
 انجازات قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة                           

 كلية العلوم ـ جامعة طنطا

 إدارة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة: 

 

بتنظيم دورة "اإلسعافات األولية  قام قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية العلومــ 1

باالشنترا  منع كلينة التمنري  م  03/11/0303الموافنق  نثننينوطرق انقاذ المصابين"يوم اإل

كانتتا فئة تت  ً صننباحا حاديننع  شننرالسننا ة ال( مبنننا الكيميننا  9درج )بجامعننة طنطننا وذلنن  بمنن

( طائب مع فإلئتزفم بكاف  فإلجترفافا فإلحترفزهتو ًتيمتهم 00بحضًر ) فئمستيدف  مـن فئطــالب

 رة مكافح  فئيدًى ًإئتزفم فئطالب بإرتدفا فئكماماافئمدرج طبما ئلتيلهماا فئمرسل  من قبل إدف

حهتتق قامتتا بمحاضتترتيا فئستتهدة ا.د / امتتان  ئطةتت   بتتد فئيزهتتز ـ استتتا  فئتمتتره  فئبتتاطن  

ـ متدر  فئتمتره  حتاحا حرجت  زهنتب  تادل  فئستهدة فئتدكتًرة/ً ًفئجرفحت  بكلهت  فئتمتره 

رق إنمتا  فئماتاب ًقتد إستت رقا  لت  فإلستيافاا فلًئهت  ًطت بائتتدرهب بكلهت  فئتمتره  قامتا

فإلستةادة هو هدف الدورة ًكان  .فئًفحدة ظيرف فئندًة سا تان من بدا إنيمادىا ًإنتيا ف  تمام 

بشتكل مباشتر  تن طرهتق فئتتدرهب فئيملت   لت  طترق ًسطتًفا فإلستيافاا فلًئهت  فئتـتـ  متن 

ًتسةهت   كستًرإاابتـاا اًشأنيا إنما  فئمااب فئ ى تير  لى من فلزماا ستًفا كـــتـانا 

ز فئسهدة ا.د / فمان  ئطة   بد فئيزهتناًئا لذل   فآلحم بًسا ل بسهط  ًمنع حدًق مضا ةاا.

تمتـدهم فئمستا دة فئممكنتـ   ًر اه  ً ناه  اًئهت  شرح ًفف   ن تيره  فإلسيافاا فلًئه  في  

ًكت ئ  تطرقتا . تتوهاحنمتا  ح بائسر   فئالزم  ئلحةاظ  ل  حهاة فئشتس  فئماتاب بحتادق متا

ًكتت ئ   تتدم تيتتره  فئتتنة  ئلسطتتر  ًفئشتترًط فئًفجتتب تًففرىتتا ئلمستتي إئتت  فئمبتتادع فئيامتت  

فت  حائت  ًتطرقتا إئت  كهةهتو فإلستيا   فإلستيافاا فلًئهت  مكًناا حمهبو ًاستيلا حدهثيا  ن

ًضرب  فئشم  ثم تمدما فئسهدة فئدكتًر / زهنب  ادل ـ متدر  فئحتاحا ئكسًرً ًف ئادموف

بائتتتدرهب  فئيملتت   لتت   ا(  ًقامت(CPR فئحرجت  بشتترح  ملتت   تن فإلنيتتا  فئملبتت  فئر تتًى 

 . بي  فئمتطً هن



 

 

 



 

 

 



 

 

    



 

اٌزّغيه ثيٗ ٚاخ١شا أٔٙذ دذ٠ضٙب ثإسشبداد ٚٔصبئخ ٌٍطالة رشي١شلٌٝ رذم١يك اٌٙديدذض ٚريشٚسح 

 ِّٙب وبْ ٚأثذٜ اٌذدبرش٠ٓ لػجبثُٙ ثبٌزذس٠ت ٚاٌّذسة ِّب أدٜ اٌٙدددذض إٌّشٛد.

