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 روابط تحمیل التطبیق

 :ونفيآفتاوھ

https://itunes.apple.com/us/app/db-safe/id1179486171?mt=8 

 :دیودرناألفتاوھ

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.compositeapps.kmi 

 قیبطتلابمكحتللينورتكلالاعقوملا
 :ينابملاىلعةیكذلاتاموظنملابصاخلا

https://uae.kmi.compositeapps.net 

https://uae.kmi.compositeapps.net
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.compositeapps.kmi
https://itunes.apple.com/us/app/db-safe/id1179486171?mt=8


 ةمعالل لزالزال نم منة آيدب يمبان قطبیت
.ىنبملا ریدم ةقفامو خالل مني ونابملاب ینمیقملل طقف رحصنت يتلاة و ینبألا ص ت تانایب ةیأ ىلطالع عإلا دون ةمالعل ةیلازلزلا ةدشلاة ویرضألا تازھلا تانایب قیبطتلا اذھ حیتی  خ

التطبیق على العامة دخول )Sign up(كیف یة

:2الخطوة :3الخطوة :4الخطوة :5الخطوة

  

     
 

 

 
 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

:1وةالخط
زھاجلوع ا نقا لبط قیبطتل ال یمحت  ةولدر التاخوا قیبطتح التفا لودخلا لیتسج بطارلا ىلع رقنأ لیتسجلا لماكتالس ةمعان الم خدمتسملل نىبم ةفضاإ

 لومحمال
)sign up( دیكتأل ينورتكلإلا دكیرب ىلإ لرسملا نىبمر الیمد نمةوعك دصلت نن أم بدال
باسحسم الوا ھتنایابخدم ل تسمل ال خا إد دبال دیكتألا ةیصالح تھتنا اذإ .لیتسجلا قیبطتن الم جورخ ن الم بدك الند ذلعو رورمة المكلو ةدعا إل بیو حفصتم ربع لودخلا نم ةفضاتم إی ثم ىرخأ ةرم ھیعل لوخوالد  .ينورتكلإلا دیربلا نم دیكتألا لرساإ ىنبمبال كعقوم تنایاب
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Dubai Police Forensics

 قیبتطلل ةسیئرلا ةحفلصا

. ي ززلال اطشنال ةرفلمع ةیعرسةرنظ:ضرالغ  ةسالم ال اتداشروإ ةریخألا رات اخطإلوا ،حليالم ال

. 

 ةیرضألا تازلھل ةمساللا تاداشرإو ىنبملا ةم سال تاملومع
 تاجدتسمال رخاىعلعطل منوكت كى ةمالس ال تاداشر احفصت

 راتخملاجل وسملا ىنبملا
ال ھذریشت.  نىبمال ةكمال ةئیھال رعاشولجسمال نىبمالىإلةحسام ه

ل  كقعمو من ةبیرقلاة وثیدحلا ز الزلا
 .ھارتاخت تىالةفساملل قابطكعقومنمةبیرقوال ةثیحداللزالزالةمئقا

 ضعبلةشدلاطئراخ وةوقوال تیاثحدااالو حلىمالتیقوتبال ةزھالتالمعام

 لزالزال زكرمىعلرقنبال ىرخا تاز ھ ضراعتسا نكمیو تزاھال

 ةلاسر رخأ

ق عطتسالةسالر ھذىعلرقنال.نىم ی مةساررخ ع رتسا  ي با ال اله ب الر مدن ل أل جا
 لسرمال سم ا ھابنودموةسالرال خیرتالاقبطلئسارال
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 ةیضرالا تازھلل ةمالسال تادرشاأ : لزالزال نم ةنمآ بى د نى ابم قیبطت

د  لازلزلا لبق ا تعدالسا
 بجاولا تاءارجإلاو لزالزلا نع تامولعملا حفصت

 لازلزلا ثودح دعبو ءانثأو لبق اھقیبطت



الزالزل من آمنة دبى مبانى الزالزل :تطبیق بیانات  مركز

 كقعومنمةبی قرلالالززلاتانایبضعر :ضلغرا

 لالزلزاثودحةق نطم
 لازلزلا تالمعام نع ءوضلا ءقالا

)عھ قمع ( -ھتوق-ھثوحد تقو-عةقوم

 كعقوم نم لززاللا ثوحد فة مسا

 ةیط لخراو لالززلا ةئماقةدھالمش
 لززاللامةئقا عل العطاالنكمی,
 ةمئقا لل قة فارملا ةطیرخلا كلكذ و

