يتهبلك الؽاز اً أعقاب قاعدة األثبلث والعنق والوقت على أياس حدود التعرض إوٌجب أ  ٌتاضن  تخبٌب الؽوص حدود
 .واصالاضؽب، بعد االختراق، وراح  الؽتخفٌؾ لبلكيجٌ  ونتبلبات 

 ًتنارٌ  تبادل الؽاز، و فقاع ،الاختٌار احص النعدات ولتشنل   ؼوصٌتعٌ  القٌا  بها اً بداٌ  كل  تدرٌبات اليبلن  الت
 .وخب  الؽوص ونراجع  الحدود

 ًكهؾ على أياس اللوصول إلى نقب  نحددة نيبقا اً ا وقت ونتبلباتالبدء كل بالب القدرة على حياب حج  ؼاز  يٌحاك
 اليباح .يرع  عنق والنياا  وال

 : خبلل تدرٌبات األرض كل بالب ٌجب أ 
o تقنٌات النيح كهؾ األيايٌ . ٌظهر 

 ٌاه النفتوح  كل بالب ٌجب أ :اً الن 
o  البفو أو اضبب واضعٌ  اإلنيٌابٌ  حٌ :على دو  اقدا  اليٌبرة  اً إيبوانات نرحلتٌ إظهار القدرة على التحك  والتبلعب 

 حو  أاقٌا نع واضع الجي  اليلٌ .ال -
 درج  اً واضع أاقً ثابت. 360 التحول -
 .أنتار( 3أقدا  ) 10 اليباح  الى الوراء لنياا  -
 لخب وايتعادة ايبوان  النرحل .اوؾ وربب وقال -
 ثانٌ . 15اً ؼاضو   التبدٌلؼبلق، وإلاشل الننظ  الربٌيً، وأداء العزل، وانحاكاة  -
 األوكيجٌ .ب نتين إنقاذ ؼواص نحاكاة  -

 : اً نؽارة كل بالب ٌجب أ 
o النؽارة. يح ننبق  نؽارة وإنشاء خرٌب  لهذن 

  ًكهؾ كل بالب ٌجب أ :الا 
o االولى  الوقوؾ وعند الوصول إلى نحب  عند الرجوع وقت الؽوص الفعلًايتهبلك الؽاز، و   النقبوع ،تيجٌل النياا

 كهؾ.  كل ؼوصل  النبلوب
o نع نؤشرات النبلح  اليلٌن  أثناء التحلٌق األاقً نع واضع الجي  اليلٌ .الفجوة قفز/ ال بكرة على تثبٌت إثبات القدرة 
o واضعٌ  اإلنيٌابٌ .اضبب الأو  ٌ خب دو  اقدا  يٌبرة البفوالى نرحل  إلالوإرااق ايبوان   لوقوؾا 
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o   واضعٌ  اإلنيٌابٌ .الأو اضبب  ٌ دو  اقدا  يٌبرة البفو الهارنسعلق على ٌخب والنرحل  ن  الايتعادة ايبوان 
o لى البفو  ( نع الحفاظ ع 61قد  ) 200واليباح  لنياا  ال تقل ع   الزنٌلؼاز  نشارك  حص  الؽاز نع نحاكاة إنقباع

 اليلٌ  واضبب واضعٌ  اإلنيٌابٌ  أثناء الخروج.
o ًنع الحفاظ على البفو اليلٌ  واضبب واضعٌ  اإلنيٌابٌ . إلحتٌابًنشر اليلٌ  للاضوء االو نحاكاة اشل اضوء األياي 
o  واليباح  باللنس باإلتصال  التواصلالؽاز، والحفاظ على  الزنٌل إنقباع نعنحاكاة الالرؤٌ ، نع  إنعدا واضع اً نحاكاة

 التوجٌهً.الخب  ( نع الحفاظ على االتصال نع  61قد  ) 200لنياا  
 
 اجإمتحانات –متطلبات ال

 انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: التقٌٌ  والتوثٌق".
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 ٍ (ـٕـمـزـُ اٌـذػـُ اٌـُـف ) زػـهـىـً اٌـُـدٌ

 
 الت واللمحة العامةالمؤه

 .اتيٌاحٌ  اً الكهوؾ والنؽارالجوالت ال قٌادة حٌ تزوٌد الؽواص بالنهارات والنعارؾ البلزن  للحد ن  النخابر ل هذه الدورة هً
 
ٌها أ  نؽارة االكهؾ أو الجوالت اقب اً أجزاء ن  اللتخبٌب وتنفٌذ    النختصٌ خرٌجٌن  التعتبر االنتهاء بنجاح ن  هذه الدورة،  عند

 يابق . ؼوص  25األقل ٌكونوا قد أكنلوا على 
 

 من قد ٌقٌم التدرٌب

 : أي ن  ندربً ناوي الواضع النشب ٌيتخد  نواد دع  ناوي ن 
o ؾ النيتوى الثانً أو نا ٌعادلها، ووكه كؽواص نعتند اً ناوي 
o نً لتدرٌس هذه تق ندربك تهوردت تينٌوندرب العنلٌ  تببٌق  ىوانه التقنًلؽوص لناوي دورة ندرب ل اكن

 الدورة ن  إدارة تدرٌب ناوي.
 

 الشروط المسبقة

  .ين  اً قي  النٌاه للدورة. 18هو الحد األدنى السن 

 .الشهادة/الخبرة/المعرفة  
o .نرشد ؼوص ناوي أو نا ٌعادلها 
o  ؾ النيتوى الثانً ، أووكهالؼواص ناوي 
o إختباروكال  أخرى واالنتهاء ن    كانل ن كهؾ ؼواصؼواص الاضؽب و ًص تخفٌفاشهادة باعتباره ؼو  

NTEC تعرٌفٌ .ال 
o  القاعياع  ن  وقت  50شرب أيايً، نع نا ال ٌقل ع    كهؾ نوثق ؼوص  100 تيجٌل دلٌل ال ٌقل ع. 
o  على الندرب التأكد ن  نعرا  البالب الكااٌ  والقدرة قبل أي تدرٌب اً النٌاه النفتوح  وٌجب ايتخدا  النهارات أو

األخرى للقٌا  بذلك. ؼوص  واحدة بالنٌاه النفتوح  )التً ال تحتيب ن  اضن  الحد األدنى لعدد الؽوصات التقٌٌنات 
النبلوب  للدورة( ٌنك  ايتخدانها اً احص وتقٌٌ  الؽوص. هذا ؼٌر نبلوب عندنا تكو  كفاءات ؼوص البالب 

 نعروا  للندرب.
 

 السٌاسات

 .النسب   
o  وصاتكل الؽل الواضع النشبناوي  صلندرب ؼوببلب  يت ٌينح بحد أقصى. 
o  ندرب لثنانٌ  الالببلب إلى نيب   نيب  كهؾ بقوة، ويوؾ تزٌد ن النبلحظ : ٌنصح ايتخدا  شهادة ناوي دلٌل

 نثالٌ .الظروؾ الالواضع النشب اً ظل لندرب ناوي ببلب 

  خنس ياعات. )الساعات المقدرة(.األكادٌمٌة 

 .ًالتطبٌق العمل 
o ب للؽوصالحد األدنى النبلو. 

 اً النٌاه النفتوح  ثبلث ؼوصات. الؽوصاتالحد األدنى لعدد  -
 .ؼوص  دلٌل نؽارة واحدة 
  ٌدلٌل الكهؾ. ؼوصت 

o .الحدود 
 وتوثٌق ورق  تقٌٌ  نهارة دلٌل الكهؾ.و ايتكنال نراضً -
 عندنا تكو  اً كهؾ أو نؽارة. النفتوح  لنٌاهلنيتنر  توجٌهٌجب أ  ٌكو  هناك  -
لؽوص لتر(  3964قد  نكعب ) 140لؽوص النؽارة و لتر(  2039قد  نكعب ) 72ندادات الؽاز هو لبدء االحد األدنى  -

 الكهوؾ.
 نعقدة نع أكثر ن  أربع  قرارات نبلحٌ .الالنبلح  بال ٌينح  -
 اً البٌب  العان  ونتاح  للفرٌق. نرحل  واحدة يتحنلايبوان   -

 
o .العنق 

 التقنً. بالؽوصالببلب ب تدرٌنيتوى ع   األقصى العنق حدٌجب أال ٌزٌد  -
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 .كحد أدنى، وتكوٌ  النعل  والببلب نبلوب  لبليتفادةألؼراض اليبلن ، وتوحٌد التعلٌ ، وظابؾ،  المعدات ،NTEC  العتاد
. نبلوب النعدات التالٌ  باإلاضاا  إلى نا هو نبلوب ن  قبل "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع البلز  لؽوص الكهوؾ

 نً."للؽواص التقبٌ  الدورات التدرٌ
o الؽٌر نوجه عبلنات الن   تا ثبلث عبلنات اتجاه واثن. 
o أداة أو جهاز لقبع الخب. يكٌ  ؼوص / 
o  أخرى تحت الناءأداة كتاب  وقل  رصاص أو  لوح كتاب. 
o ؼوصكنبٌوتر عنق وجهاز توقٌت أو  عداد. 
o  لتر( ن   3964قد  نكعب ) 140ى نا ال ٌقل ع  الظهر، تحتوي علٌحنل بنتعدد  نعزول ننفذ ثنابًايبوانات نزدوج  نع

 .النخبب لها للؽوصات  يبوان  ننايبإلالؽاز. ٌجب أ  تكو  قدرات ا
o ًبالراع ننب يترة البفوٌ جناح" ال" الحنل الخلف. 
o ؼاز التنفس النعنًلخلٌب  نبلوب بأنها  نعلن صحٌح الشكل الب ننظف  اتنظانٌ  ننظن. 
o  ٌ(.نتر 2.1أقدا  ) 7 ببول يًاأليا خربو  النرحل  الثان 
o  حتٌابٌإواثنٌ   واحد أيايً:  ال تقل ع  ثبلث -أاضواء تحت الناء زابدة . 
o  ( ن  الخب. 91قد  ) 300لكل ارٌق نع ال ٌقل ع   أيايٌ بكرة اختراق  
o   ( ن  الخب. 30قد  ) 100نع نا ال ٌقل ع   ؼواص لكلبكرة يبلن  
o ا تقتاضٌه الحاج ات نع نأو نكب بكرات االنتقال اليرٌع. 
o .جداول ؼوص للناء 
o  ناوي  ٌفاضل اختٌار ندربالاضؽب النيتخدن  اً أجهزة كنبٌوتر الؽوص، تخفٌؾ نبلحظ : نظرا النتشار خوارزنٌات

 كنبٌوتر أجهزةبايتخدا   . وٌينحRGBM ات الـنبٌوتركالبرنجٌات، أو ب RGBM جداول الـ ، أوRGBM الـ لجداول
 إلى الجداول للناء ولتخبٌب الؽوص. جهزة توقٌت وة قٌاس عنق وأأجهزكالؽوص 

o اضااٌ  على النحو النبلوباإلبالب الص اختٌاري نعدات ؼو. 
 

 األكادٌمٌة –المتطلبات 
النوجه ، تحلٌل  توجٌه وأنواع الؽوص ناوي يٌاياتعنلٌ  توجٌه ). عبلج ن  نواضوع النعرا  نحددة حيب الحاج ( التؽبٌ  لتشنل: 

 رواض  على إدارة وقت الؽوصنتباٌن ، والقٌود النفالنتعددة اإليبوان  الؽوص بنا اً ذلك قاعدة األثبلث نع أحجا  الحوادث، وقٌود ال
بالؽواصٌ  النوجهٌ ، والعوانل النرتبب  بحنل ن  حٌث صلته  NTEC، نؽلق  اً حدود عد  تخفٌؾ الاضؽب ع  الؽوص اً ننبق 

وإجراءات ارٌق  عوانل تقدٌر التوجٌه للؽوص النوجه، ذعر للؽواصٌ  النوجهٌ ك الحيً، والاضٌٌق اإلدراالنهن ، واإلجهاد، و
 .النرور الفردينلؾ ات النتعددة، وكهؾ نع التوجٌهبال ح بلنقٌود الالؽوص النوجه، واالتصال، حل النشكبلت و التخبٌب لبوارئ 

 
 المهارات –متطلبات ال

   إذا ت  ايتخداEANxوالتخبٌب والتنفٌذ بأنا  لكل ؼوص .به  الخاص التنفس از، ٌجب على الببلب تحلٌل خلٌب ؼ ، 
o  الاضؽب إذا لز  األنر،  تخفٌؾ اتقاعدة األثبلث ووقفبوٌجب أ  ٌتاضن  تخبٌب الؽوص حدود: ايتهبلك ؼاز الفرٌق

 الاضؽب إذا لز تخفٌؾ عنق والوقت، وٌتبلب العلى  االوقت، انتصاص ؼاز خانل بناء وحدودينٌ  األكيجٌ  لالتعرض 
 .صاوراح  الؽو الؽواص،اخل حدود نياا  اإلختراق داألنر، 

 ًلتشنل: خدنات الفحص و خب  الؽوص ونراجع  القٌد، والتحقق   ؼوصٌتعٌ  القٌا  بها اً بداٌ  كل  تدرٌبات اليبلن  الت
 ن  اقاع ، وتقاي  الؽاز.

 : خبلل تدرٌبات األرض كل بالب ٌجب أ 
o .إظهار إجراءات واضع الفرٌق 
o  إجراءات الفرٌق للؽواص النفقود وإجراءات خب النفقود.نحاكاة 
o .نحاكاة يلوك الفرٌق إلنعدا  الرؤٌ  / االتصال باللنس و التواصل نع اتباع الخب 
o . نحاكاة ايتخدا  العبلنات النبلحٌ  العان 
o . ٌنحاكاة نشر بكرة القفز / الفجوة أو بالكرة نع النياعدات النبلح 

 لب ٌجب أ :اً النٌاه النفتوح  كل با 
o . ٌإظهار الراح  بتتبع الخب التوجٌهً نع التواصل باإلتصال باللنس اً حٌ  تقاي  الؽاز ونحاكاة إنعدا  الرؤ 
o . إظهار يٌبرة البفو األاقٌ  الننايب  واضبب واضعٌ  اإلنيٌابٌ  حال الحو  دو  اليباح 
o   أنتار(. 3أقدا  ) 10إثبات القدرة على داع الى الوراء لنياا 
o درج  اً واضع أاقً ثابت. 360ر القدرة على التحول إظها 
o   ثانٌ . 15إظهار نحاكاة اشل الننظ  الربٌيً، وأداء العزل، واإلؼبلق، والتبدٌل أكثر ن  إجراء اً ؼاضو 
o  ٌإظهار نحاكاة إنقاذ ؼواص نتين  باألوكيج. 

 : اً النؽارة ٌجب على كل بالب أ 
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o نا اً ذلك نيؤولٌات نوقؾ الفرٌق واألدوارزال  باإلنشر التوجٌهً وتقنٌات ال نحاكاة. 
o  اضوء االحتٌابً، والخروج اضن  بروتوكول ارٌق الؽوص )نع الحفاظ على البفو النحاكاة اشل الاضوء األيايً، نشر

 اليلٌ  واضبب واضعٌ  اإلنيٌابٌ (.
o النفقودالفرٌق  لتدرٌبات زنٌل نحاكاة إجراء الفرٌق الننايب. 
o ب لتنرٌ  الخب النفقود.إجراء الفرٌق النناي نحاكاة 

 : اً الكهؾ ٌجب على كل بالب أ 
o  بكرة القفز / الفجوة أو بالكرة نع النياعدات النبلحٌ  تثبٌتنحاكاة. 
o  باللنس واليباح  باإلتصال  التواصلالؽاز، والحفاظ على  الزنٌل إنقباع نعنحاكاة الالرؤٌ ، نع  إنعدا واضع اً نحاكاة

 .البفوٌ  واضبب الواضعٌ  اإلنيٌابٌ فاظ على  ( نع الح 30قد  ) 100لنياا  
 
 اجإمتحانات –متطلبات ال

 انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: التقٌٌ  والتوثٌق".
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 ىي األويـزـسـّـُ اٌـجـٕـّـىاص اٌـغ
 

 المؤهالت واللمحة العامة
، النحدود اص بالنهارات والنعرا  البلزن  الكتياب الخبرة والتقلٌل ن  النخابر أثناء إجراء االختراقتزوٌد الؽول لدورة هًهذه ا

 الاضؽب. ( وتقع اضن  حدود ال تخفٌفٌ   30قد  ) 100بيٌب  التً ال تتجاوز ؼوصات نبلح  الننج  ال
 
بيٌب  ؼوصات نبلح  الننج  الالنحدود، اإلختراق فٌذ لتخبٌب وتن   النختصٌ خرٌجٌن  التعتبر االنتهاء بنجاح ن  هذه الدورة،  عند

 .الؽوص قرٌب  ن  تلك النتدرب علٌهاأنشب  الؽوص وأعناق  أ  الاضؽب دو  إشراؾ نباشر، شرٌب  ال تخفٌفٌ التً تقع اضن  حدود 
 

 من قد ٌقٌم التدرٌب

 : أي ن  ندربً ناوي الواضع النشب ٌيتخد  نواد دع  ناوي ن 
o النيتوى الثانً أو نا ٌعادلها ، و الننج  كؽواص نعتند اً ناوي 
o  النيتوى الثانً ، و ناوي الننج  كؽواصباعتباره   نناج  نوثق ؼوص  100قد يجل 
o ندرب وحصل على نوااق  نكتوب  لتعلٌ  هذه الدورة العنلٌ  تببٌق  ىوانه التقنًلؽوص لناوي دورة ندرب ل اكن

  ن  إدارة تدرٌب ناوي.
 

 الشروط المسبقة

 النٌاه للدورة.ين  اً قي   18الحد األدنى هو . السن 

 .الشهادة/الخبرة/المعرفة  
o   اإلنتهاء ن  إختبار توجٌهباإلاضاا  إلى  للؽوص التقنً أوناٌعادلهاناوي نقدن NTEC. 
o  ؼوص  75 تيجٌل الحد األدنى ن. 

 
 السٌاسات

 .النسب   
o شبالواضع الن نناج الناوي ب ٌينح بحد أقصى ثبلث  ببلب لكل ندر. 
o  تزٌد ن  نيب  ، لكنها البالؽوص التقنًٌنصح بشدة ايتخدا  نياعدٌ  )ناوي خٌارات الدع  التقنً( نع خبرة نحددة 

 .البالب إلى الندرب

  ياع . 12 )الساعات المقدرة(.األكادٌمٌة 

 .ًالتطبٌق العمل 
o الحد األدنى النبلوب للؽوص. 

 تيع ؼوصات. هً اً النٌاه النفتوح  الؽوصاتالحد األدنى لعدد  -
 الؽوصتننٌ  تقٌٌ  نهارة واحدة اً النٌاه النفتوح  و. 
  ج نن ؼوصات ثنا. 

o .الحدود 
لؽواص تقٌٌ  وايتكنال النهارات النرجعٌ  وأثناء الؽوص  لتكوٌ  النعدات وإدارتهاٌجب على البالب إثبات نرض  -

 ننج .الناوي 
بكرة وإدارة الواضعٌ  اإلنيٌابٌ  حٌ  نشر الواضبب  بالب يٌبرة بفو ننايب الظهر ٌاختراق الننج  حتى بال ٌينح  -

 الاضوء األيايً.
 عند الؽوص اً ننج . النفتوح  نٌاهللٌجب أ  ٌكو  هناك توجٌه نيتنر  -
 لتر(. 3965قد  نكعب ) 140الحد األدنى لبدء اندادات الؽاز هو  -
 ي بالب بيبب الرؤٌ  النتدهورة.يبلن  البصرٌ  نع أالالندرب ٌفقد خروج عندنا ال وٌفعل   ٌجب أ  تحولؼوصأي  -
 أي قبع  ن  النعدات. تتعبلخروج عندنا ال وٌفعل   ٌجب أ  تحولؼوصأي  -
 ن  القرارات النبلحٌ . قرارٌ نعقدة نع أكثر ن  الالنبلح  بال ٌينح  -
 البٌب  العان  ونتاح  للفرٌق. واحدة يٌت  حنلها إلىايبوان  نرحل   -
 .ٌتبلب إزال  النعداتي ذتقٌٌد الالينح ن  خبلل تر نروالاً أي وقت ن  األوقات إرادة  -

 
o .العنق 

 الاضؽب. التخفٌفٌ ندة ٌجب أال تتجاوز حدود العنق وال (، و 30قد  ) 100ال ٌتجاوز  قد العنق األقصى هذه الدورة -
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 .كحد أدنى، وتكوالنعل  والببلب نبلوب  لبليتفادةألؼراض اليبلن ، وتوحٌد التعلٌ ، وظابؾ،  المعدات ،  ٌNTEC  العتاد
. نبلوب النعدات التالٌ  باإلاضاا  إلى نا هو نبلوب ن  قبل "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع البلز  لؽوص النناج 
 نً."للؽواص التقالدورات التدرٌبٌ  

o الؽٌر نوجه عبلنات الن   تا ثبلث عبلنات اتجاه واثن. 
o أداة أو جهاز لقبع الخب. يكٌ  ؼوص / 
o قد  نكعب  140الظهر، تحتوي على نا ال ٌقل ع  ٌحنل بنتعدد  نعزول ننفذ ثنابًوج  نع ايبوانات نزد

 ر( ن لت 3964)
o النخبب لها. للؽوصات  يبوان  ننايبإلٌجب أ  تكو  قدرات ا 
o ؼاز التنفس النعنًلخلٌب  نبلوب بأنها  نعلن صحٌح الشكل الب ننظف  اتنظانٌ  ننظن. 
o ًبالراعكلػ(  23) ربل 50نع ال ٌقل ع   البفوٌ  ننب يترةجناح" ال" الحنل الخلف. 
o  حتٌابٌإواثنٌ   واحد أيايً:  ال تقل ع  ثبلث -أاضواء تحت الناء زابدة . 
o  ( ن  الخب. 91قد  ) 300لكل ارٌق نع ال ٌقل ع   أيايٌ بكرة اختراق  
o ات نع نا تقتاضٌه الحاج أو نكب بكرات االنتقال اليرٌع. 
o اضااٌ  على النحو النبلوب.اإل بالبالص اختٌاري نعدات ؼو 

 
 األكادٌمٌة –المتطلبات 

نتباٌن ، وتحلٌل اليبوان  إلالتؽبٌ  لتشنل العبلقات صاحب األرض والنحااظ  علٌها، وقٌود الؽوص بنا اً ذلك قاعدة األثبلث وأحجا  ا
ل النهن ، (، حنNTECالتقنٌ  ) يناو نعدات تكوٌ ؽوص النناج ، بالنناج ، والنخابر النرتبب  خرٌب  نصبلحات الحوادث، و
نكااح  انجراؾ الترب ، ل، وتقنٌات الداع ال تخفٌفٌ  الاضؽباإلدراك الحيً، والذعر، وإدارة وقت الؽوص اً حدود اضٌق واإلجهاد، و

، وايتخدا  نتعددة، واالتصاالت، وحل النشكبلت وحاالت البوارئالالنناج  نع النبادئ التوجٌهٌ  بنبادئ التوجٌهٌ ، والنبلح  الو
 . )نعالج  نواضوع النعرا  النحددة حيب الحاج (.النرور الفردي الخرابب للتخبٌب الؽوص، نلؾ

 
 المهارات –متطلبات ال

   إذا ت  ايتخداEANxوالتخبٌب والتنفٌذ بأنا  لكل ؼوص .به  الخاص التنفس ، ٌجب على الببلب تحلٌل خلٌب ؼاز ، 

 الاضؽب إذا لز  األنر، التعرض  تخفٌؾ اتقاعدة األثبلث ووقفبهبلك ؼاز الفرٌق وٌجب أ  ٌتاضن  تخبٌب الؽوص حدود: ايت
نياا  الاضؽب إذا لز  األنر، تخفٌؾ عنق والوقت، وٌتبلب العلى  االوقت، انتصاص ؼاز خانل بناء وحدودينٌ  األكيجٌ  ل

 .صاوراح  الؽو ؼوص الننج ،اخل حدود اإلختراق د

 ًلتشنل: خدنات الفحص و خب  الؽوص ونراجع  القٌد، والتحقق   ؼوصا  بها اً بداٌ  كل ٌتعٌ  القٌ تدرٌبات اليبلن  الت
 ن  اقاع ، وتقاي  الؽاز.

 : خبلل تدرٌبات األرض كل بالب ٌجب أ 
o   بكرات أثناء التعانل نع الاضوء.النكبات والإثبات الكفاءة اً ايتخدا 
o  خبالالفرٌق وواضع  إجراءاتإظهار. 
o النفقود خبالوإجراءات نفقود   لؽواص يبلنال إظهار نشر بكرة. 
o  خب.الاتصال نع اتباع  االتصال باللنسالرؤٌ  / إنعدا  إثبات 
o  / بكرة نع النياعدات النبلحٌ .الفجوة أو نشر الإظهار بكرة القفز 

 : اً النٌاه النفتوح  كل بالب ٌجب أ 
o إنعدا  الرؤٌ حٌ  تقاي  الؽاز ونحاكاة اً  التواصل باإلتصال باللنسنع  بتتبع الخب التوجٌهًظهار الراح  إ. 
o  خب دو  قناعالإظهار الراح  نع اتباع. 
o  حو  دو  اليباح .ال حال اضبب واضعٌ  اإلنيٌابٌ الننايب  واألاقٌ  إظهار يٌبرة البفو 
o  أنتار(. 3أقدا  ) 10 إثبات القدرة على اليباح  الى الوراء لنياا 
o  واضع أاقً ثابتدرج  اً  360تحوٌل الإظهار القدرة على. 
o ثانٌ . 15تبدٌل أكثر ن  إجراء اً ؼاضو  الؼبلق، وإلاشل الننظ  الربٌيً، وأداء العزل، وانحاكاة  ظهارإ 
o  األوكيجٌ ب نتين إنقاذ ؼواص نحاكاة إظهار. 

   كل بالب:اً ننبق  دخول الننج 
o  دوار.نيؤولٌات نوقؾ الفرٌق واألاإلزال  بنا اً ذلك نشر التوجٌهً وتقنٌات الإظهار 
o  اإلنزالقيحب وال"الداع رارا  النعدل ، وتقنٌات ال، النعدل الاضفدع ركل  إظهار." 
o  اضوء االحتٌابً، والخروج اضن  بروتوكول ارٌق الؽوص )نع الحفاظ على البفو النحاكاة اشل الاضوء األيايً، نشر

 اليلٌ  واضبب واضعٌ  اإلنيٌابٌ (.
o للخب النفقودالنفقود ، واإلجراء الننايب ٌق الفر لتدرٌبات زنٌل نحاكاة اإلجراء الننايب. 

  ًأ  ننج  كل بالب ٌجبالا: 
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o  نع نؤشرات النبلح  الننايب .وة قفز / الفجبكرة الإثبات القدرة على تثبٌت 
o ( نع الحفاظ على البفو  30قد  ) 100واليباح  لنياا  ال تقل ع   الزنٌلؼاز  نشارك  حص  الؽاز نع نحاكاة إنقباع 

 بب واضعٌ  اإلنيٌابٌ .اليلٌ  واض
o ًنع الحفاظ على البفو اليلٌ  واضبب واضعٌ  اإلنيٌابٌ . إلحتٌابًنشر اليلٌ  للاضوء االو نحاكاة اشل اضوء األياي 
o  باللنس واليباح  باإلتصال  التواصلالؽاز، والحفاظ على  الزنٌل إنقباع نعنحاكاة الالرؤٌ ، نع  إنعدا واضع اً نحاكاة

 التوجٌهً.الخب نع الحفاظ على االتصال نع  (  30قد  ) 100لنياا  
 
 
 اجإمتحانات –متطلبات ال

 انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: التقٌٌ  والتوثٌق".
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 ٍـبٔـثـىي اٌـزـسـّـُ اٌـجـٕـّـىاص اٌـغ
 

 المؤهالت واللمحة العامة
 ؼوص إختراق أبول للنناج ارات والنعرا  البلزن  الكتياب الخبرة والتقلٌل ن  النخابر أثناء إجراء لؽواص بالنهل دورةال هقد  هذت

  (. 40قد  ) 130نعقدة، اً أعناق ال تزٌد ع   نبلح نع ايبوانات نتدرج ، تتاضن  
 
اً ؼوص النناج  نع نتعددة البلحٌ  لتخبٌب وتنفٌذ القرارات الن   النختصٌ خرٌجٌن  التعتبر االنتهاء بنجاح ن  هذه الدورة،  عند

 .الؽوص قرٌب  ن  تلك النتدرب علٌهاأنشب  الؽوص وأعناق  أ  دو  إشراؾ نباشر، شرٌب  ايبوانات النراحل
 

 من قد ٌقٌم التدرٌب

 : أي ن  ندربً ناوي الواضع النشب ٌيتخد  نواد دع  ناوي ن 
o وكؽواص نناج  النيتوى األول نعتند اً ناوي ، 
o  النيتوى الثانً ، و الننج  للحصول على شهادة ؼواص ناوي ننج  ؼوص  200قد يجل 
o ندرب وحصل على نوااق  نكتوب  لتعلٌ  هذه الدورة العنلٌ  تببٌق  ىوانه التقنًلؽوص لناوي دورة ندرب ل اكن

 ن  إدارة تدرٌب ناوي.
 

 الشروط المسبقة

  .ين  اً قي  النٌاه للدورة. 18هو الحد األدنى السن 

 ة/الخبرة/المعرفة.الشهاد  
o ؼواص ناوي التقنً تخفٌفً الاضؽب أو ناٌعادلها. 
o  ننج  النيتوى األول أو نا ٌعادلها.الناوي ؼواص 
o  بعد إجتٌاز دورة ؼواص الننج  ؼوص  ننج  20 تيجٌل ، نع ال ٌقل ع ؼوص  100 تيجٌل دلٌل ال ٌقل ع. 

 
 السٌاسات

 .النسب   
o  وي الننج  النيتوى الثانً الواضع النشبلندرب ؼوص ناببلب  ثبلثٌينح بحد أقصى. 
o  الـ ننج الإاضاا  لشهادة ناوي TSL الحد األقصى لعدد الببلب إلى أربع . يٌزٌد 

  ياع . 15 )الساعات المقدرة(.األكادٌمٌة 

 .ًالتطبٌق العمل 
o الحد األدنى النبلوب للؽوص. 

 اً النٌاه النفتوح  يبع ؼوصات. الؽوصاتالحد األدنى لعدد  -
 نٌ  النهارة بالنٌاه النفتوح ؼوص  تن. 
  نيح الننج  ؼوص. 
 نناج  بايتخدا  ايبوانات النرحل  ؼوصات خنس. 

o .الحدود 
لؽواص تقٌٌ  وايتكنال النهارات النرجعٌ  وأثناء الؽوص  لتكوٌ  النعدات وإدارتهاٌجب على البالب إثبات نرض  -

 النيتوى الثانً.النناج  
ٌ  الببلب يٌبرة بفو ننايب  واضبب واضعٌ  اإلنيٌابٌ  بٌننا ٌدٌر ايبوان  نرحل  / بٌننج ، إلى أ  الاختراق بال ٌينح  -

 الاضؽب )ق(.تخفٌؾ 
 ننج .العند الؽوص اً  النفتوح  نٌاهللٌجب أ  ٌكو  هناك توجٌه نيتنر  -
 لتر(. 6230قد  نكعب ) 220هو  لؽوص الننج  لبدء اندادات الؽازالحد األدنى  -
 يبلن  البصرٌ  نع أي بالب بيبب الرؤٌ  النتدهورةالالندرب ٌفقد خروج عندنا ال وٌفعل   ٌجب أ  تحولؼوصأي  -

 يباح .الن  الزن  أو نياا   التً ال ٌنك  ايتعادتها اً وقت نعقول
 أي قبع  ن  النعدات. تتعبلخروج عندنا ال وٌفعل   ٌجب أ  تحولؼوصأي  -
ٌح، وخبلل جزء على األقل ن  كل صحالشكل الب قنوصوا  بنلصؼاز القاع، نرحل  إيبوان  كل ؼواص يٌحنل احد  -

 .  الننج ؼوص
شكل الونينى، إلى نكا  ننايب لتخفٌؾ الاضؽب ب نوصوا  بنلصقالاضؽب،  حنل أيبوان  تخفٌؾيٌكو  لكل ؼواص  -

   أعنق ن  توقؾ النخبب األول(. 3قد  /  10صحٌح )أي ال ٌقل ع  ال
 .ٌتبلب إزال  النعداتي ذتقٌٌد الالبلل ينح ن  ختنرور الاً أي وقت ن  األوقات إرادة  -
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o .العنق 

  (. 40قد  ) 130هذه الدورة قد ال ٌتجاوز لالعنق األقصى  -

 .كحد أدنى، وتكوٌ  النعل  والببلب نبلوب  لبليتفادةألؼراض اليبلن ، وتوحٌد التعلٌ ، وظابؾ،  المعدات ،NTEC  العتاد
 النيتوى األول: النناج ناوي  ؼواص قبل ن  اضاا  إلى نا هو نبلوب. نبلوب النعدات التالٌ  باإلالبلز  لؽوص النناج 

o كنا هو نبلوب ؼٌر نوجه عبلنات تجاه وعبلنات ا. 
o .بكرات االنتقال اليرٌع اجوة أو نكبات كلنا تبلب األنر ذلك 
o لبٌانات النيح لوح كتاب  ننايب. 
o . بوصل 
o   ٌحصحالشكل الب نوصوا  بنلصق، القاعؼاز إيبوان  نرحل. 
o ٌحصحالشكل الب نوصوا  بنلصق، تخفٌؾ الاضؽب يبوان ا. 
o   نقٌاس الاضؽب الهواءالاضؽب ننظ  نع تخفٌؾ كل ايبوان  نرحل  لٌجب أ  ٌكو. 
o اضااٌ  على النحو النبلوب.اإلبالب الص اختٌاري نعدات ؼو 

 
 األكادٌمٌة –المتطلبات 

عنق، والوقت والنياا  ال -: تحلٌل الحوادث، وقٌود الؽوص النيتوى األول التالٌ  ؼواص النناج وتشنل تؽبٌ  نراجع  نواضوعات 
اإلدراك الحيً، والذعر،  حل النشاكل ، اضٌق ل النهن ، واإلجهاد، و(، حنNTECالتقنٌ  ) ناوي نعدات تكوٌ والؽاز، والراح ، 

، وقاعدة األثبلث كنا ٌنببق اإلجتٌازو نعقدة، بنا اً ذلك الدوابرال نا النراد تؽبٌتها هً نبلح  النناج والتخبٌب لحاالت البوارئ. ك
والتخبٌب لحاالت البوارئ،  النتعددة، ؼوص النناج  تخفٌفً الاضؽبنتباٌن  الاليبوانات اعلى ايبوانات التدرٌج، وحيابات 

الؽوص وتخبٌب  نتعددة وايتخدا  الخرابب لتخبٌبالنع النبادئ التوجٌهٌ   الننج األيايٌ ، ونبلح   الننج واالتصاالت، وتقنٌات نيح 
 اليابق . ن  الؽوص القاب  على البٌانات النيجل  الؽوص 

 
 المهارات –متطلبات ال

   إذا ت  ايتخداEANxوالتخبٌب والتنفٌذ بأنا  لكل ؼوص .به  الخاص التنفس ، ٌجب على الببلب تحلٌل خلٌب ؼاز ، 

  بلث والعنق والوقت على أياس حدود التعرض يتهبلك الؽاز اً أعقاب قاعدة األثإوٌجب أ  ٌتاضن  تخبٌب الؽوص حدود
 .واصالاضؽب، بعد االختراق، وراح  الؽتخفٌؾ لبلكيجٌ  ونتبلبات 

 ًتنارٌ  تبادل الؽاز، فقاع ، والاختٌار احص النعدات ولتشنل   ؼوصٌتعٌ  القٌا  بها اً بداٌ  كل  تدرٌبات اليبلن  الت
 .وخب  الؽوص ونراجع  الحدود

 ًعلى أياس  الننج لوصول إلى نقب  نحددة نيبقا اً ا وقت ونتبلباتالبدء ة على حياب حج  ؼاز كل بالب القدر يٌحاك
 اليباح .يرع  عنق والنياا  وال

 : خبلل التدرٌبات األرض كل بالب ٌجب أ 
o . ٌعرض تقنٌات نيح النناج  األياي 

 : اً النٌاه النفتوح  كل بالب ٌجب أ 
o  البفو أو اضبب واضعٌ  اإلنيٌابٌ  على دو  اقدا  اليٌبرة  إيبوانات نرحلتٌ اً إظهار القدرة على التحك  والتبلعب

 حٌ :
o حو  أاقٌا نع واضع الجي  اليلٌ .ال 
o درج  اً واضع أاقً ثابت 360 التحول. 
o  أنتار(. 3أقدا  ) 10 اليباح  الى الوراء لنياا 
o لخب وايتعادة ايبوان  النرحل اوقوؾ وربب ال. 
o  ثانٌ . 15اً ؼاضو   التبدٌلؼبلق، وإلوأداء العزل، وا اشل الننظ  الربٌيً،نحاكاة 
o  األوكيجٌ ب نتين إنقاذ ؼواص نحاكاة. 

  ًأ  ننج  كل بالب ٌجبالا: 
o  دخول الننج . نيح دخول الننج  وواضع خرٌب 
o ، االولى  الوقوؾ وعند الوصول إلى نحب  عند الرجوع وقت الؽوص الفعلًايتهبلك الؽاز، و تيجٌل النياا  النقبوع

 .  ننج كل ؼوصل  النبلوب
o نع نؤشرات النبلح  اليلٌن  أثناء التحلٌق األاقً نع واضع الجي  اليلٌ .الفجوة قفز/ ال بكرة على تثبٌت إثبات القدرة 
o واضعٌ  اإلنيٌابٌ .اضبب الأو  ٌ خب دو  اقدا  يٌبرة البفوالنرحل  إلى الوإرااق ايبوان   لوقوؾا 
o   واضعٌ  اإلنيٌابٌ .الأو اضبب  ٌ دو  اقدا  يٌبرة البفو الهارنسعلق على ٌوخب النرحل  ن  الايتعادة ايبوان 
o ( نع الحفاظ على البفو  61قد  ) 200واليباح  لنياا  ال تقل ع   الزنٌلؼاز  نشارك  حص  الؽاز نع نحاكاة إنقباع 

 اليلٌ  واضبب واضعٌ  اإلنيٌابٌ  أثناء الخروج.



0.1جنُغخس  7102دنٛم عٛحعحش ٔيؼحٚٛش َحٔ٘ ئطذجس   
 

143 

o ًنع الحفاظ على البفو اليلٌ  واضبب واضعٌ  اإلنيٌابٌ . إلحتٌابًلاضوء انشر اليلٌ  لالو نحاكاة اشل اضوء األياي 
o  باللنس واليباح  باإلتصال  التواصلالؽاز، والحفاظ على  الزنٌل إنقباع نعنحاكاة الالرؤٌ ، نع  إنعدا واضع اً نحاكاة

 التوجٌهً.الخب  ( نع الحفاظ على االتصال نع  61قد  ) 200لنياا  
 
 
 حاناتاجإمت –متطلبات ال

 انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: التقٌٌ  والتوثٌق".
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 بَـطـحـراق اٌـزـىاص إخـغ

 
 المؤهالت واللمحة العامة

حبا  اً أعناق تقل الاختراق ؼوص تزوٌد الؽواص بالنهارات والنعرا  البلزن  الكتياب الخبرة وتقلٌل النخابر اً ل هذه الدورة هً
 . حبا  كالؽوص داخل يفٌن  أو بابرة، أو بنٌ  ؼارق  نناثلالاختراق ؼوص  (. وٌعرؾ  40قد  ) 130ع  
 
 تخفٌؾ تبلب نظ ٌي ال الحبا  الذاختراق  ؼوص لتخبٌب وتنفٌذ   النختصٌ خرٌجٌن  التعتبر االنتهاء بنجاح ن  هذه الدورة،  عند

 .الؽوص قرٌب  ن  تلك النتدرب علٌهاأنشب  الؽوص وأعناق  أ  ٌب الاضؽب دو  إشراؾ نباشر، شر
 

 من قد ٌقٌم التدرٌب

 : أي ن  ندربً ناوي الواضع النشب ٌيتخد  نواد دع  ناوي ن 
o حبا  أو نا ٌعادلها، واختراق الؽواص كناوي  اً نعتند 
o أو نا ٌعادلها، و التقنًتخفٌؾ الاضؽب  كؽواص نعتند اً ناوي 
o نً لتدرٌس هذه تقندرب ك تهوردت تينٌوندرب العنلٌ  تببٌق  ىوانه التقنًلؽوص لناوي دورة ندرب ل اكن

 الدورة ن  إدارة تدرٌب ناوي.
 

 الشروط المسبقة

  .ين  اً قي  النٌاه للدورة. 18هو الحد األدنى السن 

 .الشهادة/الخبرة/المعرفة  
o  أو نا ٌعادلها.ؼواص ناوي النٌتركس 
o نً أو نا ٌعادلها.نقدن  ناوي إلى الؽوص التق 
o  النٌتركس.بدخول  ؼوص  15 تيجٌل ، بنا اً ذلكؼوص  50 تيجٌل دلٌل ال ٌقل ع 
o  على الندرب التأكد ن  نعرا  البالب الكااٌ  والقدرة قبل أي تدرٌب اً النٌاه النفتوح  وٌجب ايتخدا  النهارات أو

لتً ال تحتيب ن  اضن  الحد األدنى لعدد الؽوصات التقٌٌنات األخرى للقٌا  بذلك. ؼوص  واحدة بالنٌاه النفتوح  )ا
النبلوب  للدورة( ٌنك  ايتخدانها اً احص وتقٌٌ  الؽوص. هذا ؼٌر نبلوب عندنا تكو  كفاءات ؼوص البالب 

 نعروا  للندرب.
 

 السٌاسات

 .النسب   
o  لكل الؽوصاتالواضع النشب  لندرب ناوي ببالبٌ ٌينح كحد أقصى. 
o تزٌد ن  نيب  الؽوص التقنً، لكنها البنً( نع خبرة نحددة ت الدع  التقٌ  )ناوي خٌاراٌنصح بشدة ايتخدا  نياعد 

 .البالب إلى الندرب

  ثنا  ياعات. )الساعات المقدرة(.األكادٌمٌة 

 .ًالتطبٌق العمل 
o الحد األدنى النبلوب للؽوص. 