 حزشاصيخ فً ِؤرّش اٌجيىفيضيبءاإلششاف ػًٍ اإلجشاءاد اإل-2

 
 

 بما   11/2020 /25 ـ 24ــ فحشرف   ل  فحجرفافا فححترفزه  ف  م تمر فئجهًفهزهاا هًم  

.فئم تمرفا ًفئكله 

 



  



ِذسسخ اٌّزفىليٓ فً اٌؼٍىَ   (STEM)ــ رُ اسزمجبي ػذد ِٓ طالة ِذسسخ 3

اٌسبػخ اٌثبٔيخ ػشش ظهشاً  16/11/2020واٌزىٕىٌىجيب ثبٌغشثيخ ورٌه يىَ األثٕيٓ 

 وأٌزمً ثهُ:

 د/ ػجذ إٌّؼُ لٛصع )أعزبر ِزفشؽ ثمغُ اٌش٠بر١بد(.اٌغ١ذ أ 

 د/ طبسق صبٌخ ػبِش )أعزبر اٌش٠بر١بد اٌزطج١م١خ( .أ 

 اٌش٠بر١بد شؼجخ اٌذبعت(د/ أ١ِٕخ جّبي اٌذ٠ٓ اٌجشثشٜ )ِذسط  

 .ٚرٌه ٌزمذ٠ُ االعزشبساد اٌؼ١ٍّخ اٌخبصخ ٌّشبس٠ؼُٙ

 

           

 
 

 
 



 

 

                   
 

 

لبَ لطبع شئىْ خذِخ اٌّجزّغ ورّٕيخ اٌجيئخ ثىٍيخ اٌؼٍىَ ثضيبسح اًٌ داس اٌشػبيه -4

اٌزضبِٓ االجزّبػً ثبٌغشثيه ِذيشيه  -جّؼيه اٌذفبع االجزّبػً ثطٕطب -االجزّبػيه ٌٍّسٕيٓ

َ ِغ اإلٌزضاَ ثىبفخ اإلجشاءاد  14/12/2020"وجبسثالِأوي" يىَ اإلثٕيٓ اٌّىافك 

 ٚلٌزضاَ اٌضائش٠ٓ ثإسرذاء اٌىّبِبد ثذضٛس وال ِٓ اإلحزشاصيه

  

 ا.د/ ٔٙبي صالح اٌذ٠ٓ     ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ خذِخ اٌّجزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ

 أعزبر ِزفشؽ ثمغُ اٌى١ّ١بء  ا.د/ ػجذاٌجبعظ شىش      

 ِذسط ثمغُ اٌى١ّ١بء            د. ِٕٝ اٌفمٝ 

 ا/ ل٠ّبْ لثشا١ُ٘ ػف١فٝ      ِذ٠ش ِىزت ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ خذِخ اٌّجزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ 

  

ٚلبَ اٌغ١ذ ا.د / ػجذ اٌجبعظ شىش ثبٌمبء ٔذٖٚ ػٓ أجش اٌصجش ػٕذ االثزالء ٚلذ لعزغشلذ 

 إٌذٚح ٔصف عبػخ.

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

ػّبد اٌسيذ ػزّبْ  /لبَ لطبع خذِخ اٌّجزّغ ورّٕيخ اٌجيئخ ثشئبسخ أ.د-5 

ثبٌزؼبوْ ِغ ِحبفظخ اٌغشثيخ ثبلبِه احزفبٌيخ ٌٍيىَ اٌؼبًٌّ ٌٍجيئخ واٌزي يىافك 



اٌشفبػٝ ِجبسن ٔبئت سئ١ظ جبِؼخ طٕطب ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ االعزبر اٌذوزٛس  ثذضٛس يٕبيش 27

. رضّٕذ ػذح ٚوالء خذِٗ اٌّجزّغ ٚ ر١ّٕٗ اٌج١ئخ ثى١ٍبد اٌجبِؼخٚاٌطالة ٌٚف١ف ِٓ 

ػجذ اٌفزبح اٌغ١غٝ  سئ١ظ  /فؼب١ٌبد ػٍٝ ِذاس ا١ٌَٛ ٚرٌه رٕف١زا ٌّجبدسح اٌغ١ذ اٌشئ١ظ

 "ارذضش ٌألخضش .. ارذضش ٌٍّغزمجً". اٌجّٙٛس٠خ ٌٕشش اٌٛػٟ اٌج١ئٟ 

اٌذوزٛس اٌشفبػٝ ِجبسن ٔبئت سئ١ظ جبِؼخ طٕطب ٌشئْٛ  ٚوبٔذ أٌٚٝ اٌفؼب١ٌبد ٘ٛ ل١بَ االعزبر

ٚٚو١ً  ػ١ّذ و١ٍخ اٌضساػخاٌمبئُ ثؼًّ ثذضٛس اٌذوزٛس ِذّذ اٌغ١ذ ِذّذ أدّذ،  اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