 يف بغرت يتلا فة مسالا ید جدت نكمی امك
 اھب عقت يتلا یة ضر األ تازھلا فة رعم

        
    

 
    

  

    

  
    
   

      
     

  

 

 

 لالزلزا ثودح تیقوتو خیارت

 لالزلزاعقوم

 لالزلزاةوق
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 ة ثی دحلازل زاللا تال اممع ة ف رمع :ض رلغ ا

 لالزلزا ثودح ةقنطم

 ھ قمع و لا زل ز لا ةوقو ت قو و عقو مل ض ر ع

 لالزلزا تالامعم
 لازلزلا ع ق و م ح ض وت ة طير خ ضر ع ن ك مي

 م د خت س ملا ع ق و م و
 ةيلازلزلا ةد شلا ة طي ر خو

 لازلزلا ن ع ل وئ س ملا ن م ةل ا سر

الزالزل من آمنة دبى مبانى الزالزل :تطبیق معامالت

Anyone else feel the earthquake? 

Felt like a rolling one! 

by Ben Miller 

Wait for the aftershock 
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DB Safe 

EVACUATE 

       

 
     
      

        
  

  
       
      

   

 قیبطتلا لئارس 
 ةصصخملاو ةاملعا ئل اسرلاب ءزجلا اذھ صتیخ

 نىبلماریدمنمالھاسرإمتی تيلاوةددمح عاقلمو
 ةز أع ل تعا ل لرت ت لا ا ا ھةی م ام لق لغ س يلا ئسرللثكم

 ءالإلخا أو ةیضرأ

 تاھیبنتلا عم لماتعلا
 ست ت ل ريلاتایھبنتلاعمالوامتعینأنیدمختسلملدبال
درلاوایھلع غ لل خن ىبلماریدمنممیھلإ  طضاال من

 قیبتطلابراوحلماعیجم لىع

 قیبطتلا لئارس : لزالزلا نم ةنمآ ىبد ىنابم قیبطت
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 ىخصشلا فلملا تادادإع: زلالزلا من ةنمآ ىبد ىنابم قیبطت
 تاادعدإلا

 

            

             

           

  

 

 

 

 
 

  

 
 

  

    

 

  

 رقنلا نیمخدتسملل نكمی . مة ئاق رھظتس ،ر یسالا ىلعأ )تا ادعداإل( سر تلا زمر ىلع رقنلا ندع

 ،ينورتكلاإل ید ربلا ،م االس كلذ يف ماب كفلم تماولعم لیدعت كنكمی ثیح يصخلشا كفلم ىلع

 تجدو نإ ،رورملا مةلكو ،تارطاخ اإل ،ح ناجلا / قبطا لا ،ىنبملا ،ةروصلا ،فت ھالا مقارأ

 ةماق إلا نامك ریتغ

 ةلسار لبقتسی نوا بدق الیبطتبال طبترمھ الملع وھ أتمقان أكامخدم لتسم ریغت ندع

 وم قیو قیبطتن الم جرخی نأ ھیعلو یدجدنى البمل الوئسم ةوعل د الخ نم ةینورتكال

 ھتنایاب لعدیوةوعلدا لالخ نم ىرخأةرم ھیل إل وخبالد

 ةروصلا ری تغ
 نم وأ فتھابال روصة الظفاح نم ىرخأ ةروص ریاتخال ةروص على ال رقنن الكمی

 .ةیروف ةروص ط قاتل ال الخ

 رورملا ةملك ریتغ
 متی، سلك ذ دعب .رییغتلا دیكتأل ةلك شاش رھظیف رورملا ةملك رییغت ىلع رقنا
 ل ن خال م رورملا ةملك ثیدتحب مدتخمسلا ةبلمطال ةینورتكلإ ةلرسا لرساإ
 لرسملا بطارلا