 النٌاه النفتوح  أربع ؼوصات.ب الؽوصاتالحد األدنى لعدد  -
  ٌ(. 40)قد   130النياا  الجنع بٌ  العنق وبأقصى النياا  إلى حد  نحدودة  اختراق حبا ؼوصت  
  ٌااختراق حبا  تقتصر على قاعدة األثبلث أو أااضل ننه ؼوصت. 

o .الحدود 
 للؽواصتقٌٌ  وايتكنال النهارات النرجعٌ  وأثناء الؽوص  لتكوٌ  النعدات وإدارتهاٌجب على البالب إثبات نرض  -

 حبا .ال اختراقالتقنً قبل 
 .ناوي النوااق علٌها جداوللالاضؽب  ال تخفٌفٌ  حدود اً تجرى أ و جنٌع الؽوصاتتخبٌب  ٌجب -
 .البٌب  النحصورةاً  بتدرٌالاً حٌ   النفتوح  نٌاهللتوجٌه نيتنر خب ٌجب أ  ٌكو  هناك  -
o .العنق 

  (. 40قد  ) 130العنق األقصى اً هذه الدورة قد ال ٌتجاوز  -

 .ن  تكوٌ   النعل  والببلب نبلوب  لبليتفادةيبلن ، وتوحٌد التعلٌ ، وظابؾ، ألؼراض ال المعداتNTEC  العتاد أثناء
اليٌايات العان  النببق  على جنٌع  الؽوص. نبلوب النعدات التالٌ  لكل بالب باإلاضاا  إلى نا هو نبلوب ن  قبل "

 نً."للؽواص التقالدورات التدرٌبٌ  
o   إذا ت  ايتخداEANxلبليتخدا  أثناء الدورة. دٌ  نحلل األكيجٌ  أو تأجٌره  تق، ٌنك 
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o  لناء وأجهزة توقٌت وتخبٌب تحت الجداول الؽوص  احتٌابوك العنق أجهزة قٌاسكالؽوص  بايتخدا  كنبٌوتراتٌينح
 الؽوص.

o  تجاه.بكرة اليبلن ، وثبلث  عبلنات ا بكرة األولٌ  االختراق،الالختراق، بنا اً ذلك ابكرات خب 
o صعود وعبلن  اليبح.ال بكرة خب 
o وخبوب شخصٌ  إاضااٌ  حيب الحاج .له ألقصى عنق نخببؾ كا العلوي، وٌجب أ  ٌكو  خبال ، 
o  حتٌابٌ .إلنصابٌح االحرق كااً واثنٌ  ن  وقت ثبلث  أاضواء تحت الناء: اضوء أيايً واحد نع لالحد األدنى 
o   قبع الخب.أداتٌ  لالحد األدنى ن 
o  ؼوص للناء.جداول 
o ات تخفٌؾ يٌنارٌوهات اقدا  إندادات الؽاز، والتزاننع نراعاة اإلحتٌابٌات، والنخبب لها،  للؽوص ؼاز كااٌ  ت إندادا

 نيتخدن .نقٌاس اضؽب الؽاز ننفصل لكل ايبوان  ؼاز التنفس زابدة حيب الاضرورة ونع الاضؽب، نع أنظن  
o بالب إاضااٌ  على النحو النبلوب.الص نعدات ؼو 

 
 دٌمٌةاألكا –المتطلبات 
، ت والنخابر الخاص  البٌبات النحصورةنحددة حيب الحاج .( التؽبٌ  لتشنل اليبلن ، والنخابر والتحذٌراالنواضوع النعرا  )عبلج 

قع حبا  اليف ، ونصادر النعلونات، انحدودة، الؽوص العنٌق، والنعدات )اإلاضااات والتعدٌبلت(، نوالوإدارة الؽاز والتشابك، الرؤٌ  
نقاذ، وعل  اآلثار، والنواد الننايب  ن  الدورات اإلز، وبحث والنبلح  تحت الناء، والجوانب القانونٌ ، والتحؾ، الكنوأيالٌب ال

، للنرتفعات وإجراءات النرتفعات RGBM ناوي الـالجداول  ،النرتفعاتؼوص على النتخصص  األخرى. إذا كا  األنر ٌنبوي 
 والبٌرا  بعد الؽوص ٌجب تؽبٌتها.

 ناوي التقنً واصؼدلٌل اً و دورة كبٌر ؼواصٌ  ناويلنواد التً ت  تناولها اً لهذا ايتعراض وايتنرار  التطبٌقٌة. العلوم .
والجداول، والفٌزٌاء، وعل  وظابؾ األعاضاء، والجوانب الببٌ   لناوي فقاع  النظرٌ  الننوذجٌ للتدرج ننخفاض الإلا تتاضن و

 ب نع التركٌز بشكل خاص على آلٌات تشكٌل الفقاع  ، وايتعراض نناذجكنا ٌنببق على ؼوص تخفٌؾ الاضؽب النخب
(، أي نا ٌعادل عنق الهواء ENDنظرٌ ، ناضح ونشر الؽاز الخانل ، أي نا ٌعادل خدر العنق )الو ونظرٌ  الوقوؾ العنٌق

(EAD ٌالجهاز العصبً  (، ونزاٌا األكيجٌ  النخصب بنزج الهواء لتخفٌؾ الاضؽب، ينٌ  األكيجٌ  )الجي  كله وين
(، نقص األكيجٌ ، وخدر النٌتروجٌ ، توتر األنيج  بالؽاز الخانل، نيتوحاة ن  توتر الؽاز OTUs / UPTDsالنركزي، 

الخانل، "الوقف  الوقابٌ " نقارن  بالتوقؾ النبلوب، ونعدالت الصعود / النزول، ينٌ  ؼاز ثانً أكيٌد الكربو ، وارتفاع 
جي ، واالعتبارات النفيٌ . تحنٌل النها ، واإلجهاد، وتاضٌٌق اإلدراك الحيً، وإدارة وقت الحرارة، انخفاض حرارة ال
 تشؽٌل الخلٌب.إيتهبلك لعنق تقنٌات الداع ، ونكااح  انجراؾ الترب ، وأااضل نزٌج وأقصى  تشنلالؽوص، والذعر، وأٌاضا 

 
 المهارات –متطلبات ال

   إذا ت  ايتخداEANxوالتخبٌب والتنفٌذ بأنا  لكل ؼوص .به  الخاص التنفس لٌب ؼاز، ٌجب على الببلب تحلٌل خ ، 

  وٌجب أ  ٌتاضن  التخبٌب الؽوص حدود، ايتهبلك الؽاز اً أعقاب قاعدة األثبلث، واألكيجٌ  التعرض ينٌ ، وانتصاص
 ؼاز خانل بناء على العنق والوقت اً حدود عد  الاضؽب، والراح  الؽباس.

   ٌالقٌا  بها اً بداٌ  كل الؽوص لتشنل خدنات الفحص و خب  الؽوص ونراجع  القٌد، والتحقق تدرٌبات اليبلن  التً ٌتع
 ن  اقاع ، وتقاي  الؽاز.

 : خبلل التدرٌبات األرض كل بالب ٌجب أ 
o بكرات أثناء التعانل نع الاضوء.النكبات والالكفاءة اً ايتخدا   نحاكاة 
o خبالواضع الفرٌق وواضع  نحاكاة. 
o خب.الاتصال نع اتباع  االتصال باللنسؤٌ  / الرإنعدا   نحاكاة 
o النفقود خبالإجراءات  نحاكاة. 

 : اً النٌاه النفتوح  كل بالب ٌجب أ 
o .إظهار الراح  أثناء تتبع الخب التوجٌهً دو  قناع 
o   إنعدا  الرؤٌ اً حٌ  تقاي  الؽاز ونحاكاة  التواصل باإلتصال باللنسنع  بتتبع الخب التوجٌهًإظهار الراح. 
o  تخفٌؾ الاضؽب.لنراحل نشر عبلن  اليبح 
o  حو  دو  اليباح .ال حال اضبب واضعٌ  اإلنيٌابٌ الننايب  وإظهار يٌبرة البفو 
o .إجراء دوره هلٌكوبتر واحدة بدورا  كانل 
o  أنتار(. 3أقدا  ) 10 إثبات القدرة على اليباح  الى الوراء لنياا 

 أ  اً الحبا  كل بالب ٌجب: 
o  نيؤولٌات نوقؾ الفرٌق واألدوار.اإلزال  بنا اً ذلك وتقنٌات  نشر التوجٌهًالإظهار 
o  اإلنزالقيحب وال"الداع رارا  النعدل ، وتقنٌات ال، النعدل الاضفدع ركل  إظهار." 
o  اضوء االحتٌابً، والخروج اضن  بروتوكول ارٌق الؽوص.النحاكاة اشل الاضوء األيايً، نشر 
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o  الخب النفقودأداء تدرٌبات. 
o  الزنٌل النفقودأداء تدرٌبات. 
o (. 30قد  ) 100واليباح  لنياا   الزنٌلؼاز  نحاكاة إنقباع  

 
 

 اجإمتحانات –متطلبات 
 انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: التقٌٌ  والتوثٌق".
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 ٍـٕـمـزـبَ اٌـطـحـراق اٌـزـىاص إخـغ

 
 المؤهالت واللمحة العامة

اً أعناق  لٌل النخابر اً ؼوص اختراق الحبا تزوٌد الؽواص بالنهارات والنعرا  البلزن  الكتياب الخبرة وتقل الدورة هًهذه 
الاضؽب  تخفٌؾ تبلب نراحلٌ  ( الذي 55قد  ) 180حد األقصى ن  إلى ال التراٌنكس ؼوص ( وااليتفادة ن   40قد  ) 130وز تتجا

 الاضؽب. تخفٌؾ و / أو األكيجٌ  أثناء EANx الـ ، وذلك بايتخدا  خلٌب ن 
 
 تخفٌؾ تبلب نراحلٌي الحبا  الذاختراق  ؼوص لتخبٌب وتنفٌذ   النختصٌ خرٌجٌن  التعتبر االنتهاء بنجاح ن  هذه الدورة،  عند

 .الؽوص قرٌب  ن  تلك النتدرب علٌهاأنشب  الؽوص وأعناق  أ  الاضؽب دو  إشراؾ نباشر، شرٌب 
 

 بمن قد ٌقٌم التدرٌ

 : أي ن  ندربً ناوي الواضع النشب ٌيتخد  نواد دع  ناوي ن 
o أو نا ٌعادلها ، و التقنً حبا اختراق الؽواص كناوي  اً نعتند 
o وؼوص  تراٌنكس 100أو نا ٌعادلها نع ال ٌقل ع   كندرب تراٌنكس  ناوي اً نعتند ، 
o نً تقندرب ك تهوردت تينٌوندرب لاعنلٌ  تببٌق  ىوانه التقنً إختراق الحبا  ناوي لؽوصدورة ندرب ل اكن

 لتدرٌس هذه الدورة ن  إدارة تدرٌب ناوي.
 

 الشروط المسبقة

  .ين  اً قي  النٌاه للدورة.. 18الحد األدنى هو السن 

 .الشهادة/الخبرة/المعرفة  
o .نقدن  ناوي إلى الؽوص التقنً أو نا ٌعادلها 
o  أو نا ٌعادلها. ؼواص ناوي إختراق الحبا 
o أو نا ٌعادلها. ٌنكسؼواص ناوي ترا 
o  حبا .ال إخراقدخول  ؼوصات 10 تيجٌل بنا ال ٌقل ع  ؼوص  100 تيجٌل دلٌل ال ٌقل ع 
o  على الندرب التأكد ن  نعرا  البالب الكااٌ  والقدرة قبل أي تدرٌب اً النٌاه النفتوح  وٌجب ايتخدا  النهارات أو

نفتوح  )التً ال تحتيب ن  اضن  الحد األدنى لعدد الؽوصات التقٌٌنات األخرى للقٌا  بذلك. ؼوص  واحدة بالنٌاه ال
النبلوب  للدورة( ٌنك  ايتخدانها اً احص وتقٌٌ  الؽوص. هذا ؼٌر نبلوب عندنا تكو  كفاءات ؼوص البالب 

 نعروا  للندرب.
 

 السٌاسات

 .النسب   
o  وصات.كل الؽلالواضع النشب لندرب ناوي  ببالبٌ ٌينح كحد أقصى 
o تزٌد ن  نيب  الؽوص التقنً، لكنها البنً( نع خبرة نحددة ت الدع  التقدا  نياعدٌ  )ناوي خٌاراٌنصح بشدة ايتخ 

 .البالب إلى الندرب

  ثنا  ياعات. )الساعات المقدرة(.األكادٌمٌة 

 .ًالتطبٌق العمل 
o الحد األدنى النبلوب للؽوص. 

 الحد األدنى لعدد ن  الؽبس اً النٌاه النفتوح  خنس ؼوصات. -
 حبا .الحبا  إظهار نهارات اختراق الختراقات ا ثبلث 
 ناوي النوااق علٌها الاضؽب بايتخدا  جداول نراحل تخفٌؾو التراٌنكس حبا  بايتخدا  ؼوصتٌ  إختراق. 

o .الحدود 
 إختراقتقٌٌ  وايتكنال النهارات النرجعٌ  قبل وأثناء الؽوص  لتكوٌ  النعدات وإدارتهاٌجب على البالب إثبات نرض  -

 حبا .ال
 .نحصورةبٌب  الالاً  النفتوح  عند التدرٌب نٌاهللٌجب أ  ٌكو  هناك توجٌه نيتنر  -
o .العنق 

  (. 55قد  ) 180ذه الدورة قد ال ٌتجاوز العنق األقصى له -

 .ألؼراض اليبلن ، وتوحٌد التعلٌ ، وظابؾ، النعل  والببلب نبلوب  لبليتفادة ن  التكوٌ   المعداتNTEC البلز  العتاد 
الؽواص تببٌق لدورات اللؽوص. نبلوب النعدات التالٌ  لكل بالب باإلاضاا  إلى نا هو نبلوب ن  قبل "يٌايات أثناء ا
 ."التقنً
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o  (.الدورةخبلل  اره اليتخدانهيتأجإأو  هأكيجٌ  )ٌنك  تقدٌننحلل 
o زابدةعنق وتوقٌت  أجهزة. 
o  لناء وأجهزة توقٌت وتخبٌب تحت االؽوص  لجداول احتٌابوك العنق أجهزة قٌاسكالؽوص  بايتخدا  كنبٌوتراتٌينح

 الؽوص.
o  بكرة اليبلن  بكرة األولٌ  االختراق،الالختراق، بنا اً ذلك ابكرات خب. 
o  واحد الخب وقرص لثبلث  أيه  الحد األدنى. 
o صعود وعبلن  اليبح.بكرة خب ال 
o لحاج .، وخبوب شخصٌ  إاضااٌ  حيب اله ألقصى عنق نخببؾ كا العلوي، وٌجب أ  ٌكو  خبال 
o  حتٌابٌ .إلنصابٌح االحرق كااً واثنٌ  ن  وقت ثبلث  أاضواء تحت الناء: اضوء أيايً واحد نع لالحد األدنى 
o   قبع الخب.أداتٌ  لالحد األدنى ن 
o  ات تخفٌؾ يٌنارٌوهات اقدا  إندادات الؽاز، والتزاننع نراعاة اإلحتٌابٌات، والنخبب لها،  للؽوص ؼاز كااٌ  إندادات

 نيتخدن .نقٌاس اضؽب الؽاز ننفصل لكل ايبوان  ؼاز التنفس زابدة حيب الاضرورة ونع أنظن   الاضؽب، نع
o بالب إاضااٌ  على النحو النبلوب.الص نعدات ؼو 

 
 األكادٌمٌة –المتطلبات 

 )عبلج نواضوع النعرا  النحددة حيب الحاج .( 

 .ناوي  واصؼدلٌل اً و دورة ناوي ؼواص التراٌنكس لنواد التً ت  تناولها اًلهذا ايتعراض وايتنرار  العلوم التطبٌقٌة
والجداول، والفٌزٌاء، وعل  وظابؾ األعاضاء، والجوانب  لناوي فقاع  النظرٌ  الننوذجٌ للتدرج ننخفاض الإلا تتاضن . والتقنً

 ض نناذجالببٌ  كنا ٌنببق على ؼوص تخفٌؾ الاضؽب النخبب نع التركٌز بشكل خاص على آلٌات تشكٌل الفقاع  ، وايتعرا
(، أي نا ٌعادل عنق الهواء ENDنظرٌ ، ناضح ونشر الؽاز الخانل ، أي نا ٌعادل خدر العنق )الو ونظرٌ  الوقوؾ العنٌق

(EAD ً(، ونزاٌا األكيجٌ  النخصب بنزج الهواء لتخفٌؾ الاضؽب، ينٌ  األكيجٌ  )الجي  كله وينٌ  الجهاز العصب
در النٌتروجٌ ، توتر األنيج  بالؽاز الخانل، نيتوحاة ن  توتر الؽاز (، نقص األكيجٌ ، وخOTUs / UPTDsالنركزي، 

الخانل، "الوقف  الوقابٌ " نقارن  بالتوقؾ النبلوب، ونعدالت الصعود / النزول، ينٌ  ؼاز ثانً أكيٌد الكربو ، وارتفاع 
ق اإلدراك الحيً، وإدارة وقت الحرارة، انخفاض حرارة الجي ، واالعتبارات النفيٌ . تحنٌل النها ، واإلجهاد، وتاضٌٌ

تشؽٌل الخلٌب باإلاضاا  إيتهبلك لعنق  حد تقنٌات الداع ، ونكااح  انجراؾ الترب ، وأقصى تشنلالؽوص، والذعر، وأٌاضا 
نراحل دقٌق  خبلل  20دقابق كل  5 لندةراح  الهواء واألكيجٌ ، والحاج  ل EANxالاضؽب بايتخدا  تخفٌؾ إلى خٌارات 

 ٪ أكيجٌ . 100ارج هذه الظاهرة عند ايتخدا  الاضؽب، وختخفٌؾ 

 .ًتكوٌ  النعدات النفاضل  وقاعدة األثبلث اً  كونها التقنٌ  ناوي نعداتتكوٌ  تشنل التؽبٌ   تخطٌط غوص الحطام التقن
نواع وااليتفادة ن  خبوب االختراق، إجراءات األ، واألدوات، ونحصورة، أٌاضا، وبدل الؽوص، والكفروالتالبٌبات ال

، اإلعداد النيبق ٌ الصحٌح ويٌبرة البفو الوز البحث، وإدارة النعدات، أنناب لؽوص بنا اً ذلك تحقٌق االكتفاء الذاتً، وا
ؽوص اختراق بوالخٌارات النتاح  للخروج. النخابر واألخبار النرتبب   النحصورنكا  الختراق واعتبارات إلختراق، الئل
، اً الكهؾ خشن ال، األجيا  الحادة والتشربكو اإلحتجازوالبنً / النٌاه اليوداء،  حبا  بنا اً ذلك الدوار واالرتباك،ال

نوقع ٌجب تؽبٌ  الؽوص. كنا يبلن  ارٌق لخروج، واقدا  با النتعلقختراق أو االتجاه إللتنفس، واقدا  خب اؼاز اواقدا  
النيح  والبٌ  والنحلٌ ، ونصادر النعلونات، وتقنٌاتوال اللوابح الفدرالٌ ، رشٌفاتاأل اً بحثال، هوٌتهاؼرق اليفٌن  وتحدٌد 

التارٌخٌ ، وأنواع وايتخدا  الٌد الهٌدرولٌكٌ  والهوابٌ  وأدوات القبع. وتشنل نوااضٌع إاضااٌ   األثرٌ ، واعتبارات النحااظ 
ؼاز التنفس اً   جراءات اإلخبلء، واالتصاالت، وتوار وايتخداإعادة الاضؽب وإ خبٌب لحاالت البوارئ، ونواقع ؼرؾلتل

 حاالت البوارئ.
 

 المهارات –متطلبات 

 والتخبٌب والتنفٌذ بأنا  لكل ؼوص .به  الخاص التنفس ٌجب على الببلب تحلٌل خلٌب ؼاز ، 

  وانتصاص األكيجٌ  ينٌ لوٌجب أ  ٌتاضن  تخبٌب الؽوص حدود، ايتهبلك الؽاز اً أعقاب قاعدة األثبلث، والتعرض ،
 .وراح  الؽواصالاضؽب ،  ال تخفٌفٌ نق والوقت اً حدود ؼاز خانل بناء على الع

 والتحقق ن  ودو خب  الؽوص والحد النعدات لتشنل احص  ؼوصً ٌتعٌ  القٌا  بها اً بداٌ  كل تدرٌبات اليبلن  الت ،
 الؽاز. نشارك فقاع ، وال

  خبلل تدرٌبات األرض كل بالب ٌجب أ: 
o ت أثناء التعانل نع الاضوء.بكراالنكبات والالكفاءة اً ايتخدا   نحاكاة 
o خبالواضع الفرٌق وواضع  نحاكاة. 
o خبالاتصال نع اتباع  االتصال باللنسالرؤٌ  / إنعدا   نحاكاة. 
o  الخب النفقودإجراءات نحاكاة. 

  اً النٌاه النفتوح  كل بالب ٌجب أ: 
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o .إظهار الراح  أثناء تتبع الخب التوجٌهً دو  قناع 
o   إنعدا  الرؤٌ اً حٌ  تقاي  الؽاز ونحاكاة  التواصل باإلتصال باللنسنع  هًبتتبع الخب التوجٌإظهار الراح. 
o تخفٌؾ الاضؽب.نراحل نشر عبلن  اليبح ل 
o حو  دو  اليباح .ال حال اضبب واضعٌ  اإلنيٌابٌ إظهار يٌبرة البفو الننايب  و 
o  أنتار(. 3أقدا  ) 10 إثبات القدرة على اليباح  الى الوراء لنياا 
o ثانٌ  اً حٌ   15تبدٌل أكثر ن  إجراء اً ؼاضو  الؼبلق، وإلاشل الننظ  الربٌيً، وأداء العزل، وانحاكاة  ظهارإ

 النرحل . ايبوانتٌ  إرتداء

 أ  حبا  ٌجب على كل بالبالتقٌٌ  اختراق  اً ؼوص: 
o  نيؤولٌات نوقؾ الفرٌق واألدوار.اإلزال  بنا اً ذلك نشر التوجٌهً وتقنٌات الإظهار 
o  اإلنزالقيحب وال"الداع رارا  النعدل ، وتقنٌات ال، النعدل فدع الاضركل  إظهار." 
o  اضوء االحتٌابً، والخروج اضن  بروتوكول ارٌق الؽوص.النحاكاة اشل الاضوء األيايً، نشر 
o  خب النفقود.الأداء تدرٌبات 
o  الزنٌل النفقودأداء تدرٌبات. 
o (. 30قد  ) 100، واليباح  لنياا  الزنٌلؼاز  نع نحاكاة إنقباع  
o  جي للصحٌح واضع أاقً حو  نع ال حالنع نؤشرات النبلح  الننايب  وة قفز / الفجبكرة الإثبات القدرة على تثبٌت. 
o  واضعٌ  اإلنيٌابٌ .النع الحفاظ على البفو اليلٌ  واضبب  إلحتٌابًنشر اليلٌ  للاضوء االو وء األيايًاضالنحاكاة اشل 
o  باللنس واليباح  باإلتصال  التواصلالؽاز، والحفاظ على  الزنٌل إنقباع نعنحاكاة الالرؤٌ ، نع  إنعدا واضع اً نحاكاة

 التوجٌهً.الخب  ( نع الحفاظ على االتصال نع 15قد  ) 50لنياا  
 

 اجإمتحانات –متطلبات 
 انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: التقٌٌ  والتوثٌق".
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 ٍـٕـمـزـذ اٌـُـٍـجـىاص اٌـغ

 
 المؤهالت واللمحة العامة

 النعارؾ والنهارات البلزن  للحد ن  النخابر واكتياب الخبرة اً الؽوص تحت الجلٌد.بتزوٌد الؽواص ل هذه الدورة هً
 
الاضؽب دو  تخفٌؾ  تبلب نظ ٌي ال لذالجلٌد ا ؼوصلتخبٌب وتنفٌذ    النختصٌ خرٌجٌن  التعتبر االنتهاء بنجاح ن  هذه الدورة،  عند

 .الؽوص قرٌب  ن  تلك النتدرب علٌهاأنشب  الؽوص وأعناق  أ  إشراؾ نباشر، شرٌب 
 

 من قد ٌقٌم التدرٌب

 : أي ن  ندربً ناوي الواضع النشب ٌيتخد  نواد دع  ناوي ن 
o أو نا ٌعادلها، و التقنًالجلٌد  كؽواص نعتند اً ناوي 
o  جلٌد، و ؼوص  25قد يجل 
o وحصل على نوااق  نكتوب  لتعلٌ  هذه الدورة ن  إدارة تدرٌب ناوي. التقنً ناوي وصاكنل دورة ندرب ؼ 

 
 الشروط المسبقة

  .ين  اً قي  النٌاه للدورة.. 18الحد األدنى هو السن 

 .الشهادة/الخبرة/المعرفة  
o  ناوي النتقد  أو نا ٌعادلها.ؼواص 
o  ؾ.اً نجنوع  نتنوع  ن  الظرو ؼوص  50 تيجٌل دلٌل ال ٌقل ع 
o  على الندرب التأكد ن  نعرا  البالب الكااٌ  والقدرة قبل أي تدرٌب اً النٌاه النفتوح  وٌجب ايتخدا  النهارات أو

التقٌٌنات األخرى للقٌا  بذلك. ؼوص  واحدة بالنٌاه النفتوح  )التً ال تحتيب ن  اضن  الحد األدنى لعدد الؽوصات 
قٌٌ  الؽوص. هذا ؼٌر نبلوب عندنا تكو  كفاءات ؼوص البالب النبلوب  للدورة( ٌنك  ايتخدانها اً احص وت

 نعروا  للندرب.
 

 السٌاسات

 .النسب   
o  اً كل الؽوصاتالواضع النشب  لندرب ناوي ببالبٌ ٌينح كحد أقصى. 
o  تزٌد ن  نيب  ، لكنها البالؽوص التقنًٌنصح بشدة ايتخدا  نياعدٌ  )ناوي خٌارات الدع  التقنً( نع خبرة نحددة 

 .الب إلى الندربالب

  ثنا  ياعات. )الساعات المقدرة(.األكادٌمٌة 

 .ًالتطبٌق العمل 
o الحد األدنى النبلوب للؽوص. 

 الحد األدنى لعدد الؽوصات اً النٌاه النفتوح  هو ثبلث ؼوصات. -
o .الحدود 

ناوي لؽواص النرجعٌ   خبلل تقٌٌ  النٌاه النفتوح  وايتكنال النهارات تكوٌ  النعدات وإدارتهاٌجب على البالب إثبات  -
 قبل الؽوص تحت الجلٌد.التقنً  الجلٌد

 تٌار.الالتدرٌب اً األنهار أو النحٌبات أو حٌث ٌوجد  ال ٌينح ؼوص -
 ة.حصوربٌب  النالتدرٌس اً الليبح اً حٌ  ل نتصلٌجب أ  ٌكو  هناك دابنا خب  -
 150ونربوب نع  نيتعد بكانل نبلبيه يبلن ال ؼواص اً الناء وكذلك ؼواصالؽوص لكل  ٌكو  هناك نقد ٌجب أ   -

 .نيتعد للؽواص نقد وال الخب النتاح ( ن   46قد  )
 نبلوب نيانٌر الجلٌد لنوظفً الدع  بالقرب ن  ندخل االختراق. -
 تحت الجلٌد.وه  ختراق ال تجند على الؽواصٌ  إلالتأكد ن  أ  النٌاه اً حفرة ا على النقدنٌ ٌجب  -
 اً جنٌع األوقات. نيتنر نع خب الؽواصتصال جيدي اً ا ٌكو  النقدنٌ ٌجب أ   -
 جرى اً أي ٌو .تتدرٌبٌ   ؼوصتٌ زٌد ع  ال ت -
o .العنق 

 ( اً النياا  األاقٌ  ن  ثقب  30قد  ) 100 (، ولٌس أكثر ن   12قدنا ) 40إلى أقصى عنق  ٌقتصر الؽوص -
 االختراق.

 .هو نبلوب ن  قبل "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع نبلوب النعدات التالٌ  لكل بالب باإلاضاا  إلى نا  المعدات
 : النعدات":الؽواص التقنًالدورات 
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o   قد  نكعب 80زابدة بالكانل، نع نا ال ٌقل ع   تٌ نع نا ال ٌقل ع  ايبوان ٌ نجهز جنٌع الؽواصٌ  كو ٌٌجب أ 
 اذ".اإلنق إليبوان "ـلتر( ل 538قد  نكعب ) 19و  لتر( لبليبوان  األيايٌ  2265)

o اليتخدا  الناء البارد.لؽوص الجلٌد وتركٌبها وتصنٌفا النيتخدن  تكو  ننايب   الننظنات 
o (  6ربع بوصMM. قبر خب العابن  لبليتخدا  تحت الجلٌد نع عبلنات نياا  ننايب ) 
o   إذا ت  ايتخداEANx( نحلل األكيجٌ .الدورة أثناء لئليتخدا  هرايتأجإأو  هنٌ، )ٌنك  تقد 
o تخبٌب الؽوص.إلى جداول ناء وأجهزة توقٌت ول عنق واحتٌابكأجهزة الؽوص لبليتخدا  اً  نبٌوتراتوٌينح لك 
o إثنا ، والحد األدنى أاضواء تحت الناء زابدة. 
o .نا ال ٌقل ع  اثنٌ  ن  أجهزة قبع الخب 
o .جداول الؽوص للناء 
o قد  أو   اً الناء، وٌجب أ  ٌصٌ  أثناء وجودهن  قبل جنٌع الؽوا إرتداءهاليبلن  الننايب  نع نراق خب آن  ٌجب  هارنس

الهارنس الخاص بيترة البفوٌ  ٌجب أ  الٌيتخد  ننفصل.  الهارنسلئلٌجار لبليتخدا  أثناء الدورة. ٌجب أ  ٌكو   ٌتاح
 .كهارنس اليبلن 

o  اضااٌ  على النحو النبلوب.اإلبالب الؽواص النعدات اختٌاري 
 

  األكادٌمٌة –المتطلبات 

 النٌاه العذب ، والقصد، والتخبٌب، والتنظٌ ، والتشؽٌل، واإلجراءات والنشاكل بالتؽبٌ  تشنل الؽوص  لتطبٌقٌة.العلوم ا
، والنعدات )اإلاضااات والتعدٌبلت(، واإليعااات ًاضاااإل الباق ، وإدارة الؽاز، نحصورةالبٌبات البوالنخابر الخاص  

إجراءات االتصاالت، والنخابر والتحذٌرات، ، و ًيبحالدع  اللتقنٌات، األولٌ  النخفاض درج  الحرارة وقاضن  الصقٌع، وا
، األحوال النرتفعاتنحدودٌ  الرؤٌ ، وإذا كا  ذلك ننايبا، ؼوص ؼوص والبوارئ والبحث واإلنقاذ، و الؽواص النفقود

ابص بنٌ  الجلٌد والشنس الجوٌ ، تراوح درج  الحرارة وعوانل الرٌاح البرد، وظروؾ الثلوج والجلٌد، وينك الجلٌد، خص
البدل الجاا ، يبح، وال، واإلجهاد الناج  ع  البرد والجفاؾ واألاضرار التً تصٌب العٌ  وعنى الثلوج، نبلبس اإلنعكاسو
 ثقوب االختراق، وإعداد نوقع الؽوص.و

 ناوي نعدات تكوٌ التؽبٌ  لتشنل  التقنً. تخطٌط غوص الجلٌد (  ٌالتقنNTECحيب ا ،)عدة األثبلث، وبدلالقتاضاء، قا 
نواع وااليتفادة ن  الخبوب. إجراءات الؽوص بنا اً ذلك االكتفاء األ، ونثلث التعرض، وأدوات قبع الجلٌد، وثقوب الجلٌد ال

، اإلعداد النيبق لؽوص الجلٌد، واعتبارات ٌ الصحٌح  واليٌبرة البفو وزا الذاتً، وأنناب البحث، وإدارة النعدات، األ
ؽوص الجلٌد بنا اً ذلك الدوار بوالخٌارات النتاح  للخروج. أٌاضا، اإ  النخابر واألخبار النرتبب   النحصورنكا  ال

 لتنفس، واقدا  خب االتجاه أو النتعلق، واقدا  ؼاز االتشربكو اإلنحصار/ النٌاه اليوداء، ، وخروج البنًواالرتباك
إعادة الاضؽب وإجراءات  بٌب للبوارئ، ونواقع ؼرؾلك، التخارٌق الؽوص. باإلاضاا  إلى ذ يبلن لخروج، واقدا  با

 ؼاز التنفس اً حاالت البوارئ.، واالتصاالت، وتواار وايتخدا  اإلخبلء
 

 المهارات –متطلبات 

   إذا ت  ايتخداEANxوالتخبٌب والتنفٌذ بأنا  لكل ؼوص .به  الخاص التنفس ، ٌجب على الببلب تحلٌل خلٌب ؼاز ، 

 لينٌ  األكيجٌ  وانتصاص ؼاز خانل لتعرض ايتهبلك الؽاز، وانعدل وص الحدود ايتنادا إلى ٌجب أ  ٌتاضن  تخبٌب الؽ
 لتنفس.ا، وخلٌب ؼاز  لكل ؼوص

 الزابدة تنفسالالتحول إلى اندادات ؼاز  ٌجب أ  ٌحاكً كل ؼواص. 

 ًتبادل الؽاز نع شرٌك الؽوص. كل ؼواص ٌجب أ  ٌحاك 

  ن  الؽاز. ننقبع ؼواصإدارة يٌنارٌو تشنل  لؽواصالت البوارئ واالنقاذ ٌشارك اً نحاكاة لحاأ  ٌجب على كل ؼواص 

 خروج البنًالنٌاه اليوداء  الصحٌح  لـ جراءاتكل ؼواص ٌجب أ  ٌحاكً اإل /. 

 الهارنس والخبوبجراءات الننايب  اليتخدا  اإلتقنٌ  و أ  ٌحاكً ٌجب على كل ؼواص. 

  خب الننايب .البتقنٌات االتصال  أ  ٌحاكًٌجب على كل ؼواص 

  ، صاوخب ووعً الؽالإشارات  أ  ٌحاكًٌجب على كل بالب بتنثٌل دور النقد. 

 : اً النٌاه النفتوح 
o  خب الننايب  لخب  الؽوص.ال، والنبلح  تحت الناء وتقنٌات يترجاعهننظ  واالإزال   أ  ٌحاكًٌجب على كل بالب 
o  تقنٌات الخب اليلٌ  واإلشارات. ٌحاكً ؼوصات قل ع  ثبلث ٌال  لنا  أ  ٌكو  كنقد ٌجب على كل بالب 

 
 اجإمتحانات –متطلبات 

 انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: التقٌٌ  والتوثٌق".
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 (SCR)ة ـقـلـغـمـه الـبـرة شـدائـواص الـغ
 

 ةالمؤهالت واللمحة العام
نؽلق  الالتدرٌب والخبرة البلزن  لفه  النخابر والحد ن  نخابر ايتخدا  الدابرة شبه ب ؤهلنال EANxتزوٌد ؼواص ل ًهذه الدورة ه

(SCR أثناء تنفس خلٌب )EANx   ن  األكيجٌ .80٪ إلى 32ن ٪ 
 

صل ت وص بالدابرة شبه نؽلق  ألعناقلؽلنحددة  لتخبٌب وتنفٌذ وحدة  النختصٌ  خرٌجٌن  ال عند االنتهاء بنجاح ن  هذه الدورة، تعتبر
  ( دو  تواٌر أنشب  اإلشراؾ النباشرة وأعناق الؽوص قرٌب  ن  تلك النتدرب علٌها. 30قد  ) 100الى 
 

 من قد ٌقٌم التدرٌب

 : أي ن  ندربً ناوي الواضع النشب ٌيتخد  نواد دع  ناوي ن 
o و ناٌعادلها، و أؼواص الدابرة شبه النؽلق  ناوي  حاصل على نيتوى 
o  أو وحدة نعٌن ( اً بٌبات نتنوع  وأعناق، و ياع  تحت الناء بالدابرة شبه النؽلق  50تيجٌل لدٌه( 
o شبه نؽلق  وأنهى عنلٌ  تببٌق الندرب ووردت تينٌته كندرب تقنً للدابرة ناوي  إجتاز دورة ندربقد حاضر و

 لتدرٌب هذه الدورة ن  إدارة تدرٌب ناوي.
 

 قةالشروط المسب

  .ين  اً قي  النٌاه للدورة.. 18الحد األدنى هو السن 

 .الشهادة/الخبرة/المعرفة  
o  ؼواص ناويEANx  .أو نا ٌعادلها 
o  بايتخدا  ؼوص   20، نع ؼوص  50دلٌل ال ٌقل ع  تيجٌلEANx. 
o خدا  النهارات أو على الندرب التأكد ن  نعرا  البالب الكااٌ  والقدرة قبل أي تدرٌب اً النٌاه النفتوح  وٌجب ايت

التقٌٌنات األخرى للقٌا  بذلك. ؼوص  واحدة بالنٌاه النفتوح  )التً ال تحتيب ن  اضن  الحد األدنى لعدد الؽوصات 
النبلوب  للدورة( ٌنك  ايتخدانها اً احص وتقٌٌ  الؽوص. هذا ؼٌر نبلوب عندنا تكو  كفاءات ؼوص البالب 

 نعروا  للندرب.
 

 السٌاسات

 .النسب   
o الواضع النشب اً النٌاه النحصورة أو اً النٌاه النفتوح . لندرب ناوي أربع ببلبكحد أقصى  ٌينح 
o ٌد بقوة ويتز الدابرة شبه النؽلق ؼوص  بوحدة نعٌن  بخبرة نً(  نياعدٌ  )ناوي خٌارات الدع  التقٌنصح ايتخدا

 نثالٌ .الؾ ظروالالواضع النشب اً ظل  لندرب ناويإلى يت  ببلب  ن  نيب  الببلب للندرب

  ياع . 20 )الساعات المقدرة(.األكادٌمٌة 

 .ًالتطبٌق العمل 
o الحد األدنى النبلوب للؽوص. 

 ، نع وقت الؽوص التراكنً أربع ياعات على األقل.هً أربع ؼوصاتاً النٌاه النفتوح   الؽوصاتالحد األدنى لعدد  -
o .العنق 

 ( أو  30قد  ) 100 ع  ىقصالتدرٌب األ عنقتجاوز ٌ. ٌجب أال تخفٌؾ الاضؽب –إلتزا   –تتبلب ال  الدورة هذه -
PO2 1.4 ATA. 

 .لكل بالب باإلاضاا  إلى نا هو نبلوب اً "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات نبلوب  النعدات التالٌ   المعدات
 التدرٌبٌ  للؽواص التقنً."

o  نؽلق  نحددة لهذه الدورة.شبه دابرة 
o نؽلق .شبه دابرة لايبوان  ذات حج  ننايب ل 
o ونشارك  الهواءإنقاذ كااٌ  وايبوانات لصعود البوارئ هواء  إندادات. 
o (.الدورةخبلل  إيتبجاره اليتخدانهأو  هنحلل أكيجٌ  )ٌنك  تقدٌن 
o (.الدورةخبلل  إيتبجاره اليتخدانهأو  هتداق )ٌنك  تقدٌنال يصنا  الكرة نتر 
o  صعود وعبلن  اليبح.البكرة خب 
o  وخبوب شخصٌ  إاضااٌ  حيب الحاج . له كاؾ ألقصى عنق نخبب أ  ٌكو علوي ٌجب خب 
o خرى واقا لنا تنلٌه الظروؾ اً نوقع الؽوص.األ الحبالخبوب جو  و 
o  أجهزة كنبٌوتر الهواء وبٌينحEANx عنق وتوقٌت لتخبٌب الؽوص. اليتخدانها كأجهزة 
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o   تخفٌؾ الاضؽب نع الؽواص أثناء الؽوصجداول حنل ٌجب أ  ٌت. 
 
 

 األكادٌمٌة –المتطلبات 
 )نعالج  نواضوع النعرا  النحددة حيب الحاج (.

 .بشكل خاص على:  هذا ايتعراض وايتنرار للنواد التً ت  تناولها اً دلٌل ناوي الؽواص التقنً نع التركٌز العلوم التطبٌقٌة
 / OTUsجهاز العصبً النركزي، ، ينٌ  األكيجٌ  )الجي  كله وينٌ  الEANxخلٌب العالٌ  للكيور لقٌود النزاٌا وال
UPTDs ؽاز ب، توتر األنيج  نعدالت الناضح واإلنتشارؤلكيجٌ ، نقص األكيجٌ ، وخدر النٌتروجٌ ، لالتعرض  (، ونتابع

، الدوابر النؽلق  الخني نتبلبات الدوابر النؽلق ، ، ينٌ  ؼاز ثانً أكيٌد الكربو ، تعرٌفات النعادل خدر تخانل، أعناق ال
الؽواص  واضعٌ وظٌف  كل النكونات، والخاص  بالدورة  الدابرة النؽلق نكونات النختلف ، وتجنٌع  لدوابر النؽلق اوظابؾ 

 وحدة، تأثٌر ناضاد الرب  علىتعقٌ  ال، علب  الؽاز، نلء الدوابر النؽلق ، األوزا  للدوابر النؽلق تحت الناء أثناء ايتخدا  
أٌض األكيجٌ ، تراك  الؽواص، ونعدالت ايتهبلك و التنفس، وتنفس الؽاز حلق لى لنقاون ، وآثار الاضؽب عالتنفس ا واضعٌ 

ثانً أكيٌد الكربو  واإلجهاد، والقدرة الحٌوٌ ، وإجنالً قدرة الرب ، وحج  دقٌق  الجهاز التنفيً، وآثار الاضؽب الهٌدرولٌكً 
نيتوحاة ، وحيابات ال ز والقٌود، حيابات األكيجٌ ، وتحنٌل الرب  إٌجابً، ونتبلبات الؽااليلبًثابت، الاً حلق  التنفس، 

حيابات عنق الهواء، الفردٌ  و "الفرٌق" نتبلبات الؽاز، ونعدالت التداق، والتخبٌب لحاالت نعادل  تفاعل والناألكيجٌ  
 التنفس اً حاالت البوارئ.ؼازات ، إجراءات اإلخبلء واالتصاالت ووارئ، ونواقع الؽرؾالب

 .ؽواصٌ  لنخالٌب الؽاز تحتوي على نا ٌصل إلى نيب  التعرض هذه الننبق  االحتٌاجات ن  نعدات وتي معدات الغوص
 نؽلق .النحددة شبه اللدابرة كانل  لنتبلبات الشرك  النصنع  ل٪ ونراجع  80األكيجٌ  

 .عنق حيابات الهواء ألي جداول الؽوص، بنا اً ذلك تؽبً نعادل   هً جداول الغوصRGBM  الكنبٌوترل جداووبرانج 
. كنا أ  النشنول  هً عنق الخدر، ونتبلبات تخبٌب الؽوص والقٌود EANx RGBM اتكنبٌوترأو  RGBM النولدة

و "الفرٌق" األكيجٌ  والنٌتروجٌ  لنجنوع  نتنوع   لؽواص الفرديالنفرواض  على إندادات الؽاز، أي تخبٌب إدارة الؽاز ل
 ن  يٌنارٌوهات الؽوص.

 
 اراتالمه –متطلبات ال

 والتخبٌب والتنفٌذ بأنا  لكل ؼوص .به  الخاص التنفس ٌجب على الببلب تحلٌل خلٌب ؼاز ، 

  وٌشنل التخبٌب قبل الؽوص اً االختٌار قبل الؽوص وحدةSCR  نحددة، والتً ٌجب أ  تشنل: احص ايبوانات الؽاز
إذا  هاوتبهٌر قبع  الفنٌ زال  الخرابٌ  وال، وإٌ البفو ، واحص الهارنس ويترةللنحتوٌات، والتحقق ن  نعدل تداق الؽاز

الهوابٌ ، والتحقق ن  علب  وإعادة شح  إذا لز  األنر أو  لدخول النٌاه، واحص التجنٌعات ، تحقق ن  نكااح الرب لز  األنر
التعرض  دودح ، إنشاءالدابرٌ  حلقاتالتيجٌل ندة ايبوان ، تفقد نيتشعر االوكيجٌ ، احص اضؽب اإلٌجابٌ  واليلبٌ ، خدن  

 .ؤلكيجٌ  والنٌتروجٌ ل

  وحل النشكل .البارئإجراءات ؼاز التنفس نظا  اليبلن  و  ٌلً: وقف لبوارئ الؽوص كناالتخبٌب ، 

  حيابات نا قبل الؽبس لتشنلEADتفاعل األوكيجٌ .توحً األكيجٌ  و ، و 

 ."التخبٌب للؽوص النظر اً نعدالت ايتهبلك الؽاز الشخصٌ  و"ارٌق 

 أخذه  لعنق  ٌت أنتار( قبل أ   6قدنا ) 20عنق ال ٌتجاوز  اً ٌ البفوعلى يٌبرة لللب إثبات النهارات الننايب  على البا
 .أكبر

  نا ٌلً:للؽواص وتتاضن  لنشارك  اً نحاكاة حاالت البوارئ واالنقاذ االببلب على 
o  عانً ن  التشنجات تحت الناء.ؼواص ٌإدارة 
o . ٌنقص األكيج 
o   نؽنور بالناءنظا. 
o يٌنارٌو إنتهاء ؼاز التنفس. 

  زابد على األقل أربع نرات خبلل الدورة.الالتحول إلى نظا  ؼاز التنفس  أ  ٌحاكً ٌجبكل ؼواص 

  كل ؼوصلقبل الصعود  التداقإجراءات ونكااح  الرب  ل التثبت الننايب أ  ٌحاكً ٌجبكل ؼواص . 