ٚا.د عذش  ٚو١ً و١ٍخ اٌزشث١خ  ٚ ا.د ٠بعش ث١ِٛٝ اٌى١ٍخ ٌشئْٛ خذِخ اٌّجزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ 

ٚو١ً  ٚا.د اثشا١ُ٘ طٍجخ ٚو١ً و١ٍخ اٌؼٍَٛ  بي صالح اٌذ٠ٓٚا.د ٔٙٚو١ً و١ٍخ اٌص١ذٌخ اٌذجبس 

ارخبر وبفخ   ٚػذد ِٓ طالة اٌجبِؼخ، ٚعظ ٚو١ً و١ٍخ إٌٙذعخ ٚا.د ا٠ّٓ ثىشٜ  و١ٍخ االداة

ٚاٌزٜ رُ أٛاع وض١شح  ثبفززبح اٌّؼشض إٌجبرً بف١شٚط وٛسٚٔ ٌّىبفذخدزشاص٠خ االجشاءاد اإل

ً اٌجبِؼخ ٚوزٌه ِشزً و١ٍخ اٌضساػخ ٚاٌزٜ أل١ُ أِبَ اداسح ِٓ ٔجبربد اٌض٠ٕخ اٌّزٛافشح ثّشز

جبِؼخ طٕطب ثشبسع اٌج١ش )اٌجذش( ٌىٝ ٠ىْٛ سعبٌخ ٌج١ّغ اٌّٛاط١ٕٓ ثّذبفظخ اٌغشث١خ 

ٌال٘زّبَ ٚاٌذشص ػٍٝ ٚجٛد ٔجبربد ثج١ّغ اٌج١ٛد ٚإٌّبصي ٚرٌه وٛع١ٍخ فؼبٌخ ٌٍذفبظ ػٍٝ 

 .اٌج١ئخ ٚرم١ًٍ رٍٛس اٌٙٛاء ثبٌّذْ

 

 



  

  

 

اٌذوزىس اٌشفبػً ِجبسن ٔبئت سئيس جبِؼخ طٕطب ٌشئىْ  االسزبر لبَ صبٔٝ فبػ١ٍبد االدزفبي

ٚٚو١ً اٌى١ٍخ  ػ١ّذ و١ٍخ اٌضساػخاٌمبئُ ثؼًّ ِذّذ اٌغ١ذ ِذّذ أدّذ، ٚأ.د  اٌزؼٍيُ واٌطالة

ٚو١ً  ث١ِٛٝا.د ٠بعش ٚوالء اٌج١ئخ ثى١ٍبد اٌجبِؼخ ،  ٚاٌغبدح، ٌشئْٛ خذِخ اٌّجزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ 

ٚا.د  ٚو١ً و١ٍخ اٌؼٍَٛ  ٚا.د ٔٙبي صالح اٌذ٠ٓٚو١ً و١ٍخ اٌص١ذٌخ ٚا.د عذش اٌذجبس  و١ٍخ اٌزشث١خ 

 120ثضساػخ ٚثؼض طالة ارذبد اٌجبِؼخ ٚارذبد و١ٍخ اٌضساػخ   ٚو١ً و١ٍخ االداة اثشا١ُ٘ طٍجخ

ا١ٌّّض ثبٔزبط األخشبة ٚاعزذاِخ ّٖٔٛ ػٍٝ ِذاس اٌؼبَ، ٚرٌه ثّجّغ اٌى١ٍبد  شجشح ِبهىجًٕ

ٔشش اٌٛػٟ ٚاٌزٝ رٙذض اٌٝ  ثغجشثبٜ فٝ لطبس فؼب١ٌبد صساػخ أشجبس خشج١خ صذ٠مخ ٌٍج١ئخ

ٌىلىف ػًٍ أهُ اٌّّبسسبد اووزٌه . ِٚىبفذخ االدزجبط اٌذشاسٞثأ١ّ٘خ صساػخ االشجبس اٌج١ئٟ 



ٚػٍٝ سأعٙب ِّبسعبد اٌضساػخ إٌظ١فخ ٚا٢ِٕخ، ٚأ٠ًضب  ػخ وٍيخ اٌضساػخاٌصذيمخ ٌٍجيئخ ثّضس

طشق رذ٠ًٛ اٌّخٍفبد اٌضساػ١خ ٌّٕزجبد لبثٍخ إلػبدح االعزخذاَ فٝ اٌّجبي اٌضساػٝ وجذائً 