 ىنرت لكإلا ید ربلا ریتغ
 متیس .دید لج ا ناونعلا بتكاو . لیدعت ىلع رقنا ،ينورتكلإلا دكیرب ناونع رییغت
 .دیربلا ةصح نم قق تحلل ةینورتكلإ دیكتأ ةلرسا لرساإ

John Doe 

USERNAME 

john.doe 

john.doe@email.com 

+97146099931 +97145467832 
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الزالزل من آمنة دبى مبانى اإلشعاراتإعدادات :تطبیق
اإلشعارات إعداد

النقر  الترس ع ند رمز ا )اإلعدادات (على  ،لیسارأعلى

قائمة للمستخدمین . ستظھر الشخصيیمكن ملفھم في النقر

أعداد  إلى الوصول اإلشعاراتحتى

لإل بالعملالسماح شعارات
نشطة، إ اإلشعارات كانت ملف " تشغیل"فستقول ذا لدى . الشخصي كفي كان إ ذا

اإلشعارات  ذات للمباني االختصارات عرض فسی تم متعددة، مبان المستخدم

وسی تم . النشطة تشغیل تحریر أو فوق انقر النشطة، اإلشعارات مباني لتعدیل

تحریر الشاشة إلى اسم . توجیھك على بالنقر باإلشعارات السماح یمكنك ھنا

لعر اختیار المبنى عالمة اإل . ض إیقاف أیضا یمكنك  .شعاراتھنا

اإلشعارات  إیقاف

تحریر الوضع عن طریق یمكن الشخصي الملف من اإلخطارات إیقاف جمیع
إن . ختیاراالتبدیل  المباني، قائمة انھیار إلى ذلك إیقاف . وجدتسیؤدي  إ ذا تم

الشخصي الملف عرض فسیتم اإلشعارات، بجوار "إیقاف "تشغیل جمیع
باإلشعارات "  ".السماح

إلزالة المبنى اسم على النقر علیك سوى واحد،ما لمبنى اإلشعارات إلیقاف
االختیار  .عالمة

. 
الترس رمز على النقر عند

john.doe 

john.doe@email.com 

+97146099931 

BUILDING 

+97145467832 
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 كعقمو: زلالزالنمنةآمىدبىمبان قطبیت

 تاادعدألا

،ریسالا ىلعأ )تادادع إلا( س تلا زمر ىلع رقنلا دنع  ر

 مھعقوم بطضل یافضاإ اریاة خ معالا نومدتخمسلا لكتمی .ةمئ قا رھتظس

 ةمالعا نیمخدسملل عقوملا ید حدتب حام لسا
 لیعطت وأ حمالسا مدتخمسلا نم بلیط فوس مدتخمسلل لیتسج لوأ دنع

 مد تخمسلل قعوملا دیدتح متی فوفس حمالس ا مت اذإ .قعوملا دید تح ةمدخ

 .يملعالا تیاثاد إلحا منظا مادخ تباس

 عقوملا ری تغ

 نیكمتل قعوملا مھى سلع رقنا ةبساطب يللحا ا كعقوم ثیدتح يف بغرت تنك اذ
 ،یاودی عكقوم ثیدتح دیرت تنك اذإ .ھاثیدتح متیل بك صلخا ا GPS غس قعوم
.بول مطلا قعوملابتكاو ثبحلا لقى حلع طضفا  غ

 ىلإ بیرقلا يلازلزلا طنشالا لوح لزالزلا زكرم ریرقات يف قعوملا اذم ھكتحی
 .دد محلا قعوملا

. 
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 راطخإلا لا قبتسا دعب – فتالھ ا 
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:  . ةقحاللا تاداشرإلا كلذكو ىنبملا ةك رحب نیمدختسملا راطخإ ضرغلا

د  ةزھلا راطخإ روھظ نع
 تمایلعت رھظت فوس ةزھلبا رإلخطاا روھأ ظ دب دنع

 ةدعمسا تنایاب ةیأ ىلع لوصحلل رأخ رذو نماألا

 ةیرالجا ةل لحال رباتالخا رذ رھظی ماك

 راطخإ رخآ ةحول
 ةشلشاا هذھل ىرأخ ةرم لقاتنلال ةتفال ىلع تلشاشاا یعم ى ج وتتحس
 ثدلحا ىنبملا ریدم لقغی ىتح