  يبح.عبلن  الخب والنع  الصعودٌجب على كل ؼواص أداء 

 تيجٌل نحتوٌاتوحدة، ونراجع  والوشبؾ  الؽلقوتشنل   إجراءات الؽوص الننايب  بعد كل ؼوصالتثبت ن  ب ٌج 
ه ن  لتجؾ، ٌنيح وجه القبع  الفنٌ خربو  وللخرابٌ  واليناح ال، تبهٌر النازا  خبوباليبوان ، اؼبلق الصنانات وإلا

حلق  التنفس، تيجٌل  ااذنن أارغ، الننتصثانً أكيٌد الكربو  ل القٌايً النتبقًوقت الحياب علب  الؽيٌل بنحلول نبهر ، 
 نقاٌٌس.تأنٌ  وإبراز ال، واإليبوان  النيتخدن وحدة نع على العبلن  وااضح  واضع و

   دقٌق . 60وقت ؼوص اعلً لندة بكو  ؼوص  واحدة على األقل خبلل التدرٌب تٌجب أ 
 
 



0.1جنُغخس  7102دنٛم عٛحعحش ٔيؼحٚٛش َحٔ٘ ئطذجس   
 

155 

 اجإمتحانات –متطلبات ال
 النببق  على جنٌع الدورات: التقٌٌ  والتوثٌق".انظر "اليٌايات العان  
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 (CCR)ة ـقـلـغـمـرة الـدائـواص الـغ
 

 المؤهالت واللمحة العامة
نؽلق  أثناء البرة التدرٌب والخبرة البلزن  لفه  النخابر والحد ن  نخابر ايتخدا  الداب ؤهلنال EANxتزوٌد ؼواص ل ًهذه الدورة ه

 نع اضؽب األكيجٌ  الجزبً النيتنر. EANxتنفس 
 

الاضؽب، تخفٌفً الهواء، ال نخفؾ لتخبٌب وتنفٌذ وحدة نحددة ، و  النختصٌ  خرٌجٌن  ال عند االنتهاء بنجاح ن  هذه الدورة، تعتبر
لنباشرة وأعناق الؽوص قرٌب  ن  تلك النتدرب  ( دو  تواٌر أنشب  اإلشراؾ ا 30قد  ) 100ٌصل الى  للؽوص بالدابرة النؽلق  بعنق

 علٌها.
 

 من قد ٌقٌم التدرٌب

 : أي ن  ندربً ناوي الواضع النشب ٌيتخد  نواد دع  ناوي ن 
o أو ناٌعادلها، و ؼواص الدابرة النؽلق  ناوي  حاصل على نيتوى 
o  اق، و اً بٌبات نتنوع  وأعنياع  بالدخول تحت الناء بالدابرة النؽلق   200تيجٌل لدٌه 
o  أنظن  بياع  بتيجٌل الدخول  50الحد األدنى ن  لدٌهCCR ٌجري تدرٌيها، و 
o تقنندرب ك تهوردت تينٌوندرب النؽلق  واالنتهاء ن  عنلٌ  تببٌق الدابرة للناوي  قد حاضر واجتاز دورة ندرب ً

 ناوي.بلتدرٌس هذه الدورة ن  إدارة التدرٌب 
 

 الشروط المسبقة

  .ين  اً قي  النٌاه للدورة.. 18الحد األدنى هو السن 

 .الشهادة/الخبرة/المعرفة  
o  ناوي ؼواصEANx  .أو نا ٌعادلها 
o بايتخدا   ؼوصات 10، نع ؼوص  50 تيجٌل ال ٌقل ع  إثباتEANx. 
o  على الندرب التأكد ن  نعرا  البالب الكااٌ  والقدرة قبل أي تدرٌب اً النٌاه النفتوح  وٌجب ايتخدا  النهارات أو

ٌنات األخرى للقٌا  بذلك. ؼوص  واحدة بالنٌاه النفتوح  )التً ال تحتيب ن  اضن  الحد األدنى لعدد الؽوصات التقٌ
النبلوب  للدورة( ٌنك  ايتخدانها اً احص وتقٌٌ  الؽوص. هذا ؼٌر نبلوب عندنا تكو  كفاءات ؼوص البالب 

 نعروا  للندرب.

 .ؽوص كنا هو نوثق ن  قبل الفحص الببً بنا اً ذلك الصدر باألشع  اليٌنٌ  التحقق ن  اللٌاق  البدنٌ  لل الموافقة الطبٌة
الاضؽب العالً( اً ؼاضو  على ؼرا  نع التدرٌب .D.O أو  M.Dونوااق  ؼٌر نشروب  للؽوص ن  قبل ببٌب نرخص )

 شهرا اليابق . 12
 

 السٌاسات

 .النسب   
o  النحصورة. الواضع النشب اً النٌاه لندرب ناويٌينح بحد أقصى يت  ببلب 
o  الواضع النشب اً النٌاه النفتوح . لندرب ناويٌينح بحد أقصى أربع  ببلب 
o (  ٌن  ذوي الخبرة ناوي خٌارات الدع  التقٌنصح بشدة ايتخدا  نياعد )ًنؽلق ، ولكنها ال الدابرة للوحدة نحددة بن

 .بلب للندربتزٌد ن  نيب  الب

  ياع . 16 )الساعات المقدرة(.األكادٌمٌة 

 بٌق العملً.التط 
o الحد األدنى النبلوب للؽوص. 

 ياع . 10، نع الوقت اليفلً التراكنً ال ٌقل ع  الؽوصات اً النٌاه النفتوح  هو يبع ؼوصاتالحد األدنى لعدد  -
 .وقت الؽنرالنبلوب  ٌجب أ  تكو  ياع  واحدة على األقل اً ندة  ؼوصات نا ال ٌقل ع  واحدة ن  اليبع -
o .العنق 

 ( نع الحد  30قد  ) 100عنقا ن   الؽوصات أقل، وٌجب أ  تظل جنٌع تتبلب اإللتزا  بتخفٌؾ الاضؽبهذه الدورة ال  -
 .ATA 1.4ال ٌتجاوز  PO2األقصى 

 .نبلوب النعدات التالٌ  لكل بالب باإلاضاا  إلى نا هو نبلوب اً "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات  المعدات
 التدرٌبٌ  للؽواص التقنً."

o ابرة نؽلق  نحدد للدورة.د 
o  ٌك  جزءا ال ٌتجزأ ن  الدابرة.ت، إ  ل  يترة بفو 
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o .إندادات الؽاز وايبوانات إنقاذ كااٌ  لصعود البوارئ وتقاي  الؽاز 
o   الهواء. ؼٌر( إال إذا كا  ؼاز اإلنقاذ هو اآلخر الدورة لبليتخدا  أثناء ه أو تأجٌرهنٌتقدٌت  نحلل األكيجٌ  )ٌنك  أ 
o ليبح وخب الصعود بنا ٌتنايب نع البٌب .عبلن  ا 
o خرى واقا لنا تنلٌه الظروؾ اً نوقع الؽوص.األ الحبالخبوب جو  و 
o  أجهزة كنبٌوتر الهواء وبٌينحEANx عنق وتوقٌت لتخبٌب الؽوص. اليتخدانها كأجهزة 

 األكادٌمٌة –المتطلبات 
 )نعالج  نواضوع النعرا  النحددة حيب الحاج (.

 ٌبشكل خاص على:  هذا ايتعراض وايتنرار للنواد التً ت  تناولها اً دلٌل ناوي الؽواص التقنً نع التركٌزة. العلوم التطبٌق 
ؤلكيجٌ ، نقص األكيجٌ ، وخدر لالتعرض  ونتابع نزاٌا وقٌود اضؽب األكيجٌ  الجزبً النيتنر، ينٌ  األكيجٌ ، 

الدوابر النؽلق ، نل. نشاكل ؼاز ثانً أكيٌد الكربو ، تعرٌفات ؽاز خاب، توتر األنيج  نعدالت الناضح واإلنتشارالنٌتروجٌ ، 
الخاص  بالدورة ، ونلء  الدابرة النؽلق نكونات النختلف ، وتجنٌع  الدوابر النؽلق ، وظابؾ الدوابر النؽلق  الخني نتبلبات 
، تراك  ثانً أكيٌد الكربو  األوكيجٌ  أٌض نعدالت ايتهبلكو ر ايتنشاق الؽاز على الؽواصوحدة. آثاتعقٌ  الالعلب ، 

، وتحنٌل اليلبًثابت، الواإلجهاد، والقدرة الحٌوٌ ، وحج  دقٌق  الجهاز التنفيً. آثار الاضؽب الهٌدرولٌكً اً حلق  التنفس، 
، إجراءات وارئ، ونواقع الؽرؾلتخبٌب لحاالت البانيتوحاة. ال الرب  إٌجابً، ونتبلبات الؽاز والقٌود، حيابات األكيجٌ 

 واالعتبارات )إ  وجدت(.التشؽٌل اإللكترونً التنفس اً حاالت البوارئ. وؼازات خبلء واالتصاالت واإل

  .نعٌناللنظا  الدابرة النؽلق   النصنع تواٌر نراجع  شانل  لنتبلبات الشرك  لهذا النجال هو معدات الغوص . 

  .نع وحدة نعٌن  ونا ٌرتبب بها ن  الاضؽوب الجزبٌ  وهذه الننبق  هً لتؽبٌ  جداول الؽوص لٌت  ايتخدانهاجداول الغوص 
 تقدٌنها.ٌجب هً أٌاضا  RGBMجداول و ، ونتبلبات تخبٌب الؽوص، وإدارة الؽاز. لؤلكيجٌ 

 
 المهارات –متطلبات ال

 على: ٌجب أ  ٌكونوا قادرٌ الببلب 

  والخرابٌ   يترة البفوٌ و الهارنس صتفحنعٌن ، بنا اً ذلك احص ايبوانات الؽاز، والوحدة للإجراء احص نا قبل الؽوص
(، الكربو  )إ  وجدنظا  تحلٌل ثانً أكيٌد  ن ، نظا  تحلٌل األكيجٌ  ويبواإلالرب  لدخول النٌاه، ا القبع الفنٌ ، ونكااحو

 األكيجٌ .ب، ونظا  التحك  الحلقات الدابرٌ 

  لبوارئ الؽوصتخبٌب الالبوارئ نع  واإلنقاذ  إجراءاتنراجع  اليبلن  و وقف إجراء تخبٌب نا قبل الؽوص، بنا اً ذلك ،
 األكيجٌ ، اشل االلكترونٌات، الخ.توقؾ وحل النشكبلت، 

 إجراءات تداق الرب  الننايب  قبل دخول الناء. أداء 

 قعنقد  إلى تالأنتار( قبل  6قدنا ) 20على عنق ال ٌتجاوز اضبب الواضعٌ  اإلنيٌابٌ  نهارات  أداء يٌبرة البفو الننايب  و 
 .أكبر

 .أداء الرصد الننايب لعرض النعلونات 

  عانً ن  التشنجات تحت الناء، نقص األكيجٌ ، ؼواص ٌلتشنل إدارة  ؼواصالنشارك  اً نحاكاة لحاالت بوارئ وانقاذ
 الؽاز. إنتهاءويٌنارٌو  نؽنورونظا  

 40على عنق ال ٌتجاوز الدورة ت خبلل لتحول إلى الؽاز اً حاالت البوارئ على األقل أربع نراتنفٌذ اإلجراء الننايب ل 
  (. 12قدنا )

  عالٌ ، واشل االلكترونٌات إ  الننخفاض  أو ال، ونيتوٌات األكيجٌ  لقناع الؽازتنفٌذ اإلجراء الننايب لنعالج  حال  ؼنرالنٌاه
 وجدت.

 الاضؽب.يقؾ تخفٌؾ نحاكاة التزا  بيبح عبلن  الأداء الصعود اليلٌ  نع بكرة و 

  تيجٌل نحتوٌاتوحدة، ونراجع  والوشبؾ  الؽلقوتشنل   إجراءات الؽوص الننايب  بعد كل ؼوص  التثبت نٌجب 
تناضٌؾ حاوٌ  لتجؾ،  القبع  الفنٌ خربو  وللخرابٌ  واليناح ال، تبهٌر النازا  خبوباليبوان ، اؼبلق الصنانات وإلا

عبلن  وااضح  واضع حلق  التنفس، تيجٌل و ااذنن اراغإ، الننتصثانً أكيٌد الكربو  ل القٌايً النتبقًوقت الحياب الؽاز ، 
 نقاٌٌس.تأنٌ  وإبراز ال، واإليبوان  النيتخدن وحدة نع على ال

  لدابرة تجعل هذه اإلجراءات نختلف  ب، وكٌؾ أ  الخصابص التشؽٌلٌ  لعد  تخفٌؾ الاضؽ شرح اإلجراءات الصحٌح  لنيٌا
 إجراءات الدابرة النفتوح . EANxن  الهواء أو 

 
 اجإمتحانات –متطلبات ال

 انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: التقٌٌ  والتوثٌق".
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 (CCRMG)واء ـهـط الـٌـالـخـمـة بـقـلـغـمـرة الـدائـواص الـغ
 

 المؤهالت واللمحة العامة
التراٌنكس الؽاز القاب  على الهٌلٌو  أو تنفس تزوٌد الؽواص بالنهارات والنعارؾ البلزن  للحد ن  نخابر ايتخدا  ل هذه الدورة هً

 الاضؽب.النيتنر النتبلب تخفٌؾ  PO2و الدابرة النؽلق  للؽوص نع النخلوبنخفؾ ال
 

 PO2 ؼوص، بنخالٌب الهواء   لتنفٌذ وتخبٌب تقنٌ  ؼوص الدابرة النؽلق خرٌجٌن  النتعند االنتهاء بنجاح ن  هذه الدورة، تعتبر 
خلٌب ؼاز  الاضؽب وايتخدا  نخالٌب الؽاز على أياس الهٌلٌو  أو تنفس النتبلب  تخفٌؾنحددة دابرة النؽلق  الالعلى وحدة  النيتنر

 .ؼوص قرٌب  ن  تلك النتدرب علٌهانشب  وأعناق أل (  61قد  ) 200ال تتجاوز  دو  إشراؾ نباشر إلى أعناق التراٌنكس
 

 من قد ٌقٌم التدرٌب

  ٌيتخد  نواد دع  ناوي ن :أي ن  ندربً ناوي الواضع النشب 
o  أو نا ٌعادلها، وبالدابرة النؽلق  ؽواص ؼاز نختلب كنعتند 
o ؽاز بياع  ن  الؽوص  50و بالدابرة النؽلق  الؽاز على أياس الهلٌو  ن  خبرة الؽوص بخلٌب  ياع  200 لدٌه

 نختلب على وحدة نعٌن ، و
o وردت وندرب العنلٌ  تببٌق  وأنهىاز نختلب ؽبلؽوص الدابرة النؽلق  ل قد حاضر واجتاز دورة ندرب ناوي

 تدرٌب ناوي.لتدرٌس هذه الدورة )ق( ن  إدارة  تقنًندرب ك تهتينٌ
 

 الشروط المسبقة

  .لقي  النٌاه للدورة.ين   18الحد األدنى هو السن 

 .الشهادة/الخبرة/المعرفة  
o الاضؽب أو نا ٌعادلها. ًتخفٌف تقنًناوي  ؼواص 
o  أو نا ٌعادلها. ق الدابرة النؽلناوي ؼواص 
o نحددة اليتخدانها اً الدابرة النؽلق  الياع  على  60على الدابرة النؽلق ، ننها  ياع  100 تيجٌل ال ٌقل ع  إثبات

 نختلب.الؽاز التدرٌب 
o  على الندرب التأكد ن  نعرا  البالب الكااٌ  والقدرة قبل أي تدرٌب اً النٌاه النفتوح  وٌجب ايتخدا  النهارات أو

قٌٌنات األخرى للقٌا  بذلك. ؼوص  واحدة بالنٌاه النفتوح  )التً ال تحتيب ن  اضن  الحد األدنى لعدد الؽوصات الت
النبلوب  للدورة( ٌنك  ايتخدانها اً احص وتقٌٌ  الؽوص. هذا ؼٌر نبلوب عندنا تكو  كفاءات ؼوص البالب 

 نعروا  للندرب.

 .للؽوص كنا هو نوثق ن  قبل الفحص الببً بنا اً ذلك الصدر باألشع  اليٌنٌ  التحقق ن  اللٌاق  البدنٌ   الموافقة الطبٌة
الاضؽب العالً( اً ؼاضو  على ؼرا  نع التدرٌب .D.O أو  M.Dونوااق  ؼٌر نشروب  للؽوص ن  قبل ببٌب نرخص )

 شهرا اليابق . 12
 

 السٌاسات

 .النسب   
o  نٌاه النفتوح  نع ظروؾ نثالٌ .الواضع النشب اً ال لندرب ناويببلب  ٌينح بحد أقصى أربع 
o (  ٌن  ذوي الخبرة ناوي خٌارات الدع  التقٌنصح بشدة ايتخدا  نياعد )ًنؽلق ، ولكنها ال الدابرة للوحدة نحددة بن

 .بلب للندربتزٌد ن  نيب  الب

  ياع . 16 )الساعات المقدرة(.األكادٌمٌة 

 .ًالتطبٌق العمل 
o الحد األدنى النبلوب للؽوص. 

 .ياعات 10القاع التراكنً ال ٌقل ع  ، نع وقت هً ثنا  ؼوصاتاً النٌاه النفتوح   الؽوصاتى لعدد الحد األدن -
o .العنق 

 الؽوص اً بالب لتكوٌ  النعدات وإدارة خبلل تقٌٌ لل نرض تاثبٌت  إ ( حتى  30قد  ) 100تجاوز ت لؽوصاتال  -
 )ق(.النفتوح  النٌاه 

  (. 61قد  ) 200تجاوز تال لؽوصات  -
  (. 46قد  ) 150تجاوز ت ( وال  30قد  ) 100ن     لتكو  أعنقؼوصتٌ -
  (. 61قد  ) 200 ( وال تتجاوز46 MSW) FSW 150ن   ؼوصتٌ  لتكو  أعنق -
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 .نبلوب النعدات التالٌ  لكل بالب باإلاضاا  إلى نا هو نبلوب اً "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات  المعدات
 ."التدرٌبٌ  للؽواص التقنً

o .دابرة نؽلق  نحدد للدورة 
o  اضؽب قٌاس بن تتاضن بأنها نبلوب  لتنفس نخالٌب الؽاز  نصنف صحٌح الشكل الب ت  تنظٌفه  إنقاذ كااٌ  وننظنٌ ايبوانات

جنٌع الببلب. ٌبلب لونعدالت ايتهبلك ؼاز التنفس الؽوص ، وأحجا  ننايب  لنخبب النفتوح  لدابرةلئلنقاذ لننفصل  هواء
 التً ٌنبؽً أ  تصنؾ بأنها أيايٌ الاضؽب الننخفض ب النرحل  الثانٌ  يايً )ق( على جنٌع ايبوانات اإلنقاذ نعالننظ  األ
 هواء البوارئ.بالنشر الفوري لتقاي  ليناح الصحٌح لشكل الوتوجٌهها ب

o عنق وتوقٌت زابدة أجهزة. 
o رٌنك  ايتخدا  أجهزة كنبٌوتر الؽوص كأجهزة عنق وتوقٌت. أجهزة الكنبٌوتPO2  النيتندة إلى الهلٌو  وأجهزة الكنبٌوتر

PO2 EANx نتاح .الؽوص عندنا تصبح التكنولوجٌا  تخبٌبٌنك  أ  تيتخد  ل 
o  نؽلق .الدابرة للجنبا إلى جنب نع الجداول األولٌ  إنقاذ ناضادة للنٌاه للدابرة النفتوح  الدابرة جداول 
o نوقع الؽوص.خرى واقا لنا تنلٌه الظروؾ ااأل الحبالخبوب جو  و ً 
o قصى عنق نخبب، وخبوب شخصٌ  إاضااٌ  حيب الحاج .يبح كااٌ  أل صعود وعبلناتال بكرتٌ  لخبوب 
o .أاضواء تحت الناء زابدة إذا لز  األنر بيبب ظروؾ النوقع 
o   البدل  ونفخ نخبب لها  الننايب الحتٌاجات الؽوصالبدل  الجاا ( نع حج  ايبوان   لؽواصٌ لنفخ البدل  )نبلوب ايبوان. 

 
 األكادٌمٌة –المتطلبات 

 )نعالج  نواضوع النعرا  النحددة حيب الحاج (.

 .الفٌزٌاء،  وٌشنل. ايتعراض وايتنرار للنواد التً ت  تناولها اً دلٌل ناوي الؽواص التقنًهذا النجال هو  العلوم التطبٌقٌة
، نع التركٌز بشكل خاص على ؽب النخبب لهتخفٌؾ الاضنببق على الؽوص تعل  وظابؾ األعاضاء، والجوانب الببٌ  كنا 

لتخفٌؾ الاضؽب، ينٌ  األكيجٌ  )الجي  كله وينٌ  الجهاز  النخصباألوكيجٌ  خلٌب هواء آلٌات تشكٌل اقاع ، نزاٌا 
بؽاز التوتر إيتٌحاء ؽاز خانل، ب(، نقص األكيجٌ ، خدر النٌتروجٌ ، توتر األنيج  OTUs / UPTDsالعصبً النركزي، 

 نياواة، ينٌ  ؼاز ثانً أكيٌد الكربو ، النزوللصعود / االنبلوب ، ونعدالت  الوقفاتوقابٌ " بالنقارن  نع ال وقفاتخانل، "ال
أعراض الحدث الدهلٌزي (، وHPNSعصبٌ  )النتبلزن  ال، وارتفاع اضؽب القاب  على الهٌلٌو  DCIاضؽب نكااح  االنتشار، 

DCI ، اقدا  الحرارة بشأ  الهٌلٌو  اً خلٌب التنفس، ونزاٌا وعٌوب ٌنانٌكٌ  د، ارتفاع الحرارة، انخفاض حرارة الجي
قت الؽوص واالعتبارات النفيٌ  والتراٌنكس، نزٌج اليفر نقابل نزٌج القاع، إدارة ، الهاٌدرولوكس، الهٌدروكسهٌلٌوكس، ال

دقابق بعد  5الهواء إيتراحات ج  إلى النراد تؽبٌتها هً الحا وكذلكالنهن ، واإلجهاد، اضٌق اإلدراك الحيً، والذعر.  وحنل
 ن  األكيجٌ . ًعالالظاهرة عند ايتخدا  الاضؽب الجزبً قبال  الاضؽب األكيجٌ  وتخفٌؾ دقٌق  خبلل  20كل 

 .الدابرة النؽلق  لؽواص النعرا  البلزن  الختٌار وتكوٌ  نعدات ؼوص لٌوار هذا النجال  معدات الغوصCCR  الؽاز. لخلٌب
 كنبٌوترات، وٌ البفويترة /  هارنس، الات، والننظنCCRحول صنانات الؽاز لبليتخدا  الخارجً ن   النعلوناتتشنل و

الاضؽب ؼٌر تخفٌؾ نجراؾ أو لئل، وعبلنات يبح النبلح صعود وبكرات خب الالؽوص / نقاٌٌس العنق / توقٌت القاع، 
على ننايب  واليٌبرة  أثقال ،وكلبياتجو   خبالاضؽب التً ٌت  تواٌرها ن  اليبح،  تخفٌؾ النربوب ، وإعداد نعدات

وايتعراض نختلؾ  تعرٌؾ، نقارن  جداول الؽوص وأجهزة الكنبٌوتر، وونراحل وقفات تخفٌؾ الاضؽبالبفو خبلل الؽوص 
، البحرٌ  RGBMوالجداول القاب  على  DCIEMالاضؽب ) تخفٌؾالدوابر النؽلق  والدابرة النفتوح  لجداول إنقاذ لنناذج 

النتعددة النيتوٌات ؽوص ال اتكنبٌوترنات اإلنقاذ، االيتخدا  الصحٌح لايبوا حبال، الخ(، وBühlmannٌ ، األنرٌك
 الاضؽب. تخفٌؾلتخبٌب الؽوص واإللكترونٌ  

 .عرا  البلزن  لتخبٌب وتنفٌذ الؽوص بخلٌب نللؽواص الٌوار هذا النجال  تخطٌط غوص بمخالٌط الغازات بالدائرة المغلقة
نقاذ والنتبلبات وقٌود ينٌ  اإلؼاز    بعنلٌات النعٌار، أي احتٌاجاتالنعلونات النتعلق تشنلبأنا . و برة النؽلق ؼازات بالدا
ه . التخبٌب لحاالت البوارئ بنا اً ذلك توتر الهٌلٌو  النلالهلٌو  و األنيج  بؽاز وتوترالنٌتروجٌ ، قٌود خدر األكيجٌ ، و

الاضؽب، وتعبل النعدات. أٌاضا، ٌجب أ  تؽبى اإلجراءات التالٌ : نخفاض إالاضؽب، ينٌ  األكيجٌ ، نرض تخفٌؾ 
خب  وإجراءات البوارئ للحاالت البارب  للفشل الالاضؽب، العنلٌات العادٌ ، اشل  تخفٌؾ وؼاز PO2 النيتنرلـيتخدا  إلا

الاضؽب، وإعداد تخفٌؾ  ظناتانات لننع إياءة ايتخدا  ننقصور الداخلً وتحلٌل وتيجٌل جنٌع ؼازات التنفس، والاضنالأو 
قرارات تقنٌ  النزول، ن   اأو ؼٌره للدخول، وايتخدا  خبوب النزولنختلف   اليالٌباألالاضؽب، وتخفٌؾ ونشر نعدات إنقاذ 

لتقلبات ننب التنفس، خٌارات تكوٌ  النعدات التً ٌحنلها  الخانل، والتعرؾؽاز العبلنات وأعراض خدر لؾ نع التعر
النظرٌات، اضبب واضعٌ  الؽواص اإلنيٌابٌ ، و  العنٌقالوقفات لصعود، التقنٌات وتببٌق نناذج للنتؽٌر ا الؽواص، النعدل
اليبح بكرات وعبلنات خب ال، وخبوب جو ، ر النربوب النربوب  أو ؼٌ تخفٌؾ الاضؽب . برقٌ البفو األوزا  ويترة
على القارب،   الاضؽب القابنتخفٌؾ و نحب  أ تخفٌؾ الاضؽب الننجرؾ النحررالاضؽب والننصات، ونظ   وأعندة تخفٌؾ
. النتلقىالؽاز إيبوان  يبح أو الالؽواص نقابل االيبوان  التً ٌت  تواٌرها ن   ٌحنلهاالاضؽب التً تخفٌؾ نقارن  ؼازات 

، إجراءات الاضؽب دع  ارٌق الؽوص على أياس الشابا أو قارب ، باإلاضاا  إلى التخبٌب لحاالت البوارئ، ونواقع ؼرا 
 اإلخبلء واالتصاالت وؼازات التنفس اً حاالت البوارئ.
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 المهارات –متطلبات ال

 والتخبٌب والتنفٌذ بأنا  لكل ؼوص .به  الخاص التنفس ٌجب على الببلب تحلٌل خلٌب ؼاز ، 

  خانل  لينٌ  األكيجٌ  وانتصاص ؼازلتعرض ايتهبلك الؽاز، وانعدل ٌجب أ  ٌتاضن  تخبٌب الؽوص الحدود ايتنادا إلى
 لتنفس.ا، وخلٌب ؼاز  لكل ؼوص

  ناوي الـ نهاراتلإظهار جنٌع النهارات الندرج  اً القابن  النرجعٌ   ؼواصكل ٌجب على CCR للنرة األولى اً النٌاه ،
  (. 20-10قدنا ) 66و  33النحصورة، وٌتابع النناري  الكااٌ ، على عنق نا بٌ  

  دوي ن  خبلل عقد التشؽٌل الٌ ةكل بالب إثبات يٌبرٌجب علىPO2  ندرب الدقٌق  اً حٌ  ٌراقب  15النيتنر لندة
 .PO2نقٌاس 

 لخب  الؽوص. الننايب تحت الناء  النبلح  ٌجب على كل بالب إثبات 

  انً ينٌ  األوكيجٌ .ٌعٌجب أ  ٌشارك الببلب اً نحاكاة إنقاذ ؼواص لتشنل إدارة ؼباس 

 نراحل تخفٌؾصعود وعبلن  اليبح وتنفٌذ ال ود ببكرةصعالالؽواص  على النبلوب  خبلل إثنتٌ  على األقل ن  الؽوصات 
 الاضؽب.

 
 اجإمتحانات –متطلبات 

 انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: التقٌٌ  والتوثٌق".
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 بزادـغـظ اٌـُـبٌـخـخ وِـمـٍـغـّـرح اٌـذائـبٌـً ثـصـرض األلـؼـزـىاص اٌـغ
 

 المؤهالت واللمحة العامة
 trimix الـ تزوٌد الؽواص بالنهارات والنعارؾ البلزن  للحد ن  نخابر ايتخدا  الؽاز القاب  على الهٌلٌو  أو تنفسل ًهذه الدورة ه
 الاضؽب. تخفٌؾتبلب الذي ٌالنيتنر  PO2و الدابرة النؽلق  للؽوص نع بنزٌج نخفؾ

 
التعرض األقصى بالدابرة النؽلق  بنخالٌب الؽازات لتخبٌب  CCRخرٌجً نختص ن   ورة، تعتبرؼواصاالنتهاء بنجاح ن  هذه الد عند

 trimix الـ أو الهٌلٌو  الاضؽب النيتندة بايتخدا   تخفٌؾ على وحدة نحددة التً تتبلب نراحل النيتنر PO2 وتنفٌذ تقنٌاتها، الؽوص بـ
 .درب علٌهاؼوص قرٌب  ن  تلك النتنشب  وأعناق أل إشراؾ دو 
 

 من قد ٌقٌم التدرٌب

 : أي ن  ندربً ناوي الواضع النشب ٌيتخد  نواد دع  ناوي ن 
o  ؽاز نختلب أو نا ٌعادلها، وب دابرة نؽلق  ؽواصكنعتند 
o ؽاز بياع  ن  الؽوص  50على أياس الهلٌو  و  النختلب بالدابرة النؽلق  وخبرة ؼوص بالؽازياع  ن   200 لدٌه

  ، ونختلب على وحدة نعٌن
o ناوي ندرب  إجتاز دورةقد حاضر وCCR ووردت تينٌتهندرب العنلٌ  تببٌق  نهىؽاز نختلب وابلؽوص ل 

 لتدرٌس هذه الدورة )ق( ن  إدارة تدرٌب ناوي. تقنًندرب ك
 

 الشروط المسبقة

  .ين  اً قي  النٌاه للدورة.. 18الحد األدنى هو السن 

 .الشهادة/الخبرة/المعرفة  
o  نختلب  الؽاز أو نا ٌعادلها. النؽلق  الدابرةناوي ؼواص 
o  خاص .وحدة  ن  الؽوص القاب  على الهٌلٌو  على ياع  60على وحدة نحددة نع  ياع  100 تيجٌل دلٌل ال ٌقل ع 
o  على الندرب التأكد ن  نعرا  البالب الكااٌ  والقدرة قبل أي تدرٌب اً النٌاه النفتوح  وٌجب ايتخدا  النهارات أو

خرى للقٌا  بذلك. ؼوص  واحدة بالنٌاه النفتوح  )التً ال تحتيب ن  اضن  الحد األدنى لعدد الؽوصات التقٌٌنات األ
النبلوب  للدورة( ٌنك  ايتخدانها اً احص وتقٌٌ  الؽوص. هذا ؼٌر نبلوب عندنا تكو  كفاءات ؼوص البالب 

 نعروا  للندرب.

 .هو نوثق ن  قبل الفحص الببً بنا اً ذلك الصدر باألشع  اليٌنٌ   التحقق ن  اللٌاق  البدنٌ  للؽوص كنا الموافقة الطبٌة
الاضؽب العالً( اً ؼاضو  على ؼرا  نع التدرٌب .D.O أو  M.Dونوااق  ؼٌر نشروب  للؽوص ن  قبل ببٌب نرخص )

 شهرا اليابق . 12
 

 السٌاسات

 .النسب   
o   ٌالواضع النشب اً النٌاه النفتوح لندرب ناويٌينح بحد أقصى ببالب.  
o  لكنها ال تزٌد بوحدة نحددةً( نع تجرب  الؽوص التقنً نياعدٌ  )ناوي خٌارات الدع  التقن ٌنصح بشدة ايتخدا ،

 ندرب.الب إلى نيب  نيب  الببلن  

  ثبلث ياعات. )الساعات المقدرة(.األكادٌمٌة 

 .ًالتطبٌق العمل 
o الحد األدنى النبلوب للؽوص. 

 النفتوح  هً أربع ؼوصات. اً النٌاهالؽوصات الحد األدنى لعدد  -
o .العنق 

 . ( 61قد  ) 200أكثر ن  على عنق  أربع  ؼوصات نبلوب  -
  (. 91قد  ) 300تجاوز ال لؽوصات ت -

 .نبلوب النعدات التالٌ  لكل بالب باإلاضاا  إلى نا هو نبلوب اً "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات  المعدات
 التدرٌبٌ  للؽواص التقنً."

o ة نؽلق  نحدد للدورة.دابر 
o  اضؽب قٌاس بن تتاضن بأنها نبلوب  لتنفس نخالٌب الؽاز  نصنف صحٌح الشكل الب ت  تنظٌفه  إنقاذ كااٌ  وننظنٌ ايبوانات

جنٌع الببلب. ٌبلب لونعدالت ايتهبلك ؼاز التنفس الؽوص ، وأحجا  ننايب  لنخبب النفتوح  لدابرةلئلنقاذ لننفصل  هواء
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 التً ٌنبؽً أ  تصنؾ بأنها أيايٌ الاضؽب الننخفض ب النرحل  الثانٌ  ( على جنٌع ايبوانات اإلنقاذ نعالننظ  األيايً )ق
 هواء البوارئ.بالنشر الفوري لتقاي  ليناح الصحٌح لشكل الوتوجٌهها ب

o عنق وتوقٌت زابدة أجهزة. 
o ٌنك  ايتخدا  أجهزة كنبٌوتر الؽوص كأجهزة عنق وتوقٌت. أجهزة الكنبٌوترPO2 نيتندة إلى الهلٌو  وأجهزة الكنبٌوتر ال

PO2 EANx نتاح .الؽوص عندنا تصبح التكنولوجٌا  تخبٌبٌنك  أ  تيتخد  ل 
o  نؽلق .الدابرة للجنبا إلى جنب نع الجداول األولٌ  إنقاذ ناضادة للنٌاه للدابرة النفتوح  الدابرة جداول 
o الؽوص.خرى واقا لنا تنلٌه الظروؾ اً نوقع األ الحبالخبوب جو  و 
o قصى عنق نخبب، وخبوب شخصٌ  إاضااٌ  حيب الحاج .يبح كااٌ  أل صعود وعبلناتال بكرتٌ  لخبوب 
o .أاضواء تحت الناء زابدة إذا لز  األنر بيبب ظروؾ النوقع 
o   ونفخ البدل  نخبب لها  الننايب الحتٌاجات الؽوصالبدل  الجاا ( نع حج  ايبوان   لؽواصٌ لنفخ البدل  )نبلوب ايبوان. 

 
 األكادٌمٌة –المتطلبات 

 )نعالج  نواضوع النعرا  النحددة حيب الحاج (.

 .الفٌزٌاء،  وٌشنل. ايتعراض وايتنرار للنواد التً ت  تناولها اً دلٌل ناوي الؽواص التقنًهذا النجال هو  العلوم التطبٌقٌة
، نع التركٌز بشكل خاص على بب لهتخفٌؾ الاضؽب النخنببق على الؽوص تعل  وظابؾ األعاضاء، والجوانب الببٌ  كنا 

لتخفٌؾ الاضؽب، ينٌ  األكيجٌ  )الجي  كله وينٌ  الجهاز  النخصباألوكيجٌ  خلٌب هواء آلٌات تشكٌل اقاع ، نزاٌا 
بؽاز التوتر إيتٌحاء ؽاز خانل، ب(، نقص األكيجٌ ، خدر النٌتروجٌ ، توتر األنيج  OTUs / UPTDsالعصبً النركزي، 

 نياواة، ينٌ  ؼاز ثانً أكيٌد الكربو ، النزوللصعود / االنبلوب ، ونعدالت  الوقفاتوقابٌ " بالنقارن  نع لا خانل، "الوقفات
أعراض الحدث الدهلٌزي (، وHPNSعصبٌ  )النتبلزن  ال، وارتفاع اضؽب القاب  على الهٌلٌو  DCIاضؽب نكااح  االنتشار، 

DCI ، اقدا  الحرارة بشأ  الهٌلٌو  اً خلٌب التنفس، ونزاٌا وعٌوب   دٌنانٌكٌ، ارتفاع الحرارة، انخفاض حرارة الجي
قت الؽوص واالعتبارات النفيٌ  والتراٌنكس، نزٌج اليفر نقابل نزٌج القاع، إدارة ، الهاٌدرولوكس، الهٌدروكسهٌلٌوكس، ال

دقابق بعد  5الهواء إيتراحات النراد تؽبٌتها هً الحاج  إلى  وكذلكالنهن ، واإلجهاد، اضٌق اإلدراك الحيً، والذعر.  وحنل
 ن  األكيجٌ . ًعالالظاهرة عند ايتخدا  الاضؽب الجزبً قبال  الاضؽب األكيجٌ  وتخفٌؾ دقٌق  خبلل  20كل 

 .الدابرة النؽلق  لؽواص النعرا  البلزن  الختٌار وتكوٌ  نعدات ؼوص لٌوار هذا النجال  معدات الغوصCCR  الؽاز. لخلٌب
 كنبٌوترات، وٌ البفويترة /  هارنس، الات، والننظنCCRانات الؽاز لبليتخدا  الخارجً ن  النعلونات حول صنتشنل و

الاضؽب ؼٌر تخفٌؾ نجراؾ أو لئل، وعبلنات يبح النبلح صعود وبكرات خب الالؽوص / نقاٌٌس العنق / توقٌت القاع، 
على ننايب  واليٌبرة  أثقال ،لبياتوكجو  خب الاضؽب التً ٌت  تواٌرها ن  اليبح،  تخفٌؾ النربوب ، وإعداد نعدات

وايتعراض نختلؾ  تعرٌؾ، نقارن  جداول الؽوص وأجهزة الكنبٌوتر، وونراحل وقفات تخفٌؾ الاضؽبالبفو خبلل الؽوص 
، البحرٌ  RGBMوالجداول القاب  على  DCIEMالاضؽب ) تخفٌؾالدوابر النؽلق  والدابرة النفتوح  لجداول إنقاذ لنناذج 
النتعددة النيتوٌات ؽوص ال اتكنبٌوترنات اإلنقاذ، االيتخدا  الصحٌح لايبوا حبال، الخ(، وBühlmannاألنرٌكٌ ، 
 الاضؽب. تخفٌؾلتخبٌب الؽوص واإللكترونٌ  

 .عرا  البلزن  لتخبٌب وتنفٌذ الؽوص بخلٌب نللؽواص الٌوار هذا النجال  تخطٌط غوص بمخالٌط الغازات بالدائرة المغلقة
نقاذ والنتبلبات وقٌود ينٌ  اإلؼاز    بعنلٌات النعٌار، أي احتٌاجاتالنعلونات النتعلق تشنلبأنا . و ؽلق ؼازات بالدابرة الن

ه . التخبٌب لحاالت البوارئ بنا اً ذلك توتر الهٌلٌو  النلالهلٌو  و األنيج  بؽاز وتوترالنٌتروجٌ ، قٌود خدر األكيجٌ ، و
لاضؽب، وتعبل النعدات. أٌاضا، ٌجب أ  تؽبى اإلجراءات التالٌ : اإنخفاض الاضؽب، ينٌ  األكيجٌ ، نرض تخفٌؾ 

خب  وإجراءات البوارئ للحاالت البارب  للفشل الالاضؽب، العنلٌات العادٌ ، اشل  تخفٌؾ وؼاز PO2 النيتنرلـيتخدا  إلا
الاضؽب، وإعداد فٌؾ تخ انات لننع إياءة ايتخدا  ننظناتقصور الداخلً وتحلٌل وتيجٌل جنٌع ؼازات التنفس، والاضنالأو 

قرارات تقنٌ  النزول، ن   اأو ؼٌره للدخول، وايتخدا  خبوب النزولنختلف   اليالٌباألالاضؽب، وتخفٌؾ ونشر نعدات إنقاذ 
لتقلبات ننب التنفس، خٌارات تكوٌ  النعدات التً ٌحنلها  الخانل، والتعرؾؽاز العبلنات وأعراض خدر لؾ نع التعر

النظرٌات، اضبب واضعٌ  الؽواص اإلنيٌابٌ ، و  العنٌقالوقفات لصعود، التقنٌات وتببٌق نناذج لالنتؽٌر  الؽواص، النعدل
اليبح بكرات وعبلنات خب ال، وخبوب جو ، ر النربوب النربوب  أو ؼٌ تخفٌؾ الاضؽب . برقٌ البفو األوزا  ويترة
على القارب،   الاضؽب القابنتخفٌؾ أو نحب   تخفٌؾ الاضؽب الننجرؾ النحررالاضؽب والننصات، ونظ   وأعندة تخفٌؾ
. النتلقىالؽاز إيبوان  يبح أو الالؽواص نقابل االيبوان  التً ٌت  تواٌرها ن   ٌحنلهاالاضؽب التً تخفٌؾ نقارن  ؼازات 

، إجراءات الاضؽب دع  ارٌق الؽوص على أياس الشابا أو قارب ، باإلاضاا  إلى التخبٌب لحاالت البوارئ، ونواقع ؼرا 
 واالتصاالت وؼازات التنفس اً حاالت البوارئ. اإلخبلء

 
 المهارات –متطلبات ال

 والتخبٌب والتنفٌذ بأنا  لكل ؼوص .به  الخاص التنفس ٌجب على الببلب تحلٌل خلٌب ؼاز ، 

  لينٌ  األكيجٌ  وانتصاص ؼاز خانل لتعرض ايتهبلك الؽاز، وانعدل ٌجب أ  ٌتاضن  تخبٌب الؽوص الحدود ايتنادا إلى
 لتنفس.ا، وخلٌب ؼاز  ؼوصلكل 
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  ناوي الـ نهاراتلإظهار جنٌع النهارات الندرج  اً القابن  النرجعٌ   ؼواصكل ٌجب على CCR للنرة األولى اً النٌاه ،
  (. 20-10قدنا ) 66و  33النحصورة، وٌتابع النناري  الكااٌ ، على عنق نا بٌ  

  ل عقد التشؽٌل الٌدوي ن  خبل ةكل بالب إثبات يٌبرٌجب علىPO2  ندرب الدقٌق  اً حٌ  ٌراقب  15النيتنر لندة
 .PO2نقٌاس 

 لخب  الؽوص. الننايب تحت الناء  النبلح  ٌجب على كل بالب إثبات 

  انً ينٌ  األوكيجٌ .ٌعٌجب أ  ٌشارك الببلب اً نحاكاة إنقاذ ؼواص لتشنل إدارة ؼباس 

 نراحل تخفٌؾصعود وعبلن  اليبح وتنفٌذ ال ود ببكرةصعال الؽواص على النبلوب  خبلل إثنتٌ  على األقل ن  الؽوصات 
 الاضؽب.

 
 اجإمتحانات –متطلبات ال

 انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: التقٌٌ  والتوثٌق".
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 (NAUI FIT PROGRAM)اوي ـة نـمـالئـج مـامـرنـب

 
 المؤهالت واللمحة العامة

( هو برنانج الٌتبلب شهادة إننا نبلوب  كشرب أيايً لبللتحاق اً دورة FITاختباري )-تعلٌنً-برنانج نبلبن  ناوي ايتببلعً
 (.ICCتحوٌل ندرب ن  ننظن  أخرى )نياعد ندرب ناوي، نرشد ؼوص ناوي أو ندرب ناوي و دورة 

 
وٌشنل البرنانج على كل ن  التدرٌس والتقٌٌ . ٌتلقى النيجلٌ  على النعلونات البلزن  للتحاضٌر لعاضوٌ  ناوي وتدرٌب القٌادة بناوي. 