 .ٌٍّٛاد اٌّغزخذِخ فٝ االٔزبط اٌضساػٝ

 

  

 
 



  

  
 

دٛي اٌطبلخ اٌشّغ١خ ٚدٚس٘ب فٝ  (on line) ٔذوح اسشبديخ ثيئيخالبِخ وبٔذ  اٌفبػ١ٍبد ٚصبٌش

دبرش ف١ٙب اٌذوزٛس ِذّذ سِضبْ دس٠ٚش، أعزبر إٌٙذعخ اٌضساػ١خ ثى١ٍخ ٚاٌزٝ دّب٠خ اٌج١ئخ 

اٌضساػخ، ٚوزٌه "ارذضش ٌالخضش" دبرش ف١ٙب اٌذوزٛس أِجذ اٌجّبي، أعزبر ٚسئ١ظ لغُ 

 .ِؼخاٌّذبص١ً ثى١ٍخ اٌضساػخ ِٚذ٠ش ِشوض اٌز١ّٕخ اٌجشش٠خ ثبٌجب



  



 
 

  



ٌزغط١خ االػال١ِخ اٌّز١ّضح وّب رُ  اخز دذ٠ش ٌٍمٕبٖ اٌغبدعٗ ٌج١ّغ اٌٛوالء اٌذبرش٠ٓ ٚ رُ ا

 .ٌٍفبػ١ٍبد ِٓ ا.د ١ٌٚذ اٌؼششٜ 

 و١ٍٛٚاد 20 ثمذسٖ  اٌشّغ١ٗ اٌطبلٗ ِذطٗ أشبء ثخصٛص اٌؼبِٗ اٌخذِٗ ِجٍظ لشاس رفؼ١ً-6 

 اٌؼبِٗ اٌىٙشثبء ثشجىٗ ِزصٍٗ
             

لبَ لطبع شئىْ خذِخ اٌّجزّغ ورّٕيخ اٌجيئخ ثىٍيخ اٌؼٍىَ ثبلبِه ٔذوح سسبٌخ األديبْ اٌسّبويخ -7

رحذ سػبيخ أ.د. ِحّىد روً سئيس جبِؼخ طٕطب و أ.د ػّبد ٌّحبسثخ اٌّخذساد وحّبيخ اٌشجبة 

 ػزّبْ      ٔبئت سئيس جبِؼخ طٕطب ٌشئىْ خذِخ اٌّجزّغ ورّٕيخ اٌجيئخ 

ثؼذ اٌظٙش              2ظٙشا لٌٝ اٌغبػخ 12َ ِٓ اٌغبػخ ٠31/3/2021َٛ األسثؼبء اٌّٛافك 

 وأ.د/ يحيي ػجذاٌجٍيً ػجذاٌخبٌك "ػ١ّذ اٌى١ٍخ"    طبسق ِصطفً ِحّذ أ.د/ ثحضىس 

 "ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس"

 فشدا. 40ٌٝ ػذد ٌٚف١ف ِٓ أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚاإلداس١٠ٓ ٚاٌطالة ثإجّب

ف  بدفه  فئمحاضرة تحدق ا.د/  بدفئباسط شكر  ن ان هللا سبحان  ًتيائ  قد كرم فإلنسان 

بنيم  فئيمل ئهمهز بيا بهن فئسهر ًفئشرًبهن ما هنةي  ًهضرة. ثم  كر ان فلدهان فئسماًه  

نا  ف  جمهيا نزئا بيد  ميهن ًىً ًحدفنه  هللا سبحان  ًتيائ  ثم نشر فئةضهل  بهن فئ

فئمجتمع ًفن فلدهان فئسماًه  جمهيا ح تب   ش ا سًى فإلاالح ًانيا كليا رسا ل حب 

ًسالم ًاسالق. ثم تطرق فئ  فئتيره  فئيلم  ًفئمانًن  ئكلمو فئمسدرفا ًىً مادة كهمها ه  

تسبب فئنيا  اً فئنًم اً غهاب فئً  . ثم فئم  فئضًا  ل  فئتيره  فئمانًن  ئيا بانيا 

  من فئمًفد فئت  تسبب فإلدمان ًتسمم ئلجياز فئياب  ًهحظر تدفًئيا اً زرف تيا اً مجمً 

تانهييا. ثم  كر اسباب إنتشار فئمسدرفا ًفئت  تيددا بهن اسباب شساه  مثل ضي  

فئًفزع فئدهن  اً اسباب إجنما ه  مثل فئتةك  فلسري ًاسباب إقتااده  سًفا فئ ن  اً فئةمر 

ئدرفما ًفإل الم. ً تحدق  ل  اثار تياط  فئمسدرفا سًفا إجتما ها مثل ًاسباب به ه  مثل ف

تدىًر فئيمل ًفئجسد اًفقتاادها اً نةسها مثل فئيابه  ًفئحدة ًإىمال فئمظير. 