13 

الزالزل من آمنة دبى مبانى أرضیة :تطبیق بھزة او بسیناریو سواء المبنى بإھتزاز أخطار              

       

   

  
 



الزالزل من آمنة دبى مبانى الفحص :تطبیق  اجراء
لغرض لوضع : ا ا م ی ی ق ت و جدھم وا ت ن مكا بفحص ن خدمی مست ل ا وم ق  . ی

موقعك تحدید
یقوده الفحص سوف ذر على المستخدم ینقر عندما

المبنى بداخل موقعة تحد ید إلى
الھندس للرسم بالمبنى يطبقا وجناح  .لكل طابق

مصاب انت  ؟ھل
المستخدم على مصاباإلفادةیجب كان إ ذا  الأوعما

وجدتإذاباإلصابةصورةإرسالویمك نھ
B 

الفحص  بعد

للمستخدم یمكن الفحص بھاإذاعما اإلفادةبعد ومدى شعوره بالھزة كان شعر
للمستخدم حص یمكن حریق التي المخاطر ركما كانت لطریق أووقعت سو اء انسد اد

انزالق أو وخطر إجراءات . أخرى مخاطر أیةأووقوع سوائل الشاشة تعرض كما
المبنىالسالمة مدیر قبل من المرسلة

الرئیسیة القائمة الى العودة
الرئیسیة للقائمة العودة للمستخدم یمكن الفحص من االنتھاء بعد

التطبیق باقي شاشات عن لالستعالم الشمال اعلي
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 ءالخالارطا خا: زلالزال نم نة آم ىدب ى مبان قطبیت
 ءالخإلا ناكمل م ھھجوی امك اروف ىنبملا ءالخإ ةرورضب نیمدختسملا رطخی : ضرغلا

ا  ءالخإل تامیلتع
 ة زھلبا رإلخطاا ةر شاشیتش فوء سالألخا رإخطا لیغتش دنع
 ةنمآلا جرمخالاو ءال ألخا تمایلعت ىلإ
 ىنبملا ریدم نم ةتاحملاو

 ةلمالكا راطخإلا ةاشش
 ةر شاشھتظ فو، س ةیدعالا صفحلا ةیلمع ةعباتم دعب

 ةعبتاملل ھایلع رقنلا مدتخمسلا ىلعو ةلمكا رإخطا

 صحفلا ةیلملع ةیلاتلا ةاشلشا
 ةیلمع ىلإ مدتخمسلا ھوج ت فوص س فحلا دعب ما تامیلعت

 بلیط فوس.ءإلخالا بلتطی ضعولا نكا اذإ ءإلخالا

 ء إلخالا لخطط قابط ةنمآ ةقنطمبرقا ىلإ ءإلخالا



 قبیطالت رریتقا : زلالزال نم نة آم ىدب ى مبان قطبیت
 دارفإلاو ىنبملل ةماعلا ةمالسلاب ةقلعتملا ءایشألاو ىحرجلا ددعو ةزھلا ریثأت نع تامولعملا لك عمج ىنبملا ریدم دعاسی : ضرغلا

 ةیعرلسا ةفاضإلا طیرش
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 وأ ىرحجلا نع ریرقت ةفضاإل یطرلشا مادتخاس متی

 ھعاونأ فلتمخب مئقالا رلخطا نع ریرقت

 ةزھلا لالخ ىحرجلا لیصافت

 ھنسوج ھماس دیدتحو حیرجلاةرماتاس ءيلم مدتخمسلا ىلع

 .صلشخا قعومو صلشخ ل ةروص ةفضاإ نكمأ ناو هرمعو

 ل رساإلا رذ ىلع رقنل با ىنبملا ریدمل تانیابلا لك لرس أ ءھاتنالا دنع

 ةمئاقلا رطاخملا لیصافت لاخإد

 ةروص فضأو لیصفاتلا فضأو مئقالا رلخط ا عون رتااخ

 تماورسل قابقع طوملا ریاتاخ لن خالم رلخطا قعومو

 ةتاحملا بقلطاا