بٌن  ن  حال  التأهب  ٌت  ننح النشاركٌ  النعرا  ونهارة النٌاه وتقٌٌ  األداء األخرى، اإلنتقادات والنشورة لاضنا  أ  ٌكونوا على
 لعاضوٌ  ناوي وايتنرار التدرٌب على القٌادة.

 
عند االنتهاء ن  برنانج نبلبن  ناوي، يٌحصل كل نشارك على نلخص نكتوب لتوصٌات باق  التدرٌب بشأ  ايتعداده  للتدرٌب على 

اً تحدٌد وقت الدخول لدورة ناوي القٌادٌ . قد القٌادة. وتقع على عاتق النشاركٌ  األاراد ايتخدا  هذه والنعارؾ األخرى النكتيب  
ٌحاضر أي عدد ن  نبلبنً ناوي إذا كا  النبلوب إعادة تقٌٌ  االيتعداد. يوؾ ٌحصل النرشحٌ  النتخرجٌ  على بباق  اعتراؾ 

 نبلبن  ناوي قابل  للتجدٌد ينوٌا بداع ريو  تيجٌل نبلبن  ناوي.

 قٌادة األخرى، وخرٌجً برنانج نبلبن  ناوي الحالٌٌ  الذٌ  ت  تيجٌله  نع ناوي حاضور القادة. شرٌب  تلبٌ  كاا  نتبلبات ال
قد ٌحاضرو  دورة نياعد ندرب ناوي، دورة نرشد ؼوص أو دورة تحوٌل ندرب ن  ننظن  أخرى. القٌادٌٌ  ن  الننظنات 

خرٌجً برنانج نبلبن  ناوي األخرى ن   خرٌجً دورة نبلبن  ناوي قد ٌحاضرو  دورة تدرٌبٌ  لندرب ناوي. وٌت  تشجٌع 
 لحاضور دورة القٌادة النتوقع  اً ؼاضو  إبار زننً ين  واحدة اليتكنال الدورات كل ننها عندنا ٌكو  ذلك ننكنا.

 
 من قد ٌقٌم التدرٌب

  دورات القٌادة ٌنك  تدرٌب دورة نبلبن  ناوي ن  قبل ندربٌ  ناوي الواضع النشب بايتخدا  نواد ناوي والذٌ  ايتواوا النتبلبات لتعلٌ
ونع ذلك، هذا الترخٌص هو انتٌاز ٌنك  تعلٌقه أو إلؽابه كتابٌا واق إجراء ايتعراض الندرب. كنا وااق علٌها نجلس إدارة ناوي. 

ثال ويٌت  اإلاصاح ع  اليبب النحدد )ق( للتعلٌق أو إلؽاء اإلنتٌازات )نثال على ذلك الفشل اً إتنا  التحدٌثات النبلوب  أو عد  االنت
 للنعاٌٌر( اً خباب اإلخبار ونيخ  ن  النحااضر النخصص  ويٌت  كذلك تواٌر إجراءات النراجع  نع الخباب.

 
 الشروط المسبقة

  .ين  اً قي  النٌاه للدورة.. 18الحد األدنى هو السن 

  /الشهادة/الخبرة( اجإعتراف قبل التعلٌمRPL.)  
o شهادة باعتباره ؼواص ناوي يكوبا أو نا ٌعادلها. 
o .شهادة باعتباره ؼواص ناوي يكوبا ننقذ أو نا ٌعادلها 
o .شهادة باعتباره ؼواص ناٌتروكس ناوي يكوبا أو نا ٌعادلها 
o .شهادة باعتباره كبٌر ؼواصٌ  يكوبا ناوي أو نا ٌعادلها 
o .شهادة ناوي اإليعااات األولٌ  لنحتراً الؽوص أو نا ٌعادلها 
o ا.شهادة ناوي نوار األكيجٌ  أو نا ٌعادله 
o  ياع  لوقت القاع. ٌجب أ  تختلؾ  12.5ؼوص  يكوبا اً النٌاه النفتوح  نع حد أدنى بـ  25نا ال ٌقل ع   تيجٌل

 الؽوصات اً البٌب ، والعنق، واألنشب .
o .قادة الننظنات األخرى الذٌ  قانوا بتلبٌ  جنٌع النتبلبات قد ٌحاضورو  برنانج نبلبن  ناوي 
o لبالب الكااٌ  والقدرة قبل أي تدرٌب اً النٌاه النفتوح  وٌجب ايتخدا  النهارات أو التقٌٌنات على الندرب التأكد ن  نعرا  ا

األخرى للقٌا  بذلك. ؼوص  واحدة بالنٌاه النفتوح  )التً ال تحتيب ن  اضن  الحد األدنى لعدد الؽوصات النبلوب  للدورة( 
 تكو  كفاءات ؼوص البالب نعروا  للندرب. ٌنك  ايتخدانها اً احص وتقٌٌ  الؽوص. هذا ؼٌر نبلوب عندنا

 .ٌجب على النرشحٌ  أ  ٌكونوا نزودٌ  ونيؤولٌ  ع  رعاٌ  وصٌان  نعدات الؽوص الخاص  به . ٌقو  الندرب  المعدات
 بالنياعدة اً البداٌ  النرشحٌ  اً احص جنٌع النعدات لاضنا  أنها كااٌ  وتعنل بالشكل اليلٌ .

 .رٌب ناوي لتلبٌ  االحتٌاجات الحالٌ .االتصال بإدارة تد المواد 

 .التحقق ن  الحال  البدنٌ  الجٌدة كنا هو نوثق بالفحص الببً والنوااق  ؼٌر النشروب  للؽوص ن  قبل  الموافقة الطبٌة
شهرا اليابق . اً أي حال ن  األحوال ل  ٌت  قبول النوااق  الببٌ  حٌث الببٌب النوقع على  12ببٌب نرخص اً الـ 

 دة هو البالب.الشها
 

 السٌاسات
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 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: النياعدٌ  والنيب.".على الندرب نرااق  الببلب خبلل أول   النسب
  (. 18قدنا ) 60عنلٌ  ؼوص تدرٌبٌ  ال تزٌد على 

  ياع . 20 )الساعات المقدرة(.األكادٌمٌة 

 .ًالتطبٌق العمل 
o لوب.الحد األدنى للوقت النب 

 ياعات. 6 -
o .الحد األدنى لعدد الؽوصات 

 الحد األدنى لعدد الؽوصات اً النٌاه النفتوح  هً واحدة. -
o .العنق 

 (. ال لؽوصات بحاج  إلى تخفٌؾ  40قد  ) 130أقصى عنق ألي ؼوص  اً النٌاه النفتوح  خبلل هذه الدورة هو  -
ؽب على نراحل إلى الصعود اً ؼوص  ال تيتدعً الاضؽب على النراحل الفعلٌ . ونع ذلك، ٌنك  إاضاا  نحاكاة الاض
نتر( ٌجب أ  تدرج اً وقت الؽوص  7.6قدنا ) 25وقف  تخفٌؾ الاضؽب. أي نحاكاة لوقت اضؽب قاضى اً أعنق ن  

 الفعلً.

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: النعدات.". المعدات 

 .نٌع الدورات: نناذج اليجبلت والتقارٌر."انظر "اليٌايات العان  النببق  على ج المواد 

 .حٌث أشٌر بعبلن  النجن  )*(، قد تقٌد توثٌق األنشب  والتقٌٌنات ن  خبلل عنلٌ   اجإعتراف قبل التعلمRPL  النيؤولٌ  ع .
واد دع  تكو  على عاتق النرشح وتقع على عاتق النرشح تقدٌ  أدل  نقبول  ن  التعل  والخبرة اليابق . انظر ن RPLتببٌق 

 ناوي للقٌادة ودورات الندرب.

 .نتائج الدورة 
o .التيجٌل 

إكنال تيجٌل ناوي، الذي يٌقو  به الندرب  FITعند االنتهاء ن  جنٌع النتبلبات بببٌع  الحال، ٌجب على كل خرٌج  -
اد اإلعبلنٌ  واقا لئلجراءات الحالٌ . ويٌت  تيجٌل النتقدنٌ  كنتخرجٌ  ن  برنانج نبلبن  ناوي ويٌت  إريال النو

 واالعتراؾ اإلاضااٌ .
 

 األكادٌمٌة –المتطلبات 

 .عام 
o .أهداؾ برنانج نبلبن  ناوي 
o .نظرة عان  على الدورات القٌادٌ  ودورات الندرب 
o * . نظرٌ ، تخبٌب الدرس ونياعدات التدرٌب والتعل 
o * .تأيٌس أهداؾ تعل  البالب 
o لباق  التدرٌبً(. *نحااضرات القٌادة الشفهٌ  )نحااضرات النرشحٌ  وشرح ا 
o   ٌنفهو  تدرٌس يليل  ندرب الندربITC. 
o * .تقنٌات التدرٌب اً النٌاه النحصورة والنيبح 
o * . تقنٌات التدرٌب اً النٌاه النفتوح 
o * . تقنٌات اإلنقاذ اً النٌاه النفتوح 
o * . حل نشكل  النٌاه النفتوح 
o * . قٌادة تأهٌل اليكوبا اً ؼوص النٌاه النفتوح 
o قادة الؽوص والندربٌ . *نعدات ل 
o * . ٌنصادر الدراي  والتوجٌه لتدرٌب النعلن 
o النراجع  والتقٌٌ  النظري األيايً والنوااضٌع التببٌقٌ  *: نعدات 
o . ٌالعلو  الفٌزٌاب 
o .عل  وظابؾ األعاضاء 
o  لتشنل( نظرٌ  الاضؽبRGBM.) 
o . نبادئ الاضؽب الجداول واإليتخدا 
o . البٌب 
o عاش القلبً الربوي / نزود األكيجٌ .اإليعااات األولٌ  / اإلن 
o .اإلنقاذ 
o .الناٌتروكس 
o .نناريات ونهارات الؽوص 
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 المهارات –متطلبات 

  )بدون معدات *.  -مهارة السباحة )المٌاه المحصورة أو المفتوحة 
o  نترا( بنفس واحد،. بدو  قفز أو داع. 23ٌاردة ) 25اليباح  تحت الناء 
o   ال ٌقل ع  اثنتٌ  ن  الاضربات بايتنرار دو  توقؾ اة بدو  توقؾ اً النيتوى النتويب  ( نحاك 412ٌاردة ) 450اليباح

 بوال اترة اليباح .
o  دقٌق . 20يباح  البقاء على قٌد الحٌاة لندة 

 * .)لتعدٌل البفوٌ  والقناع، نظا  األوزا  ٌت  التنفٌذ بارتداء البدل ،  الغوص السطحً )المٌاه المحصورة أو المفتوحة
 زعانؾ، والقصب  الهوابٌ .وال

o  ( بدو  توقؾ، ننا ٌدل على تقنٌ  اعال . 823ٌاردة ) 900ركبلت لـ  

 .ؼٌر نبلوب ولك  ٌنك  تقدٌ  كتحد للنرشح لنحاكاة النهارة اإليتثنابٌ  والقدرة تحت الناء. إرث مهارات ورشة العمل 
o تفاصٌل النهارات النحددة."(.الؽوص اليبحً إزال  النعدات وايتردادها )انظر النهارات التكنٌل"  ٌ 
o .)".نعدات الؽوص تبادل )انظر النهارات التكنٌلٌ  "تفاصٌل النهارات النحددة 

 * .)ٌت  تنفٌذها بإرتداء وحدة ؼوص اليكوبا ويترة البفوٌ ، باإلاضاا  إلى الحد األدنى ن   غوص السكوبا )المٌاه المحصورة
 نعدات الؽوص اليبحً.

o انظر "تفاصٌل النهارات النحددة." التكنٌلٌ (نياعدة ؼواص اليكوبا( . 
o ) ٌالتنفس نع الزنٌل أثناء اليباح  تحت الناء أاقٌا لندة اربع دقابق. )انظر "تفاصٌل النهارات النحددة." التكنٌل 
o ٌلٌ (نشارك  الهواء البدٌل اليباح  تحت الناء األاقٌ  لندة اربع دقابق. )انظر "تفاصٌل النهارات النحددة." التكن 
o ) ٌالتخلص وإيترداد وحدة اليكوبا. )انظر "تفاصٌل النهارات النحددة." التكنٌل 
o ) ٌالهبوب بوحدة اليكوبا. )انظر "تفاصٌل النهارات النحددة." التكنٌل 

 * .)ن  ٌت  تنفٌذها بإرتداء وحدة ؼوص اليكوبا ويترة البفوٌ ، باإلاضاا  إلى الحد األدنى  غوص السكوبا )المٌاه المفتوحة
 نعدات الؽوص اليبحً.

o  على اليبح.نظا  الوز  إزال  وايتبدال 
o .إزال  وايتبدال وحدة اليكوبا على اليبح 
o  اً القاع.نظا  الوز  إزال  وايتبدال 
o .إزال  وايتبدال وحدة اليكوبا اً القاع 
o ) ٌنشارك  الهواء حال الثبات اً القاع. )انظر "تفاصٌل النهارات النحددة." التكنٌل 
o نتر(. )انظر "تفاصٌل النهارات النحددة."  4.6قدنا ) 15ود بنشارك  نصدر الهواء البدٌل ن  عنق كحد أدنى الصع

 التكنٌلٌ (
o   نتر(. )انظر "تفاصٌل النهارات النحددة." التكنٌلٌ ( 4.6قدنا ) 15صعود البوارئ يباح  ن  عنق كحد أدنى ن 
o حددة." التكنٌلٌ (إنقاذ ؼواص اليكوبا. )انظر "تفاصٌل النهارات الن 
o   4.5ربل ) 10أنتار(، ووز  ال ٌقل ع   6قدنا ) 20ايتعادة وإيترداد الوز  ن  الناء إلى اليبح، ن  عنق ال ٌقل ع 

 كلػ(.
o  : ٌأداء ؼوص  اً النٌاه النفتوح  لؽرض التقٌٌ  تتاضن  األنشب  التال 

 النداخل والنخارج الننايب . -
 حل النشاكل. -
 لبفوٌ  عند الدخول، نع الرقاب  اليلٌن  على البفوٌ  بعد ذلك.التحقق ن  األوزا  / ا -
  ( كإجنالً أثناء الؽوص. 805ٌاردة ) 880 -اليباح  لنياا   -
 الؽوص اليبحً واليباح  تحت الناء والبفو على اليبح. -
لقفازات وؼباء الرأس، تفرٌػ الناء ن  القناع، بنا اً ذلك إزالته وايتبداله. )اً بٌبات النٌاه الباردة عندنا تيتخد  ا -

 اإزالته وإيتبداله اً النٌاه النحصورة كااٌ .(
 إزال  وايتبدال وتفرٌػ ننظ . -
 ايتعادة الننظ  األيايً ن  وراء الكتؾ وايتبداله وتفرٌؽه. -

 .محاضرة التدرٌس: الفصول 
o .الحد األدنى نحااضرة واحدة 

 .محاضرة التدرٌس: المٌاه المحصورة 
o   ٌنحااضرة واحدة اً النٌاه النحصورة لنهارات الؽوص اليبجً وؼوص اليكوبا.الحد األدنى ن  التعل 

 .محاضرة التدرٌس: المٌاه المفتوحة 
o .الحد األدنى ن  التعلٌ  نحااضرة واحدة اً النٌاه النفتوح  لنهارات الؽوص اليبجً وؼوص اليكوبا 
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 اجإمتحانات –متطلبات 

 .إكنال نتبلبات نواد التدرٌب 
o  التدرٌب لتلبٌ  االحتٌاجات الحالٌ .االتصال بإدارة 

 . االنتهاء ن  االنتحانات النبلوب 
o  ٌدار إختبار برنانج نبلبن  ناوي ألؼراض التشخٌص ولٌس لتيجٌل النجاح أو الفشل. وٌهدؾ البرنانج إلى نعرا  نقاب

 القوة والاضعؾ اً اإلعداد للتدرٌب على القٌادة.
o الدورات: التقٌٌ  والتوثٌق". انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع 
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 ًـحـطـسـوص الـغـدرب الـم
 

 المؤهالت واللمحة العامة
هذه دورة شهادة نيتوى القٌادة تهدؾ إلى تدرٌب وتأهٌل األشخاص وإصدارشهادات اً الؽوص اليبحً )حبس النفس(. وبببٌع  الحال 

لنخٌنات، أو الجناعات النناثل  اقادة ناوي الذٌ  ٌنكنه  تعلٌ  الناس على نحو اعال لبليتنتاع بالؽوص يوؾ تتٌح لؤلاراد. الندارس وا
 اليبحً نع الحد األدنى ن  النخابر.

 
ندرب ناوي الواضع النشب قد ٌدرس بشكل نيتقل دورة ناوي للؽوص اليبحً والدورات التخصصٌ  النعٌن  كدورات الؽوص اليبحً 

 ار الشهادات لهؤالء.وناوي تفوض إلصد
 

ٌجوز لندرب الؽوص اليبحً الواضع النشب، اً حٌ  ٌجري اإلشراؾ علٌه ن  قبل ندرب الواضع النشب، األداء كنياعد خبلل دورات 
 ناوي الؽوص. اً حال أنه نؤهل كؽواص، وٌنك  أ  تشنل األنشب  التدرٌبٌ  لؽوص اليكوبا.

 
ٌ  نهارات اليباح  وتعلٌ  أجزاء ناوي الؽوص اليبحً ن  دورة ؼواص اليكوبا وندرب الؽوص اليبحً قد ٌؤدي بشكل نيتقل تقٌ

 بالببع.
 

دا  لئليعااات األولٌ ، والذي أكنل جنٌع وحدات التوجٌه -ندرب ناوي الؽوص اليبحً الواضع النشب الذي أكنل التوجٌه لندرب ناوي
 دا  لئليعااات األولٌ  .-برانج ناوي دا ، قد ٌدرب-دا  النبلوب  وٌيتخد  نواد دع  وتدرٌب ناوي-لناوي
 

وٌحق ألعاضاء قٌادة بالحصول على الفوابد النذكورة بالتفصٌل اً لوابح الرابب  اً هذه النعاٌٌر. زعٌ  ناوي قد ٌجدد عاضوٌته ينوٌا 
 ألي حال  ن  الحاالت ع  برٌق تلبٌ  نتبلبات التجدٌد.

 
 من قد ٌقٌم التدرٌب
ن  قبل ندربٌ  ناوي الواضع النشب بايتخدا  نواد ناوي والذٌ  ايتواوا النتبلبات لتعلٌ  دورات  دٌ القٌا ناوي اتٌنك  تدرٌب دور

ونع ذلك، هذا الترخٌص هو انتٌاز الذي ٌنك  تعلٌقه أو إلؽابه كتابٌا واقا إلجراء إيتعراض  القٌادة كنا وااق علٌها نجلس إدارة ناوي.
النحددة  للتعلٌق أو إلؽاء اإلنتٌازات )نثل التحدٌث النبلوب أو عد  االنتثال للنعاٌٌر( اً  الندرب النعٌ . ويٌت  اإلاصاح ع  األيباب

 خباب اإلخبار ونيخ  ن  إجراء نراجع  الندرب النعٌن  يتقد  نع الريال .
 

 الشروط المسبقة

  .ين  اً قي  النٌاه للدورة.. 18الحد األدنى هو السن 

  /اجإعتراف قبل التعالشهادة/الخبرة( لٌمRPL.)  
o .شهادة باعتباره ؼواص ناوي يبحً أو ؼواص يكوبا أو نا ٌعادلها 
o .)نبلوب شهادة باعتباره ؼواص ناوي يكوبا ننقذ أو نا ٌعادلها، أو شهادة حارس حٌاة )الٌؾ قارد 
o .شهادة ناوي اإليعااات األولٌ  لنحتراً الؽوص أو نا ٌعادلها 
o شهادة ناوي نوار األكيجٌ  أو نا ٌعادلها. 
o .ٌنك  تببٌق االعتراؾ قبل التعل . انظر نواد دع  ناوي للقادة وندربً الدورات 
o  ياع  لوقت القاع. ٌجب أ  تختلؾ  12.5ؼوص  يكوبا اً النٌاه النفتوح  نع حد أدنى بـ  25نا ال ٌقل ع   تيجٌل

 الؽوصات اً البٌب ، والعنق، واألنشب .
o  ٌوالقدرة قبل أي تدرٌب اً النٌاه النفتوح  وٌجب ايتخدا  النهارات أو التقٌٌنات  على الندرب التأكد ن  نعرا  البالب الكاا

األخرى للقٌا  بذلك. ؼوص  واحدة بالنٌاه النفتوح  )التً ال تحتيب ن  اضن  الحد األدنى لعدد الؽوصات النبلوب  للدورة( 
 ؼوص البالب نعروا  للندرب.ٌنك  ايتخدانها اً احص وتقٌٌ  الؽوص. هذا ؼٌر نبلوب عندنا تكو  كفاءات 

 .ٌجب على النرشحٌ  أ  ٌكونوا نزودٌ  ونيؤولٌ  ع  رعاٌ  وصٌان  نعدات الؽوص الخاص  به . ٌقو  الندرب  المعدات
 بالنياعدة اً البداٌ  النرشحٌ  اً احص جنٌع النعدات لاضنا  أنها كااٌ  وتعنل بالشكل اليلٌ .

 .االحتٌاجات الحالٌ .االتصال بإدارة تدرٌب ناوي لتلب المواد  ٌ 

 .التحقق ن  الحال  البدنٌ  الجٌدة كنا هو نوثق بالفحص الببً والنوااق  ؼٌر النشروب  للؽوص ن  قبل  الموافقة الطبٌة
شهرا اليابق . اً أي حال ن  األحوال ل  ٌت  قبول النوااق  الببٌ  حٌث الببٌب النوقع على  12ببٌب نرخص اً الـ 
 الشهادة هو البالب.
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 السٌاسات

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: النياعدٌ  والنيب. "  النسب 

  ياع . 17 )الساعات المقدرة(.األكادٌمٌة 

 .ًالتطبٌق العمل 
o .الحد األدنى للوقت النبلوب 

 ياعات. 7 -
o .الحد األدنى لعدد الؽوصات 

 دة.الحد األدنى لعدد الؽوصات اً النٌاه النفتوح  هً واح -

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: النعدات.". المعدات 

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: نناذج اليجبلت والتقارٌر." المواد 

 .نتائج الدورة 
o .بلب العاضوٌ  والتيجٌل 

ال بلب عاضوٌ  ناوي، الذي يٌتعانل نعه عند االنتهاء ن  جنٌع نتبلبات االعتناد، ٌجب على كل خرٌج قٌادة ايتكن -
الندرب واقا لئلجراءات الحالٌ . ويٌت  تيجٌل النتقدنٌ  كأعاضاء قٌادة اً الفب  والواضع الننايب ويٌت  إريال 

 نعلونات االعاضاء الجدد.
 

 األكادٌمٌة –المتطلبات 

 .ا اً ذلك اللٌاق  البدنٌ  والنخابر، والتً هً تلك الجوانب ن  الفٌزٌاء، وعل  وظابؾ األعاضاء والبب، بن العلوم التطبٌقٌة
بحاج  لتعلٌ  الؽوص اليبحً نع الحد األدنى ن  النخابر. التركٌز هو واضعها بالجوانب العنلٌ  التً تؤثر على النشاب حتى 

، والؽازات، الندرب يٌفه  الببلب والقٌود الذاتٌ . التفاصٌل لٌت  تاضنٌنها هً: الاضؽب ودرج  الحرارة، البفوٌ ، والرؤٌ 
والتنفس )بنا اً ذلك إؼناء النٌاه الاضحل  ونخابر ؼواص يبحً ٌتنفس الهواء الناضؽوب اً العنق(، وياقٌها، ونشاكل اً 

 الجهاز التنفيً، وارب والتعرض النفرب.

 .الؽوص الؽرض، والنٌزات، واألنواع، وايتخدا  نعدات الؽوص اليبحً. التركٌز الربٌيً هو إعداد ندرب  معدات الغوص
ٌ  )الينوركل( ، والزعانؾ ويترة البفو أو يترة  اليبحً لتعلٌ  اختٌار وايتخدا  ورعاٌ   القناع، القصب  الهوائ

والبدل  الوقابٌ ، ولك  يٌكو  نظا  الوز  الؽوص اليبحً. النبلوب هو تؽبٌ  عوان  اليبح نع عل  الؽوص، اليكٌ ، 
 هناك تركٌز ٌعتند على نوقع الدورة.

  أيالٌب اإلنقاذ واإليعااات األولٌ  كنا تنببق على الؽوص اليبحً. التخبٌب للؽوص، وقواعد اليبلن   الغوص.سالمة
وإجراءات البوارئ التً ٌتعٌ  تؽبٌتها. تفاصٌل لٌت  تاضنٌنها هً: نتبلزن  الذعر، والتعرؾ على النشكل  واإلنقاذ الذاتً، 

 والنياعدة، اليحب والحنل.شبه الؽرق، اإلنعاش القلبً والصدنات والجروح، 

 .الجوانب الفٌزٌابٌ  والبٌولوجٌ  للبٌب  اً الننبق  حٌث تجري الدورة. ٌنبؽً التشدٌد على أيايٌات صٌان  وحفظ  بٌئة الغوص
النوارد النابٌ . اللوابح النعنول بها، والنخابر )بنا اً ذلك التلوث(، حرك  النٌاه وخصابص النٌاه اً ننابق الؽوص 

 على الؽواص هً النراد تؽبٌتها. وآثارها

 .النعرا   اً كٌؾ، الذي، نتى، أٌ ، ناذا، ولناذا الؽوص. ، هً التً ٌنبؽً ادراجها نصادر نحددة إلى أندٌ   أنشطة الغوص
الؽوص، والقوارب، والنراكز، والنواقع والكتب والدورٌات، باإلاضاا  إلى الدورات ذات الصل . كنا أ  تعبى نقدن  نوجزة 

 شب  الؽوص نحددة.ألن

 .توجٌهات ناوي 

 .تعلٌم ناوي 
o .التعلٌ  النيتنر 
o .اإليعااات األولٌ  ودورات اإلنعاش القلبً الربوي 

 .)أسالٌب التدرٌس )أسالٌب التدرٌس وتقٌٌم الطالب 
o . عا : نظرٌ  التدرٌس، واأليالٌب، واالتصال ع  برٌق الف 
o تدرٌب.األكادٌنٌ : أهداؾ الدرس، وإعداد الدرس وويابل ال 
o . ٌٌالنٌاه النحصورة: إعداد التدرٌس وأيالٌب ونعاٌٌر التق 
o . ٌٌالنٌاه النفتوح : إعداد التدرٌس وأيالٌب ونعاٌٌر التق 

 .تعٌٌنات المرشح 
o  إعداد الببلب لتعلٌ  اعال دورات الؽوص اليبحً. التدرٌس النظري واأليالٌب والتقنٌات، وواضع األهداؾ

خبب الدرس النراد تؽبٌتها. بعد أ  ت  عرض هذه النواد، والببلب ه  لتقدٌ  أي والتقٌٌنات وويابل التدرٌب و
نها  تدرٌس أقل ن  أربع  )اثنا  ن  الفصول الدرايٌ  وٌونٌ  اً الناء(. العروض هً التً يٌت  تقٌٌنها 

 للتيجٌل.
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o بلوب  ن  الدورة:النها  التالٌ  هً أ  ٌت  االنتهاء خارج وقت الدراي  ن  قبل النرشحٌ  األجزاء الن 
 إعداد تدرٌس العروض، لتشنل الخبوب العرٌاض  نكتوب  كرؤوس أقبل  إلى أ  تحول قبل كل نحااضرة. -
 إعداد لعب ، ونناري  أو تدرٌب لتقدٌنه خبلل الدورة قي  عنل النٌاه باعتبارها واحدة ن  العروض التعلٌنٌ  النبلوب . -

 

 .أعمال تعلٌم الغوص 
o .نبادئ التيوٌق 
o توظٌؾ )جذب( الببلب.البحث و 
o .التنظٌ  والجدول  ونٌزانٌ  الدورات 
o .الجوانب القانونٌ  لتعلٌ  الؽوص 
o .أخبلقٌات الندرب 
o . نبادئ تجارة التجزب 

 
 المهارات –متطلبات ال

  )بدون معدات.  -مهارة السباحة )المٌاه المحصورة أو المفتوحة 
o  دو  قفز أو داع.نترا( بنفس واحد،. ب 23ٌاردة ) 25اليباح  تحت الناء 
o   ال ٌقل ع  اثنتٌ  ن  الاضربات بايتنرار دو  توقؾ  ( نحاكاة بدو  توقؾ اً النيتوى النتويب  412ٌاردة ) 450اليباح

 بوال اترة اليباح .
o  دقٌق . 20يباح  البقاء على قٌد الحٌاة لندة 

  .)لتعدٌل البفوٌ  والقناع، نظا  األوزا  ل ، ٌت  التنفٌذ بارتداء البدالغوص السطحً )المٌاه المحصورة أو المفتوحة
 والزعانؾ، والقصب  الهوابٌ .

o  دقٌق  أو أقل، ننا ٌدل على تقنٌ  اعال . 15 ( بدو  توقؾ خبلل  823ٌاردة ) 900ركبلت لـ 
o  نترا( وعد  أخذ أكثر ن  ثبلث  أنفاس أثناء اليباح . 46ٌاردة ) 50الركل تحت الناء لـ 
o ٌنتر( اً الناء. 2.4أقدا  ) 8رة خبلل ؼوص  واحدة حبس النفس إلى نا ال ٌقل ع  ايتعادة عدة أشٌاء صؽ 

  .)لتعدٌل البفوٌ ، يترة البفوٌ  والقناع، نظا  األوزا  ٌت  التنفٌذ بارتداء البدل ، الغوص السطحً )المٌاه المفتوحة
 والزعانؾ، والقصب  الهوابٌ .

o لنهارات النحددة."(.إنقاذ الؽواص اليبحً )انظر تكنٌلٌ  "تفاصٌل ا 
o .)".نياعدة الؽواص اليبحً )انظر تكنٌلٌ  "تفاصٌل النهارات النحددة 

  محاضرة المٌاه المحصورة. –التدرٌس 
o .ًتعلٌ  على األقل اثنتٌ  ن  نهارات الؽوص اليبح 

 
 اجإمتحانات –متطلبات ال

 انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: التقٌٌ  والتوثٌق".
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 دربـمـد الـاعـسـم
 

 المؤهالت واللمحة العامة
نياعد ندرب تصنٌؾ ناوي هً شهادة ناوي نيتوى القٌادة. ت  تصنٌ  هذا البرنانج لتعرٌؾ الببلب على أيايٌات تعلٌ  الؽوص. كنا 

تخول األاراد لنياعدة ندربً ناوي الواضع النشب اً  أنه ٌعل  األاراد نهارات النٌاه األيايٌ  البلزن  لٌكو  النياعدٌ  نؤهلٌ . الشهادة
 إدارة تدرٌب الؽوص. شهادة نياعد ندرب ناوي الحالً خبوة نهن  للؽاٌ  ونوصى بها للتقد  إلى ندرب ناوي.

 
نياعد ندرب ناوي الحالً نؤهل لنياعدة ندربً ناوي الواضع النشب اً تدرٌس دورات الؽوص اليبحً وؼوص اليكوبا، لتقدٌ  

نشب  نحلٌا لتقارب تلك التً ت  تدرٌبه كنياعد ندرب اٌها. وٌت  تشجٌع نياعدي ندربً ناوي للتدرب تحت ندرب ناوي الحال  األ
(. التدرٌب أو الخبرة اإلاضااٌ  التً ٌنك  الحصول علٌها إنا ع  برٌق ITCالنشب  قبل التيجٌل اً دورة ندرب ناوي التدرٌبٌ  )

لنياعدة اً األنشب  التدرٌبٌ  النتخصص  للؽاٌ ، نثل اختراق الحبا ، الكهؾ، والجلٌد أو دورات نياعد الندرب الذي ٌرؼب اً ا
 الؽواص التقنٌ . ونياعد ندرب ناوي ٌنك  عده نحو نيب  الببلب إلى الندرب.

 
دا  -ت التوجٌه ناويدا  لئليعااات األولٌ ، الذي أكنل جنٌع وحدا-نياعد ندرب ناوي الواضع النشب الذي أكنل توجٌه ندرب ناوي

 دا  لئليعااات األولٌ .-دا ، ٌيتبٌع تدرٌب برانج ناوي-النبلوب  وٌيتخد  اً التدرٌب والدع  نواد ناوي
 

وٌحق لؤلعاضاء قٌادة ناوي الحصول على الفوابد كنا هً بالتفصٌل اً لوابح الرابب  واً هذه النعاٌٌر. زعٌ  ناوي قد ٌجدد عاضوٌته 
 الحاالت ع  برٌق تلبٌ  احتٌاجات التجدٌد التً واضعها نجلس إدارة ناوي.ينوٌا اً أي حال  ن  

 
 من قد ٌقٌم التدرٌب
ن  قبل ندربٌ  ناوي الواضع النشب بايتخدا  نواد ناوي والذٌ  ايتواوا النتبلبات لتعلٌ  دورات  القٌادٌ  ناوي اتٌنك  تدرٌب دور

ذا الترخٌص هو انتٌاز الذي ٌنك  تعلٌقه أو إلؽابه كتابٌا واقا إلجراء إيتعراض ونع ذلك، ه .القٌادة كنا وااق علٌها نجلس إدارة ناوي
ً الندرب النعٌ . ويٌت  اإلاصاح ع  األيباب النحددة  للتعلٌق أو إلؽاء اإلنتٌازات )نثل التحدٌث النبلوب أو عد  االنتثال للنعاٌٌر( ا

   نع الريال .خباب اإلخبار ونيخ  ن  إجراء نراجع  الندرب النعٌن  يتقد
 

 الشروط المسبقة

  .ين  اً قي  النٌاه للدورة.. 18الحد األدنى هو السن 

  /الشهادة/الخبرة( اجإعتراف قبل التعلٌمRPL.)  
o .نيجل حالٌا كنتخرج ن  برنانج نبلبن  ناوي 
o .شهادة حالٌ  لناوي اإليعااات األولٌ  لنحتراً الؽوص أو نا ٌعادلها 
o ألكيجٌ  أو نا ٌعادلها.شهادة ناوي حالٌ  لنوار ا 
o  ياع  لوقت القاع. ٌجب أ  تختلؾ الؽوصات  25ؼوص  يكوبا اً النٌاه النفتوح  نع حد أدنى بـ  50نا ال ٌقل ع   تيجٌل

 اً البٌب ، والعنق، واألنشب .
o لنهارات أو التقٌٌنات على الندرب التأكد ن  نعرا  البالب الكااٌ  والقدرة قبل أي تدرٌب اً النٌاه النفتوح  وٌجب ايتخدا  ا

األخرى للقٌا  بذلك. ؼوص  واحدة بالنٌاه النفتوح  )التً ال تحتيب ن  اضن  الحد األدنى لعدد الؽوصات النبلوب  للدورة( 
 ٌنك  ايتخدانها اً احص وتقٌٌ  الؽوص. هذا ؼٌر نبلوب عندنا تكو  كفاءات ؼوص البالب نعروا  للندرب.

 .ٌكونوا نزودٌ  ونيؤولٌ  ع  رعاٌ  وصٌان  نعدات الؽوص الخاص  به . ٌقو  الندرب ٌجب على النرشحٌ  أ   المعدات
 بالنياعدة اً البداٌ  النرشحٌ  اً احص جنٌع النعدات لاضنا  أنها كااٌ  وتعنل بالشكل اليلٌ .

 .االتصال بإدارة تدرٌب ناوي لتلبٌ  االحتٌاجات الحالٌ . المواد 

 .البدنٌ  الجٌدة كنا هو نوثق بالفحص الببً والنوااق  ؼٌر النشروب  للؽوص ن  قبل التحقق ن  الحال الموافقة الطبٌة  
شهرا اليابق . اً أي حال ن  األحوال ل  ٌت  قبول النوااق  الببٌ  حٌث الببٌب النوقع على  12ببٌب نرخص اً الـ 
 الشهادة هو البالب.

 
 السٌاسات

 .ن  النببق  على جنٌع الدورات: النياعدٌ  والنيب.".على الندرب نرااق  يٌايات النيب تببق انظر "اليٌايات العا النسب
  (. 18قدنا ) 60الببلب خبلل أول عنلٌ  ؼوص تدرٌبٌ  ال تزٌد على 

  ياع . 13 )الساعات المقدرة(.األكادٌمٌة 

 .ًالتطبٌق العمل 
o .الحد األدنى للوقت النبلوب 
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 ياعات. 7 -
o .الحد األدنى لعدد الؽوصات 

 لعدد الؽوصات اً النٌاه النفتوح  هً إثنتا . الحد األدنى -
o .العنق 

 (. ال لؽوصات بحاج  إلى تخفٌؾ  40قد  ) 130أقصى عنق ألي ؼوص  اً النٌاه النفتوح  خبلل هذه الدورة هو  -
الاضؽب على النراحل الفعلٌ . ونع ذلك، ٌنك  إاضاا  نحاكاة الاضؽب على نراحل إلى الصعود اً ؼوص  ال تيتدعً 

نتر( ٌجب أ  تدرج اً وقت الؽوص  7.6قدنا ) 25ٌؾ الاضؽب. أي نحاكاة لوقت اضؽب قاضى اً أعنق ن  وقف  تخف
 الفعلً.

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: النعدات.". المعدات 

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: نناذج اليجبلت والتقارٌر." المواد 

 ة.نتائج الدور 
o .بلب العاضوٌ  والتيجٌل 

عند االنتهاء ن  جنٌع نتبلبات االعتناد، ٌجب على كل خرٌج قٌادة ايتكنال بلب عاضوٌ  ناوي، الذي يٌتعانل نعه  -
الندرب واقا لئلجراءات الحالٌ . ويٌت  تيجٌل النتقدنٌ  كأعاضاء قٌادة اً الفب  والواضع الننايب ويٌت  إريال 

 نعلونات االعاضاء الجدد.
 

 األكادٌمٌة –تطلبات الم

 .معرفة الغوص 
o :نراجع  وتقٌٌ  النظرٌ  األيايٌ  والتببٌقٌ  للنوااضٌع 

 النعدات. -
 العلو  الفٌزٌابٌ . -
 عل  وظابؾ األعاضاء. -
 (.RGBMنظرٌ  الاضؽب )لتشنل  -
 نبادئ جداول الاضؽب واإليتخدا . -
 البٌب . -
 اإليعااات األولٌ  / اإلنعاش القلبً الربوي / نزود األكيجٌ . -
 إلنقاذ.ا -
 الناٌتروكس. -
 نهارات ونناريات الؽوص. -

 .سالمة الغوص 
o  .إيتعراض اإلنعاش القلبً الربوي 
o .ؼوص اإلنقاذ 
o .إجراءات وأنظن  بوارئ الوصول 
o  ،إشارات الخبر النشترك  للببلب والتعرؾ على النشكل  نبكرا؛ أهنٌ  نثل هذه العبلنات التحذٌرٌ  نثل التنفس اليرٌع

 عٌنٌ  نفتوح  بإتياع، الخ. والحركات النتشنج ،
o :تببٌق نهارات النٌاه النفتوح  لنياعد الندرب بالتفصٌل 

 احص النعدات قبل الؽوص. -
 التأكد ن  البفوٌ ، والتعرؾ على الوز  النفرب. -
 التنيٌق الندرب/النياعد. -
 اً النٌاه اليٌبرة على البالب، والنرااق  والنياعدة. -

 .توجٌهات ناوي 

 لٌب التدرٌس وتقٌٌم الطالب(.أسالٌب التدرٌس )أسا 
o .نظرٌ  التدرٌس 
o .ًاإلتصال الشفه 

 تدرٌس المحاضرات : الفصول 
o   نواضوعات الؽوص  10كل نرشح ٌجب أ  ٌقد  أربع نحااضرات تعلٌنٌ  على األقل نخصص  نختارة ن  قابن

. العروض ٌجب أ  تكو  للنعرا  األيايٌ  . كل نحااضرة تقدٌنٌ  ٌت  تقٌٌنها بشكل رينً، ولك  لٌس نتدرج للتيجٌل
 دقابق اً البول. 10إلى  5ن  

 تدرٌس المحاضرات: المٌاه المحصورة 
o .ًكل نرشح ٌجب أ  ٌقد  على األقل نحااضرتٌ  تقتصر على الؽوص اليبح 
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o .كل نرشح ٌجب أ  ٌقد  على األقل نحااضرتٌ  تقتصر على ؼوص اليكوبا 
o  ال تدرج اً التيجٌل. كل نحااضرة ٌت  تقدٌنها ٌت  تقٌٌنها بشكل رينً، ولك 

 أعمال تعلٌم الغوص 
o  الجوانب القانونٌ  للتعلٌ ، بنا اً ذلك النفاهٌ  نثل اإلهنال، ونيتوى الرعاٌ ، والنيؤولٌ ، والتنازالت واتفاقات

 التعوٌض.
 
 

 المهارات –متطلبات 

 .)الننبق .ارتداء نعدات ؼوص اليكوبا كانل  بنا ٌنايب  المساعدة )المٌاه المحصورة والمفتوحة 
o .قبل الؽوص احص نعدات الؽواص )ق( نحاكاة أيايٌ  للببلب 
o .واضع وايتعادة العل ، والعوان  وخب الصعود اً نجال الؽوص اليتخدانها اً ؼوص  التأهٌل 
o . ٌنرااق  الؽواص بالنحاكاة األيايٌ  لبالب ن  الشابا أو القارب إلى ننبق  الؽوص، وأداء برٌق  احص البفو 
o اص بالنحاكاة األيايٌ  لبالب نع صعوبات ن  ننبق  الؽوص إلى الشابا أو القارب والخروج نع النعٌار نرااق  الؽو

 اليلٌ  للرعاٌ .
o   نرااق  اثنٌ  ن  الؽواصٌ  بالنحاكاة األيايٌ  لببلب اً جول  تحت الناء اً حٌ  نحاكاة التنواضع الننايب للنراقب

 واإلدارة.
o نحاكاة كل ن : الذعر، والتشنجات، وصعوبات التنفس.نياعدة لؽواص اً النٌاه النفتوح   

 
 اجإمتحانات –متطلبات 

 .إكمال متطلبات مواد التدرٌب 
o . ٌاالتصال بإدارة التدرٌب لتلبٌ  االحتٌاجات الحال 
o .قد تيتكنل نتبلبات التدرٌب عبر اإلنترنت قبل الحاضور أو قبل االنتهاء ن  الدورة 

 بة.االنتهاء من االمتحانات المطلو 
o ."انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: التقٌٌ  والتوثٌق 
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 وصـغـد الـرشـم
 

 المؤهالت واللمحة العامة
ٌصنؾ نرشد ؼوص ناوي كأعلى نيتوى شهادة قٌادة ناوي بايتثناء الندرب. ت  تصنٌ  هذا البرنانج لتدرٌب الؽواصٌ  ذوي الخبرة 

 را  لتنظٌ  وإجراء ؼوص ننتع بالنٌاه النفتوح  للؽواصٌ  النعتندٌ .والنع
 

ونرشد ؼوص ناوي الواضع النشب هو نؤهل لتنظٌ  وإجراء الؽوص للؽواصٌ  النعتندٌ  إذا كانت أنشب  ؼوص النوقع تقارب تلك 
وص الذي ٌرؼب اً تنظٌ  أنشب  ذات درج  التً ت  تدرٌب نرشد الؽوص علٌها. تدرٌبات إاضااٌ ، للنعرا  أو الخبرة الزن  لنرشد الؽ

 عالٌ  ن  التخصص، نثل اختراق الحبا ، الكهؾ، والجلٌد، أو ؼوصات تقنٌ  أخرى أو إلدخال نوقع جدٌد.
 

نرشد ؼوص ناوي الواضع النشب هو نؤهل لتنظٌ  وتنفٌذ برانج اعتراؾ ناوي )نثل الؽواص الدولً( وتقدٌ  نواد االعتراؾ الننايب  
. نرشد ؼوص ناوي الواضع النشب هو نؤهل لتنظٌ  وإجراء تدرٌب ؼوص تنشٌبً تدرٌب للؽواصٌ  النعتندٌ . ونرشد للنشاركٌ 

 ؼوص ناوي الواضع النشب هو نؤهل لنياعدة ندرب ناوي الواضع النشب اً دورات الؽوص.
 