 ً

فئم  فئضًا  ل  كهةه  إكتشا  فئمتياط  حهق هظير  لهو ا رف  سلًكه  مثل فئت هر 

فمد فئشيه  ًفئيزئ  اً ا رف  سارجه  مثل فإلاةرفر فئسلب  ف  فحدفا فئدرفس  اً فئًظهة ، 

ًفمدفن فئًزن ًر ش  ف  فلطرف  ًحك  ف  فئجسد. ًاسهرف   كر كهةه  فئًقاه  من 

فئمسدرفا مثل زرع فئثم  ف  فئنة ، فئتح هر من مساطر فئتجرب ، فئتً ه   ن فئمسدرفا، 

دًر فلسرة ًفئمدرس  ً فئجاميو  فإلستماع إئ  فلبناا ًإستسدفم فئسلط . ً ستم حدهثو ب كر

 ًفإل الم ًفئمسجد اً فئكنهس  ف  فئتً ه  فئةكرهو. ًقاما فئمناه فئسادسو بت طهو فئندًه

  



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

َ ِٓ اٌسبػخ 11/4/2021أليّذ ٔذوح ثؼٕىاْ "األِبْ اٌّؼًٍّ" يىَ األثٕيٓ اٌّىافك  -

ٔهبي ػبطف صالح اٌذيٓ وػذد ِٓ  ثؼذ اٌظهش. ثحضىس أ.د/ 12ظهشا إًٌ اٌسبػخ 11

أػضبء هيئخ اٌزذسيس واٌّؼيذيٓ اٌجذد وثؼط ِٓ فٕييٓ اٌّؼبًِ واٌطٍجخ ثئجّبًٌ 

 فشدا. 25حضىس 

 

ف  بدفه  فئمحاضرة تحدثا ا.د/  بهر  ن فلىدف  فئيام  ئلمحاضرة اح ًى  

فإلجرفافا فئًفجب إتبا يا ئإلبالغ  ند فئتير  ئلمًفد فئكهماًه ، فئكهماًهاا فئسطرة 

ًفآلثار فئناتج   نيا، درجاا فئسالم  ًفلمان ئلمًفد، كهةه  فإلستجاب  إلنسكاب فئمًفد 



ه  فئتيامل بأمان ف  حاحا فئحرف ق، قًف د فئسالم  ًفلمان فئكهماًه   ل  فلر ، كهة

ف  فئميامل ً اسهرف  ن فإلسيافاا فحًئه  ًفإلنيا  فئملب . ثم ًضحا سهادتيا 

 ضرًرة ًجًد فئبهاناا  ل  فى  بًة كهمهاه  ًفلسطار فئناتج   نيا. 

 ثم تحدثا  ن مستًى فئسطًرة ًتمههميا -

Chemical Hazards and Symbols (WHMIS)

 Flammable

 Explosive

 Toxic/Poison

 Irritant

 Corrosive

 Environmental

 

4 = Severe Hazard

3 = Serious Hazard

2 = Moderate Hazard

1 = Slight Hazard

0 = Minimal Hazard

ACID = Acid product

ALK  = Alkali Bases

COR  = Corrosive product

OX   = Oxidizer

 

ًى  فئت  تسبب اضرفر جسده   تيره  فئكهماًهاا فئسطرةثم  كرا  -

 ًاًضحا سهادتيا كهةه  تأثهر ى ة فئمًفد فئسطرة  ل  فئجسم. ثم اًضحا

 طرق دسًل فئمًفد فئكهماًه  فئجسم ) فإلستنشاق، فإلمتاا  ًفئبلع(

How do hazardous chemicals 
affect the body?

Type of the chemical

The physical form of the chemical

How the chemical enters the body

The amount of chemical that actually 
enters the body - the dose

How toxic (poisonous) the chemical is?

