
 المنصرم تموزعشرون دورة تدریبیة للدفاع المدني خالل 

نظّمت المدیریة العامة للدفاع المدني عشرین دورة تًدریبیة خالل شھر تموز المنصرم في مخیمات
صیفیة ونواٍد ومصانع وشركات وفنادق ومصارف ومستوصفات وقد بلَغ عدد الذین تابعوا ھذه الدورات 

.۹۹۹ مواطناً  

وقد ارتكزت الدورات على تزوید المواطنین بمجموعة كاملة من اإلرشادات حول اإلحتیاطات التي 
یجب اتخاذھا تجنبا النً دالع الحرائق في األحراج السیّما بالنسبة إلى المتواجدین وسط الغابات حیث تقام 

مخیمات الحركات الكشفیة في فصل الصیف أو في المنازل أو المؤسسات وكیفیة التدخل بواسطة المطافئ 
الیدویة للسیطرة على الحریق في مراحلھ األولى. كما تّم تزویدھم بمبادئ اإلسعافات األولیة وخطوات اإلخالء 

األساسیة. إضافة إلى تذكیرھم بضرورة اإلتصال بغرفة عملیات المدیریة العامة للدفاع المدني على رقم 
الطوارئ ۱۲٥ للتبلیغ عند وقوع أي طارئ. 

تذكر المدیریة العامة للدفاع المدني جمیع الراغبین بمتابعة دوراتھا التدریبیة التي تقدّم مجاناً بضرورة 
 للتمكن من ملء اإلستمارة الخاصة www.civildefense.gov.lbزیارة موقعھا اإللكتروني التالي : 

بطلبات التدریب وبناًء علیھ یتم التنسیق مع الجھة المرسلة وتُحدّد مواعید الدورات. 



الجمھوریة اللبنانیة
وزارة الداخلیة و البلدیات
المدیریة العامة للدفاع المدني

قسم التدریب

العدد دورةالمستفید
160حركة الشباب المسیحي
1120اخویة طالئع العذراء

160كشافة فوج الحكمة برازیلیا
128شركة غراوي غروب

175مصرف لبنان
114الجامعة الحدیثة للعلوم

180نادي عمشیت
142مصنع االوراق میموزا
16مؤسسة االمام الصدر
175فریق الوردیة الرسولي
140اخویة فرسان العذراء

180فندق موفنبیك
150جمعیة كشافة االغاثة

118بلدیة قرنایل
175نادي معاد الریاضي
122شركة سنو واوالده

110مستوصف جمعیة سریبتا
160جمعیة غریب اورینت
19الرعایة الصحیة - عبیھ

175جمعیة المواساة االجتماعیة
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