دا  -كنل جنٌع وحدات التوجٌه ناويدا  لئليعااات األولٌ ، الذي أ-نرشد ؼوص ناوي الواضع النشب الذي أكنل توجٌه ندرب ناوي
 دا  لئليعااات األولٌ ..-دا ، ٌيتبٌع تدرٌب برانج ناوي-النبلوب  وٌيتخد  اً التدرٌب والدع  نواد ناوي

 
 (.ITCإذا ت  ايتٌفاء كاا  النتبلبات األخرى، نرشد ؼوص ناوي الحالً هو نؤهل لدخول دورة ندرب ناوي التدرٌبٌ  )

 
ناوي الحصول على الفوابد كنا هً بالتفصٌل اً لوابح الرابب  واً هذه النعاٌٌر. زعٌ  ناوي قد ٌجدد عاضوٌته وٌحق لؤلعاضاء قٌادة 

 ينوٌا اً أي حال  ن  الحاالت ع  برٌق تلبٌ  احتٌاجات التجدٌد.
 

 من قد ٌقٌم التدرٌب
ناوي والذٌ  ايتواوا النتبلبات لتعلٌ  دورات ن  قبل ندربٌ  ناوي الواضع النشب بايتخدا  نواد  القٌادٌ  ناوي اتٌنك  تدرٌب دور

ونع ذلك، هذا الترخٌص هو انتٌاز الذي ٌنك  تعلٌقه أو إلؽابه كتابٌا واقا إلجراء إيتعراض   .القٌادة كنا وااق علٌها نجلس إدارة ناوي
ٌث النبلوب أو عد  االنتثال للنعاٌٌر( اً الندرب النعٌ . ويٌت  اإلاصاح ع  األيباب النحددة  للتعلٌق أو إلؽاء اإلنتٌازات )نثل التحد

 خباب اإلخبار ونيخ  ن  إجراء نراجع  الندرب النعٌن  يتقد  نع الريال .
 

 الشروط المسبقة

  .ين  اً قي  النٌاه للدورة.. 18الحد األدنى هو السن 

  /الشهادة/الخبرة( اجإعتراف قبل التعلٌمRPL.)  
o اوي.نيجل حالٌا كنتخرج ن  برنانج نبلبن  ن 
o .شهادة حالٌ  لناوي اإليعااات األولٌ  لنحتراً الؽوص أو نا ٌعادلها 
o .شهادة ناوي حالٌ  لنوار األكيجٌ  أو نا ٌعادلها 
o  ياع  لوقت القاع. ٌجب أ  تختلؾ الؽوصات  30ؼوص  يكوبا اً النٌاه النفتوح  نع حد أدنى بـ  60نا ال ٌقل ع   تيجٌل

 اً البٌب ، والعنق، واألنشب .
o ى الندرب التأكد ن  نعرا  البالب الكااٌ  والقدرة قبل أي تدرٌب اً النٌاه النفتوح  وٌجب ايتخدا  النهارات أو التقٌٌنات عل

األخرى للقٌا  بذلك. ؼوص  واحدة بالنٌاه النفتوح  )التً ال تحتيب ن  اضن  الحد األدنى لعدد الؽوصات النبلوب  للدورة( 
 الؽوص. هذا ؼٌر نبلوب عندنا تكو  كفاءات ؼوص البالب نعروا  للندرب.ٌنك  ايتخدانها اً احص وتقٌٌ  

 .ٌجب على النرشحٌ  أ  ٌكونوا نزودٌ  ونيؤولٌ  ع  رعاٌ  وصٌان  نعدات الؽوص الخاص  به . ٌقو  الندرب  المعدات
 بالنياعدة اً البداٌ  النرشحٌ  اً احص جنٌع النعدات لاضنا  أنها كااٌ  وتعنل بالشكل اليلٌ .

 .االتصال بإدارة تدرٌب ناوي لتلبٌ  االحتٌاجات الحالٌ . المواد 

 .التحقق ن  الحال  البدنٌ  الجٌدة كنا هو نوثق بالفحص الببً والنوااق  ؼٌر النشروب  للؽوص ن  قبل  الموافقة الطبٌة
ٌث الببٌب النوقع على شهرا اليابق . اً أي حال ن  األحوال ل  ٌت  قبول النوااق  الببٌ  ح 12ببٌب نرخص اً الـ 
 الشهادة هو البالب.

 
 السٌاسات

 .يٌايات النيب تببق انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: النياعدٌ  والنيب.".على الندرب نرااق   النسب
  (. 18قدنا ) 60الببلب خبلل أول عنلٌ  ؼوص تدرٌبٌ  ال تزٌد على 
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  اع .ي 20 )الساعات المقدرة(.األكادٌمٌة 

 .ًالتطبٌق العمل 
o .الحد األدنى للوقت النبلوب 

ياعات. )باإلاضاا  إلى ذلك، ٌنك  للببلب توقع قاضاء بعض الوقت خارج ياعات الدرس والبحث اً نواقع  10 -
 الؽوص، وتنظٌ  النبلحظات وعنونا التحاضٌر لجليات اإلحاب  وأنشب  الؽوص(.

o .الحد األدنى لعدد الؽوصات 
ؼوصات. األنشب  تعلٌنات اً النوقع، 10أنشب  ؼوص نرشد الؽوص اً النٌاه النفتوح  تشنل  الحد األدنى لعدد ن  -

ونحاكاة ندٌر دورة، وأداء بالب نرشد الؽوص. "األداء كنرشد ؼوص" ال ٌتبلب بالاضرورة أ  بالب نرشد الؽوص 
 إكنال ؼوص نعٌ ، كنا هو نحدد اً هذه النعاٌٌر، لتحقٌق هدؾ التعلٌ  للنشاب.

o ق.العن 
 (. ال لؽوصات بحاج  إلى تخفٌؾ  40قد  ) 130أقصى عنق ألي ؼوص  اً النٌاه النفتوح  خبلل هذه الدورة هو  -

الاضؽب على النراحل الفعلٌ . ونع ذلك، ٌنك  إاضاا  نحاكاة الاضؽب على نراحل إلى الصعود اً ؼوص  ال تيتدعً 
نتر( ٌجب أ  تدرج اً وقت الؽوص  7.6دنا )ق 25وقف  تخفٌؾ الاضؽب. أي نحاكاة لوقت اضؽب قاضى اً أعنق ن  

 الفعلً.

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: النعدات.". المعدات 

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: نناذج اليجبلت والتقارٌر." المواد 

 .نتائج الدورة 
o .بلب العاضوٌ  والتيجٌل 

بلبات االعتناد، ٌجب على كل خرٌج قٌادة ايتكنال بلب عاضوٌ  ناوي، الذي يٌتعانل نعه عند االنتهاء ن  جنٌع نت -
الندرب واقا لئلجراءات الحالٌ . ويٌت  تيجٌل النتقدنٌ  كأعاضاء قٌادة اً الفب  والواضع الننايب ويٌت  إريال 

 نعلونات االعاضاء الجدد.
 

 األكادٌمٌة –المتطلبات 

 .لبلزن  لتنظٌ  وإجراء الحد األدنى ن  نخابر الؽوص اً النٌاه النفتوح  كنا نرشد الؽوص. تزوٌد الببلب بالنعارؾ ا عام
 عنلٌا، اً النوقع النحاكاة ن  قبل الندرب أو الباق  هً التً يتقد  كلنا كا  ذلك ننكنا.

 .صحٌح، واالختبلاات النشاكل النشترك  للنعدات، ونعرا  نا هو ؼٌر آن  أو نعدات ت  تجنٌعها بشكل ؼٌر  معدات الغوص
 اً أنواع النعدات، وارتدابها بشكل ؼٌر صحٌح والتعانل نعها، واحص النعدات قبل الؽوص.

 .سالمة الغوص  
o  ،اإلجراءات الواجب اتخاذها اً حال  حدوث بارئ، بنا اً ذلك االيتخدا  الفعال للنياعدٌ  والنعدات والتواصل تحت الناء

لبحث، والنياعدة وعنلٌات اإلنقاذ، ورعاٌ  الاضحاٌا والتعانل نعها، اً حاالت البوارئ وأيالٌب ايتدعاء الؽواص، تقنٌات ا
 واإليعااات األولٌ ، والوصول إلى أنظن  البوارئ، وتقارٌر الحوادث.

o  الهابج ، التقنٌات والنشاكل النرتبب  لئلنقاذ اً النٌاه النفتوح . وتشنل الننابق التً يوؾ تشنلها اعتبارات اإلنقاذ اً النٌاه
 وإجراء عنلٌات البحث واالنتشال، والعبلج والرعاٌ  والتعانل نع الؽواصٌ  ااقدي الوعً.

 .الجوانب الفٌزٌابٌ  والبٌولوجٌ  لبٌب  الؽوص نع التركٌز على الننبق  النحلٌ ، بنا اً ذلك الحٌاة النباتٌ   بٌئة الغوص
علٌها، والتلوث، وحرك  النٌاه، وخصابصها، والند والجزر والتٌارات  والحٌوانٌ ، وأهنٌ  تعزٌز النظر على البٌب  والنحااظ 

 واألنواج، على الشابا وظروؾ القاع والنخابر اليبحٌ  وآثار الرٌاح.

 .توجٌهات ناوي 

 .النفاهٌ  القانونٌ  نثل اإلهنال، ونيتوى الرعاٌ ، واضرورة التأنٌ  ن  النيؤولٌ ، التنازالت واتفاقات أعمال تعلٌم الغوص 
التعوٌض، وأخذ القبع األثرٌ  واللعب ، والعبلق  القانونٌ  بٌ  صاحب القارب، القابد، الندرب، ونرشد الؽوص. وإدراج 

 نعلونات ناوي النحددة.

 .)أسالٌب التدرٌس )أسالٌب التدرٌس وتقٌٌم الطالب 
o .نظرٌ  التدرٌس 
o . ٌاإلتصاالت الشفه 

  ذا الشرب إذا أكنل النرشح دورة نياعد ندرب ناوي(.)ٌنك  التنازل ع  هتدرٌس المحاضرات : الفصول 
o   نواضوعات الؽوص  10كل نرشح ٌجب أ  ٌقد  أربع نحااضرات تعلٌنٌ  على األقل نخصص  نختارة ن  قابن

للنعرا  األيايٌ  . كل نحااضرة تقدٌنٌ  ٌت  تقٌٌنها بشكل رينً، ولك  لٌس نتدرج للتيجٌل. العروض ٌجب أ  
 بق اً البول.دقا 10إلى  5تكو  ن  

 .واجبات مرشد الغوص 
o . عا 
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التقنٌات النيتخدن  اً التخبٌب والتنظٌ  واليٌبرة على ؼوص النجنوع . وتشنل: التحلٌل واالختٌار وتقٌٌ  نا قبل  -
الؽوص ن  نوقع ؼوص، اجتناعات نا قبل الؽوص واإلحابات، ايتخبلص النعلونات وقواب  نراجع  نرشد الؽوص 

ؼواصً اليبلن  ونيؤولٌات نرشد الؽوص وايتخدا  عل  الؽوص. إجراءات خاص  للعنل واليجبلت، وايتخدا  
كنرشد ؼوص، قٌادة الرحبلت والعنل نع الندربٌ  على تدرٌب الؽوص اً النٌاه النفتوح  هً التً ٌجب تؽبٌتها اً 

 التفاصٌل.
o .الؽوص ن  الشابا 

الح  والعذب ، بنا اً ذلك نشاكل الدخول والخروج اختٌار النشاكل التنظٌنٌ  للؽوص ن  الشابا اً بٌبات النٌاه الن -
النقب ، والنخابر، وإشارات، واألعبل ، عبلنات اليبح، نحبات دع  اليبح، التٌار والند والجزر والرٌاح وحروق 

 الشنس، والبرد القارس، اليٌبرة على الحشود، وقارب صؽٌر والحرك  النابٌ  األخرى.
o .الؽوص ن  القارب 

ت النيتخدن  اً قوارب الؽوص الصؽٌرة والكبٌرة، بنا اً ذلك النعدات النبلوب  للقارب والترخٌص والنبلح  التقنٌا -
وقواعد البرٌق، آداب القارب واليبلن ، والتزود بالوقود، الريو، و ريو اليف ، وأحوال البقس والبث، وكذلك الريو  

ق  الكابت  / نرشد الؽوص، عنلٌ  إدارة الؽواص بالقاب  على البٌانٌ ، النياعدات النبلحٌ  ونصادر النعلونات . عبل
القارب، اليبلل ، والننصات وخبوب اليبلن ، وآداب قارب الؽوص، ونخز  النعدات، وإجراءات اليبلن ، وأيالٌب 

 الؽواصٌ ( نقابل عنلٌات ؼوص القارب الكبٌر. 6-2اإلنقاذ ن  القارب. ونناقش  قارب الؽوص الصؽٌر )
o لٌلً والرؤٌ  النحدودة.الؽوص ال 

اإلجراءات النيتخدن  والنشاكل التً ٌنك  أ  تنشأ. تشدٌد اإليتكشاؾ النهاري لنوقع الؽوص اللٌلً، ااضبل ع   -
إجراءات التخبٌب واليبلن ، األاضواء )تحت الناء،اليبح، الشابا، والقارب(، ونعدات خاص ، والنخابر التقلٌدٌ  

ات الحبل، وإيتدعاء الؽواص، التواصل تحت الناء، وحدود الؽوص، نشاكل والنحلٌ ، وخبوب األصدقاء، وإشار
 الؽواص النفقود، وقواب  النراجع ، والنشاكل النرتبب  لؽوص نحدودٌ  الرؤٌ  اً الناء وعلى اليبح.

o .الؽوص العنٌق وؼوص نحاكاة تخفٌؾ الاضؽب 
ت البوارئ حال  تخفٌؾ الاضؽب. ٌجب ا  ٌشدد أ  النشاكل التً ٌجب أ  ٌتجنبها أو ٌتعانل نعها نرشد الؽوص اً حاال -

الحاج  إلى ؼوص تخفٌؾ الاضؽب ٌجب تجنبه اً الؽوص التراٌهً. وٌجب شنلها اً التخبٌب والنفاهٌ  واأليالٌب 
والنعدات النيتخدن  اً هذا الؽوص. نرشد الؽوص البالب لدٌه النعرا  الوااٌ  لؽوص تخفٌؾ الاضؽب وجداول 

ايٌب الؽوص ونعرا  تقنٌات النياعدة واإليعاؾ األولً والنقل لحاالت البوارئ التً تنبوي الؽوص النتكررة، وحو
على نرض الاضؽب واإلشتباه بإصابات الاضؽب الزابد للرب . اعتبارات االرتفاع والقٌود النفرواض  على البٌرا  بعد 

 الؽوص ٌتعٌ  تؽبٌتها.
 
 المهارات –متطلبات ال

 .ب إظهار نهارات نراضٌ  اً النٌاه النفتوح  وأداء أدوار نرشد الؽوص اً النناري  والتقٌٌ  على الببل اجإرشاد فً الغوص
خبلل تخبٌب إجراء الؽوص اً النٌاه النفتوح  النبلوب . كل هذه األنشب  التً ٌتعٌ  القٌا  بها تحت اإلشراؾ النباشر 

النعرا  والقدرة على تببٌقها اً أداء النشاب  لندرب ناوي الواضع النشب. والؽرض ن  ذلك هو لتقٌٌ  النرشح اً كل ن 
 العنلً. أٌاضا تقٌٌ  تدرٌب نرشد الؽوص البالب ٌعزز األنشب  اً إدارة الؽوص.

o   أداء نهارات ؼوص اليكوبا على النحو النبٌ  أدناه خبلل الؽوص اً النٌاه النفتوح . على الباق  أٌاضا ايتخدا
 ص النهار للؽواصٌ  النعتندٌ . النهارات هً نا ٌلً:هذا الؽوص للنحاكاة على تنظٌ  وإجراء ؼو

 احص النعدات قبل الؽوص للنفس وللزنٌل. -
 الدخول، والتحقق ن  البفوٌ ، واليباح  ن  وإلى ننبق  الؽوص، والخروج. -
  ( كنجنوع أثناء الؽوص. 805ٌاردة ) 880اليباح  لنياا   -
 النزول واليباح  تحت الناء، والصعود. -
  ( لندة خنس دقابق. 4.6قد  ) 15فٌؾ الاضؽب اً نحاكاة وقف  تخ -
تنظٌؾ القناع، بنا اً ذلك إزالته وايتبداله. )اً بٌبات النٌاه الباردة عندنا تيتخد  القفازات وؼباء الرأس، اإزال   -

 وإيتبداله اً النٌاه النحصورة كااٌ .(.
 إزال  وايتبدال وتنظٌؾ الننظ . -
 تؾ. ايتبدال وتنظٌؾ.ايتعادة الننظ  األيايً ن  وراء الك -
 الحفاظ على البفو الصحٌح بايتخدا  األوزا ، والتنفس، ويترة البفوٌ . -

o   ٌإكنال الؽوص اللٌلً كؽواص. خبلل هذه الؽوص  الباق  يٌحاكً تنظٌ  وإجراء الؽوص اللٌلً للؽواص
 النعتندٌ . الؽوص ٌجب أ  ٌت  اً ننبق  ت  الؽوص بها ن  قبل الفصل أثناء النهار.

o تنفٌذ كنرشد ؼوص ٌيتخد  ؼواصً اليبلن  والنياعدٌ ، اليٌبرة النراضٌ  على إنقاذ ؼواص ٌحاكً حادث ال
تحت الناء اً النٌاه النفتوح ، بنا اً ذلك تنظٌ  عنلٌ  البحث، ونقل الاضحٌ  إلى الشابا أو القارب، رعاٌ  

 الاضحاٌا والوصول إلى أنظن  البوارئ.
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o ا قبل الؽوص لنناري  واحدة للتقٌٌ . اإلحاب  هً التً يٌت  تقٌٌنها على عنق إعداد وتقدٌ  على األقل إحاب  ن
التؽبٌ  وكذلك تدابٌر اليبلن  واليٌبرة. النقٌنو  ٌجب أ  ٌتذكروا بأ  البالب لٌس ندرب وقد ال ٌنتلك النهارات 

 التعلٌنٌ  النصقول .
o نياعدة خبلل تجرب  النٌاه النفتوح  األولى التنفٌذ كنرشد ؼوص، ونياعدة ندرب ناوي الواضع النشب، وتنظٌ ، و

لفصل الببلب الؽواصٌ . وٌنك  تحقٌق ذلك ع  برٌق الحصول على عنل الفصل كنرشد ؼوص لنيتوى الدخول 
 للببلب الؽواصٌ  والتناوب على حدة ن  خبلل دور نرشد الؽوص خبلل الؽوص  الواحدة.

o ا للؽواصٌ  النعتندٌ ، والتً يٌت  تقٌٌنها للتيجٌل.التنفٌذ كنرشد ؼوص ، تنظٌ  وإجراء الؽوص ن  الشاب 
o   التنفٌذ كنرشد ؼوص ، تنظٌ  وإجراء الؽوص ن  قارب للؽواصٌ  النعتندٌ ، والتً يٌت  تقٌٌنها للتيجٌل. إذا كا

الؽوص ن  القارب ؼٌر ننك ، ٌينح بالؽوص ن  الشابا كبدٌل اً واضع نختلؾ بشكل كبٌر ع  تلك التً ت  
 بق.ؼوصها باليا

o  ًتنظٌ  وإجراء الؽوص اللٌلً أو نحدود الرؤٌ  للؽواصٌ  النعتندٌ ، والتً يٌت  تقٌٌنها للتيجٌل. إذا الؽوص اللٌل
 ؼٌر ننك ، ٌنبؽً أ  ٌت  إيتخدا  النحاكاة.

o   ببلب نرشدي الؽوص قد ٌقونوا بؽوصات نتعددة اً نفس الٌو  لعدد أقصاه ثبلث ؼوصات يكوبا وؼوص
بؽً أ  تيتخد  أكبر نجنوع  نتنوع  ن  الحاالت الننكن  للؽوص. النٌاه النفتوح  ٌجب أ  تتبع يبحٌ  واحدة. وٌن

إحابات نا قبل الؽوص قدر اإلنكا . بعد كل ؼوص  بالب نرشد الؽوص ٌجب أ  ٌجري ايتخبلص النعلونات. 
 ويٌت  تيجٌل جنٌع أنشب  الؽوص.

 
 اجإمتحانات –متطلبات ال

 رٌب.إكمال متطلبات مواد التد 
o . ٌاالتصال بإدارة التدرٌب لتلبٌ  االحتٌاجات الحال 
o .قد تيتكنل نتبلبات التدرٌب عبر اإلنترنت قبل الحاضور أو قبل االنتهاء ن  الدورة 

 .االنتهاء من االمتحانات المطلوبة 
o ."انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: التقٌٌ  والتوثٌق 
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 دربـمـال
 

 المؤهالت واللمحة العامة
( لتدرٌب وتأهٌل األعاضاء النتقدنٌ  لندرب ناوي. وخبلل الدورة، ٌتعل  الببلب النرشحٌ  ITCت  تصنٌ  دورة ندرب ناوي التدرٌبٌ  )

 أيالٌب اعال  لتعلٌ  الؽوص اليبحً واليكوبا اً االنتثال لنعاٌٌر ناوي لدورة الؽوص.
 

(، ٌحتوي على كاا  ITP( على نرحلتٌ . إذا أقٌنت كذلك، النرحل  األولى، ٌبلق علٌها برنانج تدرٌب الندرب )ITCٌنك  أ  ٌقد  )
، ٌجب تقٌٌ  أداء نناري  النرشح ن  قبل اثنٌ  على األقل ن  النقٌنٌ  ITPالتدرٌبات التننوٌ  بايتثناء التقٌٌنات النهابٌ . خبلل 

 اً العدٌد ن  األشكال، ٌتراوح بولها ن  أيبوع إلى اترة التدرٌب الننتدة.النؤهلٌ . وٌنك  إجراء هذه الشراك  
 

(، حٌث ٌجب أ  ٌكو  وجود ندٌر دورة IQP( الننظن  لذلك برنانج الندرب النؤهل )ITCوٌبلق على النرحل  الثانٌ  أو النهابٌ  لـ )
 ناوي ويٌت  اجراء جنٌع التقٌٌنات النهابٌ .

 
اوي التً حصل النرشحٌ  على شهادة كندربٌ  ناوي لدٌه  النعرا  والنهارات واللٌاق  البدنٌ  والنوقؾ الدورة تؤكد على عاضوٌ  ن

 اليلٌ  للقٌا  بذلك.
 

 وتأهل خرٌجً دورة شهادة ندرب ناوي للتقد  ببلب عاضوٌ  ندرب ناوي اً أي واضع ننصوص علٌه اً النظا  الداخلً للجنعٌ .
 

بشكل نيتقل دورات ناوي النقبول  وٌجٌز شهادة ناوي للخرٌجٌ . و ندرب ناوي الواضع النشب قد وندرب ناوي الواضع النشب قد ٌدرس 
 ٌجري بشكل نيتقل برانج التعرؾ بناوي والخبرة وٌأذ  باإلعتراؾ الرينً للخرٌجٌ .

 
التدرٌب ولجن  العاضوٌ   وٌجوز للعاضو ندرب ناوي تجدٌد هذه العاضوٌ  ينوٌا )ألي واضع( ن  خبلل تلبٌ  الشروب التً واضعتها إدارة

 بناوي.
 

 من قد ٌقٌم التدرٌب

 ( بإيتخدا  نواد ناوي ندربً ناوي الواضع النشب نع تعٌٌ  ندرب ندربٌ  قد ٌقونوا بتعلٌ  برنانج تدرٌب الندربITP )
 ( واقا لتقدٌر ندٌر الدورة.IQPودورات نيتوى باق  التدرٌب بنا اً ذلك برنانج تأهٌل الندرب )

 لواضع النشب نع تعٌٌ  ندٌر دورة.ندربً ناوي ا 

  إذ  تدرٌس دورات وبرانج نيتوى ندرب ناوي هو انتٌاز ٌنك  تعلٌقه أو إلؽابه كتابٌا واقا إلجراء إيتعراض الندرب
النعٌ . ويٌت  اإلاصاح ع  اليبب النحدد )ق( للتعلٌق أو إلؽاء اإلنتٌازات )نثل التحدٌثات النبلوب  أو عد  االنتثال للنعاٌٌر( 

 اً خباب اإلخبار ونيخ  ن  إجراء نراجع  الندرب النعٌن  يٌت  تقدٌنها نع الريال .
 الشروط المسبقة

  .ين  اً قي  النٌاه للدورة.. 18الحد األدنى هو السن 

  /المعرفة.الشهادة/الخبرة  
o   خرٌجً برنانج نبلبن  شهادة حالٌ  باعتباره نياعد ندرب ناوي أو نرشد ؼوص ناوي أو ؼٌره ن  قادة وكاالت أخرى ون

 ناوي.
o .شهادة حالٌ  لناوي اإليعااات األولٌ  لنحتراً الؽوص أو نا ٌعادلها 
o .شهادة ناوي حالٌ  لنوار األكيجٌ  أو نا ٌعادلها 
o .شهادة ؼواص ناوي ناٌتروكس أو ناٌعادلها 
o  القاع. ٌجب أ  تختلؾ الؽوصات  ياع  لوقت 30ؼوص  يكوبا اً النٌاه النفتوح  نع حد أدنى بـ  60نا ال ٌقل ع   تيجٌل

 اً البٌب ، والعنق، واألنشب .
o  أشهر ن  الخبرة اً الؽوص. 6الحد األدنى 
o  وٌجب على النرشحٌ  للندرب اجتٌاز إختبار تأهٌل ندرب ناوي قبل بداٌ  الـITC. 
o  اً النٌاه النفتوح  وٌجب ايتخدا  على ندرب الندربٌ  أو ندٌر الدورة التأكد ن  نعرا  البالب الكااٌ  والقدرة قبل أي تدرٌب

النهارات أو التقٌٌنات األخرى للقٌا  بذلك. ؼوص  واحدة بالنٌاه النفتوح  )التً ال تحتيب ن  اضن  الحد األدنى لعدد 
الؽوصات النبلوب  للدورة( ٌنك  ايتخدانها اً احص وتقٌٌ  الؽوص. هذا ؼٌر نبلوب عندنا تكو  كفاءات ؼوص البالب 

 ب الندربٌ  أو ندٌر الدورة.نعروا  لندر

 .ٌجب على النرشحٌ  أ  ٌكونوا نزودٌ  ونيؤولٌ  ع  رعاٌ  وصٌان  نعدات الؽوص الخاص  به . ٌقو  الندرب  المعدات
 بالنياعدة اً البداٌ  النرشحٌ  اً احص جنٌع النعدات لاضنا  أنها كااٌ  وتعنل بالشكل اليلٌ .
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 .بٌ  االحتٌاجات الحالٌ .االتصال بإدارة تدرٌب ناوي لتل المواد 

 .التحقق ن  الحال  البدنٌ  الجٌدة كنا هو نوثق بالفحص الببً والنوااق  ؼٌر النشروب  للؽوص ن  قبل  الموافقة الطبٌة
شهرا اليابق . اً أي حال ن  األحوال ل  ٌت  قبول النوااق  الببٌ  حٌث الببٌب النوقع على  12ببٌب نرخص اً الـ 

 .الشهادة هو البالب
 

 السٌاسات

 .باق  بدوا  كانل واحد هو نتاح للنرشحٌ  اً جنٌع أنحاء الدورة، وٌشارك بايتنرار اً عنلٌات التقٌٌ  للتيجٌل.  النسب
 النيب على النحو التالً:

 

 الباق  النبلوب بدوا  كانل عدد النرشحٌ 

1-4 2 

5-8 3 

9-12 4 

 
 ٌ  للباق .نوظؾ واحد إاضااً لكل زٌادة إاضااٌ  ن  أربع  نرشح

 الحد األدنى ن  التقٌٌنات إثنا  ن  النوظفٌ  اً جنٌع التقٌٌنات، واحد ننه  ٌجب أ  ٌكو  ندرب ندربٌ  أو ندٌر دورة.

  ياع . 75 )الساعات المقدرة(.األكادٌمٌة 

 .ًالتطبٌق العمل 
o .الحد األدنى للوقت النبلوب 

 ياع . 15 -
o . الحد األدنى لعدد األٌا 

 ا  الؽوص بالنٌاه النفتوح  هو ثبلث  أٌا .الحد األدنى لعدد أٌ -
o .العنق 

 (. ال لؽوصات بحاج  إلى تخفٌؾ  40قد  ) 130أقصى عنق ألي ؼوص  اً النٌاه النفتوح  خبلل هذه الدورة هو  -
الاضؽب على النراحل الفعلٌ . ونع ذلك، ٌنك  إاضاا  نحاكاة الاضؽب على نراحل إلى الصعود اً ؼوص  ال تيتدعً 

نتر( ٌجب أ  تدرج اً وقت الؽوص  7.6قدنا ) 25الاضؽب. أي نحاكاة لوقت اضؽب قاضى اً أعنق ن  وقف  تخفٌؾ 
 الفعلً.

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: النعدات.". المعدات 

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: نناذج اليجبلت والتقارٌر." المواد 

 .ندٌر دورة ناوي الـ  نتائج الدورةITC بالتشاور نع النرشح ونراجع  النجلس، وتحدٌد نا إذا كا  قد ت  الوااء بجنٌع ،
النتبلبات ن  قبل النرشحٌ  وتحدٌد الواضع النهابً للكل. وندٌر الدورة ٌقو  بتقدٌ  شرح كتابً للنرشحٌ  الذٌ ، ألي يبب 

 .ITCبعد االنتهاء ن  الـ ن  األيباب، ال ٌجب أ  ٌكونوا نؤهلٌ  كندربً ناوي 
 

 . النتبلبات والتعلٌل كنا ٌلً:ITCٌواضع النرشحٌ  اً واحدة ن  أربع األواضاع اً ختا  الـ 
o .نؤهل: هذا الواضع ناتج ع  ايتكنال نراضً لجنٌع النتبلبات 

 ٌجب إجتٌاز كل نجال ن  نجاالت التقٌٌ  حٌث تفً بالحد األدنى ن  النعاٌٌر. -
 تبلبات اإلدارٌ  والتحقق ننها.ٌجب أ  تتحقق كاا  الن -
 ٌجب أ  ٌكو  رااضٌا ع  االلتزانات النالٌ . -
 ٌجب أ  ال ٌوجد شك اً نؤهبلت النرشح كندرب ناوي. اً حال  وجود أي شك، ٌجب أ  ال ٌننح صف  نؤهل. -
o النرشحٌ  ؼٌر ؼٌر نكنل: وتننح هذه الحال  عند اكنال النرشح بنجاح أجزاء ن  الدورة ولك  ل  ٌكنل جنٌع النتبلبات .

 النكنلٌ :
 قد ؼاب ع  التدرٌب بيبب النرض أوحاالت البوارئ الشخصٌ  العابلٌ . -
 ل  ٌيتواً جنٌع النتبلبات اإلدارٌ  و / أو النالٌ . -
لدٌك ندة أقصاها ين  واحدة لنيح كاا  البنود ؼٌر النكتنل  على النحو النحدد اً ريال  ن  ندٌر الدورة وبالتالً تقد   -

 التأهٌل. إلى واضع
o  النؤقت: وتننح هذه الحال  لنرشح ٌفتقر إلى النعرا  أو النهارات البلزن  لئلثبات إال اً ننابق قلٌل  نحددة ولك  قد أكنل

 جنٌع النتبلبات األخرى. قد ٌت  ننح نرشح الواضع النؤقت:
 تبارات النعرا  النهابٌ  للندرب.ن  خبلل الريوب اً اإلختبار النهابً لندرب ناوي و / أو ال ٌزٌد ع  اختبارٌ  ن  إخ -
 الحصول على الوقت لتحيٌ  األداء اً عدد قلٌل ن  النهارات الحدود أو قدراته . -
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يوؾ ٌكو  للنرشحٌ  النؤقتٌ  ارص  واحدة لٌجتازوا اشل تقٌٌ  النحااضرة، والتنرٌ  أو اإلختبار تحت اإلشراؾ  -
أي أولبك الذٌ  أكنلوا على األقل ورش  عنل تدرٌبٌ  لباق  التدرٌب النباشر الثنٌ  ن  ندربٌ  ناوي الحالٌٌ  والنؤهلٌ ، 

(STW بدال ن  ذلك، إختبارات خبٌ  ٌنك  نراقبتها ن  قبل ندرب ناوي النعٌ  ن  قبل ندٌر الدورة أو ننثل ناوي .)
ين  واحدة بعد ٌونا واً نوعد ال ٌتجاوز  30النحلً. يوؾ ٌت  إعادة االختبار التحرٌري اً وقت الحق ال ٌتجاوز 

 .ITCتارٌخ إنتهاء الـ 
ٌجب أ  ٌؤخذ إجنالً األداء العا  للنرشح، والنعاٌٌر األخرى ؼٌرالنواضوعٌ ، اً االعتبار قبل ننح الواضع النؤقت.  -

وٌشنل ذلك حكن  تقٌٌ  قدرات النرشح على أ  إعادة تقٌٌ  وتلبٌ  نعاٌٌر ناوي اً حدود ين  واحدة. ٌجب وز  القرارات 
 أخرى للنياعدته اً التننٌ . ITCلحكن  ن  حاضور نرشح ناوي نقابل ا

o  ؼٌر نؤهل: ٌت  تعٌٌ  هذا الواضع للنرشحٌ  الذٌ  ه  ؼٌر قادرٌ  على إظهار النعرا  لنيتوى ندرب ناوي والنهارات
 .ITCوالقٌ  أو الحك  خبلل الـ 

 تند، الؽٌر نكنل أو النؤقت.ٌجب تعٌٌ  هذه الحال  لهؤالء النرشحٌ  الذٌ  ال ٌندرجو  اضن  ابتً النع -
النرشحٌ  ؼٌر النكنلٌ  أو النؤقتٌ  الذي ال ٌيتبٌعو  تلبٌ  نتبلباته  للحصول على شهادة اً ؼاضو  النهل  النحددة  -

 ٌجب أ  ٌكو  تعٌٌن  لٌس نؤهل وٌت  إخباره  بذلك خبٌا ن  قبل ندٌر الدورة أو نقر ناوي حيب نقتاضى الحال.
جب أ  ٌت  إعبلنه  خبٌا بأيباب واضعه  ؼٌر نؤهلٌ  واحتٌاجات النعالج ، والتً قد تفرض النرشحٌ  ؼٌر النؤهلٌ  ٌ -

شرب الخبرة، تتبلب النزٌد ن  التدرٌب أو تنص على التزانات أخرى. وثٌق  اإلخبار هً أ  تكو  على شكل اتفاق بٌ  
أ  ٌوااق على اقتراح النعالج  آخر، ٌجب على النرشح  ITCناوي والنرشح. ن  أجل أ  ٌكو  نؤهل  لحاضور ناوي 

ن  خبلل التوقٌع على االتفاق. وندٌر الدورة يٌوقع ع  ناوي. يٌت  االحتفاظ بنيخ  واحدة ن  االتفاق الذي وقعه 
النرشح. كنا يٌت  االحتفاظ باإلتفاق األصلً ن  قبل ندٌر الدورة نع نلؾ النرشح. ويٌكو  على النرشح ايتكنال 

الحقا، ٌجب  ITCحصول على التوقٌع وتحقق ندرب ناوي على االتفاق. لتببٌق التيجٌل اً الـ النعالج  النبلوب  وال
 على النرشح تقدٌ  االتفاق للتحقق لندٌر الدورة لهذا النيار.

 
 األكادٌمٌة –المتطلبات 

 .سالمة الغوص  
o .حل نشكل  النهارات وكٌفٌ  إجراء جليات اإلحاب  وايتخبلص النعلونات 
o ص األولٌ .إيعااات الؽو 
o .اجراءات البوارئ 
o  . ٌٌؼوص اليكوبا واليبحً تقنٌات نحااضرة اإلنقاذ والؽوص والنحاكاة والتق 

 .توجٌهات ناوي 

 .تدرٌس ناوي 
o .التعلٌ  النيتنر ودورات القٌادة 
o .اإليعااات األولٌ  ودورات اإلنعاش القلبً الربوي 
o .دورات وبرانج الناٌتروكس 

 رٌس وتقٌٌم الطالب(.أسالٌب التدرٌس )أسالٌب التد 
o .ًعا : نظرٌ  التدرٌس، األيالٌب، واالتصال الشفه 
o .األكادٌنٌ : أهداؾ الدرس، وإعداد الدرس وويابل التدرٌب 
o . ٌٌالنٌاه النحصورة: إعداد التدرٌس وأيالٌب ونعاٌٌر التق 
o . ٌٌالنٌاه النفتوح : إعداد التدرٌس وأيالٌب ونعاٌٌر التق 

 .أعمال تعلٌم الغوص 
o ئ التيوٌق.نباد 
o .البحث وتوظٌؾ )جذب( الببلب 
o .التنظٌ  والجدول  ونٌزانٌ  الدورات 
o .الجوانب القانونٌ  لتعلٌ  الؽوص 
o .أخبلقٌات الندرب 
o . نبادئ تجارة التجزب 

  عام ناوي الـITC . 
o .توجٌه الدورة 
o .اإلختبارات ونراجع  اإلختبار 

 نبلوب اإلنتهاء ن  جنٌع إختبارات ناوي النهابٌ . -
 ار الندرب قبل التأهٌل.إختب 
 .ًإختبار الندرب النهاب 
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 . ٌإختبارات نعرا  الندرب النهاب 
o .نقد الدورة 
o .نراجع  النجلس 

 
 
 
 المهارات –متطلبات ال

  عا . واقا لتقدٌر ندٌر الدورة، أٌ  نتبلبات النهارات ن  دورات ناوي شرب أيايً ٌنك  أ  ٌيتخد  لتأهٌل نرشح للحصول
 وي.على شهادة كندرب نا

   ٌٌقو  بتقٌٌ  النحاكاة اً الناء  -الؽوص اليبحً )النٌاه النحصورة أو النفتوح (. ٌرتدي القناع، والزعانؾ، والقصب  الهواب
 ن  نهارات الؽوص اليبحً النختارة للباق .

 ة للباق .ؼوص اليكوبا )النٌاه النحصورة أو النفتوح (. أداء تقٌٌنها اً الناء نحاكاة ن  نهارات الؽوص النختار 

   ؼوص . نتنوع  اً البٌب   100قبل الحصول على الشهادة كندرب ناوي، اإ  النرشح البد أ  ٌكو  نيجل نا ال ٌقل ع
 والعنق واألنشب .

 ) ٌؼواص يكوبا الننقذ. )انظر "تفاصٌل النهارات النحددة." تكنٌل 

 رج  )ٌجب أ  ٌحصل على درج  النجاح اً ال ٌقل ع  خني  عشر نحااضرة تدرٌس نتد تدرٌس النحااضرات : الفصول. نا
 نا ال ٌقل ع  اثنً عشر نحااضرة(:

o .على األقل واحد ن  كل نواضوع ن  نوااضٌع دورة نيتوى الدخول 
 النعدات. -
 اٌزٌاء الؽوص. -
 عل  وظابؾ األعاضاء بالؽوص. -
 جداول الؽوص. -
 بٌبات الؽوص. -

o النتقد . نا ال ٌقل ع  نواضوعٌ  ٌجب أ  ٌكونوا نتصلٌ  بدورة ؼواص يكوبا 
 (.SACواحدة ٌجب أ  تتصل بحياب نعدل ايتهبلك الهواء اليبحً ) -
 نحااضرة أخرى لنيتوى ؼواص اليكوبا النتقد . -

o .نا ال ٌقل ع  اثنتٌ  ٌجب أ  تتصل بنواضوع دورة كبٌر ؼواصٌ  اليكوبا 
 واحدة ٌجب أ  تكو  نختارة تتصل بتببٌق قانو  الؽاز. -
 ليكوبا.نحااضرة أخرى لنيتوى كبٌر ؼواصٌ  ا -

o .نا ال ٌقل ع  اثنتٌ  ٌجب أ  تتصل بنواضوع دورة ؼواص الناٌتروكس 
 (.MODواحدة تتصل بأقصى عنق التشؽٌل ) -
 نحااضرة تتصل بنحتوى آخر لؽواص الناٌتروكس. -

o .واحدة تتصل على األقل بنواضوع دورة ؼواص اليكوبا الننقذ 
o الننقذ النهنً. واحدة تتصل على األقل بدورة ناوي لئليعااات األولٌ  لنواضوع 
o .نحااضرتا  على األقل تتصل بدورات القٌادة أو دورة ندرب ناوي 

 واحدة تتصل بنظرٌ  التدرٌس أو التقنٌات. -
 واحدة أخرى تتصل بدورة القٌادة أو الندرب. -

 ال  تدرٌس النحااضرات: النٌاه النحصورة. نا ال ٌقل ع  ثنا  نحااضرات تدرٌس النٌاه النحصورة نتدرج  بنا اً ذلك نا
 ٌقل ع  اثنتٌ  ن  إحابات النٌاه النحصورة )ٌجب الحصول على درج  النجاح اً نا ال ٌقل ع  يت نحااضرات(:

o .على األقل إحابتٌ  للنٌاه النحصورة 
o .)ًعلى األقل نهارتٌ  بإيتخدا  الينوركل )الؽوص اليبح 
o .ال ٌقل ع  أربع نهارات ؼوص يكوبا بنا اً ذلك نحااضرة لنهارة االنقاذ 

 ع  عشر نحااضرات تدرٌس النٌاه النفنوح  نتدرج  بنا اً ذلك نا ال ٌقل  رٌس النحااضرات: النٌاه النفتوح . نا ال ٌقلتد
 ع  اثنتٌ  ن  اإلحابات واإليتخبلصات )ٌجب الحصول على درج  النجاح اً نا ال ٌقل ع  ثنا  نحااضرات(:

o . اثنتٌ  ن  إحابات الؽوص اً النٌاه النفتوح 
o تخبلص نعلونات الؽوص للنٌاه النفتوح .اثنتٌ  ن  اي 
o  ال ٌقل ع  يت نحااضرات تدرٌس اً الناء، واحدة ننها ٌجب أ  تكو  ذات صل  بؽواص يكوبا النتقد ، وكبٌر

 الؽواصٌ ، أو نشاب ؼوص تخصصً.
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 اجإمتحانات –متطلبات ال

 .إكمال متطلبات مواد التدرٌب 
o لحالٌ .االتصال بإدارة التدرٌب لتلبٌ  االحتٌاجات ا 
o .قد تيتكنل نتبلبات التدرٌب عبر اإلنترنت قبل الحاضور أو قبل االنتهاء ن  الدورة 

 .االنتهاء من االمتحانات المطلوبة 
o ."انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: التقٌٌ  والتوثٌق 
o .إختبار تأهٌل الندرب 
o .ًإختبار الندرب النهاب 
o تحتوي هذه االنتحانات 80الندرب النهابٌ  للنعرا  نع الحد األدنى ن  الدرجات  ٌجب أ  ٌت  النجاح بانتحانات .٪

 يؤاال لكل ننها، تدار بالكتاب النؽلق وٌجب أ  تراقب ن  قبل ندٌر الدورة. االنتحانات هً: 25العشرة على 
 النعدات. -
 اٌزٌاء الؽوص. -
 عل  وظابؾ األعاضاء بالؽوص. -
 (.RGBMنظرٌ  تخفٌؾ الاضؽب )لتشنل  -
 نبادئ تخفٌؾ الاضؽب الجداول واإليتخدا . -
 بٌبات الؽوص. -
 اإليعااات األولٌ  / اإلنعاش القلبً الربوي / نزود األكيجٌ . -
 ؼوص اإلنقاذ. -
 الناٌتروكس. -
 نهارات ونناريات الؽوص. -
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 (ICC)رى ـة أخـمـظـنـم مـن دربـل مـوٌـحـدورة ت

 
 المؤهالت واللمحة العامة

( لتدرٌب وتأهٌل النتقدنٌ  اً واضع جٌد نع نؤييات تدرٌب الؽوص التراٌهً ؼٌر ناوي ICCتصنٌ  دورة تحوٌل ندرب ناوي ) ت 
كعاضو ندرب ناوي. وخبلل الدورة، الببلب النرشحٌ  يٌتعلنو  أيالٌب اعال  لتعلٌ  الؽوص اليبحً وؼوص اليكوبا اً االنتثال 

 لنعاٌٌر دورات ناوي للؽوص.
 