It depends on several factors:

 

How Chemicals Enter the Body

Inhalation – breathing in the chemical

Absorption – the chemical soaks  

through the skin

Ingestion – swallowing the chemical

 

ًىً فئ ال  فئسارج  فئمحتًى  ل  فئبهاناا  MSDSsًشرحا اىمه   -

فئساا  بائمادة فئكهما ه  مثل نًع فئمادة فئكهمها ه  ًإسميا، فلسطار فئناتج   ن 

 فئتيامل مييا ًكهةه  فئتيامل مع ى ة فلسطار.



 
قًف د فئسالم  من فئمًفد فئكهمها ه  مثل تجنب فئمأكًحا ثم  كرا  -

سلط اى مًفد كهمها ه   ًاكدا  ل  منعًفئمشرًباا، إرتدفا فئنظارفا فئًفقه ، 

مع بيضيا، ممنًع فئت ًق فً فئشم فئمباشر ئألبسرة، ممنًع إضاف  فئماا  ل  

 فلحما  ًفئيك  احهح، غسهل فلهدى فئجهد بيد فئتيامل.

 سالم  ف  فئتيامل مع فئزجاجهااقًف د فئ -

     

Glassware Safety

1.  Chipped or cracked glassware should not 
be used. Show it to the teacher.

2.  Broken glassware should not be disposed 
of in a classroom trashcan.  There is a 
special glass disposal container for it.

3.  When pouring liquids into glassware, make 
sure the container you are pouring into is 
resting on a table at least a handbreadth
from the edge.

Glassware Safety

     

Cont..

4.  Pour down a glass stirring rod to prevent 
liquids from splattering.

5.  If a piece of glassware gets broken, do 
not try to clean it up by yourself. Notify
the teacher.

6.  When inserting glass tubing into a 
rubber stopper, apply a lubricant to the 
glass and use a twisting motion.

 
 ثم قًف د فئسالم  ئلتيامل مع فئحرفرة قًف د فئسالم  ف  فئتيامل مع فئتهار فئكيرب  -

Electrical Safety

1.  Lay electrical cords where no one can 
trip on them or get caught in them.

2.  Be sure your hands and your lab area 
are dry before using electrical 
equipment.

3.  Never poke anything into electrical 
outlets.

     

4.  Only glassware that is thoroughly dry

should be heated.

5.  Heat glassware by placing it on a wire 

gauze platform on a ringstand.  Do not 

hold it in your hand.

 



Heating Safety

1.  Let burners and hotplates cool down 
before touching them. 

2.  Use tongs and/or protective gloves to 
handle hot objects.

3.  Never reach across an open flame or 
burner.

 
 اسباب فئحرف ق ًكهةه  فئتيامل مييا -

SOME CAUSES OF FIRE

 Electricity                     

 Improper storage

 Housekeeping  

 Welding Operations

 Construction Material

 Flammable & Combustible Liquids

 Machinery

 

Extinguishing Methods

 Cooling (Cut of heat)

 Smothering (Cut of Oxygen)

 Starvation (Cut of fuel)

39 
 من انًفع فئحرهق ًانًفع طةاهاا فئحرهق شرحا اربي  ف اا سهرفًا 

Class A Ash

Materials are:

Solids

 Wood

 Paper

 Plastic Rubber

 Coal 

 

Class B Boil

Materials are:

Liquids

 Gasoline, Oil, Diesel fuel

 Greases, Hydraulic fluid

 



Class C Compress

Materials are:

Gasses

o Acetylene

o Propane

o Natural Gas

 

Class E Electricity

Materials are:

“Energized”  Electrical

Equipment & Cables

Always treat “E” fires as  E type fire if power is 
still on! 

Once the power has been removed, you can 

probably treat it like a Class A or B fire, but 

remember that cables & equipment can hold 

electricity even after the power is off!

 

 Class “A”, “B”, “C” & “E” fires.

MULTIPURPOSE DRY CHEMICAL

 

 Class “A” fires only.

PRESSURIZED WATER

 

 Class “A” and “B” fires.

AQUEOUS FILM FORMING FOAMING AFFF

 

 Class “B”,”C” or “E” fires.

CARBON DIOXIDE (CO2)

 

HALOTRON

 Class “A”, “B”, “C” & “E” fires.

 



 

 

 



 

 
 

ِذسسخ اٌّزفىليٓ فً اٌؼٍىَ   (STEM)رُ اسزمجبي ػذد ِٓ طالة ِذسسخ  -

  6/4/2021 ثالثبء اٌّىافكواٌزىٕىٌىجيب ثبٌغشثيخ ورٌه يىَ اٌ

 



 

 