( وٌحتوي على كاا  التدرٌب ICP( اً نرحلتٌ . إذا اعلت ذلك، النرحل  األولى وتينى برنانج تحوٌل الندرب )ICCٌقد  ) ٌنك  أ 
، ٌجب أ  ٌت  تقٌٌ  أداء نناري  النرشح ن  قبل اثنٌ  على األقل النقٌنٌ  النؤهلٌ   ICPالتحاضٌري بايتثناء التقٌٌنات النهابٌ . خبلل 

ٌد ن  األشكال، ٌتراوح بولها ن  ٌو  إلى ندة ننتدة على اترة التدرٌب. وٌبلق على النرحل  الثانٌ  أو النهابٌ  بالعد ICPوٌنك  إجراء 
 (، حٌث ٌجب أ  ٌكو  ندٌر الدورة اً النقر ويوؾ تتاح جنٌع التقٌٌنات النهابٌ .IQPالننظن  لذلك برنانج تأهٌل الندرب ) ICCالـ 
 

 من قد ٌقٌم التدرٌب

 بإيتخدا  نو( اد ناوي ندربً ناوي الواضع النشب نع تعٌٌ  ندرب ندربٌ  قد ٌقونوا بتعلٌ  برنانج تحوٌل الندربICP )
( واقا لتقدٌر ندٌر الدورة عند إيتخدا  نواد دع  IQPبنا اً ذلك برنانج تأهٌل الندرب ) باق ودورات نيتوى ندرب ال

 ناوي.

  ندربً ناوي الواضع النشب نع تعٌٌ  ندٌر دورة. 

   تدرٌس دورات وبرانج نيتوى ندرب ناوي هو انتٌاز ٌنك  تعلٌقه أو إلؽابه كتابٌا واقا إلجراء إيتعراض الندرب إذ
النعٌ . ويٌت  اإلاصاح ع  اليبب النحدد )ق( للتعلٌق أو إلؽاء اإلنتٌازات )نثل التحدٌثات النبلوب  أو عد  االنتثال للنعاٌٌر( 

 ع  الندرب النعٌن  يٌت  تقدٌنها نع الريال .اً خباب اإلخبار ونيخ  ن  إجراء نراج
 

 الشروط المسبقة

  .ين  اً قي  النٌاه للدورة.. 18الحد األدنى هو السن 

  /المعرفة.الشهادة/الخبرة  
o  للين  التً تيبق نباشرة ورش  عنل تدرٌب الندرب.شهادة حالٌ  باعتباره ندرب ؼوص بواضع جٌد 
o  أو ياعد اً اثنٌ  على األقل ن  برانج تعلٌ  الؽوص.خبرة ين  واحدة كحد أدنى ندربا ودرب 
o  االنتهاء ن  برنانج نبلبن  ناوي قبل االلتحاق اً الـICC  الرينٌ . ٌنك  التنازل ع  التيجٌل كنتخرج برنانج نبلبن  ناوي

 ٌونا ن  تارٌخ االنتهاء ن  برنانج نبلبن  ناوي. 30اً ؼاضو   ICCإذا ت  تيجٌل الـ 
o وي اإليعااات األولٌ  لنحتراً الؽوص أو نا ٌعادلها.شهادة حالٌ  لنا 
o .شهادة ناوي حالٌ  لنوار األكيجٌ  أو نا ٌعادلها 
o .شهادة ؼواص ناوي ناٌتروكس أو ناٌعادلها 
o  ياع  لوقت القاع. ٌجب أ  تختلؾ  50ؼوص  يكوبا اً النٌاه النفتوح  نع حد أدنى بـ  100نا ال ٌقل ع   تيجٌل

 والعنق، واألنشب .الؽوصات اً البٌب ، 
o   على ندرب الندربٌ  أو ندٌر الدورة التأكد ن  نعرا  البالب الكااٌ  والقدرة قبل أي تدرٌب اً النٌاه النفتوح  وٌجب ايتخدا

النهارات أو التقٌٌنات األخرى للقٌا  بذلك. ؼوص  واحدة بالنٌاه النفتوح  )التً ال تحتيب ن  اضن  الحد األدنى لعدد 
لوب  للدورة( ٌنك  ايتخدانها اً احص وتقٌٌ  الؽوص. هذا ؼٌر نبلوب عندنا تكو  كفاءات ؼوص البالب الؽوصات النب

 نعروا  لندرب الندربٌ  أو ندٌر الدورة.

 .ٌجب على النرشحٌ  أ  ٌكونوا نزودٌ  ونيؤولٌ  ع  رعاٌ  وصٌان  نعدات الؽوص الخاص  به . ٌقو  الندرب  المعدات
 لنرشحٌ  اً احص جنٌع النعدات لاضنا  أنها كااٌ  وتعنل بالشكل اليلٌ .بالنياعدة اً البداٌ  ا

 .االتصال بإدارة تدرٌب ناوي لتلبٌ  االحتٌاجات الحالٌ . المواد 

 .التحقق ن  الحال  البدنٌ  الجٌدة كنا هو نوثق بالفحص الببً والنوااق  ؼٌر النشروب  للؽوص ن  قبل  الموافقة الطبٌة
شهرا اليابق . اً أي حال ن  األحوال ل  ٌت  قبول النوااق  الببٌ  حٌث الببٌب النوقع على  12ببٌب نرخص اً الـ 
 الشهادة هو البالب.

 
 السٌاسات

 .باق  بدوا  كانل واحد هو نتاح للنرشحٌ  اً جنٌع أنحاء الدورة، وٌشارك بايتنرار اً عنلٌات التقٌٌ  للتيجٌل.  النسب
 النيب على النحو التالً:
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 الباق  النبلوب بدوا  كانل لنرشحٌ عدد ا

1-4 2 

5-8 3 

9-12 4 

 
 نوظؾ واحد إاضااً لكل زٌادة إاضااٌ  ن  أربع  نرشحٌ  للباق .

 الحد األدنى ن  التقٌٌنات إثنا  ن  النوظفٌ  اً جنٌع التقٌٌنات، واحد ننه  ٌجب أ  ٌكو  ندرب ندربٌ  أو ندٌر دورة.

  ياع . 27 )الساعات المقدرة(.األكادٌمٌة 

 .ًالتطبٌق العمل 
o .الحد األدنى للوقت النبلوب 

 ياعات. 5 -
o . الحد األدنى لعدد األٌا 

 الحد األدنى لعدد األٌا  هو إثنا  أٌا . -
o .العنق 

 (. ال لؽوصات بحاج  إلى تخفٌؾ  40قد  ) 130أقصى عنق ألي ؼوص  اً النٌاه النفتوح  خبلل هذه الدورة هو  -
ونع ذلك، ٌنك  إاضاا  نحاكاة الاضؽب على نراحل إلى الصعود اً ؼوص  ال تيتدعً الاضؽب على النراحل الفعلٌ . 

نتر( ٌجب أ  تدرج اً وقت الؽوص  7.6قدنا ) 25وقف  تخفٌؾ الاضؽب. أي نحاكاة لوقت اضؽب قاضى اً أعنق ن  
 الفعلً.

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: النعدات.". المعدات 

 .اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: نناذج اليجبلت والتقارٌر."انظر  المواد" 

 .ندٌر الدورة ناوي لـ نتائج الدورةICC  بالتشاور نع نجلس نراجع  النرشح، يٌحدد نا إذا كا  قد ت  الوااء بجنٌع ،
ً للنرشحٌ  الذٌ ، ألي يبب ن  النتبلبات ن  قبل النرشحٌ  وتحدٌد الواضع النهابً للكل. وندٌر الدورة يٌقد  شرح كتاب

 .ICCاأليباب، ال ٌجب أ  ٌصادق علٌه  كندربٌ  ناوي عند االنتهاء ن  الـ
 

 . النتبلبات والتعلٌل لكل نا ٌلً:ICCٌواضع النرشحٌ  اً واحد ن  األواضاع األربع  اً ختا  الـ
o .نؤهل: هذا الواضع ناتج ع  ايتكنال نراضً لجنٌع النتبلبات 

 ال ن  نجاالت التقٌٌ  حٌث تفً بالحد األدنى ن  النعاٌٌر.ٌجب إجتٌاز كل نج -
 ٌجب أ  تتحقق كاا  النتبلبات اإلدارٌ  والتحقق ننها. -
 ٌجب أ  ٌكو  رااضٌا ع  االلتزانات النالٌ . -
 ٌجب أ  ال ٌوجد شك اً نؤهبلت النرشح كندرب ناوي. اً حال  وجود أي شك، ٌجب أ  ال ٌننح صف  نؤهل. -
o ذه الحال  عند اكنال النرشح بنجاح أجزاء ن  الدورة ولك  ل  ٌكنل جنٌع النتبلبات. النرشحٌ  ؼٌر ؼٌر نكنل: وتننح ه

 النكنلٌ :
 قد ؼاب ع  التدرٌب بيبب النرض أوحاالت البوارئ الشخصٌ  العابلٌ . -
 ل  ٌيتواً جنٌع النتبلبات اإلدارٌ  و / أو النالٌ . -
ؼٌر النكتنل  على النحو النحدد اً ريال  ن  ندٌر الدورة وبالتالً تقد   لدٌك ندة أقصاها ين  واحدة لنيح كاا  البنود -

 إلى واضع التأهٌل.
o  النؤقت: وتننح هذه الحال  لنرشح ٌفتقر إلى النعرا  أو النهارات البلزن  لئلثبات إال اً ننابق قلٌل  نحددة ولك  قد أكنل

 جنٌع النتبلبات األخرى. قد ٌت  ننح نرشح الواضع النؤقت:
 خبلل الريوب اً اإلختبار النهابً لندرب ناوي و / أو ال ٌزٌد ع  اختبارٌ  ن  إختبارات النعرا  النهابٌ  للندرب. ن  -
 الحصول على الوقت لتحيٌ  األداء اً عدد قلٌل ن  النهارات الحدود أو قدراته . -
  أو اإلختبار تحت اإلشراؾ يوؾ ٌكو  للنرشحٌ  النؤقتٌ  ارص  واحدة لٌجتازوا اشل تقٌٌ  النحااضرة، والتنرٌ -

النباشر الثنٌ  ن  ندربٌ  ناوي الحالٌٌ  والنؤهلٌ ، أي أولبك الذٌ  أكنلوا على األقل ورش  عنل تدرٌبٌ  لباق  التدرٌب 
(STW بدال ن  ذلك، إختبارات خبٌ  ٌنك  نراقبتها ن  قبل ندرب ناوي النعٌ  ن  قبل ندٌر الدورة أو ننثل ناوي .)

ٌونا واً نوعد ال ٌتجاوز ين  واحدة بعد  30ت  إعادة االختبار التحرٌري اً وقت الحق ال ٌتجاوز النحلً. يوؾ ٌ
 .ICCتارٌخ إنتهاء الـ 

ٌجب أ  ٌؤخذ إجنالً األداء العا  للنرشح، والنعاٌٌر األخرى ؼٌرالنواضوعٌ ، اً االعتبار قبل ننح الواضع النؤقت.  -
  إعادة تقٌٌ  وتلبٌ  نعاٌٌر ناوي اً حدود ين  واحدة. ٌجب وز  القرارات وٌشنل ذلك حكن  تقٌٌ  قدرات النرشح على أ

 أخرى لنياعدته اً التننٌ . ICCنقابل الحكن  ن  حاضور نرشح ناوي 
o  ؼٌر نؤهل: ٌت  تعٌٌ  هذا الواضع للنرشحٌ  الذٌ  ه  ؼٌر قادرٌ  على إظهار النعرا  لنيتوى ندرب ناوي والنهارات

 .ICCلـ والقٌ  أو الحك  خبلل ا
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 ٌجب تعٌٌ  هذه الحال  لهؤالء النرشحٌ  الذٌ  ال ٌندرجو  اضن  ابتً النعتند، الؽٌر نكنل أو النؤقت. -
النرشحٌ  ؼٌر النكنلٌ  أو النؤقتٌ  الذي ال ٌيتبٌعو  تلبٌ  نتبلباته  للحصول على شهادة اً ؼاضو  النهل  النحددة  -

 بٌا ن  قبل ندٌر الدورة أو نقر ناوي حيب نقتاضى الحال.ٌجب أ  ٌكو  تعٌٌن  لٌس نؤهل وٌت  إخباره  بذلك خ
النرشحٌ  ؼٌر النؤهلٌ  ٌجب أ  ٌت  إعبلنه  خبٌا بأيباب واضعه  ؼٌر نؤهلٌ  واحتٌاجات النعالج ، والتً قد تفرض  -

بٌ   شرب الخبرة، تتبلب النزٌد ن  التدرٌب أو تنص على التزانات أخرى. وثٌق  اإلخبار هً أ  تكو  على شكل اتفاق
آخر، ٌجب على النرشح أ  ٌوااق على اقتراح النعالج   ICCناوي والنرشح. ن  أجل أ  ٌكو  نؤهل  لحاضور ناوي 

ن  خبلل التوقٌع على االتفاق. وندٌر الدورة يٌوقع ع  ناوي. يٌت  االحتفاظ بنيخ  واحدة ن  االتفاق الذي وقعه 
ندٌر الدورة نع نلؾ النرشح. ويٌكو  على النرشح ايتكنال  النرشح. كنا يٌت  االحتفاظ باإلتفاق األصلً ن  قبل

الحقا، ٌجب  ICCالنعالج  النبلوب  والحصول على التوقٌع وتحقق ندرب ناوي على االتفاق. لتببٌق التيجٌل اً الـ 
 على النرشح تقدٌ  االتفاق للتحقق لندٌر الدورة لهذا النيار.

 
 األكادٌمٌة –المتطلبات 

 .سالمة الغوص  
o نشكل  النهارات وكٌفٌ  إجراء جليات اإلحاب  وايتخبلص النعلونات. حل 
o . ٌإيعااات الؽوص األول 
o .اجراءات البوارئ 
o  . ٌٌؼوص اليكوبا واليبحً تقنٌات نحااضرة اإلنقاذ والؽوص والنحاكاة والتق 

 .توجٌهات ناوي 

 .تدرٌس ناوي 
o .التعلٌ  النيتنر ودورات القٌادة 
o  اإلنعاش القلبً الربوي.اإليعااات األولٌ  ودورات 
o .دورات وبرانج الناٌتروكس 

 .)أسالٌب التدرٌس )أسالٌب التدرٌس وتقٌٌم الطالب 
o .ًعا : نظرٌ  التدرٌس، األيالٌب، واالتصال الشفه 
o .األكادٌنٌ : أهداؾ الدرس، وإعداد الدرس وويابل التدرٌب 
o . ٌٌالنٌاه النحصورة: إعداد التدرٌس وأيالٌب ونعاٌٌر التق 
o ٌاه النفتوح : إعداد التدرٌس وأيالٌب ونعاٌٌر التقٌٌ .الن 

 .أعمال تعلٌم الغوص 
o .نبادئ التيوٌق 
o .البحث وتوظٌؾ )جذب( الببلب 
o .التنظٌ  والجدول  ونٌزانٌ  الدورات 
o .الجوانب القانونٌ  لتعلٌ  الؽوص 
o .أخبلقٌات الندرب 
o . نبادئ تجارة التجزب 

  عام ناوي الـICC . 
o .توجٌه الدورة 
o بارات ونراجع  اإلختبار.اإلخت 

 نبلوب اإلنتهاء ن  جنٌع إختبارات ناوي النهابٌ . -
 .إختبار الندرب قبل التأهٌل 
 .ًإختبار الندرب النهاب 
 . ٌإختبارات نعرا  الندرب النهاب 

o .نقد الدورة 
o .نراجع  النجلس 

 
 المهارات –متطلبات ال

   دورات ناوي شرب أيايً ٌنك  أ  ٌيتخد  لتأهٌل نرشح للحصول عا . واقا لتقدٌر ندٌر الدورة، أٌ  نتبلبات النهارات ن
 على شهادة كندرب ناوي.

   ٌٌقو  بتقٌٌ  النحاكاة اً الناء  -الؽوص اليبحً )النٌاه النحصورة أو النفتوح (. ٌرتدي القناع، والزعانؾ، والقصب  الهواب
 ن  نهارات الؽوص اليبحً النختارة للباق .

 نحصورة أو النفتوح (. أداء تقٌٌنها اً الناء نحاكاة ن  نهارات الؽوص النختارة للباق .ؼوص اليكوبا )النٌاه ال 
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 ) ٌؼواص يكوبا الننقذ. )انظر "تفاصٌل النهارات النحددة." تكنٌل 

   ؼوص . نتنوع  اً البٌب   100قبل الحصول على الشهادة كندرب ناوي، اإ  النرشح البد أ  ٌكو  نيجل نا ال ٌقل ع
 األنشب .والعنق و

  تدرٌس النحااضرات : الفصول. نا ال ٌقل ع  يت نحااضرات تدرٌس نتدرج  )ٌجب أ  ٌحصل على درج  النجاح اً نا ال
 ٌقل ع  خنس نحااضرات(:

o .على األقل واحد ن  كل نواضوع ن  نوااضٌع دورة نيتوى الدخول 
 النعدات. -
 اٌزٌاء الؽوص. -
 عل  وظابؾ األعاضاء بالؽوص. -
 جداول الؽوص. -
 لؽوص.بٌبات ا -

o   ٌنا ال ٌقل ع  نواضوع ٌجب أ  ٌكونوا نتصل بدورة ؼواص يكوبا النتقد  أو نواضوع دورة كبٌر ؼواص
 اليكوبا نعتند على أياس تببٌق قوانٌ  الؽازات.

o .على األقل نواضوع ٌجب أ  ٌتصل بدورة ؼواص الناٌتروكس 
o .على األقل نواضوع ٌجب أ  ٌتصل بدورة ؼواص اليكوبا الننقذ 
o  نواضوع ٌجب أ  ٌتصل بدورات القٌادة أو دورة ندرب ناوي.على األقل 
o .على األقل نواضوع ٌجب أ  ٌتصل بالتعرٌؾ بناوي أو توجٌه ناوي 

  تدرٌس النحااضرات: النٌاه النحصورة. نا ال ٌقل ع  أربع نحااضرات تدرٌس النٌاه النحصورة نتدرج  بنا اً ذلك نا ال
 )ٌجب الحصول على درج  النجاح اً نا ال ٌقل ع  ثبلث نحااضرات(:ٌقل ع  اثنتٌ  ن  إحابات النٌاه النحصورة 

o .على األقل إحابتٌ  للنٌاه النحصورة 
o .)ًعلى األقل نهارتٌ  بإيتخدا  الينوركل )الؽوص اليبح 
o .ال ٌقل ع  نحااضرة لنهارة االنقاذ 

 نوح  نتدرج  بنا اً ذلك نا ال ٌقل ع  تدرٌس النحااضرات: النٌاه النفتوح . نا ال ٌقل ع  أربع نحااضرات تدرٌس النٌاه النف
 إحاب  وإيتخبلص )ٌجب الحصول على درج  النجاح اً نا ال ٌقل ع  ثبلث نحااضرات(:

o . إحاب  ؼوص اً النٌاه النفتوح 
o . ايتخبلص واحد لنعلونات الؽوص اً نٌاه النفتوح 
o  نحااضرتٌ  تدرٌس اً الناء. ال ٌقل ع 

 
 اجإمتحانات –متطلبات ال

 ات مواد التدرٌب.إكمال متطلب 
o . ٌاالتصال بإدارة التدرٌب لتلبٌ  االحتٌاجات الحال 
o .قد تيتكنل نتبلبات التدرٌب عبر اإلنترنت قبل الحاضور أو قبل االنتهاء ن  الدورة 

 .االنتهاء من االمتحانات المطلوبة 
o ."انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: التقٌٌ  والتوثٌق 
o الندرب. إختبار تأهٌل 
o .ًإختبار الندرب النهاب 
o    ٌدار اإلنتحا  بالكتاب النؽلق 80ٌجب أ  النجاح بانتحانات الندرب النهابٌ  للنعرا  نع الحد األدنى ن  درج .٪

 وٌجب أ  تراقب ن  قبل ندٌر الدورة. االنتحانات هً:
 النعدات. -
 اٌزٌاء الؽوص. -
 عل  وظابؾ األعاضاء بالؽوص. -
 (.RGBMتشنل نظرٌ  تخفٌؾ الاضؽب )ل -
 نبادئ تخفٌؾ الاضؽب الجداول واإليتخدا . -
 بٌبات الؽوص. -
 اإليعااات األولٌ  / اإلنعاش القلبً الربوي / نزود األكيجٌ . -
 ؼوص اإلنقاذ. -
 الناٌتروكس. -
 نهارات ونناريات الؽوص. -
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 نـٌـدربـدرب مـم
 

 المؤهالت واللمحة العامة
( ٌقد  االعتراؾ لندربً ناوي الذٌ  ITٌا، ولٌس شهادة. تعٌٌ  ندرب ندربٌ  ناوي )تعٌٌ  ندرب الندربٌ  هو تعٌٌ  قٌادة ناوي رين

 أتنوا الجنع بٌ  التدرٌب وتقٌٌ  الخبرة النحددة إلعداد وتدرٌب وتقٌٌ  وتقدٌ  النشورة لنرشحٌ  ندرب ناوي.
 

(، ITP(، برنانج ندرب الندربٌ  )STWندرب ناوي الواضع النشب النعٌ  كندرب ندربٌ  قد ٌوجه بورش  عنل لباق  التدرٌب )
( اً أي ننصب آخر ؼٌر ITW(، أو ورش  عنل ندرب الندربٌ  )IQP(، برنانج تأهٌل الندرب )ITCوباق  دورة تدرٌب الندرب )

 ندٌر الدورة.
 

 من قد ٌقٌم التدرٌب

 ."بإيتخدا  نواد ناوي ندرب ناوي الواضع النشب نع تعٌٌ  "ندٌر الدورة 

 رانج نيتوى ندرب ناوي هو انتٌاز ٌنك  تعلٌقه أو إلؽابه كتابٌا واقا إلجراء إيتعراض الندرب إذ  تدرٌس دورات وب
النعٌ . ويٌت  اإلاصاح ع  اليبب النحدد )ق( للتعلٌق أو إلؽاء اإلنتٌازات )نثل التحدٌثات النبلوب  أو عد  االنتثال للنعاٌٌر( 

 ٌن  يٌت  تقدٌنها نع الريال .اً خباب اإلخبار ونيخ  ن  إجراء نراجع  الندرب النع
 

 الشروط المسبقة

  .ين  اً قي  النٌاه للدورة.. 21الحد األدنى هو السن 

  /أي ندرب ناوي الواضع النشب الذي أكنل ورش  عنل تدرٌب باق  ناوي واألنشب  التالٌ  قد ٌحاضر  المعرفة.الشهادة/الخبرة
 (.ITWورش  عنل ندرب ندربٌ  )

o  ؼوص  يكوبا اً النٌاه النفتوح . 200نا ال ٌقل ع   تيجٌل 
o .خبرة التقل ع  ينتٌ  اً التدرٌب 
o   على األقل ن  دورات التعلٌ  النيتنر والقٌادة.25شهادات ؼوص يكوبا ننها  150أجرى ويجل نا ال ٌقل ع ٪ 
o  ً3باق  / نشارك ا ITC (ITP /IQP لندة )ياع  على األقل نتصل بالبالب. قد تحيب واحدة  100ICC ٌق هذا لتحق

 النبلب.
o .إجراء، باق  وإكتياب تقٌٌ  التجرب  اً دورات نيتوى ندرب قبل أ  ٌصبح ندرب ندربٌ  ناوي نقبول 
o .أ  تكو  عاضوا اً واضع جٌد للين  التً تيبق نباشرة ورش  عنل الندرب 

 .به . ٌقو  الندرب ٌجب على النرشحٌ  أ  ٌكونوا نزودٌ  ونيؤولٌ  ع  رعاٌ  وصٌان  نعدات الؽوص الخاص   المعدات
 بالنياعدة اً البداٌ  النرشحٌ  اً احص جنٌع النعدات لاضنا  أنها كااٌ  وتعنل بالشكل اليلٌ .

 .االتصال بإدارة تدرٌب ناوي لتلبٌ  االحتٌاجات الحالٌ . المواد 
 

 السٌاسات

  ياع . 12 )الساعات المقدرة(.األكادٌمٌة 

 .ًالتطبٌق العمل 
o الحد األدنى للوقت النبلوب. 

 ياع . 15 -
o .العنق 

 ؼٌر قابل للتببٌق -

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: النعدات.". المعدات 

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: نناذج اليجبلت والتقارٌر." المواد 
 

 المتطلبات
إتفاقٌ  ندرب الندربٌ  النعٌ  إلى نقر ناوي الربٌيً. إذ  إكنال ورش  عنل ندرب ندربٌ  ناوي بنجاح. توقٌع وإريال نيخ  ن  

إلجراء الدورات النذكورة اً "اللنح  العان  والنؤهبلت" هو تلقابً عند ايتبل  ريال  البرٌد اإللكترونً. ٌجب على ندربٌ  ندرب 
 ٪ وتدرٌب الندرب اقب.100ناوي النوااق  على تدرٌب برانج القٌادة بناوي 

 
 ألكادٌمٌةا –المتطلبات 

 انظر على إرشادات ورش  عنل ندرب الندربٌ .
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 المهارات –متطلبات ال
 انظر على إرشادات ورش  عنل ندرب الندربٌ .

 
 
 اجإمتحانات –متطلبات ال

 انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: التقٌٌ  والتوثٌق".
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 ر دورةـدٌـم
 

 مؤهالت واللمحة العامةال
( تقد  إعتراؾ لندربً ناوي الذٌ  أتنوا CDتينٌ  ندٌر الدورة هً تينٌ  قٌادة ناوي رينٌا، ولٌيت شهادة. وتينٌ  ندٌر دورة ناوي )

 الجنع بٌ  التدرٌب وخبرة التقٌٌ  النحددة إلعداد وتدرٌب وتقٌٌ  وتقدٌ  النشورة لندربً ندرب ناوي وكذلك لنرشحً الندرب.
 

(، دورة تدرٌب IQPبإيتخدا  نواد ناوي ندربً ناوي الواضع النشب النعٌنٌ  كندراء دورات قد ٌوجهوا برنانج تأهٌل الندرب )
 (.ITW( أو ورش  عنل ندرب الندربٌ  )STW(، ورش  عنل لباق  التدرٌب )ITCالندرب )

 
 من قد ٌقٌم التدرٌب

 قان  ورش  عنل ندٌر دورة.ندرب ندٌر دورة ناوي الاضع النشب بنوااق  نيبق  إل 

  ٌجب اقب أ  ننح تعٌٌ  ندٌر الدورة ناوي ن  قبل قي  التدرٌب بناوي عند االنتهاء ن  جنٌع النتبلبات التً حددها نجلس
 إدارة ناوي.

  إذ  تدرٌس دورات وبرانج نيتوى ندرب ناوي هو انتٌاز ٌنك  تعلٌقه أو إلؽابه كتابٌا واقا إلجراء إيتعراض الندرب
عٌ . ويٌت  اإلاصاح ع  اليبب النحدد )ق( للتعلٌق أو إلؽاء اإلنتٌازات )نثل التحدٌثات النبلوب  أو عد  االنتثال للنعاٌٌر( الن

 اً خباب اإلخبار ونيخ  ن  إجراء نراجع  الندرب النعٌن  يٌت  تقدٌنها نع الريال .
 

 الشروط المسبقة

  .ورة..ين  اً قي  النٌاه للد 21الحد األدنى هو السن 

  /المعرفة.الشهادة/الخبرة ( أي ندرب ندربً ناوي الذي أكنل األنشب  التالٌ  قد ٌحاضر ورش  عنل ندٌر دورةCDW.) 
o 200 .ياع  اتصال تدرٌب وتقٌٌ  النرشحٌ  لندرب ناوي اً دورات نيتوى الندرب 
o (  ٌإجراء تقٌٌ  أداء النرشح ال ٌقل ع  ثبلث  برانج ندرب ندربITP.) 
o ٌٌإجراء تق( أداء النرشح ال ٌقل ع  ثبلث  برانج تأهٌل الندرب  IQP واحدة ننها قد تكو  بتحوٌل ندرب ننظن  أخرى ،)

(ICC.) 

 .ٌجب على النرشحٌ  أ  ٌكونوا نزودٌ  ونيؤولٌ  ع  رعاٌ  وصٌان  نعدات الؽوص الخاص  به . ٌقو  الندرب  المعدات
 ات لاضنا  أنها كااٌ  وتعنل بالشكل اليلٌ .بالنياعدة اً البداٌ  النرشحٌ  اً احص جنٌع النعد

 .االتصال بإدارة تدرٌب ناوي لتلبٌ  االحتٌاجات الحالٌ . المواد 
 

 السٌاسات

  ياع . 12 )الساعات المقدرة(.األكادٌمٌة 

 .ًالتطبٌق العمل 
o .الحد األدنى للوقت النبلوب 

 ؼٌر نبلوب. -
o .العنق 

 ؼٌر قابل للتببٌق -

 .ان  النببق  على جنٌع الدورات: النعدات.".انظر "اليٌايات الع المعدات 

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: نناذج اليجبلت والتقارٌر." المواد 
 

 المتطلبات
إكنال ورش  عنل ندٌر دورة ناوي بنجاح. توقٌع وإريال نيخ  ن  إتفاقٌ  ندٌر الدورة النعٌ  إلى نقر ناوي الربٌيً. إذ  إلجراء 

رات النذكورة اً "اللنح  العان  والنؤهبلت" هو تلقابً عند ايتبل  ريال  البرٌد اإللكترونً. ٌجب على ندٌر دورة  ناوي النوااق  الدو
 ٪ وتدرٌب الندرب اقب.100على تدرٌب برانج القٌادة بناوي 

 
 األكادٌمٌة –المتطلبات 

 انظر على إرشادات ورش  عنل ندرب الندربٌ .
 

 راتالمها –متطلبات 
 انظر على إرشادات ورش  عنل ندرب الندربٌ .
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 اجإمتحانات –متطلبات 
 انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: التقٌٌ  والتوثٌق".
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 ر دورةـدٌـدرب مـم
 

 المؤهالت واللمحة العامة
( تقد  إعتراؾ لندربً CDTقٌادة ناوي رينٌا، ولٌيت شهادة. وتينٌ  ندرب ندٌر دورة ناوي ) تينٌ  ندرب ندٌر الدورة هً تينٌ 

ناوي الذٌ  أتنوا الجنع بٌ  التدرٌب وخبرة التقٌٌ  النحددة إلعداد وتدرٌب وتقٌٌ  وتقدٌ  النشورة لندربً ندرب ناوي وكذلك لنرشحً 
 الندرب.

 
(، دورة تدرٌب IQPب النعٌنٌ  كندربً ندراء دورات قد ٌوجهوا برنانج تأهٌل الندرب )بإيتخدا  نواد ناوي ندربً ناوي الواضع النش

 .(CDW)( و ورش  عنل ندٌر دورة ITW( أو ورش  عنل ندرب الندربٌ  )STW(، ورش  عنل لباق  التدرٌب )ITCالندرب )
 

 من قد ٌقٌم التدرٌب

 .قي  التدرٌب بناوي ٌدٌر عنلٌ  إعباء تببٌق البلب 

 ٌندرب ندٌر دورة ناوي اقب ن  قبل إدارة التدرٌب بناوي عند االنتهاء ن  جنٌع النتبلبات التً حددها نجلس إدارة ننح تع  ٌ
 ناوي.

 
 الشروط المسبقة

  .ين  اً قي  النٌاه للدورة.. 21الحد األدنى هو السن 

  /المعرفة.الشهادة/الخبرة 
o ..بنجاح أكنل ورش  عنل ندٌر دورة ناوي 
o ونتٌج  لندٌر ا(  ٌلدورة، إجراء وتقٌٌ  أداء النرشحٌ  لنا ال ٌقل ع  ثبلث ورشات عنل ندرب ندربITW.) 

 .ٌجب على النرشحٌ  أ  ٌكونوا نزودٌ  ونيؤولٌ  ع  رعاٌ  وصٌان  نعدات الؽوص الخاص  به . ٌقو  الندرب  المعدات
 نل بالشكل اليلٌ .بالنياعدة اً البداٌ  النرشحٌ  اً احص جنٌع النعدات لاضنا  أنها كااٌ  وتع

 .االتصال بإدارة تدرٌب ناوي لتلبٌ  االحتٌاجات الحالٌ . المواد 
 

 السٌاسات

  ياع . 5 )الساعات المقدرة(.األكادٌمٌة 

 .ًالتطبٌق العمل 
o .الحد األدنى للوقت النبلوب 

 ؼٌر نبلوب. -
o .العنق 

 ؼٌر قابل للتببٌق -

 .عملٌة التطبٌق 
o   ن  قبل إدارة تدرٌب ناوي ولجن  تدرٌب ناوي.ايتكنال وتقدٌ  بلب رينً نع النراجع 

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: النعدات.". المعدات 

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: نناذج اليجبلت والتقارٌر." المواد 
 

 المتطلبات
ل نيخ  ن  إتفاقٌ  ندرب ندٌر الدورة النعٌ  إلى نقر ناوي الربٌيً. إكنال ورش  عنل ندرب ندٌر دورة ناوي بنجاح. توقٌع وإريا

إذ  إلجراء الدورات النذكورة اً "اللنح  العان  والنؤهبلت" هو تلقابً عند ايتبل  ريال  البرٌد اإللكترونً. ٌجب على ندرب ندٌر 
وٌات. وٌنببق هذا الشرب على أي ن  األعنال ذات ٪ على جنٌع النيت100دورة  ناوي النوااق  لئلعبل  وتعلٌ  برانج تدرٌب ناوي 

الصل  التً ٌنلكها أو ٌدٌرها ندرب ندٌر دورة. وهذه هً أعلى تينٌ  التً تننحها ناوي ونحجوزة ألااضل الندربٌ  والء نبلق لتبوٌر 
 قٌادة ناوي والنجاح للجنعٌ .

 
 األكادٌمٌة –المتطلبات 

 .انظر على إرشادات ورش  عنل ندرب الندربٌ 
 
 المهارات –متطلبات ال

 انظر على إرشادات ورش  عنل ندرب الندربٌ .
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 اجإمتحانات –متطلبات ال

 انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: التقٌٌ  والتوثٌق".
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 الـغـواص الـسـطـحـً
 

 المؤهالت واللمحة العامة
هذه هً دورة شهادة اً الؽوص اليبحً وؼوص حبس النفس. عند االنتهاء بنجاح ن  هذه الدورة، تعتبر نتخرج بكفاءة على االنخراب 

الؽوص اليبحً وحبس النفس تكو  اً ننابق شبٌه  لتلك  اً أنشب  حبس النفس اً النٌاه النفتوح  دو  إشراؾ، شرٌب  أ  أنشب 
 التً ت  التدرٌب اٌها. وتهدؾ الدورة إلى:

 .تبوٌر نهارات الؽوص اليبحً لليباحٌ  وؼواصً اليكوبا 

 .تواٌر لؽٌر الؽواصٌ  الفرص  للتدرب على نتعلقات الؽوص 

 .تواٌر التدرٌب التحاضٌري لرٌااض  ؼوص اليكوبا 
 

 من قد ٌقٌم التدرٌب

 .أي ن  ندربً ناوي الواضع النشب أو أي ندرب ناوي للؽوص اليبحً الواضع النشب ٌيتخد  نواد دع  ناوي 
 

 الشروط المسبقة

  .انظر "اليٌايات 11-8ين  هو الحد األدنى لقي  ؼوصات النٌاه النفتوح  بالدورة )ٌينح بشهادة الٌااع لؤلعنار  12السن .
 عنر، شهادة الٌااع(.العان  النببق  على جنٌع الدورات: ال

 .التوجد شهادة نحددة نبلوب  لدخول هذه الدورة. الشهادة/الخبرة/المعرفة 
 

 السٌاسات

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: النياعدٌ  والنيب." النسب 

 .حد.ال ٌجوز أ  تكو  أكثر ن  ثنانً ياعات ن  التدرٌب تجرى خبلل الٌو  الوا الساعات الٌومٌة 

 .)ن  ثبلث إلى يت ياعات.األكادٌمٌة )الساعات المقدرة 

 .ًالتطبٌق العمل 
o .الحد األدنى للوقت النبلوب 

 أربع ياعات نتاضنن  على األقل ثبلث ياعات بالناء. -
o .الحد األدنى النبلوب للؽوصات 

 الحد األدنى لعدد الؽوصات إثنتٌ . -
o .العنق 

 حدود حيب قدرات النشارك.ال ٌوجد أقصى عنق نحدد لهذه الدورة. العنق ن -

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: النعدات.". المعدات 

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: نناذج اليجبلت والتقارٌر." المواد 
 

 األكادٌمٌة –المتطلبات 

 .ألعاضاء والبب والتً هً بحاج  لفه  نخابر الؽوص. هً تلك الجوانب ن  الفٌزٌاء، وعل  وظابؾ ا العلوم التطبٌقٌة
التركٌز هو واضعها على الجوانب التً لها تببٌق عنلً لذلك البالب ٌجب أ  ٌفه  القٌود الشخصٌ . النصبلحات ؼٌر التقنٌ  

 اليتخدانها. تفاصٌل لٌت  تاضنٌنها هً:
o ء الؽوص اليبحً.الاضؽب / الحج  وعبلقتنها بالعصر وخبر ايتنشاق الهواء الناضؽوب أثنا 
o  اليكت  الدناؼٌ  الحرارٌ  /  -درج  الحرارة وعبلقتها بإحتٌاجات الحناٌ  الحرارٌ ، انخفاض حرارة الجي ، وارتفاع الحرارة

 اإلرهاق الحراري.
o . البفوٌ  وتعلقها بيترة البفو وايتخدا  األوزا 
o .الرؤٌ  ونا ٌتعلق بها ن  الرؤٌ  والحك  على النيااات تحت الناء 
o . الؽازات وارب التنفس وعبلقتهنا بإؼناءات النٌاه الاضحل 
o . ٌالصح  ولٌاق  الؽوص البدنٌ  وتعلقها بإدارة النخابر الشخص 

 .الؽرض، والنٌزات، واألنواع وايتخدانات نعدات الؽوص اليبحً. التركٌز الربٌيً هو إعداد البالب  معدات الغوص
عدات النراد تؽبٌتها القناع، القصب ، والزعانؾ، يترة البفوٌ  ، ونعدات تعوٌ  لتحدٌد وايتخدا  ورعاٌ  النعدات. وتشنل الن

 ، وعوان  اليبح نع العل ، وبدل  )اً حال ايتخدانها اً الننبق  بهدؾ الؽوص(.ونظا  الوز شخصٌ  

 .تؽبٌ  تخبٌب  الوقاٌ  ن  الحوادث واإلنقاذ واإليعااات األولٌ  كنا هو نببق اً الؽوص اليبحً. ٌجب سالمة الغوص
الؽوص والؽبس نع الزنبلء )ؼواص واحد على اليبح بٌننا اآلخر تحت الناء(، وتدابٌر اليبلن  )يترة البفوٌ  الشخصٌ ، 
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عوان  الؽوص واألعبل (، وإجراءات البوارئ. اخراج الاضحاٌا ن  الناء، النياعدة على اليبح، واليحب وكذلك تدرٌيه 
 قدٌ  النبادئ التوجٌهٌ  األيايٌ  لئليعااات األولٌ  للصدن ، والجروح، قرب الؽرق، والينو .لتقدٌ  أنفاس االنقاذ. وٌنبؽً ت

 .الجوانب ذات الصل  إلى الؽواص. وٌنبؽً التأكٌد على أيايٌات الحفظ والحفاظ على البٌب . وٌنبؽً تواضٌح  بٌئة الغوص
إلى جنب نع تقنٌات التجنب والهروب. ٌنبؽً نعالج  النخابر النرتبب  نع حرك  الناء )التٌارات، األنواج، الخ( جنبا 

 النخابر النابٌ  النباتٌ  والحٌوانٌ  حتى الؽواص ٌنكنه التحدٌد والتجنب، و / أو تقدٌ  اإليعااات األولٌ  لئلصابات.

 .لنواقع والكتب كٌؾ، الذي، نتى، أٌ ، ناذا، ولناذا الؽوص. تشٌر إلى أندٌ  الؽوص، والقوارب، والنراكز، وا أنشطة الغوص
والدورٌات، والتعلٌ  النيتنر، وتدرٌب الؽوص هً التً ٌنبؽً إدراجها. وٌنبؽً إدراج نقدن  نحدودة ألنشب  الؽوص 

 النحددة.
 

 المهارات –متطلبات 

  )بدون معدات.  -مهارات السباحة )المٌاه المحصورة أو المفتوحة 
أي ن  الاضربات التالٌ : الزحؾ، والجانبٌ ، والصدر، والظهر  إظهار للنبتدبٌ  كفاءة الاضربات لنيتوٌات اليباح  اً

االبتدابٌ ، أو اضربات الظهر. نجنوعات الاضربات الكبليٌكٌ  لٌيت اضرورٌ  لتلبٌ  هذا النبلب بالنا ٌت  تحقٌق التقد  إلى 
ا نقبول . ٌجب على األنا ، على يبٌل النثال، نبلوب بالاضرورة أي ركل  الذراع أو إجراء نعٌ  وعد  وجودها هً أٌاض

دورة ركبلت نيتنرة اً حٌ  ٌجري تقٌٌنها ن  قبل الندرب. وتعتبر دورة الاضربات إنا أ   15الببلب إكنال نا ال ٌقل ع  
 تكو  الذراع والياق نعا أو نزٌج نترتب علٌها اً التحرك إلى األنا  حتى تتكرر.

o  دقابق. 10يباح  البقاء على قٌد الحٌاة لندة 
o ٌاردة  20 ( على نفس واحد بدو  داع باإلتجاه اآلخر، أو اليباح  تحت الناء  9ٌاردات ) 10الناء  اليباح  تحت

  (، نع نا ال ٌزٌد ع  ثبلث  األنفاس أثناء اليباح .18)
o   نترا(. 18ٌاردة ) 20يحب شخص ن  نفس الحج 

  )ن المعدات مع القناع، والزعانف، مجهز بالحد األدنى م –مهارات الغوص السطحً )المٌاه المحصورة أو المفتوحة
 والقصبة الهوائٌة.

o   ( ن  دو  توقؾ، والتنفس ن  القصب  الهوابٌ  على األقل نصؾ النياا . 412ٌاردة ) 450اليباح  
o اً نظا  الوز  يباح  البقاء على قٌد الحٌاة لندة خنس دقابق. خبلل هذه الفترة، وإزال  وايتبدال القناع، والزعانؾ، و(

 لبس(.حال  ال
o  نترا( بنفس واحد بدو  داع باإلتجاه اآلخر. 18ٌاردة ) 20اليباح  تحت الناء 
o  نترا(، وعد  أخذ أكثر ن  ثبلث  أنفاس أثناء اليباح . 37ٌاردة ) 40اليباح  تحت الناء 
o  أنتار( اً الناء. 3أقدا  ) 10كلػ( ن  حوالً  4.5أربال ) 10ايتعادة 
o نترا(. 37ٌاردة ) 40لحج  على اليبح، نقل ؼواص نتياوي اً ا 
o  ًأنتار( اً الناء. 3أقدا  ) 10نحاكاة إيتعادة ؼواص لليبح ن  عنق حوال 

  الغواص السطحً )المٌاه المفتوحة( مجهز بقناع، قصبة هوائٌة وزعانف، سترة طفوٌة أو سترة طفوٌة الغوص السطحً أو
 ، بدلة واقٌة إذا لزم األمر محلٌا.نظام الوزنبدلة غوص، 

o  وخلع ورعاٌ  النعدات.لبس 
o .تحدٌد واضبب األوزا  للبفو النحاٌد على اليبح 
o .إظهار اإلجراءات الصحٌح  للنداخل والنخارج اً ظل الظروؾ اليابدة 
o . على اليبح، إزال  وايتبدال القناع، والزعانؾ، وحزا  الوز 
o .الؽوص اليبحً واليباح  تحت الناء 
o لجي  أثناء النزول والصعود.نعادل  الفراؼات الهوابٌ  اً النعدات وا 
o . ٌنحاكاة الصعود ن  عنق النيٌبر الصعود اليلٌ  وتقنٌات البفو على اليبح بنا اً ذلك إزال  القصب  الهواب 
o  (. 6-3قدنا ) 20إلى  10ايتعادة ؼرض ن  عنق  
o شنجات العاضبلت.إظهار أيالٌب اإلنقاذ الذاتً، بنا اً ذلك التخلص ن  األوزا ، وواضع البفو ونحاكاة تخفٌؾ ت 
o  (. 37ٌاردة ) 40على اليبح، نياعدة ونقل ؼواص آخر  

 
 اجإمتحانات -متطلبات 

 انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: التقٌٌ  والتوثٌق".
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 الـسـنـوركــل
 

 المؤهالت واللمحة العامة
يايٌات الينوركل اليبحً أو الؽوص اليبحً النحدودة لؽرض هذه الدورة هً شهادة نيتوى الدخول لؤلاراد الراؼبٌ  اً تعل  أ

 التنتع بالنجال تحت الناء ببرٌق  آنن  وبدراٌ  ونرٌح .
 

 16والهدؾ ن  هذه الدورة هو تدرٌب األاراد اً الفوابد والنهارات والتقنٌات واليبلن  وإدارة النشكل  للؽوص إلى عنق ال ٌزٌد ع  
 نتر. 5 /قد 
 

جاح ن  هذه الدورة، الخرٌجٌ  قد ٌنخربوا اً الينوركل أو أنشب  الؽوص اليبحً نع الزنٌل، دو  إشراؾ الندرب عند االنتهاء بن
 .الؽوص الحرقدنا(، ونؤهلٌ  لبلنخراب اً دورة  16أنتار ) 5زٌد ع  تنباشرة وإلى أعناق ال 

 
 من قد ٌقٌم التدرٌب

  ن :أي ن  ندربً ناوي الواضع النشب ٌيتخد  نواد دع  ناوي 
o .قد أكنل ورش  عنل ندرب ناوي للؽوص الحر 
o .قد قد  بلب تببٌق ندرب تخصص ناوي وحصل على نوااق  كتابٌ  لتعلٌ  هذه الدورة ن  قي  التدرٌب  اً ناوي 

 
 الشروط المسبقة

  .ينوات هو الحد األدنى لقي  ؼوصات النٌاه النفتوح  بالدورة. 6السن 

 .الشهادة/الخبرة/المعرفة  
o بالب نهارات يباح  نؤهل .إنتبلك ال 

 
 السٌاسات

  دلٌل ندرب ناوي انظر إلىPFI  نبلوب ن  الندربٌ  لنعاٌٌر التدرٌب الكانل  وإجراءات الدورة النبلوب  للؽوص الحر .

 النقررة للؽوص الحر واقا للنعاٌٌر واإلجراءات كنا هو نواضح اً دلٌل الندرب. PFIلتعلٌ  جنٌع دورات ناوي 
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 مـقـدمـة لـلـغـوص الـحـر
 

 المؤهالت واللمحة العامة
ت  تصنٌ  هذا البرنانج كبرنانج تجرب  اقب ولٌس النقصود به تعلٌ  نهارات نحددة أو تقدٌ  شهادة. وٌنبؽً نقل االحترا  الصحً لليبلن  

 انج الشهادة الكانل  الننايب .وإدارة نشاكل الؽوص الحر وكذلك تقدٌر اإلثارة لتعزٌز تعلٌ  النشارك اً برن
 

والهدؾ ن  هذه الدورة هو عرض وإعباء أنثل  لؤلاراد الفوابد والنهارات والتقنٌات واليبلن  وإدارة النشاكل لجنٌع جوانب الؽوص 
قد  /  82ٌكً ن  الحر وتواٌر تجرب  نع نيتوى أيايً لحبس التنفس أثناء الثبات إلى حد أقصاه دقٌقتٌ  و / أو انقباع النفس الدٌنان

 نتر أاقً النياا . 25
 

عند االنتهاء بنجاح ن  هذه الدورة، قد ال ٌنخرب الخرٌجٌ  اً دع  أنشب  الزنبلء اً الؽوص الحر، ونؤهلو  لبلنخراب اً دورة زنٌل 
 األنا .

 
 من قد ٌقٌم التدرٌب

 : أي ن  ندربً ناوي الواضع النشب ٌيتخد  نواد دع  ناوي ن 
o ل ندرب ناوي للؽوص الحر.قد أكنل ورش  عن 
o .قد قد  بلب تببٌق ندرب تخصص ناوي وحصل على نوااق  كتابٌ  لتعلٌ  هذه الدورة ن  قي  التدرٌب  اً ناوي 

 
 الشروط المسبقة

  .هو الحد األدنى لقي  ؼوصات النٌاه النفتوح  بالدورة.  ين 16السن 

 .الشهادة/الخبرة/المعرفة  
o هل .إنتبلك البالب نهارات يباح  نؤ 

 
 السٌاسات

  دلٌل ندرب ناوي انظر إلىPFI  نبلوب ن  الندربٌ  لنعاٌٌر التدرٌب الكانل  وإجراءات الدورة النبلوب  للؽوص الحر .

 النقررة للؽوص الحر واقا للنعاٌٌر واإلجراءات كنا هو نواضح اً دلٌل الندرب. PFIلتعلٌ  جنٌع دورات ناوي 
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 ـانزمـٌـل األم
 

 المؤهالت واللمحة العامة
ت  تصنٌ  هذا البرنانج لتثقٌؾ الؽواص الحر الؽٌر نؤهل اً تقنٌات اليبلن  واإلنقاذ البلزن  للؽوص الحر اآلن . ال ٌتاضن  البرنانج 

 أي تعلٌنات حول زٌادة األداء اً الؽوص الحر أو تحيٌ  النوع.
 

ن  للؽوص الحر لؽٌر النؤهلٌ  اً الؽوص الحر ولتعزٌز يبلنته  العان  عند والهدؾ ن  هذا البرنانج هو زٌادة الوعً اً اليبل
 الؽوص اضن  حدود الؽوص الحر التراٌهً.

 
 عند االنتهاء بنجاح ن  هذه الدورة، الخرٌجو  نؤهلو  لبلنخراب اً دورة الؽوص الحر.

 
 من قد ٌقٌم التدرٌب

  ن :أي ن  ندربً ناوي الواضع النشب ٌيتخد  نواد دع  ناوي 
o .قد أكنل ورش  عنل ندرب ناوي للؽوص الحر 
o .قد قد  بلب تببٌق ندرب تخصص ناوي وحصل على نوااق  كتابٌ  لتعلٌ  هذه الدورة ن  قي  التدرٌب  اً ناوي 

 
 الشروط المسبقة

  .ين (. 15إلى  10شهادة الٌااعٌ  لؤلعنار ن  ين  هو الحد األدنى لقي  ؼوصات النٌاه النفتوح  بالدورة.) ٌينح ب 16السن 

 .الشهادة/الخبرة/المعرفة  
o . إنتبلك البالب نهارات يباح  نؤهل 
o .ناوي الينوركل/ الؽواص اليبحً أو نهارات نعادل  للنيتوى 

 
 السٌاسات

  دلٌل ندرب ناوي انظر إلىPFI  نبلوب ن  الندربٌ  لنعاٌٌر التدرٌب الكانل  وإجراءات الدورة النبلوب  للؽوص الحر .

 النقررة للؽوص الحر واقا للنعاٌٌر واإلجراءات كنا هو نواضح اً دلٌل الندرب. PFIع دورات ناوي لتعلٌ  جنٌ
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 الـغـواص الـحـر
 

 المؤهالت واللمحة العامة
ة الوعً تحت الناء هذه الدورة هً شهادة نيتوى الدخول لؤلاراد الراؼبٌ  اً تعل  األيايٌات اليلٌن  لؽوص حبس األنفاس لؽرض زٌاد

 والتنتع بها.
قد  اً البرنانج أٌاضا ٌشنل  66نتر /  20نقدن  إلى النٌاه النفتوح  ٌت  نناري  نهارات وتقنٌات الؽوص الحر إلى أعناق ال تزٌد ع 

لبك الذٌ  ال ٌرؼبو  اً انقباع النفس الثابت والدٌنانٌكً كنا التخصصات التنهٌدٌ  أو القابن  بذاتها. قد ٌت  إصدار شهادة للنيابح ألو
 النشارك  اً التدرٌب على النٌاه النفتوح . هذا هو النيتوى األول لتقدٌ  برنانج نحدد للتدرٌب لنزٌد ن  الخبرة و صقل النهارة.

 
ر إلى عنق والهدؾ ن  هذه الدورة هو تدرٌب األاراد بالفوابد والنهارات والتقنٌات واليبلن  وإدارة النشكل  لنيتوى دخول الؽوص الح

على األقل و اختٌاري لتننٌ  حبس التنفس أثناء  1:30نتر، نع النيتوى األيايً لتننٌ  حبس التنفس الذاتً الثابت ن   20قد /  66
 قد  أاقً. 82نتر/ 25الدٌنانٌكً لنياا  

 
ب  للبٌب ، دو  إشراؾ نباشر ن  عند االنتهاء بنجاح ن  هذه الدورة، قد ٌنخرب الخرٌجٌ  اً دع  أنشب  زنبلء الؽوص الحر النناي

 قدنا. 66نترا /  20الندرب، إلى أعناق ال تزٌد ع  
 

عند االنتهاء بنجاح ن  هذه الدورة، والخرٌجو  نؤهلو  لبلنخراب اً النزٌد ن  دورات الؽوص الحر عندنا تصبح نتاح . )إذا ت  
 ايتٌفاء جنٌع النتبلبات األخرى للدورة التدرٌبٌ  أٌاضا(.

 
النيابح اقب بعد االنتهاء بنجاح ن  جنٌع دورات التدرٌب على تبوٌر النعرا  والنٌاه  -عتناد الؽواصٌ  نع شهادة الؽوص الحر ٌنك  ا

النحصورة. ال ٌوجد تدرٌب اً النٌاه النفتوح  البلزن  لهذا النيتوى ن  الشهادات والؽواصٌ  اً هذا النيتوى ؼٌر نعتندٌ  ألي 
 أنشب  نٌاه نفتوح .

 
 قد ٌقٌم التدرٌبمن 

 : أي ن  ندربً ناوي الواضع النشب ٌيتخد  نواد دع  ناوي ن 
o .قد أكنل ورش  عنل ندرب ناوي للؽوص الحر 
o  ًناوي.قد قد  بلب تببٌق ندرب تخصص ناوي وحصل على نوااق  كتابٌ  لتعلٌ  هذه الدورة ن  قي  التدرٌب  ا 

 
 الشروط المسبقة

  .النٌاه بالدورة.ين  هو الحد األدنى لقي   16السن 

 .الشهادة/الخبرة/المعرفة  

 . إنتبلك البالب نهارات يباح  نؤهل 

  عانا للؽواص الحر الكانل 16للؽواص الحر الٌااع أو  10الحد األدنى للعنر 

  نهارات اليباح  الننايب 

 .ناوي الينوركل أو نهارات نعادل  للنيتوى 
 

 السٌاسات

  دلٌل ندرب ناوي انظر إلىPFI  نبلوب ن  الندربٌ  لنعاٌٌر التدرٌب الكانل  وإجراءات الدورة النبلوب  حرللؽوص ال .

 النقررة للؽوص الحر واقا للنعاٌٌر واإلجراءات كنا هو نواضح اً دلٌل الندرب PFIلتعلٌ  جنٌع دورات ناوي 
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 ٍـبف األوٌـؼـدوراد اإلس
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 نـاوي اجإسـعـافـات األولـٌـة واجإنـعـاش الـقـلـبـً الـرئـوي

 
 المؤهالت واللمحة العامة

ناوي اإليعااات األولٌ ، واإلنعاش القلبً الربوي، جهاز نزٌل الرجفا ، نيببات أنراض الد ، إدارة األكيجٌ  اً حاالت البوارئ 
( التوصٌات التً تنتقل ع  ILCORحدث لجن  االتصال الدولٌ  حول االنعاش )واإليعااات األولٌ  إلصابات الحٌاة البحرٌ  تتوااق نع أ

برٌق الد . كل ٌنك  أ  تدرس كدورة شهادة نيتقل أو دنجها اً اإليعااات األولٌ  لنحتراٌ  الؽوص بالببع. وٌنك  أٌاضا أ  تكو  
ي وجهاز نزٌل الرجفا . أو اإلنعاش القلبً الربوي، جهاز نجتنع  بدورات للتيلٌ  اً النجتنع، على يبٌل النثال، اإلنعاش القلبً الربو

نزٌل الرجفا  ، و نيببات أنراض الد . أو اإلنعاش القلبً الربوي واإليعااات األولٌ  لتلبٌ  احتٌاجات الببلب. كنا أ  الدورة ت  
 ت ترخٌص الكابت .نراجعتها والنوااق  علٌها ن  قبل خفر اليواحل اً الوالٌات النتحدة على الوااء بنتبلبا

 
 عند االنتهاء بنجاح ن  هذه الدورة ، تعتبر خرٌج نختص لتقدٌ  النياعدة اً حاالت البوارئ اضن  حدود التدرٌب دو  إشراؾ.

 
 من قد ٌقٌم التدرٌب

 .ن  قبل أي ندرب ناوي الواضع النشب أو زعٌ  ناوي الذي أكنل التوجه إلى تنفٌذ الدورات وبايتخدا  نواد دع  ناوي 
 

 الشروط المسبقة

  .الٌوجد حد أدنى للعنر لهذه الدورات.السن 

  .التوجد شهادة نبلوب  لدخول هذه االلدورة.الشهادة/الخبرة/المعرفة 
 

 السٌاسات

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: النياعدٌ  والنيب"(. النسب( 
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 ة ـٌـولات األـافـعـاوي اجإسـن
 ن )دان(ـٌـواصـغـذار الـة إنـكـبـن شـم مـدعـب

 
 المؤهالت واللمحة العامة

قادة وندربً ناوي نصرح له  إصدار شهادات ناوي للتدرٌب على اإليعااات األولٌ  بايتخدا  نواد تدرٌب دا  بإتباع نعاٌٌر دا . 
لفردٌ  على االنترنت. وبنجرد االنتهاء ن  هذه الوحدات، وتأهل وٌجب على قادة ناوي ايتكنال جوهر الوحدة ث  الوحدات الدرايٌ  ا

أعاضاء ناوي النرخص له  بإصدار شهادات ناوي لـدع  الحٌاة األيايً: اإلنعاش القلبً الربوي واإليعااات األولٌ  *؛ األوكيجٌ  اً 
ابات الخبرة للحٌاة البحرٌ  *؛ نزود الؽوص حاالت البوارئ إلصابات ؼوص اليكوبا *؛ التقٌٌ  العصبً *؛ اإليعااات األولٌ  لئلص

إلدارة البوارئ )وٌشنل أربع وحدات كنا هو نبٌ  نع "*"(؛ اإلنعاش القلبً الربوي: النندوبٌ  نع اإليعااات األولٌ . بعد االنتهاء ن  
 .جنٌع الوحدات النذكورة أعبله، قد ٌت  االنتهاء ن  اإليعااات األولٌ  للؽوص للؽواصٌ  النحتراٌ 

 
 عند االنتهاء بنجاح ن  هذه الدورة ، تعتبر خرٌج نختص لتقدٌ  النياعدة اً حاالت البوارئ اضن  حدود التدرٌب دو  إشراؾ.

 
 من قد ٌقٌم التدرٌب

  ن  قبل أي ندرب ناوي الواضع النشب ، نياعد ندرب، نرشد ؼوص أو ندرب الؽوص اليبحً الذي أكنل جنٌع وحدات
 دا .-وٌيتخد  بالتدرٌب والدع  نواد ناوي دا  النبلوب -التوجه ناوي

 
 الشروط المسبقة

  .الٌوجد حد أدنى للعنر لهذه الدورات.السن 

  .شهادة حالٌ  لئلنعاش القلبً الربوي الكانل  هً شرب نيبق لبللتحاق باألوكيجٌ  اً حاالت الشهادة/الخبرة/المعرفة
 اٌ  لبدء التدرٌب اً باقً برانج اإليعااات األولٌ .البوارئ إلصابات ؼوص اليكوبا. ال توجد أٌ  نتبلبات إاضا

 
 السٌاسات

 دا  لكل وحدة ننبٌ  التً ٌجري -دا  دلٌل الندرب: النعاٌٌر العان  واإلجراءات ودلٌل نعٌ  لندرب ناوي-انظر لناوي
 تدرٌيها.
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 دٔسجش جإلػـطـشجف
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 الـغـواص الـدولـًاجإعـتـراف بـ
 

 المؤهالت واللمحة العامة
هذا البرنانج للنشارك  ولٌس للتدرٌب والنشاب. أنه ٌتٌح للؽواصٌ  ارص  التنتع واكتياب خبرة إاضااٌ  اً النٌاه النفتوح  اً أناك  

 ايتكنال النشاركٌ .وظروؾ نتنوع  تحت إشراؾ نيتوى القٌادة. ٌت  إعباء نواد ناوي لئلعتراؾ حال 
 

ٌتنك  النشاركو  ن  التحقق لئلشرؾ على تجرب  الؽوص اً النٌاه النفتوح . نواد االعتراؾ التً ٌتلقونها ٌنك  أ  تياعد اً إثبات 
 خبرته  لنيتوى التدرٌب لنرشد الؽوص، والنرشدٌ  اليٌاحٌٌ ، قبابن  القوارب وؼٌرها.

 
 من قد ٌقٌم التدرٌب
الواضع النشب، نرشد ؼوص ناوي، ندرب ؼوص يبحً نؤهل اً ؼوص اليكوبا، أو زعٌ  ناوي حاصل أٌاضا ن  قبل ندرب ناوي 
 تعٌٌ  نياعد ندرب.

 
 الشروط المسبقة

  .ين  اً قي  النٌاه للدورة )القٌود الشربٌ  على لنيتوى الٌااع انظر. "يٌايات التببٌق على جنٌع  10الحد األدنى هو السن
 الٌااع"(.الدورات: العنر، شهادة 

 .إجراء القٌد الحالً لندرب ناوي بالببع )على يبٌل النثال، ؼواص يكوبا( أو شهادة باعتباره  الشهادة/الخبرة/المعرفة
ؼواص ناوي يكوبا أو نا ٌعادلها. على الندرب التأكد ن  نعرا  البالب الكااٌ  والقدرة قبل أي تدرٌب للنٌاه النفتوح  وٌجب 

 قٌٌنات األخرى للقٌا  بذلك.ايتخدا  النهارة أو الت
 

 السٌاسات

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: النياعدٌ  والنيب.".  النسب 

  ؼٌر نبلوب . )الساعات المقدرة(.األكادٌمٌة 

 .ًالتطبٌق العمل 
o .الحد األدنى للوقت النبلوب 

 ياعتٌ . -
o .الحد األدنى لعدد الؽوصات 

 اً النٌاه النفتوح  هً إثنتا . الحد األدنى لعدد الؽوصات -
 ٌنصح الؽوص اً النٌاه النفتوح  نع أنشب  وظروؾ اً أٌا  ننفصل  ونختلف . -
o .العنق 

 ال ٌوجد أقصى عنق نحدد لهذه الدورة. العنق نحدود بقدرات النشاركٌ  والخبرات والشهادات اليابق . -

 .النعدات.".انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات:  المعدات 

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: نناذج اليجبلت والتقارٌر." المواد 

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: نتبلبات شهادة". نتائج الدورة 
 
 المهارات –متطلبات ال

 تلك التً اً ببلد إقان  الؽواصٌ  النشاركٌ .أنشب  الؽوص اً برنانج الؽواص الدولً هً التً تجرى اً النٌاه ؼٌر 
 
 اجإمتحانات –متطلبات ال

 الٌوجد إختبار نهابً لهذه الدورة.
 

 

 

 

 

 

 

 
 



0.1جنُغخس  7102دنٛم عٛحعحش ٔيؼحٚٛش َحٔ٘ ئطذجس   
 

206 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دٔسجش دػـى جنـــٕجطـٛـٍ
 
 
 
 
  



0.1جنُغخس  7102دنٛم عٛحعحش ٔيؼحٚٛش َحٔ٘ ئطذجس   
 

207 

  فـٕـٍ خـٍـظ اٌـهـىاء اٌـّـخـصـت اٌـٕـُـزـروـس وفـٕـٍ خـذِـبد أوـسـجـُـٓ
 

 المؤهالت واللمحة العامة
هواء األوكيجٌ  النخصب، ؼازات الاضؽب العالً، وإعداد نع تزوٌد البالب بالنهارات والنعرا  البلزن  للتعانل بأنا  ل الدورة هً ذهه

 األكيجٌ . ها نعاليتخدانوإعداد النعدات 
 

خصب دو  إشراؾ نباشر األكيجٌ  النؼازات تنفس هواء إلعداد    النختصٌ خرجٌن  النتتعتبر ه الدورة، عند االنتهاء بنجاح ن  هذ
تلك النيتخدن  اً التدرٌب؛ وإعداد نعدات نقارب  لاليتخدانها ن  قبل الؽواصٌ ، شرٌب  أ  تكو  النعدات النيتخدن  هً نفيها أو 

ن  النعدات التً ٌجري واضعها اً ن  قبل الشرك  النصنع  لخدن  نارك  نعٌن  لك قد أذ   لخدن  األكيجٌ ، شرٌب  أ  ٌكو  الؽوص
 دن  األكيجٌ .خ
 

 من قد ٌقٌم التدرٌب

 : أي ن  ندربً ناوي الواضع النشب ٌيتخد  نواد دع  ناوي ن 
o  األكيجٌ ، وانً خدن  النخصب النٌتركس وكفنً خلب الهواء نعتند اً ناوي 
o  ندربكنٌ  ن  خبلل احص النعرا  العنلٌ  واالنتهاء ن  عنلٌ  التببٌق ناوي التق دورةت  تقٌٌنه ن  قبل ندٌر 

 لتدرٌس هذه الدورة ن  إدارة تدرٌب ناوي. تقنًندرب ك وردت تينٌتهو
 

 الشروط المسبقة

  .ين  اً قي  النٌاه للدورة.. 18الحد األدنى هو السن 

 .ال توجد شهادة نبلوب  لدخول هذه الدورة. الشهادة/الخبرة/المعرفة 
 

 السٌاسات

  ثنا  ياعات. )الساعات المقدرة(.األكادٌمٌة 

 عملً.التطبٌق ال 
o الحد األدنى النبلوب للياعات. 

 أربع ياعات. -

 .المعدات  
o  ج.ٌنزالنزج نحب  خلب التً تلبً نتبلبات 
o . ٌنحلل األكيج 
o   نحتوى األكيجٌ  ال بد 40التنفس التً تتجاوز نخالٌب ؼاز ، أو ايتخدا  للنزج، التوزٌع، النحتوىالنعدات النيتخدن ٪

 األكيجٌ .تنظٌفها بأوال ن  
o حٌ  النتوااق  نع األكيجٌ  والعناصر الناعن  لبليتخدا  نع النعدات النيتخدن  أثناء نناري  باول  العنل.نواد التش 
o  نوزع الناضؽوب.الالناء الياخ  ن  نقاء، بخار أو 
o  ،وكبلء الشحو  القابل  للتحلل، على يبٌل النثالDawn® ،Joy.® 
o . ٌنظارات حنا 
o .قفازات نبابٌ  بدو  بودرة 
o صنا  التنظٌؾ.أجزاء اللصلب ؼٌر القابل للصدأ لعقد ننظ  وحاوٌات ن  ا 
o   ٌأيود".باضوء األشع  اوق البنفيج" 
o .نصباح ٌدوي 
o  خشبً أو ببليتٌكً حادنلقب. 
o   حلول الكاوٌ  أو ياخن .الجزاء ن  األإلزال   ننايبالفوالذ النقاو  للصدأ نلقب ن 
o  ٌارشاة الناٌلو  قاي. 
o احد.، لٌتر و قارورة زجاجٌ  شفاا 
o .كوب ن  الببليتٌك 
o . شرابب اختبار درج  الحنواض 
o . أدوات إصبلح نعدات اليكوبا على النحو النوصى به ن  قبل الشرك  النصنع 

 
 األكادٌمٌة –المتطلبات 

 )نعالج  نواضوع النعرا  النحددة حيب الحاج (.



0.1جنُغخس  7102دنٛم عٛحعحش ٔيؼحٚٛش َحٔ٘ ئطذجس   
 

208 

 .نيتنر، التداق الز، بنا اً ذلك الاضؽب الجزبً، نزج الؽالهو لتؽبٌ  الرٌااضٌات والعنلٌات الحيابٌ  هذا  العلوم التطبٌقٌة
النٌتروجٌ . الفٌزٌاء، عل  وظابؾ األعاضاء، والجوانب الببٌ  والتببٌقٌ  لؤلوكيجٌ  حق  اصل ، وقٌاس الثقل النوعًونزج 

/  OTUsالهواء النخصب نع التركٌز بشكل خاص على ينٌ  األوكيجٌ  )الجي  كله وينٌ  الجهاز العصبً النركزي، 
UPTDs ، ٌؽاز خانل، ينٌ  ثانً ب، نيتوحاة ن  التوتر بالؽاز الخانلاألنيج  توتر ، الخدر بؽاز خانل(، نقص األكيج

 أكيٌد الكربو  ، ناضح الؽاز ونعدالت االنتشار.

 .ٌكنل  النعدات، قددلٌل و كتٌبات  اًباإلاضاا  إلى الشرك  النصنع  لنحب  خلب ؼاز التنفس  معلومات الصانع المحددة
ننظ  لنعدات الؽوص التً ن  الوكذلك الصانع )ق( للتنفس تحت الناء كتٌبات إصبلح  ا ننايب أي نواد ٌعتبرونهالندربٌ  
 باول  العنل.لاألكيجٌ  خبلل الدورة العنلٌ  ب تنظٌفهاالنقرر 

 .بٌل النثال، باور، قد ٌيتخد  الندربو  النعلونات ن  الشركات النصنع  والوكاالت الحكونٌ ، وعلى ي معلومات عامة
اضاؼب، ونعاٌٌر الهواء الناضؽوب، حدود تلوث النظا  ال، ونا إلى ذلك، على تصانٌ  OSHA ،CGAانجريول راند، نوا، 

الخبرة )النواد الخبرة( التدرٌب بشأ  النواد الدورٌ  والفحص األكيجٌ  والنتبلبات، ونتبلبات بالؽاز، تقنٌات التنظٌؾ 
ببقات الؽاز، نخابر نظرٌ  والنشاكل النبروح  ن  قبل الوب ، وأنظن  الترشٌح النفرب، التعانل نع الؽازات الناضؽ

يبوان  تنظنها إلالندربٌ  تذكٌر الببلب أ  نقل اعلى  نصادر الوقود واالشتعال، وخدن  وصٌان  النعدات. ٌجبب الحرٌق
األكيجٌ  ٌت  تنظٌفها بر ٌجب أ  أو أكث ٪ أكيجٌ 23.5لـ تتعرض التً يبوانات إلجنٌع الٌتبلب  PHMSAوزارة النقل، 

 قبل النقل. وواضع نلصق علٌها
 
 المهارات –متطلبات ال

 على ايتكنال نزج  ٌكو  قادراكل بالب يوؾ فس النيتخد  اً التدرٌب، على البالب إثبات الكفاءة اً نظا  نزج ؼاز التن
 وتعبب  ايبوانات العنلٌ  دو  داع ن  قبل الندرب ودو  خبأ.

 النزج الخاص  به  لؽاز التنفس نناري ؼاز التنفس الناتج ع  الببلب تحلٌل نخالٌب لى ٌجب ع. 

  الببلب تنظٌؾ، تحقق، وتوثٌق ايبوان  واحدة، صنا  ايبوان ، والنرحل  األولى ن  ننظ  لخدن  األكيجٌ  دو  ٌجب على
 النبالب  ن  قبل الندرب ودو  خبأ.

   على البالب نلء ايبوان  نع نزٌج نEAN النيتهدا ٪ ن  الكنٌ 1± كيجٌ  النهابً اضن  بحٌث نحتوى األ . 
 
 اجإمتحانات –متطلبات ال

 انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: التقٌٌ  والتوثٌق".
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  فـٕـٍ خـٍـظ اٌـغـبز وفـٕـٍ خـذِـبد أوـسـجـُـٓ
 

 المؤهالت واللمحة العامة
هواء األوكيجٌ  النخصب ؼازات الاضؽب العالً، وإعداد نع تزوٌد البالب بالنهارات والنعرا  البلزن  للتعانل بأنا  ل رة هًالدو ذهه

 القاب  على الهٌلٌو ، وإعداد النعدات البلزن  لخدن  األكيجٌ . والخلٌب
 

ؼازات التنفس و األكيجٌ  النخصبتنفس هواء  ؼازاتإلعداد    النختصٌ خرجٌن  النتتعتبر ه الدورة، عند االنتهاء بنجاح ن  هذ
تلك نقارب  لعلى الهٌلٌو  دو  إشراؾ نباشر اليتخدانها ن  قبل الؽواصٌ ، شرٌب  أ  تكو  النعدات النيتخدن  هً نفيها أو   القابن

النصنع  لخدن  نارك   ن  قبل الشرك لك قد أذ   لخدن  األكيجٌ ، شرٌب  أ  ٌكو  النيتخدن  اً التدرٌب؛ وإعداد نعدات الؽوص
 خدن  األكيجٌ .ن  النعدات التً ٌجري واضعها اً نعٌن  

 
 من قد ٌقٌم التدرٌب

 : أي ن  ندربً ناوي الواضع النشب ٌيتخد  نواد دع  ناوي ن 
o  و ،األكيجٌ انً خدن  وكفنً خلب الهواء نعتند اً ناوي 
o  ندرب ك  العنلٌ  واالنتهاء ن  عنلٌ  التببٌق نٌ  ن  خبلل احص النعراناوي التق دورةت  تقٌٌنه ن  قبل ندٌر

 لتدرٌس هذه الدورة ن  إدارة تدرٌب ناوي. تقنًندرب ك وردت تينٌتهو
 

 الشروط المسبقة

  .ين  اً قي  النٌاه للدورة.. 18الحد األدنى هو السن 

 .ال توجد شهادة نبلوب  لدخول هذه الدورة. الشهادة/الخبرة/المعرفة 
 

 السٌاسات

 ثنا  ياعات. )الساعات المقدرة(. األكادٌمٌة 

 .ًالتطبٌق العمل 
o الحد األدنى النبلوب للياعات. 

 أربع ياعات. -

 .المعدات  
o  ج.ٌنزالنزج نحب  خلب التً تلبً نتبلبات 
o .)نحلل األكيجٌ  ونحلل الهلٌو  )إ  وجد 
o   نحتوى األكيجٌ  ال بد 40اوز التنفس التً تتجنخالٌب ؼاز ، أو ايتخدا  للنزج، التوزٌع، النحتوىالنعدات النيتخدن ٪

 األكيجٌ .تنظٌفها بأوال ن  
o .نواد التشحٌ  النتوااق  نع األكيجٌ  والعناصر الناعن  لبليتخدا  نع النعدات النيتخدن  أثناء نناري  باول  العنل 
o  نوزع الناضؽوب.الالناء الياخ  ن  نقاء، بخار أو 
o ،وكبلء الشحو  القابل  للتحلل، على يبٌل النثال Dawn® ،Joy.® 
o . ٌنظارات حنا 
o .قفازات نبابٌ  بدو  بودرة 
o صنا  التنظٌؾ.أجزاء الحاوٌات ن  الصلب ؼٌر القابل للصدأ لعقد ننظ  و 
o   ٌأيود".باضوء األشع  اوق البنفيج" 
o .نصباح ٌدوي 
o  خشبً أو ببليتٌكً حادنلقب. 
o   كاوٌ  أو ياخن .حلول الالجزاء ن  األإلزال   ننايبالفوالذ النقاو  للصدأ نلقب ن 
o  ٌارشاة الناٌلو  قاي. 
o لٌتر واحد. قارورة زجاجٌ  شفاا ، 
o .كوب ن  الببليتٌك 
o . شرابب اختبار درج  الحنواض 
o . أدوات إصبلح نعدات اليكوبا على النحو النوصى به ن  قبل الشرك  النصنع 

 
 األكادٌمٌة –المتطلبات 

 )نعالج  نواضوع النعرا  النحددة حيب الحاج (.
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 نيتنر، التداق النزج الؽاز، بنا اً ذلك الاضؽب الجزبً، لهو لتؽبٌ  الرٌااضٌات والعنلٌات الحيابٌ  هذا  م التطبٌقٌة.العلو
النٌتروجٌ . الفٌزٌاء، عل  وظابؾ األعاضاء، والجوانب الببٌ  والتببٌقٌ  لؤلوكيجٌ  حق  اصل ، وقٌاس الثقل النوعًونزج 

/  OTUsى ينٌ  األوكيجٌ  )الجي  كله وينٌ  الجهاز العصبً النركزي، الهواء النخصب نع التركٌز بشكل خاص عل
UPTDs ، ٌؽاز خانل، ينٌ  ثانً ب، نيتوحاة ن  التوتر بالؽاز الخانلاألنيج  توتر ، الخدر بؽاز خانل(، نقص األكيج

 أكيٌد الكربو  ، ناضح الؽاز ونعدالت االنتشار.

 .ٌكنل  النعدات، قددلٌل و كتٌبات  اً  النصنع  لنحب  خلب ؼاز التنفس باإلاضاا  إلى الشرك معلومات الصانع المحددة
ننظ  لنعدات الؽوص التً ن  الوكذلك الصانع )ق( للتنفس تحت الناء كتٌبات إصبلح  ا ننايب أي نواد ٌعتبرونهالندربٌ  
 باول  العنل.لاألكيجٌ  خبلل الدورة العنلٌ  ب تنظٌفهاالنقرر 

 .الندربو  النعلونات ن  الشركات النصنع  والوكاالت الحكونٌ ، وعلى يبٌل النثال، باور،  قد ٌيتخد  معلومات عامة
اضاؼب، ونعاٌٌر الهواء الناضؽوب، حدود تلوث النظا  ال، ونا إلى ذلك، على تصانٌ  OSHA ،CGAانجريول راند، نوا، 

الخبرة )النواد الخبرة( التدرٌب بشأ  نواد الالدورٌ  والفحص األكيجٌ  والنتبلبات، ونتبلبات بالؽاز، تقنٌات التنظٌؾ 
ببقات الؽاز، نخابر نظرٌ  والنشاكل النبروح  ن  قبل الالتعانل نع الؽازات الناضؽوب ، وأنظن  الترشٌح النفرب، 

يبوان  تنظنها إلالندربٌ  تذكٌر الببلب أ  نقل اعلى  نصادر الوقود واالشتعال، وخدن  وصٌان  النعدات. ٌجبب الحرٌق
األكيجٌ  ٌت  تنظٌفها بر ٌجب أ  ٪ أكيجٌ  أو أكث23.5لـ تتعرض التً يبوانات إلجنٌع الٌتبلب  PHMSAرة النقل، وزا

 .قبل النقل وواضع نلصق علٌها
 
 المهارات –متطلبات ال

 نزج على ايتكنال  ٌكو  قادراكل بالب يوؾ فس النيتخد  اً التدرٌب، على البالب إثبات الكفاءة اً نظا  نزج ؼاز التن
 وتعبب  ايبوانات العنلٌ  دو  داع ن  قبل الندرب ودو  خبأ.

  النزج الخاص  به  لؽاز التنفس نناري ؼاز التنفس الناتج ع  الببلب تحلٌل نخالٌب ٌجب على. 

  الببلب تنظٌؾ، تحقق، وتوثٌق ايبوان  واحدة، صنا  ايبوان ، والنرحل  األولى ن  ننظ  لخدن  األكيجٌ  دو  ٌجب على
 بالب  ن  قبل الندرب ودو  خبأ.الن

   على البالب نلء ايبوان  نع نزٌج نEAN النيتهدا ٪ ن  الكنٌ 1± كيجٌ  النهابً اضن  بحٌث نحتوى األ . 

   على البالب نلء ايبوان  نع نزٌج نTrimix النيتهدا ٪ ن  الكنٌ 1± كيجٌ  النهابً اضن  بحٌث نحتوى األ  
 . النيتهدا ٪ ن  الكنٌ 3± ود لنهابً هو اً حدنحتوى الهٌلٌو  او

 . ٌجب الببلب نعاٌرة وايتخدا  نحلل الهلٌو  لتحدٌد نحتوى الهٌلٌو  اً نخالٌب الؽاز القاب  على الهٌلٌو 
 
 اجإمتحانات –متطلبات ال

 انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: التقٌٌ  والتوثٌق".
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 غـواص الـسـالمـة الـعـامـة

 
 المؤهالت واللمحة العامة

هذه دورة شهادة للتعلٌ  النيتنر للؽواصٌ  النؤهلٌ  الذٌ  ٌرؼبو  اً النعرا  والتدرٌب اً ؼوص اليبلن  العان . الدورة تؤكد بالببع 
والحوادث، وإدارة النوارد نع التببٌقات العنلٌ . وتهدؾ الدورة أٌاضا على وجه  اليبلن ؛ النعرا ؛ النهارات؛ القدرات؛ والنخابر،

التحدٌد لتواٌر اليبلن  العان  للؽواصٌ  نع التدرٌب والنعرا  والنهارات البلزن  لنياعدته  خبلل أنشب  البحث واالنقاذ، واالنتشال 
ول اً ؼوص اليبلن  العان  ألعاضاء الحالٌٌ  أو النيتقبلٌٌ  ( هً دورة نيتوى دخPSDتحت الناء. ؼواص ناوي اليبلن  العان  )

 لفرٌق اليبلن  العان .
 

ٌعتبر النتخرجٌ  نختصٌ  إلجراءات ؼوص اليبلن  العان  اً الحاالت النابٌ  لظروؾ نوقع الؽوص والؽوص لتقارب تلك التً 
 بالدورة.

 
 من قد ٌقٌم التدرٌب

 اد دع  ناوي ن :أي ن  ندربً ناوي الواضع النشب ٌيتخد  نو 
o . حاصل على دورة ؼواص ناوي اليبلن  العان 
o  لدٌه ثبلث ينوات على األقل خبرة ارٌق ؼوصPSD. 
o  اكنل عنلٌ  تببٌق ندرب ؼواص ناوي اليبلن  العان  وتلقى تعٌٌ  ندرب ؼواص اليبلن  العان  لتدرٌب هذه

 الدورة ن  إدارة تدرٌب ناوي.
 

 الشروط المسبقة

  .ين  اً قي  النٌاه للدورة. 18ى هو الحد األدنالسن 

 .الشهادة/الخبرة/المعرفة  
o .نبلوب شهادة باعتباره ؼواص ناوي يكوبا نتقد  أو نا ٌعادلها 
o .إيعااات ناوي األولٌ  لنحتراٌ  الؽوص أو نا ٌعادلها 
o  ؼوص . 20إثبات ال ٌقل ع  تيجٌل 
o  تدرٌب للنٌاه النفتوح  وٌجب ايتخدا  النهارة أو  على الندرب التأكد ن  نعرا  البالب الكااٌ  والقدرة قبل أي

التقٌٌنات األخرى للقٌا  بذلك. ؼوص  واحدة اً النٌاه النفتوح  )التً التحيب اضن  الحد األدنى لعدد الؽوصات 
النبلوب  للدورة( ٌنك  ايتخدانها اً احص وتقٌٌ  الؽوص. هذا ؼٌر نبلوب عندنا تكو  كفاءات ؼوص البالب 

 .ربنعروا  للند

 .عاضو حالً اً ارٌق ؼوص اليبلن  العان  كنا ٌتاضح ن  اي  نقد  البلب على قابن  الفرٌق أو  عضوٌة فرٌق الغوص
 ريال  نوقع  ن  اضابب ن  ارٌق الؽوص.

o  الؽواص الذي قد  أو ٌقد  لٌصبح عاضوا اً ارٌق ؼوص ؼواص اليبلن  العان  ولك  ل  ٌت  تعٌٌنه بعد إلى ارٌق
ر أكادٌنٌ  النار / الشرب  أو عاضوا اً قي  الشرب  / الحرٌق قد ٌنخرب اً دورة اليلب  أو الشخص الذي ٌحاض

 التقدٌرٌ  للندرب وارٌق أو الوكال  الراعٌ .
o   ٌالندرب قد ٌقبل الؽواصٌ  اآلخرٌ  الذٌ  ٌيتواو  الي  وشرب الخبرة اً دورة ؼواص ناوي اليبلن  العان  التال

 للنقابل  والتقٌٌ .

 .ٌقو  البالب أو الوكال  بتواٌر جنٌع النعدات النبلوب ؛ ٌجب أ  ٌكو  البالب نيؤوال ع  رعاٌ  وصٌان  النعدات  المعدات
 الشخصٌ .
o .الندرب ٌتأكد أ  نعدات ؼوص الببلب كااٌ  وننايب  اليتكنال جنٌع جوانب التدرٌب 
o (  أقنع  الوجه الكانلFFMوالبدالت الجاا  هً قبع  نهن  ن  نعدات الوق ) اٌ  الشخصٌ  اً نعظ  أنواع ؼوص

اليبلن  العان . إذا كا  ذلك ننايبا للدورة، والنرشحٌ  لدورة ؼواص اليبلن  العان  الذٌ  لدٌه  وٌرؼب اً 
اإليتخدا  الخاص به  لقناع الوجه الكانل و / أو البدل  الجاا  خبلل تدرٌب ناوي ؼواص اليبلن  العان  ٌنبؽً 

للقٌا  بذلك )يٌايات ارٌق النقدن  ال تتبلب نعدات نوحدة والبالب هو اآلخر ن   تشجٌعه  ويٌت  اليناح له 
 النيتوى النبلوب(، و:

 ٌظهر البالب إثبات نيبق ن  التدرٌب / شهادة قناع الوجه الكانل و / أو البدل  الجاا ، أو -
ل  الجاا  بٌننا كا  هو ٌحاضر دورة التحاق البالب بشكل نتزان  اً دورة ناوي قناع الوجه الكانل و / أو بالببع البد -

 ؼواص ناوي اليبلن  العان .
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 .التحقق ن  الحال  البدنٌ  الجٌدة كنا هو نوثق واحص ببً ونوااق  ؼٌر نشروب  للؽوص ن  قبل ببٌب  الموافقة الطبٌة
نوقع على الشهادة هو شهرا اليابق . اً أي حال ن  األحوال ل  ٌت  قبول النوااق  الببٌ  حٌث الببٌب ال 12نرخص اً ال 

 البالب.
 

 السٌاسات

 .انظر "اليٌايات العان  النببق  على جنٌع الدورات: النياعدٌ  والنيب.". الندرب ٌجب نرااق  الببلب خبلل أول   النسب
  (. 18قدنا ) 60عنلٌ  ؼوص تدرٌبٌ  ال تزٌد على 

  ياع . 12 )الساعات المقدرة(.األكادٌمٌة 

 .ًالتطبٌق العمل 
o دنى للوقت النبلوب.الحد األ 

ياع . وٌشنل ذلك جليات النٌاه وجليات النٌاه النفتوح ، والنناقشات اً النوقع، واإلحاب  وايتخبلص  28وتقدر بـ  -
 النعلونات عند الاضرورة للتحاضٌر ل / و إبرا  أي نشاب ؼوص.

o .الحد األدنى لعدد الؽوصات 
 ؼوصات. الحد األدنى لعدد الؽوصات اً النٌاه النفتوح  هً خنس -

  لهذه الدورة، تعرؾ "الؽوص " هً التنفس تحت الناء اً النٌاه النحصورة أو النفتوح  اً أي عنق أو بول
 الوقت البلز  إلنجاز النها  أو النهارات النعٌن .

 الؽوصات تشنل. -
   الدانس الرؤٌ ( أو الرؤٌ  نحدودة و نحاكاة الظبل 3أقدا    /  10واحدة اً النٌاه نحدودة الرؤٌ  )أقل ن  

 بالقناع.
 .واحدة بايتخدا  أنناب البحث نع نرااق الؽوص لتحدٌد نوقع ؼرض نعٌ  تحت الناء 
 .اإلنقاذ" واحدة هً إنقاذ ؼواص آخر ن  تحت الناء" 

خبلل التدرٌب، ٌجب على كل بالب تبدٌل األدوار ن  خبلل النشارك  وإثبات الكفاءة اً العدٌد ن  نناصب نظا   -
 عان  ؼواص اليٌبرة على الحوادث أثناء الخدن  نرة واحدة على األقل خبلل نا ٌلً:ؼواص اليبلن  ال

 .ًالؽواص الربٌي 
 . ؼواص اليبلن 
 90.ؼواص نيتعد % 
 .نشرؾ ارٌق الؽوص 
 .راٌق الخب 
 .النيجل/ الكاتب 
 .ًالنعدات / الداع  ان 

o .العنق 
 (. ال لؽوصات بحاج  إلى تخفٌؾ  40د  )ق 130أقصى عنق ألي ؼوص  اً النٌاه النفتوح  خبلل هذه الدورة هو  -

الاضؽب على النراحل الفعلٌ . ونع ذلك، ٌنك  إاضاا  نحاكاة الاضؽب على نراحل إلى الصعود اً ؼوص  ال تيتدعً 
نتر( ٌجب أ  تدرج اً وقت الؽوص  7.6قدنا ) 25وقف  تخفٌؾ الاضؽب. أي نحاكاة لوقت اضؽب قاضى اً أعنق ن  

 الفعلً.
 

 ادٌمٌةاألك –المتطلبات 

 .وهذا ٌشنل دورات الفصول الدرايٌ ، والتعلٌ  اإللكترونً، والنناقشات اً النوقع، واإلحابات، وايتخبلص النعلونات،  عام
 حيب االقتاضاء أو إلبرا  نشاب ؼنً اً النٌاه النحصورة أو نفتوح .

 .وتشنل نواضوعات تعرٌؾ ؼوص اليبلن  العان ، نظا  قٌاد مقدمة غوص السالمة العامة( ة الحوادثICD بنا اً ذلك )
عنلٌات الوكاالت النتعددة، االتصاالت األراضٌ  وأدوار ارٌق الؽوص، وتحدٌد النها  ونشر وصول  أعاضاء الفرٌق أو 

 الوكاالت.

 .أيالٌب وإجراءات حفظ التيجٌل بنا اً ذلك نعدات الؽوص النيتخدن  اً أنشب  الشعب ، واليجبلت على  حفظ التسجٌالت
التيجٌبلت الصوتٌ  )التً يجلتها اإلدارات( والفٌدٌو والصور، و قابن  العانلٌ  على النشهد، والتيجٌبلت التً "قد" النشهد، و

 .OSHAتبلب اً أي إجراء قانونً بنا اً ذلك النيؤولٌ  وتعوٌاضات العنال / 

  .والقاضاٌا القانونٌ  لكل، وإدارة العبلقات  "إجراءات التشؽٌل النوحدة" نقابل "النبادئ التوجٌهٌ  التشؽٌلٌ  النوحدة"العملٌات
 األيرٌ  وويابل اإلعبل ، وايتعراض اللوابح أو النعاٌٌر النحلٌ  الننايب .

 .وااة ؼواص اليبلن  العان  )درايات الحال (، والنخابر نقابل تحلٌل الننااع، بنا اً ذلك إنقاذ نقابل  إدارة المخاطر
خابب  ن  الؽرق، واإليعااات األولٌ  لحاالت النٌاه البارب . ٌجب على ؼواصٌ  اليبلن  االنتعاش، والنٌكانٌكا والنفاهٌ  ال

العان  نعرا  وتقلٌل نخابر الؽوص بنا اً ذلك اقدا  الهواء، التً ٌقو  الؽواص بحنل الهواء االحتٌابً / هواء زابد، 
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البٌبات النلوث  )إاتراض كل النٌاه نلوث  نا ل  ٌثبت  التشابك، اإلنحباس، تعبل النعدات، والبٌبات العان . إجراءات الؽوص اً
 العكس(: إجراءات التخبٌب، والنعدات، والتنٌٌز، وإزال  التلوث.

 .إجراءات الؽوص اً انخفاض نيتوى الرؤٌ ، النٌاه اليوداء، العنلٌات اللٌلٌ ، الناء البارد والناء الدااا،  بٌئة الغوص
 قل .والتٌارات النابٌ  / النٌاه النتن

 .الصحة و العافٌة ( الفحوصات الببٌ  لؽواصٌ  اليبلن  العان ، وننابق إعادة التأهٌلREHAB ًواالعتبارات النفيٌ  ا ،)
 ؼوص اليبلن  العان  )بنا اً ذلك ااضبراب نا بعد الصدن (.

 .بح، إشارات الٌد تحت وتشنل النواضوعات وأنشب  االتصاالت اً النٌاه بنا اً ذلك إشارات الٌد على الي نشاطات الغوص
(؛ تحت أنناب البحث بنا اً ذلك الؽوص النقٌد بالحبل )واجبات FFMالناء، والحبل / إشارات الخب واالتصاالت الصوتٌ  )

النرااق وإشارات الخب(، قاعدة الشابا )القوس / االجتٌاح والنوازٌ (، الؽواص على أياس )الدابرة، و النربع النتويع، ننب 
(، وقاعدة القارب )أنناب البحث ويبلن  القارب(؛ إنتشال األجيا  الخفٌف  بنا اً ذلك الحبال وأنواعها U ،jackstayالـ 

وايتخدا  أكٌاس راع. ونعدات الشعب  النتخصص  بنا اً ذلك البدل الجاا ، وقناع الوجه الكانل )نع االتصاالت الصوتٌ (، 
، للكشؾ ع  النعاد ، يونار، نزود هواء يبحً، التً تدار وقبع العوانات وعبلنات أدوات اليبح، زالجات اليحب

ونكتشؾ العنق. ، وتدرج أهنٌ  تخبٌب الؽوص ايتخدا  جليات اإلحاب  وايتخبلص النعلونات أثناء عنلٌات الفرٌق 
 وإعتبارات النوقع.

 .العان  اإلاضااٌ . كنا ٌجب  التعلٌ  النيتنر ونهارات الصٌان ، بنا اً ذلك دورات ؼواص ناوي اليبلن  التعلٌم المستمر
 التأكٌد على أهنٌ  نناري  الفرٌق.

 
 المهارات –متطلبات ال

 . ٌبلب ن  الببلب إظهار نهارات الؽوص اً النٌاه النحصورة قبل الشروع اً النٌاه النفتوح 

 .جنٌع نهارات ؼواص اليبلن  العان  ٌجب إدخالها اً بٌب  النٌاه النحصورة 

 رٌ  على إثبات القدرة على أداء نهارات الؽوص عند اإلرتداء بشكل كانل.ٌجب أ  ٌكو  الببلب قاد 

 .ٌنك  تنفٌذ نهارات الؽوص بايتخدا  جهاز التنفس تحت الناء أو التزود ن  اليبح 

  )بدون معدات. -مهارات السباحة )المٌاه المحصورة 
o   نتر ( بنفس واحد، بدو  داع. 23ٌاردة )  25اليباح 
o   ( دو  توقؾ نحاكاة نيتوى النتويب ال تقل ع  اضربتٌ  بايتنرار اً جنٌع أنحاء  412)ٌاردة  450اليباح 

 اليباح .
o  دقٌق . 20يباح  البقاء على قٌد الحٌاة لندة 

 .)على الببلب نحاكاة نهارات الؽوص األيايٌ  التالٌ  قبل الشروع اً النٌاه النفتوح : غوص السكوبا )المٌاه المحصورة 
 وٌ  بشكل ننايب.اليٌبرة على البف -
 نحاكاة إنقاذ ؼواص ااقد الوعً. -
نشارك  حص  الهواء على حد يواء نانح ونتلقً ن  ننظ  األخببوب أو ؼٌرها ن  نصادر الهواء النقبول  البدٌل   -

 )لٌيت أنفاس الزنٌل(.
 أداء أي نهارات أخرى ٌرى الندرب ن  الاضروري القٌا  بها للدورة والشروب. -

 المفتوحة(. غوص السكوبا )المٌاه 
o : ٌإثبات الكفاءة اً نهارات الؽوص التال 

 اإلتصاالت الننايب . -
 اليٌبرة على البفوٌ . -
   أو نحاكاتها(. 3قد  /  10الؽوص و أداء النها  اً الرؤٌ  النحدودة )الرؤٌ  أقل ن   -
 راع األجيا  الخفٌف . -
 النبلح  تحت الناء. -
 الؽوص نربوبا. -
 إشارات الخب )كنرااق وؼواص(. -
 نناب البحث تحت الناء.أ -
 أي نهارات إاضااٌ  نبلوب  ن  قبل الندرب. -
o : ٌإثبات الكفاءة اً األنشب  البرٌ  التال 

 نها  النرااق. -
 النياعدة نع إحاب  واحدة قبل الؽوص. -
 النياعدة نع إيتخبلص النعلونات بعد الؽوص. -
 كنيجل / كاتب التيجٌل بشكل صحٌح وتيجٌل ؼوص  ؼواص اليبلن  العان . -
 بنثاب  انً ارٌق الدع  / النعدات.ك   -
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 أي نهارات إاضااٌ  نبلوب  ن  قبل الندرب. -
 
 اجإمتحانات –متطلبات ال

  على األقل اً االنتحا  النهابً.80ٌجب على الببلب تيجٌل ٪ 

 .ٌجب على الببلب بنجاح ايتكنال جنٌع النهارات العنلٌ  النعٌن  ن  قبل الندرب 
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 برحـزـخـّـبراد اٌـهـّـً اٌـُـبصـفـر
 

ٚطى " ذذنس يرههس ػهٗ جألهم"كٙ زحل ٔطق جنًٓحسز جنطٙ ضططهد جسضذجء ذذنس . ٚظق ْزج جنوغى جنطكًٛهٙ جألعحنٛد جنطٙ ضطى ذٓح ضأدٚس جنًٓحسجش

أٌ يإد٘ جنًٓحسز ٚشضذ٘ ذذنس يرههس، ٔجنطٙ ضغرد خحطٛس جنطلٕ، ٔنزنك ٚططهد جثوحل ئػحكٛس  ُٚوَظذ يٍ رنك. جعطخذجو جنًظطهر ذشكم ػحو

 .نطسوٛن جنطلٕ جنًطؼحدل
 

 مهارات الغوص السطحً
  ررن ِؼذاد اٌغىص اٌسطحٍ واسزؼبدرهب رحذ اٌّبء(Skin Ditch and Recovery):  ضطى ضأدٚس ْزِ جنًٓحسز يغ جسضذجء

ؿٕص يٍ جنغطر : يؼرٕؽً ػهٗ جنطلٕ جنًُحعد، ٔهُحع، ٔصػحَق ٔهظرس جنطُلظ كًح ٚهٕٙصٌ جن َظحوذذنس ؿٕص ػهٗ جألهم ٔ

هى ذاصجنس ٔٔػغ جنوُحع، ٔجنضػحَق ٔهظرس جنطُلظ ػهٗ جنوحع، جطؼذ ئنٗ : ػهٗ جألهم( يطش 7.2)أهذجو  8ئنٗ جنوحع نًغحكس 

جسضذجء كحكس جنؼذز ذسٛث ٚكٌٕ جنوُحع ٔهظرس جنطُلظ جنغطر ٔجعطشذ نلطشز ٔخٛضز، هى ذأدجء ؿٕطس يٍ جنغطر، ٔهى ذحعطؼحدز ٔ

 .خحنٍٛٛ يٍ جنًحء ػُذ جنظؼٕد ئنٗ جنغطر

 ٍٔطٕالً ئنٗ ( يطش 46)ٚحسدز  50يشضذًٚح يؼذجش جنـٕص جنغطسٙ، هى ذطأدٚس دخٕل ٔجعرر نًغحكس  :إٔمبر اٌغىاص اٌسطح

ػهٗ جألهم، يغ ئػطحء جنطلٕ جنالصو، ٔجذذأ كٙ ئػطحء  (أيطحس 5) هذيح 17جنؼسٛس جنطًثٛهٛس، هى ذاَوحر جنؼسٛس يٍ ػًن ٚرهؾ 

. جَلحط ئَوحر ضًثٛهٛس كٙ جنًحء يغ جالعطًشجس ذاػطحء جالَلحط، جخهغ جنًؼذجش زغد جنؼشٔسز ذًُٛح ضوٕو ذُوم جنؼسٛس ئنٗ جنخحسج
ثحَٛس  2 – 1.5جَلحط ئَوحر نًذز ٚطى ئَدحص ضُلظ جإلَوحر كٙ جنًحء ػٍ ؽشٚن جضظحل جنخذ ئنٗ جنخذ أٔ جضظحل جنزهٍ ٔئخشجء ضًثٛم 

 10ثٕجٌ أٔ َلغٍٛ كم  5َلظ ٔجزذ كم )ٚطى جخطٛحس جنخٛحس جألخٛش . ثٕجٌ 10ثٕجٌ أٔ يشضٍٛ كم  5نهُلظ يشز ػهٗ جألهم كم 
 .ٔكوحً نطوذٚش جنوحتى ػهٗ جنطوٛٛى( ثٕجٌ

 :ًنترا( نحاكاة لاضحٌ  واعٌ .  46ٌاردة ) 50اً نعدات الؽوص اليبحً، واً الدخول، اليباح   مساعدة الغواص السطح
 ايتقرار، نقل الاضحٌ ، ويحب النعدات عند الاضرورة أثناء نقل الاضحٌ  إلى الخروج.

  
 مهارات الغوص بالمعدات

يؼرٕؽ ػهٗ ؽلٕ يُحعد، ٔهُحع ٔصػحَق، ٔهظرس ضُلظ، ٔعطشز ٕصٌ جن َظحو ٚطى أدجء ْزِ جنًٓحسجش ذحسضذجء ذذنس ؿٕص ػهٗ جألهم، ٔ

.طلٕ ٔٔزذز جنـٕصجنطسكى كٙ جن  

 ٚطى أدجء صكٛش ذهطق نؼًهٛس جنظؼٕد . ٚدد أٌ ضكٌٕ خًٛغ جنًؼذجش كٙ أيحكُٓح ٔأٌ ٚكٌٕ جنًُظى كٙ جنلى :صؼىد اٌطىارئ سجبحخ

ٚدد أٌ ٚطى أدجء جنطًشٍٚ يٍ ػًن ئنٗ . نكم دهٛوس( يطش 12ٔ 6)هذو  40ٔ 20ٚدد أٌ ٚطشجٔذ يؼذل جنظؼٕد ذٍٛ . ذحنكحيم

ٚطى أدجء جنظؼٕد كوؾ يغ يذسخ . ػهٗ جألهم ػُذيح ٚكٌٕ جنطًشٍٚ كٙ جنًٛحِ جنًلطٕزس( يطش 4.6)هذو  15ؾ جنغطر ٔيٍ ػًن ٚره

ٚششف يرحششزً ػهٗ جنظؼٕد ػهٗ َسٕ ٚكٌٕ كّٛ هحدسجً ػهٗ ئٚوحف  NAUIَشؾ ضحذغ نهدًؼٛس جنذٔنٛس نهًذسذٍٛ ضسص جنًحء 

 .ًٚكٍ ئٚوحف جنظؼٕد ٔرنك يٍ أخم جنطسكى كٙ جنطحند ٔعاليطّٚطى جعطخذجو زرم طؼٕد يغ يشعحز ذسٛث . جنظؼٕد ػهٗ جنلٕس
  ررن ِؼذاد اٌغىص واسزؼبدرهب رحذ اٌّبء(Scuba Ditch and Recovery):  يطش ( 2.4)أهذجو  8جَضل نؼًن ٚرهؾ

أكوًٛح ( شيط 7.6)هذو  25جؿهن جنٕٓجء، ٔجعرر نًغحكس . ػهٗ جألهم، هى ذخهغ ٔٔػغ جنوُحع ٔجنوظرس ٔٔزذز جنـٕص ػهٗ جنوحع

أكوًٛح، هى ذحعطؼحدز ( يطش 7.6)هذو  25ذًُٛح ضضكش جنٕٓجءـ، جطؼذ يغ جنضكٛش، جعطشذ نلطشز ٔخٛضز، هى ذحنـٕص، ٔجعرر نًغحكس 

 .ٔجسضذجء جنًؼذجش، ٔجطؼذ ذًُٛح ضطُلظ ذظٕسز ؽرٛؼٛس

  اإلِسبن ثجُّغ ِؼذاد اٌغىص واٌمفس فٍ اٌّبء(Scuba Bailout): ػهٗ ( يطش 2.4)أهذجو  8 جدخم جنًحء كٙ ػًن ٚرهؾ

، (جنٕٓجء يـهن يغ جكشجؽ جنًُظى يٍ جنٕٓجء)، ٔٔزذز جنـٕص ٕصٌ جن َظحو جألهم زحياًل جنوُحع، ٔهظرس جنطُلظ، ٔجنضػحَق، ٔ

ٚدد أٌ ٚسحكع جنـٕجص ػهٗ . ًٚكٍ كطر جنٕٓجء كٙ أ٘ َوطس ذؼذ جنذخٕل. جنُضٔل جنٗ جنوحع، جكطشع يٕهغ ثحذص ٔجسضذ٘ جنًؼذجش

ذؼذ جسضذجء كم جنًؼذجش، ٚظؼذ جنطالخ ئنٗ جنغطر ٔٚظٓشٔج ؽلٕ يطؼحدل . ػهٗ كحكس جنًؼذجش ٔزٛحصضٓح ؽٕجل جنطًشٍٚ جنغٛطشز

 .BCيغ ػذو ٔخٕد ْٕجء كٙ عطشز جنطسكى كٙ جنطلٕ 

  رجبدي ِؼذاد اٌغىص(Scuba Equipment Exchange):  ( يطش 2.4)أهذجو  8ُٚضل جنضيٛم جألٔل ئنٗ ػًن ٚرهؾ
ٔجنطُلظ يٍ يظذس ٔجزذ، ٚأخز . ٕصٌجن َظحو ثى ُٚضل جنضيٛم جنثحَٙ يشضذًٚح كوؾ ذذنس جنـٕص ٔ. شضذًٚح جنًؼذجش كحيهسػهٗ جألهم ي

يٍ جنضيٛم جألٔل، ٔٚوٕو  BCعطشز جنطسكى كٙ جنطلٕ / جنضيٛم جنثحَٙ ٔٚشضذ٘ جنوُحع، ٔجنضػحَق، ٔهظرس جنطُلظ ٔٔزذز جنـٕص

ٚروٗ جنضيٛهٍٛ يـًٕسٍٚ (. يطش 23)ٚحسدز  25س ٔجزذ ٔجنغرحزس ذشكم جكوٙ نًغحكس كال جنـٕجطٍٛ ذحنغرحزس ٔجنطُلظ يٍ يظذ

ٔنٛظ يٍ )زطٗ جنٕطٕل ئنٗ ػًهٛس جنظؼٕد جنُٓحتٛس، ٔجنطٙ ضدش٘ ذؼذ جنطسٕل ئنٗ يشحسكس جنٕٓجء يٍ جنًظذس جنرذٚم نهٕٓجء 

 (.يظذس ٔجزذ

 ال ًٚكٍ نهـٕجص جنز٘ ٚطى َوهّ أٌ (. يطش 91)دز ٚحس 100هى ذغسد ؿٕجص آخش ذحنًؼذجش نًغحكس  :سحت غىاص ثبٌّؼذاد

 .ٚدد أٌ ٚطى جنسلحظ ػهٗ يدشٖ ْٕجء جنـٕجص جنز٘ ٚطى عسرّ خحنًٛح ٔيسًًٛح كٙ خًٛغ جألٔهحش. ٚغحػذ أٔ ٚطُلظ يٍ جنًُظى

 س جنطًثٛهٛس، ٔطٕالً ئنٗ جنؼسٛ( يطش 46)ٚحسدز  50يشضذًٚح يؼذجش جنـٕص، هى ذحنذخٕل، ٔجعرر يغحكس  :إٔمبر غىاص ثبٌّؼذاد

كٙ جنًحء ذحعطخذجو ػًهٛس طؼٕد آيُس ٔيطسكى ذٓح، يغ ئػطحء جنطلٕ ( يطش 6)هذو  20هى ذاخشجج جنؼسٛس يٍ جنوحع يٍ زٕجنٙ 
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جنًُحعد نهؼسٛس، ٔجنرذج ذأَلحط ئَوحر ضًثٛهٛس كٙ جنًحء ذحعطًشجس، جخهغ جنًؼذجش زغد جنؼشٔسز ذًُٛح ضوٕو ذُوم جنؼسٛس ئنٗ 

 1.5جَلحط جإلَوحر كٙ جنًحء ػٍ ؽشٚن جضظحل جنخذ ئنٗ جنخذ أٔ جضظحل جنزهٍ ٔئخشجء ضًثٛم ضُلظ ئَوحر نًذز  ٚطى جػطحء. جنًخشج
ثٕجٌ أٔ  5َلظ ٔجزذ كم )ٚطى جخطٛحس جنخٛحس جألخٛش . ثٕجٌ 10ثٕجٌ أٔ يشضٍٛ كم  5ثحَٛس نهُلظ جنٕجزذ يشز ػهٗ جألهم كم  2 –

 .ٗ جنطوٛٛىٔكوحً نطوذٚش جنوحتى ػه( ثٕجٌ 10َلغٍٛ كم 

 ًَٔٚرذؤٌٔ كٙ ضأدٚس جنًٓحسز ػُذيح ٚؼطٙ أزذ جنـٕجَطٍٛ  ٚكٌٕ جنـٕجطٍٛ ٔخًٓح نٕخّ: اٌصؼىد ثبسزخذاَ ِصذر اٌهىاء اٌجذ

ٚدد ػهٗ ". جطؼذ"ذًدشد أٌ ٚطى يشحسكس جنٕٓجء ٔجنثرحش، ٚرذأ كال جنـٕجطٍٛ كٙ جنظؼٕد ذٕجعطس ئشحسز . ئشحسز َلحر جنٕٓجء

 21ٔ 71ضظحل جندغذ٘ ٔجنطُلظ ذحعطًشجس ؽٕجل جنطًشٍٚ، ٔٚوٕيحٌ ذحنظؼٕد ػُذ يؼذل ٚطشجٔذ ذٍٛ جنـٕجطٍٛ جنسلحظ ػهٗ جال
 (.يطش نكم دهٛوس 07ٔ 6)هذو نكم دهٛوس 

 ًَٚكٌٕ جنـٕجطٍٛ ٔخٓحً نٕخّ ٔٚرذؤٌٔ كٙ ضأدٚس جنًٓحسز ػُذيح ٚؼطٙ  :اٌسجبحخ األفمُخ رحذ اٌّبء ثبسزخذاَ ِصذر اٌهىاء اٌجذ

ذًدشد أٌ ٚطى يشحسكس جنٕٓجء ٔجنثرحش، ٚرذأ كال جنـٕجطٍٛ كٙ جنغرحزس جألكوٛس زغد جالضلحم . حسز َلحر جنٕٓجءأزذ جنـٕجَطٍٛ ئش

 .أثُحء جنغرحزس نًذز أسذغ دهحتن ٚدد ػهٗ جنـٕجطٍٛ أٌ ٚوؼٕج دهٛوطٍٛ كًحَر نهٕٓجء ٔدهٛوطٍٛ كًغطورم. ػُذ ضهوٙ جإلشحسز

  رٕفس ِٓ ِصذر واحذ اثٕبء اٌثجبدtheBuddy Brea:  ٙٚكٌٕ جنـٕجطٍٛ ٔخٓحً نٕخّ ٔٚرذؤٌٔ كٙ ضأدٚس جنًٓحسز ػُذيح ٚؼط

. ذًدشد أٌ ٚطى يشحسكس جنٕٓجء ٔجنثرحش، ٚطرحدل كال جنـٕجطٍٛ جنًشزهس جنثحَٛس ػرش أسذغ جَلحط. أزذ جنـٕجَطٍٛ ئشحسز َلحر جنٕٓجء
شٍٚ، ٔكزنك أدجء جنضكٛش كهًح ضى ضًشٚش جنًشزهس ٚدد ػهٗ جنـٕجطٍٛ جنسلحظ ػهٗ جالضظحل جندغذ٘ ٔجنطُلظ ذحعطًشجس ؽٕجل جنطً

 .جنثحَٛس نضيٛهّ

 ٚكٌٕ جنـٕجطٍٛ ٔخٓحً نٕخّ ٔٚرذؤٌٔ كٙ ضأدٚس جنًٓحسز ػُذيح ٚؼطٙ  :رٕفس ِٓ ِصذر واحذ اثٕبء اٌسجبحخ األفمُخ رحذ اٌّبء

كال جنـٕجطٍٛ جنرذء كٙ جنـٕص جألكوٙ ذًدشد أٌ ٚطى يشحسكس جنٕٓجء ٔجنثرحش، ٚطرحدل، ًٚكٍ ن. أزذ جنـٕجَطٍٛ ئشحسز َلحر جنٕٓجء

ٚدد ػهٗ جنـٕجطٍٛ جنسلحظ ػهٗ جالضظحل جندغذ٘ ٔجنطُلظ ذحعطًشجس ؽٕجل جنطًشٍٚ، ٔكزنك أدجء . زغد جالضلحم ػُذ جإلشحسز

حَر نهٕٓجء أثُحء جنغرحزس نًذز أسذغ دهحتن ٚدد ػهٗ جنـٕجطٍٛ أٌ ٚوؼٕج دهٛوطٍٛ كً. جنضكٛش كهًح ضى ضًشٚش جنًشزهس جنثحَٛس نضيٛهّ

 .ٔدهٛوطٍٛ كًغطورم
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 سـرد لـلـمـصـطـلـحـات
 

ُٚوظذ ذٓح جنغحػحش جنًخظظس نططٕٚش جنًٕجهق ٔجنًٓحسجش ٔجنًؼشكس ذؼٛذج ػٍ جنًحء، ذًح كٙ رنك أَشطس جنلظم  اٌسبػبد إٌظرَخ ـــ

 .جنذسجعٙ ٔجنذسجعس جنًُضنٛس
 

ٔجنز٘ هحو ذطهرٛس يططهرحش ػؼٕٚس جنسحنس جنُشطس،  NAUIنٙ كٙ جندًؼٛس جنذٔنٛس نهًذسذٍٛ ضسص جنًحء ُٚوظذ ذّ ػؼٕ زح ػضى ٔشظ ـــ

 .ٔجنطٙ ضكٌٕ يذسخس كٙ ًَٕرج جضلحهٛس ضدذٚذ جنؼؼٕٚس جنغُٕ٘
 

 .ُٚوظذ ذّ جخطشجم ذٛثس طخشٚس يٕخٕدز ؽرٛؼًٛح يغ طؼٕد سأعٙ يسذٔد خحسج يُطوس جنكٓق غىص اٌىهىف ـــ
 

جنـٕص كٙ يُطوس كٓق ضسص جنًحء يؼحء خضتٛحً ذٕجعطس ػٕء جنشًظ جنطرٛؼٙ ٔجنز٘ ًٚكٍ أٌ ٚدشٖ يُّ  اٌّغبراد ـــ/ غىص اٌىهىف

 .طؼٕد عرحزس ؽٕجسب
 

ٚشًم رنك جنظشٔف جنطٙ ضشرّ زًحو جنغرحزس كٙ ذٛثس . أ٘ شكم يٍ جنًحء ٚوحسخ ظشٔف يشحذٓس نظشٔف زًحو جنغرحزس اٌُّبٖ اٌّحصىرح ـــ

 .ؽرٛؼٛس
 

نهلثس أٔ نًدًٕػس يٍ جنطالخ يٍ يغحكس  NAUIجإلششجف ذٕجعطس يذسخ ضحذغ نهدًؼٛس جنذٔنٛس نهًذسذٍٛ ضسص جنًحء  اف اٌّجبشر ـــاإلشر

ػالٔز ػهٗ رنك، ئَّ يغطٕٖ جإلششجف جنًطهٕخ أثُحء ضوٛٛى أدجء جنطحند نهًٓحسجش جنًطهٕذس . ضغًر ذحنطذخم جنلٕس٘ ذحنُٛحذس ػٍ جنطحند

 .نهسظٕل ػهٗ جنشخظس
 

يضٚح يٍ ؿٕطحش جنطذسٚد ٔخرشز يغطوهس يكطغرس كـٕجص ٔجنطٙ ضهرٙ ششؽ جالنطسحم ذذٔسز يؼُٛس يٍ دٔسجش خجرح ِؼبدٌخ ـــ / شهبدح

 .NAUIجندًؼٛس جنذٔنٛس نهًذسذٍٛ ضسص جنًحء 
 

وٛحعٙ نهدًؼٛس جنذٔنٛس نهًذسذٍٛ جالخطرحس جنز٘ ٚططهد ػذد يشحذّ يٍ ذُٕد جالخطرحس جنطٙ ضـطٙ َلظ يٕػٕع جالخطرحس جن اخزجبر ِىبفئ ـــ

 .NAUIضسص جنًحء 
 

 10نألسهحو أهم يٍ . X.Xٚطى ضوشٚد جنطسٕٚالش ئنٗ أهشخ . )جالخطظحس جنًغطخذو كٙ ْزِ جنًؼحٚٛش نإلشحسز ئنٗ جنٕزذجش ذٕزذز جنًطش َ ـــ
 (.يطش ٔألهشخ ػذد طسٛر كٙ جنسحالش ؿٛش رنك

 
جنلشد جنز٘ هحو ذاضًحو دٔسز جندًؼٛس جنذٔنٛس نهًذسذٍٛ ضسص جنًحء  ـــ NAUIرحذ اٌّبء  غىاص ِؼزّذ ربثغ ٌٍجّؼُخ اٌذوٌُخ ٌٍّذرثُٓ

NAUI  ٔضى ضغدٛهّ ذٕجعطس جندًؼٛس جنذٔنٛس نهًذسذٍٛ ضسص جنًحءNAUI . ِٚإكذ جالػطًحد أٌ جنلشد جنًزكٕس هذ أظٓش يٓحسجش جنًٛح

ٔػُذ ئضًحو  NAUI ص جنؼحنًٛس جنخحطس ذحندًؼٛس جنذٔنٛس نهًذسذٍٛ ضسص جنًحءجنًلطٕزس ٔجنًؼشكس جنُظشٚس جنالصيس نطهرٛس يؼحٚٛش دٔسز جنـٕ

 .ئرج كحٌ جنـٕجص ٚحكغ، كاَّ ٚدد أٌ ٚشجكن ْزج جنلشد أزذ ٔجنذّٚ أٔ ٔطٙ يؼٍٛ. جنذٔسز ضى ضسذٚذِ يإْالً نهـٕص كٙ جنًٛحِ جنًلطٕزس
 

ئنٗ  NAUIهر يذسخ ضحذغ نهدًؼٛس جنذٔنٛس نهًذسذٍٛ ضسص جنًحء ٚشٛش يظط ـــ NAUIِذرة ربثغ ٌٍجّؼُخ اٌذوٌُخ ٌٍّذرثُٓ رحذ اٌّبء 

ػُذيح ٚكٌٕ . يظشذ نّ ذطذسٚظ دٔسجش جنـٕص ذحنًؼذجش أٔ جنـٕص جنغطسٙ NAUIػؼٕ ضحذغ نهدًؼٛس جنذٔنٛس نهًذسذٍٛ ضسص جنًحء 

ظ دٔسجش جنـٕص جنغطسٙ، كٛغطخذو ٔٚغططٛغ كوؾ ضذسٚ NAUIجنلشد جنًشحس ئنّٛ ْٕ ػؼٕ ضحذغ نهدًؼٛس جنذٔنٛس نهًذسذٍٛ ضسص جنًحء 

 ". NAUIيذسخ جنـٕص جنغطسٙ جنطحذغ نهدًؼٛس جنذٔنٛس نهًذسذٍٛ ضسص جنًحء " يظطهر 
 

ال ضُطرن طلس جنًٛحِ جنًلطٕزس ػهٗ زًحيحش جنغرحزس ٔخضجَحش . يطش( 4.6)هذو  15أ٘ شكم يٍ جنًحء رٔ ػًن ٚطدحٔص  اٌُّبٖ اٌّفزىحخ ـــ

 .نجنطذسٚد ذـغ جنُظش ػٍ جنؼً
 

جنشهحذس جنؼحيس، ٔجإلششجف ػهٗ كطشجش يطوطؼس، ٔجنطوٛٛى، ٔضٕخّٛ جنطذسٚد، ٔأدجء يٓحسز جنطحند، ٔأَشطس جنـٕص ذٕجعطس  اإلشراف ـــ

ٚدد أٌ ٚكٌٕ جنًذسخ زحػًشج كٙ يٕهغ جنطذسٚد . نلثس أٔ يدًٕػس يٍ جنطالخ NAUIيذسخ ضحذغ نهدًؼٛس جنذٔنٛس نهًذسذٍٛ ضسص جنًحء 

 .نطٕخّٛ ٔضوذٚى جنًغحػذز جنًُحعرس كٙ جنًحء نًغحػذز جنطحندٔػهٗ جعطؼذجد 
 

ٚشطًم ْزج جنًظطهر ػهٗ ٔهص جنًحء ٔجنٕهص جنًغطخذو نهشحؽة، ٔجنوحسخ ٔجنرٛحَحش جنًٕخضز ٔذٛحَحش جنًؼهٕيحش ذدٕجس  اٌزطجُك اٌؼٍٍّ ـــ

 .زًحو جنغرحزس، ٔضدًٛغ جنًؼذجش ٔضلكٛكٓح
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ٔيغدم كٙ جندًؼٛس   NAUIجنز٘ أضّى دٔسز يؼُٛس يٍ دٔسجش جندًؼٛس جنذٔنٛس نهًذسذٍٛ ضسص جنًحء  ُٚوظذ ذّ جنلشد ِسبػذ غىص ِؤهً ـــ

يذسخ، أٔ يذسخ ؿٕص عطسٙ يإْم نهـٕص ذحنًؼذجش، أٔ يغحػذ جنطذسٚد، أٔ يغحػذ : ، نطشًمNAUIجنذٔنٛس نهًذسذٍٛ ضسص جنًحء 

 .ذسٚد جألخشٖ رٔ٘ جنطظُٛلحش جنًطحذوس أًٚؼحٚطأْم أػؼحء جنوٛحدز يٍ يُظًحش جنط. يذسخ أٔ يششذ جنـٕجطٍٛ
 

ٔيغدم كٙ  NAUIُٚوظذ ذّ جنلشد جنز٘ أضّى دٔسز يؼُٛس يٍ دٔسجش جندًؼٛس جنذٔنٛس نهًذسذٍٛ ضسص جنًحء  ِسبػذ غىص سطحٍ ِؤهً ـــ

حػذ يذسخ أٔ يششذ يذسخ، أٔ يذسخ ؿٕص عطسٙ، أٔ يغحػذ جنطذسٚد، أٔ يغ: ، نطشًمNAUIجندًؼٛس جنذٔنٛس نهًذسذٍٛ ضسص جنًحء 

 .ٚطأْم أػؼحء جنوٛحدز يٍ يُظًحش جنطذسٚد جألخشٖ رٔ٘ جنطظُٛلحش جنًطحذوس أًٚؼح. جنـٕجطٍٛ
 

ْٕ ػًهٛس ضسذٚذ، ٔضوٛٛى ٔجنطؼشف ػهٗ يح ٚؼشكّ جنًطوذيٌٕ  RPLئٌ جالػطشجف ذحنطؼهٛى جنًغرن  ـــ( RPL)االػزراف ثبٌزؼٍُُ اٌّسجك 

 .كؼهّ، ذذٌٔ جنسحخس نخٕػٓى كٙ ػًهٛس ضؼهٛى سعًٛس كٙ ْزِ جنًدحالشنهذٔسز ذحنلؼم ٔيح جنز٘ ٚغططٛؼٌٕ 
 

أٔ يٕظق أٔ يؼٍٛ يٍ ؽحهى جنًٕظلٍٛ كٙ يشكض  NAUIُٚغطخذو ْزج جنهود نهًوش جنشتٛغٙ نهدًؼٛس جنذٔنٛس نهًذسذٍٛ ضسص جنًحء  ِّثً ـــ

ٚض ٔضُغٛن ضذسٚد جنوٛحدز، ٔجنطغٕٚن ٔدػى جنًرٛؼحش ٔجنز٘ ٚكٌٕ يغثٕالً ػٍ ضؼض NAUIخذيس جندًؼٛس جنذٔنٛس نهًذسذٍٛ ضسص جنًحء 

 .نألػؼحء ٔنألػًحل جنطحذؼس نٓح
 

ُٚؼذ جنـٕص ذحنًؼذجش ذًثحذس سزهس كٙ جنًٛحِ جنًلطٕزس يدٓضز ذحنكحيم ذًؼذجش جنـٕص نطهرٛس يططهرحش ضذسٚد جندًؼٛس  غىص ثبٌّؼذاد ـــ

هم ػهٗ دخٕل ٔجزذ ٔخشٔج ٔجزذ َٔشحؽ ضسص جنًحء كٙ زٍٛ جنطُلظ يٍ ، ٚدد أٌ ضشطًم ػهٗ جألNAUIجنذٔنٛس نهًذسذٍٛ ضسص جنًحء 

 (.يطش 4.6)هذو  15دهٛوس نؼًن ٚرهؾ ػهٗ جألهم  20يؼذجش جنـٕص نًذز ال ضوم ػٍ 
 

دهٛوس يططحذؼس يٍ جنٕهص ضسص جنًحء، ًٚكٍ  20كٙ زحنس أٌ دسخس زشجسز جنًحء أٔ ظشٔكٓح عٕف ضشكم خطش ؿٛش يورٕل ػهٗ جنطحند نًذز 

 .عطخذجو ػًهٛحش ئػحكس يٍ جنذخٕل ٔجنخشٔج ٔجألَشطس ضسص جنًحء نطسوٛن ئخًحنٙ جنٕهص ضسص جنًحء جنًطهٕخ نـٕطس أٔ دٔسز يسذدزج
 

دهحتن  8دهٛوس يٍ جنُشحؽ ضسص جنًحء ذحعطخذجو يؼذجش جنـٕص ٔخشٔج، يطرًٕػح ذذخٕل الزن،  12ػهٗ عرٛم جنًثحل، سزهس ضطؼًٍ دخٕل 

عهغهس يٍ جنشزالش كٙ دٔسز . حعطخذجو يؼذجش جنـٕص ٔخشٔج عٕف ٚشطًم ػهٗ ؿٕطس ٔجزذز ذًؼذجش جنـٕصيٍ جنُشحؽ ضسص جنًحء ذ

 .ؿٕطحش ذًؼذجش جنـٕص 4دهٛوس يٍ جنُشحؽ ضسص جنًحء ذحعطخذجو يؼذجش جنـٕص عٕف ضشطًم ػهٗ  80ضطؼًٍ 
 

ػهٗ جنُسٕ جنٕجسد كٙ )حسجش جنًحء جنًطهٕذس نكم دٔسز أثُحء ضأدٚس يٓ" يغطشٚسٍٛ"ٚدد أٌ ٚؼطرش جنطالخ  ِسزىي اٌراحخ فٍ اٌّهبرح ـــ

" ذذٌٔ ػـٕؽ ؿٛش ػشٔسٚس. "ْٙ كال يٍ ضوٛٛى جنًذسخ ٔجنطوٛٛى جنزجضٙ نهطحند" جنشجزس"ئٌ . هرم جنسظٕل ػهٗ جنشخظس( يكحٌ آخش
 .جء ػًهٛس طؼٕد عرحزس جنطٕجسبيثم ئخش" يشٚسس"نطهك جنًٓحسجش جنطٙ هذ ال ُٚظش ئنٛٓح ػهٗ أَٓح " يغطشٚسحً "ًٚكٍ أٌ ضكٌٕ ذذٚالً 

 
نطهرٛس . جنـٕطس جنغطسٛس ْٙ ػرحسز ػٍ سزهس كٙ جنًٛحِ جنًلطٕزس، ٔٚكٌٕ جنـٕجص يدٓضجً ذحنكحيم نهـٕص جنغطسٙ اٌغىصخ اٌسطحُخ ـــ

ٔٔهص ضسص ، ٚدد أٌ ضطؼًٍ جنـٕطس ػهٗ جألهم دخٕل ٔجزذ ٔخشٔج ٔجزذ NAUIيططهرحش ضذسٚد جندًؼٛس جنذٔنٛس نهًذسذٍٛ ضسص جنًحء 

جنسذ جألدَٗ نهؼًن نًُطوس . دهٛوس 20يغ زرظ جنُلظ ضسص جنغطر ٔػهٗ يذٖ كطشز ئخًحنٛس ال ضوم ػٍ  جنًحء ذسذ أدَٙ خًظ ؿٕطحش

 (.يطش 3)أهذجو  10جنـٕص ْٕ 
 

سص جنًحء، ًٚكٍ دهٛوس يططحذؼس يٍ جنٕهص ض 20كٙ زحنس أٌ دسخس زشجسز جنًحء أٔ ظشٔكٓح عٕف ضشكم خطش ؿٛش يورٕل ػهٗ جنطحند نًذز 

 .جعطخذجو ػًهٛحش ئػحكس يٍ جنذخٕل ٔجنخشٔج ٔجألَشطس ضسص جنًحء نطسوٛن ئخًحنٙ ٔهص جنًحء جنًطهٕخ نـٕطس أٔ دٔسز يسذدز
 

دهٛوس يٍ جنُشحؽ كٙ جنًحء ٔخشٔج، يطرٕػحً ذذخٕل  12سزالش ذحزطدحص جنَُلَظ ضسص جنغطر، ٔ 3ػهٗ عرٛم جنًثحل، سزهس ضطؼًٍ دخٕل، 

عهغهس يٍ . دهحتن يٍ جنُشحؽ كٙ جنًحء ٔخشٔج عٕف ضشطًم ػهٗ ؿٕطس عطسٛس ٔجزذز 8ٍٛ ذحزطدحص جنَُلَظ ضسص جنغطر، ٔالزن، سزهط

 .ؿٕطحش عطسٛس 4دهٛوس يٍ جنُشحؽ كٙ جنًحء عٕف ضشطًم ػهٗ  80سزهس ذحزطدحص جنَُلَظ ضسص جنغطر ٔ 20جنشزالش كٙ دٔسز ضطؼًٍ 
 

 .ؿٕص جنطالخ ذٕجعطس كشد يإْم جنًالزظس جنرظشٚس ألَشطس اٌّالحظخ ـــ
 

هذ جعطٕكٙ يططهرحش  NAUIٚغطخذو رنك جنًظطهر نٕطق ػؼٕ زحنٙ كٙ جندًؼٛس جنذٔنٛس نهًذسذٍٛ ضسص جنًحء  ػضى غُر ٔشظ ـــ

 .ػؼٕٚس جنٕػغ ؿٛش جنُشؾ، جنًذسخس كٙ ًَٕرج جضلحهٛس ضدذٚذ جنؼؼٕٚس جنغُٕ٘
 

 .ػٍ جالَسشجف ػٍ جنًؼحٚٛش ٔجنغٛحعحش NAUIٔنٛس نهًذسذٍٛ ضسص جنًحء ضظشٚر كطحذٙ نؼؼٕ ضحذغ نهدًؼٛس جنذ اإلػفبء ـــ
 

ال ضطؼًٍ عحػحش . ئٌ عحػحش جنًٛحِ ْٙ ضهك جنغحػحش جنطٙ ٚوؼٛٓح جنطحند كٙ جنطؼهى أٔ ضطرٛن جنًٓحسجش ذُشحؽ كٙ جنًحء سبػبد اٌُّبٖ ـــ
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 .ؼذجش ٔكسظٓح، ػهٗ جنشؿى يٍ أٌ ْزِ جألَشطس يطهٕذسجنًٛحِ جنٕهص جنز٘ ٚوؼٗ كٙ يٕخض يح هرم جنـٕطس ٔذؼذْح، أٔ ضدًٛغ جنً
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 اٌـّـالحـظـبد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


